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សួសត!ី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេទញុសំច់េគេឡងភនំ។ 
អញច ឹងសច់េគេឡងភន ំអញច ឹងជទូេទករញុសំច់េគេឡងភនំគឺេយងញុេំនេពលលង ច។ 
េហយសច់េគេឡងភនំគឺេយងអត់ មិនែមនជអហរេពលលង ច ឬក៏អហរេពលៃថងរតង់េនះេទ។ 
វគឺជអហរញុកំមសនតមួយ[ែដល] េនេពលែដលេយងជួបជំុមិតតភកតិ 
ឬក៏េនេពលែដលេយងទំេនរពីករងរ ឬក៏េនៃថងចុងសបត ហ៍។ អញច ឹងេនេពលែដលេយង 
ៃថងចុងសបត ហ៍ េយងចង់ជួបជំុគន ជមួយមិតតភកតិ េយងអចេទញុសំច់េគេឡងភនំេនតមហងនន 
ឬក៏េនផទះរបស់េយងបន។ អញច ឹងជទូេទសច់េគេឡងភន ំគឺេយងញុេំនតមហង 
េរពះេនតមហង គឺេទបមនឆន ងំេធវសច់េគេឡងភន ំចំែណកឯេនតមផទះ 
ភគេរចនគឺេយងអត់មនេទ អញច ឹងេយងពិបកេនកនុងករេធវសច់េគេឡងភនំញុណំស់ 
ដូេចនះេហយេយងែតងែតេទញុេំនតមហងននជេដម។  
 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនមនុសសរបុសរសីចំនួនបីនក់ 
ែដលេយងេឃញនរទីីមួយ គត់េសលៀកសំពត់ពណ៌សេជងខល ីេហយគត់ពក់អវពណ៌រងរបេផះៃដខល ី
គត់កត់សក់[ដឺមី] ឬក៏កត់សក់េសះ េយងេហថកត់សក់េសះ ែដលសក់របស់គត់ គឺខងមុខគឺខល ី
រតឹមចិេញច ម េហយខងេរកយគឺែវងរតឹមសម ។ នរទីីពីរគឺគត់ពក់អវេលឿងៃដខល ី
េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  គត់ចងសក់បួងេឡងេទេល។ ចំែណកឯបុរសមន ក់ 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េខៀវ េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស 
អញច ឹងពួកេគទងំបីនក់កំពុងែតពិភកសគន  បនន័យថពួកេគទងំបីនក់គឺជមិតតភកតិនឹងគន ។ 
េដយពួកេគកំពុងែតពិភកសគន អំពីករេទរកកែនលងញុអំហរមួយ េរពះថៃថងេនះ 
គឺជៃថងចុងសបត ហ៍ ឬក៏ៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមក ែដលពួកេគទំេនរ មិនេធវករ 
ឬក៏មិនសិកសេនះេទេនកនុងៃថងេនះ។ ដូេចនះពួកេគជំុគន េដមបីបបួលគន េទញុអំហរ។ 
អញច ឹងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមន ក់ែដលគត់ពក់អវេខៀវហនឹង 
គត់កំពុងែតនិយយអំពីសច់េគេឡងភនំ។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែត មួយចំេហៀង 
ឬក៏ៃដមខ ងគត់ទមល ក់ចុះ ៃដមខ ងេទៀតគត់ចងអុល យកេមៃដចងអុលមកខលួនគត់ 
បនន័យថគត់ចង់ញុសំច់េគេឡងភនំ ែដលគត់និយយេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ទងំពីរនក់េនះ 
គឺគត់និយយថ គត់ចង់ញុសំច់េគេឡងភនំ បនទ ប់មកេយងេឃញនរពីីរនក់ 
ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ ែដលឈរទល់មុខគត់េនះ ែដលនរពីក់អវេលឿងឈរខងមុខ 
នរពីក់អវពណ៌របេផះឈរខងេរកយ គឺពួកេគទងំពីរនក់ ក៏បនេលកៃដេឡងទងំពីរ 
របប់ថអត់បញហ ។ អញច ឹងបនន័យថពួកេគទងំពីរនក់េនះ 
ក៏ចង់ញុសំច់េគេឡងភនំដូចបុរសមន ក់េនះែដរ។ អញច ឹងេហយពួកេគេលកៃដេឡងទងំពីរ 
េលកៃដលេឡង ែដលជសញញ មួយ របប់ថពួកេគយល់រពមេទញុទំងំអស់គន  
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អញច ឹងេយងេឃញនរពីីរនក់េនះ គត់ហមត់និយយ េហយទឹកមុខសបបយរកីរយ។ 
េរពះពួកេគទងំបីនក់ គឺយល់រពមេទញុសំច់េគេឡងភនំទងំអស់គន ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញ បនទ ប់ពីពួកេគនិយយគន  បបួលគន  
េទញុសំច់េគេឡងភនំទងំអស់គន េហយ ពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនជិះម៉ូតូចំនួនពីរ 
េដមបីេទរកហងញុសំច់េគេឡងភនំ។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលពក់អវេខៀវ 
គត់ជិះម៉ូតូពណ៌ៃបតងមួយ ែដលេយងេឃញម៉ូតូគឺមនកង់ពីរ េហយមនកញច ក់មួយផងែដរ 
មនកញច ក់សងខងសរមប់េមលេរកយ។ េហយម៉ូតូរបស់គត់មនអំពូលេភលងខងមុខមួយ 
និងខងេរកយមួយ េដមបីទុកបំភលឺផលូវ េហយគត់ជិះឌុបនរមីន ក់ ែដលេសលៀកសំពត់ពណ៌ស 
និងពក់អវពណ៌របេផះៃដខល ីេដយបុរសេនខងមុខែដលជអនកឌុប 
គត់ពក់មួកសុវតថិភពមួយផងែដរ េដមបីករពរសុវតថិភពេនេពលែដលមនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
បុ៉ែនតនរែីដលេនខងេរកយ គត់អត់ពក់មួកសុវតថិភពេទ។ អញច ឹងករជិះម៉ូតូ 
េដយអត់ពក់មួកសុវតថិភព គឺមនេរគះថន ក់ខល ងំណស់ 
េដយសរែតេនេពលែដលមនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ 
គឺវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ប៉ះពល់ដល់កបលរបស់េយង 
អញច ឹងេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ធងន់ធងរ អញច ឹងេយងជិះម៉ូតូ េយងរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព។ 
េហយមយ៉ងវញិេទៀត មិនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលជិះម៉ូតូ វខុសនឹងចបប់ 
ដូេចនះេនេពលែដលបូ៉លិសេឃញ បូ៉លិសអចផកពិន័យេយងបន ែដលពិន័យជទឹករបក់ 
អញច ឹងេយងអចខតបង់េពលេវល ខតបង់ទឹករបក់ េដយសរែតេយងេធវសរបែហស 
មិនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលជិះម៉ូតូ។ េហយម៉ូតូែដលេនពីេរកយ េយងេឃញមននរមីន ក់ 
ែដលពក់អវពណ៌េលឿង អញច ឹងនរែីដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់ជិះម៉ូតូពណ៌ទឹករកូច 
ែដលម៉ូតូរបស់គត់ដូចគន េទនឹងម៉ូតូរបស់បុរសមន ក់េនះែដរ បុ៉ែនតខុសគន ពណ៌ គឺនរមីន ក់េនះ 
គត់ជិះពណ៌ទឹករកូច េហយមួកសុវតថិភពរបស់នរមីន ក់េនះ គឺពក់ពណ៌ៃបតង 
អញច ឹងនរពីណ៌េលឿង គត់មនម៉ូតូមួយ និងបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ គត់មនម៉ូតូមួយ។ 
េដយែឡកនរែីដលពក់អវពណ៌របេផះនិងេសលៀកសំពត់ស គត់អត់មនម៉ូតូេទ។ 
ដូេចនះេហយគត់ជិះជមួយនឹងបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ េដយសរែតបុរស 
ែដលពក់អវពណ៌េខៀវ គត់គឺជមនុសសរបុស អញច ឹងគត់ងយរសួលេនកនុងករឌុបមនុសស 
មន ក់េផសងេទៀត េដយែឡកនរែីដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់ជមនុសសរសី 
អញច ឹងគត់អត់សូវមនកមល ងំេទ ដូេចនះគត់ពិបកេនកនុងករឌុបគន  
ដូេចនះេហយេទបនរពីក់អវពណ៌របេផះ គត់ជិះម៉ូតូជមួយនឹងបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ 
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េដយសរែតគត់មនកមល ងំខល ងំ ដូេចនះគត់អចឌុបមនុសសបនងយរសួល 
ជិះម៉ូតូឌុបគន បនងយរសួល។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ 
េរកយពីពួកេគជិះម៉ូតូឌុបគន បនបនតិចេរកយមក 
ពួកេគក៏បនមកដល់ហងលក់សច់េគេឡងភនំមួយកែនលង 
អញច ឹងពួកេគបនដល់ហងសច់េគេឡងភនំេហយ ដូេចនះពួកេគក៏បនរកកែនលងអងគុយ 
េដយពួកេគមនគន បីនក់ ដូេចនះពួកេគក៏អងគុយេនកនុងតុមូលមួយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ 
េយងេឃញមនតុមូលមយួ េហយពួកេគទងំបីនក់េនះ កំពុងែតអងគុយេកអីមួយមន ក់ៗ 
េដយអងគុយជរងរតីេកណ អញច ឹងេនេពលែដលពួកេគអងគុយជរងរតីេកណ 
ពួកេគអចេមលេឃញមុខគន ចបស់ េហយអចនិយយេលងជមួយគន បនយ៉ងងយរសួល។ 
បនទ ប់មកេយងេឃញនរែីដលពក់អវេលឿង គត់ដក់ៃដទងំពីរេនេលតុ 
គត់ដក់ៃដទងំពីរេនេលតុ េហយនិយយគន ជមួយនឹងមិតតភកតិគត់ទងំបីនក់ 
េដយនរពីក់អវស គត់ក៏ដក់ៃដេលតុែដរ គត់ឱបៃដ ដក់ៃដេលតុ 
េហយក៏និយយគន ជមួយនឹងនរែីដលពក់អវេលឿង។ ចំែណកឯបុរសែដលពក់អវេខៀវ 
គត់អងគុយសដ ប់េគនិយយគន  េដយសរែតគត់ជមនុសសរបុស ដូេចនះេពលខលះ 
គឺពិបកនឹងនិយយគន ជមួយនឹងមនុសសរសី េដយសរែតមនុសសរសី គត់មនេរឿងេផសងៗ 
ែចករែំលកជមួយនឹងមនុសសរសីគន គត់។ ក៏បុ៉ែនតមនុសសរបុស 
គឺអត់សូវមនេរឿងនិយយជមួយនឹងមនុសសរសីេនះេទ ដូេចនះគត់អងគុយសដ ប់េគនិយយ 
េដយគត់មិននិយយអវីេនះេទេពលេនះ។ ក៏បុ៉ែនតេពលេរកយ េនេពលែដលពួកេគកំពុងែតញុ ំ
ពួកគត់អចនិយយគន េលង អំពីករងរ អំពីករសិកសជេដម ទងំបីនក់ែតមដង។ 
េហយេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះផងែដរ េយងេឃញមនអនកបេរម ឬក៏អនកលក់ គត់បនេលកឆន ងំ 
េលកចរងក នជមួយនឹងឆន ងំសច់េគេឡងភនំមកដក់េនេលតុរបស់អនកទងំបី។ អញច ឹងបនន័យថ 
េនេពលែដលគត់មកដល់អងគុយេនកនុងតុភល ម គត់បនេហសច់េគេឡងភនំមួយឆន ងំ 
ដូេចនះអនកបេរមក៏បនយកឆន ងំមួយ ែដលមនចរងក នេនកនុងេនះផងែដរ មកដក់េនេលតុ 
បុ៉ែនតេដយសរែតេកដ  ឆន ងំេនះេកដ  េហយនិងចរងក នេកដ  
ដូេចនះេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីឆន ងំ។ អញច ឹងសច់េគេឡងភន ំ
ធមមតគឺដក់ឆន ងំជប់ជមួយនឹងចរងក ន ែដលកំពុងែតដុតេភលង ដូេចនះវេកដ  
អញច ឹងេដមបីេលកចរងក នេនះបន អនកលក់ ឬក៏អនកបេរម រតូវករកែនសងរទប់ៃដ។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ អនកលក់េនះ គត់បនយកកែនសងមួយ 
ែដលមនពណ៌ផក ឈូក មករទប់ចរងក នេនះ េដមបីកំុឲយេកដ ៃដ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់រទប់ 
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គត់អត់េកដ េទ េហយគត់ងយរសួលកនុងករេលកចរងក នេនះយកមកឲយេភញៀវ 
ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញគត់បនយកកែនសងពណ៌ផក ឈូកមួយរទៃដ ឬក៏រទប់ៃដរបស់គត់ 
េដមបីេលកចរងក នមកឲយេភញៀវ ែដលចរងក នេនះកំពុងែតេកដ  
េហយនិងេឃញមនែផសងហុយយ៉ងខល ងំ។ អញច ឹងអនកបេរមបនយកឆន ងំ 
ឬក៏ចរងក នសច់េគេឡងភន ំមកដក់េនេលតុឲយអនកទងំបីនក់េនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ បនទ ប់ពីអនកបេរម 
គត់បនយកចរងក នសច់េគេឡងភនំមកដក់េនេលតុេហយ។ បនទ ប់មកេទៀត 
គត់ក៏បនេទរុញរេទះមួយ ែដលមនចន មនែកវ មនេភសជជៈ 
និងមនទឹកកកេនេលរេទះេនះផងែដរ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញអនកបេរមេនះ 
គត់ពក់អវពណ៌របេផះ ៃដខល ីេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  េហយគត់មនពក់េអៀមមួយផងែដរ 
ែដលេអៀមេនះ គឺជេអៀមពណ៌ស។ អញច ឹងជទូេទេនតមហងនីមួយៗ 
អនកបេរមែតងែតពក់េអៀម េដមបីករពរកំុឲយរបឡក់អវរបស់គត់ 
េដមបីកំុឲយមហូបខទ តរបឡក់អវរបស់គត់ និងេដមបីរកសអនម័យ ដូេចនះគត់រតូវពក់េអៀមមួយ 
េដមបីករពរកំុឲយមហូបខទ តមករបឡក់អវរបស់គត់។ 
េយងេឃញៃដទងំពីររបស់អនកបេរមកំពុងែតចប់កន់បងក ន់ៃដរបស់រេទះមួយ 
េដមបីរុញរេទះេនះមកឲយ មកដល់តុអនកទងំបី ែដលបនចូលអងគុយេនកនុងតុ។ អញច ឹងេនេលរេទះ 
ែដលអនកបេរមកំពុងែតរុញេនះ គឺេយងេឃញមនពីរថន ក់ 
ែដលថន ក់ទីមួយេយងេឃញមនេភសជជៈពីរដប អញច ឹងចំនួន េភសជជៈចំនួនពីរដប 
េភសជជៈេនះអចជរស ឬក៏អចជរសេបៀរ ឬក៏អចជទឹកសុទធនិងទឹករកូចជេដម 
េដមបីឲយអនកទងំបីេនះញុ ំេហយេនែកបរដបេភសជជៈទងំពីរដបេនះ គឺេយងេឃញមនធុងមួយ 
ែដលធុងេនះពណ៌ៃបតង េហយេនកនុងធុងេនះ េយងេឃញមនទឹកកកជេរចនផងែដរ 
អញច ឹងវជទឹកកកអនម័យ ឬក៏ជទឹកកកដំុ ែដលេគកប់រចួរល់េហយ។ 
អញច ឹងរបសិនេបវជទឹកកកអនម័យ គឺេយងអត់រតូវករកប់វជដំុតូចៗេនះេទ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបវជទឹកកកដំុ េយងរតូវកប់វជដំុតូចៗ េដមបីដក់ចូលេទកនុងែកវ 
លយជមួយនឹងេភសជជៈ េដមបីញុឲំយមនភពរតជក់ អញច ឹងទឹកកកគឺរតជក់ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងដក់ជមួយេភសជជៈ េភសជជៈរបស់េយងនឹងរតជក់ដូចទឹកកកអញច ឹង។ 
ចំែណកឯេនថន ក់ទីពីរៃនរេទះេនះ េនថន ក់ទីពីរ េយងេឃញមនចន មនែកវ 
មនសល បរពផងែដរ។ អញច ឹងេគែចកេចញជពីរថន ក់ ែដលថន ក់ទីមួយដក់េភសជជៈ 
និងថន ក់ទីពីរដក់ចន ដក់ែកវ េដមបីឲយេភញៀវ។ អញច ឹងេនកនុងថន ក់ទីពីរ េយងេឃញមនែកវចំនួនបី 
ែដលសរមប់ពួកេគចំនួនបីនក់ផងែដរ។ អញច ឹងែកវទងំេនះ គឺយកមកសរមប់ដក់េភសជជៈ 
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េដមបីញុ ំេហយមនចនចំនួនរបមំួយ ែដលចនចំនួនរបមំួយេនះ 
េយងេឃញមនចនេគមចំនួនបី និងចនសំែប៉តចំនួនបី អញច ឹងេដយសរែតេភញៀវរបស់គត់ 
មនចំនួនបីនក់េនកនុងតុេនះ ដូេចនះអនកបេរមេនះ គត់យកែតចនបី និងែកវបី ចនេគមបី 
ចនសំែប៉តបី មកឲយេនះេទ េរពះថចំនួនមនុសសែតបីនក់ អញច ឹងគត់យកែតបីៗមកែតបុ៉េណណ ះ។ 
អញច ឹងចនេគម គឺេយងសរមប់ដក់ទឹកសុ៊ប ឯចនសំែប៉តគឺេយងសរមប់ដក់បយ 
ឬក៏ដក់សច់េដមបីញុផំងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីពួកេគទទួលបនចន បនែកវ 
បនសល បរព បនេភសជជៈ េហយក៏ដូចជបនធុងទឹកកកេហយ េហយជពិេសស 
េគបនឆន ងំសរមប់េធវសច់េគេឡងភនំញុេំហយ េពលេនះពួកេគក៏បនេដរេរ សមហូប 
េដមបីយកេទញុ ំេដមបីយកេទចមអិនេនេលចរងក នេនះ។ អញច ឹងេដយសរែតទីេនះគឺជកែនលង 
េយងេហថអហរបូ៊េហវ ដូេចនះេភញៀវរតូវេដរេរ សមហូបេដយខលួនឯង អវីែដលេគចង់ញុ ំ
េគរតូវេដរយកេដយខលួនឯង។ អញច ឹងជទូេទេនកែនលងែដលមនអហរបូ៊េហវ 
ឬក៏អហរសរមប់បេរមខលួនឯង គឺេយងេឃញែតងែតេឃញេគដក់ 
អនកលក់ែតងែតដក់អហរេផសងៗែដលេនេឆ ឬក៏ឆអិនរសប់េនេលតុមួយ េហយមនថសមួយ 
សរមប់ដក់មហូបអហរទងំេនះ េដមបីឲយេភញៀវគត់េដរេទេរ ស អញច ឹងេភញៀវគត់មនសិទធសេរមច 
បនន័យថគត់ចង់ញុអំវី គត់យករបស់េនះ ែដលគត់ របសិនេបគត់អត់ចង់ញុេំទ 
គត់មិនបច់យកេនះេទ អញច ឹងេគអត់គិតលុយេទ បុ៉ែនតរបសិនេបគត់ចង់ញុ ំ
គត់រគន់ែតេដរេទកែនលងែដលដក់អហររបេភទែដលគត់ចង់ញុ ំ
េហយគត់យកែវកដួសអហរទងំេនះដក់េនេលចន បនទ ប់មកគត់យកមកតុគត់ 
អញច ឹងគត់អចញុអំហរេនះបនែតមដង េដយមិនចបំច់េហអនកបេរម ឲយមកបេរមេយងេនះេទ 
គឺេយងរតូវែតេឡងចប់ខលួនឯង។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនតុមួយ តុែវង 
ឬក៏ទូែវងមួយ ែដលេនេលទូែវងេនះ គឺេយងេឃញមនថស ឬក៏ចនែដកជេរចនសរមប់ដក់មហូប 
ែដលេយងេឃញថសទីមួយ គឺដក់សច់រជូក ឬក៏សច់េគ ឬក៏សច់រតីេនកនុងេនះ។ 
អញច ឹងរបសិនេបមនេភញៀវណគត់ចង់ញុសំច់រជូក គត់អចចប់សច់រជូក 
េភញៀវណែដលចង់ញុសំច់រតី គត់អចចប់សច់រតី េហយេភញៀវណគត់ចង់ញុសំច់េគ 
គត់អចចប់សច់េគេចញពីថសេនះបន។ ចំែណកឯថសទីពីរ 
េយងេឃញមនបែនលពណ៌ៃបតង អញច ឹងបែនលពណ៌ៃបតងអចជសលដ អចជជី 
អចជៃសពជេដម។ ដូេចនះេគដក់ែបបេនះ េដមបីបំេពញតមតរមូវករេភញៀវ ថគត់ចង់ញុបំែនល 
ឬគត់ចង់ញុសំច់ អញច ឹងរបសិនេបគត់ញុបំែនល គត់អចដួសបែនល របសិនេបគត់ចង់ញុសំច់ 
គត់អចដួសសច់ អញច ឹងគត់ចង់ញុអំវី គឺដួសមហូបេនះតមតរមូវកររបស់គត់។ 
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ចំែណកឯថសទីបី េយងេឃញមនពណ៌េលឿង ដូចជេពតជេដម អញច ឹងអចមនកូនេពត 
ឬក៏សនូលេពត េដមបីញុជំមួយនឹងទឹកសុ៊ប។ េហយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនៃដមួយ 
កំពុងែតកន់ចន ែដរេនេលចនេនះ គឺមនបែនលពណ៌ៃបតង មនសច់ មនេប៉ងេប៉ះជេដម 
អញច ឹងេគកំពុងែតដួសមហូប ែដលជអហរបូ៊េហវេនះ ដក់កនុងចន េដមបីយកេទចមអិនេនេលចរងក ន 
សច់េគេឡងភនំេនះផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ មនរូបភពបែនល និងរតី 
សច់ជេរចន េនេលេនះ េនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ ែដលរូបភពេនះបញជ ក់ថ 
ករញុសំច់េគេឡងភនំ េយងមិនែមនបនន័យថេយងមកញុែំតសច់េគេនះេទ 
េដយេរគឿងសច់េគេឡងភនំមនជេរចន ដូចជបែនល មនដូចជរតី មនដូចជេរគឿងសមុរទផងែដរ 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនករ ៉ុត េយងេឃញមនករ ៉ុតចំនួនពីរេមម 
អញច ឹងបនន័យថពួកេគបនយកករ ៉ុតចំនួនពីរេមម មនដំឡូងបរងំចំនួនពីរ េហយមនខត់ណ 
មនជី មនសច់េគ មនរតី មនមឹក អញច ឹងេយងេឃញរតី េយងេឃញរតីកំពុងែតងប់ 
អញច ឹងបនន័យថរតីងប់េហយ េហយមនមឹកមួយផងែដរ ែដលមឹកេនះេគេហថមឹកបំពង់ 
េហយេយងេឃញេនចំកណដ លគឺមនទឹករជលក់ អញច ឹងេដមបីញុសំច់េគេឡងភនំ 
គឺេយងរតូវករទឹករជលក់ជមួយនឹងបែនល េរពះថសច់េគេឡងភនំគឺវសប បនន័យថសច់ ឬក៏រតី 
ឬក៏មឹក ឬក៏េរគឿងសមុរទេនះគឺសប ដូេចនះេយងរតូវញុទឹំករជលក់ផងែដរ។ 
េហយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបយមួយចន 
អញច ឹងេយងញុបំយជមួយនឹងសច់េគេឡងភនំ គឺេដមបីេធវឲយេយងែឆអត 
អញច ឹងរបសិនេបេយងញុបំយ េយងអត់ចបំច់ញុបំយេនផទះេទៀតេទ 
គឺេយងញុបំយេនកនុងហងេនះ គឺេយងែឆអតែតមដង បុ៉ែនតេពលខលះ គឺេយងអត់ញុបំយក៏បនែដរ 
គឺេយងញុែំតសច់ េហយេយងេឃញមនផសិតផងែដរ ែដលផសិតេនះគឺជផសិតមជុល 
េយងេហថផសិតមជុល ឬក៏ផសិតអំេបះ ែដលផសិតេនះគឺរងតូចៗេហយែវង បុ៉ែនតវញុជំមួយសុ៊ប 
គឺមនរសជតិឆង ញ់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ គឺេយងេឃញមនេរគឿងផសំជេរចន 
ក៏ដូចជសច់រតីជេរចន រតីសច់ជេរចន ែដលអចយកេទញុជំមួយនឹងមុខមហូបសច់េគេឡងភនំ 
អញច ឹងេទះបីជវេឈម ះថសច់េគេឡងភនំក៏េដយ អញច ឹងេយងអចយករតី យកមឹក 
ឬក៏យកសច់រជូកេទអងំក៏បនែដរ រគន់ែតេឈម ះរបស់វ េគេហថ សច់េគេឡងភនំ 
ក៏បុ៉ែនតមិនែមនញុបំនែតសច់េគេនះេទ គឺេយងអចញុសំច់រជូក សច់រតី សច់មឹកអីក៏បនែដរ 
េហយមនបែនលផងែដរ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦ 
គឺេយងេឃញមនេរគឿងផសំសរមប់មុខមហូបសច់េគេឡងភនំេនះជេរចន មនដូចជករ ៉ុត 
ដំឡូងបរងំ មនផសិត មនខត់ណ មនជី មនសច់រជូក មនរតី មនមឹក និងមនបយផងែដរ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញមនរូបភពចំនួនបី េនកនុងរូបភពេនះ 
េដយេនខងេឆវងៃដ គឺេយងេឃញមនចរងក ន ឬក៏ឆន ងំសច់េគេឡងភន ំែដលេយងេឃញឆន ងំេនះ 
គឺជរងឆន ងំមួយែដលមនលកខណៈខុសែបលកពីឆន ងំធមមត េដយឆន ងំេនះ 
គឺមនរងដូចជឆន ងំេយងធមមតមួយែផនក េហយចំកណដ លគឺមនទួលចំនួនមួយ។ 
អញច ឹងទួលចំកណដ លេនះ គឺជ េគេធវជរងដូចជបនទះអងំសច់ សរមប់អងំសច់េគ 
ឬក៏សច់រជូក ឬក៏សច់រតី ចំែណកឯេនខងៗទួលេនះ គឺេយងេឃញមនទឹកសុ៊ប។ 
អញច ឹងឆន ងំេនះគឺមនរងេកង រងេកងចុះេរកម េហយេប៉ងកណដ លេដមបីអងំសច់ 
អញច ឹងែផនកែដលេកងចុះេរកម គឺេយងដក់ទឹកសុ៊ប ចំែណកឯែផនកែដលេប៉ងេឡងេល 
គឺេយងដក់សច់។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទីរបពីំរែដលេនខងេឆវងៃដេនះ 
គឺេយងេឃញមនទឹកសុ៊បេនកនុងឆន ងំេនះជេរចន េហយចំែណកឯែផនកកណដ ល 
ែដលេប៉ងេឡងផុតពីទឹកសុ៊បេនះ គឺេយងេឃញមន េគកំពុងែតដក់សច់អងំេនកនុងទឹកសុ៊បេនះ 
េនកនុងឆន ងំេនះ អញច ឹងសច់កំពុងែតអងំេនេលឆន ងំ ឬក៏េនេលបនទះអងំសច់ 
ចំែណកឯទឹកសុ៊បគឺដក់េនសងខង េហយទឹកសុ៊បេនះគឺេកដ  េដយសរែតចរងក នេនះ 
គឺមនេភលងេនកនុងេនះ ដូេចនះវេធវឲយវេកដ ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញមនៃដមួយកំពុងែតចប់ចងកឹះ ចប់ចងកឹះ េហយយកសច់មកដក់េនេលចេងអរអងំសច់ 
ែដល[ជ]េនកនុងចរងក នសច់េគេឡងភនំេនះ។ បនទ ប់មកេទៀតរូបភពែដលេនកណដ ល រូបភពទី 
៧ ដែដល េហយរូបភពេនះគឺេនកណដ ល អញច ឹងេយងេឃញ 
បនទ ប់ពីេគដក់អងំសច់េនេលចេងអរអងំសច់រចួេហយ ពួកេគក៏ចប់េផដមដក់បែនល 
ចូលេទកនុងទឹកសុ៊បែដលេនខងៗ អញច ឹងបែនលទងំអស់ែដលេគចប់មកអមបញ់មិញ 
គឺេគយកេទដក់េនកនុងទឹកសុ៊ប។ អញច ឹងជទូេទទឹកសុ៊បែដលអនកលក់ឲយមក 
គឺអត់ទន់មនបែនលេនះេទ គឺមនែតទឹកែដលមនរសជតិទឹកសុ៊ប េហយចំេពះេរគឿងផសំនិងបែនល 
គឺេយងអនកដក់ខលួនឯង។ អញច ឹងជក់ែសដងអមបញ់មិញ េគបនេទយកបែនល 
េនកនុងតុអហរបូ៊េហវេនះ ដូេចនះេហយេនេពលែដលេគយកមកដល់តុរបស់េគ 
េគយកបែនលទងំអស់ដក់ចូលេទកនុងទឹកសុ៊ប េដមបីឲយវឆអិន អញច ឹងបែនលគឺជបែនលេឆ 
ដូេចនះេដមបីញុបំន េយងរតូវែតរសុះវជមួយទឹកសុ៊បឲយឆអិនជមុនសិន។ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញៃដមួយកំពុងែតចប់ចងកឹះ 
ែដលយកចងកឹះេនះចប់ផក ខត់ណដក់ចូលេទកនុងទឹកសុ៊ប េហយេនកនុងទឹកសុ៊បេនះ 
េយងេឃញមនបែនលេផសងៗេទៀតជេរចន ដូចជៃសព ដូចជករ ៉ុត ដូចជជី ដូចជផសិតជេដម 
ែដលេគដក់េនកនុងឆន ងំទឹកសុ៊បេនះ េហយសច់កំពុងែតអងំេនេលចេងអរ 
េនកនុងឆន ងំសច់េគេឡងភនំេនះ ែដលេយងេឃញកំពុងែតេកដ  េហយមនែផសងហុយ 
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ែដលបេញចញកលិនយ៉ងឈងុយ ែដលេមលេទគួរឲយចង់ញុ ំ
េដយេមលេទទំនងជមនរសជតិឆង ញ់។ ចំែណកឯរូបភពេនខងសដ ៃំដេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ 
េយងេឃញសច់េគ ែដលអងំេនេលចរងក នេនះ គឺឆអិនរចួរល់េហយ គឺសច់េគេនះបនឆអិន 
ដូេចនះេហយេយងេឃញពួកេគក៏បនចប់សច់េគេនះេដមបីយកេទញុ ំអញច ឹងេយងេឃញចងកឹះ 
ៃដចប់ចងកឹះ េហយយក[មកេទ]ចប់សច់េគ ែដលេនកនុងឆន ងំេនះយកមកញុ ំ
ចំែណកឯទឹកសុ៊បក៏បនឆអិនេហយែដរ ែដលទឹកសុ៊បេនះ គឺមនបែនលជេរចន ែដលកំពុងែតពុះ 
ឬក៏កំពុងែតឆអិន បែនលេនកនុងទឹកសុ៊បេនះឆអិនេហយ េដយសរែតទឹកសុ៊បេកដ  
ដូេចនះេយងរសុះែតមួយរសបក់ ឬក៏មួយសនទុះ គឺបែនលេនះអចឆអិន អចញុបំនែតមដង។ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺសច់េគក៏ឆអិន េដយសច់េគដក់េនេលចេងអរអងំេកដ  
ដូេចនះវឆប់ឆអិន េហយបែនលេនកនុងទឹកសុ៊បក៏ឆអិន ដូេចនះេយងអចញុបំនទងំអស់ែតមដង 
គឺេយងញុបំនទងំបែនល ញុបំនទងំទឹកសុ៊ប ក៏ដូចជសច់ែដលអងំេនេលចេងអរផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីេគចប់សច់េចញពីចរងក នរចួរល់េហយ េយងេឃញេគយកសច់េនះ 
មករជលក់េនកនុងទឹករជលក់ ដូេចនះេដយសរែតសច់េគេឡងភនំគឺមនរសជតិសប 
េដយសរសច់អត់មនរបឡក់េរគឿងេនះេទ អញច ឹងសច់ែដលេយងយកមកេធវសច់េគេឡងភន ំ
គឺេយងអត់របឡក់េរគឿងវេនះេទ គឺវមនរសជតិសប។ ដូេចនះេដមបីញុឲំយបនឆង ញ់ 
គឺេយងយកមករជលក់នឹងទឹករជលក់ 
ជក់ែសដងទឹករជលក់ែដលសរមប់ញុជំមួយនឹងសច់េគេឡងភនំ គឺមនរសជតិេរចនរសជតិ 
េហយក៏មនរសជតិេផសងៗជេរចនផងែដរ ដូចជរសជតិហឹរ រសជតិជូរ រសជតិៃរប 
រសជតិជូរែអមផងែដរ។ អញច ឹងវមនរសជតិេរចន េទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនកញុ ំ
េដយអនកខលះគត់ចូលចិតតហឹរ ដូេចនះគត់យកទឹករជលក់រសជតិហឹរ ចំែណកអនកខលះគត់ចូលចិតតជូរ 
អញច ឹងេទគត់ក៏យកទឹករជលក់រសជតិជូរ េហយអនកខលះេទៀតគត់ចូលចិតតរសជតិជូរែអម 
ដូេចនះគត់យកទឹករជលក់រសជតិជូរែអម។ អញច ឹងេនតមហងនីមួយៗេគែតងែតេធវ 
ឬក៏េគែតងែតផលិតទឹករជលក់េរចនរបេភទ េដមបីបំេពញតមតរមូវកររបស់អតិថិជន 
េហយេគយកទឹករជលក់ទងំអស់េនះ មកដក់េនេលតុអតិថិជនែតមដង 
េដមបីឲយអតិថិជនេរជសេរ សខលួនឯងថេគចង់ញុទឹំករជលក់របេភទណ 
អញច ឹងេនេពលែដលេគយកសច់មករជលក់ទឹករជលក់ 
េធវឲយសច់េនះមនជប់នូវរសជតិេផសងៗេទតមទឹករជលក់ 
អញច ឹងេធវឲយសច់របស់េយងកន់ែតមនរសជតិឆង ញ់ែថមមួយករមិតេទៀត។ ែដលេនកនុងរូបភពទី 
៨ េយងេឃញចនទឹករជលក់ពណ៌េលឿង េហយេនកនុងេនះគឺមនទឹករជលក់ផងែដរ 
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ែដលេយងយកសច់េទរជលក់េទនឹងទឹករជលក់ 
េហយេយងេឃញទឹករជលក់កំពុងែតជប់សច់េនះ 
អញច ឹងេគយកសច់េទរជលក់កនុងទឹករជលក់េហយ បនទ ប់មកេគយកមកញុ ំ
ែដលេយងេឃញេនែកបរចនទឹករជលក់ េយងេឃញមនែកវទឹកចំនួនមួយ អញច ឹងែកវេនះ 
គឺកំពុងែតដក់ទឹកជិតេពញ អញច ឹងទឹកជិតេពញែកវសរមប់ញុ ំអញច ឹងេពលខលះ 
េយងញុទឹំករជលក់េនះហឹរ ឬក៏ៃរប ឬក៏ែផអម ឬក៏ជូរេពក អញច ឹងវអចេធវឲយេយងេរសកទឹក 
ដូេចនះេយងរតូវមនែកវទឹកមួយេនែកបរខលួនេយង េនេពលែដលេយងញុេំហយ 
េយងអចញុទឹំកេនះបែនថមបន េរពះទឹកអចបនសបជតិែផអម អចបនសបជតិៃរប 
េហយនិងអចបនសបជតិហឹរបន កំុឲយវហឹរខល ងំេពក ឬក៏កំុឲយវៃរបខល ងំេពក 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងហឹរខល ងំ េយងយកទឹកមួយែកវញុ ំ
េនះវនឹងអចកត់បនថយភពហឹររបស់េយងបន។ េហយេនែកបរចនទឹករជលក់មួយេទៀតផងែដរ 
គឺេយងេឃញមនចនបយចំនួនមួយ អញច ឹងេគញុសំច់េគេឡងភនំជមួយនឹងបយ 
ែដលេយងេឃញចនបយពណ៌រកហម ែដលមនបយេនកនុងេនះជេរចន 
ែដលេយងដួសមកដក់េឡងកំពុងចនែតមដង អញច ឹងបយជេរចនេនកនុងចន 
េហយេគញុសំច់េគេឡងភនំជមួយនឹងបយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ គឺេយងេឃញមនមនុសសចំនួនបីនក់េនះ 
ែដលមនមនុសសរបុសរសី ែដលមិតតភកតិទងំបីនក់េនះ គត់កំពុងែតអងគុយញុសំច់េគេឡងភនំ 
េដយពួកេគញុបំេណដ រ និយយគន េលងបេណដ រ អំពីករសិកស ក៏ដូចជអំពីករងរ 
ឬក៏អំពីដំេណ រកមសនតេផសងៗ។ េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងសរមក ឬក៏ៃថងេនះគឺជៃថងែដលទំេនរ 
ែដលពួកេគអត់េធវករ ែដលពួកេគឈប់សរមកពីករងរ ដូេចនះពួកេគក៏បនមកជំុគន  
េដមបីញុសំច់េគេឡងភនំេនកនុងហង ែដលេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញនរែីដលពក់អវពណ៌របេផះៃដខលីេនះ គត់កំពុងែតអងគុយេដយដក់ៃដមខ ងេនេលតុ 
ៃដមខ ងេទៀតកំពុងែតចប់សច់យកមកញុ ំអញច ឹងខងមុខនរេីនះ 
េយងេឃញមនចនបយចំនួនមួយ ចនសំែប៉តចំនួនមួយ និងចនទឹករជលក់ចំនួនមួយ 
េដយនរមីន ក់េនះ រតូវយកសច់មករជលក់នឹងទឹករជលក់ មុខេពលែដលគត់ញុជំមួយនឹងបយ 
េដមបីឲយសច់េនះមនរសជតិឆង ញ់ េហយគត់មនែកវទឹកចំនួនមួយផងែដរ ែដលេនែកបរេនះ 
េហយបនទ ប់មកេយងេឃញបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ គឺគត់មនចនមួយដូចគន  ចនបយមួយ 
ចនទឹករជលក់មួយ ចនសំែប៉តមួយ េហយនិងែកវទឹកមួយដូចគន  ែដលបុរសេនះ 
គត់កំពុងែតអងគុយដក់ៃដេលតុ េហយសមលឹងេទរកនរែីដលពក់អវពណ៌របេផះេនះ 
េហយកំពុងែតនិយយគន េលងយ៉ងសបបយ ដូចគន ផងែដរ ចំេពះនរពីក់អវេលឿង 
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គត់ក៏បនអងគុយ េហយដក់ៃដេនេលតុដូចគន  េដមបីនិយយគន  ែដលេនចំកណដ លតុេនះ 
េយងេឃញមនចរងក ន េហយនិងឆន ងំសច់េគេឡងភនំែដលកំពុងែតហុយ ែដលកំពុងែតេកដ  
បនន័យថសច់េគកំពុងែតឆអិន ជមួយនឹងបែនលក៏ឆអិនេហយែដរ ដូេចនះពួកេគអចញុបំនបេណដ រ 
និយយគន េលងបេណដ រ អញច ឹងេនែកបរចរងក នេនះេយងេឃញមនធុងទឹកកកមួយផងែដរ 
ែដលធុងទឹកកកេនះ គឺមនទឹកកកេនកនុងេនះេពញ។ េហយេយងេឃញគត់ដក់ដបេភសជជៈ 
ឬក៏ដបទឹកេនកនុងធុងទឹកកកេនះ េដមបីឲយរតជក់។ អញច ឹងេពលខលះ 
របសិនេបេយងអត់ចូលចិតតញុទឹំកកក ឬក៏អត់ចូលចិតតដក់លយទឹកកកេទ េយងអចកល េស 
េយងេហថកល េស អញច ឹងេយងអចកល េសដបទឹករបស់េយងេនកនុងធុងទឹកកក 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ដបទឹកចូលេទកនុងធុងទឹកកក 
គឺវអចេធវឲយទឹករបស់េយងរតជក់ផងែដរ 
អញច ឹងេយងអចញុេំដយមិនបច់ដក់ែថមទឹកកកេនះេទ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
ពួកេគបនយកដបទឹកដក់េទកនុងធុងទឹកកក េដមបីេធវករកល េសវឲយរតជក់ 
ដូេចនះពួកេគអត់ចបំច់ញុលំយទឹកកកេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៩ ពួកេគទងំបីនក់ 
កំពុងែតញុសំច់េគេឡងភនំ េដយពួកេគញុបំេណដ រ និយយគន េលងបេណដ រ អំពីករងររបស់ពួកេគ 
យ៉ងសបបយរកីរយ េនកនុងៃថងចុងសបត ហ៍ ឬេនៃថងសរមក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ គឺេយងេឃញថ បនទ ប់ពីពួកេគញុេំហយ 
ពួកេគញុសំច់េគេឡងភនំេនះអស់េហយ េដយសរែតេយងេឃញចរងក ន ែដលេនកណដ លតុេនះ 
គឺអត់មនសច់េទៀតេទ េហយទឹកសុ៊បនិងបែនលទងំអស់ក៏អស់ផងែដរ 
គឺពួកេគបនញុទំងំអស់ែតមដង គឺអត់មនសល់េនកនុងចរងក ន េនកនុងឆន ងំេនះេទ 
ដូេចនះបនទ ប់ពីពួកេគញុេំហយ ពួកេគក៏បនេហអនកបេរម ឬក៏អនកលក់ េដមបីឲយមកគិតលុយ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថេនេលតុគឺអស់ទងំអស់ែតមដង គឺអស់ទងំបយ 
អស់ទងំេភសជជៈ អស់ទងំទឹករជលក់ េហយនិងអត់ទងំសច់ អត់ទងំបែនលេនេលតុ 
អញច ឹងពួកេគអត់មនអីញុេំទៀតេទ ដូេចនះពួកេគក៏បនេហអនកលក់េដមបីមកគិតលុយ។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញអនកលក់ែដលពក់អវពណ៌របេផះៃដខល ី
េហយពក់អវេអៀមពណ៌សេនះផងែដរ គត់ពក់េអៀមពណ៌ស គត់កំពុងែតកន់រកដសមួយ 
ឬក៏កូនេសៀវេភតូចមួយ េដមបីគិតលុយ ែដលគត់គិតរប់បញចូ លទងំសច់ ទងំបែនល ទងំទឹកសុ៊ប 
ទងំបយ េហយនិងទឹករជលក់ ឬក៏េភសជជៈ ែដលពួកេគបនយកមកញុទំងំអស់ គឺគិតបញចូ លគន  
អញច ឹងអនកលក់ក៏បនអននូវអវីែដលពួកេគបនញុ ំរបប់េទដល់អតិថិជនរបស់េគ 
េដមបីឲយពួកេគចបស់ថ េតេគគិតលុយរតឹមរតូវែដរឬេទ អញច ឹងមុននឹងគិតលុយ 
អនកលក់ែតងែតអននូវអវីែដលេយងបនញុ ំដូេចនះេយងអចបញជ ក់ថ 
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េតអនកលក់េនះគិតលុយរតឹមរតូវែដរឬេទ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
អនកលក់បនអនេហយនូវអវីែដលេគញុេំហយ ក៏បនរបប់អំពីតៃមលៃនសច់េគេឡងភន ំ
ែដលេគបនញុថំេតអស់ចំនួនបុ៉នម ន អញច ឹងបនទ ប់ពីឮអនកលក់របប់អំពីតៃមលៃនសច់េគេឡងភនំ 
ែដលេគញុេំហយ ឬក៏របប់ពីតៃមលៃនមុខមហូបែដលេគញុរំចួរល់េហយ 
អនកទងំបីក៏បនេចញលុយេសមៗ គន  បនន័យថពួកេគចូលលុយគន េដមបីញុ ំ
អញច ឹងករញុអំហរេពលលង ច ឬក៏អហរជួបជំុគន េនកនុងហង េពលខលះគឺេយងចូលលុយគន  
បនន័យថេយងេចញលុយេសមៗ គន  េហយេពលខលះេទៀត គឺមនមនុសសែតមន ក់បុ៉េណណ ះ 
េដមបីេចញលុយ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ ពួកេគជមិតតភកតិនឹងគន  ដូេចនះពួកេគេចញលុយេសមៗ គន  
ែដលេយងេឃញមន ក់ៗកន់លុយេរៀងៗខលួន េដយេគយកចំនួនៃថលសរុបរបស់មច ស់ហង 
ែដលេគបនរបប់ថអស់បុ៉នម នេហយមកែចកជបី អញច ឹងែចកជបីេយងេឃញ 
េយងអចដឹងចំនួនថេតមន ក់ៗរតូវេចញលុយចំនួនបុ៉នម ន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
ពួកេគក៏បនដឹងអំពីតៃមល េហយពួកេគក៏បនចូលលុយគន  ឬក៏ [share] ឬក៏េយងេហថចូលលុយគន  
េដមបីឲយបរងគប់េទឲយអនកលក់ អញច ឹងពួកេគកន់លុយេរៀងៗខលួន េដមបីឲយេទអនកលក់ 
េដមបីឲយៃថលអវីែដលេគញុ ំឬក៏ឲយៃថលសច់េគេឡងភនំែដលេគបនញុ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីពួកេគញុបំនេហយនិងគិតលុយ 
េនកនុងហងរចួរល់េហយ ពួកេគក៏រតលប់មកផទះវញិ បុ៉ែនតេដយសរែតេពលេនះជេពលយប់ 
អញច ឹងេនេពលែដលពួកេគេទេរៀងលង ចេហយ បនន័យថៃថងរេសៀល ដូេចនះទរមែំតេគញុចំប់ 
ទរមែំតេគនិយយគន េហយនិងញុចំប់ គឺវជេពលយប់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទីដប់មួយេនះ 
េយងេឃញមនរពះចនទកំពុងែតរះជមួយនឹងផក យជេរចនេនេលេមឃ េដយសរែតេពលយប់ 
អញច ឹងអត់មនរពះអទិតយេទ មនែតរពះចនទនិងផក យ អញច ឹងពួកេគបនជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះវញិ 
េដយបុរសពក់អវេខៀវេនះ គត់ជិះម៉ូតូ ពក់មួកសុវតថិភព 
េហយឌុបនរែីដលពក់អវពណ៌របេផះេនះដែដល ចំែណកឯនរពីក់អវេលឿង និងេសលៀកេខេខម  
គត់ជិះម៉ូតូមន ក់ឯងដែដល ែដលពួកេគជិះម៉ូតូែកបរគន  េដមបីករពរគន េទវញិេទមក 
ែរកងេលមនេរគះថន ក់េផសងៗ ពួកេគអចជួយគន បន អញច ឹងពួកេគអត់េទេចលគន េទ 
គឺពួកេគជិះែកបរគន  ឬក៏ជិះទនទឹមគន  េដមបីនិយយគន េលងផង និងេដមបីករពរគន ផង 
េហយេដយសរែតេពលេនះជេពលយប់ ដូេចនះពួកេគទងំពីរគឺរតូវែតជិះម៉ូតូេបកេភលង 
អញច ឹងេយងេឃញេពលយប់ គឺេយងេឃញមនេភលងម៉ូតូេបក អញច ឹងបនន័យថពួកេគទងំពីរនក់ 
េបកេភលងម៉ូតូេដមបីបំភលឺផលូវ េដយសរែតេពលយប់គឺងងឹត ដូេចនះេយងអត់អចេមលេឃញេនះេទ 
អញច ឹងេដមបីេមលេឃញបន េយងរតូវែតេបកេភលងម៉ូតូ េដមបីបំភលឺផលូវ 
េដមបីឲយេយងជិះេទមនសុវតថិភព េរពះថេពលខលះរបសិនេបេយងអត់េបកេភលង 
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ជិះេនទីកែនលងងងឹត របសិនេបផលូវេនះមនរកឡុក ឬក៏ផលូវេនះមនឧបសគគនន 
េយងអត់អចេមលេឃញេនះេទ ដូេចនះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ ដួលម៉ូតូ ឬក៏ផុងម៉ូតូ 
ជប់ម៉ូតូជេដម អញច ឹងេយងរតូវេបកេភលង េដមបីេមលផលូវឲយបនចបស់មុននឹងេយងជិះ 
េដមបីឲយរកសសុវតថិភពរបស់េយងឲយបនលអ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ 
គឺពួកេគរតលប់ពីហងលក់សច់េគេឡងភនំវញិរតលប់េទផទះ 
បនទ ប់ពីពួកេគបនញុសំច់េគេឡងភនំជមួយគន េនកនុងៃថងចុងសបត ហ៍រចួរល់េហយ 
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