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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករកត់សក់ អញច ឹងជធមមតទំងមនុសសរសី
និងមនុសសរបុស េនេពលណែដលសក់គត់ែវង

ឬក៏េនេពលណែដលគត់មិនេពញចិតតនង
ឹ សក់ែវងរបស់គត់ គត់នង
ឹ េទរកជងកត់សក់
ឬក៏រកហងកត់សក់ េដមបីកត់សក់គត់េចញ េទតមតរមូវកររបស់គត់ ជធមមតមនុសសរបុស
គឺេយងមនសក់ខលី ភគេរចនគឺេយងកត់សក់ខលី ចំែណកឯមនុសសរសី
គឺមនសក់ែវងជងមនុសសរបុសបនតិច ឬក៏ែវងខលង
ំ តមចំណង់ចំណូលចិតត
អញច ឹងរបសិនេបសក់គត់ែវងខលង
ំ គត់នង
ឹ េទហងកត់សក់ េដមបីកត់សក់របស់គត់េចញ
េទតមអវីែដលគត់រសឡញ់
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមននរ ីមនក់ អយុគត់របែហលជ
២៥ ឆន ំ អញច ឹងនរ ីេនះ គត់មនវយេកមងគឺ ២៥ ឆន ំ េហយគត់ពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខលី
គត់មនសក់ែវងពណ៌េខម អញច ឹងសក់របស់គត់រតឹមសម សក់របស់គត់រតឹមសម
េដយេយងេឃញគត់បនសមលឹងេឡងេល ែភនករបស់គត់ អញច ឹងែភនករបស់គត់សមលឹងេឡងេល
េហយៃដរបស់គត់កំពុងែតចងអុលេទរកសក់របស់គត់ ែដលគត់កំពុងែតគិតថ
គត់ចង់កត់សក់របស់គត់េចញ េដយឥឡូវេនះ សក់គត់ែវងរតឹមសម

អញច ឹងគត់ចង់បនសក់មួយេទៀត ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពែដលគត់កំពុងែតគិត
គឺគត់េពញចិតតសក់ខលី ែដលសក់របស់គត់ខលីរតឹមក អញច ឹងបនន័យថគត់កត់សក់

ិ េរពះគត់មិនសូវចូលចិតតសក់ែវងេនះេទ
ចង់កត់សក់ែវងគត់េចញ ដក់េនរតឹមកវញ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថនរ ីមនក់េនះ គត់កំពុងែតឈរ ឬក៏គត់កំពុងែតអងគុយ
េហយគិតថគត់ចង់កត់សក់ េដយគត់មិនសូវរសឡញ់ សក់ែវង

ិ អញច ឹងគត់បនេលកៃដមួយចំេហៀង
ដូេចនះេហយគត់ចង់កត់សក់គត់ឲយខលេី នរតឹមកវញ
ឬក៏មួយខង មខង ឬក៏មួយចំេហៀង េឡងេលចងអុលេទរកសក់របស់គត់
េដមបីគិតថេតគត់គួរែតកត់សក់ខលីែដរឬេទ។

បនទប់មករូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់គិតរួចេហយ
គត់ក៏បនេដរមករកផសរ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់គត
ិ អមបញ់ មិញ គឺគត់េនផទះ

េហយគត់កំពុងែតគិតថេតគត់ចង់កត់សក់ អញច ឹងេតគត់គួរែតកត់សក់របស់គត់ែដរឬេទ
បនទប់មក ចូលដល់រូបភពទី ២ េនះ គឺនរ ីមនក់េនះ គត់បនេដរមកផសរ សំេដេទមកផសរ
េដមបីរកហងកត់សក់ អញច ឹងេនរូបភពទី ២ េយងេឃញមនផសរមួយ
គត់កំពុងែតេដរចូលេទតមមត់ទវរផសរេនះ អញច ឹងមត់ទវរផសរ េយងេហថ រចកចូលផសរ
េយងអចេហបនពីរ មត់ទវរ ឬក៏រចកចូល
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អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរសំេដេទរករចកចូលៃនផសរេនះ ែដលេយងេឃញេនខងេរក
េយងេឃញមនរូបតំងលក់េនេខអវេផសងៗ អញច ឹងមនតំងលក់សេមលៀកបំពក់េនេលតុកកតជ័រ
អញច ឹងជទូេទផសរែដលលក់សេមលៀកបំពក់ ឬក៏លក់េខអវ

េយងែតងែតេឃញេគតំងេខអវរបស់េគនូវជមួយនឹងតុកកតជ័រ េដមបីបងហញដល់អតិថិជន
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេដរសំេដេទរកផសរ េដយគត់ចូលេទតមរចកចូល
េដមបីេទរកហងកត់សក់។

រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ចូលេទដល់កុ ងផសរេហ
ន
យ
គត់ក៏បនេដរសំេដេទរកហងកត់សក់ ែដលគត់ធលប់កត់រល់ដង

អញច ឹងគត់ែតងែតមកកត់សក់េនកនុងផសរេនះ េដយសរែតជងកត់សក់េនកនុងផសរេនះ
គឺគត់កត់ឲយសអត ឬក៏គត់កត់ឲយេពញរតូវចិតតេទនឹងនរ ីមនក់េនះ

ដូេចនះេហយេនេពលណែដលគត់ចង់កត់សក់ គត់ែតងែតមករកហងេនះជនិចច
អញច ឹងៃថងេនះគត់ចង់កត់សក់គត់ឲយខលីមដងេទៀត ដូេចនះេហយគត់ក៏បនេដរចូលផសរ
េដមបីរកសំេដរកហងកត់សក់មួយេនះ ែដលេនកនុងផសរ

ែដលេយងេឃញេនកនុងហងកត់សក់េនះ េយងេឃញមនេនខងកនុង

េនខងកនុងេយងេឃញមនេកអីសរមប់អងគុយចំនួនពីរ េហយមនមនុសសមនក់

កំពុងែតអងគុយេលេកអី ែដលមនជងកត់សក់មួយ កំពុងែតឈរកត់សក់េនខងេរកយ

អញច ឹងជងកត់សក់គឺគត់ពក់អវពណ៌សៃដែវង េសលៀកេខពណ៌ស ែសបកេជងគត់ពណ៌េខម
ជងកត់សក់េនះគឺជមនុសសរបុស អញច ឹងជងកត់សក់គឺជមនុសសរបុស
េហយេយងេឃញសក់គត់គឺខលី ៃដរបស់គត់មខងកំពុងែតកន់កៃរនតកត់សក់

ៃដមខងេទៀតកំពុងែតកន់ឧបករណ៍សរមប់ឈូសេជងសក់ អញច ឹងៃដគត់សងខងគឺមនពីរ
មួយឧបករណ៍សរមប់ឈូសេជងសក់ មួយេទៀតកន់កៃរនតសរមប់កត់សក់

ែដលេយងេឃញមនមនុសសមនក់កំពុងែតអងគុយេលេកអី េដមបីឲយជងកត់សក់េនះកត់សក់ឲយ
អញច ឹងបុរស ឬក៏នរ ីមនក់េនះ ែដលជអតិថិជនរបស់ជងកត់សក់ កំពុងែតអងគុយេលេកអី
េដយខលួនរបស់គត់រគបនឹងរកណត់មួយ អញច ឹងជធមមត េនេពលែដលេគកត់សក់
ិ នជមួយនឹងរកណត់
េគែតងែតរគបខលួនអតិថជ

េដមបីេចៀសវងសក់រជុះេទេលសេមលៀកបំពក់របស់អតិថិជនរបស់េគ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣
េនះ គឺនរ ីមនក់េនះ គត់បនេដរមកដល់ហងកត់សក់ែដលគត់ចង់កត់ េដមបីឲយសក់គត់ខលី។
មកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ
គត់បនេដរមកដល់ហងកត់សក់េហយ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
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គត់ក៏បនចូលេទកនុងហងកត់សក់េនះ េដមបីឲយជងកត់សក់ឲយ
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចូលេទដល់ហងកត់សក់

ជងកត់សក់ក៏បនទទួលនរ ីមនក់េនះយ៉ ងរក់ទក់ េដយសរែតជទូេទេនកែនលងកត់សក់
ក៏ដូចជេនកែនលងលក់អីវ៉ន់នន ឬក៏កែនលងលក់ទំនិញនន

មចស់ហងែតងែតយកចិតតទុកដក់ជមួយនឹងេភញៀវ ដូេចនះេនេពលែដលេឃញេភញៀវចូល
េគែតងែតរួសរយរក់ទក់ដក់េភញៀវជនិចច អញច ឹងេភញៀវឬអតិថិជន

គឺែតងែតរតូវបនទទួលរក់ទក់េដយមចស់ហង។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមចស់ហង
គត់បនទទួលរក់ទក់នរ ីេនះ េហយឲយនរ ីេនះ គត់េផដកខលួន ឬក៏េដក

េដយដក់កបលរបស់គត់េទេលឡបូសរមប់កក់សក់ អញច ឹងមុននឹងគត់កត់សក់
គត់ចង់ឲយជងកក់សក់គត់សិន េរពះថសក់គត់ែវង ដូេចនះគត់ពិបកនឹងកក់សក់ខួ នឯងណស់
ល
អញច ឹងេហយេទបគត់មករកហងកត់សក់េដមបីកក់សក់ជមុនសិន របសិនេបមនុសសរបុស
េយងករមេទហងកត់សក់ េដមបីឲយេគកក់សក់ណស់ េដយសរែតសក់មនុសសរបុសគឺខលី
ិ សក់គត់ែវង
អញច ឹងងយរសួលកក់ខួ នឯង
ល
ប៉ុែនតសរមប់មនុសសរសីវញ

ដូេចនះេហយគត់ពិបកកនុងករកត់សក់ កក់សក់ខួ នឯងឲយស
ល
អ ត អញច ឹងគត់េទរកជង
េដមបីឲយគត់កក់សក់ឲយ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ នរ ីមនក់េនះ

គត់បនអងគុយេដយដក់កបលរបស់គត់េផដកេទេលឡបូសរមប់កក់សក់

េហយជងែដលកក់សក់េនះ គត់កំពុងែតបញ់ ទឹកេទេលកបលនរ ីមនក់េនះ
េដមបីឲយសក់គត់េសម អញច ឹងេដមបីឲយអចកក់សក់បន
េយងរតូវែតេធវឲយសក់របស់េយងេសមជមុនសិន ពីេរពះថរបសិនេបសក់េយងសងួត

គឺេយងអត់អចកក់សក់បនេទ េរពះសប៊ូនឹងមិនមនពពុះេនះេទ របសិនេបសក់េយងសងួត
ដូេចនះេយងរតូវករឲយសក់េយងេសមជមុនសិន េដមបីអចកក់សក់បន

ែដលេយងេឃញេនែកបរឡបូសរមប់កក់សក់េនះ េយងេឃញមនសប៊ូចំនួនពីរដប
អញច ឹងសប៊ូេនះគឺមនមួយ ជសប៊ូកក់សក់ និងមួយេទៀតជសប៊ូបនទន់សក់ អចជសប៊ូបនទន់សក់
េរពះថជទូេទេនេពលែដលនរ ីកក់សក់រច
ួ នរ ីភគេរចនគឺគត់ែតងែតបនទន់សក់
ជមួយនឹងសប៊ូបនទន់សក់បែនថមេទៀត អញច ឹងេហយេទបេយងេឃញេនែកបរឡបូកក់សក់េនះ
គឺមនសប៊ូចំនួនពីរដប ែដលមួយជសប៊ូបនទន់សក់ មួយេទៀតជសប៊ូកក់សក់
សប៊ូកក់សក់គឺជសប៊ូែដលេធវឲយសក់េយងសអត ែសបកកបលេយងសអត អស់ែកអល ឬក៏អស់អែងគ
ិ
អញច ឹងធូលីដីែដលេនជប់េលកបលេយងេហថអែងគ េហយមយ៉ ងវញេទៀត
េយងេហថែកអល
េហយមួយេទៀតគឺសប៊ូកក់បនទន់សក់ អញច ឹងសប៊ូបនទន់សក់ គឺេយងេរបសរមប់បនទន់សក់
បនទប់ពីេយងកក់សក់រច
ួ អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងចង់ឲយសក់របស់េយងទន់
េយងរតូវេរបសប៊ូបនទន់សក់បែនថមេទៀត េដមបីឲយេមលេទេឃញទន់និងរេលងលអ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីជងកក់សក់

គត់បនបញ់ ទឹកេទេលកបលនរ ីមនក់េនះ ឬក៏េទេលសក់នរ ីមនក់េនះឲយេសមរួចរល់េហយ
អញច ឹងគត់ក៏បនយកសប៊ូមករចបច់ដក់េលៃដ បនទប់មកគត់ក៏បនកក់សក់េទេលនរ ីមនក់េនះ
អញច ឹងរូបភពេនះគឺេគគត់េនែតេផដកកបលេទេលឡបូលងកក់សក់ដែដល
េរពះថេនេពលែដលេយងកក់សក់េនផទះ េយងកក់េនកនុងបនទប់ទឹក អញច ឹងេយងអចកក់សក់

េដយមិនបច់េផដកកបលេទេលឡបូកក់សក់េទ ក៏ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងកក់សក់េនកនុងហង
េយងរតូវេផដកកបលេទេលឡបូកក់សក់ េរពះថរបសិនេបេយងមិនេផដកកបលេទ
េយងអចនឹងេសមេខអវ ឬក៏ទទឹកេខអវបន

ិ
ម៉យងវញេទៀតសប៊
ូកក់សក់អចនឹងេធវឲយរបឡក់សេមលៀកបំពក់របស់េយង
ដូេចនះេបេយងេផដកកបលេទេលឡបូកក់សក់ េនះទឹកនិងសប៊ូនង
ឹ ចូលេទកនុងឡបូទង
ំ អស់

គឺមិនបនរបឡក់ដល់េខអវ ឬក៏សេមលៀកបំពក់របស់េយងេទ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
នរ ីមនក់េនះ គត់បនេផដកកបលរបស់គត់េទកនុងឡបូកក់សក់

េហយជងបនយកសប៊ូមកកក់សក់ឲយគត់ អញច ឹងជទូេទេយងេឃញថសប៊ូគឺមនពពុះ
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចក់សប៊ូេទេលកបលរបស់នរ ីមនក់េនះ ែដលមនសក់កំពុងែតេសមៗ
គឺសប៊ូគឺែបកពពុះ អញច ឹងគត់បនយកៃដឈលី ឬក៏ញីេទេលសក់កបលរបស់នរ ីមនក់េនះ
េដមបីឲយសប៊ូពពុះ និងេដមបីដុសែកអលឬអែងគេចញពីកបលរបស់នរ ីមនក់េនះផងែដរ
អញច ឹងជងកក់សក់នង
ឹ េធវែបបេនះយ៉ ងយូរ មុននឹងេគលងជរមះេចញ េដមបីឲយរបកដថ ែកអល
ឬក៏អែងគេនេលកបលរបស់នរ ីមនក់េនះ គឺនង
ឹ រជុះអស់េចញពីសក់របស់េគ
េហយេដមបីឲយសក់របស់េគេមលេទភលឺរេលងនិងសអត
អញច ឹងជងកក់សក់គត់រតូវែតញីនិងឈលក
ី បល េនេពលែដលេយងកក់សក់
េយងេហថឈលក
ី បលរបស់េយង អញច ឹងេយងយករមមៃដេទដុសេលកបល អញច ឹងេយងេហថឈលី
អញច ឹងជងកក់សក់ គត់បនឈលក
ី បលរបស់នរ ីមនក់េនះ េដមបីដុសសមអតែកអល
េនេលកបលរបស់នរ ីមនក់េនះឲយសអត។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីជងកក់សក់

គត់បនឈលក
ី បលរបស់នរ ីមនក់េនះ យ៉ ងយូររួចមក បនទប់មកេគក៏បនបញ់ ទឹកលង
លងជរមះសក់េនះេចញ អញច ឹងបនទប់ពីេយងកក់សក់រច
ួ េហយ
េយងែតងែតលងសមអតនូវសក់របស់េយងឲយរជះេចញពីសប៊ូ
េរពះថេនេពលែដលេយងមិនបនលងជរមះសប៊ូេចញពីសក់កបលេនះេទ
អញច ឹងអែងគនិងែកអលទំងអស់ គឺមិនបនេចញពីែសបកកបលេយងេនះេទ
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ិ
ម៉យងវញេទៀតសប៊
ូែដលេនកកជប់ែសបកកបលរបស់េយង នឹងអចកលយេទជអែងគបនផងែដរ
ដូេចនះេដមបីឲយរបកដថ កបលរបស់េយងសអត ែលងមនែកអល ែលងមនអែងគ
េយងរតូវែតលងជរមះកបលរបស់េយងជមួយនឹងទឹកបនទប់ពីេយងកក់សក់រច
ួ
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញជងកក់សក់

គត់បនយកទុេយផកឈូកមកបញ់ ជរមះសក់របស់នរ ីមនក់េនះឲយរជះសប៊ូ
អញច ឹងគត់បនបញ់ េទេលកបលនរ ីមនក់េនះែតប៉ុេណណះ េរពះនរ ីមនក់េនះ
គត់មិនបនងូតទឹកេនះេទ គឺគត់រគន់ែតកក់សក់ ដូេចនះគត់រគន់ែតបញ់ េទេលកបល
េដមបីឲយេសមសក់ និងេដមបីលងជរមះសប៊ូេចញពីសក់ែតប៉ុេណណះ អញច ឹងគត់បនបញ់
េហយយកៃដដុសកបលនរ ីមនក់េនះបេណដរ អញច ឹងគត់ឈក
លី បលបេណដរ បញ់ ទឹកបេណដរ
េដមបីឲយសប៊ូរជះេចញពីកបលនរ ីមនក់េនះអស់ទង
ំ អស់ែតមដង
ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញថជងកត់សក់ គត់បនយកៃដរបស់គត់េទឈលេី លសក់នរ ីមនក់េនះ
េដមបីលងជរមះសប៊ូេចញ េនេពលែដលគត់កំពុងែតបញ់ ទឹកសអត ឬក៏បញ់ ទឹកទេទ
េទេលសក់កបលនរ ីមនក់េនះ េដមបីឲយអស់សប៊ូ អញច ឹងេយងេឃញេនេលកនរ ីមនក់េនះ
គឺមនកែនសងមួយ គឺគត់បង់កកែនសង អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងកក់សក់
េនកែនលងហងកក់សក់ ជងកក់សក់ែតងែតឲយកែនសងមួយមកេយង ឬក៏កែនសងេពះេគ
ឬេយងេហថកែនសងបង់ក អញច ឹងេយងយកកែនសងេនះមកបង់ក
េដមបីេចៀសវងទឹកេសមេទេលអវរបស់េយង ដូេចនះេហយេយងយកកែនសងេនះមករទប់
េដយេយងយកេទបង់ក អញច ឹងេនេពលែដលេយងយកកែនសងមកពក់េនេលករបស់េយង
េយងេហថកែនសងបង់ក។
រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះគត់បនកក់សក់រច
ួ រល់េហយ

អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺនរ ីមនក់េនះ គត់បនកក់សក់របស់គត់រច
ួ រល់េហយ

ិ
ដូេចនះគត់ក៏បនមកអងគុយេនេលេកអីកត់សក់វញមដ
ង អញច ឹងេកអីកត់សក់គឺអចបងវិលបន
ជទូេទគឺេកអីកត់សក់ គឺែបលកពីេកអីែដលេយងអងគុយធមមត

េដយេកអីកត់សក់គឺេយងអចពនលូត ឬក៏បនទបេកអីបន េទតមកមពស់របស់អតិថិជន

ិ
ិ
ម៉យងវញេទៀតគឺ
េយងអចបងវិលបនជុំវញេទៀតផង
េដយមិនចំបច់បងវិលទំងេកអីេនះេទ
គឺកែនលងអងគុយរបស់េយង េយងអចបងវិលបន េរពះថេនេពលែដលជងកត់សក់ គត់នង
ឹ
គត់នឹងរតូវករបងវិលេកអីរបស់េយង េដមបីកត់សក់របស់េយងឲយបនសពវ
អញច ឹងេកអីេនកែនលងកត់សក់គឺមនេធនរ មួយសរមប់ដក់េជង

អញច ឹងេនេពលែដលេយងអងគុយេលេកអី េជងរបស់េយងដក់េនេលេធនរមួយ

ជក់ែសដងនរ ីមនក់េនះ គត់បនអងគុយេនេលេកអីកត់សក់ េដយដក់េជងេនេលេធនរ
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ចំែណកឯៃដរបស់គត់គឺកន់កែនសងបង់ក ែដលគត់បង់កសរមប់កក់សក់អមបញ់ មិញ
អញច ឹងគត់មនកែនសងមួយសរមប់បង់ក េហយនរ ីមនក់េនះ ក៏បនអងគុយឆលុះកញច ក់
អញច ឹងេនខងមុខនរ ីមនក់េនះ គឺមនកញច ក់មួយ សរមប់ឆុ លះមុខេដមបីកត់សក់
អញច ឹងេនេពលែដលេយងកត់សក់ ជទូេទែតងែតមនកញច ក់េនខងមុខ
េរពះថជងកត់សក់េធវែបបេនះ េដមបីឲយអតិថិជនអចេមលដឹងថ

េតសក់របស់គត់កត់បនករមិតណ អញច ឹងរបសិនេបេគេពញចិតតនូវអវីែដលជងកំពុងកត់
េគអចរបប់ជងថ អចកត់របែវងហនឹងបន េហយឈប់កត់េទៀត អញច ឹងជងហនឹងឈប់កត់
ប៉ុែនតរបសិនេបេយងអត់មនកញច ក់េទ េនះេយងមិនដឹងថ សក់របស់េយងសអតឬមិនសអតេនះេទ
អញច ឹងវអចនឹងេធវឲយេយងមិនេពញចិតតបនទប់ពីជងកត់រច
ួ ដូេចនះេហយេយងរតូវឆលុះកញច ក់
ជងរតូវមនកញច ក់មួយ េដមបីឲយេយងឆលុះេមលថេតេយងេពញចិតតសក់េយងែដរឬេទ
េនខងមុខកញច ក់េនះ េយងេឃញថមនេធនរ មួយ

អញច ឹងមនេធនរ មួយសរមប់ដក់អីវ៉ន់ជងកត់សក់ អញច ឹងេនេលេធនរ េនះ
េយងេឃញមនកៃរនតកត់សក់ មនដូចជរសពយសរមប់បញ់ សក់
និងមនដូចជែជលសរមប់លបសក់ជេដម េនេពលែដលេយងកត់សក់រច
ួ
ជងនឹងបញ់ រសពយេនេលសក់េយង ឬក៏លបែជលេនេលសក់េយងេដមបីេធវមូត
៉
ឬក៏េធវសតយេផសងៗឲយអតិថិជនេទតមតរមូវករ េហយេនកនុងេធនរេនះ

េយងេឃញមនថតចំនួនមួយ អញច ឹងមន េធនរ េនះមនថតចំនួនមួយ ែដលថតេធនរ េនះ
គឺសរមប់ដក់កៃរនត សរមប់ដក់ឡម សរមប់េករជេដម អញច ឹងេនេលេធនរ
និងេនកនុងថតេធនរេនះ គឺដក់សមភរៈសរមប់កត់សក់ទង
ំ អស់ ែដលេនេរកមេធនរ េនះ
េយងេឃញមនធុងសំរមចំនួនមួយ អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេភញៀវគត់មនសំរម

ិ
ែដលរតូវេបះេចល គត់េបះចូលេទកនុងធុង េហយម៉យងវញេទៀត
េនេពលែដលេយងកត់សក់រច
ួ
េយងែតងែតេរបរបស់ឡមសរមប់េករេរមេចញ អញច ឹងេនេពលែដលេកររួច
គឺជងគត់បនេបះសំបកឡមចស់ៗចូលេទកនុងធុង

េរពះថេយងេរបឡមេករសរមប់មនុសសែតមនក់ែតប៉ុេណណះ សរមប់ឡមមួយ
អញច ឹងេចៀសវងករឆលងេមេរគ ដូេចនះេគេរបឡមែតមួយប៉ុេណណះ សរមប់េករ

សរមប់អតិថិជនមនក់ ែដលេយងេឃញេនខងេរកយនរ ីមនក់េនះ គឺមនជងកត់សក់
អញច ឹងជងកត់សក់ គត់កំពុងែតកន់េសៀវេភមួយកបល េដមបីឲយនរ ីមនក់េនះ

េសៀវេភេនះគឺជេសៀវេភម៉ូតសក់ អញច ឹងគត់ហុចេសៀវេភម៉ូតសក់េទឲយអតិថិជនរបស់គត់

េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់េរជសេរ សថេតគត់ចង់បនម៉ូតអវីខលះ អញច ឹងេនកនុងៃដជងកត់សក់េនះ
គត់បនកន់េសៀវេភម៉ូតសក់មួយកបល។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បនទទួលេសៀវេភម៉ូតសក់ពីជងកត់សក់េហយ នរ ីមនក់េនះ
គត់ក៏បនេបកេសៀវេភម៉ូតសក់ េដមបីេមលម៉ូតសក់ែដលគត់េពញចិតត
អញច ឹងគត់បនេបកមដងមួយទំព័រ មដងមួយទំព័រ
រហូតរកេឃញទំព័រែដលមនម៉ូតសក់ែដលគត់េពញចិតត អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់បនចងអុលេទេលមូត
៉ សក់មួយែដលមនសក់រតឹមក អញច ឹងបនន័យថសក់ខលី

ែដលរកឡឹងករបស់គត់ គឺរតឹមរតេចៀកែតប៉ុេណណះ អញច ឹងសក់េនះគឺសក់ខលីរតឹមរតេចៀក
អញច ឹងអមបញ់ មិញសក់របស់គត់ែវងរតឹមសម អញច ឹងគត់ចូលហងកត់សក់
េដមបីឲយជងកត់សក់រតឹមរតេចៀករបស់គត់ ដូេចនះេហយេនេពលែដលគត់េបកេសៀវេភម៉ូតសក់
គត់េឃញម៉ូតសក់មួយែដលមនសក់េនរតឹមរតេចៀក
អញច ឹងគត់ក៏បនយកៃដចងអុលេទកន់មូត
៉ សក់មួយេនះ

េដមបីឲយជងកត់សក់របស់គត់េទតមម៉ូតសក់រតឹមរតេចៀកេនះ
អញច ឹងគត់េពញចិតតនង
ឹ ម៉ូតរតឹមរតេចៀក ដូេចនះេហយគត់ក៏បនចងអុលរបប់ជងថ
គត់ចង់កត់មូត
៉ រតឹមរតេចៀកេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ចងអុលម៉ូតរបប់ជងកត់សក់រច
ួ េហយ បនទប់មកជងកត់សក់គត់ក៏បនយកកែនសង
ឬក៏ផហ៊ុម ឬក៏រកណត់ធំមួយ េដមបីចងឬក៏រគបពីេលនរ ីមនក់េនះ អញច ឹងេដមបីកត់សក់
េយងរតូវេរបរបស់កែនសងមួយ ឬក៏ផហ៊ុម េយងេហថផហ៊ុម
េបភសសមញញេយងេហថកែនសង ឬរកណត់រគប ក៏ប៉ុែនតេបភសែដលេយងេរបរបស់ពីមុន
ភសែខមរពីមុន េយងេហថផហ៊ុម អញច ឹងគត់យកកែនសង ឬក៏ផហ៊ុមេនះ មករគប

មកេលអតិថិជនរបស់គត់េដមបីកត់សក់ េរពះថរបសិនេបគត់មិនរគបរកណត់ ឬក៏កែនសង
ឬក៏ផហ៊ុមេនះេទ សក់នង
ឹ អចធលក់េទេលសេមលៀកបំពក់របស់អតិថិជន

េហយអចជប់នឹងសេមលៀកបំពក់អតិថិជន ដូេចនះវអចនឹងេធវឲយអតិថិជនពិបក
អញច ឹងគត់រតូវរគបកែនសង េដមបីឲយសក់ធលក់េលកែនសងរបស់គត់ អញច ឹងេខអវ
ឬក៏សេមលៀកបំពក់របស់អតិថិជនរបស់គត់ នឹងមិនមនជប់សក់េនះេទ

េរពះថរបសិនេបមនសក់ជប់េខអវ គឺេយងពិបកេសលៀកពក់ណស់ គឺវនឹងចក់េហយេសកៀប
អញច ឹងវនឹងចក់ៗខលួនេយង ែដលេយងេធវឲយេយងេសកៀប ពិបកេនកនុងករេសលៀកពក់

ដូេចនះេហយេទបជងកត់សក់ គត់យកកែនសង ឬក៏ផហ៊ុមមករគបឲយអតិថិជនរបស់គត់
អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់អងគុយេលេកអីកត់សក់ េដយគត់អងគុយេនខងមុខកញច ក់មួយ
េហយជងកត់សក់យកកែនសងមករគបឲយគត់។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទប់ពីរគបកែនសងេហយ
ជងកត់សក់គត់ក៏បនកត់សក់របស់នរ ីមនក់េនះ េទតមតរមូវកររបស់នរ ីមនក់េនះ

ែដលបនរបប់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ៃដមខងរបស់ជងកំពុងែតកន់កៃរនត
រ ីឯៃដមខងេទៀតកំពុងែតកន់រកសសិតសក់ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលជងកត់សក់

គត់ែតងែតយករកសេដមបីសិតសក់របស់េយង េហយេដមបីយកេទកត់ អញច ឹងៃដរបស់ជង
គឺមខងកន់កៃរនត និងមខងេទៀតកន់រកស គឺកន់កៃរនតេដមបីកត់ អញច ឹងកៃរនតគឺមុត
ដូេចនះេហយគឺេយងកន់េដមបីកត់សក់ េហយៃដមខងេទៀតគឺេយងេរបរកស
រកសគឺមនេធមញវចេនលះៗ អញច ឹងរកសេរបៀបដូចជបនទត់មួយអញច ឹងែដរ ក៏ប៉ុែនតវអត់
អត់រតង់សអតដូចបនទត់េនះេទ េដយរកសមនេធមញ េយងេហថេធមញ គឺមនេធមញចេនលះៗពីគន
េដមបីឲយេយងអចសិតសក់បន អញច ឹងគត់សិត គត់កន់រកសមខង និងៃដមខងេទៀតគត់កន់កៃរនត
េដមបីកត់សក់ឲយអតិថិជន ជងកត់សក់ែតងែតេធវែបបេនះចំេពះរគប់អតិថិជនទំងអស់
អញច ឹងេយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតកត់សក់ឲយនរ ីមនក់េនះ
េទតមម៉ូតែដលនរ ីមនក់េនះេពញចិតត េហយសក់របស់នរ ីមនក់េនះ

មិនបនធលក់មកេលសេមលៀកបំពក់របស់នរ ីមនក់េនះេទ េដយសក់បនធលក់េទរេទេលផហ៊ុម
ឬក៏កែនសងែដលជងកត់សក់រគបេទឲយនរ ីមនក់េនះ ដូេចនះនរ ីមនក់េនះ
គត់មិនមនសក់ជប់េនកនុងសេមលៀកបំពក់របស់គត់េនះេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់កត់សក់រច
ួ រល់េហយ ជងកត់សក់គត់បនកត់សក់នរ ីមនក់េនះ រតឹមក
ំ ក់
ឬក៏រតឹមរតេចៀករួចរល់េហយ េយងេឃញថ ជងកត់សក់បនយកម៉ សុីនផលុស

ំ ក់របស់នរ ីមនក់េនះ អញច ឹងេដយសរែត ជទូេទេនេពលែដលេយងកត់សក់
មកផលុស

សក់មិនបនរជុះេចញពីកបលេយងអស់េនះេទ េដយសក់ខលះគឺេទរេនេលកបលរបស់េយង
សក់ខលះធលក់ចុះ េហយសក់ខលះេទៀតគឺធលក់ចូលេទកនុងកបលេនកនុងសក់េផសងៗេទៀត
អញច ឹងវអត់រជុះមកេរកមេទ ដូេចនះេហយ បនទប់ពីកត់សក់

ំ ក់ មកផលុស
ំ ក់របស់េយង
ជងកត់សក់គត់ែតងែតយកម៉ សុីនផលុស

ំល យសក់ែដលេនេទរេលកបលរបស់េយងេហរេចញទំងអស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េដមបីផុ ឲ
េយងេឃញថ ជងកត់សក់គត់បនកន់ ៃដមខងរបស់គត់កន់ម៉សុីនផលុំសក់

ំ ក់េនះគឺមនពណ៌ទឹករកូច េហយម៉ សុីនផលុស
ំ ក់េនះ គឺេរបរបស់េភលង
ែដលម៉ សុីនផលុស

ដូេចនះេយងេឃញមនែខសេភលងចំនួនមួយ ែដលេដតេចញពីជញជង
ំ

ំ ក់េនះេទនឹងជញជង
អញច ឹងគត់បនេដតែខសេភលងរបស់ម៉សុីនផលុស
ំ មួយ
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ំ ក់បញ់ ខយល់េទេលកបលរបស់នរ ីមនក់េនះ
េហយកន់ម៉សុីនផលុស

ំ ក់គឺមនខយល់ខលង
អញច ឹងម៉ សុីនផលុស
ំ ដូេចនះេហយេនេពលែដលគត់បញ់ េទេលសក់នរ ីមនក់េនះ
េយងេឃញថសក់នរ ីមនក់េនះេបុង អញច ឹងសក់នរ ីមនក់េនះេបុង

េហយកេមទចកមទីសក់ែដលគត់បនកត់ ក៏បនេបុងេចញពីកបលរបស់នរ ីមនក់េនះផងែដរ

ំ េណដរ យកៃដមខងេទៀតេទជជុះ ឬក៏េទរលស់សក់នរ ីមនក់េនះបេណដរ
អញច ឹងគត់បនផលុប
េដមបីឲយសក់ែដលេនធលក់ចូលេទកនុងសក់េផសងៗេទៀតហនឹង េបុងេចញ
ឬក៏ខទតេចញពីសក់របស់គត់ អញច ឹងគត់បនផលុំសក់នរ ីមនក់េនះ
េដមបីឲយកេមទចកមទីសក់េចញពីកបលរបស់គត់ឲយអស់

ិ
មយ៉ ងវញេទៀតគឺ
គត់ផុ េំល ដមបីឲយសក់នរ ីមនក់េនះសងួត េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ
ំ ក់
គត់េទបែតកក់សក់រច
ួ អញច ឹងេដមបីឲយឆប់សួ ត
ង គឺេយងេរបរបស់ម៉សុីនផលុស
ំល យវឆប់សួ តេដ
េដមបីផុ ឲ
ង
មបីអចេធវមូត
៉ ឬក៏ចប់សតយេផសងៗបន។

ំល កកេមទចកមទីសក់
បនទប់មករូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទប់ពីគត់ផុ យ
និងផលុំឲយសក់សួ តរួ
ង ចរល់េហយ ជងកត់សក់គត់ក៏បនយករសពយ
មកបញ់ េលសក់នរ ីមនក់េនះបែនថមេទៀត

អញច ឹងបនន័យថេរកយពីគត់កត់សក់នរ ីមនក់េនះឲយខលីរច
ួ រល់េហយ សក់នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏
ក៏ខលីជងមុខ អញច ឹងខលីរតឹមកេទតមអវីែដលគត់ចង់បន ដូេចនះេហយជងកត់សក់
គត់ក៏បនយករសពយមកបញ់ េទេលសក់កបលនរ ីមនក់េនះ
អញច ឹងជទូេទេយងយករសពយមកបញ់ រសពយខលះគឺរសពយរេលង
អញច ឹង[...]េនេពលែដលេយងបញ់ វេទេលសក់ គឺេធវឲយសក់េយងរេលង េមលេទភលឺ
និងគួរឲយរសឡញ់ េហយរសពយខលះេទៀតគឺេធវឲយសក់េយងរ ឹង
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េលងម៉ូតសក់ ឬក៏ចង់េធវសក់េចញជសតយ ឬក៏មូត
៉ េផសងៗ
សក់បះបញឈរេឡងេលជេដម េយងអចេរបរសពយរ ឹង អញច ឹងរសពយេនះគឺបញ់ េទ
បនតិចមួយសនទុះគឺេធវឲយសក់េយងេឡងរ ឹង អញច ឹងេយងអចេលងម៉ូតបន

ប៉ុែនតរសពយេនះគឺជរសពយរេលង ជទូេទមនុសសរសីែតងែតេរបរសពយរេលង
េដមបីឲយសក់របស់គត់េមលេទេឃញសអត ចំែណកឯមនុសសរបុស គឺេយងេរបរសពយរ ឹង
េដមបីចប់មូត
៉ សក់ េយងេលងម៉ូតសក់របស់េយង េដយេរបរបស់រសពយរ ឹង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣
បនទប់ពីគត់បញ់ រសពយេទេលសក់នរ ីមនក់េនះឲយរេលងរួចេហយ េយងេឃញថ ជងកត់សក់
គត់ក៏បនយកកញច ក់មួយមកេទៀត អញច ឹងេនខងមុខនរ ីមនក់េនះ គឺេគជកញច ក់ឆុ លះមុខមួយ
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ក៏ប៉ុែនតកញច ក់េនះឆលុះេមលបនែតខងមុខែតប៉ុេណណះ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ

គត់អត់អចេមលខងេរកយ ឬក៏សក់ខងេរកយរបស់គត់េឃញេនះេទ
េដយសរែតកញច ក់េនខងមុខ អញច ឹងេហយគត់អចេមលសក់ខងមុខរបស់គត់
ក៏ប៉ុែនតអីែវ ដលគត់ចង់បន គឺគត់ចង់បនសក់ខងេរកយរបស់គត់ខលី
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនសុំឲយជងយកកញច ក់មួយ េដមបីឲយគត់េមលខងេរកយ អញច ឹងរូបភពទី
១៣ េនះ គឺជងកត់សក់ គត់ក៏បនយកកញច ក់មួយមកឲយនរ ីមនក់េនះ អញច ឹងជងកត់សក់
គត់បនឈរកន់កញច ក់ពីេរកយនរ ីមនក់េនះ អញច ឹងជងកត់សក់ គត់ឈរេរកយខនងនរ ីមនក់េនះ
េដយកន់កញច ក់ដក់ចំកបលនរ ីមនក់េនះ ដក់ែកបរកបល េនខងេរកយកបល
អញច ឹងេធវឲយនរ ីមនក់េនះ គត់អចេមលេឃញ េធវឲយនរ ីមនក់េនះ
គត់អចេមលេឃញសក់របស់គត់តមរយៈកញច ក់បន
អញច ឹងគត់អចេមលេឃញសក់ខងេរកយរបស់គត់តមរយៈកញច ក់
ែដលជងគត់ដក់េនខងេរកយនរ ីមនក់េនះ ដូេចនះេហយគត់អចដឹងថ
េតគត់េពញចិតតនូវសក់េនះែដរឬេទ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់េពញចិតតសក់ខលីរតឹមក
ដូេចនះេហយេទបជងកត់សក់ខលីរតឹមកឲយនរ ីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ
គត់បនេឃញសក់ខងេរកយរបស់គត់េហយ

គត់បនសែមតងអរមមណ៍េពញចិតតេទេលសក់របស់គត់ េដយគត់រសឡញ់ សក់ខលី
គត់មិនចង់បនសក់ែវងេនះេទ អមបញ់ មិញមុននឹងគត់កត់ គឺគត់មនសក់ែវងរតឹមសម

ិ
ក៏ប៉ុែនតគត់មិនបនរសឡញ់ សក់វញរតឹ
មសមេនះេទ គឺគត់រសឡញ់ សក់ខលីរតឹមរតេចៀកឬក៏រតឹមក
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនមករកជងកត់សក់ េដមបីឲយកត់រតឹមក
អញច ឹងេនេពលែដលជងកត់សក់កត់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនឆលុះកញច ក់េមលថ

េតសក់របស់គត់គត់េពញចិតតែដរឬេទ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េឃញសក់របស់គត់ខលីរតឹមកេហយ
នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនរសឡញ់ សក់គត់ និងសបបយរ ីករយយ៉ ងខលង
ំ េរពះថជងមនក់េនះ
គត់បនកត់សក់តរមូវចិតតនរ ីមនក់េនះបនលអែមនែទន អញច ឹងបនន័យថនរ ីមនក់េនះ

គត់កំពុងែតេពញចិតតនង
ឹ ម៉ូតសក់ថមីរបស់គត់េនះខលង
ំ ណស់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺនរ ីមនក់េនះ គត់បនញញឹម អញច ឹងគត់ឆុ លះកញច ក់េដយទឹកមុខញញឹម
េហយគត់េលកៃដទំងពីរេឡង អញច ឹងជសញញរបប់ថ

គត់េពញចិតតេទេលមូត
៉ សក់មួយេនះខលង
ំ ណស់ េដយេយងេឃញគត់ញញឹម
េហយេលកៃដទំងពីរអងគុយឆលុះកញច ក់ អញច ឹងជងកត់សក់

េនេពលែដលេឃញអតិថិជនរបស់គត់សបបយរ ីករយេពញចិតតនង
ឹ ម៉ូតសក់េនះ
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ជងកត់សក់ក៏សបបយរ ីករយែដរ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ ជងកត់សក់គត់ក៏ញញឹមដូចគន
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺជងកត់សក់គត់មូរៃដអវេឡង

ំ ូងគឺគត់ពក់អវៃដែវង បនទប់[ពី]មក [េពល]គត់កត់សក់ឲយអតិថិជន គឺគត់មូរៃដអវេឡង
ពីដប
អញច ឹងៃដអវគត់ គត់មូរពក់កណ
ដ ល េយងេឃញថ ៃដអវរបស់គត់ គឺលត់េឡង ឬមូរេឡង
រតឹមែកងៃដ េរពះថរបសិនេបេយងទុកៃដអវែវងេដមបីេធវករ គឺវពិបកកនុងករេធវករ
ដូេចនះេហយគត់មូរៃដអវេឡង េដមបីងយរសួលកនុងករកត់សក់ឲយអតិថិជន

អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់កំពុងែតសបបយរ ីករយ េរពះថនរ ីមនក់េនះ គត់េពញចិតតនង
ឹ ម៉ូតសិតថមី
េហយជងកត់សក់ គត់សបបយរ ីករយ

េរពះថគត់អចកត់សក់តរមូវចិតតរបស់អតិថិជនរបស់គត់បន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីឆុ លះកញច ក់

និងេពញចិតតសក់របស់គត់រច
ួ រល់េហយ ជងកត់សក់ គត់ក៏បនយករចសមកដុសេទេលផហ៊ុម
ឬក៏កែនសងរបស់នរ ីមនក់េនះេចញ អញច ឹងគត់យករចសមកដុសសក់ែដលេទរេនេលផហ៊ុម
ឬក៏កែនសងរបស់នរ ីមនក់េនះេចញ កុំឲយមនសក់ជប់នង
ឹ កែនសងេនះេទៀត
េរពះថគត់េធវែបបេនះគឺេដមបីកុំឲយសក់រជុះេទេលសេមលៀកបំពក់
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងកត់សក់ កេមទចសក់របស់េយងែដលបនកត់
គឺែតងែតធលក់ចុះេរកម េហយវធលក់េទេលកែនសងែដលេយងបនរុ ំខលួន

អញច ឹងមុននឹងជងគត់ដកកែនសង ឬក៏ផហ៊ុមេចញពីខួ នរបស់
ល
េយង ជងែតងែតេបសនូវកេមទចសក់
ែដលេទរេនេលកែនសងឬក៏ផហ៊ុមេនះេចញសិន មុននឹងគត់ដកផហ៊ុមឬក៏កែនសងេនះ

េចញពីខួ នរបស់
ល
េយង េរពះថរបសិនេបគត់មិនទុក ឬក៏មិនេបសកេមទចសក់េចញពីកែនសង
ឬក៏ផហ៊ុមេនះេចញេទ សក់អចនឹងធលក់េទេលសេមលៀកបំពក់របស់េយង

ែដលេធវឲយេយងពិបកកនុងករេសលៀកពក់ ែដលេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថេសកៀប
អញច ឹងេយងមនអរមមណ៍ថេសកៀប របសិនេបគត់

របសិនេបមនសក់េនជប់នង
ឹ សេមលៀកបំពក់របស់េយង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីជងគត់បនេបសយកកេមទចកមទីសក់េចញពីកែនសង ឬក៏េចញពីផហ៊ុមរបស់
ែដលរគបេទេលនរ ីមនក់េនះេហយ ជងក៏បនដកកែនសងឬក៏ផហ៊ុមេនះេចញពីនរ ីមនក់េនះ
អញច ឹងេយងេឃញថ បនទប់ពីដកកែនសងឬក៏ផហ៊ុមេចញមក
គឺពុំមនសក់េទរេនេលសេមលៀកបំពក់របស់នរ ីមនក់េនះេទ អញច ឹងសេមលៀកបំពក់របស់នរ ីមនក់េនះ
គឺសអតដែដល េដយមិនមនសក់ កេមទចសក់ ជប់េនេលសេមលៀកបំពក់េនះេទ
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បនទប់មកេយងេឃញជងកត់សក់គឺគត់កំពុង ៃដរបស់គត់កំពុងែតកន់កែនសង

ឬក៏ផហ៊ុមពណ៌េលឿង ែដលគត់បនដកេចញពីនរ ីមនក់េនះ ែដលជអតិថិជនរបស់គត់
េហយនរ ីែដលជអតិថិជន គត់ក៏បនបងវិលេកអីរបស់គត់មកេរកយ
េដមបីនិយយជមួយនឹងជងកត់សក់ អញច ឹងអមបញ់ មិញនរ ីមនក់េនះ
គត់បនអងគុយេលេកអីកត់សក់ េដយខលួនរបស់គត់ េដយមុខរបស់គត់ទល់េទនឹងកញច ក់
គឺគត់ឆុ លះកញច ក់ បនទប់ពីគត់កត់សក់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនបងវិលេកអីរបស់គត់

ិ េដមបីនិយយេទកន់ជងកត់សក់ អញច ឹងេពលេនះ នរ ីមនក់េនះ
មករកជងកត់សក់វញ
គត់អចនឹងនិយយេទកន់ជងកត់សក់ថ អរគុណសរមប់ករកត់សក់មូត
៉ សក់មួយេនះ
គឺខុ ំព
ញ ិតជេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់មួយេនះខលង
ំ ណស់ េហយក៏នរ ីមនក់េនះ
អចនឹងសួរេទជងកត់សក់ថ េតអស់តៃមលប៉ុនមន ឬក៏គិតៃថលយ៉ងេម៉ច

េហយជងកត់សក់នង
ឹ េឆលយេទកន់សំណួររបស់នរ ីមនក់េនះរបប់អំពីតៃមល

េហយក៏និយយអរគុណេទកន់នរ ីមនក់េនះ ែដលបនេរជសេរ សហងរបស់េគសរមប់កត់សក់
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ គឺរ ីករយខលង
ំ ណស់ េរពះថនរ ីមនក់េនះ គត់បនេពញចិតត
ឬក៏គត់បនម៉ូតសក់ ទទួលបនម៉ូតសក់ ែដលគត់រសឡញ់ េដយគត់េពញចិតត
ចំែណកឯជងកត់សក់ គឺគត់សបបយរ ីករយ

េដយសរែតគត់បនកត់សក់ឲយអតិថិជនរបស់គត់េពញចិតត ឬក៏រតូវចិតតអតិថិជនរបស់គត់
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ គឺមនភពសបបយរ ីករយយ៉ ងខលង
ំ
េដយសរែតពួកេគេពញចិតន
ត ឹងករងររបស់ពួកេគេរៀងៗខលួន។
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