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សួស!តី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនិយយអំពីករេចញេទខងេរកេដមបីញុម
ំ ីសុប
៊ ។
ែដលរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់ែដលគត់មនអយុរបែហលជ ១៨ ឆន។
ំ
គត់ពក់អវស ៃដខលី និងមនេហេប៉តូចមួយេនេលចំេហៀងអវរបស់គត់។ អញច ឹងគត់ពក់អវស
ៃដខលី និងមនេហេប៉តូចមួយ េនេលចំេហៀងអវរបស់គត់ ែដលេហេប៉តូចេនះអច
គត់អចដក់លុយេនខងកនុងបន។ បុរសែដលមនវយ ១៨ ឆនេំ នះ

គត់ដក់ៃដខងសដរំ ចត់នឹងចេងកះ ៃដខងេឆវងគត់េរបចងអុលៃដរបស់គត់ ចងអុលេទរចមុះ

ឬក៏ដក់េនេលរចមុះរបស់គត់ េដយគត់កំពុងែតគិតចង់ញុម
ំ ីសុប
៊ សរមប់អហរៃថងេនះ។ អញច ឹង
េយងេមលគត់កំពុងែតគិតេទដល់ េយងេឃញមនចន េយងេឃញមនចនេគមមួយ
ែដលចនេគមេនះ េនខងកនុងមនមី និងមនទឹកស៊ុបេនខងកនុង។

េនេលចនេគមេនះមនចងកឹះមួយគូ ែដលចងកឹះេយងេរបសរមប់ញុ ំ េយងេរបសរមប់ញុម
ំ ី
ពីេរពះេដយសរែតសរៃសមី ពីេរពះេដយសរែតសរៃសមីែវង េដយសរែតសរៃសមីែវង
ដូេចនះេយងរតូវេរបចងកឹះចប់វ និងេយងអច និងេយងអចេរបកូនសលបរពតូចសរមប់

សរមប់ហុតទឹកស៊ុបែដលមនេនកនុងមីេនះ។ អញច ឹងេយងេរបចងកឹះ េរបសរមប់ចប់មី

និងេយងអចមនកូនសលបរពតូចមួយេរបសរមប់ហុតទឹកស៊ុប។ អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញ
េនខងកនុងចនេនះ េយងេឃញមនែផសង ឬក៏មនចំហយហុយេចញមកខងេរក
េនេពលែដលេយងរសងកលិន ឬក៏េនេពលែដលេយងហិតកលិនែផសងេនះ
មនអរមមណ៍ថមនកលិនឈងុយ។ អញច ឹងមីសុប
៊ ែដលេនកនុងចនេគម

ែដលមនចងកឹះដក់េនខងេលេនះ មនកលិនឈងុយ គួរឲយចង់ញុ ំ េធវឲយបុរសែដលមនវយ ១៨
ឆនេំ នះ េធវឲយគត់ឃលនយ៉ ងខលង
ំ ។ និងចង់ និងចង់ញុម
ំ ីសុប
៊ េនះ សរមប់អហរៃថងេនះ។
បនទប់មករូបភពទី ២ គត់ក៏បនេដរេទខងេរកេដមបី េទជួបពួកម៉ ករបស់គត់
េដមបីបបួលពួកម៉ ករបស់គត់េចញេទខងេរកញុម
ំ ីសុប
៊ ជមួយគនផងែដរ។

េយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់ មនអយុរបែហល មនអយុរបែហលគត់ែដរ ែដលមនអយុ ១៨
ឆន ំ ពួកម៉ ករបស់គត់ពក់អវស ៃដខលី ពក់អវស ៃដខលី។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរកំពុងែតជែជកគន
េដយបុរសមនក់េនះគត់កំពុងែតបបួល គត់កំពុងែតនិយយបបួលពួកម៉ ករបស់គត់ ចង់
េដមបីេចញេទខងេរក េដមបីេចញេទខងេរកញុម
ំ ីសុប
៊ ជមួយគន។

េដយសរពួកម៉ កគត់ៃថងេនះចង់ញុម
ំ ីសុប
៊ ែដរ និងេដយសរែតគត់ឃលនផង ដូេចនះគត់ក៏ […]
គត់ក៏សេរមចចិតត េទ គត់ក៏សេរមចចិតតេចញេទខងេរកេដមបីញុជ
ំ មួយគន។
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រូបភពទី ៣ ពួកគត់ទង
ំ ពីរេដរបេណដរជែជកគនបេណដរ

េដយេយងេឃញបុរសែដលពក់អវពណ៌ស និងេខេជងែវងពណ៌េខម គត់េដរនំមុខេគ
គត់េដរនំមុខ។ និងពួកម៉ ករបស់គត់េដរពីេរកយគត់ េដយពួកម៉ ករបស់គត់ពក់អវស ៃដខលី
ដូចជគត់ែដរ ប៉ុែនតពួកម៉ ករបស់គត់ពក់េខស េជងែវង។

អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរពក់អវសៃដខលីដូចគន ប៉ុែនតពក
ួ គត់ទង
ំ ពីរេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ខុសគន។
េដយពួកម៉ ករបស់គត់េសលៀកេខពណ៌ស េជងែវង គត់េសលៀកេខពណ៌េខម។

អញច ឹងគត់េដរនំមុខពួកម៉ ករបស់គត់ េដយគត់េដរបេណដរជែជកគនបេណដរ។
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទីបីេនះ គឺគត់ េយងេឃញគត់ងកខលួន គឺគត់េដរ និងងកខលួន
ឬក៏ងកមុខរបស់គត់មកខងេរកយ េដមបីនិយយជមួយនឹងពួកម៉ ករបស់គត់
និងចងអុលេទខងមុខ។ របែហលជគត់ចង់ ចងអុលបងហញពួកម៉ ករបស់គត់

របែហលជេនខងមុខនឹងមនកែនលងលក់មីសុប
៊ មួយកែនលង។ អញច ឹងពួកគត់េដរេនតមផលូវបេណដរ
ជែជកគនបេណដរ។

រូបភពទី ៤ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនេដរមកដល់កែនលងមួយ ែដលមនលក់មីសុប
៊ េនតមចិេញច មផលូវ
ឬក៏េនតម េនតមចិេញច មថនល់។ េដយមីសុប
៊ េនះគឺលក់តមរេទះ គឺលក់តមរេទះ

មនន័យថេយងេឃញ េយងេឃញមនរេទះមួយ ែដលដក់លក់នូវ ែដលដក់លក់នូវ េល
េនតមចិេញច មផលូវ ឬក៏េនតមផលូវ េដយេយងេឃញរេទះេនះមនដក់រូបផលក មនដក់ផលក ចន

មនដក់ផលកចនេគម និងមីសុប
៊ េនខង និងមីសុប
៊ េនខងកនុងចនេគមេនះ។ អញច ឹងរេទះេនះ
គឺមនន័យថ លក់ លក់មីសុប
៊ ។ េបេទះបីជ េបេទះបីជរេទះេនះលក់េនតមផលូវ

ឬលក់េនតមចិេញច មថនល់ក៏េដយ ប៉ុែនតកែនលងខលះ គឺគត់េធវមីសុប
៊ មនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹង
េបតមេយងេមលេនកនុងរូបភពែដលដក់េនេលរេទះរបស់គត់ េយងេមលេទ

មីសុប
៊ របស់គត់លក់ េមលេទមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងបុរសទំងពីរ គត់ គត់េដរមកដល់
គត់ក៏បនឈរេដយទឹកមុខញញឹម េដយសរែតគត់បនរកកែនលង
េដយសរែតគត់ទង
ំ ពីរអចរកកែនលងេដមបីញុម
ំ ីសុប
៊ សរមប់អហរៃថងេនះរបស់ពួកគត់។
អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញមនរសតីមនក់ ែដលជអនកលក់ រសតីមនក់េនះគត់ជអនកលក់
គត់ឈរេនខង គត់ឈរេន េនែកបរនឹង គត់ឈរេនែកបរនឹងរេទះរបស់គត់
េដយមនចនមួយគំនរ ឬក៏ចនដក់គរេលគន ែដលចនេនះគឺជចនេគម េរបសរមប់ដក់
មីសុប
៊ េនខងកនុងដក់ឲយេភញៀវ។ អញច ឹងគត់កព
ំ ុងែតឈរេដមបីចេំ ភញៀវចូលមក គត់នឹង

គត់នឹងដក់មីសុប
៊ ែដលមនរសជតិឆងញ់ ឲយេទេភញៀវ។ អញច ឹងេយងេឃញេន េនខងេរកយ
េនខងេរកយេយងេឃញមនទីរកុង អញច ឹងមនន័យថរូបភពេនះ
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ពួកគត់សថិតេនកនុងទីរកុងតូចមួយ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរេដរមកញុម
ំ ីសុប
៊
ែដលលក់េនតមចិេញច មថនល់។

បនទប់មករូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនេដរេទកន់តុេដមបីរកកែនលងអងគុយ។
េដយបុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌ស ៃដខលី និងេខេជងែវងពណ៌េខម គត់េដរនំមុខ

និងពួកម៉ ករបស់គត់ពក់អវស ៃដខលី េខេជងែវង គត់េដរពីេរកយ។ ពួកគត់ទង
ំ ពីរ
កំពុងេដរេដមបី កំពុងែតេដរមកកន់តុ េដមបីរកកែនលងអងគុយ

ិ
ែដលេយងេឃញេនជុំវញតុ
េនះមនេកអីពីរ មនេកអីពីរ អញច ឹងពួកគត់អចអងគុយ
រង់ចេំ នេលេកអីេនះ អញច ឹងេដមបីឲយអនកលក់ គត់ដក់មីសុប
៊ ឲយគត់ញុ។
ំ

េនេលតុេនះេយងេឃញមនេរគឿងផសំជេរចន ែដលដក់េនេលតុេនះ ពីេរពះេពលខលះ
េបេទះបីជ េបេទះបីជមីសុប
៊ ែដលគត់េធវមនរសជតិឆងញ់
ប៉ុែនតមនុសសមនក់ៗគត់ចូលចិតតរសជតិេផសងៗគន។ អនកខលះគត់ចូលចិតតសប អនកខលះគត់ចូលចិតតៃរប
ឬក៏ែផអម ឬក៏ចូលចិតតហឹរ ដូេចនះ របសិនេប របសិនេបសុប
៊ ែដលអនកលក់បនដក់ឲយគត់ គត់
គត់អត់ចូលចិតតរសជតិេនះ គត់អចបែនថមេរគឿងផសំ ែដលមនេនេលតុេនះរសប់
អញច ឹងគត់អចបែនថមវដក់ចូលេទកនុងចនស៊ុប េដមបីឲយស៊ុបរបស់គត់កន់ែតមន
រសជតិឈុយឆ
ង
ង ញ់ ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរកំពុងែតេដរេទរកកែនលងអងគុយ
ែដលមនេកអីពីរដក់េនែកបរតុេនះ។

បនទប់មករូបភពទី បនទប់មករូបភពទី ៦ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនអងគុយទល់មុខគន។

អញច ឹងមនន័យថ េនតុ េនកែនលងេនះ េយងេឃញ េនកែនលងេនះ មនតុមួយ និងមនេកអីពីរ
ដក់សរមប់ឲយេភញៀវអងគុយ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរអងគុយទល់មុខគន

ពួកគត់ទង
ំ ពីរអងគុយទល់មុខគន។ បនទប់មកបុរសែដលគត់ពក់េខេជងែវងពណ៌េខម

និងពក់អវស ៃដខលី ក៏បនេលកៃដជសញញ េលកៃដេឡងេល និងចងអុល េលកៃដេទខងេល

និងចងអុលៃដរបស់គត់ េលកេទខងេល េដយជសញញសរមប់េហអនកលក់ េដមបី គត់អច
កុមម៉ង់មីញុប
ំ ន។ អញច ឹងមនន័យថ េនេពលែដលេយងេទដល់តុអងគុយេហយ

េយងរតូវេលកៃដជសញញ ឬក៏ែរសកេហអនកលក់ េដមបីអចកុមម៉ង់ េដមបីអចកុមម៉ង់មូ ហប
ឬក៏អចកុមម៉ង់មីសុប
៊ េដមបីញុ។
ំ អញច ឹងេពលខលះ របសិនេបេយង របសិនេបេយងខជិល
របសិនេបេយងខជិលែរសកេហអនកលក់ េយងរគន់ែតេលកៃដជសញញ

េនេពលែដលអនកលក់គត់េឃញ គត់នឹងេដរមករកេយង។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសពីរអនកេនះ

គត់អងគុយទល់មុខគន និងបុរសែដលគត់េសលៀកេខេជងែវង ពណ៌េខម គត់បនេលកៃដជសញញ
េដមបីេហអនកលក់មកកន់តុ េដមបីកុមម៉ង់មី េដមបីកុមម៉ង់មីញុ។
ំ
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បនទប់មកអនកលក់ បនទប់មក បនទប់មករូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ អនកលក់ក៏បនមក
អនកលក់ក៏បនេដរមកកន់តុរបស់ពួកគត់ទង
ំ ពីរ។
េនេពលែដលអនកលក់េឃញបុរសែដលេសលៀកេខពណ៌េខម និងអវយឺតពណ៌សេនះ
េលកៃដជសញញ េដមបីេហគត់មកកន់តុ គត់ក៏បនេទមកកន់តុ េដមបីសួរពួកគត់ទង
ំ ពីរ
ថេតពួកគត់ទង
ំ ពីរចង់ញុអ
ំ ី វ?

អញច ឹងបនទប់មកអនកលក់ក៏បនសួរេទកន់បុរសែដលគត់េសលៀកេខពណ៌េខម
និងអវយឺតពណ៌សេនះ មុនេគ។ បនទប់មកបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនកុមម៉ង់មី
គត់ក៏បនកុមម៉ងម
់ ីសុប
៊ មួយចន គត់ក៏បនកុមម៉ង់មីសុប
៊ មួយចន
េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតគិតេទដល់មីសុប
៊ ែដលមនកលិនឈងុយ េនកនុងចនេគមដ៏ធំមួយ។
អញច ឹងគត់កំពុងគិតថ មីសុប
៊ ែដលគត់នឹងេហេនះ នឹងមនរសជតិឆងញ់ ។
អញច ឹងគត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកលក់ គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកលក់
េដមបីបនញុម
ំ ីសុប
៊ ែដលគត់ចង់ញុៃំ ថងេនះ។
បនទប់មក រូបភពទី រូបភពទី ៨ បនទប់ពីអនកលក់បនសួរេទកន់បុរសែដលគត់េសលៀកេខេខម
និងអវពណ៌សៃដខលីេនះរួចេហយ និងបុរសេនះគត់បនកុមម៉ង់មីសុប
៊ រួចរល់េហយ អនកលក់ក៏បន
អនកលក់ក៏បនែបរមុខសួរេទកន់ពួកម៉ ករបស់គត់ ពួកម៉ ករបស់បុរសមនក់េនះ
ថគត់ចង់ញុដ
ំ ូចជពួកម៉ ករបស់គត់ែដរឬេទ? ប៉ុែនតពួកម៉ ករបស់គត់ចង់ញុខ
ំ ុសពីគត់
គត់ចង់ញុម
ំ ីែដរ ប៉ុែនតគត់ចង់ញុម
ំ ីេគក។ មីេគកមនន័យថ មីែដលរសុះ

និងមនដក់សច់េនខងកនុង និងេរគឿងផសំេនខងកនុង ប៉ុែនតអត់ដក់ទឹកស៊ុបេនខងកនុងេទ។
អញច ឹងមីេគកគឺអត់ដក់ទឹកស៊ុបេនខងកនុងេទ។ អញច ឹងគត់ដក់ែតសច់

និងេរគឿងផសំេនកនុងមីេនះ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរ គត់ញុម
ំ ីដូច[គន] គត់ញុម
ំ ីដូចគន
ប៉ុែនតខុសគនរតង់បុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌សៃដខលី និងេខពណ៌េខម គត់ចង់ញុម
ំ ី

គត់ចង់ញុម
ំ ីសុប
៊ ែដលមនទឹកស៊ុបេនខងកនុង ពួកម៉ ករបស់គត់ែដលពក់អវសៃដខលី
និងេខេជងែវងពណ៌ស គត់ចង់ញុម
ំ ីែដរ ប៉ុែនតគត់ចង់ញុម
ំ ីេគក។ ែដលមីេគកេនះ
គឺរគន់ែតរសុះ និងអត់មនដក់ទឹកស៊ុប និងដក់េរគឿងផសំចូលេទខងកនុង

និងដក់សច់ចូលេទខងកនុង។ អញច ឹងគត់ក៏បនកុមម៉ង់ គត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ គត់ចង់ញុម
ំ ី
គត់ចង់ញុម
ំ ីេគក។

បនទប់មករូបភពទី រូបភពទី ៩ មុនេពលែដលអនកលក់គត់េធវមីជូនេទដល់េភញៀវ អនកលក់ែតងែត
អនកលក់ែតងែត អនកលក់ែតងែតយកែកវទឹក យកេទដក់ឲយេភញៀវមុន
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ពីេរពះេនេពលែដលអនកលក់គត់ គត់ចមអិន ឬក៏េនេពលែដលអនកលក់េធវមីសុប
៊ េនះ
ពួកគត់ទង
ំ ពីរអចអងគុយរង់ច ំ និងអចញុទ
ំ ឹកេលងបន។ េដយេយងេឃញែកវទឹក

ែដលអនកលក់បនយកមកឲយេភញៀវេនះ េយងេឃញមនទឹកកកេនខងកនុង ទឹកកកេនខងកនុង
និងមនទុេយមួយដក់េនកនុងែកវនីមួយៗ េដយទុេយេនះគឺេរបសរមប់

េដយទុេយេនះេរបសរមប់បឺតទឹក េដយទុេយេនះេរបសរមប់បឺតទឹក និងងយរសួល។
អញច ឹងជទូេទែកវែដល ជទូេទអនកលក់ែតងែត
ែតងែតដក់ទឹកកកេនកនុងែកវបលសទិកជមួយនឹងទុេយ ពីេរពះរបសិនេបដក់េនកនុងែកវ េនកនុងែកវ
អញច ឹង េនេពលែដលធលក់ េនេពលែដលែកវេនះធលក់អចេធវឲយែបកបន។
ពីេរពះែកវថមគឺងយរសួលែបកេនេពលែដលធលក់ ដូេចនះេហយជទូេទ
អនកលក់ែតងែតដក់ទឹកកកេនកនុងែកវជ័រ និងដក់ទុេយេនខងកនុងេនះសរមប់េភញៀវ។
បនទប់មករូបភពទី បនទប់មករូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលអនកលក់បនេរៀបចំែកវពីរ
និងទុេយទឹកេនកនុងែកវនីមួយៗ ែកវមួយមនទុេយមួយ
ែកវមួយេទៀតមនទុេយមួយេទៀតេរបសរមប់បឺតទឹក។

អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ដក់ទុេយេនះេហយ គត់ក៏បនចក់ទឹក គត់ក៏បនចក់ទឹក
ឬក៏ចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវនីមួយៗេនះ េដមបីយកេទឲយេភញៀវេដមបីយកេទឲយេភញៀវ។
បនទប់មក បនទប់មករូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គត់ក៏បនចមអិនមីរច
ួ រល់
គត់ក៏បនចមអិនមីរច
ួ រល់ េដយគត់កន់មីេនកនុងៃដ

េដយគត់កន់ចនមីេនកនុងៃដទំងពីររបស់គត់េនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ អញច ឹងេយងេឃញ

េយងេឃញៃដខង េយងេឃញៃដខងេឆវងរបស់គត់កន់មីសុប
៊ ែដលមនទឹកស៊ុបេនខងកនុង
ៃដខងសដរំ បស់គត់កន់មីេគក។ អញច ឹងេយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខងេរក

ែដលមនកលិនឈងុយ។ អញច ឹងគត់កន់មីេនកនុងៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរេដមបីដក់ េដមបីដក់ឲយេភញៀវ។
និងមីែដលគត់េធវគឺមនកលិនឈងុយ និងមនរសជតិឆងញ់ ។

េបេទះបីជគត់លក់េនតមចិេញច មថនល់ ឬក៏លក់េនតមផលូវក៏េដយ
ប៉ុែនតគត់េធវមីមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងគត់កន់មីេនកនុងៃដ

គត់កន់ចនមីេនកនុងៃដទំងពីររបស់គត់ េដយៃដមខងកន់មីែដលមនទឹកស៊ុប
ៃដមខងេទៀតគឺកន់មីេគក។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ ពួកគត់ទង
ំ ពីរ

េរកយេពលែដលេឃញអនកលក់គត់បនេលកមីមកឲយ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនយកចងកឹះ
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េដយយកចងកឹះេនះេចញពីេរសម។ ជទូេទចងកឹះគឺេយងដក់េនកនុងេរសមរកដស

ដក់េនកនុងេរសមរកដស ឬក៏ ឬក៏េយងដក់េនកនុងេរសមបលសទិក ពីេរពះេដយសរែតេនកែនលង
លក់េនតមចិេញច មថនល់ ឬក៏តមចិេញច មផលូវ មនធូលីេរចន។

អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងអត់ដក់វ េនកនុង េនកនុងេរសមរកដស ឬក៏បលសទិកេទ
អចេធវឲយចងកឹះ ឬក៏អចេធវឲយចងកឹះេនះ វកខវក់ ឬក៏គរគិចបន។ ដូេចនះេធវេនេពល
ដូេចនះេធវឲយេភញៀវេនេពលែដលញុ ំ អចេធវឲយគត់មនបញហសុខភពបន

ពីេរពះេដយសរែតគមនអនម័យ។ អញច ឹង[ចងកឹះ] អញច ឹងចងកឹះទំងអស់គឺដក់េនកនុងេរសមរកដស
ឬក៏េរសមបលសទិក អញច ឹងគត់ក៏បនែហកេរសមរកដសេនះេចញ
េដមបីយកចងកឹះេចញមកខងេរក។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយពីគត់បនយកចងកឹះេចញពី េចញពីេរសម
រកដស ឬក៏បលសទិករួចរល់េហយ គត់ក៏បនេបករបអប់មួយ

ែដលរបអប់េនះមនដក់សលបរពេនខងកនុង។ េដយសរែតសលបរពមិនបនេរសមនឹងរកដស
ឬក៏ថង់បលសទិក ដូេចនះសលបរពគឺមនដី គឺមនដីេនកន់ជប់នឹងសលបរពេនះ
ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បន ពួកគត់ទង
ំ ពីរបនយករកដសជូតមត់

យកមកជូតសមអតសលបរពេនះ េដមបីកុំឲយមនដី។ អញច ឹងគត់េបករបអប់េនះ
និងេលកយកសលបរពេនះេចញមក េដយសរែតសលបរពេនះមនធូលីដី

េបេទះបីជមនរបអប់ដក់ក៏េដយ ប៉ុែនតករលក់េនតមចិេញច មថនល់ ឬក៏ចិេញច មផលូវ គឺមន[...]
គឺមនដីហុយេរចន េដយសរែតឡនគត់ េដយសរែតឡនម៉ូតូ េបកកត់ចុះេឡង ចុះេឡង
ដូេចនះអច អចេធវឲយធូលីដីេតងជប់េទនឹងសលបរពេនះបន។ អញច ឹងេដមបីឲយមនអនម័យ
គត់រតូវយកសលបរពេនះេចញពីរបអប់េនះ និង យករកដសជូតមត់ជូតសលបរពេនះ
េដមបីសមអតវឲយអស់ដី។

បនទប់មករូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េដយសរែតគត់
េដយសរែតមីសុប
៊ ែដលអនកលក់បនយកមកឲយគត់េនះ អត់រតូវនឹងរសជតិែដលគត់ចង់បន
ដូេចនះគត់ក៏បែនថម គត់ក៏បែនថមេរគឿងផសំេផសងេទៀតែដលមនេរសចេនេលតុ។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរ ពួកគត់ទង
ំ ពីរបនបែនថម ែដលេនកនុងរូបភពទី ១៤ េនះ

របែហលជគត់បែនថម គត់បែនថមេមទស ឬក៏គត់បែនថមសករ អញច ឹងគត់បែនថមេមទស
េដមបីឲយមីរបស់គត់ហឹរ និងមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងរបសិនេបគត់ចូលចិតតែផអម
អញច ឹងគត់ែថមសករ។ អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់បែនថមេនេរគឿងផសំេនកនុងចនរបស់គត់
េនកនុងចនមីរបស់គត់។
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បនទប់មក រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គត់ក៏បនបែនថមេរគឿងផសំេផសងេទៀត េដយេយងេឃញ
េនកនុងរូបភពេនះ ដូចជគត់កន់ដបមួយ របែហលេនកនុងដបេនះ គឺជដបែដលដក់ទឹករតី។
ទឹករតី មនន័យថ គឺមនរសជតិៃរប គឺមនរសជតិៃរប េនេពលែដលេយងដក់េរចន

គឺអចេធវឲយៃរបខលង
ំ និងពិបកញុ ំ ដូេចនះរបសិនេបេយងចូលចិតតៃរបតិចៗ េយងអចបែនថម

េយងអចចក់ទឹករតីចូលេទកនុងចនមីសុប
៊ េនះបនតិច េដមបីឲយមីេនះមនរសជតិៃរបបនតិច
ប៉ុែនតឆងញ់ ។ បនទប់មករបែហលជគត់ដក់សករ ឬក៏គត់ដក់

របែហលជគត់ដក់សករចូលេទខងកនុង េដមបីឲយមីេនះមនរសជតិែផអមបនតិច។

ជទូេទករញុស
ំ ុប
៊ មី មនុសសភគេរចនេនកមពុជ គត់ចូលចិតតបែនថមនូវ គត់បែនថមនូវទឹករតី
ឬក៏ទឹកសុីអុីវ ឬក៏បែនថមេនសករ ជទូេទគឺគត់បែនថមនូវសករភគេរចន េដយសរែត

មនុសសេនកមពុជ គត់ចូលចិតរត សជតិែផអម និងរសជតិហឹរបនតិច អញច ឹងគត់រសជតិ

ចូលចិតតរសជតិែផអម និងរសជតិ និងរសជតិហឹរបនតិច ប៉ុែនតអនកខលះគត់ចូលចិតតរសជតិែផអម
រសជតិហឹរ រសជតិៃរបបនតិច ឬក៏រសជតិជូរបនតិច គត់អចបែនថមនូវរកូចឆមរ នូវរកូចឆមរ
គត់អចបែនថមដក់ចូលេទកនុងចន ដក់ចូលេទកនុងចនមីសុប
៊ របស់គត់េដមបីបែនថម

រសជតិេនកនុងមីសុប
៊ របស់គត់កន់ែតឆងញ់ និង និងេទតមរសជតិែដលពួកគត់ចង់បន។
អញច ឹងបនទប់ពីគត់បនដក់េរគឿងផសំេហយ គត់ក៏បនេរបចងកឹះកូរ

េដមបីឲយសច់មីនិងេរគឿងផសំបញចូ លគន ដូេចនះអចមន េនេពលែដលេរគឿងផសំ

និងសច់មីកូរបញចូ លគន អចេធវឲយមីេនះ កន់ែតមនរសជតិកន់ែតឆងញ់ េដយសរែតេរគឿងផសំ
គឺវចូលសពវ សពវសច់មី និងចូលសពវសច់មី ដូេចនះេធវឲយបែនថមរសជតិកន់ែតឆងញ់ ។
អញច ឹងរបសិនេបេយងមិនបនកូរេទ អច របសិនេបេយងមិនបនកូរេទ អញច ឹង
អចកែនលងខលះមនរសជតិៃរប អចកែនលងខលះមនរសជតិែផអម ឬក៏កែនលងខលះមនរសជតិជូរ
ឬក៏ហឹរ។ អញច ឹងមនន័យថេនេពលែដលេយងអត់កូរ គឺវអត់សពវ អញច ឹងរសជតិ
គឺអចមនរសជតិអត់ឆងញ់ ។ អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់េរគឿងផសំចូលេហយ
េយងកូរវេដមបីឲយរសជតិបញចូ ល េដមបីឲយរសជតិេនះចូលេទនឹងសច់មី ដូេចនះេធវឲយ
្
េធវឲយមីេនះ មនរសជតិកន់ែតឆងញ់ ។

បនទប់មកពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនេរបចងកឹះ ចប់ ចប់មីេនះ េនកនុងរូបភពទី ១៦
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៦ េរកយេពលែដលគត់ដក់េរគឿងផសំចូលេហយ

គត់ក៏បនេរបចងកឹះចប់មីេនះដក់ចូលេទកនុងមត់ ដក់ចូលេទកនុងមត់។ អញច ឹងេយងេឃញ
សរៃសមីេនះែវង ដូេចនះគត់រតូវេរបចងកឹះ និងគត់រតូវ េពលខលះគត់អចេរបេធមញ

ឬក៏អចេរបមត់របស់គត់ េដមបីកត់ផដច់សរៃសមីេនះ េដយសរែតសរៃសមីេនះែវង
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របសិនេបេយងអត់េរបេធមញ ឬក៏មត់របស់េយង កត់ផដច់មីេនះេទ អញច ឹងអចេយងពិបកញុ ំ ឬក៏
ឬក៏សលក់ ឬក៏សលក់េនកនុងបំពង់កបន។ េដយសរែតសរៃសមីែវង ដូេចនះេនេពលែដលញុ ំ
អចេធវឲយេយងសលក់េនកនុងបំពង់កបន។ អញច ឹងគត់េរបចងកឹះេដមបី

គត់េរបចងកឹះេដមបីផដច់សរៃសមីេនះេចញ េដមបីផដច់សរៃសមីេនះ កុំឲយែវងេពក
េនេពលែដលគត់ញុដ
ំ ក់ចូលេទកនុងមត់។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរ ញុប
ំ េណដរ

គឺសមលឹងេមលេទមុខគនបេណដរ េដយសរែតពួកគត់ចង់ របែហលជពួកគត់ចង់របប់គនថ

រសជតិមីេនះ គឺមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរកន់ចងកឹះេនកនុងៃដ មនក់មួយគូៗ
និងចប់មីេនះ និងចប់មីេនះញុ ំ ែដលមនរសជតិឆងញ់ មនរសជតិឆងញ់ ។

បនទប់មករូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ េរកយេពលែដលគត់ញុម
ំ ីេនកនុងចនអស់េហយ
អញច ឹងពួកម៉ ករបស់គត់ញុម
ំ ីេគក គត់ញុម
ំ ីសុប
៊ ែដលមនទឹកស៊ុបេនខងកនុង ។
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ញុែំ ឆអតេហយ គត់ក៏បនញុទ
ំ ឹក គត់ក៏បនញុទ
ំ ឹក

េដយគត់កន់ែកវ គត់កន់ែកវជ័រេនកនុងៃដរបស់គត់ ែដលេនកនុងែកវេនះគឺមនទឹកកក និងមន
មនទឹកកកនិងមនទឹក មនទឹកកកនិងមនទឹក និងមនទុេយ អញច ឹងគត់បនបឺត គត់បនបឺត
គត់បនេរបទុេយេនះបឺតទឹក អញច ឹងមនន័យថ គត់កំពុងែតបឺតទឹកពីែកវបលសទិកេនះ
េរកយេពលែដលគត់ញុរំ ច
ួ រល់េហយ េរកយេពលែដលគត់ញុរំ ច
ួ រល់េហយ

ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ១៧ េនះ គឺគត់ញុម
ំ ីែដលមនរសជតិឆងញ់ និងែឆអត និងែឆអត

អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថសបបយចិតត។ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ញុម
ំ ីេហយ
គត់ក៏បនញុទ
ំ ឹកេទតមេរកយ េដយបឺតទុេយ

េដយេរបទុេយបឺតទឹកេនកនុងែកវជ័ររបស់គត់។ អញច ឹង ឥឡូវេនះពួកគត់ទង
ំ ពីរែឆអត។
បនទប់មករូបភពទី ១៨ រូបភពទី ១៨ រូបភពទី ១៨ ពួកគត់ទង
ំ ពីរ េរកយពីញុែំ ឆអតេហយ
ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនេដរេទសួរអនកលក់ អំពីតៃមល ឬក៏អស់ប៉ុនមន មីពីរ អស់ប៉ុនមន

សរមប់មីពីរចនរបស់គត់។ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរេទសួរតៃមល ឬក៏គត់េដរេទគិតលុយ
គត់េដរេទគិតលុយ េនេរកយេពលែដលគត់ញុម
ំ ីរច
ួ រល់េហយ។ អញច ឹងបុរសទំងពីរេនះ
គត់េដរេទគិតលុយ និងសួរតៃមលអនកលក់អស់ប៉ុនមនមីពីរចនរបស់គត់។

អញច ឹងអនកលក់ក៏បនរបប់តៃមលេទកន់ពួកគត់ទង
ំ ពីរ េដយមីមួយចន តៃមល របំមួយពន់េរៀល
មីមួយចនតៃមលរបំមួយពន់េរៀល ដូេចនះមីពីរចន តៃមលមួយមុឺន មួយមុឺនពីរពន់េរៀល។
បនទប់មកបុរសទំងពីរក៏បនហុចលុយឲយេទអនកលក់ ក៏បនហុចលុយេទអនកលក់។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរបនញុម
ំ ី បនញុម
ំ ីែដលលក់េនតមចិេញច មថនល់
ែដលមនរសជតិឆងញ់ និងមនរសជតិឆងញ់ និងតៃមលេថកផងែដរ។
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