
KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — COFFEE AND SOFT DRINK (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!ី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេចញេទហងកេហវ េដមបីញុកំេហវ និងេភសជជៈ 
ែដលកេហវមនដូចជ កេហវេខម  កេហវទឹកកក និងកេហវេដះេគទឹកកក 
និងេភសជជៈមនេរចនរបេភទ ដូចជកូក Sprite Fanta សូដ និងទឹករកូច ទឹកែផលេឈ 
អញច ឹងេយងេហថេភសជជៈ។  
 
និងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ែដលគត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ ៃដខល ី 
គត់េសលៀកេខពណ៌ស េជងែវង ជមួយនឹងែសបកេជងពណ៌ស។ គត់កន់ៃដកូនរសីរបស់គត់ 
គត់កន់ៃដកូនរសីរបស់គត់យ៉ងជប់។ េដយពួកគត់ទងំពីរ កំពុងេដរ កំពុងេដរតមផលូវ។ 
អញច ឹងកូនរសីរបស់គត់ េយងេឃញ កូនរសីរបស់គត់ របែហលអយុរបមំួយឆន ។ំ 
និងកូនរសីរបស់គត់ពក់អវពណ៌ស ៃដែវង េខេជងែវងពណ៌េខម  ជមួយនឹងែសបកេជងពណ៌ស 
និងចងសក់ទីទុយ មនន័យថចងទងំសងខង។ មខ ង គត់ចងខងសដ មំខ ង ខងេឆវងមខ ង 
ែដលេយងេហថ សក់ទីទុយ។ អញច ឹងកូនរសីរបស់គត់មនអយុរបែហលជ[ដប់] 
មនអយុរបែហលជរបមំួយឆន ។ំ អញច ឹងគត់បននកូំនរសីរបស់គត់េចញេទខងេរក 
េដមបីេទរកហងកេហវ េដមបីញុកំេហវ ឬក៏េភសជជៈជមួយគន ។ 
េដយេយងេឃញពួកគត់ទងំពីរេដរេនតមផលូវ 
ែដលេនខងេរកយខនងពួកគត់េយងេឃញទីរកុងមួយ 
ែដលទីរកុងេនះគឺជកែនលងែដលពួកគត់រស់េន។ អញច ឹងរបែហលជគត់េដរ 
េចញពីទីរកុងរបស់គត់ ឬក៏គត់េដរមកជយរកុង េដមបីរកហងកេហវ េដមបីរកហងកេហវ 
េដមបីអងគុយញុកំេហវ ឬក៏េភសជជៈជមួយកូនរសីរបស់គត់។ 
អញច ឹងេដយសរែតកូនរសីរបស់គត់គឺេនតូច 
ដូេចនះគត់មិនអចឲយកូនរសីរបស់គត់េដរេដយគត់មិនបនកន់ៃដេទ 
ពីេរពះគត់ខល ចកូនរសីរបស់គត់រត់ រត់តមផលូវនឹងអចេធវឲយកូនរសីរបស់គត់មនេរគះថន ក់ 
ពីេរពះេនតមផលូវអចមនឡន ឬក៏ម៉ូតូ អញច ឹងេដយសរែតគត់េនតូចេពក អញច ឹងេពលខលះគឺ 
េពលខលះគឺគត់មិនបនរបុងរបយ័តន ដូេចនះ ដូេចនះឪពុករបស់គត់ 
ឪពុករបស់គត់រតូវកន់ៃដគត់យ៉ងជប់េនេពលែដលេដរតមផលូវកំុឲយគត់រត់េលងេនតមផលូវ 
កំុឲយជួបេរគះថន ក់។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់ េយងេឃញបុរសមន ក់ 
េយងេឃញបុរសែដលពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខល ីេសលៀកេខស ពណ៌ េសលៀកេខសេជងែវងេនះ 
គត់កន់ៃដកូនរសីរបស់គត់យ៉ងជប់ និងេដរេនតមផលូវេទរកហងកេហវ េដមបីញុកំេហវ 
និងេភសជជៈជមួយគន ។ 
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រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ ពួកគត់ទងំពីរក៏បនេដរមកដល់ហងកេហវមួយ 
ែដលេយងេឃញហងកេហវេនះ េយងេឃញេនខងកនុងរបែហលជមនមនុសសេរចន 
ពីេរពះេដយសរែត េដយសរែតមនុសសភគេរចនគឺគត់ចូលចិតតញុកំេហវ និងញុេំភសជជៈេផសងៗ 
េនេពលែដលគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមល ងំពីករងរ 
ឬក៏េនេពលែដលគត់មកជួបជមួយនឹងេភញៀវ រតូវមកជួបជមួយនឹងេភញៀវ 
ឬក៏មកជួបជមួយនឹងមិតតភកត ិភគេរចនគឺគត់ជួបជំុគន េនហងកេហវ។ អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរ 
បុរសមន ក់ែដលគត់មនកូនរសី ែដលគត់មនកូនរសីរបែហលជអយុរបមំួយឆន េំនះ 
ពួកគត់ទងំពីរបនេដរមកដល់ហងកេហវមួយ ហងកេហវមួយ 
បនទ ប់មកឪពុករបស់េកមងរសីេនះក៏បនចងអុល ចងអុលេទហងកេហវេនះ 
េដមបីរបប់កូនរសីថពួកេយងនឹងចូលេទកនុងហងកេហវេនះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញឪពុករបស់េកមងរសី គត់ចងអុលបេណដ រ 
និងងកខលួនមកនិយយជមួយនឹងកូនរសីរបស់គត់ េដយ េដយសន មញញឹម 
និងកូនរសីរបស់គត់េយងេឃញពក់អវពណ៌សៃដែវង េខេជងែវងពណ៌េខម  និងចងសក់ទីទុយ 
ែដលកូនរសីរបស់គត់មនអយុរបែហលរបមំួយឆន ។ំ 
អញច ឹងគត់នកូំនរសីរបស់គត់មកដល់ហងកេហវមួយ។ 
 
ែដលរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ 
េនេពលែដលគត់មកដល់ហងកេហវេនះគត់ក៏បនេដរចូលេទខងកនុង 
គត់ក៏បនេដរចូលេទខងកនុងហងកេហវេនះ 
េដយេយងេឃញមនមនុសសជេរចនកំពុងែតអងគុយញុកំេហវ និងជែជកគន  
ខលះគឺគត់មកជមួយនឹងរគួសរ ខលះគឺគត់មកជមួយនឹងពួកម៉ក 
ឬក៏ខលះគឺគត់មកជួបជមួយនឹងេភញៀវរបស់គត់។ 
អញច ឹងេយងេឃញហងកេហវភគេរចនគឺមនមនុសសេរចន។ អញច ឹងគត់ក៏បនដឹកៃដកូនរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់កន់ៃដកូនរបស់គត់យ៉ងជប់ េបេទះបីជចូលមកកនុងហងក៏េដយ 
ពីេរពះគត់រតូវករពរកូនរសីរបស់គត់កំុឲយមនេរគះថន ក់ េដយសរ េដយសរែត 
េដយសរែតរបករអវីមួយ។ អញច ឹងគត់រតូវករពរកូនរសីរបស់គត់ជនិចច 
និងេដយសរែតកូនរសីរបស់គត់មនអយុរតឹមរបមំួយឆន  ំដូេចនះកូនរសីរបស់គត់គឺេនេកមង 
េពលខលះ របសិនេបេយងអត់កន់ៃដគត់ គត់អចរត់េលង គត់អចរត់េនតមផលូវ និងអច និងអច 
អចមនេរគះថន ក់បន។ អញច ឹងេយង 
អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទងំពីរបនេដរចូលមកកនុងហងកេហវ បនទ ប់មកេយងេឃញអនកលក់ 
អនកលក់កេហវ ែដលមន ែដលេយងេឃញបុរសមន ក់គត់មនពក់បង់េន 
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គត់មនពក់រកណត់េនេលខលួនរបស់គត់ ែដលរកណត់េនះគឺភគេរចនគឺេយងករពរកំុឲយ 
កំុឲយេខអវេយងរបឡក់។ េនេពលែដលេយងេធវមហូប េនេពលែដលេយងេធវមហូប 
ឬក៏េនេពលែដលេយង េនេពលែដលេយងសមអ តតុ ឬក៏សមអ តផទះ 
ភគេរចនេយងពក់វេនខងមុខខលួនរបស់េយង ពីេរពះករពរកំុឲយេខអវរបឡក់ 
និងគត់មនកន់កែនសងមួយេនកនុងៃដខងេឆវងរបស់គត់។ េនេពលែដលគត់េឃញេភញៀវ 
េដរចូលមកកនុងហង គត់ក៏បនេហអនកទងំពីរមកអងគុយតុ ែដលតុេនះគឺេយងេឃញមនេកអីពីរ 
តុមួយេនជប់េទនឹងជញជ ងំ ជប់នឹងមត់បងអួចរបស់ហងកេហវេនះ។ អញច ឹងជទូេទ 
េនេពលែដលេយងេដរចូលេទកនុងហង អនកលក់កេហវែតងែតសួសត ី
ឬក៏ែតងែតេហេភញៀវឲយអងគុយេនកនុងតុ ឲយអងគុយេនកនុងតុ េដមបី េដមបីឲយពួកគត់បនសរមក 
បនទ ប់ពីពួកគត់េដរ េដរមកពីផទះ ឬក៏កែនលងេធវកររបស់គត់ និង 
និងេដមបីឲយពួកគត់អចអងគុយញុកំេហវបន។ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់បនេហពួកគត់ទងំពីរ 
ែដលបុរសែដលមនកូនរសីអយុរបមំួយឆន េំនះឲយអងគុយេនេកអីែដល 
ែដលេកអីនិងតុគឺដក់េនជិតបងអួច េនជិតបងអួច។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ ពួកគត់ទងំពីរក៏បនអងគុយ។ 
អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដល បុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលីេនះ 
គត់អងគុយទល់មុខនឹងកូនរសីរបស់គត់ អញច ឹងតុេនះមនេកអីពីរ 
អញច ឹងពួកគត់អងគុយទល់មុខគន ។ បនទ ប់មកអនកលក់ក៏បនេដរមកសួរ អនកលក់ក៏បនេដរមកសួរ 
េដមបីចង់ដឹងថពួកគត់ទងំពីរចង់ញុកំេហវ ឬក៏េភសជជៈអវី។ បនទ ប់មក 
បនទ ប់មកឪពុករបស់េកមងរសីបន បន បនេហកេហវ បនេហកេហវមុនេកមងរសី 
អញច ឹងគត់បនរបប់េទអនកលក់គត់ចង់បនកេហវមួយែកវ ែដលជកេហវេកដ  និង និងកេហវេខម  
អញច ឹងគត់រតូវករកេហវេខម  ឬក៏កេហវេកដ មួយែកវ ឬក៏មួយែពង ឬក៏មួយ េយងអចេហមួយែកវ 
ឬក៏មួយែពង។ អញច ឹងគត់រតូវករកេហវេកដ មួយែពង ឬក៏ ឬក៏គត់រតូវករែត ែតេកដ មួយែពង 
េដយសរែតេនកនុងហង គឺេយងមនលក់េរចន េយងមនលក់ែតេកដ  េយងមនលក់កេហវ ដូចជ 
កេហវេខម  កេហវទឹកេដះេគ កេហវទឹកេដះេគទឹកកក និងកេហវេផសងៗេទៀត េទតម 
េទតមចិតតេភញៀវែដលគត់ចង់ញុ។ំ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់បន គត់បនេហកេហវេកដ មួយែពង 
គត់បនេហកេហវេខម មួយែពង បនទ ប់មកេទៀតកូនរសីរបស់គត់មិនទន់បន 
មិនទន់បនេហេភសជជៈញុេំទ េដយសរែតកូនរសីរបស់គត់ចឪំពុកេហកេហវ 
ចឪំពុកេហកេហវជមុនសិន បនទ ប់មកគឺេកមង បនទ ប់មកគត់អចេហេភសជជៈតមេរកយ 
បនទ ប់ពីឪពុករបស់គត់កុមម៉ង់ បនទ ប់ពីឪពុករបស់គត់របប់អនកលក់េហយ 
របប់អនកលក់េហយអំពីេភសជជៈែដលគត់ចង់ញុ ំឬក៏កេហវែដលគត់ចង់ញុ។ំ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលឪពុករបស់េកមងរសីបន បន 
បនេហកេហវមួយែពងរចួរល់េហយ េកមងរសីក៏បនកុមម៉ង់េភសជជៈមួយែកវ។ 
របែហលជេកមងរសីចង់ញុកូំក ឬក៏ Fanta ឬក៏ Sprite ពីេរពះេភសជជៈគឺមនេរចនរបេភទ។ 
េភសជជៈមនដូចជកូក Sprite Fanta និងសូដ និង និងេភសជជៈជេរចនេទៀត។ 
អញច ឹងេកមងរសីរបែហលជចង់ញុកូំកមួយែកវ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទីរបេំនះ 
េយងេឃញមនែកវ និងមនកូក និងមនទុេយ េរបសរមប់បឺត េរបសរមប់បឺត។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដល េរកយេពលែដលេភញៀវកុមម៉ង់រចួ េភញៀវបនេហកេហវនិងេភសជជៈរចួេហយ 
គត់ក៏បនកត់ អញច ឹងអនកលក់ក៏បនកត់េនេលរកដសរបស់គត់េដមបី េដមបីងយរសួល 
េដមបីងយរសួលកំុឲយេភលច ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេទយកេភសជជៈ និងកេហវ េដមបីជូនពួកគត់ទងំពីរ 
េដមបីយកមកឲយេភញៀវ យកមកឲយឪពុក និងកូនែដលអងគុយេនតុជប់នឹងបងអួចេនះ។ 
 
រូបភពទី រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បន គត់ក៏បនេលកេភសជជៈ និងកេហវ 
យកមកឲយេភញៀវ ែដលេយងេឃញៃដទងំពីររបស់គត់មនកន់ថសមួយ 
ែដលថសេនះេយងេរបសរមប់ដក់ សរមប់ដក់េភសជជៈ ឬក៏កេហវ ពីេរពះថសគឺមនរងធំ 
េយងអច និងេយងអចដក់េភសជជៈជេរចនែកវេនកនុងថសេនះ 
និងេយងរគន់ែតេលកមកមដងជករេរសច។ អញច ឹងេនកនុងថសែដល ែដលអនកលក់េនះ 
ែដលអនកលក់កន់េនះ េយងេឃញមនេភសជជៈមួយកំបុ៉ង េភសជជៈមួយកំបុ៉ង និងែកវែដលមន 
ែដលមន និងែកវែដលមនទុេយេនកនុង និងរបែហលជមនទឹកកកផងែដរ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់េលកយកមកឲយេភញៀវ េភញៀវគត់អចគស់កំបុ៉ងេនះ 
និងចក់ចូលេទកនុងែកវែដលមនទឹកកក និងអចបឺតទុេយ 
និងអចបឺតទឹកេនះេដយេរបទុេយបន និងេយងេឃញកេហវេកដ  កេហវេកដ មួយែពង 
របស់បុរសែដលជឪពុករបស់េកមងរសីអយុរបមំួយឆន េំនះ។ 
 
រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលអនកលក់គត់បនយកកេហវ 
និងេភសជជៈយកមកជូនេភញៀវ គត់ក៏បនេលកេភសជជៈមួយៗដក់េទតម ដក់េទតមេភញៀវបនេហ 
ែដលេភសជជៈ ែដលេភសជជៈ ែដលកូក េភសជជៈែដលេយងេហថ កូក ែដលកូក គឺ គឺេកមងរសីបន 
បនេហជមួយនឹង មួយនឹងទឹកកក និងកេហវេកដ មួយែពង 
ែដលឪពុករបស់េកមងរសីេនះគត់បនេហ។ បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពទីរបពីំរេនះ 
េរកយេពលែដលអនកលក់បនដក់ែកវទឹកកក និងេភសជជៈ និងកេហវេនេលតុរបស់េភញៀវ អញច ឹង 
េកមងរសីក៏បន េកមងរសីក៏បនឲយឪពុករបស់គត់ជួយគស់កំបុ៉ង ជួយគស់កំបុ៉ង កំបុ៉ងេភសជជៈ 
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ឬក៏កំបុ៉ងកូកកូឡេនះ េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវ ែដលមនទឹកកក និងទុេយេនខងកនុង។ 
អញច ឹងេដយសរែតេកមងរសីេនេកមងេពក េពលខលះគត់ពិបកនឹងគស់កំបុ៉ងេនះ អញច ឹងគត់រតូវ 
អញច ឹងគត់រតូវសួរ អញច ឹងគត់រតូវករឪពុករបស់គត់ជួយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនហុចកំបុ៉ងេនះឲយេទឪពុករបស់គត់ 
បនទ ប់មកឪពុករបស់គត់ក៏បនគស់កំបុ៉ងេនះ និងគត់ក៏បនចក់ 
ចក់កូកេនះចូលេទកនុងែកវទឹកកកជមួយនឹងទុេយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលចក់កូកចូលេទកនុង ចូលេទកនុងែកវ 
ែដលមន ចូលេទកនុងែកវទឹកកកែដលមនទុេយេរបសរមប់បឺត បនទ ប់មក 
េកមងរសីក៏បនេលកែកវទងំពីរេនះ េដយេរបៃដទងំពីរ និងបឺត និងបឺតកូកេនះេដយេរបទុេយ។ 
អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹងេយងេឃញេកមងរសី េយងេឃញសក់របស់េកមងរសីចងទីទុយ ចងទីទុយ 
េដយសរែតេកមងរសីេនះគត់មនអយុរបែហលជរបមំួយឆន  ំរបមំួយឆន  ំអញច ឹងគត់ 
អញច ឹងគត់អត់ចូលចិតតញុកំេហវេទ អញច ឹងគត់ចូលចិតតញុេំភសជជៈ និងគត់ចូលចិតតញុកូំក 
កូកកូឡ ឬក៏កូកកូឡ ឬក៏េយងេហថ កូក។ អញច ឹងគត់បនញុកូំកកូឡ 
អញច ឹងគត់ចក់កូកេនះេនកនុង េនេពលែដលចក់កូកេនះេនកនុងែកវេហយ 
គត់ក៏បនេលកែកវេនះ និងបឺតកូកេនះេដយេរបទុេយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ បុរសែដលជឪពុកេនះ 
េដយសរែតកេហវរបស់គត់លវីងេពក អញច ឹងរបែហលជគត់អត់សូវចូលចិតតលវីង 
អញច ឹងគត់រតូវករបែនថមសករចូលេទខងកនុង 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ដួសសករមួយសល បរពដក់ចូលេទកនុងកេហវេនះ 
េដមបីេធវឲយកេហវេនះមនរសជតិែផអមបនតិច។ 
អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតញុកំេហវែដលមនរសជតិលវីង អនកខលះ 
គត់ចូលចិតតញុកំេហវែដលមនរសជតិែផអមបនតិច។ អញច ឹងបុរសែដលជឪពុកេនះ 
េដយសរែតគត់ចូលចិតតញុកំេហវែដលមនរសជតិែផអមបនតិច អញច ឹងគត់ក៏បនចក់ 
អញច ឹងគត់ក៏បនេរបសករស ចក់ចូលមួយសល បរពចូលេទកនុងែពងកេហវរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ១០ េនេពលែដលគត់ចក់ចូល 
េនេពលែដលគត់ចក់សករចូលេទកនុងែពងកេហវរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនេរបសល បរពកូរ 
េដមបីឲយសករេនះរលយ។ ជទូេទ កេហវេកដ  គឺងយរសួល 
េនេពលែដលេយងចក់សករចូលេទខងកនុង សករគឺឆប់រលយណស់ េដយសរែតកេហវេនះេកដ ។ 
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អញច ឹងេយងរគន់ែតចក់សករចូលបនតិច េយងកូរវសករេនះនឹងរលយ 
អញច ឹងជតិសករនឹងចូលេទកនុងកេហវ នឹងេធវឲយកេហវេយងមនរសជតិែផអម។       
អញច ឹងរបសិនេបេយងចូលចិតតញុែំផអមខល ងំ េយងអចដក់សករេរចន 
របសិនេបេយងចូលចិតតែតែផអមលមមេទ េយងរគន់ែតដក់សករបនតិច និងកូរវឲយសករេនះរលយ 
ដូេចនះេយងអចញុវំបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១១ 
េរកយេពលែដលគត់បនចក់សករចូលេទកនុងចនកេហវរបស់គត់ 
និងគត់កូរសករេនះរលយចូលនឹងកេហវរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនេលកែពងកេហវេនះយកមកញុ។ំ េដយសរែតកេហវគត់េកដ  
ដូេចនះគត់មិនេរបទុេយសរមប់បឺតេទ ពីេរពះរបសិនេបេរបទុេយ អច េនេពលែដលគត់បឺត 
អចេធវឲយគត់រលកមត់បន។ អញច ឹង ជទូេទ េនេពលែដលេយងញុកំេហវេកដ  
េយងអត់េរបទុេយេទ។ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ដក់សករ និងសករេនះរលយេហយ 
គត់ក៏បនេលកែពងកេហវេនះយកមកញុ។ំ អញច ឹងគត់កំពុងែតញុកំេហវេនកនុងែពងរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលគត់ញុរំចួរល់េហយ 
និងកូនរសីរបស់គត់ញុរំចួរល់េហយ េដយគត់បនញុកំេហវេខម មួយែពង 
និងកូនរសីរបស់គត់ញុេំភសជជៈ ែដល ែដលកូនរសីរបស់គត់គឺញុកូំកកូឡមួយកំបុ៉ង 
ែដលកូនរសីរបស់គត់បនចក់កូកេនះចូលេទកនុងែកវែដលមនទឹកកក និងេរបទុេយបឺត។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលញុរំចួរល់េហយ គត់ក៏បនេហអនកលក់មកគិតលុយ 
គត់ក៏បនេហអនកលក់មកគិតលុយ បនទ ប់មកអនកលក់េរកយេពលែដលេភញៀវេហ 
អនកលក់ក៏បនេដរមកជិតេភញៀវ េដមបី េដមបី េដមបីចង់ដឹងថេតេភញៀវគត់រតូវករអវីេទៀត។ 
អញច ឹងគត់រតូវេដរមកកន់េភញៀវយ៉ងរហ័ស យ៉ងរហ័ស 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរមកដល់ជមួយនឹងសន មញញឹមរបស់គត់ 
និងៃដទងំពីររបស់គត់ដក់ចុះេទខងេរកម ដក់ កន់ គត់កន់ៃដទងំ គត់ 
ៃដរបស់គត់ដក់េលគន  និងគត់កន់កែនសងេនកនុងៃដរបស់គត់។ អញច ឹងគត់សដ ប់េភញៀវ 
ពីេរពះគត់ខល ចេភញៀវរតូវកររបស់អវីបែនថមេទៀត។ បុ៉ែនតេរកយេពលែដលឪពុកនិងកូនញុ ំ
ញុរំចួរល់េហយ គត់ គត់រតូវករគិតលុយេដមបីរតលប់េទផទះគត់វញិ។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់េហអនកលក់មកគិតលុយ 
អនកលក់ក៏បនេដរមកដល់យ៉ងរហ័សជមួយនឹងទឹកមុខញញឹម េដយករសវ គមន៍ […] 
សវ គមន៍េដយបេរមេសវកមមដ៏លអជូនេភញៀវ។ 
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និងរូបភពទី រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់បនេហអនកលក់មកគិតលុយ 
អនកលក់ក៏បនរបប់អំពីតៃមលកេហវ េដយកេហវមួយែពង ពីរដុលល រ ពីរដុលល រ និង ពីរដុលល រ 
ឬក៏លុយែខមររបបីំពន់េរៀល របបីំពន់េរៀល។ េដយសរែតកេហវេនះ គឺេនកនុងហង 
ដូេចនះកេហវរងៃថលបនតិច របសិនេបេយងញុកំេហវេនតមផលូវ 
របែហលជមួយែពងែតមួយពន់របរំយេរៀល ឬក៏ពីរពន់េរៀលែតបុ៉េណណ ះ។ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងញុេំនកនុងហង របែហលជមកពីកេហវេនកនុងហងលអ ឬក៏កេហវមនតៃមលៃថល 
ដូេចនះគត់ញុកំេហវមួយែពង កេហវេខម មួយែពង គឺតៃមលពីរដុលល រ ឬក៏ ពីរដុលល រ ឬក៏ របបីំពន់េរៀល 
និង និងកូកកូឡរបស់កូនរសីគត់ គឺតៃមល គឺតៃមលមួយដុលល រ ឬក៏បួនពន់េរៀល។ អញច ឹងសរុបទងំពីរ 
គឺតៃមល គឺតៃមលបីដុលល រ ែដលលុយែខមរគឺមួយមុឺនពីរពន់េរៀល។ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលអនកលក់របប់តៃមល បុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនយកលុយហុចេទឲយអនកលក់ 
គត់ក៏បនយកលុយហុចេទឲយអនកលក់ សរមប់កេហវ 
និងេភសជជៈកូកកូឡរបស់កូនរសីរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់េចញពីហងកេហវ េដមបីរតលប់េទផទះវញិ 
េដយគត់កន់ៃដកូនរសីរបស់គត់យ៉ងជប់ េដយសរែតកូនរសីរបស់គត់មនអយុរបមំួយឆន  ំ
គឺេនេកមងេពក ដូេចនះគត់មិនអចបេណដ យឲយកូនរបស់គត់េដរេដយខលួនឯងេទ ពីេរពះ 
គត់មិនបេណដ យឲយកូនគត់េដរែតមន ក់ឯងេទ េដយសរែតគត់ខល ចកូនរសីរបស់គត់អចរត់ 
អចរត់េទប៉ះនឹងឡន ឬក៏េទប៉ះនឹងម៉ូតូ េដយសរែតេកមងគឺគត់មិនបនរបុងរបយ័តន។ 
អញច ឹងឪពុកមដ យទងំអស់ជទូេទ េនេពលែដលកូនៗគត់េនេកមង េនេពលែដលនកូំនៗគត់េដរ 
េដរេនតមផលូវេនកែនលងណមួយ គត់រតូវកន់ គត់រតូវកន់ៃដកូនគត់ឲយជប់ 
េដមបីកំុឲយកូនជួបេរគះថន ក់ ឬក៏េដមបីកំុឲយបត់កូន។ ពីេរពះរបសិនេបេយងេដរកត់នូវ 
នូវហវូងមនុសសជេរចន អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់កន់ៃដគត់េទ គត់អច គត់អចវេងវង 
ឬក៏េយងអចបត់កូនរបស់េយងបនយ៉ងងយរសួល។ អញច ឹងគត់រតូវកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់ 
េបេទះបីជ េបេទះបីជចូលកនុងហងកេហវ ឬក៏េចញរតលប់េទផទះវញិ 
អញច ឹងគត់រតូវែតកន់ៃដរបស់កូនរសីគត់ឲយជប់ 
រហូតេទដល់ រហូតេទដល់ផទះរបស់គត់វញិ។ អញច ឹងករញុកំេហវ 
និងករញុកំេហវនិងេភសជជៈជមួយនឹងកូនរសីរបស់គត់ 
េធវឲយពួកគត់ទងំពីរមនអរមមណ៍សបបយរកីរយ 
េដយសរែតគត់បនេចញមកខងេរកមកញុកំេហវ 
េដយបនេឃញមនុសសជេរចនេនកនុងហងកេហវេនះ ជមួយនឹងកេហវ 
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និងេភសជជៈកូកយ៉ងឆង ញ់ ជមួយនឹងេសវកមមដ៏លអពីអនកលក់េនកនុងហងកេហវេនះ 
ដូេចនះេធវឲយពួកគត់ទងំពីរមនអរមមណ៍សបបយរកីរយ និងរតលប់េទផទះវញិេដយ  
និងរតលប់េទផទះវញិេដយសន មញញឹម។ 


