
KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TAKING AN AIRPLANE (VANNA)  

  

	 	 	
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. 

សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺនិយយអំពីករេធវដំេណ រតមយនតេហះ។  
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ គត់ពក់អវសៃដខល ី
ជមួយនឹងេខខលីពណ៌សែដរ។ គត់គឺជអនកេទសចរ េដយសរែតគត់មនៃថងឈប់សរមក 
ដូេចនះគត់ក៏បនេធវដំេណ រមកលំែហកយេនេឆនរសមុរទ េដយេយងេឃញៃថងេនះ 
មនអកសធតុលអ េយងេឃញមនពនលឺៃថងេកដ លមម និងមនដំុពពកជេរចន 
ដូេចនះគត់ក៏បនមកអងគុយសរមកលំែហកយែផអកនឹងេកអីេនជិតមត់សមុរទ 
និងមនពក់ែវន៉តករពរកេមដ ៃថង េដមបីកំុឲយពនលឺៃថងចងំរតូវែភនករបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់អងគុយេមលេទសភពបេណដ រ គត់បឺតទឹកដូងបេណដ រ េដយេរបទុេយ េដយេរបទុេយ  
អញច ឹងេយងដឹងេហយថដូង គឺេយងអចញុទឹំករបស់វក៏បន 
និងេរកយេពលែដលេយងញុទឹំកអស់ េយងអចយកដូងេនះេទកប់ ឬក៏េទពុះ 
េដមបីយកសច់របស់វេនខងកនុងមកញុ។ំ និងសច់របស់វ 
ក៏អចយកេទេធវជដូងរកឡុកក៏បនែដរ និងេនខងេរកយបុរសមន ក់េនះ 
េយងេឃញមនេដមដូង េយងេឃញមនេដមដូង និងែផលដូង។ 
ជធមមតេនតំបន់េឆនរសមុរទគឺមនេដមដូង និងែផលដូងេរចន ដូេចនះេនេពលែដលេភញៀវេទសចរ 
គត់មកសរមកលំែហកយេនេឆនរសមុរទ ភគេរចនគឺគត់ចូលចិតតញុដូំង េដយសរែតដូង 
ទឹករបស់វ គឺរតជក់និងែផអមឆង ញ់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ទី ២ រូបភពទី ២ ៃថងឈប់សរមករបស់គត់រតូវ 
ៃថងឈប់សរមករបស់គត់រតូវបនបញច ប់ រតូវបនបញច ប់ 
ដូេចនះគត់រតូវរតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញិ េដមបីេធវករធមមត។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេហតក់សីុ េដមបីឲយតក់សីុមកយកគត់េទរពលនយនតេហះ 
េដមបីជិះយនតេហះរតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញិ។ េយងេឃញឡនតក់សីុ 
គឺមនសញញ សមគ ល់េនខងេល េនខងេលឡនគឺមនផល កដក់ គឺមនផល ករបប់ របប់ថ 
េនះគឺជឡនតក់សីុ គឺមនផល កែដលសរេសរអកសរតក់សីុ អញច ឹងងយរសួលសរមប់េភញៀវ គត់ 
គត់េហ អញច ឹងងយរសួលសរមប់េភញៀវ គត់េហ និងេយងេឃញអនកេបកឡនតក់សីុ 
គឺអងគុយេនខងមុខ។ គត់េបកយ៉ងយកចិតតទុកដក់ និងេភញៀវគឺអងគុយេនខងេរកយ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគឺគត់អងគុយេនខងេរកយ 
េដមបីឲយអនកេបកឡនតក់សីុយកគត់េទរពលនយនតេហះ 
េដមបីជិះយនតេហះេទរបេទសរបស់គត់វញិ។ អញច ឹងេបេទះបីជគត់អងគុយេនកនុងឡន 
គត់េនែតពក់ែវន៉តករពរកេមដ ៃថង ពីេរពះងយរសួលេនេពលែដលគត់េចញ 
េនេពលែដលគត់ចុះពីកនុងឡន េចញេទខងេរក េបេនខងេរកមនពនលឺៃថង 
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អញច ឹងពនលឺៃថងមិនចងំរតូវែភនករបស់គត់េទ។ េដយសរែតគត់ពក់ែវន៉តករពរកេមដ ៃថង។ 
អញច ឹងេយងេឃញអនកេបកឡនតក់សីុកំពុងែតេបកេនតមផលូវេដមបីយក 
េដមបីយកបុរសមន ក់េនះេទរពលនយនតេហះ េដមបីយកបុរសមន ក់េនះេទរពលនយនតេហះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ ឡនតក់សីុក៏បនេបកមកដល់រពលនយនតេហះ 
ែដលេយងេឃញេនរពលនយនតេហះេយងេឃញមនផល កសញញ ជេរចនេដមបីរបប់េភញៀវ 
េដមបីរបប់េភញៀវ ផលូវណរតូវេទកែនលងណ ផលូវណរតូវេទកែនលងណ។ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញមនផល កសញញ ពីរ។ ផល កសញញ េនេលទវ រទី ១ 
គឺេឃញយនតេហះចុះចតខងេរកម អញច ឹងមនន័យថផលូវេនះគឺសរមប់េភញៀវ សរមប់េភញៀវគត់ចុះ 
គត់ចុះពីេលយនតេហះ គត់អចេចញតមរចកទវ រេនះ។ អញច ឹង និងេយងេឃញសញញ មួយេទៀត 
គឺយនតេហះេឡង គឺយនតេហះេឡងមនន័យថេភញៀវែដលគត់រតូវករ 
េភញៀវែដលគត់េធវដំេណ ររតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញិ គត់រតូវ 
គត់រតូវេធវដំេណ រេទតមផល កសញញ េនះ គត់រតូវេធវដំេណ រេទតមផល កសញញ េនះ។ 
អញច ឹងអនកេបកឡនតក់សីុបនេបកេទ បនេបកេទតមផល កសញញ ែដលយនតេហះេឡង 
ែដលយនតេហះេឡងេនះ េដមបីដក់េភញៀវរបស់គត់ េដមបីដក់េភញៀវរបស់គត់ចុះ 
អញច ឹងេដមបីដក់េភញៀវរបស់គត់ចុះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនមកដល់រពលនយនតេហះ គត់ក៏បនឲយលុយតក់សីុ អញច ឹងតក់សីុគឺគិតជគីឡូែម៉រត 
អញច ឹងេទតម េទតមតក់សីុខលះ គឺគត់គិតមួយគីឡូែម៉រតគឺតៃមល ៤០០០ េរៀល ឬក៏ ១ ដុលល រ។ 
អញច ឹងេទតមតៃមលែដលគត់ដក់ បុ៉ែនតជទូេទគឺេយងគិតេទតមគីឡូែម៉រត 
អញច ឹងគឺគិតេទតមគីឡូែម៉រត។ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ឲយលុយេទតក់សីុរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនេដរចូលមកខងកនុងេទតមផល កសញញ  ែដលបនបងហ ញរបប់េនខងេរក។ 
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៤ គត់េដរចូលមកខងកនុង បុ៉ែនតមុនេពលែដលគត់េឡងយនតេហះ 
គត់រតូវ គត់រតូវរតួតពិនិតយ គត់រតូវរតួតពិនិតយ និងគត់រតូវឆលងកត់កែនលងជេរចនជមុនសិន។ 
អញច ឹងកែនលងទី ១ គត់រតូវមករតួតពិនិតយវ៉លិសរបស់គត់ េដមបីថតអិុច-េរ ៉
េដមបីឲយចបស់ថវ៉លិសរបស់គត់ មិនមន មិនមនរបស់ហមឃត់។ 
អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលគត់េដរមកដល់កែនលងរតួតពិនិតយេនះ  
គត់បនេលកវ៉លិសរបស់គត់ដក់េនេលម៉សីុន ម៉សីុនក៏បនរុញចូលេទ[កនុង] ចូលេទខងកនុង 
េដមបីឲយបុគគលិកេនទីេនះគត់េធវកររតួតពិនិតយ។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់មខ ងកន់វ៉លិស  
េដមបីឲយវ៉លិស កន់វ៉លិសេដមបី េដមបីរុញវ៉លិសេនះ ឬក៏ម៉សីុនេនះ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TAKING AN AIRPLANE (VANNA)  

  

	 	 	
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. 

គឺបនរុញវ៉លិសេនះចូលេទកនុង ចូលេទខងកនុងេដមបីេធវកររតួតពិនិតយ។  
អញច ឹងបុគគលិកេនកនុងរពលនយនតេហះ ែដលជអនកែឆកេមលអិុច-េរ ៉គត់បនអងគុយ 
គត់បនអងគុយេមលកំុពយូទ័ររបស់គត់ ឬក៏េមលម៉សីុនសរមប់ែឆក េមលម៉សីុនរបស់ សរមប់ែឆក 
េដមបីឲយដឹងថេនខងកនុងគឺមិនមនរបស់ែដលហមឃត់េនះេទ េដមបីេនខងកនុង 
េនខងកនុងគម ន[របស់] មន េដមបីឲយចបស់ថរបស់េនខងកនុងអត់មនរបស់ែដល 
ែដលហមឃត់។ អញច ឹងេយងេឃញបុគគលិកែដលេធវករេនទីេនះ គឺរតូវមនកររបុងរបយ័តន 
ពីេរពះរបសិនេបអត់មនកររបុងរបយ័តនេទ 
េពលខលះក៏អចមនបញហ េកតេឡងេនកនុងរបេទសរបស់គត់ េនកនុងរបេទសរបស់គត់ 
អញច ឹងអចមនបញហ េកតេឡងេនកនុងរបេទសរបស់គត់បន។ ដូេចនះគត់រតូវេធវករ 
គត់រតូវេធវករយ៉ងរបុងរបយ័តន។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយ 
ែដលពក់ឯកសណឋ នជអនករតួតពិនិតយអិុច-េរ ៉ែដលពក់ឯកសណឋ នជអនករតួតពិនិតយអិុច-េរ ៉
ែដលមនមួក និងឯកសណឋ ន ែដលមនមួក និងឯកសណឋ នពណ៌ស 
និងេនខងមុខគត់េយងេឃញមនម៉សីុនសរមប់េមល សរមប់េមល 
ែឆកេមលេនខងកនុងវ៉លិសរបស់េភញៀវ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់ 
គត់ែឆកេមលយ៉ងយកចិតតទុកដក់។ 
 
រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់េធវអិុច-េរេ៉ទេលវ៉លិសរបស់គត់រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនមកកែនលងមួយេទៀត។ េដយសរែតមនេភញៀវជេរចន េដយសរែតមនេភញៀវជេរចន 
គត់ គត់ គត់ឈររង់ច ំដូេចនះគត់រតូវឈរតរមង់ជួរេនខងេរកយេគ 
គត់រតូវឈរតរមង់ជួរេនខងេរកយេគ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេនះ 
េយងេឃញគត់សដ ប់ េយងេឃញគត់មនដក់កសេនរតេចៀករបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់សដ ប់េភលងបេណដ រ គត់ឈរតរមង់ជួរ េដមបីចូលេទកែនលងមួយេទៀត 
េដមបីចូលេទកែនលងមួយេទៀត េដមបីេធវករែឆកនូវទមងន់ េដមបីេធវករែឆកនូវទមងន់វ៉លិសរបស់គត់ 
េធវករែឆកនូវទមងន់វ៉លិសរបស់គត់ និងេធវករទិញសំបុរត និងេធវករទិញសំបុរតេផសងៗេទៀត។ 
អញច ឹងេនរពលនយនតេហះ គឺេធវ មុនេពលែដលេយងេឡងជិះយនតេហះ េយងរតូវ េយងរតូវចូល 
េយងរតូវរតួតពិនិតយមួយដំណក់កលេទមួយដំណក់កល និង 
ពីមួយដំណក់កលេទមួយដំណក់កល អញច ឹងេដយសរែតេយងេឃញមន 
េយងេឃញមនមនុសសជេរចនេនរពលនយនតេហះ ដូេចនះមន ក់ៗ គត់រតូវឈរតរមង់ជួរ 
េដយេយងេឃញ េដយេយងេឃញគត់គឺឈរេនខងេរកយ ៃដរបស់គត់ខងសដ គឺំកន់វ៉លិស 
កន់វ៉លិសរបស់គត់ និងបុរសែដលគត់េនឈរខងមុខ 
េយងេឃញគត់មនកន់វ៉លិសរបស់គត់ែដរ គឺគត់ដក់េនជិតខលួនរបស់គត់ និងរសតីមន ក់េទៀត 
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េយងេឃញគត់ឈររង់ចែំដរ គត់មនកន់វ៉លិសរបស់គត់េនខងមុខែដរ និងបុរសមន ក់េទៀត 
គឺគត់អត់មនវ៉លិសេខអវេទ គឺគត់កន់ែតវ៉លិសតូចមួយ គឺវ៉លិសដក់ឯកសរេធវករ 
ឬក៏ដក់កំុពយូទ័រ។ អញច ឹងពួកគត់ទងំអស់គន កំពុងែតឈររង់ច ំេដមបីចូល 
េដមបីចូលរតួតពិនិតយកែនលងមួយេទៀត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដល េរកយេពលែដល 
េរកយេពលមនុសសទងំអស់គត់ែឆករចួរល់េហយ អញច ឹងដល់េវនគត់រតូវចូលមដង។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេលកវ៉លិសរបស់គត់ េដមបីដក់េទេលជញជ ីង 
េដមបីថលឹងេមលទមងន់វ៉លិសរបស់គត់។ ពីេរពះេនកនុងរពលន េនកនុងយនតេហះ 
េពលខលះគឺមនករកំណត់នូវទមងន់ គឺមនករកំណត់នូវទមងន់ 
របសិនេបទមងន់វ៉លិសរបស់េយងេលស េយងរតូវបង់លុយបែនថម 
អញច ឹងរបសិនេបវ៉លិសរបស់េយងេលស េយងរតូវបង់លុយបែនថមេទតមទមងន់ែដលេលសេនះ។ 
អញច ឹងេទតមទមងន់ែដលេលស ែដលេលសេនះ អញច ឹងកែនលងខលះគឺគត់កំណត់ទមងន់ែត ៣០ គីឡូ 
ឬក៏អីវ៉ន់ែដលយកតមខលួនកំណត់ែត ៧ គីឡូ អញច ឹងេទតម េទតម 
េទតមេជងយនតេហះែដលគត់េហះេហរ។ 
អញច ឹងេយងេឃញបុគគលិកែដលគត់ជអនកែឆកេមលទមងន់វ៉លិស និង 
និងគត់គឺជអនកជូនសំបុរតយនតេហះ ជូនយនតេហះ សំបុរតយនតេហះឲយេភញៀវ 
េនេពលែដលេភញៀវេធវករកុមម៉ង់ េនេពលែដលេភញៀវេធវករកុមម៉ង់េកអី។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់មនពក់ឯកសណឋ នជអនករតួត គត់មនពក់ឯកសណឋ នជអនករតួត 
គត់បនពក់ឯកសណឋ នជបុគគលិកេធវករេនរពលនយនតេហះ 
ែដលមនកំុពយូទ័រមួយេនខងមុខគត់ មនកំុពយូទ័រមួយេនខងមុខគត់ ែដលគត់មនពក់ 
េយងេឃញគត់ពក់ឯកសណឋ ន និងពក់រកវត់កផងែដរ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលបុរសមន ក់េនះ គត់បនេដរចូលមក 
គត់បនេដរចូលមកកែនលងពិនិតយេមលទមងន់វ៉លិសរបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់បនេលកវ៉លិសរបស់គត់ដក់េឡងេទេល េដមបីេធវករថលឹងវ៉លិសរបស់គត់។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលបុគគលិកគត់េធវករថលឹងទមងន់វ៉លិស េធវករថលឹងទមងន់វ៉លិសរចួរល់េហយ។ 
អញច ឹងគត់អចេចញជរកដស ឬក៏ឯកសរមួយសនលឹកេទៀត ែដល ែដលអចឲយបុរសមន ក់េនះ 
គត់អច គត់អចបងហ ញេនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់ 
េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងយនតេហះ។ អញច ឹងមនន័យថរកដស រកដសេនះ 
រកដសេនះគឺ គឺ គឺេរបសរមប់េនេពលែដលគត់េឡងេទេលយនតេហះ 
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គត់រតូវបងហ ញរកដសេនះេទបុគគលិកេនកែនលងេនះជមុនសិន។ 
របសិនេបគត់អត់មនរកដសេនះេទ គត់អត់អចេឡងេទេលយនតេហះបនេទ។ 
 
និងរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់ 
េរកយេពលែដលគត់ថលឹងទមងន់វ៉លិសរបស់គត់រចួរល់េហយ ថលឹងវ៉លិស 
ទមងន់វ៉លិសរបស់គត់រចួរល់េហយ។ គត់ក៏បន គត់ក៏បនរបប់េទបុគគលិកេដមបី េដមបីរបប់អំពី 
របប់េកអីែដលគត់ចង់អងគុយ។ អញច ឹងេកអីេយងមនេកអីជិតបងអួច េយងមន 
េយងមនេកអីជប់បងអួច។ អញច ឹងអនកខលះគឺគត់អងគុយ អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតអងគុយេកអីជប់បងអួច 
ពីេរពះគត់អចេមលេទសភពេនខងេរក។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ចង់អងគុយេកអីជប់បងអួច។ អញច ឹងគត់ក៏បនរបប់បុគគលិក គត់ក៏បនរបប់បុគគលិកែដល 
ែដលជអនករតួតពិនិតយេមល ែដលជអនករតួតពិនិតយេមលសំបុរតយនតេហះ និងអនកែដលេចញ 
អនកែដលេចញសំបុរតយនតេហះឲយេទេភញៀវ និងអនកែដលថលឹង និងអនកែដលថលឹងទមងន់វ៉លិសេនះ។ 
អញច ឹងគត់បនរបប់េទបុរសមន ក់េនះ េតគត់ចង់អងគុយេកអីេនជប់នឹងបងអួច។ 
អញច ឹងេយងដឹងេហយថេនកនុងយនតេហះគឺមនផលូវតូចមួយេរបសរមប់ 
មនផលូវតូចមួយសរមប់ឲយេភញៀវគត់េដរ អញច ឹងមនេកអីសងខង មខ ងមនេកអីបី 
មខ ងេទៀតមនេកអីបី អញច ឹងេទតមយនតេហះ។ យនតេហះខលះមួយចំេហៀងគឺមនេកអីបី 
[អញច ឹង]យនតេហះខលះគត់អចមនេកអីេរចន។ អញច ឹងមនផលូវេដរេនកណដ លមួយេរប 
មនផលូវេដរេនកណដ លមួយ េដមបីឲយេភញៀវ េនេពលែដលគត់េដរចូល 
គត់អចេដរចូលេទរកកែនលងអងគុយ និងេពលខលះគត់េដរចូលេទបនទប់ទឹក អញច ឹងងយរសួល 
អញច ឹងងយរសួលេនខងកនុងេនះ ងយរសួលេនខងកនុងេនះ។ 
 
និងបនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់េរប 
េរកយេពលែដលគត់េរជសេរ សេកអីអងគុយរចួរល់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បន 
គត់ក៏បនរកដសមួយេទៀត ែដលេយងេហថ boarding pass។ boarding pass 
គឺជរកដសមួយែដលគត់ គឺជរកដសមួយែដលសរេសរអំពីេលខេកអី សរេសរអំពី 
សរេសរអំពីេលខេកអី និងសរេសរអំពីេឈម ះយនតេហះែដលរតូវេហះេហរ 
និងសរេសរអំពីរចកទវ រែដលគត់រតូវេដរចូល។ អញច ឹងរកដសេនះគឺមន[សរ] 
រកដសេនះគឺសំខន់ និងភជ ប់ រកដសេនះគឺសំខន់ និងេពលខលះគឺេយងរតូវភជ ប់ជមួយនឹងសំបុរត 
ជមួយនឹងសំបុរតយនតេហះ អញច ឹងរកដស របសិនេបអត់មនរកដសេនះ 
េយងអត់អចេឡងេទេលយនតេហះបនេទ ពីេរពះេដយសរែតេយងអត់ដឹងថ 
េតេយងរតូវអងគុយេកអីណ េយងរតូវេឡងយនតេហះមួយណ។ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TAKING AN AIRPLANE (VANNA)  

  

	 	 	
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. 

អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរៀបេឡងេទេលយនតេហះ េយងមនរចកមួយេទៀត និងមន 
េយងមនរចកផលូវមួយេទៀត និងមនបុគគលិកេនទីេនះ គត់េធវករែឆកមដងេទៀត។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរចូលេទទីេនះ េយងអចហុចរកដសេនះេទឲយបុគគលិក 
ែដលគត់េធវករេនទីេនះ បុគគលិកេធវករេនទីេនះ គត់នឹងែហកយក យកមួយែផនកេដមបីទុក 
និងមួយែផនកេទៀតគត់[បន] និងមួយែផនកេទៀតគត់ហុចឲយេយងវញិ េដមបីឲយេយង 
េដមបីឲយេយងងយរសួលេដរចូលេទកនុងយនតេហះ អច អចរកកែនលងអងគុយ 
អចរកកែនលងអងគុយេទតមេលខែដលគត់បនសរេសរដក់េនកនុងរកដសេនះ។ 
  
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់ថលឹងវ៉លិស 
និងដក់វ៉លិស េរកយេពលែដលគត់ថលឹងវ៉លិស និងបុគគលិកេនទីេនះ 
គត់បនកិបរកដសជប់េននឹងវ៉លិស និងបញជូ នវ៉លិសរបស់គត់ដក់េនកនុងយនតេហះរចួរល់ 
ដក់េនកនុងយនតេហះរចួរល់េហយ និងគត់បន និងគត់បន និងគត់បនរកដស 
េដមបីេដរចូលេទកនុងយនតេហះ អញច ឹងគត់ក៏បនមក េដរមកកែនលងមួយេទៀត 
ែដលកែនលងមួយេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺជកែនលងេដមបីេធវករែឆកេមលអិុច-េរម៉ដងេទៀត 
បុ៉ែនតេនទីេនះគឺខុសពីកែនលងទី ១ េដយសរេនទីេនះគត់អត់ែឆកេមលវ៉លិសរបស់គត់េទ 
េដយសរែតវ៉លិសរបស់គត់េធវអិុច-េររ៉ចួរល់េហយ និងគត់[បន] 
និងគត់បនឲយបុគគលិកេនទីេនះដក់េន និងឲយបុគគលិកេនទីេនះ គត់ដក់េនកនុងយនតេហះ 
គត់ដក់ចូលេទកនុងយនតេហះ ដូេចនះេន េនទីេនះ គត់រគន់ែត គត់រគន់របស់ 
គត់រគន់ែតដក់របស់ែដលមនជប់េននឹងខលួន ែដលមនដូចជ ែខសរកវត់ មនទូរស័ពទ 
មនកំុពយូទ័រ ឬក៏របស់េផសងៗេទៀត របស់ របស់េផសងៗេទៀត េដមបីេធវករេសកន េដមបីេធវករ 
េដមបីេធវករេសកនអិុច-េរ ៉េដមបីឲយរបកដថមិនមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងេនះ 
មិនមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងេនះ ជពិេសសរបសិនេបមនកបិំត មនកបិំត 
អញច ឹងេគអត់អនុញញ តឲយ អនុញញ តឲយយកចូល អនុញញ តឲយយកចូលេទកនុងយនតេហះេទ 
ពីេរពះេគខល ចមនេរឿង មនេរឿង និងមនបញហ េកតេឡង។ អញច ឹងេយងេឃញបុរស 
េយងេឃញបុរសមន ក់េនះ េរកយេពលែដលគត់េដរមកដល់កែនលងរតួតពិនិតយអិុច-េរេ៉នះ 
គត់បនេដះែខសរកវត់របស់គត់េចញពីេខ និងគត់បនដក់ទូរស័ពទ គត់បនដក់ 
គត់បនដក់ទូរស័ពទ និងបនដក់កំុពយូទ័ររបស់គត់ដក់ចូលេទកនុងថសមួយ ថសមួយ 
និងដក់េនេលម៉សីុន និងម៉សីុនេនះនឹងរុញបញចូ លេទខងកនុង េដមបីេធវករពិនិតយ 
េដមបីេធវករពិនិតយ។ អញច ឹងបុគគលិកេនែផនកេនះ គឺគត់គឺជមនុសសរសី អញច ឹងគត់មន 
គឺជមនុសសរសី គត់មនសក់រតឹមក អញច ឹងគត់ពក់ឯកសណឋ នជអនករតួតពិនិតយ 
និងជឯកសណឋ នជបុគគលិកេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយ 
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េនខងមុខគត់មនកំុពយូទ័រមួយ មនកំុពយូទ័រមួយ អញច ឹងគត់េធវករពិនិតយ 
អញច ឹងគត់េធវករពិនិតយេដយយកចិតតទុកដក់ របសិនេបគត់េធវករពិនិតយខុស 
គត់អចមនបញហ ។ និងេពលខលះេនកនុងរបេទសរបស់គត់ក៏អចមនបញហ ផងែដរ 
អញច ឹងក៏អចមនបញហ ផងែដរ។ ដូេចនះគត់រតូវពិនិតយេមលេដយយកចិតតទុកដក់ 
អញច ឹងគត់រតូវពិនិតយេមលេដយយកចិតតទុកដក់ អញច ឹងរបស់ និងេពលខលះសូមបីែតកងៃដ 
ឬរបស់ែដលមនជតិែដក អញច ឹងេយងរតូវេដះដក់ េយងរតូវេដះដក់េនកនុងថសេនះ 
េដមបីដក់ចូលេទកនុងម៉សីុន។ របសិនេបេយងអត់េដះេទ 
េនេពលែដលេយងេដរឆលងកត់េខល ងទវ រមួយេទៀត ទវ រមួយេទៀត [...] 
េដរឆលងកត់េខល ងទវ រមួយេទៀត ែដលេខល ងទវ រេនះក៏ ក៏ជេខល ងទវ រអិុច-េរែ៉ដរ េដមបីពិនិតយ 
េដមបីេធវករពិនិតយ ថេតមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងខលួនរបស់េយងអត់។ 
អញច ឹងអនកខលះគត់េភលចេដះែខសរកវត់ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរកត់ឆលង 
េដរកត់េខល ងទវ រេនះនឹងមនឮសំេឡង។ អញច ឹងសនតិសុខែដលគត់េធវករេនទីេនះ 
ឬក៏បុគគលិកែដលគត់េធវករេនទីេនះ គត់នឹងេធវករពិនិតយមដងេទៀត គត់នឹងេធវករពិនិតយមដងេទៀត 
េដមបីឲយចបស់ថមិនមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងខលួនរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលគត់េធវករ េធវករ េធវអិុច-េរ ៉
ពិនិតយមដងេទៀតរចួរល់េហយ រចួរល់េហយ គត់ក៏បនេដរមកកែនលងពិនិតយេមលលិខិតឆលងែដន។ 
ែដលេយងេឃញបុគគលិក បុគគលិកេធវករេនទីេនះគឺជមនុសសរបុស។ អញច ឹងគត់ពក់ឯកសណឋ ន 
មនរកវត់ក និងឯកសណឋ នជអនកេធវករេនរពលនយនតេហះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញជទូេទគត់រតូវែឆកេមលលិខិតឆលងែដនរបស់េភញៀវ ពីេរពះេភញៀវខលះគឺគត់  
ពីេរពះេភញៀវខលះគឺគត់ េធវ េធវលិខិតឆលងែដនែកលងកល យ ឬក៏េភញៀវខលះ េភញៀវខលះគឺគត់ផុតកំណត់កនុងករ 
ផុតកំណត់កនុងកររស់េន េនកនុងរបេទសរបស់គត់ ដូេចនះគត់ខុសចបប់ អញច ឹងអចខុសចបប់។ 
អញច ឹងេភញៀវជធមមតគត់រតូវពិនិតយេមលឆលងែដន និងពិនិតយេមលវសី និងពិនិតយេមលវសី 
េដមបីឲយដឹងថេត េដមបី េដមបីឲយដឹងថេតគត់េនរបេទសរបស់គត់បុ៉នម នៃថង ឬ 
ឬគត់មកខុសចបប់ ឬគត់គឺជមនុសស ឬគត់ជមនុសសែដលបូ៉លិសតមចប់។ 
អញច ឹងកែនលងែដលពិនិតយលិខិតឆលងែដនក៏រតូវេធវករយ៉ងហមត់ចត់ និងយកចិតតទុកដក់ 
និងជពិេសសគត់រតូវពិនិតយេមលលិខិតឆលងែដន និងវសីឲយបនចបស់ 
ឲយរបកដថគត់មិនែមនេនទីេនះខុសចបប់។ េដយសរែតអនកខលះគឺគត់េនរយៈេពលយូរ 
និងវសីផុតកំណត់ និងវសីផុតកំណត់ ដូេចនះគត់អចរស់េនរបេទសរបស់គត់េដយខុសចបប់។ 
ដូេចនះគត់អចមនបញហ បន។ អញច ឹងេនទីេនះគឺជករពិនិតយលិខិតឆលងែដន 
មុនេពលែដលអនុញញ តឲយពួកគត់េធវដំេណ រ ឬក៏អនុញញ តឲយពួកគត់េឡងេទេលយនតេហះ 
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េឡងេទេលយនតេហះ។ និងសពវៃថងេនះេនកែនលងពិនិតយ[ឆលង] ពិនិតយលិខិតឆលងែដន 
ភគេរចនគឺគត់េរប េរប អញច ឹងគត់េរបម៉សីុនេសកនេមៃដ។ មនន័យថគត់ឲយេភញៀវេសកនេមៃដ 
ឬក៏េសកនរមមៃដ ឬក៏កែនលងខលះេទៀត និងកែនលងខលះេទៀតគត់ដក់កេមរ៉ គត់ថតរូប។ 
អញច ឹងឥឡូវេនះេយងមន សពវៃថងេនះេនរពលនយនតេហះ កែនលងែដលែឆក 
កែនលងែដលែឆកលិខិតឆលងែដន គត់មន គត់មនម៉សីុនសរមប់ សរមប់េសកនេមៃដ 
សរមប់េសកនេមៃដ ឬក៏រមមៃដ និងគត់មនកេមរ៉សរមប់ថត។ អញច ឹងមនកេមរ៉សរមប់ថត 
បុ៉ែនតជទូេទគត់ថត និងេសកនេមៃដសរមប់ែត សរមប់ែតេភញៀវ 
ែដលគត់ចូលេទកនុងរបេទសរបស់គត់។ បុ៉ែនតសរមប់េភញៀវែដលេចញេទ េចញពីរបេទសរបស់គត់ 
គឺគត់ គឺគត់អត់េធវករេសកន ឬក៏អត់េធវករថតរូបេទ។ អញច ឹងគឺគត់ហមត់ចត់េនេពលែដលេភញៀវ 
គត់ចូលមកកនុងរបេទសរបស់គត់ េដមបីឲយចបស់ថវសី និងលិខិតឆលងែដនរបស់គត់ 
មិនមនផុតកំណត់ និងគត់មិន និងគត់មិន និងគត់មិនមករស់េនទីេនះេដយខុសចបប់ 
និងគត់មកមិន និងគត់មិនមករស់េនទីេនះេដយខុសចបប់ អញច ឹងលិខិតឆលង កែនលងលិខិតឆលងែដន 
គត់េធវកររតួតពិនិតយេដយយកចិតតទុកដក់។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
េយងេឃញគត់បនហុចលិខិតឆលងែដនរបស់គត់ឲយេទបុគគលិក េដមបីេធវកររតួតពិនិតយ។ 
 
រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់រតួតពិនិតយឯកសររចួរល់េហយ។ អញច ឹងគត់មិន 
គត់េនសល់េពល គត់េនសល់េពល ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេមលេនកនុង 
គត់ក៏បនេដរេមលហងេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ។ ពីេរពះេនកនុងរពលនយនតេហះ 
ធមមតគឺមនហងលក់របស់ជេរចន មនលក់ជរស មនលក់ជ មនលក់ជវ៉ញ មនលក់ជ 
មនលក់ជរសរកហម មនលក់ជកបូប មនលក់ជេសៀវេភ 
មនលក់ជេរគឿងអលងករណ៍េផសងៗ។ អញច ឹងេនកនុង 
េនកនុងរពលនយនតេហះមនហងលក់ជេរចន មនហងលក់ជេរចន និងហងេនេទេនះ 
ក៏មន ក៏មនករ ក៏មនករបញចុ ះតៃមល ក៏មនករបញចុ ះតៃមលេទេលមុខទំនិញេផសងៗផងែដរ។ 
មិនរតឹមែតមនករបញចុ ះតៃមលេទ ទំនិញ និងទំនិញខលះគឺអត់គិតពនធផងែដរ។ អញច ឹងបញចុ ះតៃមលផង 
និងទំនិញខលះគឺអត់គិតពនធផង។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េនសល់េពល អញច ឹងគត់បនេដរ 
គត់បនេដរេមលហងែដលមនេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ បនទ ប់មកេទៀតេរកយេពលែដលគត់េដរផសរ 
េដរផសរ េដរផសរេហយ គត់ក៏បនេដរមកេមលតរងេនកនុងរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ 
គត់ក៏បនេដរមកេមលតរងេដមបីបងហ ញថ េដមបីបងហ ញអំពីទីរកុង ឬក៏េម៉ងេធវដំេណ រ ទីរកុង 
េឈម ះទីរកុង ឬក៏េម៉ងេធវដំេណ រ។ ែដលេយងេឃញទីរកុងទី ១ េឈម ះសូ៊រចិ 
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ែដលជទីរកុងរបស់របេទសសវីស និងទីរកុងទី ២ គឺទីរកុងែប៊រលីន 
គឺជទីរកុងរបស់របេទសអលលឺម៉ង់។ ជទូេទរបេទសសវីសមនមនុសស ភគេរចនគត់និយយ 
និងគត់េហថរបេទសសវីសគឺជរបេទសអនកមន គឺជរបេទសអនកមន 
អញច ឹងរបជជនេនរបេទសសវីសភគេរចនគត់ គត់មនករងរ និងភគេរចនគឺគត់គឺជអនក 
និងភគេរចនគឺគត់គឺជអនកមនេរចន គឺជអនកមនេរចន។ និងទីរកុងទី ៣ គឺរបេទស[...] 
គឺរបេទសេប៉កងំ ែដលរបេទសេប៉កងំ គឺសថិតេនកនុងរបេទសចិន របេទសចិន។ អញច ឹងរបេទស 
អញច ឹងទីរកុងសូ៊រចិ ែដលជ ទីរកុងសូ៊រចិេនកនុងរបេទស េនកនុងរបេទសសវីស 
គឺេម៉ងេធវដំេណ រគឺេនេម៉ងមួយែសសិបរបនំទី។ របេទសែប៊រលីនេនកនុង ទីរកុង 
រកុងែប៊រលីនេនកនុង េនកនុងរបេទសអលលឺម៉ង់គឺេធវដំេណ រេនេម៉ងមួយហសិបនទី និង 
និងទីរកុងេប៉កងំេនកនុងរបេទសចិនគឺេធវដំេណ រេនេម៉ងមួយហសិបរបនំទី។ អញច ឹងគត់េមល 
គត់េមលតរងេនះ េដមបីឲយដឹងថេម៉ងណគត់រតូវេឡងយនតេហះ េដមបីកំុឲយខក។ 
អញច ឹងេយងដឹងេហយរបេទសចិនក៏ជរបេទសមហអំណចមួយេទេល[េសដឋ] 
មហអំណចមួយែដលមនេសដឋកិចចលអ។ អញច ឹងភគេរចនទំនិញជេរចន 
េនកនុងរបេទសកមពុជេយង គឺបននចូំលមកពីរបេទសចិន ែដលមនដូចជេខអវ 
និងមនរបស់របរេរបរបស់ សមភ រៈេផសងៗេទៀតជេរចន និងទូរស័ពទផងែដរ។ 
អញច ឹងរបេទសចិនគឺគត់ គឺគត់ជរបេទសមហអំណច ែដលគត់ខល ងំេទេលទីផសរ 
ទីផសររបស់គត់ឥឡូវេនះគឺ ទីផសររបស់គត់ឥឡូវេនះគឺខល ងំ។ អញច ឹងគត់បន 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងកមពុជេយង គឺមនទំនិញជេរចនមកពីរបេទសចិន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់េមលតរងេម៉ង 
និងេមលតរងទីរកុង និងេម៉ងែដលរតូវេធវដំេណ រ ែដលរតូវេចញដំេណ រ អញច ឹងគត់ 
អញច ឹងេហះេហររបស់គត់ អញច ឹងេហះេហររបស់គត់រតូវេចញដំេណ រ។ 
ដូេចនះគត់ក៏បនេឡងមកេលយនតេហះ អញច ឹងគត់េដរចូល គត់េដរចូលមកកនុងយនតេហះ។ 
អញច ឹងមុនេពលែដលគត់េដរចូលេនកនុងយនតេហះ គត់រតូវបងហ ញសំបុរតយនតេហះ 
និងជមួយនឹងរកដស ែដលេយងេហថ ឬក៏រកដសែដលេយងេហថ boarding pass 
េដមបីឲយេទបុគគលិកែដលគត់េធវកររតួតពិនិតយេនទីេនះ។ អញច ឹងរកដស boarding pass េនះ 
គឺមនបញជ ក់អំពី គឺមនសរេសរអំពីរចកចូល ឬមនសរេសរអំពីរចកចូល េឈម ះ 
េឈម ះយនតេហះែដលរតូវេធវដំេណ រ និងមនេលខេកអីផងែដរ។ អញច ឹងគត់បនហុចេទឲយអនក 
អញច ឹងគត់បនហុចេទឲយអនករតួតពិនិតយេមលរចួរល់េហយ គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងយនតេហះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេកអីរបស់គត់គឺេនជប់នឹងបងអួច 
ែដលគត់អចេមលេទសភពេនខងេរកបន។ បុ៉ែនតមុនេពលែដលយនតេហះេធវករេហះេហរ 
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អញច ឹងេភញៀវទងំអស់េនកនុងេនះគត់រតូវពក់ែខសរកវត់ករពរ គត់រតូវករពក់ែខសរកវត់ករពរ 
េនេពលយនតេហះ េនេពលយនតេហះរបុងេរបៀបេហះេហរ របុងេរបៀបេហះេហរ។ 
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់េនះគឺគត់អងគុយេនេកអីែកបរនឹងបងអួច។ 
និងគត់បនយកែខសរកវត់ពក់ គត់ពក់ែខសរកវត់ េដមបី េដមបីរបុងេរបៀបេធវករេហះេហរេទ 
េដមបីរបុងេរបៀបេធវករេហះេហររតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញិ។ 
 
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ យនតេហះក៏បន [...] 
យនតេហះក៏ដល់េម៉ងេចញដំេណ រ។ អញច ឹងេយងេឃញយនតេហះបនេហះេឡងេទខងេល 
េហះេឡងេទខងេល និងេយងេឃញៃថងេនះមនអកសធតុលអែដរ 
និងេយងេឃញអកសធតុលអ អត់មនេភលៀង។ េយងេឃញមនពនលឺរពះអទិតយ 
និងមនដំុពពកពណ៌សជេរចនជមួយនឹងធមមជតិពណ៌ៃបតងេនខងេរកម។ 
អញច ឹងេនេពលែដលយនតេហះេឡងេទខងេល អញច ឹងេយងេមលខងេរកមេឃញមនពណ៌ៃបតង 
និងេឃញមនផទះ មនផលូវតូចៗ។ និងេនេពលែដលយនតេហះេឡងេទខងេលខពស់ 
អញច ឹងេពលខលះេយងអត់អចេមលេនខងេរកមេឃញផទះ និងអត់េឃញទេនល 
និងអត់េឃញផលូវេនខងេរកមេទ។ បុ៉ែនតេទសភព[មន]េមលមកខងេរកម 
គឺមនេទសភពសអ ត។ អញច ឹងគត់អងគុយេនែកបរបងអួច 
ដូេចនះគត់អចេមលេទសភពយ៉ងរសស់សអ តេនខងេរកម េនខង 
េទសភពយ៉ងរសស់សអ តេនខងេរកម។ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១៤ េនះ យនតេហះបន 
បនេធវករេហះេហរេឡងេទខងេល អញច ឹងយនតេហះបនេធវករេហះេហរេឡងេទខងេល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េនេពលែដលយនតេហះេឡងេទដល់ខងេលេហយ 
យនតេហះគឺ គឺនឹងធមមត គឺនឹងធមមត ដូេចនះបុគគលិកែដលគត់េធវករេនកនុងយនតេហះ 
គត់បនយកេភសជជៈ និងអហរេផសងៗេលកយកមកឲយេភញៀវ។ ែដលេយងេឃញេនេពលែដល 
េនេពលែដល េនេពលែដលយនតេហះេឡងេទដល់ខងេលេហយ។ 
េយងអចេបកេនេកអីខងេរកយ េយងេឃញមនេកអីខង េកអីេនខងមុខ 
េនខងេរកយមន េនខងេរកយមនតុ េនខងេរកយេកអីខងមុខគឺមនតុេរបសរមប់ដក់ 
េរបសរមប់ដក់មហូប ដក់ទឹក េរបសរមប់ដក់មហូប ដក់ទឹកែផលេឈ ឬក៏ទឹកេផសងៗែដលគត់ញុ ំ
និងមនទូរទសសន៍េនជប់នឹងេកអីេនះផងែដរ។ ដូេចនះេភញៀវគត់អចញុបំេណដ រ គត់អចេមល 
គត់អចេមលទូរទសសន៍បេណដ រ។ អញច ឹងេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់ គឺគត់ញុទឹំករកូច 
គត់ញុទឹំករកូចមួយកំបុ៉ង អញច ឹងគត់ចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវរបស់គត់ 
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និងគត់មនេដតកសេនរតេចៀករបស់គត់ អញច ឹងគត់កំពុងែតេមលទូរទសសន៍។ 
អញច ឹងគត់ញុទឹំករកូចបេណដ រ េមលទូរទសសន៍បេណដ រ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ 
េរកយេពលែដលេធវដំេណ រអស់រយៈេពលជេរចនេម៉ងេហយ 
េជងយនតេហះក៏បនេធវដំេណ រមកដល់របេទស[សវីស] របេទសសវីស។ 
ដូេចនះយនតេហះក៏បនបនទ បខលួនមដងបនតិចៗ េដមបីចុះមកខងេរកម េដមបីេធវករចុះចតដក់េភញៀវ 
ដក់េភញៀវេនខងកនុងយនតេហះេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញយនតេហះបនទ បមដងបនតិចៗ 
េដមបីេធវករចុះចត។ និងេយងេឃញមនភន ំនិងេយងេឃញមនភនំជេរចន 
និងមនទឹកកកេនខងេលភនំេនះ។ អញច ឹងេនរបេទសសវីស 
េនរបេទសសវីសគឺមនអកសធតុរតជក់។ អញច ឹងមនន័យថគឺេនរដូវ រដូវរង 
អញច ឹងរដូវរងមនធល ក់រពិលទឹកកក មនធល ក់ មនធល ក់រពិលទឹកកក 
ែដលេនតំបន់ភនំេយងេឃញែដល ែដលេយងេឃញេនេលភន ំេនកំពូលភន ំឬក៏េនេលភនំនីមួយៗ 
េយងេឃញមនទឹកកករគបដណដ ប់ អញច ឹងេយងេឃញមនទឹកកករគបដណដ ប់ជមួយនឹងខយល់ 
ជមួយនឹងខយល់។ ដូេចនះេនរបេទសសវីស  គឺមន គឺមនអកសធតុរតជក់ខល ងំ 
គឺមនអកសធតុរតជក់ខល ងំ។ អញច ឹងយនតេហះបន បនបនទ បខលួន េដមបីេធវករចុះចត 
េដមបីេធវករចុះចត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៧ េរកយេពលែដលយនតេហះេធវករចុះចត។ 
អញច ឹងេភញៀវទងំអស់េនេលយនតេហះ បនចុះពីេលយនតេហះ។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់បនចុះពីេលយនតេហះ និងេដរមកកែនលងែដលគត់រតូវយកវ៉លិសរបស់គត់។ 
អញច ឹងវ៉លិសរបស់េភញៀវ ែដលបុគគលិកេនកនុងរពលនយនតេហះ 
គត់បនយកដក់េនខងេរកមយនតេហះេនះ។ អញច ឹងេនេពលែដលយនតេហះចុះចត។ ពួកគត់ 
បុគគលិកេនទីេនះនឹងយកវ៉លិសទងំអស់េនះ យកមកដក់េនេលម៉សីុនបងវិល េដមបីឲយេភញៀវគត់ 
េដមបីឲយេភញៀវគត់យកវ៉លិសរបស់គត់ងយរសួល។ អញច ឹងវ៉លិសទងំអស់ 
គឺដក់េនេលម៉សីុនបងវិលេនះ។ អញច ឹងេភញៀវរគន់ែតមកឈរចេំមលវ៉លិសរបស់គត់ 
និងេនេពលែដលគត់េឃញវ៉លិសរបស់គត់ គត់អចយកវ៉លិសរបស់គត់ 
េចញពីម៉សីុនបងវិលេនះ។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ឈរ 
េយងេឃញគត់ឈរដក់ៃដកនុងេហេប៉របស់គត់ ឈរចយំកវ៉លិសរបស់គត់ 
េនេលម៉សីុនបងវិលេនះ។ អញច ឹងេរកយេពលែដល េរកយេពលែដលឈប់សរមកពីករងរ 
លំែហកយេនតំបន់ េនេឆនរសមុរទ េនេឆនរសមុរទរយៈេពលបុ៉នម នៃថងរចួមក។ 
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អញច ឹងគត់ក៏បនរតលប់មករបេទសរបស់គត់វញិ ែដលរបេទសរបស់គត់គឺជរបេទសសវីស 
ែដលមនអកសធតុរតជក់ ែដលមនអកសធតុរតជក់  មនរពិលទឹកកក។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនរតលប់មករបេទសរបស់គត់វញិ និងេធវករដូចធមមត។ 


