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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុប។

អញច ឹងករញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុប គឺេយងអចញុប
ំ នេនេពលរពឹក េធវជអហរេពលរពឹក
េហយនិងេពលលងចែដលេយងញុជ
ំ អហរសរមន់។ អញច ឹងជទូេទគុយទវទឹកស៊ុប
េយងអត់សូវញុេំ ពលៃថងេនះេទ េដយសរែតេពលៃថងេយងញុប
ំ យ

ជទូេទេនកមពុជគឺេយងញុប
ំ យេនេពលៃថង េហយេពលលងចក៏េយងញុប
ំ យែដរ
ក៏ប៉ុែនតេពលខលះមុនេពលអហរេពលលងច េយងអចញុម
ំ ីសុប
៊ ឬក៏គុយទវ

េដមបីជអហរសរមន់។ អញច ឹងភគេរចនករញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុបគឺេយងញុេំ នេម៉ ងបួនលងច
ឬក៏របំលងច ែដលអត់ទន់ដល់េម៉ ងបយេទ េរពះថជទូេទេនកមពុជគឺជមធយមេម៉ ងបយ

គឺេម៉ ងរបំមួយ ឬក៏េម៉ ងរបំពីរលងច។ ែដលអញច ឹងេដមបីកុំឲយឃលន គឺេយងញុអ
ំ ហរសរមន់សិន
េហយអហរសរមន់ែដលេពញនិយមេនេពលលងចគឺជគុយទវ ឬក៏មី ែដលមនទឹកស៊ុប

ឬក៏ខេគ។ អញច ឹងេពលរពឹកក៏េយងអចញុប
ំ នែដរ េពលរពឹក េយងអចញុជ
ំ អហរេពលរពឹក
ក៏ប៉ុែនតេយងអត់សូវញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុបជអហរៃថងរតង់េនះេទ។

អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទំងអស់គន េដយរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១

េយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់ ែដលអយុគត់របែហលជ ១៨ ឆន។
ំ អញច ឹងេយងេមល
េកមងរបុសេនះ គឺគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស អវគត់មនកេបក។ អញច ឹងគត់ពក់អវកេបក
ែដលអវកេបកេនះ បនន័យថេយង អវេនះមនក េហយេយងអចបត់បន េហយេន
េនខងេឆវង េនេលអវខងេឆវងរបស់គត់គម
ឺ នេហេប៉តូចមួយ
អញច ឹងកូនេហេប៉តូចគឺេយងអចដក់លុយ ឬក៏ដក់សមភរៈេផសងៗ ែដលតូចៗ
េនកនុងេហេប៉េនះបន។ ែដលជទូេទ សរមប់សិសស ឬក៏អនកេធវករនន
េហេប៉អវេគែតងែតដក់បិ៊ច។ ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមនក់េនះ
គត់អត់បនដក់ប៊ិចេនកនុងេហេប៉េទ។ អញច ឹងអវគត់មនេហេប៉តូចមួយ

សរមប់គត់ដូចជដក់លុយ ឬក៏ដក់រកដសេផសងៗែដលតូចៗេនកនុងេហេប៉អវេនះ។

អញច ឹងេកមងរបុសមនក់ហនឹង គត់មនសក់ខលី េហយគត់កំពុងែតគិត។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ
េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គត់យកៃដមខងរចត់ចេងកះ

េហយៃដមខងេទៀតចងអុលេទមត់របស់គត់ េដយគត់កំពុងែតគិត។ អញច ឹងៃដេឆវងគត់ចងអុលមត់
រ ីឯៃដសដរំ បស់គត់រចត់ចេងកះ ែដលេយងេឃញគត់យកៃដដក់េលចេងកះ េយងេហថរចត់ចេងកះ។
េហយគត់កំពុងែតគិតអំពីមីទឹកស៊ុប អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតឃលន ែដលេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់ឃលន េហយគត់គិតថគត់ចង់ញុទ
ំ ឹកស៊ុប េដយេយងេឃញ េនខងេលគត់
េនខងេលគត់គឺេយងេឃញមនពពុះមួយ ែដលពពុះេនះគឺជករគិតរបស់គត់
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនចនគុយទវ ឬក៏ចនមីទឹកស៊ុបមួយ
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ែដលេនកនុងេនះមនសរៃសមី ឬក៏សរៃសគុយទវ។ អញច ឹងជទូេទមីឬក៏គុយទវ

គឺមនសរៃសែវងៗ ែដលសរៃសែវងៗេនះគឺេនកនុងចន ដក់ចនេគមមួយ េយងេឃញចនេគម
ដក់សរៃសមីឬសរៃសគុយទវ ែដលមនទឹកស៊ុបេនកនុងេនះ

េហយេយងេឃញចនេនះកំពុងែតេកដ អញច ឹងបនន័យថ រល់ករញុម
ំ ី ឬក៏ញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុប
គឺែតងែតមនទឹកស៊ុបេកដ េដយសរែតទឹកស៊ុបរតជក់េយងញុអ
ំ ត់េកតេទ

អញច ឹងេគញុជ
ំ មួយនឹងទឹកស៊ុបែដលេកដ ដូេចនះេហយ េយងេឃញចនមីែដលគត់កំពុងគិតេនះ

គឺកំពុងែតហុយ។ ែដលបនន័យថេកដ េហយវមនកលិនឈងុយ េហយេយងេឃញេនេលចនទឹកមី
ឬក៏ទឹកស៊ុបេនះ េយងេឃញមនចងកឹះមួយគូផងែដរ។ អញច ឹងចងកឹះេនះគឺជឧបករណ៍

េយងេហថឧបករណ៍សរមប់ចប់មី។ អញច ឹងរបសិនេបេយងញុប
ំ យ េយងេរបសលបរព
ប៉ុែនតេបេយងញុម
ំ ី ឬក៏ញុគ
ំ ុយទវគឺេយងេរបចងកឹះេដមបីចប់

េរពះសលបរពវពិបកចប់កុ ងករចប់
ន
សរៃសមីណស់ េដយសរែតសរៃសមីែវង

េហយសលបរពគឺសំែប៉ត អញច ឹងសលបរពសំែប៉ត ពិបកនឹងចប់សរៃសមីែវងណស់

ដូេចនះេគេរបចងកឹះមួយគូេដមបីចប់សរៃសមីងយរសួលជង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺេកមងរបុសមនក់ហនឹង គត់កំពុងែតគិតអំពីមីទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុបែដលគត់ចង់ញុ ំ
េដយេយងេឃញគុយទវទឹកស៊ុបេនះកំពុងែតហុយែផសង
េហយនិងមនចងកឹះមួយគូេនេលចនផងែដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ បនទប់ពីគត់បនគិតេទដល់មីទឹកស៊ុប
ែដលគត់ចង់ញុរំ ច
ួ រល់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បននឹកេទដល់មិតតភកតិរបស់គត់មនក់េទៀត
េដយគត់គិតចង់បបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទញុម
ំ ីទឹកស៊ុបទំងអស់គន

េរពះជទូេទករញុអ
ំ ហរែបបេនះ របសិនេបេយងញុម
ំ ន ក់ឯងគឺអត់សូវឆងញ់ េទ

អញច ឹងេយងញុម
ំ ន ក់ឯងអត់សូវឆងញ់ េទ ដូេចនះទល់ែតមនគនេទជមួយេទបញុឆ
ំ ង ញ់
េដយសរែតេយង េនេពលែដលេយងមនគន គឺេយងអចនិយយគនេលង
ឬក៏ជែជកគនេលងពីករសិកស ឬក៏ជែជកគនពីករងរ
អញច ឹង[វ]េធវឲយេយងមនបរ ិយកសកន់ែតរ ីករយ ដូេចនះគត់ក៏បនេទរកមិតតភកតិរបស់គត់
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនេទរកមិតតភកតិរបស់គត់ េដមបីបបួលគនេទញុម
ំ ីទឹកស៊ុប

េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២ គឺ េយងេឃញេកមងរបុសែដលមនអយុរបែហលជ ១៨
ឆនហ
ំ នឹង គត់ឈរេនខងសដ ំ េហយមិតតភកតិរបស់គត់ឈរទល់មុខគត់។ អញច ឹងេគ

ពួកេគទំងពីរអនកឈរទល់មុខគន េដយេយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់ហនឹងក៏ពក់អវៃដខលីពណ៌សែដរ
អញច ឹងពួកេគទំងពីរអនកសុទធែតពក់អវៃដខលីពណ៌ស េហយប៉ុែនតមិតតភកតិរបស់េគគឺមនសក់ខលី
ប៉ុែនតសក់របស់េគគឺបះេឡងេល អញច ឹងគត់េធវមូត
៉ សក់បះេឡងេល
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េដយេយងេឃញសក់ខងមុខរបស់គត់ គឺសិតបះេឡងេល។ អញច ឹងេកមងរបុសទី ១
គឺគត់មនសក់រប គត់សិតរប ក៏ប៉ុែនតេកមងរបុសទី ២ ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់
គឺគត់សិតសក់បះេឡងេល េហយេកមងរបុសទី ១ ហនឹង
គត់ក៏បននិយយរបប់េទមិតតភកតិរបស់គត់ថគត់ចង់ញុម
ំ ីទឹកស៊ុប

េដយគត់យកេមៃដចងអុលេទខលួនគត់។ អញច ឹងេយងេឃញៃដសដរំ បស់គត់កដប់រមមបួន
អញច ឹងរមមបួនរបស់គត់គក
ឺ ដ ប់ចូលគន ក៏ប៉ុែនតយកេមៃដមួយេដមបីចងអុលមកខលួនឯង

អញច ឹងគត់កំពុងែតនិយយេទរបប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ គត់កំពុងែតឃលនមីទឹកស៊ុប
អញច ឹងគត់អចសួរេទមិតតភកតិរបស់គត់ថ ចង់ញុម
ំ ីទឹកស៊ុបែដរឬេទ? ឬក៏សួរមិតតភកតិរបស់គត់ថ
េតចូលចិតតញុម
ំ ីែដរឬេទ ឬក៏សួរមិតតភកតិរបស់គត់ថ េតេគឃលនែដរឬេទ?

អញច ឹងេយងេឃញេនេលេកមងរបុសទី ១ ហនឹង គឺេយងេឃញមនចនមីទឹកស៊ុបដែដល
អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសទី ១ គត់កំពុងែតនិយយរបប់មិតតភកតិរបស់គត់អំពីមីទឹកស៊ុប
ែដលគត់កំពុងែតចង់ញុ ំ េដយសរែតេពលហនឹងគឺជេពលរេសៀល អញច ឹងគត់ឃលន
េដយសរែតអត់ទន់ដល់េម៉ ងបយេពលលងច ដូេចនះគត់ឃលន

អញច ឹងគត់ក៏បបួលមិតតភកតិរបស់គត់េដមបីេទញុម
ំ ីទឹកស៊ុបទំងអស់គន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទប់ពីពួកេគបបួលគនេហយ

មិតតភកតិរបស់េគក៏យល់រពម េដយសរែតមិតតភកតិរបស់េគក៏កំពុងែតឃលនដូចគន។
អញច ឹងបនទប់ពីករងរ ឬក៏ករេធវករហត់េនឿយ ឬក៏បនទប់ពីករសិកស អញច ឹងេយងែតងែតឃលន
េដយសរែតេយងអស់កមលង
ំ អញច ឹងេនេពលែដលេយងអស់កមលង
ំ គឺេយងែតងែតឃលន
ដូេចនះេនេពលែដលេយងឃលន េយងែតងែតរកអហរសរមន់
េដមបីញុម
ំ ុនេពលអហរេពលលងចមកដល់។ អញច ឹងជក់ែសដងដូចជេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ
គឺេកមងរបុសទំងពីរអនកក៏បនបបួលគន េហយយល់រពមេទញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុប

ឬក៏មីទឹកស៊ុបទំងអស់គន េដយេយងេឃញេកមងរបុសទី ១ គត់េដរខងមុខ។ ែដលេកមងរបុសទី ១
ហនឹង គត់េសលៀកពក់អវពណ៌សៃដខលី េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម ចំែណកឯេកមងរបុសទី
២ គឺគត់ពក់អវៃដែវង ពក់អវៃដខលីពណ៌ស េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌សែដរ។
អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ គឺមនសក់រប េដយែឡកេកមងរបុសទី ២ គឺមនសក់បះ។
អញច ឹងពួកេគេដរេទរកកែនលងែដលលក់មីទឹកស៊ុប ឬក៏ហងលក់មីទឹកស៊ុបទំងអស់គន។
េដយេកមងរបុសទី ១ អនកេដរខងមុខ រ ីឯេកមងរបុសទី ២ ជអនកេដរខងេរកយ េហយេកមងរបុសទី ១
គត់េដរបេណដរ ងកេរកយបេណដរ េដមបីនិយយជមួយនឹងេកមងរបុសទី ២
ែដលជមិតតភកតិរបស់គត់។ អញច ឹងពួកេគទំងពីរអនកកំពុងែតេដរ េហយេកមងរបុសទី ១ ហនឹង
គត់ងកមករបប់េកមងរបុសទី ២ ថ េគសគល់កែនលងញុទ
ំ ឹកស៊ុបមួយកែនលង។
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េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសទី ១ គត់បនេដរបេណដរ ងកេរកយបេណដរ
និងងកៃដសដរំ បស់គត់គឺចងអុលេទមុខ។ អញច ឹងគត់ចង់បញជក់របប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ
ហងលក់គុយទវ ឬក៏ហងលក់មីទឹកស៊ុបហនឹង គឺេនខងមុខ មិនឆងយេនះេទ

េដយេដរែតបនតិចេទដល់េហយ។ អញច ឹងពួកេគទំងពីរអនក េដរបេណដរ និយយគនបេណដរ
េដយនិយយគនពីហងទឹកស៊ុបបេណដរ ឬក៏និយយគនអំពីករេលងកីឡ
ឬក៏និយយគនអំពីករសិកសជេដម។ អញច ឹងរបសិនេបេយងេទញុអ
ំ ហរមនគនេរចន
គឺែតងែតសបបយរ ីករយ េដយសរែតេយងអចជែជកគនេលងបន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយពីពួកេគេដរបេណដរ និយយគនបេណដរ
និងេដរមួយសនទុះេរកយមក េយងេឃញថពួកេគក៏បនេដរមកដល់កែនលងលក់មីទឹកស៊ុបមួយកែនលង
ឬក៏កែនលងលក់គុយទវទឹកស៊ុបមួយកែនលង។ ក៏ប៉ុែនតេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺពួកេគទំងពីរនក់ អត់ទន់បនចូលេទរកកែនលងលក់មីទឹកស៊ុបេនះេទ

គឺពួកេគឈរេនខងមុខហងេនះសិន ឬក៏ឈរេនខងមុខរេទះលក់មីេនះសិន។
េដយសរែតរេទះលក់មីេនះ គឺជកែនលងែដលលក់េនតមចិេញច មថនល់
អញច ឹងគត់មិនែមនជេបកហងធំ ឬក៏តូបធំេនះេទ គឺគត់លក់េដយរេទះ េហយរេទះរបស់គត់
គឺេនចិេញច មថនល់។ អញច ឹងករលក់េនចិេញច មថនល់ បនន័យថគត់លក់េនែកបរផលូវ
ែដលគត់មិនែមនលក់េនេលផូ វេនះេទ
ល
ក៏ប៉ុែនតគត់លក់េនែកបរៗផលូវ

ែដលេយងេហថចិេញច មថនល់។ អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកយគត់ គឺជរសេមលៃនទីរកុងមួយ
អញច ឹងបនន័យថ គត់ជអនកែដលរស់េនទីរកុងែដរ ក៏ប៉ុែនត គត់ េកមងរបុសទំងពីរនក់
គត់បនេចញពីទីរកុង ឬក៏េដរឆងយពីទីរកុងបនតិច េដមបីមករកកែនលងលក់មី។ អញច ឹងករលក់មីេនះ
គឺជករលក់មីតមចិេញច មផលូវ ក៏ប៉ុែនតេយងេឃញថ េទះបីជចិេញច មផលូវ ក៏ប៉ុែនតេពលខលះ

ិ
គឺមីេនះគឺមនរសជតិឆងញ់ េដយមិនចញ់ ហងធំៗេនះេទ េហយមយ៉ ងវញេទៀត
មីទឹកស៊ុប
ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុបែដលលក់េនតមចិេញច មផលូវ គឺមនតៃមលេថកជងេនកនុងហង

ក៏ប៉ុែនតរសជតិមិនចញ់ គនេទ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ េយងេឃញមនរសតីមនក់
ែដលគត់កំពុងែតឈរេនកនុងរេទះលក់មី ឬក៏លក់គុយទវរបស់គត់

េដយេយងេឃញេនកនុងរេទះេនះគឺមនដំបូលមួយ េនេលរេទះគឺមនដំបូលមួយ

េហយេនខងកនុងេនះគឺមនចនេគមជេរចន ែដលចនេគមគឺជចនសរមប់ដក់មីទឹកស៊ុប
េដយសរែតចនេគមអចដក់ទឹកស៊ុបបន ដូេចនះេគេរបចនេគមេដមបីដក់មីទឹកស៊ុប

ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុប។ េហយេនែកបរចនេនះេយងេឃញមនឆនង
ំ គុយទវ ឬក៏ឆនង
ំ មីទឹកស៊ុប
េដមបី សរមប់េធវគុយទវ ឬក៏េធវមីទឹកស៊ុបឲយអតិថិជន។ ែដលេយងេឃញរសតីអនកលក់េនះ
គត់បួងសក់េឡងេល េហយគត់មនពក់េអៀមមួយផងែដរ
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េដមបីករពរកុំឲយរបឡក់េខអវរបស់គត់។ អញច ឹងេយងេឃញរេទះលក់មីេនះ
គឺជករលក់មីេនតមចិេញច មថនល់ េហយេកមងរបុសទំងពីរ គត់េដរមកេដមបីញុម
ំ ីទឹកស៊ុប
ឬក៏ញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុបទំងអស់គន។

បនទប់មកេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគេដរមកដល់កែនលងលក់មីេហយ ឬក៏កែនលងលក់គុយទវេហយ
ពួកេគក៏បនេដររកតុមួយេដមបីអងគុយ។ អញច ឹងជទូេទកែនលងលក់មី
េទះជេបជេគលក់េដយសររេទះក៏េដយ

ក៏ប៉ុែនតេគែតងែតមនកែនលងអងគុយរតឹមរតូវឲយអតិថិជនរបស់េគ េរពះថរបសិនេបអត់មនតុ
ឬក៏អត់មនេកអីអងគុយេនះេទ អតិថិជនរបស់េគនឹងពិបកញុខ
ំ លង
ំ ណស់។

េដយេគមិនអចឈរញុប
ំ នេនះេទ។ អញច ឹងេពលខលះអនកទិញគឺេពលខលះគត់ទិញខចប់

េដយករខចប់។ ករខចប់បនន័យថឲយអនកលក់គត់េធវមីទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុបឲយគត់េហយ
គត់យកេទផទះេដមបីញុ ំ េដយគត់រចកចូលេទកនុងថង់មួយ ឬក៏ចូលេទកនុងចនជ័រមួយ

េដមបីឲយគត់យួរេទផទះេដមបីញុ ំ ប៉ុែនតអនកខលះេទៀតគត់អត់ចង់យួរេទ េដយសរផទះគត់េនឆងយ

អញច ឹងគត់ចង់អងគុយញុេំ ននឹងកែនលង បនន័យថអងគុយញុេំ នកែនលងែកបរគុយទវទឹកស៊ុបេនះ
ដូេចនះអនកលក់រតូវែតមនតុ និងមនេកអី សរមប់អនកទិញ េដមបីអងគុយញុ។
ំ

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ េយងេឃញថ អនកលក់គុយទវទឹកស៊ុបេនះ

េទះបីជគត់លក់តមរេទះក៏េដយ អញច ឹងេទះបីជគត់លក់តមរេទះ ក៏គត់មនេកអី

និងមនតុសរមប់អតិថិជនរបស់គត់អងគុយផងែដរ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេកមងរបុសទំងពីរ គត់បនេដរមករកតុមួយ អញច ឹងតុេនះគឺមនេកអីចំនួនពីរផងែដរ

េហយមនេរគឿងេទសជេរចនែដលេនេលតុ។ អញច ឹងតុែដលគត់េដរមករកហនឹង គឺអត់ខពស់េទ
គឺជកូនតុតូចមួយេហយនិងទប អញច ឹងបនន័យថលមមសរមប់ករអងគុយរបស់អតិថិជន

កនុងករញុ ំ គឺងយរសួលញុ ំ គត់អត់េរបតុខពស់េទ គត់េរបតុទប ជមួយនឹងេកអីចំនួនពីរ
ែដលរតូវនឹងសរមប់ពួកេគពីរនក់ែដលមកញុគ
ំ ុយទវេនះែតមដង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ បនទប់ពីពួកេគបនេដរមកដល់តុេដមបីអងគុយេហយ

ពួកេគក៏បនចូលអងគុយេនេលេកអី។ អញច ឹងពួកេគអងគុយទល់មុខគន េដយពួកេគអងគុយទល់មុខគន
េដយេកមងរបុសែដលមនសក់បះ ឬក៏េកមងរបុសទី ២ គត់អងគុយខងេឆវង ចំែណកឯេកមងរបុសទី ១
ែដលេសលៀកេខពណ៌េខម គត់អងគុយខងសដ។
ំ េដយពួកេគទំងពីរអនកគឺអងគុយទល់មុខគន

េហយមនកូនតុតូចមួយេនចំកណ
ដ ល។ អញច ឹងកូនតុតូចេនះ គឺសរមប់ដក់ចនគុយទវ
ឬក៏ចនមីេដមបីញុ ំ េហយេនេលកូនតុេនះគឺេយងេឃញមនេរគឿងេទសជេរចន។
Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — NOODLE SOUP (SAKANAN)

អញច ឹងេរគឿងេទសហនឹង គឺជេរគឿងសរមប់ផសំរសជតិ េនកនុងករញុម
ំ ីឬក៏ញុគ
ំ ុយទវ

អញច ឹងេពលណែដលេយងញុ ំ គឺេយងេរបេរគឿងេទសេដមបីផសំរសជតិវឲយបនឆងញ់ បែនថមេទៀត
េដយសរែតេពលខលះទឹកស៊ុបអត់រតូវចិតតរបស់េយងេទ ដូេចនះេយងរតូវែថមេរគឿង

េដមបីឲយចំរសជតិែដលេយងចូលចិតត។ អញច ឹងរូបភពទី ៦ បនទប់ពេី កមងរបុសទំងពីរអនក
គត់មកដល់អងគុយេលតុេហយ គត់អងគុយេលេកអីេនែកបរតុេនះេហយ េកមងរបុសទី ១
ក៏បនេលកៃដេឡង អញច ឹងគត់េលកៃដសដគ
ំ ត់េឡង ែដលេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញថគត់េលកៃដេឡងេដមបីជសញញេហអនកលក់។ អញច ឹងជទូេទេពលខលះ
របសិនេបេយងេទកនុងហង េយងេហអនកលក់អត់ឮេទ ក៏ប៉ុែនតេពលខលះេយង[...]

េយងរគន់ែតេលកៃដជសញញ េនះអនកលក់េមលេឃញ េនេពលែដលអនកលក់េមលេឃញ
អនកលក់នឹងមករកេយងជក់ជពុំខន។ េដយជក់ែសដងេកមងរបុស[អនក]មនក់េនះ
គត់បនេលកៃដេឡង េដមបីេហអនកលក់ កនុងករេធវកុមម៉ង់ កនុងករកុមម៉ង់ េដមបីញុគ
ំ ុយទវ
ឬក៏ញុម
ំ ី។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េរកយពីពួកេគបនចូលអងគុយេលតុេហយ
ពួកេគក៏បនេហអនកលក់េដមបីកុមម៉ង់អហរញុ។
ំ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទប់ពីេកមងរបុសទំងពីរនក់េនះេហ
ឬក៏េកមងរបុសទី ១ គត់េលកៃដេហអនកលក់េហយ អនកលក់ក៏មកដល់

អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់េនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ជមនុសសរសី គត់បួងសក់េឡងេល

េហយគត់ពក់េអៀម េដយមនពក់អវពណ៌សៃដខលី ក៏ប៉ុែនតេដយសរអវគត់ស គត់ខលចរបឡក់
ដូេចនះគត់ពក់េអៀមពីេលមួយេទៀត។ អញច ឹងគត់ចងេអៀម ែដលេអៀមជរកណត់មួយ
សរមប់ចងបំងេនខងមុខកុំឲយរបឡក់េខអវ។ អញច ឹងអនកលក់េរៀងធត់បនតិច

័
ប៉ុែនតគត់ជរសតវី យចំ
ណស់ ែដលមនអយុរបែហលជ ៣០ ឆន ំ េហយគត់េរៀងធត់បនតិច។
អញច ឹងគត់មកដល់េដមបីសួរេទដល់េកមងរបុសទំងពីរថចង់ញុអ
ំ ី

េរពះថអមបញ់ មិញេកមងរបុសទំងពីរនក់េនះបនេហគត់មកេដមបី[...]ករកុមម៉ង់អហរញុ។
ំ

អញច ឹងគត់បនសួរេទេកមងរបុសទី ១ ជមុនសិន េដយគត់សួរថេតបូ អនចង់ញុអ
ំ ីវ ឬក៏រតូវករអវី?
អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ េនះ គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកលក់ថគត់ចង់ញុម
ំ ីែដលមនទឹកស៊ុប
ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុប។ អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ គត់ចង់ញុគ
ំ ុយទវទឹកស៊ុប

ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនចនគុយទវទឹកស៊ុបមួយ កំពុងែតហុយ អញច ឹងជធមមត
គុយទវទឹកស៊ុប ឬក៏មីទឹកស៊ុប គឺែតងែតេកដ េរពះេគេរបទឹកេកដេដមបីឆុងមី ឬក៏ឆុងគុយទវ។
េដយអញច ឹងរបសិនេបេយងេរបទឹករតជក់ ឬទឹកស៊ុបរតជក់ គឺអត់ឆងញ់ េទ គឺបនន័យថមី
ឬក៏គុយទវេនះ ញុអ
ំ ត់េកតេទ ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញមនែផសងហុយេចញពីចន។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់សួរេកមងរបុសទី ១ េហយ
អញច ឹងេកមងរបុសទី ១ គត់បនកុមម៉ង់មីែដលមនទឹកស៊ុបរួចរល់េហយ
អនកលក់ក៏បនងកមករកេកមងរបុសទី ២ េដមបីសួរេទៀត។ អញច ឹងបនទប់មកេទៀតេកមងរបុសទី ២ េនះ
ក៏បនេឆលយថ គត់ចង់ញុគ
ំ ុយទវែដលអត់ទឹកស៊ុប អញច ឹងឬក៏េគេហថគុយទវេគក

ឬក៏មីេគក។ អញច ឹងជទូេទមីគឺមនពីររបេភទែដលេគលក់ មិនែមនពីរេទ គឺេរចនរបេភទែដរ
េដយេយងេឃញមនទំងមីឆ មីទឹកស៊ុប មីខ ឬក៏គុយទវខ ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុបជេដម។
អញច ឹងេពលខលះគឺេយងអចញុគ
ំ ុយទវេគកផងែដរ េដយមនរសជតិឆងញ់ ដូចគន
តមចំណង់ចំណូលចិតតអនកញុ។
ំ អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតទឹកស៊ុប

អនកខលះគត់អត់ចូលចិតតទឹកស៊ុបេទ គឺគត់ចូលចិតតញុម
ំ ីេគក ែដលេយងេហថមីេគក។
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ េកមងរបុសទី ២ គត់អត់ចូលចិតតញុគ
ំ ុយទវ
ឬក៏មីទឹកស៊ុបេនះេទ ក៏ប៉ុែនតគត់ចូលចិតតញុម
ំ ីេគក

ដូេចនះគត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ថគត់ចង់ញុម
ំ ីេគក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីគត់កុមម៉ង់រច
ួ រល់េហយ

អញច ឹងគត់កុមម៉ង់រច
ួ រល់េហយ អនកលក់ក៏បនយកែកវទឹកចំនួនពីរ េដមបីមកឲយពួកគត់ទង
ំ ពីរនក់។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ េយងេឃញអនកលក់គត់បនកន់ែកវទឹកចំនួនពីរ

ែដលែកវទឹកេនះមនទឹកកកេនកនុងេនះផងែដរ។ អញច ឹងេគដក់ទឹកកកចូលេទកនុងែកវទំងពីរ
េហយមនបំពង់បឺតពីរេនកនុងែកវនីមួយៗ អញច ឹងបនន័យថែកវមួយមនបំពង់បឺតមួយ
ែកវមួយេទៀតមនបំពង់បឺតមួយ។ េដយសរែតកែនលងេនះគឺជកែនលងលក់សធរណៈ
បនន័យថមនអតិថិជនេរចន អញច ឹងមនអតិថិជនេរចន ដូេចនះករេរបរបស់ែកវ
គឺជករេរបរបស់ែកវរួម អញច ឹងេហយេដមបីរកសអនម័យ គឺអនកលក់

គត់អត់ឲយអតិថិជនរបស់គត់ញុផ
ំ ទ ល់េទនឹងែកវេនះេទ អញច ឹងេគអត់ញុផ
ំ ទ ល់េទខលចឆលងេមេរគ
ដូេចនះកនុងករញុទ
ំ ឹកេនែកវេនះ គឺេគរតូវេរបបំពង់បឺត។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
គត់បនដក់បំពង់បឺតចូលេទកនុងែកវទំងពីរ េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់ញុទ
ំ ឹក
ិ េដយេគញុេំ ហយេគេបះេចលបំពង់បឺតេនះែតមដង
េដយេរបបំពង់បឺតវញ
េហយេគដក់ទឹកកកេនកនុងែកវ េដមបីឲយេនេពលែដលេយងដក់ទឹក

គឺទឹកកកនឹងេធវឲយទឹកេនះរតជក់។ អញច ឹងជទូេទករមកញុែំ បបេនះ គឺែតងែតរតូវករទឹកកក
ឬក៏ទឹករតជក់ ដូេចនះេហយអនកលក់ែតងែតដក់ទឹកកកចូលេទកនុងែកវឲយអតិថិជនរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ បនទប់ពីគត់បនទទួលែកវទឹកចំនួនពីរេហយ
អញច ឹងបនទប់ពីគត់បនទទួលែកវទឹកចំនួនពីរេហយ េកមងរបុសទំងពីរនក់េនះ ក៏យកែកវទឹកេនះ
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យកមកដក់េលតុ បនទប់មកេគក៏គស់ទឹករកូចមួយកំប៉ុង អញច ឹងទឹករកូចមួយកំប៉ុង
េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវទំងពីរេនះ។ អញច ឹងេដយសរែតពួកេគអត់សូវចង់ចំណយលុយេរចន
អញច ឹងេគេរប េគញុទ
ំ ឹករកូចមួយកំប៉ុងពីរនក់ែតមដង។ េដយេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញេគចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវទំងពីរែដលមនទឹកកករសប់។

អញច ឹងេនេពលែដលទឹករកូចចក់ចូលេទកនុងែកវែដលមនទឹកកក វនឹងេធវឲយទឹករកូចេនះរតជក់
អញច ឹងទឹករកូចរតជក់គឺមនរសជតិកន់ែតឆងញ់ ។ េហយពួកេគក៏យកែកវេនះមកញុ ំ

ប៉ុែនតពួកេគអត់ញុេំ ដយនឹងផទល់មត់េទនឹងែកវេទ គឺេគញុេំ ដយេរបរបស់បំពង់បឺត។

អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ េយងេឃញេគកំពុងែតចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវទំងពីរ

េដយបរ ិមណេសមៗគន។ អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ គឺែចកគនេសម បនន័យថពក់កណ
ដ លមនក់
អញច ឹងេនេពលែដលទឹករកូចេពញកំប៉ុង គឺេគចក់ពក់កណ
ដ លេទកនុងែកវទី ១

េហយពក់កណ
ដ លេទៀតេគចក់េទកនុងែកវទី ២ េដយពួកេគទំងពីរអនកគឺចក់េសមៗគន
ដូេចនះពួកេគអត់ចប
ំ ច់ចំណយលុយេរចន េដមបីទិញទឹករកូចពីរកំប៉ុងេនះេទ។
អញច ឹងេដយសរែតទឹករកូចគឺេរចនលមមសរមប់គនពីរនក់ញុែំ ដរ
ដូេចនះេគទិញែតមួយកំប៉ុងេដមបីញុព
ំ ីរអនកែតមដង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គឺបនទប់ពីពួកេគអងគុយរង់ចប
ំ នបនតិច
េដយពួកេគចក់ទឹករកូចេដមបីញុេំ ហយ មួយសនទុះេរកយមក

ិ
អនកលក់ក៏បនរតលប់មកតុរបស់ពួកេគទំងពីរនក់វញ។
អញច ឹងមដងេនះគឺអនកលក់មកទំង ៃដទំង
គត់ទង
ំ សងខងគឺកន់មីចន
ំ ួនពីរចន ឬក៏គុយទវចំនួនពីរចន។
េដយេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ អនកលក់គត់បនកន់ចនមីទឹកស៊ុបេនកនុងៃដេឆវងរបស់គត់
េហយចនមីេគកេនកនុងៃដសដរំ បស់គត់។ អញច ឹងចនមីទង
ំ ពីរគឺេកដ គឺកំពុងែតេកដ

បនន័យថេយងេឃញមនែផសងហុយៗេចញពីចន អញច ឹងេកដផង និងមនកលិនឈងុយផង
េរពះជទូេទ មីទឹកស៊ុប ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុប គឺែតងែតមនកលិនទឹកស៊ុបឈងុយ
ែដលហិតេទគឺគួរឲយចង់ញុែំ មនែទន េហយចន េដយសរែតេកដៗផង

ដូេចនះរសជតិវគឺកន់ែតឆងញ់ ែតមដង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ គឺអនកលក់គត់បនេធវមី

ឬក៏េធវគុយទវទឹកស៊ុបឆអិនេហយ ដូេចនះគត់ក៏បនដួសដក់ចន េដមបីយកមកឲយអតិថិជនរបស់គត់
ែដលជេកមងរបុសទំងពីរនក់េនះ េដមបីញុែំ តមដង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទប់ពីពួកេគទំងពីរនក់

ឬក៏េកមងរបុសទំងពីរនក់ គត់បនទទួលចនមីទឹកស៊ុបរបស់គត់ែដលបនកុមម៉ង់រច
ួ រល់េហយ
អញច ឹងពួកេគក៏បនទទួលពីអនកលក់ េដយអនកលក់យកចនទំងពីរេនះមកដក់េលតុរបស់ពួកេគ
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េដយដក់ចនគុយទវទឹកស៊ុបឲយេកមងរបុសទី ១ និងចនគុយទវេគក
ឬក៏មីេគកេទឲយេកមងរបុសទី ២ េដមបីញុ។
ំ អញច ឹងបនទប់ពីពួកេគបនទទួលមីេគក

េហយនិងមីទឹកស៊ុបេហយ េនកនុងរូបភពទី ១២ ពួកេគក៏បនយកចងកឹះមក។ អញច ឹងជធមមត
ករលក់េនតមចិេញច មផលូវគឺែតងែតមនដីហុយ អញច ឹងចងកឹះ និងសលបរព
របសិនេបេយងអត់រកសអនម័យេទ វនឹងរបឡក់ដីមិនខន

ដូេចនះជធមមតចងកឹះេគដក់េនកនុងេរសមមួយ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ
ពួកេគក៏បនែហកេរសមចងកឹះ េដមបីដកចងកឹះេចញពីេរសម។ ែដលេរសមចងកឹះ

េពលខលះគឺេធវពីថង់បលសទិក េហយេពលខលះេទៀតេគេធវអំពីរកដស អញច ឹងេរសមចងកឹះេនះ

គឺបនរុ ំចងកឹះកុំឲយរបឡក់ដី េរពះថេពលខលះករលក់ែបបេនះគឺមនដីហុយ េដយសរែតមនឡន
ម៉ូតូ គត់េបកតមផលូវេរចន អញច ឹងេធវឲយដីហុយរបឡក់

ដូេចនះេហយេទបគត់ដក់កុ ងេរសមេដ
ន
មបីរកសអនម័យ របសិនេបអត់រកសអនម័យេទ

អតិថិជនរបស់គត់អចឈឺ េដយសរឆលងេមេរគ េដយសរមនធូលីជប់នឹងចងកឹះជេដម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ែហកេរសមចងកឹះេហយ េយងេឃញពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនេបករបអប់មួយ
អញច ឹងេនេលតុរបស់ពួកេគក៏មនរបអប់មួយែដរ សរមប់ដក់សលបរព

អញច ឹងរបអប់េនះគឺជរបអប់សរមប់ដក់សលបរព េដមបីរកសអនម័យកុំឲយសលបរពេនះរបឡក់ដី
ដូេចនះេហយ អនកលក់ក៏បនយកសលបរពេទដក់កុ ងរបអប់
ន
បិទជិតមួយ។
អញច ឹងរបសិនេបគត់ដក់កុ ងរបអប់
ន
បិទជិត គឺដីអត់ហុយចូលេទ។

េដយដីទង
ំ អស់េនះគឺអត់ហុយចូលរបអប់េទ អញច ឹងរបអប់របស់គត់អត់របឡក់េនះេទ។
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ ក៏បនេបករបអប់មួយេដមបីយកសលបរពេចញពីរបអប់េនះ។
េហយបនទប់មកេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៣ ដែដល
បនទប់ពីពួកេគយកសលបរពេចញពីរបអប់េនះេហយ

ពួកេគក៏បនយកសលបរពេនះមកជូតនឹងរកដសអនម័យ។
អញច ឹងជទូេទេនេលតុគុយទវែតងែតមនរកដសអនម័យមួយរបអប់ផងែដរ

េដមបីឲយអតិថិជនជូតចងកឹះ និងជូតសលបរពរបស់ពួកេគ។ អញច ឹងជទូេទេយងញុម
ំ ី
ឬក៏ញុគ
ំ ុយទវេដយេរបចងកឹះ ក៏ប៉ុែនតសលបរពគឺេយងយកេដមបីហុតទឹកស៊ុប។

អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសទី ១ គត់កប
៏ នយកសលបរព េដមបីជូតសមអត
េដមបីេធវករហុតទឹកស៊ុបរបស់គត់ េដយសរែតគត់កុមម៉ង់មីមនទឹកស៊ុប។

អញច ឹងេដមបីឲយរបកដថសលបរពេនះសអត គឺរតូវជូតបែនថមេទៀតេដយេរបរកដសអនម័យ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បនទទួលចនមីទង
ំ អស់េហយ េកមងរបុសទី ១ េកមងរបុសទី ១
ែដលបនកុមម៉ង់មីមនទឹកស៊ុបហនឹង គត់ក៏បនបែនថមេរគឿងចូលេទកនុងចនមីរបស់គត់
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ េយងេឃញគត់បនបែនថមដូចជេមទស

អញច ឹងេដយសរែតគត់ចូលចិតតរសជតិហឹរ។ អញច ឹងរូបភពទី ១៤ េនះ គឺេនខងេឆវងៃដ
រូបភពខងេឆវងៃដគឺគត់កំពុងែតែថមេមទស ចូលេទកនុងចនមីរបស់គត់

េដយេយងេឃញគត់ដក់េមទសមួយសលបរពតូច ឬក៏មួយកូនសលបរពេដមបីញុ។
ំ បនទប់មកេទៀត
រូបភពទី ១៤ ែដលេនខងសដៃំ ដ គឺគត់ក៏បែនថមទឹកេខមះចូលផងែដរ។

អញច ឹងទឹកេខមះគឺមនរសជតិជូរ ដូេចនះរបសិនេបគត់ដក់ទឹកេខមះ និងដក់េមទស
បនន័យថគត់ចូលចិតតរសជតិជូរនិងហឹរ។ អញច ឹងទឹកេខមះ គឺជូរដូចរកូចឆមរែដរ
េពលខលះេយងេរបរកូចឆមរ ក៏ប៉ុែនតេពលខលះេយងេរបទឹកេខមះេដមបីលយផសំេរគឿង

ិ
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េគអត់េរបរកូចឆមរេទ គឺេគេរបទឹកេខមះជំនួសរកូចឆមរវញ
ក៏ប៉ុែនតវមនរសជតិជូរដូចគន េដយេមទសមនរសជតិហឹរ និងទឹកេខមះមនរសជតិជូរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញមន ៣ រូបភពផងែដរ
ែដលរូបភពេនខងេឆវងៃដ គឺេកមងរបុសដែដលេនះ

គត់ក៏បនចក់ទឹករតីចូលេទកនុងចនមីរបស់គត់េទៀត។ អញច ឹងេដយសរែតមី ឬក៏ទឹកស៊ុប
ឬក៏គុយទវទឹកស៊ុបែដលគត់បនកុមម៉ងហ
់ នឹង គឺរសជតិអត់ទន់រតូវចិតតគត់េទ

េរពះេពលខលះអនកលក់គត់អត់េធវឲយមនរសជតិៃរបេពក ឬក៏ែផអមេពកេនះេទ
គឺគត់េធវតរមូវឲយអតិថិជន េដមបីឲយគត់ែថមេរគឿងខលួនឯង។

េរពះថេពលខលះរបសិនេបគត់េធវៃរបេពក អតិថិជនរបស់គត់ញុស
ំ ប គឺញុអ
ំ ត់េកតេទ

បនន័យថអត់ឆងញ់ អញច ឹងគត់រតូវែតេធវសបលមម េដមបីេនេពលែដលអតិថិជនគិតថមិនរតូវចិតត
េគអចែថមេរគឿងបន េដយេរគឿង អនកលក់បនដក់េនេលតុរសប់
ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់បនែថមេរគឿងជេរចនចូលេទកនុងចនរបស់គត់
េដមបីឲយរតូវតមរសជតិែដលគត់ចង់បន។ េដយរូបភពទី ១៥ េនះ

គត់ក៏បនែថមទឹករតីចូលបនតិច េដមបីឲយមនរសជតិៃរប បនទប់មករូបភពេនកណ
ដ ល
គត់បនែថមសករសមួយកូនសលបរពេទៀត អញច ឹងេដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆងញ់
គត់ែថមសករសបែនថមេទៀត។ េដយគត់បនបែនថមនូវេមទស គត់បនបែនថមនូវទឹកេខមះ
េហយគត់បនចក់នូវទឹករតីបនតិច និងសករសបនតិចេដមបីចូលេទកនុងចនគុយទវរបស់គត់

េដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆងញ់ តមអវីែដលគត់ចង់បន។ បនទប់មករូបភពទី ១៥ ដែដល
ែដលេនខងេឆវង េនខងសដៃំ ដ គឺបនទប់ពីគត់លយេរគឿងទំងអស់ចូលគនរួចេហយ
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គត់ក៏បនយកចងកឹះមកកូររចបល់វ េដមបីឲយរសជតិចូលគនេទកនុងមីេនះសពវ។
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់កូរ ឬក៏រចបល់មីទឹកស៊ុបេនះេទ

រសជតិរបស់វនឹងអត់ចូលជតិសពវេនះេទ បនន័យថកែនលងខលះនឹងជូរ កែនលងខលះនឹងៃរប
េហយកែនលងខលះនឹងែផអម េហយកែនលងខលះហឹរ គឺអត់េសមសច់េទ
អញច ឹងេដមបីឲយវមនរសជតិេសមគនរគប់កែនលង េយងរតូវកូរវឲយសពវសិន
េដមបីឲយេរគឿងរលយចូលេទកនុងទឹកស៊ុប និងចូលរជបសពវេទកនុងសច់មី

ដូេចនះេហយេទបេយងរតូវកូរវឲយបនសពវ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៥

ែដលេនខងសដៃំ ដេនះ គឺេគកំពុងែតកូរមី ឬក៏កូរគុយទវឲយជមួយនឹងទឹកស៊ុបឲយបនសពវ
េដមបីឲយេរគឿងរលយចូលសពវទង
ំ អស់មុននឹងេធវករញុ។
ំ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦

បនទប់ពីេកមងរបុសទំងពីរនក់បនលយេរគឿងមីរបស់េគរួចរល់េហយ
អញច ឹងេគលយេរគឿងមីរបស់េគរួចរល់ អញច ឹងបនន័យថ រតូវនឹងរសជតិអីែវ ដលេគចង់បនេហយ
ពួកេគក៏ចប់េផដមញុម
ំ ីទង
ំ េនះ េដយេកមងរបុសទី ១ គត់ញុម
ំ ីមនទឹកស៊ុប ចំែណកេកមងរបុសទី
២ គត់ញុម
ំ ីអត់ទឹកស៊ុប ឬក៏មីេគក េហយេយងេឃញពួកេគទំងពីរនក់ គឺេរបចងកឹះមនក់មួយគូ
េដមបីចប់សរៃសមីេឡងញុ។
ំ អញច ឹងេដយសរែតសរៃសមីែវង េដយសរែតសរៃសមីែវង
ដូេចនះេយងេឃញេគេរបចងកឹះ េហយមី សរៃសមីេនកនុងមត់

េហយចុងមខងៃនសរៃសមីគឺេនកនុងចន។ អញច ឹងគឺវេពលខលះ របសិនេបេយងអត់េចះញុ ំ
គឺពិបកញុណ
ំ
ស់ េដយសរែតវែវងេពក អញច ឹងេពលខលះេគរតូវេរបចងកឹះ

េដមបីកត់ផដច់សរៃសមីឲយខលី េហយេពលខលះេទៀតេយងេរបេធមញ េដមបីខផ
ំ ដ ច់សរៃសមី។
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់សរៃសមីចូលកនុងមត់បនខលះេហយ េយងេរបេធមញរបស់េយង
ិ
េដមបីខស
ំ រៃសមីទមលក់ចូលកនុងចនវញ។
អញច ឹងសរៃសមីណែដលេនេរកមត់

គឺវធលក់ចូលេទកនុងចន ចំែណកឯសរៃសមីែដលេនកនុងមត់ គឺេយងទំពញុែំ តមដង។
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសទំងពីរនក់

គត់បនេបៀមសរៃសមីេនកនុងមត់របស់គត់ េហយេរបចងកឹះេដមបីកត់សរៃសមីេនះឲយខលី
េដមបីងយរសួលញុ ំ េរពះរបសិនេបេយងអត់កត់ឲយខលីេទ េយងអចសលក់បន

អញច ឹងេនេពលែដលមីែវងេពក េនេពលែដលេយងេលបេទវអត់ផុតមត់ ឬក៏អត់ផុតបំពង់ក
ដូេចនះវអចេធវឲយេយងសលក់បន អញច ឹងេយងរតូវកត់វឲយខលីៗសិន េដមបីងយរសួលញុ។
ំ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ

បនទប់ពីេកមងរបុសទំងពីរគត់បនញុេំ ហយ េយងេឃញេកមងរបុសទី ១
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គត់ក៏បនចប់េផដមែបកេញស និងេឡងមុខរកហម េដយសរែតមីទឹកស៊ុបេកដផង
េដយសរែតវេកដ េហយមយ៉ ងេទៀត គត់បនដក់េមទសចូលេទកនុងមីរបស់គត់។
អញច ឹងេមទសគឺមនរសជតិហឹរ េនេពលែដលហឹរគឺេធវឲយេយងេកដខងកនុង

េធវឲយេយងែបកេញសេរចន និងេនេពលែដលេយងហឹរខលង
ំ គឺមុខរបស់េយងនឹងេឡងរកហម
េដយសរែតេយងហឹរខលង
ំ េពក និងេកដខលង
ំ េពក។ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញគត់មនែបកេញស េហយមុខរបស់គត់េឡងពណ៌រកហម អញច ឹងគត់រតូវករញុទ
ំ ឹក
េរពះេនេពលែដលេយងហឹរខលង
ំ គឺេយងញុទ
ំ ឹកគឺវអចកត់បនថយភពហឹររបស់េយង

ឬក៏កត់បនថយភពេកដរបស់េយងបន ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតញុទ
ំ ឹក
េដមបីកត់បនថយករហឹររបស់គត់។

េដយេយងេឃញគត់យកែកវទឹករបស់គត់មកកន់េនៃដខងេឆវងរបស់គត់
គត់េរបៃដខងសដក
ំ ន់ែកវទឹក េហយមត់របស់គត់ក៏បនបឺតទុេយទឹក ឬក៏បឺតបំពង់បឺត
េដមបីបឺតទឹកកកចូលេទកនុងេពះរបស់គត់។ អញច ឹងគត់បឺតទឹកកកេចញពីែកវទឹកកក

ែដលគត់ចក់ទឹករកូចអមបញ់ មិញ អញច ឹងគត់បឺតទឹករកូចែដលរតជក់េនះេចញពីែកវ េដមបីញុ ំ
េដមបីកត់បនថយករហឹរ និងេដមបីកត់បនថយភពេកដ េដយសរែតគត់ញុេំ មទស

និងញុម
ំ ីទឹកស៊ុបែដលមន ែដលេកដ កំពុងេកដ េហយនិងញុេំ មទសែដលមនរសជតិហឹរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៩ រូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ េយងេឃញ

បនទប់ពីពួកេគញុេំ ហយ ពួកេគក៏បនឲយលុយេទអនកលក់ អញច ឹងជទូេទេរកយេពលែដលេយង
េរកយេពលែដលញុ ំ គឺេយងែតងែតឲយលុយេទអនកលក់ គឺអត់សូវឲយលុយមុនេពលញុេំ នះេទ
អញច ឹងបនទប់ពីញុរំ ច
ួ េយងក៏េហអនកលក់មកេដមបីគិតលុយ

េដយពួកេគក៏បនេហអនកលក់េដមបីមកគិតលុយ បនទប់មកអនកលក់ក៏បនមក
េហយរបប់េគអំពីតៃមលមីទង
ំ ពីរចន េដយតៃមលមីេគកេផសង និងតៃមលមីមនទឹកស៊ុបេផសងគន
ដូេចនះេរកយពីបនដឹងតៃមលមីទង
ំ ពីរចនេនះេហយ ពួកេគក៏បនហុចលុយឲយេទអនកលក់
េដមបីបង់ៃថលមី ឬក៏ៃថលគុយទវរបស់េគែដលបនញុ។
ំ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញេកមងរបុសទី ១ គត់បនហុចលុយេទឲយអនកលក់មួយចំនួន

េទតមៃថលមីែដលពួកេគបនញុ ំ េហយអនកលក់គត់បនេលកៃដពីរទំងញញឹម
េហយទទួលយកលុយេនះ។ អញច ឹងជទូេទអនកលក់

គឺែតងែតមនទឹកមុខញញឹមសវគមន៍អតិថិជនជនិចច។ េដយរបសិនេបគត់អត់ញញឹមេទ
អតិថិជនរបស់គត់អចនឹងមិនេពញចិតត េហយែលងមកញុេំ នទីេនះេទៀត

ដូចេនះគត់រតូវែតរក់ទក់ជមួយអតិថិជនេដយសនមញញឹម និងគួរសមជទីបំផុត។

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៨ គឺអនកលក់គត់បនទទួលលុយពីអតិថិជនទំងញញឹម
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េហយនិយយថអរគុណ ៃថងេរកយអេញជ ញមកេទៀត។ ដូេចនះអនក អនកទិញនឹងៃថងេរកយ
េនេពលែដលគត់លក់ឆងញ់ េនេពលែដលគុយទវគត់ឆងញ់
អញច ឹងអនកទិញនឹងអចមកមដងេទៀតេនៃថងេរកយជក់ជពុំខន
ដូេចនះអនកលក់រតូវែតរក់ទក់េគយ៉ ងយកចិតតទុកដក់ និងគួរសមជទីបំផុត។
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