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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករកត់សក់ អញច ឹងជធមមតទងំមនុសសរសី 
និងមនុសសរបុស េនេពលណែដលសក់គត់ែវង 
ឬក៏េនេពលណែដលគត់មិនេពញចិតតនឹងសក់ែវងរបស់គត់ គត់នឹងេទរកជងកត់សក់ 
ឬក៏រកហងកត់សក់ េដមបីកត់សក់គត់េចញ េទតមតរមូវកររបស់គត់ ជធមមតមនុសសរបុស 
គឺេយងមនសក់ខល ីភគេរចនគឺេយងកត់សក់ខល ីចំែណកឯមនុសសរសី 
គឺមនសក់ែវងជងមនុសសរបុសបនតិច ឬក៏ែវងខល ងំតមចំណង់ចំណូលចិតត 
អញច ឹងរបសិនេបសក់គត់ែវងខល ងំ គត់នឹងេទហងកត់សក់ េដមបីកត់សក់របស់គត់េចញ 
េទតមអវីែដលគត់រសឡញ់  
 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមននរមីន ក់ អយុគត់របែហលជ 
២៥ ឆន  ំអញច ឹងនរេីនះ គត់មនវយេកមងគឺ ២៥ ឆន  ំេហយគត់ពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខល ី
គត់មនសក់ែវងពណ៌េខម  អញច ឹងសក់របស់គត់រតឹមសម  សក់របស់គត់រតឹមសម  
េដយេយងេឃញគត់បនសមលឹងេឡងេល ែភនករបស់គត់ អញច ឹងែភនករបស់គត់សមលឹងេឡងេល 
េហយៃដរបស់គត់កំពុងែតចងអុលេទរកសក់របស់គត់ ែដលគត់កំពុងែតគិតថ 
គត់ចង់កត់សក់របស់គត់េចញ េដយឥឡូវេនះ សក់គត់ែវងរតឹមសម  
អញច ឹងគត់ចង់បនសក់មួយេទៀត ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពែដលគត់កំពុងែតគិត 
គឺគត់េពញចិតតសក់ខល ីែដលសក់របស់គត់ខលីរតឹមក អញច ឹងបនន័យថគត់កត់សក់ 
ចង់កត់សក់ែវងគត់េចញ ដក់េនរតឹមកវញិ េរពះគត់មិនសូវចូលចិតតសក់ែវងេនះេទ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថនរមីន ក់េនះ គត់កំពុងែតឈរ ឬក៏គត់កំពុងែតអងគុយ 
េហយគិតថគត់ចង់កត់សក់ េដយគត់មិនសូវរសឡញ់សក់ែវង 
ដូេចនះេហយគត់ចង់កត់សក់គត់ឲយខលេីនរតឹមកវញិ អញច ឹងគត់បនេលកៃដមួយចំេហៀង 
ឬក៏មួយខង មខ ង ឬក៏មួយចំេហៀង េឡងេលចងអុលេទរកសក់របស់គត់ 
េដមបីគិតថេតគត់គួរែតកត់សក់ខលីែដរឬេទ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់គិតរចួេហយ 
គត់ក៏បនេដរមករកផសរ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់គិតអមបញ់មិញ គឺគត់េនផទះ 
េហយគត់កំពុងែតគិតថេតគត់ចង់កត់សក់ អញច ឹងេតគត់គួរែតកត់សក់របស់គត់ែដរឬេទ 
បនទ ប់មក ចូលដល់រូបភពទី ២ េនះ គឺនរមីន ក់េនះ គត់បនេដរមកផសរ សំេដេទមកផសរ 
េដមបីរកហងកត់សក់ អញច ឹងេនរូបភពទី ២ េយងេឃញមនផសរមួយ 
គត់កំពុងែតេដរចូលេទតមមត់ទវ រផសរេនះ អញច ឹងមត់ទវ រផសរ េយងេហថ រចកចូលផសរ 
េយងអចេហបនពីរ មត់ទវ រ ឬក៏រចកចូល 
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អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរសំេដេទរករចកចូលៃនផសរេនះ ែដលេយងេឃញេនខងេរក 
េយងេឃញមនរូបតងំលក់េនេខអវេផសងៗ អញច ឹងមនតងំលក់សេមលៀកបំពក់េនេលតុកកតជ័រ 
អញច ឹងជទូេទផសរែដលលក់សេមលៀកបំពក់ ឬក៏លក់េខអវ 
េយងែតងែតេឃញេគតងំេខអវរបស់េគនូវជមួយនឹងតុកកតជ័រ េដមបីបងហ ញដល់អតិថិជន 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេដរសំេដេទរកផសរ េដយគត់ចូលេទតមរចកចូល 
េដមបីេទរកហងកត់សក់។ 
 
រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ចូលេទដល់កនុងផសរេហយ 
គត់ក៏បនេដរសំេដេទរកហងកត់សក់ ែដលគត់ធល ប់កត់រល់ដង 
អញច ឹងគត់ែតងែតមកកត់សក់េនកនុងផសរេនះ េដយសរែតជងកត់សក់េនកនុងផសរេនះ 
គឺគត់កត់ឲយសអ ត ឬក៏គត់កត់ឲយេពញរតូវចិតតេទនឹងនរមីន ក់េនះ 
ដូេចនះេហយេនេពលណែដលគត់ចង់កត់សក់ គត់ែតងែតមករកហងេនះជនិចច 
អញច ឹងៃថងេនះគត់ចង់កត់សក់គត់ឲយខលីមដងេទៀត ដូេចនះេហយគត់ក៏បនេដរចូលផសរ 
េដមបីរកសំេដរកហងកត់សក់មួយេនះ ែដលេនកនុងផសរ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងហងកត់សក់េនះ េយងេឃញមនេនខងកនុង 
េនខងកនុងេយងេឃញមនេកអីសរមប់អងគុយចំនួនពីរ េហយមនមនុសសមន ក់ 
កំពុងែតអងគុយេលេកអី ែដលមនជងកត់សក់មួយ កំពុងែតឈរកត់សក់េនខងេរកយ 
អញច ឹងជងកត់សក់គឺគត់ពក់អវពណ៌សៃដែវង េសលៀកេខពណ៌ស ែសបកេជងគត់ពណ៌េខម  
ជងកត់សក់េនះគឺជមនុសសរបុស អញច ឹងជងកត់សក់គឺជមនុសសរបុស 
េហយេយងេឃញសក់គត់គឺខល ីៃដរបស់គត់មខ ងកំពុងែតកន់កៃរនតកត់សក់ 
ៃដមខ ងេទៀតកំពុងែតកន់ឧបករណ៍សរមប់ឈូសេជងសក់ អញច ឹងៃដគត់សងខងគឺមនពីរ 
មួយឧបករណ៍សរមប់ឈូសេជងសក់ មួយេទៀតកន់កៃរនតសរមប់កត់សក់ 
ែដលេយងេឃញមនមនុសសមន ក់កំពុងែតអងគុយេលេកអី េដមបីឲយជងកត់សក់េនះកត់សក់ឲយ 
អញច ឹងបុរស ឬក៏នរមីន ក់េនះ ែដលជអតិថិជនរបស់ជងកត់សក់ កំពុងែតអងគុយេលេកអី 
េដយខលួនរបស់គត់រគបនឹងរកណត់មួយ អញច ឹងជធមមត េនេពលែដលេគកត់សក់ 
េគែតងែតរគបខលួនអតិថិជនជមួយនឹងរកណត់ 
េដមបីេចៀសវងសក់រជុះេទេលសេមលៀកបំពក់របស់អតិថិជនរបស់េគ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ 
េនះ គឺនរមីន ក់េនះ គត់បនេដរមកដល់ហងកត់សក់ែដលគត់ចង់កត់ េដមបីឲយសក់គត់ខលី។ 
 
មកដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បនេដរមកដល់ហងកត់សក់េហយ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
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គត់ក៏បនចូលេទកនុងហងកត់សក់េនះ េដមបីឲយជងកត់សក់ឲយ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចូលេទដល់ហងកត់សក់ 
ជងកត់សក់ក៏បនទទួលនរមីន ក់េនះយ៉ងរក់ទក់ េដយសរែតជទូេទេនកែនលងកត់សក់ 
ក៏ដូចជេនកែនលងលក់អីវ៉ន់នន ឬក៏កែនលងលក់ទំនិញនន 
មច ស់ហងែតងែតយកចិតតទុកដក់ជមួយនឹងេភញៀវ ដូេចនះេនេពលែដលេឃញេភញៀវចូល 
េគែតងែតរសួរយរក់ទក់ដក់េភញៀវជនិចច អញច ឹងេភញៀវឬអតិថិជន 
គឺែតងែតរតូវបនទទួលរក់ទក់េដយមច ស់ហង។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមច ស់ហង 
គត់បនទទួលរក់ទក់នរេីនះ េហយឲយនរេីនះ គត់េផដកខលួន ឬក៏េដក 
េដយដក់កបលរបស់គត់េទេលឡបូសរមប់កក់សក់ អញច ឹងមុននឹងគត់កត់សក់ 
គត់ចង់ឲយជងកក់សក់គត់សិន េរពះថសក់គត់ែវង ដូេចនះគត់ពិបកនឹងកក់សក់ខលួនឯងណស់ 
អញច ឹងេហយេទបគត់មករកហងកត់សក់េដមបីកក់សក់ជមុនសិន របសិនេបមនុសសរបុស 
េយងករមេទហងកត់សក់ េដមបីឲយេគកក់សក់ណស់ េដយសរែតសក់មនុសសរបុសគឺខល ី
អញច ឹងងយរសួលកក់ខលួនឯង បុ៉ែនតសរមប់មនុសសរសីវញិ សក់គត់ែវង 
ដូេចនះេហយគត់ពិបកកនុងករកត់សក់ កក់សក់ខលួនឯងឲយសអ ត អញច ឹងគត់េទរកជង 
េដមបីឲយគត់កក់សក់ឲយ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនអងគុយេដយដក់កបលរបស់គត់េផដកេទេលឡបូសរមប់កក់សក់ 
េហយជងែដលកក់សក់េនះ គត់កំពុងែតបញ់ទឹកេទេលកបលនរមីន ក់េនះ 
េដមបីឲយសក់គត់េសម អញច ឹងេដមបីឲយអចកក់សក់បន 
េយងរតូវែតេធវឲយសក់របស់េយងេសមជមុនសិន ពីេរពះថរបសិនេបសក់េយងសងួត 
គឺេយងអត់អចកក់សក់បនេទ េរពះសបូ៊នឹងមិនមនពពុះេនះេទ របសិនេបសក់េយងសងួត 
ដូេចនះេយងរតូវករឲយសក់េយងេសមជមុនសិន េដមបីអចកក់សក់បន 
ែដលេយងេឃញេនែកបរឡបូសរមប់កក់សក់េនះ េយងេឃញមនសបូ៊ចំនួនពីរដប 
អញច ឹងសបូ៊េនះគឺមនមួយ ជសបូ៊កក់សក់ និងមួយេទៀតជសបូ៊បនទន់សក់ អចជសបូ៊បនទន់សក់ 
េរពះថជទូេទេនេពលែដលនរកីក់សក់រចួ នរភីគេរចនគឺគត់ែតងែតបនទន់សក់ 
ជមួយនឹងសបូ៊បនទន់សក់បែនថមេទៀត អញច ឹងេហយេទបេយងេឃញេនែកបរឡបូកក់សក់េនះ 
គឺមនសបូ៊ចំនួនពីរដប ែដលមួយជសបូ៊បនទន់សក់ មួយេទៀតជសបូ៊កក់សក់ 
សបូ៊កក់សក់គឺជសបូ៊ែដលេធវឲយសក់េយងសអ ត ែសបកកបលេយងសអ ត អស់ែកអល ឬក៏អស់អែងគ 
អញច ឹងធូលីដីែដលេនជប់េលកបលេយងេហថអែងគ េហយមយ៉ងវញិេទៀត េយងេហថែកអល 
េហយមួយេទៀតគឺសបូ៊កក់បនទន់សក់ អញច ឹងសបូ៊បនទន់សក់ គឺេយងេរបសរមប់បនទន់សក់ 
បនទ ប់ពីេយងកក់សក់រចួ អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងចង់ឲយសក់របស់េយងទន់ 
េយងរតូវេរបសបូ៊បនទន់សក់បែនថមេទៀត េដមបីឲយេមលេទេឃញទន់និងរេលងលអ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីជងកក់សក់ 
គត់បនបញ់ទឹកេទេលកបលនរមីន ក់េនះ ឬក៏េទេលសក់នរមីន ក់េនះឲយេសមរចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកសបូ៊មករចបច់ដក់េលៃដ បនទ ប់មកគត់ក៏បនកក់សក់េទេលនរមីន ក់េនះ 
អញច ឹងរូបភពេនះគឺេគគត់េនែតេផដកកបលេទេលឡបូលងកក់សក់ដែដល 
េរពះថេនេពលែដលេយងកក់សក់េនផទះ េយងកក់េនកនុងបនទប់ទឹក អញច ឹងេយងអចកក់សក់ 
េដយមិនបច់េផដកកបលេទេលឡបូកក់សក់េទ ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងកក់សក់េនកនុងហង 
េយងរតូវេផដកកបលេទេលឡបូកក់សក់ េរពះថរបសិនេបេយងមិនេផដកកបលេទ 
េយងអចនឹងេសមេខអវ ឬក៏ទទឹកេខអវបន 
ម៉យងវញិេទៀតសបូ៊កក់សក់អចនឹងេធវឲយរបឡក់សេមលៀកបំពក់របស់េយង 
ដូេចនះេបេយងេផដកកបលេទេលឡបូកក់សក់ េនះទឹកនិងសបូ៊នឹងចូលេទកនុងឡបូទងំអស់ 
គឺមិនបនរបឡក់ដល់េខអវ ឬក៏សេមលៀកបំពក់របស់េយងេទ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
នរមីន ក់េនះ គត់បនេផដកកបលរបស់គត់េទកនុងឡបូកក់សក់ 
េហយជងបនយកសបូ៊មកកក់សក់ឲយគត់ អញច ឹងជទូេទេយងេឃញថសបូ៊គឺមនពពុះ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចក់សបូ៊េទេលកបលរបស់នរមីន ក់េនះ ែដលមនសក់កំពុងែតេសមៗ 
គឺសបូ៊គឺែបកពពុះ អញច ឹងគត់បនយកៃដឈល ីឬក៏ញីេទេលសក់កបលរបស់នរមីន ក់េនះ 
េដមបីឲយសបូ៊ពពុះ និងេដមបីដុសែកអលឬអែងគេចញពីកបលរបស់នរមីន ក់េនះផងែដរ 
អញច ឹងជងកក់សក់នឹងេធវែបបេនះយ៉ងយូរ មុននឹងេគលងជរមះេចញ េដមបីឲយរបកដថ ែកអល 
ឬក៏អែងគេនេលកបលរបស់នរមីន ក់េនះ គឺនឹងរជុះអស់េចញពីសក់របស់េគ 
េហយេដមបីឲយសក់របស់េគេមលេទភលឺរេលងនិងសអ ត 
អញច ឹងជងកក់សក់គត់រតូវែតញីនិងឈលកីបល េនេពលែដលេយងកក់សក់ 
េយងេហថឈលកីបលរបស់េយង អញច ឹងេយងយករមមៃដេទដុសេលកបល អញច ឹងេយងេហថឈល ី
អញច ឹងជងកក់សក់ គត់បនឈលកីបលរបស់នរមីន ក់េនះ េដមបីដុសសមអ តែកអល 
េនេលកបលរបស់នរមីន ក់េនះឲយសអ ត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីជងកក់សក់ 
គត់បនឈលកីបលរបស់នរមីន ក់េនះ យ៉ងយូររចួមក បនទ ប់មកេគក៏បនបញ់ទឹកលង 
លងជរមះសក់េនះេចញ អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងកក់សក់រចួេហយ 
េយងែតងែតលងសមអ តនូវសក់របស់េយងឲយរជះេចញពីសបូ៊ 
េរពះថេនេពលែដលេយងមិនបនលងជរមះសបូ៊េចញពីសក់កបលេនះេទ 
អញច ឹងអែងគនិងែកអលទងំអស់ គឺមិនបនេចញពីែសបកកបលេយងេនះេទ 
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ម៉យងវញិេទៀតសបូ៊ែដលេនកកជប់ែសបកកបលរបស់េយង នឹងអចកល យេទជអែងគបនផងែដរ 
ដូេចនះេដមបីឲយរបកដថ កបលរបស់េយងសអ ត ែលងមនែកអល ែលងមនអែងគ 
េយងរតូវែតលងជរមះកបលរបស់េយងជមួយនឹងទឹកបនទ ប់ពីេយងកក់សក់រចួ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញជងកក់សក់ 
គត់បនយកទុេយផក ឈូកមកបញ់ជរមះសក់របស់នរមីន ក់េនះឲយរជះសបូ៊ 
អញច ឹងគត់បនបញ់េទេលកបលនរមីន ក់េនះែតបុ៉េណណ ះ េរពះនរមីន ក់េនះ 
គត់មិនបនងូតទឹកេនះេទ គឺគត់រគន់ែតកក់សក់ ដូេចនះគត់រគន់ែតបញ់េទេលកបល 
េដមបីឲយេសមសក់ និងេដមបីលងជរមះសបូ៊េចញពីសក់ែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងគត់បនបញ់ 
េហយយកៃដដុសកបលនរមីន ក់េនះបេណដ រ អញច ឹងគត់ឈលកីបលបេណដ រ បញ់ទឹកបេណដ រ 
េដមបីឲយសបូ៊រជះេចញពីកបលនរមីន ក់េនះអស់ទងំអស់ែតមដង 
ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញថជងកត់សក់ គត់បនយកៃដរបស់គត់េទឈលេីលសក់នរមីន ក់េនះ 
េដមបីលងជរមះសបូ៊េចញ េនេពលែដលគត់កំពុងែតបញ់ទឹកសអ ត ឬក៏បញ់ទឹកទេទ 
េទេលសក់កបលនរមីន ក់េនះ េដមបីឲយអស់សបូ៊ អញច ឹងេយងេឃញេនេលកនរមីន ក់េនះ 
គឺមនកែនសងមួយ គឺគត់បង់កកែនសង អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងកក់សក់ 
េនកែនលងហងកក់សក់ ជងកក់សក់ែតងែតឲយកែនសងមួយមកេយង ឬក៏កែនសងេពះេគ 
ឬេយងេហថកែនសងបង់ក អញច ឹងេយងយកកែនសងេនះមកបង់ក 
េដមបីេចៀសវងទឹកេសមេទេលអវរបស់េយង ដូេចនះេហយេយងយកកែនសងេនះមករទប់ 
េដយេយងយកេទបង់ក អញច ឹងេនេពលែដលេយងយកកែនសងមកពក់េនេលករបស់េយង 
េយងេហថកែនសងបង់ក។ 
 
រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះគត់បនកក់សក់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺនរមីន ក់េនះ គត់បនកក់សក់របស់គត់រចួរល់េហយ 
ដូេចនះគត់ក៏បនមកអងគុយេនេលេកអីកត់សក់វញិមដង អញច ឹងេកអីកត់សក់គឺអចបងវិលបន 
ជទូេទគឺេកអីកត់សក់ គឺែបលកពីេកអីែដលេយងអងគុយធមមត 
េដយេកអីកត់សក់គឺេយងអចពនលូត ឬក៏បនទ បេកអីបន េទតមកមពស់របស់អតិថិជន 
ម៉យងវញិេទៀតគឺេយងអចបងវិលបនជំុវញិេទៀតផង េដយមិនចបំច់បងវិលទងំេកអីេនះេទ 
គឺកែនលងអងគុយរបស់េយង េយងអចបងវិលបន េរពះថេនេពលែដលជងកត់សក់ គត់នឹង 
គត់នឹងរតូវករបងវិលេកអីរបស់េយង េដមបីកត់សក់របស់េយងឲយបនសពវ 
អញច ឹងេកអីេនកែនលងកត់សក់គឺមនេធនរមួយសរមប់ដក់េជង 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងអងគុយេលេកអី េជងរបស់េយងដក់េនេលេធនរមួយ 
ជក់ែសដងនរមីន ក់េនះ គត់បនអងគុយេនេលេកអីកត់សក់ េដយដក់េជងេនេលេធនរ 
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ចំែណកឯៃដរបស់គត់គឺកន់កែនសងបង់ក ែដលគត់បង់កសរមប់កក់សក់អមបញ់មិញ 
អញច ឹងគត់មនកែនសងមួយសរមប់បង់ក េហយនរមីន ក់េនះ ក៏បនអងគុយឆលុះកញច ក់ 
អញច ឹងេនខងមុខនរមីន ក់េនះ គឺមនកញច ក់មួយ សរមប់ឆលុះមុខេដមបីកត់សក់ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងកត់សក់ ជទូេទែតងែតមនកញច ក់េនខងមុខ 
េរពះថជងកត់សក់េធវែបបេនះ េដមបីឲយអតិថិជនអចេមលដឹងថ 
េតសក់របស់គត់កត់បនករមតិណ អញច ឹងរបសិនេបេគេពញចិតតនូវអវីែដលជងកំពុងកត់ 
េគអចរបប់ជងថ អចកត់របែវងហនឹងបន េហយឈប់កត់េទៀត អញច ឹងជងហនឹងឈប់កត់ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងអត់មនកញច ក់េទ េនះេយងមិនដឹងថ សក់របស់េយងសអ តឬមិនសអ តេនះេទ 
អញច ឹងវអចនឹងេធវឲយេយងមិនេពញចិតតបនទ ប់ពីជងកត់រចួ ដូេចនះេហយេយងរតូវឆលុះកញច ក់ 
ជងរតូវមនកញច ក់មួយ េដមបីឲយេយងឆលុះេមលថេតេយងេពញចិតតសក់េយងែដរឬេទ 
េនខងមុខកញច ក់េនះ េយងេឃញថមនេធនរមួយ 
អញច ឹងមនេធនរមួយសរមប់ដក់អីវ៉ន់ជងកត់សក់ អញច ឹងេនេលេធនរេនះ 
េយងេឃញមនកៃរនតកត់សក់ មនដូចជរសព យសរមប់បញ់សក់ 
និងមនដូចជែជលសរមប់លបសក់ជេដម េនេពលែដលេយងកត់សក់រចួ 
ជងនឹងបញ់រសព យេនេលសក់េយង ឬក៏លបែជលេនេលសក់េយងេដមបីេធវម៉ូត 
ឬក៏េធវសត យេផសងៗឲយអតិថិជនេទតមតរមូវករ េហយេនកនុងេធនរេនះ 
េយងេឃញមនថតចំនួនមួយ អញច ឹងមន េធនរេនះមនថតចំនួនមួយ ែដលថតេធនរេនះ 
គឺសរមប់ដក់កៃរនត សរមប់ដក់ឡម សរមប់េករជេដម អញច ឹងេនេលេធនរ 
និងេនកនុងថតេធនរេនះ គឺដក់សមភ រៈសរមប់កត់សក់ទងំអស់ ែដលេនេរកមេធនរេនះ 
េយងេឃញមនធុងសំរមចំនួនមួយ អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេភញៀវគត់មនសំរម 
ែដលរតូវេបះេចល គត់េបះចូលេទកនុងធុង េហយម៉យងវញិេទៀត េនេពលែដលេយងកត់សក់រចួ 
េយងែតងែតេរបរបស់ឡមសរមប់េករេរមេចញ អញច ឹងេនេពលែដលេកររចួ 
គឺជងគត់បនេបះសំបកឡមចស់ៗចូលេទកនុងធុង 
េរពះថេយងេរបឡមេករសរមប់មនុសសែតមន ក់ែតបុ៉េណណ ះ សរមប់ឡមមួយ 
អញច ឹងេចៀសវងករឆលងេមេរគ ដូេចនះេគេរបឡមែតមួយបុ៉េណណ ះ សរមប់េករ 
សរមប់អតិថិជនមន ក់ ែដលេយងេឃញេនខងេរកយនរមីន ក់េនះ គឺមនជងកត់សក់ 
អញច ឹងជងកត់សក់ គត់កំពុងែតកន់េសៀវេភមួយកបល េដមបីឲយនរមីន ក់េនះ 
េសៀវេភេនះគឺជេសៀវេភម៉ូតសក់ អញច ឹងគត់ហុចេសៀវេភម៉ូតសក់េទឲយអតិថិជនរបស់គត់ 
េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់េរជសេរ សថេតគត់ចង់បនម៉ូតអវីខលះ អញច ឹងេនកនុងៃដជងកត់សក់េនះ 
គត់បនកន់េសៀវេភម៉ូតសក់មួយកបល។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បនទទួលេសៀវេភម៉ូតសក់ពីជងកត់សក់េហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេបកេសៀវេភម៉ូតសក់ េដមបីេមលម៉ូតសក់ែដលគត់េពញចិតត 
អញច ឹងគត់បនេបកមដងមួយទំព័រ មដងមួយទំព័រ 
រហូតរកេឃញទំព័រែដលមនម៉ូតសក់ែដលគត់េពញចិតត អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់បនចងអុលេទេលម៉ូតសក់មួយែដលមនសក់រតឹមក អញច ឹងបនន័យថសក់ខល ី
ែដលរកឡឹងករបស់គត់ គឺរតឹមរតេចៀកែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងសក់េនះគឺសក់ខលីរតឹមរតេចៀក 
អញច ឹងអមបញ់មិញសក់របស់គត់ែវងរតឹមសម  អញច ឹងគត់ចូលហងកត់សក់ 
េដមបីឲយជងកត់សក់រតឹមរតេចៀករបស់គត់ ដូេចនះេហយេនេពលែដលគត់េបកេសៀវេភម៉ូតសក់ 
គត់េឃញម៉ូតសក់មួយែដលមនសក់េនរតឹមរតេចៀក 
អញច ឹងគត់ក៏បនយកៃដចងអុលេទកន់ម៉ូតសក់មួយេនះ 
េដមបីឲយជងកត់សក់របស់គត់េទតមម៉ូតសក់រតឹមរតេចៀកេនះ 
អញច ឹងគត់េពញចិតតនឹងម៉ូតរតឹមរតេចៀក ដូេចនះេហយគត់ក៏បនចងអុលរបប់ជងថ 
គត់ចង់កត់ម៉ូតរតឹមរតេចៀកេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ចងអុលម៉ូតរបប់ជងកត់សក់រចួេហយ បនទ ប់មកជងកត់សក់គត់ក៏បនយកកែនសង 
ឬក៏ផហុ៊ម ឬក៏រកណត់ធំមួយ េដមបីចងឬក៏រគបពីេលនរមីន ក់េនះ អញច ឹងេដមបីកត់សក់ 
េយងរតូវេរបរបស់កែនសងមួយ ឬក៏ផហុ៊ម េយងេហថផហុ៊ម 
េបភសសមញញេយងេហថកែនសង ឬរកណត់រគប ក៏បុ៉ែនតេបភសែដលេយងេរបរបស់ពីមុន 
ភសែខមរពីមុន េយងេហថផហុ៊ម អញច ឹងគត់យកកែនសង ឬក៏ផហុ៊មេនះ មករគប 
មកេលអតិថិជនរបស់គត់េដមបីកត់សក់ េរពះថរបសិនេបគត់មិនរគបរកណត់ ឬក៏កែនសង 
ឬក៏ផហុ៊មេនះេទ សក់នឹងអចធល ក់េទេលសេមលៀកបំពក់របស់អតិថិជន 
េហយអចជប់នឹងសេមលៀកបំពក់អតិថិជន ដូេចនះវអចនឹងេធវឲយអតិថិជនពិបក 
អញច ឹងគត់រតូវរគបកែនសង េដមបីឲយសក់ធល ក់េលកែនសងរបស់គត់ អញច ឹងេខអវ 
ឬក៏សេមលៀកបំពក់របស់អតិថិជនរបស់គត់ នឹងមិនមនជប់សក់េនះេទ 
េរពះថរបសិនេបមនសក់ជប់េខអវ គឺេយងពិបកេសលៀកពក់ណស់ គឺវនឹងចក់េហយេសកៀប 
អញច ឹងវនឹងចក់ៗខលួនេយង ែដលេយងេធវឲយេយងេសកៀប ពិបកេនកនុងករេសលៀកពក់ 
ដូេចនះេហយេទបជងកត់សក់ គត់យកកែនសង ឬក៏ផហុ៊មមករគបឲយអតិថិជនរបស់គត់ 
អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់អងគុយេលេកអីកត់សក់ េដយគត់អងគុយេនខងមុខកញច ក់មួយ 
េហយជងកត់សក់យកកែនសងមករគបឲយគត់។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីរគបកែនសងេហយ 
ជងកត់សក់គត់ក៏បនកត់សក់របស់នរមីន ក់េនះ េទតមតរមូវកររបស់នរមីន ក់េនះ 
ែដលបនរបប់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ៃដមខ ងរបស់ជងកំពុងែតកន់កៃរនត 
រឯីៃដមខ ងេទៀតកំពុងែតកន់រកសសិតសក់ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលជងកត់សក់ 
គត់ែតងែតយករកសេដមបីសិតសក់របស់េយង េហយេដមបីយកេទកត់ អញច ឹងៃដរបស់ជង 
គឺមខ ងកន់កៃរនត និងមខ ងេទៀតកន់រកស គឺកន់កៃរនតេដមបីកត់ អញច ឹងកៃរនតគឺមុត 
ដូេចនះេហយគឺេយងកន់េដមបីកត់សក់ េហយៃដមខ ងេទៀតគឺេយងេរបរកស 
រកសគឺមនេធមញវចេនល ះៗ អញច ឹងរកសេរបៀបដូចជបនទ ត់មួយអញច ឹងែដរ ក៏បុ៉ែនតវអត់ 
អត់រតង់សអ តដូចបនទ ត់េនះេទ េដយរកសមនេធមញ េយងេហថេធមញ គឺមនេធមញចេនល ះៗពីគន  
េដមបីឲយេយងអចសិតសក់បន អញច ឹងគត់សិត គត់កន់រកសមខ ង និងៃដមខ ងេទៀតគត់កន់កៃរនត 
េដមបីកត់សក់ឲយអតិថិជន ជងកត់សក់ែតងែតេធវែបបេនះចំេពះរគប់អតិថិជនទងំអស់ 
អញច ឹងេយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតកត់សក់ឲយនរមីន ក់េនះ 
េទតមម៉ូតែដលនរមីន ក់េនះេពញចិតត េហយសក់របស់នរមីន ក់េនះ 
មិនបនធល ក់មកេលសេមលៀកបំពក់របស់នរមីន ក់េនះេទ េដយសក់បនធល ក់េទរេទេលផហុ៊ម 
ឬក៏កែនសងែដលជងកត់សក់រគបេទឲយនរមីន ក់េនះ ដូេចនះនរមីន ក់េនះ 
គត់មិនមនសក់ជប់េនកនុងសេមលៀកបំពក់របស់គត់េនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់កត់សក់រចួរល់េហយ ជងកត់សក់គត់បនកត់សក់នរមីន ក់េនះ រតឹមក 
ឬក៏រតឹមរតេចៀករចួរល់េហយ េយងេឃញថ ជងកត់សក់បនយកម៉សីុនផលុសំក់ 
មកផលុសំក់របស់នរមីន ក់េនះ អញច ឹងេដយសរែត ជទូេទេនេពលែដលេយងកត់សក់ 
សក់មិនបនរជុះេចញពីកបលេយងអស់េនះេទ េដយសក់ខលះគឺេទរេនេលកបលរបស់េយង 
សក់ខលះធល ក់ចុះ េហយសក់ខលះេទៀតគឺធល ក់ចូលេទកនុងកបលេនកនុងសក់េផសងៗេទៀត 
អញច ឹងវអត់រជុះមកេរកមេទ ដូេចនះេហយ បនទ ប់ពីកត់សក់ 
ជងកត់សក់គត់ែតងែតយកម៉សីុនផលុសំក់ មកផលុសំក់របស់េយង 
េដមបីផលុឲំយសក់ែដលេនេទរេលកបលរបស់េយងេហរេចញទងំអស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថ ជងកត់សក់គត់បនកន់ ៃដមខ ងរបស់គត់កន់ម៉សីុនផលុ ំសក់ 
ែដលម៉សីុនផលុសំក់េនះគឺមនពណ៌ទឹករកូច េហយម៉សីុនផលុសំក់េនះ គឺេរបរបស់េភលង 
ដូេចនះេយងេឃញមនែខសេភលងចំនួនមួយ ែដលេដតេចញពីជញជ ងំ 
អញច ឹងគត់បនេដតែខសេភលងរបស់ម៉សីុនផលុសំក់េនះេទនឹងជញជ ងំមួយ 
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េហយកន់ម៉សីុនផលុសំក់បញ់ខយល់េទេលកបលរបស់នរមីន ក់េនះ 
អញច ឹងម៉សីុនផលុសំក់គឺមនខយល់ខល ងំ ដូេចនះេហយេនេពលែដលគត់បញ់េទេលសក់នរមីន ក់េនះ 
េយងេឃញថសក់នរមីន ក់េនះេបុង អញច ឹងសក់នរមីន ក់េនះេបុង 
េហយកេមទចកមទីសក់ែដលគត់បនកត់ ក៏បនេបុងេចញពីកបលរបស់នរមីន ក់េនះផងែដរ 
អញច ឹងគត់បនផលុបំេណដ រ យកៃដមខ ងេទៀតេទជជុះ ឬក៏េទរលស់សក់នរមីន ក់េនះបេណដ រ 
េដមបីឲយសក់ែដលេនធល ក់ចូលេទកនុងសក់េផសងៗេទៀតហនឹង េបុងេចញ 
ឬក៏ខទ តេចញពីសក់របស់គត់ អញច ឹងគត់បនផលុ ំសក់នរមីន ក់េនះ 
េដមបីឲយកេមទចកមទីសក់េចញពីកបលរបស់គត់ឲយអស់ 
មយ៉ងវញិេទៀតគឺគត់ផលុេំដមបីឲយសក់នរមីន ក់េនះសងួត េដយសរែតនរមីន ក់េនះ 
គត់េទបែតកក់សក់រចួ អញច ឹងេដមបីឲយឆប់សងួត គឺេយងេរបរបស់ម៉សីុនផលុ ំសក់ 
េដមបីផលុឲំយវឆប់សងួតេដមបីអចេធវម៉ូត ឬក៏ចប់សត យេផសងៗបន។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ បនទ ប់ពីគត់ផលុ ំយកកេមទចកមទីសក់ 
និងផលុ ំឲយសក់សងួតរចួរល់េហយ ជងកត់សក់គត់ក៏បនយករសព យ 
មកបញ់េលសក់នរមីន ក់េនះបែនថមេទៀត 
អញច ឹងបនន័យថេរកយពីគត់កត់សក់នរមីន ក់េនះឲយខលីរចួរល់េហយ សក់នរមីន ក់េនះ គត់ក៏ 
ក៏ខលីជងមុខ អញច ឹងខលីរតឹមកេទតមអវីែដលគត់ចង់បន ដូេចនះេហយជងកត់សក់ 
គត់ក៏បនយករសព យមកបញ់េទេលសក់កបលនរមីន ក់េនះ 
អញច ឹងជទូេទេយងយករសព យមកបញ់ រសព យខលះគឺរសពយរេលង 
អញច ឹង[...]េនេពលែដលេយងបញ់វេទេលសក់ គឺេធវឲយសក់េយងរេលង េមលេទភល ឺ
និងគួរឲយរសឡញ់ េហយរសព យខលះេទៀតគឺេធវឲយសក់េយងរងឹ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េលងម៉ូតសក់ ឬក៏ចង់េធវសក់េចញជសត យ ឬក៏ម៉ូតេផសងៗ 
សក់បះបញឈរេឡងេលជេដម េយងអចេរបរសព យរងឹ អញច ឹងរសព យេនះគឺបញ់េទ 
បនតិចមួយសនទុះគឺេធវឲយសក់េយងេឡងរងឹ អញច ឹងេយងអចេលងម៉ូតបន 
បុ៉ែនតរសព យេនះគឺជរសព យរេលង ជទូេទមនុសសរសីែតងែតេរបរសព យរេលង 
េដមបីឲយសក់របស់គត់េមលេទេឃញសអ ត ចំែណកឯមនុសសរបុស គឺេយងេរបរសព យរងឹ 
េដមបីចប់ម៉ូតសក់ េយងេលងម៉ូតសក់របស់េយង េដយេរបរបស់រសព យរងឹ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ 
បនទ ប់ពីគត់បញ់រសព យេទេលសក់នរមីន ក់េនះឲយរេលងរចួេហយ េយងេឃញថ ជងកត់សក់ 
គត់ក៏បនយកកញច ក់មួយមកេទៀត អញច ឹងេនខងមុខនរមីន ក់េនះ គឺេគជកញច ក់ឆលុះមុខមួយ 
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ក៏បុ៉ែនតកញច ក់េនះឆលុះេមលបនែតខងមុខែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
គត់អត់អចេមលខងេរកយ ឬក៏សក់ខងេរកយរបស់គត់េឃញេនះេទ 
េដយសរែតកញច ក់េនខងមុខ អញច ឹងេហយគត់អចេមលសក់ខងមុខរបស់គត់ 
ក៏បុ៉ែនតអវីែដលគត់ចង់បន គឺគត់ចង់បនសក់ខងេរកយរបស់គត់ខល ី
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនសំុឲយជងយកកញច ក់មួយ េដមបីឲយគត់េមលខងេរកយ អញច ឹងរូបភពទី 
១៣ េនះ គឺជងកត់សក់ គត់ក៏បនយកកញច ក់មួយមកឲយនរមីន ក់េនះ អញច ឹងជងកត់សក់ 
គត់បនឈរកន់កញច ក់ពីេរកយនរមីន ក់េនះ អញច ឹងជងកត់សក់ គត់ឈរេរកយខនងនរមីន ក់េនះ 
េដយកន់កញច ក់ដក់ចំកបលនរមីន ក់េនះ ដក់ែកបរកបល េនខងេរកយកបល 
អញច ឹងេធវឲយនរមីន ក់េនះ គត់អចេមលេឃញ េធវឲយនរមីន ក់េនះ 
គត់អចេមលេឃញសក់របស់គត់តមរយៈកញច ក់បន 
អញច ឹងគត់អចេមលេឃញសក់ខងេរកយរបស់គត់តមរយៈកញច ក់ 
ែដលជងគត់ដក់េនខងេរកយនរមីន ក់េនះ ដូេចនះេហយគត់អចដឹងថ 
េតគត់េពញចិតតនូវសក់េនះែដរឬេទ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់េពញចិតតសក់ខលីរតឹមក 
ដូេចនះេហយេទបជងកត់សក់ខលីរតឹមកឲយនរមីន ក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បនេឃញសក់ខងេរកយរបស់គត់េហយ 
គត់បនសែមតងអរមមណ៍េពញចិតតេទេលសក់របស់គត់ េដយគត់រសឡញ់សក់ខល ី
គត់មិនចង់បនសក់ែវងេនះេទ អមបញ់មិញមុននឹងគត់កត់ គឺគត់មនសក់ែវងរតឹមសម  
ក៏បុ៉ែនតគត់មិនបនរសឡញ់សក់វញិរតឹមសម េនះេទ គឺគត់រសឡញ់សក់ខលីរតឹមរតេចៀកឬក៏រតឹមក 
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនមករកជងកត់សក់ េដមបីឲយកត់រតឹមក 
អញច ឹងេនេពលែដលជងកត់សក់កត់រចួរល់េហយ គត់ក៏បនឆលុះកញច ក់េមលថ 
េតសក់របស់គត់គត់េពញចិតតែដរឬេទ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េឃញសក់របស់គត់ខលីរតឹមកេហយ 
នរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនរសឡញ់សក់គត់ និងសបបយរកីរយយ៉ងខល ងំ េរពះថជងមន ក់េនះ 
គត់បនកត់សក់តរមូវចិតតនរមីន ក់េនះបនលអែមនែទន អញច ឹងបនន័យថនរមីន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់ថមីរបស់គត់េនះខល ងំណស់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺនរមីន ក់េនះ គត់បនញញឹម អញច ឹងគត់ឆលុះកញច ក់េដយទឹកមុខញញឹម 
េហយគត់េលកៃដទងំពីរេឡង អញច ឹងជសញញ របប់ថ 
គត់េពញចិតតេទេលម៉ូតសក់មួយេនះខល ងំណស់ េដយេយងេឃញគត់ញញឹម 
េហយេលកៃដទងំពីរអងគុយឆលុះកញច ក់ អញច ឹងជងកត់សក់ 
េនេពលែដលេឃញអតិថិជនរបស់គត់សបបយរកីរយេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់េនះ 
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ជងកត់សក់ក៏សបបយរកីរយែដរ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ ជងកត់សក់គត់ក៏ញញឹមដូចគន  
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺជងកត់សក់គត់មូរៃដអវេឡង 
ពីដំបូងគឺគត់ពក់អវៃដែវង បនទ ប់[ពី]មក [េពល]គត់កត់សក់ឲយអតិថិជន គឺគត់មូរៃដអវេឡង 
អញច ឹងៃដអវគត់ គត់មូរពក់កណដ ល េយងេឃញថ ៃដអវរបស់គត់ គឺលត់េឡង ឬមូរេឡង 
រតឹមែកងៃដ េរពះថរបសិនេបេយងទុកៃដអវែវងេដមបីេធវករ គឺវពិបកកនុងករេធវករ 
ដូេចនះេហយគត់មូរៃដអវេឡង េដមបីងយរសួលកនុងករកត់សក់ឲយអតិថិជន 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់កំពុងែតសបបយរកីរយ េរពះថនរមីន ក់េនះ គត់េពញចិតតនឹងម៉ូតសិតថម ី
េហយជងកត់សក់ គត់សបបយរកីរយ 
េរពះថគត់អចកត់សក់តរមូវចិតតរបស់អតិថិជនរបស់គត់បន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីឆលុះកញច ក់ 
និងេពញចិតតសក់របស់គត់រចួរល់េហយ ជងកត់សក់ គត់ក៏បនយករចសមកដុសេទេលផហុ៊ម 
ឬក៏កែនសងរបស់នរមីន ក់េនះេចញ អញច ឹងគត់យករចសមកដុសសក់ែដលេទរេនេលផហុ៊ម 
ឬក៏កែនសងរបស់នរមីន ក់េនះេចញ កំុឲយមនសក់ជប់នឹងកែនសងេនះេទៀត 
េរពះថគត់េធវែបបេនះគឺេដមបីកំុឲយសក់រជុះេទេលសេមលៀកបំពក់ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងកត់សក់ កេមទចសក់របស់េយងែដលបនកត់ 
គឺែតងែតធល ក់ចុះេរកម េហយវធល ក់េទេលកែនសងែដលេយងបនរុខំលួន 
អញច ឹងមុននឹងជងគត់ដកកែនសង ឬក៏ផហុ៊មេចញពីខលួនរបស់េយង ជងែតងែតេបសនូវកេមទចសក់ 
ែដលេទរេនេលកែនសងឬក៏ផហុ៊មេនះេចញសិន មុននឹងគត់ដកផហុ៊មឬក៏កែនសងេនះ 
េចញពីខលួនរបស់េយង េរពះថរបសិនេបគត់មិនទុក ឬក៏មិនេបសកេមទចសក់េចញពីកែនសង 
ឬក៏ផហុ៊មេនះេចញេទ សក់អចនឹងធល ក់េទេលសេមលៀកបំពក់របស់េយង 
ែដលេធវឲយេយងពិបកកនុងករេសលៀកពក់ ែដលេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថេសកៀប 
អញច ឹងេយងមនអរមមណ៍ថេសកៀប របសិនេបគត់ 
របសិនេបមនសក់េនជប់នឹងសេមលៀកបំពក់របស់េយង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីជងគត់បនេបសយកកេមទចកមទីសក់េចញពីកែនសង ឬក៏េចញពីផហុ៊មរបស់ 
ែដលរគបេទេលនរមីន ក់េនះេហយ ជងក៏បនដកកែនសងឬក៏ផហុ៊មេនះេចញពីនរមីន ក់េនះ 
អញច ឹងេយងេឃញថ បនទ ប់ពីដកកែនសងឬក៏ផហុ៊មេចញមក 
គឺពំុមនសក់េទរេនេលសេមលៀកបំពក់របស់នរមីន ក់េនះេទ អញច ឹងសេមលៀកបំពក់របស់នរមីន ក់េនះ 
គឺសអ តដែដល េដយមិនមនសក់ កេមទចសក់ ជប់េនេលសេមលៀកបំពក់េនះេទ 
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បនទ ប់មកេយងេឃញជងកត់សក់គឺគត់កំពុង ៃដរបស់គត់កំពុងែតកន់កែនសង 
ឬក៏ផហុ៊មពណ៌េលឿង ែដលគត់បនដកេចញពីនរមីន ក់េនះ ែដលជអតិថិជនរបស់គត់ 
េហយនរែីដលជអតិថិជន គត់ក៏បនបងវិលេកអីរបស់គត់មកេរកយ 
េដមបីនិយយជមួយនឹងជងកត់សក់ អញច ឹងអមបញ់មិញនរមីន ក់េនះ 
គត់បនអងគុយេលេកអីកត់សក់ េដយខលួនរបស់គត់ េដយមុខរបស់គត់ទល់េទនឹងកញច ក់ 
គឺគត់ឆលុះកញច ក់ បនទ ប់ពីគត់កត់សក់រចួរល់េហយ គត់ក៏បនបងវិលេកអីរបស់គត់ 
មករកជងកត់សក់វញិ េដមបីនិយយេទកន់ជងកត់សក់ អញច ឹងេពលេនះ នរមីន ក់េនះ 
គត់អចនឹងនិយយេទកន់ជងកត់សក់ថ អរគុណសរមប់ករកត់សក់ម៉ូតសក់មួយេនះ 
គឺខញុ ំពិតជេពញចិតតនឹងម៉ូតសក់មួយេនះខល ងំណស់ េហយក៏នរមីន ក់េនះ 
អចនឹងសួរេទជងកត់សក់ថ េតអស់តៃមលបុ៉នម ន ឬក៏គិតៃថលយ៉ងេម៉ច 
េហយជងកត់សក់នឹងេឆលយេទកន់សំណួររបស់នរមីន ក់េនះរបប់អំពីតៃមល 
េហយក៏និយយអរគុណេទកន់នរមីន ក់េនះ ែដលបនេរជសេរ សហងរបស់េគសរមប់កត់សក់ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ គឺរកីរយខល ងំណស់ េរពះថនរមីន ក់េនះ គត់បនេពញចិតត 
ឬក៏គត់បនម៉ូតសក់ ទទួលបនម៉ូតសក់ ែដលគត់រសឡញ់ េដយគត់េពញចិតត 
ចំែណកឯជងកត់សក់ គឺគត់សបបយរកីរយ 
េដយសរែតគត់បនកត់សក់ឲយអតិថិជនរបស់គត់េពញចិតត ឬក៏រតូវចិតតអតិថិជនរបស់គត់ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ គឺមនភពសបបយរកីរយយ៉ងខល ងំ 
េដយសរែតពួកេគេពញចិតតនឹងករងររបស់ពួកេគេរៀងៗខលួន។ 


