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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះយនតេហះ 
អញច ឹងជទូេទករេធវដំេណ ររបស់មនុសសេយងមន ក់ៗ េនរគប់របេទសទងំអស់ 
េយងែតងែតមនមេធយបយេធវដំេណ រចំនួនបី ពីរ[...] បីរបេភទ 
ែដលេយងេឃញមេធយបយេធវដំេណ រទីមួយ គឺករេធវដំេណ រតមផលូវេគក 
អញច ឹងករេធវដំេណ រតមផលូវេគកមនដូចជករេធវដំេណ រតមផលូវថនល់ ករេធវដំេណ រតមផលូវជតិ 
និងករេធវដំេណ រតមផលូវែដកជេដម អញច ឹងេគេហថករេធវដំេណ រតមផលូវេគក 
ចំែណកឯមួយេទៀតគឺករេធវដំេណ រតមផលូវទឹក ែដលេយងេរបរបស់កប៉ល់ េរបរបស់នវ 
ឬក៏េរបរបស់ទូកជេដមេដមបីេធវដំេណ រ អញច ឹងតមផលូវទឹកេយងេរបរបស់ទូក ឬក៏កប៉ល់ 
េយងេហថទូក អញច ឹងមួយេទៀតគឺករេធវដំេណ រតមផលូវអកស េដយសរែតបេចចកវជិជ េជឿនេលឿន 
ដូេចនះេយងអចេធវដំេណ រតមផលូវអកសបន េដយេយងេរបរបស់ជយនតេហះ 
អញច ឹងអនកខលះគត់េរបរបស់យនតេហះ េហយនិងអនកខលះេទៀតគត់េរប 
គត់េធវដំេណ រតមរយៈឧទធមភ គចរក អញច ឹងវមនពីររបេភទេដមបីេធវដំេណ រតមផលូវអកស 
េដយេរបឧទធមភ គចរក ឬក៏េរបរបស់យនតេហះ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវដំេណ រតមផលូវអកស គឺករេរបរបស់យនតេហះ 
 
េដយេយងេមលមកកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
គត់កំពុងែតេគងហលៃថងេនេលេពអីុមួយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់របែហលជអងគុយេនមត់សមុរទ ែដលវអចជៃថងវសិសមកលរបស់គត់ 
អញច ឹងបនន័យថគត់អត់េធវករេទ អញច ឹងៃថងវសិសមកលរបស់គត់ គឺគត់េដរមកេលងសមុរទ 
ឬក៏គត់បនមកេលងនូវសមុរទ ឬក៏េនមត់សមុរទ េដយគត់អងគុយេនេលេពអីុេនេឆនរសមុរទ 
េដយអងគុយហលៃថង េហយពក់ែវន៉តេខម  អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេលេពអីុ 
ែដលេពអីុរបស់គត់គឺមនេជងចំនួនពីរ េហយគត់អងគុយែផអកេទេលបែងអកេពអីុ 
បនន័យថគត់អងគុយទេរមតខលួនេទេលបែងអកៃនេពអីុ 
េហយេជងទងំពីររបស់គត់ដក់េនេលេពអីុ អញច ឹងគត់កំពុងែតេគង េដយពក់ែវន៉តេខម  
ឬក៏ពក់អវសៃដខល ីនិងេខេជងខលីពណ៌សែដរ 
ែដលជសេមលៀកបំពក់សរមប់ករេធវដំេណ រតមសមុរទ ឬក៏ករេធវដំេណ រតមមត់សមុរទ 
អញច ឹងគត់កន់ដូងមួយែផល គត់កន់ែផលដូង ែដលេយងេឃញេនកនុងែផលដូង 
គឺមនេចះកបលរចួរល់េហយ បនន័យថេគកប់កបលែផលដូងរចួេហយ េដមបីដក់ញុទឹំក 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងែផលដូង េនកនុងែផលដូងែដលគត់កំពុងកន់ ែផលដូងមនពណ៌ៃបតងហនឹង 
គឺគត់មនដក់បំពង់បឺតមួយ ឬក៏ទុេយមួយ 
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េដយសរែតែផលដូងគឺេយងញុទឹំកវ ដូេចនះេយងរតូវបឺតទឹកេចញពីកនុងែផលដូង ែដលជទូេទែផលដូងគឺ 
ទឹករបស់វមនរសជតិៃរបបនតិច េហយនិងែផអម អញច ឹងបនន័យថៃរបែផអមៗ 
វមនរសជតិៃរបបនតិច បុ៉ែនតែផលដូងគឺឆង ញ់ េហយវអចេធវឲយេយងបត់េរសកទឹកបន 
ជពិេសសេនេពលែដលេយងេទេលងមត់សមុរទ េនេពលែដលេយងញុែំផលដូង 
គឺមនអរមមណ៍ថរសស់រសយ ែដលេយងេឃញែផលដូងគឺ េពលខលះគឺេយងអចញុសំច់បនផងែដរ 
េដយេពលែដលែផលដូងខច ីដូងខចីគឺេយងញុទឹំកផង បនទ ប់ពីញុទឹំក េយងញុសំច់េទៀត 
េដយេយងរគន់ែតពុះសំបកវេចញ េនះេយងអចញុសំច់បនេដយេរបសល បរព 
េដយេរបសល បរព េដមបីេកសសច់វ អញច ឹងេយងអចេកសសច់ដូងញុបំន េនេពលែដលដូងខច ី
េដយែតសំបករបស់វ គឺេយងអត់ញុេំទ បនន័យថសំបករបស់វគឺរងឹ 
េហយែផលដូងគឺមនលលដ៍េទៀត អញច ឹងលលដ៍វរងឹជងសំបក ដូេចនះេយងអត់ញុេំទ 
េយងញុែំតសច់ដូងពណ៌ស េយងញុែំតសច់ដូងពណ៌សបុ៉េណណ ះ េដយសំបក សំបកដូង 
និងលលដ៍ដូង លលដ៍ដូងគឺេយងអត់យកេទ គឺេយងេបះេចល អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតអងគុយញុែំផលដូង ឬក៏ញុទឹំកដូង េដយអងគុយេលេពអីុ េហយហលៃថងេនមត់សមុរទ 
េដយេយងេឃញេនខងេរកយេពអីុ េនខងេរកយេពអីុរបស់គត់ គឺជេដមដូងមួយេដម 
អញច ឹងែផលដូងគឺជែផលរបស់េដមដូង ែដលេនខងេរកយគត់គឺជេដមដូង ែដលេដមដូងគឺមនធង 
េយងេហថធង េយងអត់េហថែមកេទ េដយសរេដមដូងអត់មនែមក[េទ] ដូេចនះវមនធង 
ធងរបស់វគឺែបកេចញជសលឹក អញច ឹងសលឹករបស់វគឺដុះេននឹងធង 
េហយេយងេឃញមនែផលដូចជេរចនកំពុងែតេនេលេដម 
អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលែផលដូងេនះលមម បនន័យថវចស់លមមសរមប់ញុ ំ
េគនឹងេឡងេបះែផលដូងេនះយកមកញុ ំេដយែផលដូងគឺដុះ ែផលវជចេងក មៗេរចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីគត់បញច ប់ករវសិសមកលរបស់គត់េនមត់សមុរទេហយ អញច ឹងគត់បនជិះតក់សីុ 
េហយបនរបប់តក់សីុឲយេទរពលនយនតេហះ 
អញច ឹងបនន័យថគត់បញច ប់វសិសមកលរបស់គត់េនឯមត់សមុរទ បនទ ប់មកគត់រតូវដល់េពល 
រតលប់េទរសុកកំេណ តរបស់គត់វញិ ឬក៏រតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ 
ដូេចនះគត់បនជិះតក់សីុមួយេរគឿង ែដលេយងេឃញតក់សីុេនះគឺមនពណ៌ផក ឈូក 
េហយេយងេឃញពណ៌ផក ឈូក ែដលេយងេឃញតក់សីុេនះ គឺមនកង់ចំនួនបួន 
េដយសរែតតក់សីុគឺជឡន អញច ឹងមនកង់ចំនួនបួន បុ៉ែនតេយងេមលពីចំេហៀង 
[េយងេឃញ]កង់ែតពីរេទ េហយឡនគឺមនចេងកៀងសតុប ឬក៏សតុប េនខងមុខពីរនិងខងេរកយពីរ 
សរមប់បំភលឺផលូវ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេបកបរេពលយប់ េយងអចេបកេភលងបន 
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េហយេនេពលែដលេយងេបកបរេពលៃថង គឺេយងមិនេបក មិនចបំច់េបកេភលងេនះេទ 
ែដលឡនគឺមនកញច ក់ពីរផងែដរ សរមប់េមលខងេរកយ គឺខងេឆវងមួយ និងខងសដ មំួយ 
េហយេយងេឃញេនេលដំបូលឡនតក់សីុេនះ គឺមនេលកជដំុផល កមួយ 
ែដលដក់េឈម ះថតក់សីុ អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលគត់រត់តក់សីុ 
េនេពលែដលអត់មនេភញៀវ គត់អចេបកេភលងេនខងេលដំុដំបូលេនះបន េន 
សរមប់ដំុេលដំបូលេនះបន បុ៉ែនតេនេពលែដលមនេភញៀវ គឺគត់បិទេភលងេចញ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់បិទេភលង គឺេគអចដឹងថតកសីុេនះមនមនុសសជិះ អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង 
គត់អងគុយខងេរកយ េហយអនកេបកបរអងគុយខងមុខ 
េដយអនកេបកបរតក់សីុកំពុងែតសមលឹងេទខងមុខ េហយៃដរបស់គត់កំពុងែតកន់ចងកូតឡន 
េដមបីបញជ រថយនតេទរតង់ ចំែណកឯបុរសែដលគត់មនវសិសមកលេនមត់សមុរទអមបញ់មិញ 
គឺគត់ពក់ែវន៉តេខម ដែដល េហយគត់អងគុយេនខងេរកយ 
េហយគត់បនរបប់េទអនកេបកបរតក់សីុថ គត់ចង់េទរពលនយនតេហះ 
អញច ឹងគត់ចង់េទរពលនយនតេហះ េដយសរែតគត់ចប់វសិសមកលរបស់គត់ 
េហយគត់រតូវរតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនតិចេរកយមក 
េរកយពីពួកគត់បនជិះបនតិចេរកយមក ឡនតក់សីុមួយេនះ 
ក៏គត់បនមកដល់រពលនយនតេហះ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចូលមកដល់រពលនយនតេហះ 
េយងេឃញគត់បនជិះកត់េខល ងទវ រមួយ េដយេយងេឃញគត់ជិះកត់េខល ងទវ រមួយ 
គឺជេខល ងទវ រសរមប់អនកដំេណ រែដលមកដល់ អញច ឹងេខល ងទវ រសរមប់អនកដំេណ រែដលមកដល់ 
េយងេឃញមនរូបភពេនេលេខល ងទវ រេនះ េនេលេខល ងទវ រេនះ 
គឺេយងេឃញមនរូបភពយនតេហះកំពុងែតចុះ េដយេយងេឃញ 
អញច ឹងេនេពលែដលយនតេហះចុះ បនន័យថអនកដំេណ រមកដល់ ដូេចនះបនទប់មួយេនះ 
ឬក៏េខល ងទវ រមួយេនះ គឺសរមប់ឲយេយងរង់ចអំនកដំេណ រ ឬក៏បងបអូន 
ឬក៏សច់ញតិែដលេទបែតមកពីេរករបេទស ឬក៏មកពីកែនលងណមួយែដលជិះយនតេហះ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទទទួលបងបអូន ឬក៏ចបំងបអូន េយងរតូវេទកែនលងអនកដំេណ រមកដល់ 
ដូេចនះេនេពលែដលអនកដំេណ រគត់េចញពីយនតេហះ គត់នឹងេដរកត់មករចកេនះ 
អញច ឹងេយងអចចេំនខងមុខរចកេនះ េដមបីរង់ចទំទួលពួកគត់ បុ៉ែនតេដយសរែតបុរសមន ក់េនះ 
គត់រតូវេឡងយនតេហះេទរសុកកំេណ ត ដូេចនះគត់អត់ឈប់េនកែនលងែដលយនតេហះ 
សរមប់អនកដំេណ រមកដល់េនះេទ 
អញច ឹងគត់អត់ចបំច់ឈប់េនកែនលងមត់ទវ រអនកដំេណ រមកដល់េទ 
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គឺគត់ឆលងកត់េទកែនលងអនកដំេណ រេចញដំេណ រ 
អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរេខល ងទវ រអនកដំេណ រមកដល់ េយងេឃញមនរូបភពយនតេហះមួយេទៀត 
ែដលកំពុងែតេឡង េហះេឡង អញច ឹងបនន័យថកែនលងេនះ គឺជកែនលង 
សរមប់ែដលអនកដំេណ រេចញដំេណ រ ដូេចនះគត់បនជិះហួសកែនលងែដលអនកដំេណ រមកដល់ 
េដយបនតដំេណ រេទកន់កែនលងែដលយនតេហះេហះេឡង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ គឺេយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់មកដល់កែនលងែដលអនកដំេណ ររតូវេឡងយនតេហះេហយ 
អញច ឹងគត់បនមកដល់កែនលងអនកដំេណ ររតូវេឡងយនតេហះរចួរល់េហយ 
ដូេចនះគត់ក៏បនយកវ៉លិស េដមបីឲយេគេសកនេមល 
អញច ឹងជធមមតេនេពលែដលេយងចូលដល់រពលនយនតេហះ គឺែតងែតមនកែនលងសនតិសុខមួយ 
សរមប់រតួតពិនិតយនូវសមភ រៈរបស់េយង ឬក៏កតប ឬក៏វ៉លិសរបស់េយង 
ែដលពួកគត់និងេសកននិងរតួតពិនិតយេដយរបព័នធកំុពយូទ័រ ែដលគត់េរបរបស់េសកន 
អញច ឹងគត់េសកនេមលេដមបីឲយដឹងថ េតេនកនុងវ៉លិស ឬក៏កនុងកបូប 
មនដក់របស់េរគះថន ក់អវីែដរឬេទ េដយសរែតករជិះយនតេហះ គឺរតូវរបុងរបយ័តន 
គឺមនកររបុងរបយ័តនខពស់ េរពះថករជិះយនតេហះគឺវមនេរគះថន ក់ 
ដូេចនះេគមិនអនុញញ តឲយយកវតថុេរគះថន ក់េផសងៗេទតមខលួនេនះេទ 
អញច ឹងេហយេនេពលែដលេយងចូលេទដល់រពលនយនតេហះ េយងរតូវរបគល់សមភ រៈរបស់េយង 
ដូចជកតប ដូចជវ៉លិសធំៗហនឹង ដក់េទេលកែនលងេសកន ឬក៏កែនលងរតួតពិនិតយរបស់សនតិសុខ 
េដមបីឲយពួកគត់ពិនិតយថ េតកតបឬក៏វ៉លិសរបស់េយង មនវតថុែដលនអំចឲយមនេរគះថន ក់ 
ឬក៏អចបងកឲយមនេរគះថន ក់ែដរឬេទ អញច ឹងរបសិនេបមន េគនឹងឃត់ទុក 
េគនឹងអត់ឲយវ៉លិសរបស់េយងមកវញិេនះេទ បុ៉ែនតរបសិនេបអត់មនេទ 
េគអចអនុញញ តឲយេយងយកេទបន អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង គត់កំពុងែតដក់វ៉លិសរបស់គត់ 
ែដលមនពណ៌ផក ឈូក ឬក៏មនពណ៌ទឹករកូចហនឹង ដក់ចូលេទកនុងម៉សីុនេសកនរបស់សនតិសុខ 
េហយេយងេឃញសនតិសុខគត់កំពុងែតអងគុយេមលកនុងកំុពយូទ័ររបស់គត់ 
ថេតមនសមភ រៈអវីខលះេនកនុងវ៉លិសរបស់គត់ េដយេយងេឃញសនតិសុខ 
គត់េសលៀកពក់ឯកសណឋ ន ជអនករតួតពិនិតយ េហយគត់មនពក់មួកមួយផងែដរ 
ែដលពក់មួកមួយេនះ គឺមួករសេដៀងេទនឹងមួកបូ៉លិស េដយគត់អងគុយេទេមល 
េដយគត់អងគុយេមលកំុពយូទ័រ ែដលេនជប់ម៉សីុនេសកនេនះ េដមបីឲយដឹងថ 
េតវ៉លិសរបស់អនកដំេណ រមនវតថុ ែដលមនេរគះថន ក់ែដរឬេទ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ 
េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់រតួតពិនិតយវ៉លិសរបស់គត់េហយ 
បនន័យថវ៉លិសរបស់គត់ហនឹងគឺអត់មនវតថុែដលមនេរគះថន ក់េទ ដូេចនះសនតិសុខ 
ឬក៏អនករតួតពិនិតយ គត់អនុញញ តឲយបុរសមន ក់ហនឹង គត់បនតដំេណ រមកខងមុខេទៀតបន 
ដូេចនះបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនបនតដំេណ រ េដមបីមកតរមង់ជួរកនុងករែឆកសំបុរត 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះយនតេហះ េយងរតូវករែឆកសំបុរតមដងេទៀតសិន 
មុននឹងេយងអចេទបនតដំេណ រេទខងមុខបន ដូេចនះេនេពលែដលេយងរតួតពិនិតយវ៉លិសេហយ 
េយងរតូវមកតរមង់ជួរេដមបីែឆកសំបុរត អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនចូលមកតរមង់ជួរេនកនុងកែនលងែឆកសំបុរត េដយសរែតេដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់ 
ដូេចនះេយងអត់អចចូលេទមុន ឬក៏បេរញជ ៀតគន េនះេទ អញច ឹងអនកណមកមុន 
អនកេនះអចែឆកបនមុន េរពះមនមនុសសេរចន អញច ឹងមនមនុសសេរចន 
ដូេចនះេដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់េយងរតូវតរមង់ជួរគន  ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ 
េយងេឃញមនមនុសសជេរចន មនរបុស មនរសី មនេកមង 
កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេដមបីែឆកសំបុរត េដយេយងេឃញទី ១ គឺមននរមីន ក់ 
ែដលគត់កំពុងែតែឆកសំបុតរ្ េហយបនទ ប់មកគឺមនបុរសមន ក់េទៀត គត់យួរវ៉លិស គត់ពក់អវធំ 
អញច ឹងគត់ពក់អវធំជរេបៀបអនកេធវករ េហយគត់យួរវ៉លិសមួយ បុ៉ែនតបុរសមន ក់េនះ 
គឺមនកបលទំែពក អញច ឹងគត់មនទំែពកសក់ បនន័យថសក់របស់គត់អត់មនេទេនខងមុខ 
មនែតេនខងេរកយ អញច ឹងេនេពលែដលសក់មនែតបនតិច េយងេហថកបលទំែពក 
ឬក៏សក់ទំែពក ែដលខងេរកយបុរសែដលអត់សូវមនសក់ហនឹង គឺេយងេឃញមននរមីន ក់េទៀត 
គត់កំពុងែតកន់វ៉លិសដ៏ធំរបស់គត់ េដយគត់ពក់ែវន៉តផងែដរ អញច ឹងនរមីន ក់ហនឹង 
គត់េសលៀករ ៉ូបពណ៌េលឿង រ ៉ូបពណ៌េលឿង អញច ឹងបនន័យថរ ៉ូបគឺខុសពីអវ 
េដយសរែតអវេយងរតូវេសលៀកជមួយសំពត់ ក៏បុ៉ែនតរ ៉ូបគឺែវងជងអវ 
បនន័យថេយងរគន់ែតពក់វមកគឺវអចលុបដល់ជងគង់ែតមដង 
អញច ឹងេយងអត់ចបំច់េសលៀកសំពត់ែថមមួយេទៀតេទ អញច ឹងនរេីនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ 
គត់កំពុងែតេសលៀករ ៉ូបពណ៌េលឿង េហយកន់វ៉លិសធំមួយ 
េនខងេរកយនរែីដលេសលៀករ ៉ូបពណ៌េលឿងេនះ គឺេយងេឃញមនបុរសវយេកមងមន ក់េទៀត 
គត់កំពុងែតឈរកន់វ៉លិសរបស់គត់ែដរ េហយតរមង់ជួរេដមបីែឆកសំបុរត ឬក៏េដមបីែឆកសំបុរត 
អញច ឹងបុរសែដលគត់េទបែតបញច ប់ករវសិសមកល គឺឈរេនេរកយេគ 
បុ៉ែនតេដយសរែតគត់រង់ចយូំរ អញច ឹងេដមបីកំុឲយធុញ េរពះេពលខលះេនេពលែដលេយងរង់ចយូំរ 
គឺវេធវឲយេយងធុញ អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង េដមបីកំុឲយធុញ គត់ក៏បនសដ ប់កស 
គត់យកកសពីកនុងេហេប៉របស់គត់ េហយយកដក់ចូលេទកនុងរតេចៀក 
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េដមបីសដ ប់បទចេរមៀងកំដរអរមមណ៍ អញច ឹងេដយសរែតមនុសសេរចន េនកនុងករតរមង់ជួរ 
ដូេចនះគត់រតូវចំណយេពលយូរ េដមបីរង់ចេំនកនុងជួរ អញច ឹងេហយេដមបីកំុឲយគត់អផសុក 
ឬក៏កំុឲយធុញ គត់យកកសេដមបីសដ ប់បទចេរមៀង 
េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតកន់វ៉លិសពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់ឈរតរមង់ជួរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី [១៦] េនកនុងរូបភពទី [១៦] េយងេឃញ បនទ ប់ពីគត់[កំពុង] 
ឈររង់ចអំស់រយៈេពលដល់យូរមក ដូេចនះមនុសសែដលេនខងមុខគត់ ក៏បនេឆកអីុនអស់ 
និងរតួតពិនិតយសំបុរតអស់េហយ ដូេចនះក៏ដល់េវនបុរសមន ក់ហនឹង 
អញច ឹងបុរសែដលេទបែតបញច ប់វសិសមកល គត់ក៏មកដល់កែនលងែឆកសំបុរត 
ែដលេយងេឃញេនកែនលងែឆកសំបុរត គឺមនមនុសសមន ក់េទៀត បុរសមន ក់កំពុងែតឈរេនទីេនះ 
អញច ឹងគត់ពក់ឯកសណឋ នជអនកែឆកសំបុរត េហយេនខងមុខគត់ គឺមនកំុពយូទ័រមួយ 
គត់មនកំុពយូទ័រមួយ អញច ឹងគត់េនកនុងបញជ រែឆកសំបុរត េហយគត់បនតរមូវឲយបុរសមន ក់ហនឹង 
ដក់ថលឹងវ៉លិសរបស់គត់េនេលជញជ ីង អញច ឹងជទូេទករេធវដំេណ រេនតមយនតេហះ 
គឺេយងែតងែតមនករកំណត់ៃនគីឡូ ឬក៏កំណត់ៃនទមងន់សមភ រៈែដលយកតមខលួន 
ែដលេគអចកំណត់ដូចជវ៉លិសែដលធំៗ អញច ឹងវ៉លិសធំៗ គឺេគអត់អចដក់េនតមខលួនបនេទ 
គឺបនន័យថេគទុកេនកែនលងគូទយនតេហះ បនន័យថេយងរតូវ រគន់ែតថលឹងេហយ 
េគនឹងមនភន ក់ងរយកវ៉លិសរបស់េយងេទទុកកនុងយនតេហះ ដូេចនះវ៉លិសធំៗ គឺកែនលងខលះ 
េនេពលែដលេយងេទជិតៗ ឬក៏េទទីឆង យ គឺេគអចកំណត់ទមងន់របស់វ៉លិសរបស់េយង 
ដូចជយនតេហះខលះ រកុមហុ៊នអកសចរណ៍ ឬក៏រកុមហុ៊នយនតេហះខលះ េគកំណត់វ៉លិសគឺរតឹម ៣០ 
គីឡូរកម អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់េលស ៣០ គីឡូរកម គឺេគអត់ឲយេយងដក់េទេទ 
បនន័យថេពលខលះេគអចដក់ឲយេយងដកអីវ៉ន់របស់េយងេចញ ឬក៏ដកេខអវរបស់េយងេចញខលះ 
េដមបីឲយេនសល់រតឹម ៣០ គីឡូ បុ៉ែនតេពលខលះេទៀតេគពិន័យជរបក់ 
េដយេគអចពិន័យជរបក់េយងេទតមចំនួនទមងន់ែដលេយងបនេលស អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺបុរសមន ក់ហនឹង គត់បនដក់វ៉លិសធំរបស់គត់ហនឹងេទថលឹងជញជ ីង 
ក៏បុ៉ែនតវ៉លិសរបស់គត់គឺទមងន់អត់ដល់ ៣០ គីឡូរកមេទ បនន័យថេយងេឃញេនកនុងេនះ 
គឺទមងន់វ៉លិសរបស់គត់គឺ ២៦ គីឡូរកម ដូេចនះគត់អត់បនតរមូវ អនករតួតពិនិតយហនឹង 
គត់អត់តរមូវឲយបុរសមន ក់ហនឹង គត់យកអីវ៉ន់ ឬក៏យកេខអវរបស់គត់េចញខលះពីកនុងវ៉លិសេទ 
េហយមួយេទៀតសរមប់វ៉លិសែដលេយងយកតមខលួន 
បនន័យថេពលខលះេយងរគន់ែតមនកតបតូចៗសរមប់ដក់សមភ រៈ 
ដូេចនះេយងអចដក់តមខលួន ឬក៏យកជប់ខលួនបនេពលេឡងយនតេហះ អញច ឹងេពលខលះសមភ រៈតូចៗ 
ក៏េគរតូវថលឹងទមងន់ែដរ បនន័យថវ៉លិសែដលអច ឬក៏កតបែដលអចយកតមខលួនបន 
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េពលខលះេគកំណត់ទមងន់រតឹម ១០ គីឡូ ឬក៏ ៧ គីឡូជេដម អញច ឹងេនេពលែដលេលសចំនួន 
េគឲយេយងដកេចញ បុ៉ែនតរបសិនេប េពលខលះេគអចនឹងឲយេយងផកពិន័យជរបក់ជេដម 
ដូេចនះមុននឹងេយងអចេឡងយនតេហះបន េយងរតូវែតថលឹងសមភ រៈរបស់េយងជមុនសិន 
បនទ ប់មកេយងរតូវរតួតពិនិតយសំបុរត។ 
 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បន 
បនទ ប់ពីគត់ថលឹងវ៉លិសរបស់គត់េហយ គឺមនភន ក់ងរេគដឹកជញជូ នវ៉លិសរតូវដក់េទកនុងយនតេហះ 
បនទ ប់មកបុរសមន ក់ហនឹង គត់កំពុងែតឈរនិយយជមួយនឹងអនកែឆកសំបុតរ្ អញច ឹងេនេពល 
មុនេពលែដលេយងអចចូលេទកនុងជិះយនតេហះបន េយងរតូវមកយកសំបុរតយនតេហះ 
មកេនកែនលងបញជ រែឆកសំបុរតសិន េដយេយងបន េពលខលះេនេពលែដលេយងជិះយនតេហះ 
គឺេយងទិញសំបុរតយនតេហះតមរយៈរកុមហុ៊នអកសចរណ៍ 
ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងទិញសំបុរតេនរកុមហុ៊នអកសចរណ៍ 
គឺេយងអត់ទន់បនសំបុរតជិះយនតេហះេទ អញច ឹងគឺេយងរតូវមកយកសំបុរតេនកែនលង 
េនកែនលងរពលនយនតេហះ ដូេចនះេនេពលែដលេយងមកដល់កែនលងបញជ រែឆកសំបុរត 
គឺេយងអចបងហ ញទិននន័យែដលេយងបនទិញសំបុរតយនតេហះពីរកុមហុ៊នេទសចរណ៍ 
ឬក៏រកុមហុ៊នអកសចរណ៍េហយបងហ ញេទអនករតួតពិនិតយសំបុរត 
ដូេចនះគត់នឹងអចេចញសំបុរតយនតេហះឲយេយងបន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺអនករតួតពិនិតយសំបុរត គត់កំពុងែតសួរេទកន់បុរសេនះ ថេតគត់រតូវករេកអីអងគុយែបបណ 
េរពះករជិះយនតេហះ គឺជទូេទអនកលក់សំបុរត ឬក៏អនកែឆកសំបុរត 
មុននឹងេគេចញសំបុរតយនតេហះឲយេយង គឺេយង គឺែតងែតសួរេយងថ 
េតចង់អងគុយេកអីរបេភទណ ឬក៏កែនលងណ េរពះេពលខលះយនតេហះខលះធំ គឺមនកែនលងអងគុយបី 
បនន័យថអងគុយមត់ផលូវ អងគុយកណដ ល ឬក៏អងគុយជប់មត់បងអួច ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់កំពុងែតសួរបុរសមន ក់េនះ[ថេត]ចូលចិតតអងគុយេកអីមត់ផលូវ ឬក៏ជប់បងអួច 
អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់អងគុយមត់បងអួចេដមបីេមលេទសភព 
េយងអចរបប់េទអនករតួតពិនិតយសំបុរតថេយងចង់អងគុយជិតមត់បងអួច 
ដូេចនះេគនឹងេរៀបចំេកអីជិតមត់បងអួចឲយេយងអងគុយ 
ក៏បុ៉ែនតេបសិនេបេយងអត់ចូលចិតតអងគុយចិតតមត់បងអួច េយងរបប់ថអងគុយចិតតផលូវ 
េនះអនករតួតពិនិតយសំបុរតនឹងអចឲយេយងអងគុយនូវចិតតផលូវបន 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់អងគុយេកអីមួយណ េយងរគន់ែតរបប់េទអនកលក់សំបុរត 
គឺជករេរសច។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីគត់េរជសេរ សសំបុរតរចួរល់េហយ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់េរជសេរ សសំបុរតរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនទទួលសំបុរតពីអនកែឆក ឬក៏រតួតពិនិតយសំបុរតេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញសំបុរតយនតេហះរបស់គត់ គឺជសំបុរតមួយែដលេទកន់របេទសសវីស 
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេទកន់របេទស[សវីស] ែដលេទកន់ទីរកុងសូ៊រចិ 
អញច ឹងជធមមតេនកនុងសំបុរតយនតេហះ គឺែតងែតរបប់អំពីេគលេដែដលេយងរតូវេទ 
េហយនិងេលខេកអីែដលេយងអងគុយ េដយសរែតេកអីយនតេហះគឺមនេលខ 
អញច ឹងេយងអត់អចអងគុយេផដសផដ សបនេទ ដូេចនះេនេពលែដលេយងទទួលសំបុរតយនតេហះ 
េយងរតូវពិនិតយេមលេលខសំបុរតរបស់េយង ថេតេយងរតូវអងគុយេកអីេលខបុ៉នម ន 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងេឡងេទេលយនតេហះ 
េយងអចបងហ ញសំបុរតេទកន់អនកបេរមករេនកនុងយនតេហះ 
ដូេចនះេគនឹងនេំយងេទកន់េកអីែដលេយងរតូវអងគុយ ែដលេនកនុងរូបភពទី ៨ 
គឺគត់បនទទួលសំបុរតរបស់គត់ែដលមនេលខេកអី គឺេលខ ៣៧ A 
េហយទីរកុងរបស់គត់ែដលរតូវេទគឺទីរកុងសូ៊រចិៃនរបេទស[សវីស]។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់ទទួលបនសំបុរតេហយ អញច ឹងគត់រតូវេទកែនលងែដលរតូវេឡងយនតេហះ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវេទកែនលងែដលរតូវេឡងយនតេហះ 
គឺមុននឹងេពលែដលគត់ចូលេទកែនលងេនះ 
គឺរតូវឆលងកត់កររតួតពិនិតយេលខលួនរបណរបស់គត់សិន 
ដូេចនះអមបញ់មិញគឺេគរតួតពិនិតយេទេលវ៉លិសរបស់គត់ 
អញច ឹងេនេពលែដលេគរតួតពិនិតយវ៉លិសរបស់គត់េហយ 
គឺេគយកវ៉លិសរបស់គត់េទទុកកនុងយនតេហះ ចំែណកឯគត់វញិ 
គឺេគរតូវរតួតពិនិតយសមភ រៈេនេលខលួនរបណរបស់គត់ េដមបីឲយចបស់ថ 
គត់មិនមនរបស់អវីែដលមនេរគះថន ក់ េដមបីដក់េនេលយនតេហះេទ 
អញច ឹងេពលេយងជិះយនតេហះ គឺេគអត់អចឲយេយងយកកបិំត ឬក៏កៃរនត ឬក៏ឧបករណ៍មុតរសួច 
ឬក៏អវុធេផសងៗតមខលួនេទ អញច ឹងេយងអត់អចយកឧបករណ៍ 
ែដលបងកឲយមនេរគះថន ក់តមខលួនេទ ដូេចនះេគរតូវពិនិតយេដយរបព័នធ [scanner] មដងេទៀត 
អញច ឹងេគេសកនសមភ រៈរបស់គត់មដងេទៀត ដូេចនះគត់រតូវេដះែខសរកវត់ គត់រតូវយកកបូបលុយ 
ទូរស័ពទរបស់គត់ េហយនិងកសសដ ប់ចេរមៀងរបស់គត់ែដលគត់សដ ប់អមបញ់មិញ 
ដក់ចូលេទកនុងរបអប់មួយ អញច ឹងដក់ចូលេទកនុងរបអប់មួយ េហយេគយករបអប់េនះ 
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ដក់មកកនុងម៉សីុនេសកន េដមបីរតួតពិនិតយេមលថេតមនរបស់េរគះថន ក់ែដរឬេទ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៩ គឺមននរមីន ក់ គត់កំពុងែតអងគុយេដមបីរតួតពិនិតយ 
គត់កំពុងែតអងគុយសមលឹងេទេមលកំុពយូទ័ររបស់គត់ ថេតអនកដំេណ រមនរបស់េរគះថន ក់ែដរឬេទ 
េនេពលែដលគត់ដក់តមខលួនេឡងជិះយនតេហះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ 
េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់រតួតពិនិតយសមភ រៈរបស់គត់ែដលដក់តមខលួនរចួេហយ 
អញច ឹងគឺគត់អត់មនសមភ រៈអវីែដលមនេរគះថន ក់េនេពលែដលគត់ជិះយនតេហះេនះេទ 
ដូេចនះសនតិសុខែដលរតួតពិនិតយសមភ រៈ គត់អចអនុញញ តឲយបុរសេនះបនតដំេណ រេទៀតបន 
អញច ឹងមុនេពលែដលេយងអចេឡងជិះយនតេហះបន េយងរតូវែតមកពិនិតយប៉សព័រសិន 
េដយសរែតបុរសមន ក់ហនឹង គត់រតូវេចញេរករបេទស ដូេចនះេដមបីេចញេរករបេទសបន 
េយងរតូវមនប៉សព័រ ឬក៏លិខិតឆលងែដន អញច ឹងភសែខមរ េយងេហថ លិខិតឆលងែដន 
េដយសរែតេយងឆលងរបេទស ដូេចនះេយងរតូវែតមនលិខិតឆលងែដនមួយ 
េដមបីអនុញញ តឲយេយងឆលងែដន របសិនេបេយងឆលងរបេទសមួយេទកន់របេទសមួយ 
អត់មនលិខិតឆលងែដនេទ េនះេយងេហថករឆលងែដនខុសចបប់ ដូេចនះបូ៉លិសអចចប់េយងបន 
អញច ឹងេដមបីឲយមនករឆលងែដនរសបចបប់ គឺេយងរតូវែតមនលិខិតឆលងែដន និងមនទិដឋ ករ 
ែដលមនសុពលភព អញច ឹងេយងរតូវសំុទិដឋ ករែដលមនសុពលភពពីអជញ ធរសធរណៈ 
េដមបីអចេធវករឆលងែដនបន ដូេចនះេនកនុងរពលនយនតេហះ េនេពលែដលេយង 
មុននឹងេយងេឡងជិះយនតេហះ គឺេគនឹងេធវកររតួតពិនិតយនូវលិខិតឆលងែដនរបស់េយង 
ថេតលិខិតឆលងែដនរបស់េយងគឺនូវសុពលភពែដរឬេទ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១០ េនះ 
គឺបុរសមន ក់េនះ គត់បនហុចលិខិតឆលងែដនរបស់គត់ រមួជមួយនឹងសំបុរតយនតេហះ 
េទឲយបុគគលិកមន ក់ែដលេនកនុងទូ ឬក៏េនកនុងបនទប់រតួតពិនិតយ អញច ឹងបុគគលិកមន ក់េនះ 
គត់េសលៀកពក់ឯកសណឋ នជអនករតួតពិនិតយលិខិតឆលងែដន ែដលេយងេឃញគត់ពក់អវធំ 
ពណ៌របេផះ េហយមនរកវត់កពណ៌េលឿងផងែដរ អញច ឹងគត់កំពុងែតឈរេនកនុងបនទប់មួយ 
ែដលេយងេឃញបនទប់េនះគឺជបនទប់កញច ក់ អញច ឹងគត់អចេមលេឃញអនកដំេណ របន 
េហយេនខងេរកយខនងរបស់គត់ គឺមនកំុពយូទ័រមួយេរគឿង គឺមនកំុពយូទ័រមួយេរគឿង 
អញច ឹងគត់េរបកំុពយូទ័រេដមបីរតួតពិនិតយលិខិតឆលងែដនថេតលិខិតឆលងែដនេនះ 
មនសុពលភពែដរឬេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីគត់រតួតពិនិតយសំបុរតយនតេហះេហយ និងលិខិតឆលងែដនរចួេហយ 
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ដូេចនះអត់ទន់ដល់េពលែដលគត់រតូវេឡងយនតេហះេទ េដយសរែតេម៉ងេនសល់ េនសល់េម៉ង 
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផសរ េនកនុងផសរែដលេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ 
េរពះជទូេទផសរែដលេនកនុងរពលនយនតេហះ គឺមនលក់នូវទំនិញេថកៗ ែដលអត់មនពនធ 
េដយសរែតវអត់មនពនធ ដូេចនះគឺទំនិញេនះទងំអស់េនះេថកៗ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនផល កបញចុ ះតៃមលជេរចនេទេលមុខទំនិញ 
ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតេដរេមលេនកនុងផសរែដលេនកនុងរពលនយនតេហះ 
េហយេយងេឃញេនកនុងផសរគឺមនលក់សមភ រៈជេរចន េនកនុងផសរេនះគឺមនលក់សមភ រៈជេរចន 
ដូចជរស ដូចជទឹកអប់ ឬក៏នំេផសងៗែដលេយងអចរកទិញបន 
បុ៉ែនតេយងេឃញេនេរកយខនងរបស់គត់ គឺមនទំនិញមួយចំនួន គឺបញចុ ះតៃមលជពិេសសផងែដរ 
អញច ឹងេពលខលះ ទំនិញខលះ េនេពលែដលេគចង់ឲយលក់ដច់េរចន 
េនេពលែដលេគចង់ឲយលក់ដច់េរចន េគអចេធវករបញចុ ះតៃមលផងែដរ 
េដមបីឲយអតិថិជនគិតថវេថក អញច ឹងទំនិញែដលបញចុ ះតៃមលគឺេថក ដូេចនះអតិថិជនចូលចិតតទិញ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតេដរផសរេនកនុងរពលនយនតេហះ 
ែដលមនលក់ទំនិញេថកៗ េរពះែតទំនិញអត់មនបង់ពនធ េហយមនទំនិញខលះ 
គឺកំពុងែតបញចុ ះតៃមលផងែដរ អញច ឹងេគបញចុ ះតៃមល េដមបីតៃមលកន់ែតទប 
េនះឲយមនអតិថិជនទិញកន់ែតេរចន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ 
គឺេយងនិយយអំពីតរងែដលសរមប់ឲយយនតេហះេចញដំេណ រ អញច ឹងមនតរងមួយ 
សរមប់េជងយនតេហះេចញដំេណ ររគប់េជងយនតេហះទងំអស់ ែដលេយងេឃញេនកនុងតរងេនះ 
គឺមនទង់ជតិ មនទង់ជតិរបស់របេទសនីមួយៗ េហយមនេឈម ះទីរកុង 
ែដលេយងេឃញេនេលេគ ទីរកុងេលេគជទីរកុងសូ៊រចិរបស់របេទស[សវីស] 
អញច ឹងទីរកុងសូ៊រចិនឹងេចញដំេណ រេនេម៉ង ១៣:៤៥ នទី បនន័យថេម៉ង ១ រេសៀល ៤៥ នទី 
អញច ឹងយនតេហះនឹងេចញដំេណ រេនេម៉ង ១:៤៥ នទីរេសៀល ចំែណកឯេនទី ២ 
គឺជទីរកុងែប៊រលីន ែដលេយង ភសែខមរេយងេហថទីរកុងែប៊កឡងំ 
េយងេហថទីរកុងែប៊កឡងំេនរបេទសអលលឺម៉ង់ អញច ឹងរបេទសអលលឺម៉ង់គឺ 
ទីរកុងធំរបស់េគគឺទីរកុងែប៊កឡងំ ែដលេគនឹងរតូវេចញដំេណ រេនេម៉ង ១:៥០ 
បនន័យថយឺតជងយនតេហះែដលេចញដំេណ រេទទីរកុងសូ៊រចិ របេទស[សវីស] ចំនួន ៥ នទី 
េហយេជងេហះេហរែដលរតូវេទទីរកុងែប៊កឡងំៃនរបេទសអលលឺម៉ង់ គឺ 
ក៏េគេចញដំេណ ររតឹមរតូវផងែដរ បនន័យថអត់មនយឺតយ៉វ ឬក៏អត់មនពនយរេពលេនះេទ 
អញច ឹងទីរកុងសូ៊រចិៃនរបេទស[សវីស] ជមួយនឹងទីរកុងែប៊កឡងំៃនរបេទសអលលឺម៉ង់ 
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គឺរបេទសទងំពីរ គឺេនតំបន់អឺរ ៉ុបដូចគន  អញច ឹងបនន័យថេជងេហះេហររបស់េគ គឺេនែកបរៗគន  
បនន័យថេគេចញដំេណ រែកបរៗគន  េដយសរែតេគេនតំបន់អឺរ ៉ុបដូចគន  
ក៏បុ៉ែនតេនកនុងតរងេជងេហះេហរ ចុងេរកយេគគឺជ[របេទស] ទីរកុងេប៉ជីង េប៉ជីង ឬក៏េប៉កងំ 
ែដលជទីរកុងរបស់របេទសចិន អញច ឹងរបេទសចិនគឺជរបេទសដ៏ធំមួយែដលេនកនុងតំបន់អសីុ 
ែដលជរបេទសធំជងេគ ឬក៏ធំមួយ េនកនុងតំបន់អសីុ 
ែដលេយងេឃញេជងេហះេហររបស់របេទសចិន គឺេនេម៉ង ១:៥៥ នទី ឬក៏េម៉ង ១៣:៥៥ នទី 
ក៏បុ៉ែនតេជងេហះេហររបស់ចិន គឺរតូវបនពនយរេពល 
របែហលជេដយសរែតមនបញហ អកសធតុ ឬក៏របែហលជមនបញហ យនតេហះ 
ដូេចនះេគរតូវពនយរេពល េដមបីរតួតពិនិតយបញហ បេចចកេទសជមុនសិន មុននឹងករេធវដំេណ រ 
េរពះេដមបីេចៀសវងនូវេរគះថន ក់េផសងៗេកតេឡងេនេពលេធវដំេណ រ ដូេចនះេគរតូវរបុងរបយ័តន 
េដយរតួតពិនិតយកនុងករេធវ មុននឹងករេហះេហរ 
ដូេចនះេជងេហះេហរេទទីរកុងេប៉កងំៃនរបេទសចិន គឺរតូវបនពនយរេពល 
េដយសរកតត មួយចំនួន ដូចជកតត អកសធតុ ឬក៏បញហ បេចចកេទសជេដម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញ បនទ ប់មក បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេឡងមកដល់យនតេហះ អញច ឹងគត់បនេឡងមកដល់យនតេហះ 
េហយគត់ក៏បនអងគុយនូវកែនលងេកអីអងគុយរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់បនឲយសំបុរតយនតេហះរបស់គត់ 
េទកន់បុគគលិកែដលបេរមករេនកនុងយនតេហះ ដូេចនះគត់ងយរសួលកនុងកររកេកអីរបស់គត់ 
េរពះេលខេកអីរបស់គត់គឺបុគគលិកេនកនុងបេរមករេនកនុងយនតេហះ គឺគត់សគ ល់ 
ដូេចនះគត់នបុំរសមន ក់េនះមកអងគុយេនេកអីរបស់គត់ េដយគត់អងគុយេនេកអីជប់មត់បងអួច 
អញច ឹងគត់បនទិញេកអីេនជប់មត់បងអួចេដមបីអងគុយ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់អងគុយេនេលយនតេហះ គត់បនពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព 
ជទូេទេនេពលែដលេយងជិះយនតេហះ េយងរតូវពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព 
េរៀងរល់េពលេធវដំេណ រ គឺទងំេពលេឡងយនតេហះ និងេពលែដលយនតេហះចុះចត 
គឺេយងរតូវពក់ែខសរកវត់សុវតថិភពជនិចច េដមបីរកសសុវតថិភពរបស់េយង 
េនេពលែដលយនតេហះេហះេឡង និងេនេពលែដលយនតេហះេហះចុះ 
ដូេចនះេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គឺគត់កំពុងែតដក់ែខសរកវត់សុវតថិភពរបស់គត់[េន]ជំុវញិចេងកះ 
េរពះេដមបីគត់ចង់រកសសុវតថិភពរបស់គត់ 
កំុឲយគត់មនេរគះថន ក់េនេពលែដលយនតេហះេឡងេល ឬក៏យនតេហះចុះចត។ 
 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TAKING AN AIRPLANE (SAKANAN)  

  

	 	 	
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. 

បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ 
េយងេឃញយនតេហះកំពុងែតេហះេឡងេចញពីរពលនយនតេហះ 
េដយសរែតទីរកុងែដលគត់មកទសសន គឺជទីរកុងមួយែដលមនេទសភព ឬក៏អកសធតុលអ 
ដូេចនះេយងេឃញមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ និងមនៃផទេមឃរសឡះ 
េហយមនពពកសបនតិចបនតួចេនេលេមឃ អញច ឹងគឺៃផទេមឃរសឡះ ដូេចនះយនតេហះេហះេឡង 
េទកន់ទីរកុងសូ៊រចិៃនរបេទស[សវីស] 
េដយេយងេឃញយនតេហះគឺែតងែតរត់េហះេនតមផលូវរបស់យនតេហះ 
ដូេចនះេនេពលែដលវរត់ដល់េលបឿនកំណត់ វនឹងេហះេឡង េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺយនតេហះកំពុងែតេហះេឡងេទេលេចញពីរពលនយនតេហះ េដមបីេឆព ះេទេលអកស 
អញច ឹងេយងេឃញអមសងខងផលូវយនតេហះ េយងេឃញមនរុកខជតិតូចធំជេរចន 
េដយសរែតៃថងេនះគឺអកសធតុរសឡះលអ ដូេចនះគឺេយងអចេមលេឃញរុកខជតិពណ៌ៃបតង 
និងៃផទេមឃរសឡះ េហយរពះអទិតយបេញចញរសម ីឬក៏ពនលឺមកេលែផនដីផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ 
េនេពលែដលយនតេហះកំពុងែតេធវដំេណ រ គឺែតងែតមនករបេរមេភសជជៈ ឬក៏ចំណីអហរ 
ឬក៏អហរសរមន់េនេលយនតេហះផងែដរ េដយេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមន ក់េនះ 
គត់បនយកទឹករកូច បនន័យថគត់ទទួលបនទឹករកូចពីអនកបេរមេនេលយនតេហះ 
ចំនួនមួយកំបុ៉ង េហយេគក៏បនមនែកវមួយសរមប់ឲយគត់ផងែដរ អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង 
េនេពលែដលគត់កំពុងែតជិះ គត់បនចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវេដមបីញុ ំេហយគត់ជិះបេណដ រ 
គត់ដក់កសសដ ប់រតេចៀកគត់បេណដ រ េដយសរែតករេធវដំេណ រតមផលូវឆង យ 
អញច ឹងេដមបីកំុឲយធុញថប់ ឬក៏កំុឲយអផសុក គត់បនសដ ប់ចេរមៀងបេណដ រ 
និងអងគុយញុទឹំករកូចបេណដ រ េដយគត់សដ ប់ចេរមៀង េដមបីកំុឲយរខំន[ដល់]អនកដៃទ 
គឺគត់រតូវករេរបកសសដ ប់រតេចៀក អញច ឹងគត់េរបកសសដ ប់រតេចៀក 
េដមបីដក់ចូលរតេចៀករបស់គត់ អញច ឹងគត់អត់សដ ប់រខំនដល់អនកដៃទេទ 
បនន័យថចេរមៀងទងំអស់គឺឮែតគត់មន ក់ឯងែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់បនទទួលទឹករកូចេនេពលែដលអនកបេរមយនតេហះគត់បនផដល់អហរសរមន់ដល់េភញៀវ 
េហយគត់អងគុយសដ ប់កស េដមបីកំុឲយគត់អផសុក ឬក៏កំុឲយគត់ធុញ 
េនេពលែដលគត់ជិះយនតេហះេទកន់ផទះរបស់គត់វញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ គឺេយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់ជិះអស់ជេរចនេម៉ងមក 
យនតេហះក៏បនមកដល់ទីរកុងសូ៊រចិៃនរបេទស[សវីស] ក៏បុ៉ែនតខុសគន អំពីរបេទសអមបញ់មិញ 
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េដយសរែតទីរកុងសូ៊រចិៃនរបេទស[សវីស]គឺរតជក់ 
ដូេចនះេយងេឃញរពលនយនតេហះគឺសុទធែតទឹកកក បនន័យថេនជំុវញិគឺមនភនំទឹកកកជេរចន 
អញច ឹងគឺបនន័យថែខរងេនកនុងរបេទស[សវីស] ដូេចនះវេធវឲយធល ក់ទឹកកក 
ែដលេយងេឃញេទសភពជំុវញិគឺេយងអត់េឃញមនេដមេឈពណ៌ៃបតងេទ 
អញច ឹងអត់មនេដមេឈពណ៌ៃបតងេទ េនេពលែដលធល ក់ទឹកកក ដូេចនះធមមជតិទងំអស់គឺរុព័ំទធ 
ឬក៏រគបេទេដយផទ ងំទឹកកក បនន័យថកេមទចទឹកកកែដលធល ក់មកពីេល បនន័យថរតជក់េពក 
ដូេចនះវនឹងេធវឲយកកនូវទឹកេផសងៗ ឬក៏កេមទចកមទីេផសងៗ អញច ឹងេយងេឃញេនទីេនះ 
គឺសុទធែតមនភនំែដលរគបដណដ ប់េទេដយទឹកកក 
េហយនិងេទសភពេនតមសងខងផលូវយនតេហះ គឺក៏សុទធែតទឹកកកែដរ 
គឺអត់មនរុកខជតិពណ៌ៃបតងេនះេទ 
អញច ឹងយនតេហះក៏បនមកដល់រពលនយនតេហះៃនរបេទស[សវីស]ៃនទីរកុងសូ៊រចិ 
អញច ឹងយនតេហះក៏បនចុះចតមកេរកម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ េនេពលែដលយនតេហះចុះចតេហយ បុរសមន ក់េនះ 
េនេពលែដលគត់េចញពីយនតេហះ អញច ឹងគត់ក៏បនច ំមកចយំកវ៉លិសរបស់គត់ 
េដយគត់ដក់េនកនុងយនតេហះ ដូេចនះេនេពលែដលេយងចុះពីយនតេហះ 
េយងអត់ចបំច់យកវ៉លិសរបស់េយង ឬក៏ចយំកវ៉លិសរបស់េយងេចញពីយនតេហះេនះេទ 
េយងរគន់ែតមកកែនលងរតួតពិនិតយសំបុរតឲយេគរតួតពិនិតយលិខិតឆលងែដន 
បនទ ប់មកេយងេទកែនលងមយួេទៀត េដមបីចយំកវ៉លិសេយងែតមដង 
េដយមនភន ក់ងររបស់បុគគលិកែដលបេរមករេនរពលនយនតេហះ 
េគនឹងមនករដឹកជញជូ នវ៉លិសរបស់េយងេចញពីយនតេហះ 
េហយេយងយកមកដក់េនេលម៉សីុនមួយ ជម៉សីុនែដលវលិជំុវញិ 
ដូេចនះេគនឹងដក់វ៉លិសរបស់អនកដំេណ រទងំអស់េលម៉សីុនេនះ 
េហយឲយអនកដំេណ រទងំអស់ឈរែកបរម៉សីុន េនេពលែដលេគេឃញវ៉លិសរបស់ខលួនេគ 
េគនឹងចប់យកមិនខន ដូេចនះបុរសមន ក់ហនឹង គត់កំពុងែតឈរេនែកបរម៉សីុនវលិ 
ឬក៏ម៉សីុនសរមប់ដក់វ៉លិស េដមបីឈររង់ចវ៉ំលិសពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់អត់េឃញវ៉លិសរបស់គត់ គឺគត់អត់យកេផដសផដ សេនះេទ 
េរពះេនេពលែដលគត់យកេផដសផដ ស វអចេធវឲយអនកដៃទបត់បង់វ៉លិសបន 
ដូេចនះគត់រង់ចែំតវ៉លិសរបស់គត់ែតបុ៉េណណ ះ េដយវ៉លិសរបស់គត់គឺមនពណ៌ទឹករកូច 
ដូេចនះគត់អត់យកវ៉លិសែដលពណ៌ស ឬក៏ពណ៌របេផះែដលរត់កត់គត់េនះេទ 
អញច ឹងគត់ឈររង់ចរំហូតដល់វ៉លិសទឹករកូចរបស់គត់មកដល់ អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង 
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គត់េសលៀកេខសេជងែវង ពក់អវេខៀវៃដខល ីេហយគត់ឈរែរជងេហេប៉ 
េដយដក់ៃដរបស់គត់ចូលេទកនុងេហេប៉េខរបស់គត់ 
ែដលគត់ឈររង់ចវ៉ំលិសរបស់គត់មកដល់ ដូេចនះេនេពលែដលវ៉លិសគត់មកដល់ 
គត់នឹងយកវ៉លិសរបស់គត់ េហយេចញពីរពលនយនតេហះ េដមបីេទផទះរបស់គត់វញិ 
បនទ ប់ពីគត់េធវករវសិសមកល ឬក៏ឈប់សរមកលំែហេនកនុងមត់សមុរទ 
ដូេចនះេនេពលែដលគត់បញច ប់វសិសមកលរបស់គត់ 
គត់ក៏បនេធវដំេណ រតមយនតេហះមកកន់ទីរកុងសូ៊រចិៃនរបេទស[សវីស]វញិ។ 


