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សួស!តី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេទញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ។

អញច ឹងសច់េគេឡងភនំ អញច ឹងជទូេទករញុស
ំ ច់េគេឡងភនំគឺេយងញុេំ នេពលលងច។

េហយសច់េគេឡងភនំគេឺ យងអត់ មិនែមនជអហរេពលលងច ឬក៏អហរេពលៃថងរតង់េនះេទ។
វគឺជអហរញុក
ំ មសនតមួយ[ែដល] េនេពលែដលេយងជួបជុំមិតតភកតិ

ឬក៏េនេពលែដលេយងទំេនរពីករងរ ឬក៏េនៃថងចុងសបតហ៍ ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយង

ៃថងចុងសបតហ៍ េយងចង់ជួបជុំគនជមួយមិតតភកតិ េយងអចេទញុស
ំ ច់េគេឡងភនំេនតមហងនន
ឬក៏េនផទះរបស់េយងបន។ អញច ឹងជទូេទសច់េគេឡងភនំ គឺេយងញុេំ នតមហង
េរពះេនតមហង គឺេទបមនឆនង
ំ េធវសច់េគេឡងភនំ ចំែណកឯេនតមផទះ

ភគេរចនគឺេយងអត់មនេទ អញច ឹងេយងពិបកេនកនុងករេធវសច់េគេឡងភនំញុណ
ំ
ស់
ដូេចនះេហយេយងែតងែតេទញុេំ នតមហងននជេដម។

ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនមនុសសរបុសរសីចំនួនបីនក់

ែដលេយងេឃញនរ ីទីមួយ គត់េសលៀកសំពត់ពណ៌សេជងខលី េហយគត់ពក់អវពណ៌រងរបេផះៃដខលី
គត់កត់សក់[ដឺមី] ឬក៏កត់សក់េសះ េយងេហថកត់សក់េសះ ែដលសក់របស់គត់ គឺខងមុខគឺខលី
រតឹមចិេញច ម េហយខងេរកយគឺែវងរតឹមសម។ នរ ីទីពីរគឺគត់ពក់អវេលឿងៃដខលី

េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម គត់ចងសក់បួងេឡងេទេល។ ចំែណកឯបុរសមនក់

ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េខៀវ េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស

អញច ឹងពួកេគទំងបីនក់កំពុងែតពិភកសគន បនន័យថពួកេគទំងបីនក់គឺជមិតតភកតិនឹងគន។
េដយពួកេគកំពុងែតពិភកសគនអំពីករេទរកកែនលងញុអ
ំ ហរមួយ េរពះថៃថងេនះ
គឺជៃថងចុងសបតហ៍ ឬក៏ៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមក ែដលពួកេគទំេនរ មិនេធវករ

ឬក៏មិនសិកសេនះេទេនកនុងៃថងេនះ។ ដូេចនះពួកេគជុំគនេដមបីបបួលគនេទញុអ
ំ ហរ។
អញច ឹងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមនក់ែដលគត់ពក់អវេខៀវហនឹង

គត់កំពុងែតនិយយអំពីសច់េគេឡងភនំ។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែត មួយចំេហៀង
ឬក៏ៃដមខងគត់ទមលក់ចុះ ៃដមខងេទៀតគត់ចងអុល យកេមៃដចងអុលមកខលួនគត់

បនន័យថគត់ចង់ញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ ែដលគត់និយយេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ទង
ំ ពីរនក់េនះ
គឺគត់និយយថ គត់ចង់ញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ បនទប់មកេយងេឃញនរ ីពីរនក់

ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ ែដលឈរទល់មុខគត់េនះ ែដលនរ ីពក់អវេលឿងឈរខងមុខ
នរ ីពក់អវពណ៌របេផះឈរខងេរកយ គឺពួកេគទំងពីរនក់ ក៏បនេលកៃដេឡងទំងពីរ
របប់ថអត់បញហ។ អញច ឹងបនន័យថពួកេគទំងពីរនក់េនះ
ក៏ចង់ញុស
ំ ច់េគេឡងភនំដូចបុរសមនក់េនះែដរ។ អញច ឹងេហយពួកេគេលកៃដេឡងទំងពីរ
េលកៃដលេឡង ែដលជសញញមួយ របប់ថពួកេគយល់រពមេទញុទ
ំ ង
ំ អស់គន
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អញច ឹងេយងេឃញនរ ីពីរនក់េនះ គត់ហមត់និយយ េហយទឹកមុខសបបយរ ីករយ។
េរពះពួកេគទំងបីនក់ គឺយល់រពមេទញុស
ំ ច់េគេឡងភនំទង
ំ អស់គន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញ បនទប់ពីពួកេគនិយយគន បបួលគន
េទញុស
ំ ច់េគេឡងភនំទង
ំ អស់គនេហយ ពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនជិះម៉ូតូចំនួនពីរ
េដមបីេទរកហងញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលពក់អវេខៀវ

គត់ជិះម៉ូតូពណ៌ៃបតងមួយ ែដលេយងេឃញម៉ូតូគឺមនកង់ពីរ េហយមនកញច ក់មួយផងែដរ
មនកញច ក់សងខងសរមប់េមលេរកយ។ េហយម៉ូតូរបស់គត់មនអំពូលេភលងខងមុខមួយ
និងខងេរកយមួយ េដមបីទុកបំភលឺផូ វល េហយគត់ជិះឌុបនរ ីមនក់ ែដលេសលៀកសំពត់ពណ៌ស
និងពក់អវពណ៌របេផះៃដខលី េដយបុរសេនខងមុខែដលជអនកឌុប

គត់ពក់មួកសុវតថិភពមួយផងែដរ េដមបីករពរសុវតថិភពេនេពលែដលមនេរគះថនក់ចរចរណ៍
ប៉ុែនតនរ ីែដលេនខងេរកយ គត់អត់ពក់មួកសុវតថិភពេទ។ អញច ឹងករជិះម៉ូតូ
េដយអត់ពក់មួកសុវតថិភព គឺមនេរគះថនក់ខលង
ំ ណស់
េដយសរែតេនេពលែដលមនេរគះថនក់ចរចរណ៍
គឺវអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់ប៉ះពល់ដល់កបលរបស់េយង

អញច ឹងេធវឲយេយងមនេរគះថនក់ធងន់ធងរ អញច ឹងេយងជិះម៉ូតូ េយងរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព។
ិ
េហយមយ៉ ងវញេទៀត
មិនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលជិះម៉ូតូ វខុសនឹងចបប់

ដូេចនះេនេពលែដលប៉ូលិសេឃញ ប៉ូលិសអចផកពិន័យេយងបន ែដលពិន័យជទឹករបក់
អញច ឹងេយងអចខតបង់េពលេវល ខតបង់ទឹករបក់ េដយសរែតេយងេធវសរបែហស

មិនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលជិះម៉ូតូ។ េហយម៉ូតូែដលេនពីេរកយ េយងេឃញមននរ ីមនក់
ែដលពក់អវពណ៌េលឿង អញច ឹងនរ ីែដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់ជិះម៉ូតូពណ៌ទឹករកូច

ែដលម៉ូតូរបស់គត់ដូចគនេទនឹងម៉ូតូរបស់បុរសមនក់េនះែដរ ប៉ុែនតខុសគនពណ៌ គឺនរ ីមនក់េនះ
គត់ជិះពណ៌ទឹករកូច េហយមួកសុវតថិភពរបស់នរ ីមនក់េនះ គឺពក់ពណ៌ៃបតង

អញច ឹងនរ ីពណ៌េលឿង គត់មនម៉ូតូមួយ និងបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ គត់មនម៉ូតូមួយ។
េដយែឡកនរ ីែដលពក់អវពណ៌របេផះនិងេសលៀកសំពត់ស គត់អត់មនម៉ូតូេទ។
ដូេចនះេហយគត់ជិះជមួយនឹងបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ េដយសរែតបុរស

ែដលពក់អវពណ៌េខៀវ គត់គឺជមនុសសរបុស អញច ឹងគត់ងយរសួលេនកនុងករឌុបមនុសស
មនក់េផសងេទៀត េដយែឡកនរ ីែដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់ជមនុសសរសី
អញច ឹងគត់អត់សូវមនកមលង
ំ េទ ដូេចនះគត់ពិបកេនកនុងករឌុបគន

ដូេចនះេហយេទបនរ ីពក់អវពណ៌របេផះ គត់ជិះម៉ូតូជមួយនឹងបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ
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េដយសរែតគត់មនកមលង
ំ ខលង
ំ ដូេចនះគត់អចឌុបមនុសសបនងយរសួល
ជិះម៉ូតូឌុបគនបនងយរសួល។

បនទប់មករូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ
េរកយពីពួកេគជិះម៉ូតូឌុបគនបនបនតិចេរកយមក

ពួកេគក៏បនមកដល់ហងលក់សច់េគេឡងភនំមួយកែនលង
អញច ឹងពួកេគបនដល់ហងសច់េគេឡងភនំេហយ ដូេចនះពួកេគក៏បនរកកែនលងអងគុយ

េដយពួកេគមនគនបីនក់ ដូេចនះពួកេគក៏អងគុយេនកនុងតុមូលមួយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣
េយងេឃញមនតុមូលមួយ េហយពួកេគទំងបីនក់េនះ កំពុងែតអងគុយេកអីមួយមនក់ៗ
េដយអងគុយជរងរតីេកណ អញច ឹងេនេពលែដលពួកេគអងគុយជរងរតីេកណ

ពួកេគអចេមលេឃញមុខគនចបស់ េហយអចនិយយេលងជមួយគនបនយ៉ ងងយរសួល។
បនទប់មកេយងេឃញនរ ីែដលពក់អវេលឿង គត់ដក់ៃដទំងពីរេនេលតុ
គត់ដក់ៃដទំងពីរេនេលតុ េហយនិយយគនជមួយនឹងមិតតភកតិគត់ទង
ំ បីនក់
េដយនរ ីពក់អវស គត់ក៏ដក់ៃដេលតុែដរ គត់ឱបៃដ ដក់ៃដេលតុ
េហយក៏និយយគនជមួយនឹងនរ ីែដលពក់អវេលឿង។ ចំែណកឯបុរសែដលពក់អវេខៀវ
គត់អងគុយសដប់េគនិយយគន េដយសរែតគត់ជមនុសសរបុស ដូេចនះេពលខលះ

គឺពិបកនឹងនិយយគនជមួយនឹងមនុសសរសី េដយសរែតមនុសសរសី គត់មនេរឿងេផសងៗ
ែចករ ំែលកជមួយនឹងមនុសសរសីគនគត់។ ក៏ប៉ុែនតមនុសសរបុស
គឺអត់សូវមនេរឿងនិយយជមួយនឹងមនុសសរសីេនះេទ ដូេចនះគត់អងគុយសដប់េគនិយយ

េដយគត់មិននិយយអវីេនះេទេពលេនះ។ ក៏ប៉ុែនតេពលេរកយ េនេពលែដលពួកេគកំពុងែតញុ ំ
ពួកគត់អចនិយយគនេលង អំពីករងរ អំពីករសិកសជេដម ទំងបីនក់ែតមដង។

េហយេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះផងែដរ េយងេឃញមនអនកបេរម ឬក៏អនកលក់ គត់បនេលកឆនង
ំ

េលកចរងកនជមួយនឹងឆនង
ំ សច់េគេឡងភនំមកដក់េនេលតុរបស់អនកទំងបី។ អញច ឹងបនន័យថ
េនេពលែដលគត់មកដល់អងគុយេនកនុងតុភលម គត់បនេហសច់េគេឡងភនំមួយឆនង
ំ

ដូេចនះអនកបេរមក៏បនយកឆនង
ំ មួយ ែដលមនចរងកនេនកនុងេនះផងែដរ មកដក់េនេលតុ
ប៉ុែនតេដយសរែតេកដ ឆនង
ំ េនះេកដ េហយនិងចរងកនេកដ

ដូេចនះេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីឆនង
ំ ។ អញច ឹងសច់េគេឡងភនំ
ធមមតគឺដក់ឆនង
ំ ជប់ជមួយនឹងចរងកន ែដលកំពុងែតដុតេភលង ដូេចនះវេកដ
អញច ឹងេដមបីេលកចរងកនេនះបន អនកលក់ ឬក៏អនកបេរម រតូវករកែនសងរទប់ៃដ។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ អនកលក់េនះ គត់បនយកកែនសងមួយ

ែដលមនពណ៌ផកឈូក មករទប់ចរងកនេនះ េដមបីកុំឲយេកដៃដ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់រទប់
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គត់អត់េកដេទ េហយគត់ងយរសួលកនុងករេលកចរងកនេនះយកមកឲយេភញៀវ

ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញគត់បនយកកែនសងពណ៌ផកឈូកមួយរទៃដ ឬក៏រទប់ៃដរបស់គត់
េដមបីេលកចរងកនមកឲយេភញៀវ ែដលចរងកនេនះកំពុងែតេកដ
េហយនិងេឃញមនែផសងហុយយ៉ ងខលង
ំ ។ អញច ឹងអនកបេរមបនយកឆនង
ំ
ឬក៏ចរងកនសច់េគេឡងភនំ មកដក់េនេលតុឲយអនកទំងបីនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ បនទប់ពីអនកបេរម

គត់បនយកចរងកនសច់េគេឡងភនំមកដក់េនេលតុេហយ។ បនទប់មកេទៀត
គត់ក៏បនេទរុញរេទះមួយ ែដលមនចន មនែកវ មនេភសជជៈ
និងមនទឹកកកេនេលរេទះេនះផងែដរ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញអនកបេរមេនះ

គត់ពក់អវពណ៌របេផះ ៃដខលី េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម េហយគត់មនពក់េអៀមមួយផងែដរ
ែដលេអៀមេនះ គឺជេអៀមពណ៌ស។ អញច ឹងជទូេទេនតមហងនីមួយៗ
អនកបេរមែតងែតពក់េអៀម េដមបីករពរកុំឲយរបឡក់អវរបស់គត់
េដមបីកុំឲយមហូបខទតរបឡក់អវរបស់គត់ និងេដមបីរកសអនម័យ ដូេចនះគត់រតូវពក់េអៀមមួយ
េដមបីករពរកុំឲយមហូបខទតមករបឡក់អវរបស់គត់។

េយងេឃញៃដទំងពីររបស់អនកបេរមកំពុងែតចប់កន់បងកន់ៃដរបស់រេទះមួយ
េដមបីរុញរេទះេនះមកឲយ មកដល់តុអនកទំងបី ែដលបនចូលអងគុយេនកនុងតុ។ អញច ឹងេនេលរេទះ
ែដលអនកបេរមកំពុងែតរុញេនះ គឺេយងេឃញមនពីរថនក់

ែដលថនក់ទីមួយេយងេឃញមនេភសជជៈពីរដប អញច ឹងចំនួន េភសជជៈចំនួនពីរដប
េភសជជៈេនះអចជរស ឬក៏អចជរសេបៀរ ឬក៏អចជទឹកសុទធនិងទឹករកូចជេដម
េដមបីឲយអនកទំងបីេនះញុ ំ េហយេនែកបរដបេភសជជៈទំងពីរដបេនះ គឺេយងេឃញមនធុងមួយ
ែដលធុងេនះពណ៌ៃបតង េហយេនកនុងធុងេនះ េយងេឃញមនទឹកកកជេរចនផងែដរ
អញច ឹងវជទឹកកកអនម័យ ឬក៏ជទឹកកកដុំ ែដលេគកប់រច
ួ រល់េហយ។

អញច ឹងរបសិនេបវជទឹកកកអនម័យ គឺេយងអត់រតូវករកប់វជដុំតូចៗេនះេទ

ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបវជទឹកកកដុំ េយងរតូវកប់វជដុំតូចៗ េដមបីដក់ចូលេទកនុងែកវ
លយជមួយនឹងេភសជជៈ េដមបីញុឲ
ំ យមនភពរតជក់ អញច ឹងទឹកកកគឺរតជក់

ដូេចនះេនេពលែដលេយងដក់ជមួយេភសជជៈ េភសជជៈរបស់េយងនឹងរតជក់ដូចទឹកកកអញច ឹង។
ចំែណកឯេនថនក់ទីពីរៃនរេទះេនះ េនថនក់ទីពីរ េយងេឃញមនចន មនែកវ
មនសលបរពផងែដរ។ អញច ឹងេគែចកេចញជពីរថនក់ ែដលថនក់ទីមួយដក់េភសជជៈ
និងថនក់ទីពីរដក់ចន ដក់ែកវ េដមបីឲយេភញៀវ។ អញច ឹងេនកនុងថនក់ទីពីរ េយងេឃញមនែកវចំនួនបី
ែដលសរមប់ពួកេគចំនួនបីនក់ផងែដរ។ អញច ឹងែកវទំងេនះ គឺយកមកសរមប់ដក់េភសជជៈ
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េដមបីញុ ំ េហយមនចនចំនួនរបំមួយ ែដលចនចំនួនរបំមួយេនះ

េយងេឃញមនចនេគមចំនួនបី និងចនសំែប៉តចំនួនបី អញច ឹងេដយសរែតេភញៀវរបស់គត់
មនចំនួនបីនក់េនកនុងតុេនះ ដូេចនះអនកបេរមេនះ គត់យកែតចនបី និងែកវបី ចនេគមបី

ចនសំែប៉តបី មកឲយេនះេទ េរពះថចំនួនមនុសសែតបីនក់ អញច ឹងគត់យកែតបីៗមកែតប៉ុេណណះ។
អញច ឹងចនេគម គឺេយងសរមប់ដក់ទឹកស៊ុប ឯចនសំែប៉តគឺេយងសរមប់ដក់បយ
ឬក៏ដក់សច់េដមបីញុផ
ំ ងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីពួកេគទទួលបនចន បនែកវ
បនសលបរព បនេភសជជៈ េហយក៏ដូចជបនធុងទឹកកកេហយ េហយជពិេសស

េគបនឆនង
ំ សរមប់េធវសច់េគេឡងភនំញុេំ ហយ េពលេនះពួកេគក៏បនេដរេរ សមហូប

េដមបីយកេទញុ ំ េដមបីយកេទចមអិនេនេលចរងកនេនះ។ អញច ឹងេដយសរែតទីេនះគឺជកែនលង
េយងេហថអហរប៊ូេហវ ដូេចនះេភញៀវរតូវេដរេរ សមហូបេដយខលួនឯង អវីែដលេគចង់ញុ ំ
េគរតូវេដរយកេដយខលួនឯង។ អញច ឹងជទូេទេនកែនលងែដលមនអហរប៊ូេហវ
ឬក៏អហរសរមប់បេរមខួ នឯង
ល
គឺេយងេឃញែតងែតេឃញេគដក់

អនកលក់ែតងែតដក់អហរេផសងៗែដលេនេឆ ឬក៏ឆិន
អ រសប់េនេលតុមួយ េហយមនថសមួយ
សរមប់ដក់មូ ហបអហរទំងេនះ េដមបីឲយេភញៀវគត់េដរេទេរ ស អញច ឹងេភញៀវគត់មនសិទធសេរមច
បនន័យថគត់ចង់ញុអ
ំ ីវ គត់យករបស់េនះ ែដលគត់ របសិនេបគត់អត់ចង់ញុេំ ទ
គត់មិនបច់យកេនះេទ អញច ឹងេគអត់គិតលុយេទ ប៉ុែនតរបសិនេបគត់ចង់ញុ ំ
គត់រគន់ែតេដរេទកែនលងែដលដក់អហររបេភទែដលគត់ចង់ញុ ំ

េហយគត់យកែវកដួសអហរទំងេនះដក់េនេលចន បនទប់មកគត់យកមកតុគត់
អញច ឹងគត់អចញុអ
ំ ហរេនះបនែតមដង េដយមិនចំបច់េហអនកបេរម ឲយមកបេរមេយងេនះេទ
គឺេយងរតូវែតេឡងចប់ខួ នឯង។
ល
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនតុមួយ តុែវង

ឬក៏ទូែវងមួយ ែដលេនេលទូែវងេនះ គឺេយងេឃញមនថស ឬក៏ចនែដកជេរចនសរមប់ដក់មូ ហប
ែដលេយងេឃញថសទីមួយ គឺដក់សច់រជូក ឬក៏សច់េគ ឬក៏សច់រតីេនកនុងេនះ។
អញច ឹងរបសិនេបមនេភញៀវណគត់ចង់ញុស
ំ ច់រជូក គត់អចចប់សច់រជូក

េភញៀវណែដលចង់ញុស
ំ ច់រតី គត់អចចប់សច់រតី េហយេភញៀវណគត់ចង់ញុស
ំ ច់េគ
គត់អចចប់សច់េគេចញពីថសេនះបន។ ចំែណកឯថសទីពីរ

េយងេឃញមនបែនលពណ៌ៃបតង អញច ឹងបែនលពណ៌ៃបតងអចជសលដ អចជជី
អចជៃសពជេដម។ ដូេចនះេគដក់ែបបេនះ េដមបីបំេពញតមតរមូវករេភញៀវ ថគត់ចង់ញុប
ំ ែនល

ឬគត់ចង់ញុស
ំ ច់ អញច ឹងរបសិនេបគត់ញុប
ំ ែនល គត់អចដួសបែនល របសិនេបគត់ចង់ញុស
ំ ច់
គត់អចដួសសច់ អញច ឹងគត់ចង់ញុអ
ំ ីវ គឺដួសមហូបេនះតមតរមូវកររបស់គត់។
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ចំែណកឯថសទីបី េយងេឃញមនពណ៌េលឿង ដូចជេពតជេដម អញច ឹងអចមនកូនេពត
ឬក៏សូ លេពត
ន
េដមបីញុជ
ំ មួយនឹងទឹកស៊ុប។ េហយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនៃដមួយ
កំពុងែតកន់ចន ែដរេនេលចនេនះ គឺមនបែនលពណ៌ៃបតង មនសច់ មនេប៉ងេប៉ ះជេដម

អញច ឹងេគកំពុងែតដួសមហូប ែដលជអហរប៊ូេហវេនះ ដក់កុ ងចន
ន
េដមបីយកេទចមអិនេនេលចរងកន
សច់េគេឡងភនំេនះផងែដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ មនរូបភពបែនល និងរតី
សច់ជេរចន េនេលេនះ េនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ ែដលរូបភពេនះបញជក់ថ

ករញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ េយងមិនែមនបនន័យថេយងមកញុែំ តសច់េគេនះេទ

េដយេរគឿងសច់េគេឡងភនំមនជេរចន ដូចជបែនល មនដូចជរតី មនដូចជេរគឿងសមុរទផងែដរ
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនករត
៉ុ េយងេឃញមនករត
៉ុ ចំនួនពីរេមម

អញច ឹងបនន័យថពួកេគបនយកករត
៉ុ ចំនួនពីរេមម មនដំឡូងបរំងចំនួនពីរ េហយមនខត់ណ
មនជី មនសច់េគ មនរតី មនមឹក អញច ឹងេយងេឃញរតី េយងេឃញរតីកំពុងែតងប់

អញច ឹងបនន័យថរតីងប់េហយ េហយមនមឹកមួយផងែដរ ែដលមឹកេនះេគេហថមឹកបំពង់
េហយេយងេឃញេនចំកណ
ដ លគឺមនទឹករជលក់ អញច ឹងេដមបីញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ

គឺេយងរតូវករទឹករជលក់ជមួយនឹងបែនល េរពះថសច់េគេឡងភនំគឺវសប បនន័យថសច់ ឬក៏រតី
ឬក៏មឹក ឬក៏េរគឿងសមុរទេនះគឺសប ដូេចនះេយងរតូវញុទ
ំ ឹករជលក់ផងែដរ។
េហយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបយមួយចន

អញច ឹងេយងញុប
ំ យជមួយនឹងសច់េគេឡងភនំ គឺេដមបីេធវឲយេយងែឆអត

អញច ឹងរបសិនេបេយងញុប
ំ យ េយងអត់ចប
ំ ច់ញុប
ំ យេនផទះេទៀតេទ

គឺេយងញុប
ំ យេនកនុងហងេនះ គឺេយងែឆអតែតមដង ប៉ុែនតេពលខលះ គឺេយងអត់ញុប
ំ យក៏បនែដរ
គឺេយងញុែំ តសច់ េហយេយងេឃញមនផសិតផងែដរ ែដលផសិតេនះគឺជផសិតមជុល

េយងេហថផសិតមជុល ឬក៏ផសិតអំេបះ ែដលផសិតេនះគឺរងតូចៗេហយែវង ប៉ុែនតវញុជ
ំ មួយស៊ុប
គឺមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ គឺេយងេឃញមនេរគឿងផសំជេរចន

ក៏ដូចជសច់រតីជេរចន រតីសច់ជេរចន ែដលអចយកេទញុជ
ំ មួយនឹងមុខមហូបសច់េគេឡងភនំ
អញច ឹងេទះបីជវេឈមះថសច់េគេឡងភនំក៏េដយ អញច ឹងេយងអចយករតី យកមឹក

ឬក៏យកសច់រជូកេទអំងក៏បនែដរ រគន់ែតេឈមះរបស់វ េគេហថ សច់េគេឡងភនំ
ក៏ប៉ុែនតមិនែមនញុប
ំ នែតសច់េគេនះេទ គឺេយងអចញុស
ំ ច់រជូក សច់រតី សច់មឹកអីក៏បនែដរ
េហយមនបែនលផងែដរ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦

គឺេយងេឃញមនេរគឿងផសំសរមប់មុខមហូបសច់េគេឡងភនំេនះជេរចន មនដូចជករត
៉ុ

ដំឡូងបរំង មនផសិត មនខត់ណ មនជី មនសច់រជូក មនរតី មនមឹក និងមនបយផងែដរ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញមនរូបភពចំនួនបី េនកនុងរូបភពេនះ

េដយេនខងេឆវងៃដ គឺេយងេឃញមនចរងកន ឬក៏ឆនង
ំ សច់េគេឡងភនំ ែដលេយងេឃញឆនង
ំ េនះ
គឺជរងឆនង
ំ មួយែដលមនលកខណៈខុសែបលកពីឆនង
ំ ធមមត េដយឆនង
ំ េនះ
គឺមនរងដូចជឆនង
ំ េយងធមមតមួយែផនក េហយចំកណ
ដ លគឺមនទួលចំនួនមួយ។
អញច ឹងទួលចំកណ
ដ លេនះ គឺជ េគេធវជរងដូចជបនទះអំងសច់ សរមប់អង
ំ សច់េគ
ឬក៏សច់រជូក ឬក៏សច់រតី ចំែណកឯេនខងៗទួលេនះ គឺេយងេឃញមនទឹកស៊ុប។
អញច ឹងឆនង
ំ េនះគឺមនរងេកង រងេកងចុះេរកម េហយេប៉ ងកណ
ដ លេដមបីអង
ំ សច់
អញច ឹងែផនកែដលេកងចុះេរកម គឺេយងដក់ទឹកស៊ុប ចំែណកឯែផនកែដលេប៉ ងេឡងេល
គឺេយងដក់សច់។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទីរបំពីរែដលេនខងេឆវងៃដេនះ
គឺេយងេឃញមនទឹកស៊ុបេនកនុងឆនង
ំ េនះជេរចន េហយចំែណកឯែផនកកណ
ដ ល

ែដលេប៉ ងេឡងផុតពីទឹកស៊ុបេនះ គឺេយងេឃញមន េគកំពុងែតដក់សច់អង
ំ េនកនុងទឹកស៊ុបេនះ
េនកនុងឆនង
ំ េនះ អញច ឹងសច់កំពុងែតអំងេនេលឆនង
ំ ឬក៏េនេលបនទះអំងសច់

ចំែណកឯទឹកស៊ុបគឺដក់េនសងខង េហយទឹកស៊ុបេនះគឺេកដ េដយសរែតចរងកនេនះ
គឺមនេភលងេនកនុងេនះ ដូេចនះវេធវឲយវេកដ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញមនៃដមួយកំពុងែតចប់ចងកឹះ ចប់ចងកឹះ េហយយកសច់មកដក់េនេលចេងអរអំងសច់
ែដល[ជ]េនកនុងចរងកនសច់េគេឡងភនំេនះ។ បនទប់មកេទៀតរូបភពែដលេនកណ
ដ ល រូបភពទី
៧ ដែដល េហយរូបភពេនះគឺេនកណ
ដ ល អញច ឹងេយងេឃញ

បនទប់ពីេគដក់អង
ំ សច់េនេលចេងអរអំងសច់រច
ួ េហយ ពួកេគក៏ចប់េផដមដក់បែនល
ចូលេទកនុងទឹកស៊ុបែដលេនខងៗ អញច ឹងបែនលទង
ំ អស់ែដលេគចប់មកអមបញ់ មិញ
គឺេគយកេទដក់េនកនុងទឹកស៊ុប។ អញច ឹងជទូេទទឹកស៊ុបែដលអនកលក់ឲយមក

គឺអត់ទន់មនបែនលេនះេទ គឺមនែតទឹកែដលមនរសជតិទឹកស៊ុប េហយចំេពះេរគឿងផសំនិងបែនល
គឺេយងអនកដក់ខួ នឯង។
ល
អញច ឹងជក់ែសដងអមបញ់ មិញ េគបនេទយកបែនល

េនកនុងតុអហរប៊ូេហវេនះ ដូេចនះេហយេនេពលែដលេគយកមកដល់តុរបស់េគ

េគយកបែនលទង
ំ អស់ដក់ចូលេទកនុងទឹកស៊ុប េដមបីឲយវឆអិន អញច ឹងបែនលគឺជបែនលេឆ
ដូេចនះេដមបីញុប
ំ ន េយងរតូវែតរសុះវជមួយទឹកស៊ុបឲយឆអិនជមុនសិន។
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញៃដមួយកំពុងែតចប់ចងកឹះ

ែដលយកចងកឹះេនះចប់ផកខត់ណដក់ចូលេទកនុងទឹកស៊ុប េហយេនកនុងទឹកស៊ុបេនះ

េយងេឃញមនបែនលេផសងៗេទៀតជេរចន ដូចជៃសព ដូចជករត
៉ុ ដូចជជី ដូចជផសិតជេដម
ែដលេគដក់េនកនុងឆនង
ំ ទឹកស៊ុបេនះ េហយសច់កំពុងែតអំងេនេលចេងអរ

េនកនុងឆនង
ំ សច់េគេឡងភនំេនះ ែដលេយងេឃញកំពុងែតេកដ េហយមនែផសងហុយ
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ែដលបេញច ញកលិនយ៉ ងឈងុយ ែដលេមលេទគួរឲយចង់ញុ ំ

េដយេមលេទទំនងជមនរសជតិឆងញ់ ។ ចំែណកឯរូបភពេនខងសដៃំ ដេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ
េយងេឃញសច់េគ ែដលអំងេនេលចរងកនេនះ គឺឆិន
អ រួចរល់េហយ គឺសច់េគេនះបនឆអិន

ដូេចនះេហយេយងេឃញពួកេគក៏បនចប់សច់េគេនះេដមបីយកេទញុ ំ អញច ឹងេយងេឃញចងកឹះ
ៃដចប់ចងកឹះ េហយយក[មកេទ]ចប់សច់េគ ែដលេនកនុងឆនង
ំ េនះយកមកញុ ំ

ចំែណកឯទឹកស៊ុបក៏បនឆអិនេហយែដរ ែដលទឹកស៊ុបេនះ គឺមនបែនលជេរចន ែដលកំពុងែតពុះ
ឬក៏កំពុងែតឆអិន បែនលេនកនុងទឹកស៊ុបេនះឆអិនេហយ េដយសរែតទឹកស៊ុបេកដ

ដូេចនះេយងរសុះែតមួយរសបក់ ឬក៏មួយសនទុះ គឺបែនលេនះអចឆអិន អចញុប
ំ នែតមដង។

ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ គឺសច់េគក៏ឆិន
អ េដយសច់េគដក់េនេលចេងអរអំងេកដ
ដូេចនះវឆប់ឆិន
អ េហយបែនលេនកនុងទឹកស៊ុបក៏ឆិអន ដូេចនះេយងអចញុប
ំ នទំងអស់ែតមដង

គឺេយងញុប
ំ នទំងបែនល ញុប
ំ នទំងទឹកស៊ុប ក៏ដូចជសច់ែដលអំងេនេលចេងអរផងែដរ។
បនទប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញ

បនទប់ពីេគចប់សច់េចញពីចរងកនរួចរល់េហយ េយងេឃញេគយកសច់េនះ
មករជលក់េនកនុងទឹករជលក់ ដូេចនះេដយសរែតសច់េគេឡងភនំគឺមនរសជតិសប

េដយសរសច់អត់មនរបឡក់េរគឿងេនះេទ អញច ឹងសច់ែដលេយងយកមកេធវសច់េគេឡងភនំ
គឺេយងអត់របឡក់េរគឿងវេនះេទ គឺវមនរសជតិសប។ ដូេចនះេដមបីញុឲ
ំ យបនឆងញ់
គឺេយងយកមករជលក់នឹងទឹករជលក់

ជក់ែសដងទឹករជលក់ែដលសរមប់ញុជ
ំ មួយនឹងសច់េគេឡងភនំ គឺមនរសជតិេរចនរសជតិ
េហយក៏មនរសជតិេផសងៗជេរចនផងែដរ ដូចជរសជតិហឹរ រសជតិជូរ រសជតិៃរប

រសជតិជូរែអមផងែដរ។ អញច ឹងវមនរសជតិេរចន េទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនកញុ ំ

េដយអនកខលះគត់ចូលចិតតហឹរ ដូេចនះគត់យកទឹករជលក់រសជតិហឹរ ចំែណកអនកខលះគត់ចូលចិតតជូរ
អញច ឹងេទគត់ក៏យកទឹករជលក់រសជតិជូរ េហយអនកខលះេទៀតគត់ចូលចិតតរសជតិជូរែអម
ដូេចនះគត់យកទឹករជលក់រសជតិជូរែអម។ អញច ឹងេនតមហងនីមួយៗេគែតងែតេធវ

ឬក៏េគែតងែតផលិតទឹករជលក់េរចនរបេភទ េដមបីបំេពញតមតរមូវកររបស់អតិថិជន
េហយេគយកទឹករជលក់ទង
ំ អស់េនះ មកដក់េនេលតុអតិថិជនែតមដង
េដមបីឲយអតិថិជនេរជសេរ សខលួនឯងថេគចង់ញុទ
ំ ឹករជលក់របេភទណ
អញច ឹងេនេពលែដលេគយកសច់មករជលក់ទឹករជលក់

េធវឲយសច់េនះមនជប់នូវរសជតិេផសងៗេទតមទឹករជលក់
អញច ឹងេធវឲយសច់របស់េយងកន់ែតមនរសជតិឆងញ់ ែថមមួយករមិតេទៀត។ ែដលេនកនុងរូបភពទី
៨ េយងេឃញចនទឹករជលក់ពណ៌េលឿង េហយេនកនុងេនះគឺមនទឹករជលក់ផងែដរ
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ែដលេយងយកសច់េទរជលក់េទនឹងទឹករជលក់
េហយេយងេឃញទឹករជលក់កំពុងែតជប់សច់េនះ
អញច ឹងេគយកសច់េទរជលក់កុ ងទឹ
ន ករជលក់េហយ បនទប់មកេគយកមកញុ ំ

ែដលេយងេឃញេនែកបរចនទឹករជលក់ េយងេឃញមនែកវទឹកចំនួនមួយ អញច ឹងែកវេនះ
គឺកំពុងែតដក់ទឹកជិតេពញ អញច ឹងទឹកជិតេពញែកវសរមប់ញុ ំ អញច ឹងេពលខលះ

េយងញុទ
ំ ឹករជលក់េនះហឹរ ឬក៏ៃរប ឬក៏ែផអម ឬក៏ជូរេពក អញច ឹងវអចេធវឲយេយងេរសកទឹក
ដូេចនះេយងរតូវមនែកវទឹកមួយេនែកបរខលួនេយង េនេពលែដលេយងញុេំ ហយ

េយងអចញុទ
ំ ឹកេនះបែនថមបន េរពះទឹកអចបនសបជតិែផអម អចបនសបជតិៃរប
េហយនិងអចបនសបជតិហឹរបន កុំឲយវហឹរខលង
ំ េពក ឬក៏កុំឲយវៃរបខលង
ំ េពក
អញច ឹងេនេពលែដលេយងហឹរខលង
ំ េយងយកទឹកមួយែកវញុ ំ

េនះវនឹងអចកត់បនថយភពហឹររបស់េយងបន។ េហយេនែកបរចនទឹករជលក់មួយេទៀតផងែដរ
គឺេយងេឃញមនចនបយចំនួនមួយ អញច ឹងេគញុស
ំ ច់េគេឡងភនំជមួយនឹងបយ
ែដលេយងេឃញចនបយពណ៌រកហម ែដលមនបយេនកនុងេនះជេរចន

ែដលេយងដួសមកដក់េឡងកំពុងចនែតមដង អញច ឹងបយជេរចនេនកនុងចន
េហយេគញុស
ំ ច់េគេឡងភនំជមួយនឹងបយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ គឺេយងេឃញមនមនុសសចំនួនបីនក់េនះ
ែដលមនមនុសសរបុសរសី ែដលមិតតភកតិទង
ំ បីនក់េនះ គត់កំពុងែតអងគុយញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ
េដយពួកេគញុប
ំ េណដរ និយយគនេលងបេណដរ អំពីករសិកស ក៏ដូចជអំពីករងរ

ឬក៏អំពីដំេណរកមសនតេផសងៗ។ េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងសរមក ឬក៏ៃថងេនះគឺជៃថងែដលទំេនរ
ែដលពួកេគអត់េធវករ ែដលពួកេគឈប់សរមកពីករងរ ដូេចនះពួកេគក៏បនមកជុំគន
េដមបីញុស
ំ ច់េគេឡងភនំេនកនុងហង ែដលេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញនរ ីែដលពក់អវពណ៌របេផះៃដខលីេនះ គត់កំពុងែតអងគុយេដយដក់ៃដមខងេនេលតុ
ៃដមខងេទៀតកំពុងែតចប់សច់យកមកញុ ំ អញច ឹងខងមុខនរ ីេនះ

េយងេឃញមនចនបយចំនួនមួយ ចនសំែប៉តចំនួនមួយ និងចនទឹករជលក់ចំនួនមួយ
េដយនរ ីមនក់េនះ រតូវយកសច់មករជលក់នឹងទឹករជលក់ មុខេពលែដលគត់ញុជ
ំ មួយនឹងបយ
េដមបីឲយសច់េនះមនរសជតិឆងញ់ េហយគត់មនែកវទឹកចំនួនមួយផងែដរ ែដលេនែកបរេនះ

េហយបនទប់មកេយងេឃញបុរសែដលពក់អវពណ៌េខៀវ គឺគត់មនចនមួយដូចគន ចនបយមួយ
ចនទឹករជលក់មួយ ចនសំែប៉តមួយ េហយនិងែកវទឹកមួយដូចគន ែដលបុរសេនះ
គត់កំពុងែតអងគុយដក់ៃដេលតុ េហយសមលឹងេទរកនរ ីែដលពក់អវពណ៌របេផះេនះ
េហយកំពុងែតនិយយគនេលងយ៉ ងសបបយ ដូចគនផងែដរ ចំេពះនរ ីពក់អវេលឿង
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គត់ក៏បនអងគុយ េហយដក់ៃដេនេលតុដូចគន េដមបីនិយយគន ែដលេនចំកណ
ដ លតុេនះ

េយងេឃញមនចរងកន េហយនិងឆនង
ំ សច់េគេឡងភនំែដលកំពុងែតហុយ ែដលកំពុងែតេកដ
បនន័យថសច់េគកំពុងែតឆអិន ជមួយនឹងបែនលក៏ឆិន
អ េហយែដរ ដូេចនះពួកេគអចញុប
ំ នបេណដរ
និយយគនេលងបេណដរ អញច ឹងេនែកបរចរងកនេនះេយងេឃញមនធុងទឹកកកមួយផងែដរ

ែដលធុងទឹកកកេនះ គឺមនទឹកកកេនកនុងេនះេពញ។ េហយេយងេឃញគត់ដក់ដបេភសជជៈ
ឬក៏ដបទឹកេនកនុងធុងទឹកកកេនះ េដមបីឲយរតជក់។ អញច ឹងេពលខលះ

របសិនេបេយងអត់ចូលចិតតញុទ
ំ ឹកកក ឬក៏អត់ចូលចិតតដក់លយទឹកកកេទ េយងអចកលេស
េយងេហថកលេស អញច ឹងេយងអចកលេសដបទឹករបស់េយងេនកនុងធុងទឹកកក
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ដបទឹកចូលេទកនុងធុងទឹកកក
គឺវអចេធវឲយទឹករបស់េយងរតជក់ផងែដរ

អញច ឹងេយងអចញុេំ ដយមិនបច់ដក់ែថមទឹកកកេនះេទ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
ពួកេគបនយកដបទឹកដក់េទកនុងធុងទឹកកក េដមបីេធវករកលេសវឲយរតជក់

ដូេចនះពួកេគអត់ចប
ំ ច់ញុល
ំ យទឹកកកេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៩ ពួកេគទំងបីនក់

កំពុងែតញុស
ំ ច់េគេឡងភនំ េដយពួកេគញុប
ំ េណដរ និយយគនេលងបេណដរ អំពីករងររបស់ពួកេគ
យ៉ ងសបបយរ ីករយ េនកនុងៃថងចុងសបតហ៍ ឬេនៃថងសរមក។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ គឺេយងេឃញថ បនទប់ពីពួកេគញុេំ ហយ

ពួកេគញុស
ំ ច់េគេឡងភនំេនះអស់េហយ េដយសរែតេយងេឃញចរងកន ែដលេនកណ
ដ លតុេនះ
គឺអត់មនសច់េទៀតេទ េហយទឹកស៊ុបនិងបែនលទង
ំ អស់ក៏អស់ផងែដរ

គឺពួកេគបនញុទ
ំ ង
ំ អស់ែតមដង គឺអត់មនសល់េនកនុងចរងកន េនកនុងឆនង
ំ េនះេទ

ដូេចនះបនទប់ពីពួកេគញុេំ ហយ ពួកេគក៏បនេហអនកបេរម ឬក៏អនកលក់ េដមបីឲយមកគិតលុយ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថេនេលតុគឺអស់ទង
ំ អស់ែតមដង គឺអស់ទង
ំ បយ
អស់ទង
ំ េភសជជៈ អស់ទង
ំ ទឹករជលក់ េហយនិងអត់ទង
ំ សច់ អត់ទង
ំ បែនលេនេលតុ

អញច ឹងពួកេគអត់មនអីញុេំ ទៀតេទ ដូេចនះពួកេគក៏បនេហអនកលក់េដមបីមកគិតលុយ។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញអនកលក់ែដលពក់អវពណ៌របេផះៃដខលី

េហយពក់អវេអៀមពណ៌សេនះផងែដរ គត់ពក់េអៀមពណ៌ស គត់កំពុងែតកន់រកដសមួយ
ឬក៏កូនេសៀវេភតូចមួយ េដមបីគិតលុយ ែដលគត់គិតរប់បញចូ លទំងសច់ ទំងបែនល ទំងទឹកស៊ុប

ទំងបយ េហយនិងទឹករជលក់ ឬក៏េភសជជៈ ែដលពួកេគបនយកមកញុទ
ំ ង
ំ អស់ គឺគិតបញចូ លគន
អញច ឹងអនកលក់ក៏បនអននូវអវីែដលពួកេគបនញុ ំ របប់េទដល់អតិថិជនរបស់េគ
េដមបីឲយពួកេគចបស់ថ េតេគគិតលុយរតឹមរតូវែដរឬេទ អញច ឹងមុននឹងគិតលុយ
អនកលក់ែតងែតអននូវអវីែដលេយងបនញុ ំ ដូេចនះេយងអចបញជក់ថ
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េតអនកលក់េនះគិតលុយរតឹមរតូវែដរឬេទ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ

អនកលក់បនអនេហយនូវអវីែដលេគញុេំ ហយ ក៏បនរបប់អំពីតៃមលៃនសច់េគេឡងភនំ

ែដលេគបនញុថ
ំ េតអស់ចំនួនប៉ុនមន អញច ឹងបនទប់ពីឮអនកលក់របប់អំពីតៃមលៃនសច់េគេឡងភនំ
ែដលេគញុេំ ហយ ឬក៏របប់ពីតៃមលៃនមុខមហូបែដលេគញុរំ ច
ួ រល់េហយ

អនកទំងបីក៏បនេចញលុយេសមៗ
 គន បនន័យថពួកេគចូលលុយគនេដមបីញុ ំ

អញច ឹងករញុអ
ំ ហរេពលលងច ឬក៏អហរជួបជុំគនេនកនុងហង េពលខលះគឺេយងចូលលុយគន
បនន័យថេយងេចញលុយេសមៗ
 គន េហយេពលខលះេទៀត គឺមនមនុសសែតមនក់ប៉ុេណណះ

េដមបីេចញលុយ ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ ពួកេគជមិតតភកតិនង
ឹ គន ដូេចនះពួកេគេចញលុយេសមៗ
 គន
ែដលេយងេឃញមនក់ៗកន់លុយេរៀងៗខលួន េដយេគយកចំនួនៃថលសរុបរបស់មចស់ហង
ែដលេគបនរបប់ថអស់ប៉ុនមនេហយមកែចកជបី អញច ឹងែចកជបីេយងេឃញ

េយងអចដឹងចំនួនថេតមនក់ៗរតូវេចញលុយចំនួនប៉ុនមន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

ពួកេគក៏បនដឹងអំពីតៃមល េហយពួកេគក៏បនចូលលុយគន ឬក៏ [share] ឬក៏េយងេហថចូលលុយគន
េដមបីឲយបរងគប់េទឲយអនកលក់ អញច ឹងពួកេគកន់លុយេរៀងៗខលួន េដមបីឲយេទអនកលក់
េដមបីឲយៃថលអីវែដលេគញុ ំ ឬក៏ឲយៃថលសច់េគេឡងភនំែដលេគបនញុ។
ំ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទប់ពីពួកេគញុប
ំ នេហយនិងគិតលុយ

ិ ប៉ុែនតេដយសរែតេពលេនះជេពលយប់
េនកនុងហងរួចរល់េហយ ពួកេគក៏រតលប់មកផទះវញ

អញច ឹងេនេពលែដលពួកេគេទេរៀងលងចេហយ បនន័យថៃថងរេសៀល ដូេចនះទរមំែតេគញុច
ំ ប់
ទរមំែតេគនិយយគនេហយនិងញុច
ំ ប់ គឺវជេពលយប់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទីដប់មួយេនះ

េយងេឃញមនរពះចនទកំពុងែតរះជមួយនឹងផកយជេរចនេនេលេមឃ េដយសរែតេពលយប់

ិ
អញច ឹងអត់មនរពះអទិតយេទ មនែតរពះចនទនិងផកយ អញច ឹងពួកេគបនជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះវញ
េដយបុរសពក់អវេខៀវេនះ គត់ជិះម៉ូតូ ពក់មួកសុវតថិភព

េហយឌុបនរ ីែដលពក់អវពណ៌របេផះេនះដែដល ចំែណកឯនរ ីពក់អវេលឿង និងេសលៀកេខេខម
ិ
គត់ជិះម៉ូតូមនក់ឯងដែដល ែដលពួកេគជិះម៉ូតូែកបរគន េដមបីករពរគនេទវញេទមក

ែរកងេលមនេរគះថនក់េផសងៗ ពួកេគអចជួយគនបន អញច ឹងពួកេគអត់េទេចលគនេទ
គឺពួកេគជិះែកបរគន ឬក៏ជិះទនទឹមគន េដមបីនិយយគនេលងផង និងេដមបីករពរគនផង

េហយេដយសរែតេពលេនះជេពលយប់ ដូេចនះពួកេគទំងពីរគឺរតូវែតជិះម៉ូតូេបកេភលង
អញច ឹងេយងេឃញេពលយប់ គឺេយងេឃញមនេភលងម៉ូតូេបក អញច ឹងបនន័យថពួកេគទំងពីរនក់
េបកេភលងម៉ូតូេដមបីបំភលឺផូ វល េដយសរែតេពលយប់គឺងងឹត ដូេចនះេយងអត់អចេមលេឃញេនះេទ
អញច ឹងេដមបីេមលេឃញបន េយងរតូវែតេបកេភលងម៉ូតូ េដមបីបំភលឺផូ វល

េដមបីឲយេយងជិះេទមនសុវតថិភព េរពះថេពលខលះរបសិនេបេយងអត់េបកេភលង
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ជិះេនទីកែនលងងងឹត របសិនេបផូ វេនះមនរកឡ
ល
ល
នន
ុក ឬក៏ផូ វេនះមនឧបសគគ

េយងអត់អចេមលេឃញេនះេទ ដូេចនះវអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់ ដួលម៉ូតូ ឬក៏ផុងម៉ូតូ
ជប់មូត
៉ ូជេដម អញច ឹងេយងរតូវេបកេភលង េដមបីេមលផលូវឲយបនចបស់មុននឹងេយងជិះ
េដមបីឲយរកសសុវតថិភពរបស់េយងឲយបនលអ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ
ិ
គឺពួកេគរតលប់ពីហងលក់សច់េគេឡងភនំវញរតលប់
េទផទះ

បនទប់ពីពួកេគបនញុស
ំ ច់េគេឡងភនំជមួយគនេនកនុងៃថងចុងសបតហ៍ រច
ួ រល់េហយ

ិ
ដូេចនះពួកេគរតលប់េទវញេនេពលយប់
អញច ឹងេនេពលយប់ គឺែតងែតមនេមឃងងឹត
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