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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីករលងចន អញច ឹងឬក៏ករលងសមអតចន
ែដលជធមមត េរកយេពលែដលេយងញុអ
ំ ហររួច ឬក៏េរកយេពលែដលេយងញុប
ំ យរួច
េយងែតងែតមនចនរបឡក់ ឬរបឡក់មូ ហបអហរេនេលចនរបស់េយង
ឬក៏របឡក់បយេនេលចនរបស់េយង។ អញច ឹងេដមបីឲយមនអនម័យ

េយងរតូវយកចនេនះេទលងសមអត មុនេពលែដលេយងយកវេទទុក
េរពះថរបសិនេបេយងអត់លងសមអតេទ ចនេនះនឹងកខវក់
េហយេនេពលែដលេយងេរបរបស់មដងេទៀត វនឹងមនេមេរគ អញច ឹងវអចេធវឲយេយងឈឺ
ឬក៏អចេធវឲយេមេរគចូលេទកនុងខលួនរបស់េយងបន េធវឲយខូចសុខភពរបស់េយង
អញច ឹងេដមបីរកសអនម័យេនកនុងករហូបចុក េយងរតូវែតលងចនសមអត

េយងរតូវែតលងសមអតចនរបស់េយងជមុនសិន បនទប់ពីេយងញុអ
ំ ហររួច
ឬក៏បនទប់ពីេយងញុប
ំ យរួច េហយេពលខលះគឺេយងលងសមអតចន

មុនេពលែដលេយងយកមកេរបរបស់ គឺេដយសរែតេពលខលះ េយង ចនរបស់េយងគឺទុកយូរ
ទុកេចលយូរ អញច ឹងអចមនធូលីកន់ ឬក៏អចហុយធូលីេទេលចន
អញច ឹងេធវឲយចនរបឡក់ផងែដរ។ អញច ឹងមុនេពលែដលេយងយកចនមកេរបរបស់បន
េយងរតូវែតលងសមអតវជមុនសិន េដមបីឲយអស់ដីឬក៏អស់ធូលី

េហយចំេពះចនែដលេយងេរបរបស់រល់ៃថង មុននឹងេយងយកមកេរបរបស់
េយងរតូវជូតសមអតវជមុនសិន
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករលងចនែដលេរបរបស់រច
ួ

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញហងលក់គុយទវមួយកែនលង

ែដលហងេនះគឺជតូបមួយែដលេនចិេញច មផលូវ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនរសតីមនក់
គត់កំពុងែតឈរេនកនុងតូបគុយទវរបស់គត់ ែដលេនកនុងេនះេយងេឃញមនឆនង
ំ គុយទវ
មនចនគុយទវ គឺមនចនេគមជេរចន ែដលដក់េនខងសដៃំ ដរសតីមនក់េនះ
េហយមនេរគឿងផសំរសជតិជេរចនែដលេនែកបរចនេគមេនះ
ែដលេនចំកណ
ដ លគឺជឆនង
ំ គុយទវ អញច ឹងរសតីមនក់េនះ គត់កំពុងែតៃដមខងកន់ែវក
គត់កន់ែវកដួសគុយទវេចញពីទឹកឆនង
ំ ស៊ុប ែដលឆនង
ំ ស៊ុបេនខងេរកមជប់នឹងរេទះរបស់គត់
គត់កំពុងែតដួសសរៃសមី ឬក៏សរៃសគុយទវែដលរសុសរួចេចញពីទឹកស៊ុប
េដមបីដក់ចូលេទកនុងចន អញច ឹងៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺកំពុងែតកន់ចនេគមមួយ

គត់កន់ចនេគមមួយេនកនុងៃដខងេឆវង េដមបីរតងយកមីែដលដួសេចញពីទឹកស៊ុបេនះ។

េនខងេរកម េនេលតុរបស់គត់ ឬក៏េនេលរេទះរបស់គត់ គឺមនចនេគមមួយេផសងេទៀត
អញច ឹងបនន័យថហងមីរបស់គត់របែហលជឆងញ់ ែដលមនេភញៀវចូលញុេំ រចន
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អញច ឹងគត់េធវេរចន គត់េធវមីេរចន ឬក៏គត់េធវម
 ីទឹកស៊ុបេរចន េដមបីបេរមដល់អតិថិជនរបស់គត់
ែដលេយងេឃញរសតីមនក់េនះគឺគត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខលី េដយៃដរបស់គត់មខងកន់ែវក
និងៃដមខងរបស់គត់កន់ចនេដមបីដក់គុយទវ
ែដលគុយទវរបស់គត់គឺជគុយទវែដលលក់េនចិេញច មផលូវ។ េហយេនែកបរធុងគុយទវរបស់គត់
គឺេយងេឃញមនធុងមួយេទៀត ឬក៏េយងេហថេប៉ ត ឬក៏ធុង
ែដលធុងេនះសរមប់ដក់ចនែដលរបឡក់
អញច ឹងជទូេទករលក់គុយទវគឺេគអត់លងចនភលមៗេទ គឺលុះរតែតេគលក់ចប់ េទបេគលងចន
េដយសរែតេភញៀវេរចននិងចនេរចន ដូេចនះេគលងអត់ទន់េនះេទ
អញច ឹងអនកលក់រតូវទិញចនមកឲយេរចន េដមបីផគត់ផគង់េភញៀវ េដមបីដក់ឲយេភញៀវញុឲ
ំ យបនរគប់រគន់
ចំែណកឯចនែដលរបឡក់េគលងតមេរកយ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញេនេលរេទះមីរបស់គត់ ឬក៏េនេលរេទះែដលលក់គុយទវរបស់គត់
េយងេឃញមនចនេគមជេរចនកំពុងែតតេរមៀបគរេលគន
ចំែណកឯចនរបឡក់គេឺ នកនុងធុងខងេរកម គឺក៏មនេរចនែដរ អញច ឹងរសតីមនក់េនះ

គត់គឺជអនកលក់គុយទវែដលឆងញ់ គុយទវរបស់គត់គឺឆងញ់ អញច ឹងមនេភញៀវញុគ
ំ ុយទវគត់េរចន
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនេលតុែដលេនែកបរធុងគុយទវ ឬក៏រេទះគុយទវរសតីមនក់េនះ
គឺេឃញមននរ ីមនក់ ែដលគត់ពក់អវពណ៌របេផះៃដខលី គត់មនសក់ែវង
ប៉ុែនតគត់ទមលក់សក់គត់ចុះ គត់កំពុងែតអងគុយញុគ
ំ ុយទវ

អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់មខងកន់ចនមីេឡង ៃដមខងេទៀតកន់ចងកឹះចប់សរៃសមីេដមបីញុ ំ
អញច ឹងចនមីគត់កំពុងែតញុម
ំ ី ឬក៏ញុគ
ំ ុយទវស៊ុប ែដលគត់បនកុមម៉ង់ពីរសតីមនក់េនះ

េដយេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់ គឺមនចនេរគឿងផសំរសជតិជេរចន ែដលមនដូចជេមទស
មនដូចជអំបិល មនដូចជសករស មនដូចជប៊ីេចងជេដម អញច ឹងេគដក់េរគឿងផសំេនេលតុ
េដមបីឲយអតិថិជនរបស់េគផសំេរគឿងេទតមចិតតឬេទតមរសជតិែដលេគចូលចិតត

ែដលេនកនុងរូបភពេនះ គឺរសតីមនក់េនះ គត់កំពុងែតញុគ
ំ ុយទវ ឬក៏មីទឹកស៊ុបែដលគត់បនកុមម៉ង់
អញច ឹងេយងេឃញថេទះបីជតូបរបស់គត់លក់េនតមចិេញច មផលូវ
ក៏ប៉ុែនតគុយទវរបស់គត់គឺមនរសជតិឆងញ់

ែដលេធវឲយអតិថិជនជេរចនមកទិញនូវគុយទវរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គឺេយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់ េកមងរបុសេនះ
គត់មនអយុរបែហល ១៥ ឆន ំ អញច ឹងគត់េនេកមងេទ ក៏ប៉ុែនតគត់រតូវបនេគជួលមកឲយលងចន
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់សុីឈួលលងចន
ន
េយងេហថសុីឈួលលងចន
ន
េដយគត់យករបក់ែខពីរសតីមចស់ហងែដលលក់គុយទវ អញច ឹងគត់មកទីេនះ

Copyright © 2017 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 — DOING THE DISHES (SAKANAN)

េដមបីលងចនឲយរសតីមនក់េនះ ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតរបមូលចនេចញពីេលតុ
អញច ឹងេនេពលែដលអតិថិជនរបស់គត់ អតិថិជនរបស់រសតីអនកលក់ គត់ហូបរួចេហយ

គត់ញុរំ ច
ួ រល់េហយ អញច ឹងគត់ទុកចនេនេលតុ េដយគត់រគន់ែតបង់លុយេទឲយរសតីជអនកលក់
េហយគត់អចេទកែនលងេផសងេទៀតបន េដយគត់ពុំចប
ំ ច់យកចនេទទុកេនះេទ។

អញច ឹងេរកយេពលែដលេគញុេំ ហយ េគេឡងេចញ េកមងរបុសមនក់ែដលជកមមករសុីឈួលលងចន
ន
ឬក៏បុគគលិកលងចនេនះ គត់ក៏េដររបមូលចនពីេលតុ េដមបីដក់េទចូលេទកនុងធុងមួយ

េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កន់ធុង ៃដមខងរបស់គត់គឺកន់ធុង
ឯៃដមខងេទៀតរបស់គត់គឺយកចនរបមូលពីេលតុដក់ចូលេទកនុងធុង ែដលេយងេឃញ[...]

ចនេនកនុងរូបភពេនះគឺមនពណ៌ៃបតង ពណ៌ទឹករកូចជេរចន េហយគត់បនរបមូលមដងមួយៗ
ដក់ចូលេទកនុងធុង ចំែណកឯេនេលតុេនសល់ចន ២ េទៀត គឺជចនពណ៌ៃបតង និងមនចងកឹះ
ម៉ គូៗ មួយគូៗ េនកនុងចននីមួយៗផងែដរ ែដលេនេលតុេនះ

ក៏េយងេឃញមនេរគឿងផសំរសជតិជេរចនផងែដរ ែដលដក់េនេលតុ។ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់របមូលចនពីេលតុ ែដលេភញៀវពិសឬក៏ញុគ
ំ ុយទវរួចរល់។
បនទប់មករូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់េដររបមូលចនពីេលតុគុយទវែដលេភញៀវញុរំ ច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនយកធុងចំនួន ២
ែដលដក់ចនរបឡក់េនះមកដក់ែកបរខលួនគត់ េហយគត់អងគុយលងចន
អញច ឹងជទូេទករលក់គុយទវែដលេនតមចិេញច មផលូវែបបេនះ

គឺេយងអត់មនកែនលងលងចនរតឹមរតូវេនះេទ។ អញច ឹងគត់អចអងគុយេនតមចិេញច មផលូវ
េដមបីលងចនផងែដរ ែដលអងគុយេនែកបររេទះគុយទវ ឬក៏េនេរកយរេទះគុយទវ

េដមបីលងចន គឺគត់អត់មនបនទប់សរមប់លងចនេទ គឺគត់លងចនតមចិេញច មផលូវដូចគន

ែដលកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ពក់អវពណ៌របេផះ េខេជងខលី
អវរបស់គត់ៃដខលីែដរ គត់អងគុយេនេលកូនេកអីតូចមួយ ឬក៏កូនេជងម៉ តូចមួយ ែដលគត់អងគុយ
ដក់ៃដទំងពីររបស់គត់ដក់េទេលជងគង់ ឬក៏អងគុយេកដបកបលជងគង់

េដយគត់សមលឹងេទេមលធុងចនរបឡក់ អញច ឹងេនែកបរខលួនគត់គឺមនធុងចនរបឡក់ចំនួន ២
ែដលេភញៀវបនញុគ
ំ ុយទវរួច ឬក៏ញុម
ំ ីទឹកស៊ុបរួច េហយចនទំងអស់េនះគឺជចនរបឡក់
ែដលលក់[...]ដច់ទង
ំ អស់ អញច ឹងគឺ ហងេនះគឺលក់ដច់ អញច ឹងគឺមនចនរបឡក់េរចន

ែដលគត់រតូវលង អញច ឹងេនែកបរខលួនគត់គឺមនធុងចនរបឡក់ចំនួន ២ និងមនចនែដក
ឬក៏កនធនច
់ ំនួន ២ ផងែដរ។ អញច ឹងគត់មនកនធន់ ២ គឺកនធនម
់ ួយពណ៌េលឿង
និងកនធនម
់ ួយេទៀតពណ៌ៃបតងសរមប់លងចន
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អញច ឹងគត់បនរបមូលចនមកដក់ែកបរខលួនគត់ទង
ំ អស់េហយ
បនទប់មកគត់ក៏ចប់េផដមអងគុយេដមបីលងចន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ េដមបីលងចនបន

េយងរតូវែតេរបរបស់ទឹក អញច ឹងគត់ក៏បនេបកទឹកម៉ សុីន េដមបីដក់ចូលចនែដកទំង ២
ឬក៏កនធនទ
់ ង
ំ ២ អញច ឹងកនធនព
់ ណ៌ៃបតង គត់កំពុងែតេបកទឹកដក់ ចំែណកឯកនធនព
់ ណ៌េលឿង
គឺគត់បនេបកទឹកដក់េពញរួចេហយ អញច ឹងេដមបីលងចនឲយបនសអត
េយងរតូវែតលងមដងជរមះ ២ ទឹក េដមបីឲយបនសអត េរពះេពលខលះចនរបឡក់ខលង
ំ
អញច ឹងេយងអត់អចលងមួយទឹកបនេទ េហយទឹកែដលេកមងរបុសេនះកំពុងែតេរបរបស់
គឺអចេចញមកពីរបភពទឹករដឋ បនន័យថគត់លក់េនកែនលងចិេញច មផលូវពិតែមន

ក៏ប៉ុែនតែកបរេនះគឺមនរបភពទឹកម៉ សុីន អញច ឹងគត់អចតទុេយ ឬក៏តទុេយេចញពីកែនលងរបភពទឹក
ឬក៏ផទះអនកជិតខងែដលេនែកបរេនះ េដមបីេរបរបស់ទឹករបស់េគ

េហយគត់រគន់ែតបង់ៃថលឈួលទឹ
ន
កែដលគត់េរបរបស់េនះ េទឲយមចស់ផទះ

ឬក៏េទឲយរដឋគឺជករេរសច អញច ឹងគត់អត់ចប
ំ ច់លំបក េដមបីយួរទឹកមកពីផទះ

ឬក៏យួរទឹកតមរេទះមីរបស់គត់េនះេទ េដយគត់រគន់ែតបនតទឹកេចញពីផទះអនកជិតខងេនះ
គឺជករេរសចែតមដងេដមបីេរបរបស់ទឹក។ អញច ឹងរូបភពេនះ េកមងរបុសេនះ
គត់ក៏បនេបកទឹកម៉ សុីន េដមបីដក់ចូលចនែដកទំង ២ សរមប់េធវករលងចន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតចក់សប៊ូចូលេទកនុងចនែដកពណ៌ៃបតង

អញច ឹងេដយសរែតចនេនះគឺជចនគុយទវ និង[េដយសរែត]ចនេនះជចនមី
ែដលរបឡក់េទេដយទឹកស៊ុបនិងខេគ ដូេចនះចនគុយទវ ឬក៏ចនមី គឺភគេរចនគឺមនខលញ់
អញច ឹងករលងជរមះេដយទឹកទេទគឺអត់សអតេនះេទ អញច ឹងេយងរតូវេរបរបស់សប៊ូផងែដរ
េហយជទូេទគឺេយងែតងែតលងចនជមួយនឹងសប៊ូ េទះវអត់ជប់ខលញ់ ក៏េដយ
េរពះថសប៊ូអចកត់បនថយេមេរគែដលេនជប់នឹងចនេនះបនយ៉ ងេរចន
េហយសប៊ូអចេធវឲយេយងងយរសួលកនុងករលងជរមះចនឲយបនសអតេទៀតផង

េរពះរបសិនេបេយងអត់លយនឹងសប៊ូេទ ករលងចនរបស់េយងគឺពិបក េហយអត់សអតេនះេទ
អញច ឹងេមេរគេនេតងជប់នឹងចនដែដល ដូេចនះេដមបីឲយសអតនិងអស់េមេរគ
េយងរតូវេរបរបស់សប៊ូេដមបីលងចន ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតចក់ទឹកសប៊ូចូលេទកនុងចនែដករបស់គត់

អញច ឹងសប៊ូលងចនេយងអចេរបរបស់បនជសប៊ូទឹកឬក៏សប៊ូេមសផងែដរ ែដលេពលខលះ
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របសិនេបេយងអត់មនសប៊ូទឹក េយងអចេរបរបស់សប៊ូេមស េដមបីលងចនរបស់េយងផងែដរ
ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេរបរបស់សប៊ូទឹក គឺវងយរសួលកនុងករលងជង
េដយសរែតសប៊ូទឹកគឺងយរលយេនកនុងទឹកនិងមនពពុះេរចន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់បនលយទឹកសប៊ូចូលេទកនុងចនែដកពណ៌ៃបតងរួចរល់េហយ គត់ក៏បនយកេអប៉ុង

ឬក៏របដប់ដុសចន យកមកដុសចនរបស់គត់ េដយគត់រជលក់េអប៉ុងេនះចូលេទកនុងទឹកសប៊ូ
បនទប់មកគត់យកមកដុសចន េដយដក់ចនេនេលជងគង់របស់គត់

អញច ឹងគត់ដក់ចនពណ៌រកហមមួយ ចនេគម ឬក៏ចនដក់ទឹកសមលពណ៌រកហម ដក់េនេលជងគង់
បនទប់មកគត់យកេអប៉ុងឬក៏របដប់លងចនមកដុសខងកនុងចនរបស់គត់

េដយគត់រជលក់េអប៉ុងឬក៏របដប់លងចនេនះ ចូលេទកនុងទឹកសប៊ូឬក៏យកមកដុស
អញច ឹងគត់ខំរបឹងដុសយ៉ ងខលង
ំ េដយដុសចនេនះជរងវង់

េដយគត់យកៃដគត់ដុសជរងវង់មូលេនកនុងចនេនះ េដមបីដុសសមអតជតិខលញ់ េនកនុងចន
អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរគត់ គឺមនធុងចំនួន ២ ែដលកំពុងែតដក់ចនរបឡក់
េហយគត់បនដុសចនេនះមដងមួយៗ េដមបីសមអតវឲយបនសអត
េរពះថគត់សុីឈួលលងចនេគ
ន
អញច ឹងគត់ទទួលរបក់ែខ
ដូេចនះគត់រតូវែតេធវករឲយេគឲយបនសអត និងឲយបនលអ

េដមបីឲយមចស់ហងមនករទំនុកចិតតេទេលគត់ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់កំពុងែតដុសចនេដយយកចិតតទុកដក់បំផុត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ដុស

ខំរបឹងដុសសមអតមួយសនទុះ េរកយមកេយងេឃញចនរបស់គត់េនែតរបឡក់ដែដល

អញច ឹងបនន័យថចនេនះគឺរបឡក់ខលង
ំ គឺរបឡក់ខលញ់ ឬក៏របឡក់ជតិទឹកស៊ុប ឬក៏ជតិខេរចន
ដូេចនះវពិបកនឹងករដុសសមអតខលង
ំ ណស់ អញច ឹងគត់រតូវែតេធវករដុសសមអតមដងេទៀត
ែដលេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ដុសបនតិចេរកយមក គត់េលកចនេឡងេមល
ថេតចនេនះសអតេហយឬេន អញច ឹងរបសិនេបចនអត់ទន់សអត គត់ដុសបែនថមេទៀត
ប៉ុែនតេបចនសអតេហយ គត់នឹងយកចនេនះេទលងជរមះេដមបីយកេទទុក
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គត់យកៃដេឆវងរបស់គត់កន់ចនេឡង

េហយគត់េលកចនេឡងេល អញច ឹងចនែដលគត់កំពុងែតដុសអមបញ់ មិញេនះ គត់េលកេឡងេល
េហយពិនិតយ អញច ឹងែភនករបស់គត់េមលយ៉ ងយកចិតតទុកដក់េទកនុងចនេនះ

ថេតចនេនះបត់អស់សនមរបឡក់េហយឬេន ឬក៏លងជរមះបនសអតេហយឬេន
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អញច ឹងគត់ក៏បនេលកចនេនះេឡងេមលយ៉ ងយកចិតតទុកដក់បំផុត េហយៃដមខងេទៀតរបស់គត់
គឺជៃដសដ ំ ែដលគត់កំពុងែតកន់េអប៉ុងសរមប់លងចន
អញច ឹងរបសិនេបចនេនះអត់ទន់សអតលអេទ គត់យកេអប៉ុងែដលេនៃដខងសដេំ នះ
ដុសចនបែនថមេទៀត។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េកមងរបុសេនះ
គត់ពិនិតយេមលថេតចនេនះគត់លងបនសអតេហយឬេន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ
បនទប់ពីេកមងរបុសេនះគត់បនពិនិតយេមលចនមួយសនទុះ

េរកយមកគត់េឃញថចនែដលគត់កំពុងលងេនះគឺអត់ទន់សអតេទ
អញច ឹងេនមនសនមរបឡក់ជេរចនែដលេនកនុងចនេនះ ែដលវមនជប់នូវខលញ់

ឬក៏ជប់នូវចំណីអហរកកសំណល់េផសងៗេនកនុងចន អញច ឹងេធវឲយចនអត់ទន់សអត

ដូេចនះគត់ក៏ខំរបឹងដុសមដងេទៀត។ េដយេនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់បនយកចនមកេកៀបនឹងជងគង់របស់គត់ គត់យកចនេគមេនះមកេកៀបនឹងជងគង់

រួចេហយដក់ទឹកសប៊ូចូលេទកនុងចនេគមេនះ េដយគត់ដក់ទឹកសប៊ូចូលកនុងចនេគម
េហយគត់យករបដប់លងចនរបស់គត់មកដុសចូលេទកនុងចនយ៉ ងខលង
ំ

មដងេនះគឺគត់ដុសខលង
ំ ៗជងមុន េដមបីឲយអស់សនមរបឡក់ អញច ឹងេយងេឃញគត់េធវ
ទឹកមុខរបស់គត់គឺរបឹង េដយគត់េញញេធមញ និងែភនករបស់គត់សមលឹងេទកនុងចន

េដយៃដរបស់គត់កំពុងែតដុសចនេនះយ៉ ងខលង
ំ គឺគត់ដុសខលង
ំ ៗ េដមបីឲយអស់សនមរបឡក់
និងេដមបីឲយសអត អញច ឹងរបសិនេបេយងលងចនអត់សអតេទ
េនេពលែដលមចស់ហងគត់យកចនេនះេទេរបរបស់ គឺគត់េរបរបស់អត់បនេទ
េដយសរែតចនរបឡក់ អញច ឹងមចស់ហងនឹងសដីបេនទសរបសិនេបគត់លងអត់សអត
ដូេចនះគត់រតូវេធវយ៉ងណឲយចនែដលគត់លងគឺសអតទំងអស់
អញច ឹងគត់នឹងទទួលបនករសរេសរពីមចស់ហងថគត់េធវករេដយយកចិតតទុកដក់
ប៉ុែនតរបសិនេបចនអត់សអត គត់នឹងទទួលករសដីបេនទស
េហយេភញៀវក៏អត់ចូលហងរបស់គត់េទៀតែដរ េដយសរែតហងរបស់គត់គមនអនម័យ
ដូេចនះេហយេកមងរបុសមនក់េនះ គត់រតូវែតដុសចនឲយបនខលង
ំ ៗ និងឲយបនសអត
េដមបីឲយចនទំងអស់មនអនម័យ និងមចស់ហងសរេសរគត់ថគត់េធវករបនលអ
េហយនិងមនេភញៀវចូលមកហងគត់បែនថមេទៀត។
បនទប់មករូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញេរកយពីគត់ដុសខលង
ំ ៗ

ិ
ដុសចនេនះខលង
ំ ៗមដងេទៀតេហយ អញច ឹងគត់ដុសចនេនះេឡងវញមដ
ងេទៀតេដយខលង
ំ ជងមុន
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េដយគត់េរបកមលង
ំ ខលង
ំ ជងមុន េហយគត់បនដុសមួយសនទុះ

េរកយមកគត់ក៏បនេលកចនេនះពិនិតយេមលមដងេទៀត អញច ឹងគត់យកៃដេឆវងរបស់គត់កន់ចន
េហយេលកេឡង េហយែភនករបស់គត់សមលឹងេទេមលចន េហយពិនិតយ
អញច ឹងេលកេនះគត់មនទឹកមុខញញឹម េដយសរែតចនេនះគឺភលឺ
បនន័យថគត់ដុសអស់សនមរបឡក់េហយ អញច ឹងេយងេឃញចនរបស់គត់គឺមនពនលឺែចងចំង
បនន័យថពនលឺែចងចំង បនន័យថអស់សនមរបឡក់ និងមនទឹកតិចៗែដលរសក់ចុះមក
េដយសរែតគត់លងនឹងទឹកសប៊ូ ដូេចនះចននឹងេសម េហយមនទឹករសក់ចុះមកជក់ជពុំខន
ប៉ុែនតអីែវ ដលសំខន់គឺចនរបស់គត់ គត់បនដុសសអតេហយ
អញច ឹងគត់អងគុយពិនិតយេមលចនរបស់គត់ េដយយកៃដេឆវងេលកចនេនះេឡងេល
េហយៃដសដក
ំ ន់េអប៉ុងេដមបីដុសសមអតចន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់បនលងសមអតចនេគមពណ៌រកហមេនះសអតរួចរល់េហយ

អញច ឹងគត់ដុសអស់ជតិខលញ់ និងសនមរបឡក់នន ែដលជប់េនេលចនរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនយកចនេគមេនះមករជលក់នឹងទឹកសអត អញច ឹងទឹកែដលេនចនែដក
ឬក៏កនធនព
់ ណ៌េលឿង គឺអត់មនដក់ទឹកសប៊ូេនះេទ េដយទឹកេនះគឺជទឹកសរមប់ជរមះចន
អញច ឹងេនេពលែដលគត់លងនឹងទឹកសប៊ូរច
ួ រល់េហយ ដុសចននឹងទឹកសប៊ូរច
ួ រល់េហយ
គត់ក៏បនយកចនេគមែដលគត់លងរួចរល់េនះមកជរមះនឹងទឹកសអត
ែដលេនចនែដកពណ៌េលឿង អញច ឹងគត់បនយកចនគត់រជលក់ចូលេទកនុងចនែដកពណ៌េលឿង
រួចេហយក៏គត់ដុសសមអតមដងេទៀត អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ដុសសមអតមដងេទៀតេទ
របសិនេបេយងរគន់ែតរជលក់វចូលេទកនុងទឹក គឺវអត់សអតជតិសប៊ូេទ
អញច ឹងសប៊ូនឹងកន់ជប់េននឹងចន ែដលេធវឲយវមនធុក
ំ លិនសប៊ូ

និងេយងអត់អចយកេទដួសអហរញុប
ំ នេទ េដយសររបសិនេបមនជតិសប៊ូេនកនុងចន
េហយេយងញុអ
ំ ហរែដលេនកនុងចនែដលមនជតិសប៊ូ គឺវេធវឲយេយងឈឺបន

គឺវេធវឲយេយងខូចសុខភព េដយសរែតសប៊ូគឺអចេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពេយង
របសិនេបេយងលងអត់សអត អញច ឹងេនេពលែដលេយងជរមះចន
េយងរតូវែតដុសវឲយបនសអតមដងេទៀត េដមបីឲយចនេនះអស់ជតិសប៊ូនិងអស់កលិនសប៊ូេចញ
េហយអចយកេទេរបរបស់មដងេទៀតបន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់រជលក់ចនែដលលងនឹងទឹកសប៊ូរច
ួ រល់េហយ
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គត់ក៏រជលក់ចនគត់ចូលេទកនុងចនែដកពណ៌េលឿង េដមបីជរមះជតិសប៊ូេនះេចញ

ិ
អញច ឹងគត់ជរមះបេណដរ គត់ដុសចនេនះបេណដរ គត់ដុសេឡងវញបេណ
ដ រ េដមបីឲយអស់ជតិសប៊ូ
អញច ឹងដំបូងគត់លងជមួយនឹងសប៊ូ េដមបីឲយអស់ជតិខលញ់
បនទប់មកគត់យកចនែដលរជះជតិខលញ់ េនះេទរជលក់នឹងទឹកសអត ែដលអត់មនសប៊ូ
េដមបីលងជរមះជតិសប៊ូេចញ អញច ឹងបនទប់ពីគត់បនលងជរមះជតិសប៊ូេហយ
េយងេឃញចនេនះ គឺគត់កំពុងែតកន់ចនមួយែដលភលឺសអត
អញច ឹងបនន័យថចនែដលគត់កំពុងលងគឺសអតអស់េហយ បនន័យថសអត
អត់មនសនមរបឡក់ េហយក៏អត់មនសនម អត់មនកលិនសប៊ូេទៀតែដរ
គឺគត់ដុសបនយ៉ ងសអតលអែមនែទន អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់លងជរមះចនបនសអត។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ គឺ បនទប់ពីេកមងរបុសេនះលងចនបនសអតេហយ
គត់ក៏បនយកចនែដលលងរួចរល់េនះេទគរទុកេនេលរេទះ
េដមបីឲយរសតីអនកលក់យកចនេនះេទេរបរបស់បនតេទៀត អញច ឹងគត់លងមដងមួយៗ
ពីចនរបឡក់ែដលេនកនុងធុង ែដលេយងេឃញែកបររេទះលក់មីេនះ គឺេយងេឃញមនធុងមួយ
សរមប់ដក់ចនរបឡក់ េហយេនេលរេទះលក់មី គឺមនចនសអត

ែដលេកមងរបុសេនះបនលងរួចរល់េហយដក់េទេលេនះ ែដលេយងេឃញមនចនពណ៌រកហម
ពណ៌ៃបតងជេដម ែដលេកមងរបុសេនះេទបែតលងរួចគឺចនពណ៌រកហម
អញច ឹងគត់ដក់ចនពណ៌រកហមេទេលេគ េដមបីឲយរសតីមនក់េនះគត់យកេទេរបរបស់
ចំែណកឯេនែកបរធុងរេទះគឺេយងេឃញមនកូនធុងមួយ ឬក៏កូនេប៉ តមួយ
សរមប់ដក់ចនរបឡក់ែដលេនែកបរេនះ អញច ឹងេកមងរបុសេនះ
េរកយពីគត់លងចនរកហមេហយ គត់រតូវយកចនេផសងៗេទៀតេទលងដូចគន
អញច ឹងគត់រតូវលងទំងអស់ ចំេពះចនែដលរបឡក់ ឬក៏ចនឆនង
ំ ែដលរបឡក់
គត់រតូវលងេចញទំងអស់ អញច ឹងគត់លងមដងមួយៗេដមបីសមអតចនែដលរបឡក់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់េនះ
គត់មិនរតឹមលងែតចនេនះេទ េដយសរែតហងេនះគឺជហងលក់មី

អញច ឹងសមភរៈែដលរបឡក់គឺមនដូចជែកវ មនដូចជសលបរព មនដូចជសម មនដូចជចងកឹះ
និងមនដូចជឆនង
ំ ជេដម គឺរតូវ គត់រតូវលងសមអតេចញទំងអស់
អញច ឹងរល់សមភរៈណែដលរបឡក់ គឺមចស់ហងគឺែតងែតឲយេកមងរបុសេនះរបមូលយកេទលង
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ គឺជសមភរៈែដលរបឡក់ទង
ំ អស់

ែដលេកមងរបុសេនះបនលងេហយសអត អញច ឹងគត់បនលងយ៉ ងសអត មនដូចជចនសំែប៉ត
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ចនសំែប៉តែដលេយងេរបសរមប់ដក់មីឆ ឬក៏បយឆសរមប់ញុ ំ ែដលមនចនេគម
ចនេគមគឺជចនែដលេយងសរមប់ដក់ទឹកស៊ុប ឬក៏មីទឹកស៊ុបសរមប់ញុ ំ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុស
ំ ុប
៊ េយងេរបរបស់ចនេគម េនេពលែដលេយងចង់ញុប
ំ យឆ
គឺេយងេរបរបស់ចនសំែប៉ត េហយេយងេឃញមនែកវពណ៌ៃបតងមួយ
ែដលកូនែកវពណ៌ៃបតងគឺសរមប់ដក់ទឹកឲយអតិថិជនញុ ំ

អញច ឹងេនេពលែដលអតិថិជនចូលេទកនុងហងរបស់គត់ គត់េរបកូនែកវ

េដមបីឲយអតិថិជនដួសទឹកញុ ំ េហយេយងេឃញមនកំបិត និងមនសមផងែដរ

េដមបីឲយសរមប់ញុអ
ំ ហរ េយងេឃញមនចងកឹះមួយគូ េយងេឃញមនែវកមួយសរមប់ដួសបយ
េយងេឃញមនឆនង
ំ ស៊ុប ឆនង
ំ ស៊ុបគឺជឆនង
ំ ែដលមនរូបរងេរជ អញច ឹងវខពស់ខងៗ

េហយវមនេរជ វមនរូបរងវេរជចូលេទខងេរកម េដមបីដក់ទឹកស៊ុបឲយបនេរចន
អញច ឹងឆនង
ំ ស៊ុបនិងឆនង
ំ ខទះគឺមនរងខុសគនបនតិច េដយសរឆនង
ំ ខទះគឺវមនរងសំែប៉ត
េហយេកងបនតិចែតប៉ុេណណះ េដមបីសរមប់ឆមី ឬក៏ឆបយ ឬក៏ឆបែនល េហយនិងេចៀនសច់
អញច ឹងវអត់មនផតេទកនុងេរជដូចឆនង
ំ ទឹកស៊ុបេទ ប៉ុែនតឆនង
ំ ទឹកស៊ុបគឺេគេធវឲយរងេរជបនតិច
េដមបីដក់ទឹកស៊ុបបនេរចន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះគឺជ ែតជសមភរៈផទះបយ
សមភរៈផទះបយែដលសរមប់ឲយេកមងរបុសមនក់េនះគត់លងសមអតេចញ
េរកយេពលែដលអនកលក់គត់េរបរបស់េហយរបឡក់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់លងសមអតចនរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ អញច ឹងគត់លងសមអតចនេនះរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនចក់ទឹកែដលគត់លងរួចេនះេចញចូលេទកនុងទឹកលូ
អញច ឹងគត់អត់រតូវចក់ពសវលពសកលេទេលថនល់េនះេទ

េដយសរែតរបសិនេបគត់យកទឹកកខវក់ ែដលគត់លងចនរួចរល់េនះ
គត់ចក់ពសវលពសកលេទេលថនល់ អញច ឹងអចេធវឲយថនល់េនះេសម
េហយេនេពលែដលថនល់េសម គឺវេធវឲយគរគិច ពិបកកនុងករេធវដំេណរ

េហយេពលខលះរបសិនេបមនឡនម៉ូតូ គត់ជិះមកកិនេលទឹកែដលខទតេទេលថនល់េនះ
អចេធវឲយខទតទឹករបឡក់េទដល់អនកដៃទបន េដយសរែតេពលខលះថនល់គឺមនដី

អញច ឹងរបសិនេបមនដី ដីប៉ះទឹក នឹងេទជភក់ អញច ឹងេនេពលែដលមនម៉ូតូ ឬក៏ឡនជិះកិន

ិ
វនឹងខទតរបឡក់េទអនកដំេណរេផសងៗេទៀត េហយមយ៉ ងវញេទៀតរបសិ
នេបេយងចក់ទឹកសប៊ូ
ឬក៏ចក់ទឹកលងចនេទេលថនល់ វេធវឲយថនល់េនះរអិល អញច ឹងរបសិនេបេយងជិះម៉ូតូកត់

ឬក៏ជិះកង់កត់ទឹករអិល គឺអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បន េដយេយងអចរអិលដួលកង់

ិ
ឬក៏រអិលម៉ូតូដួល េហយអចេធវឲយមនេរគះថនក់ មនរបួសេផសងៗ ឬក៏អចបត់បង់ជីវតផងែដរ។
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ដូេចនះេដមបីរកសសុវតថិភពឲយអតិថិជន ក៏ដូចជរកសសុវតថិភពឲយអនកេធវដំេណរេផសងៗ
គឺេយងអត់រតូវលងចនេហយជះចូលេទកនុងថនល់េនះេទ។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៤
េកមងរបុសមនក់េនះ បនទប់ពីគត់លងចនរួចរល់េហយ

េយងេឃញគត់េលកចនែដកពណ៌េលឿងរបស់គត់ចក់ចូលេទកនុងលូ

អញច ឹងគត់ចក់ទឹកែដលេនកនុងចនែដកទំងអស់ចូលេទកនុងលូមួយ គត់ចក់ចូលេទកនុងលូ
គឺគត់អត់ចក់េទេលថនល់េនះេទ េរពះេដមបីកុំឲយថនល់គរគិច អញច ឹងគត់ចក់ចូលេទកនុងលូ
ដូេចនះលូនឹងមនរបព័នធលូហូរនំចូលេទកែនលងសដុកទឹកគរគិច ឬក៏សុ កទឹ
ដ កកខវក់ទុក

អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចក់ចូលកនុងលូ ទឹកេនះនឹងហូរចូលេទកែនលងសដុកទឹកកខវក់
ែដលេយងេឃញេនែកបរេកមងរបុសេនះ គឺមនធុងចនមួយ

ែដលចនេនះគឺជចនលងរួចរល់េហយ អញច ឹងចនែដលគត់បនលងរួចរល់េហយ
គត់គរទុកេនកនុងធុងេនះ េហយគត់យកទឹកមកចក់ចូលេទកនុងលូ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់លងសមអតចនទំងអស់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនេលកចនែដលបនលងរួច
មកដក់េនេលធុងរេទះមី ឬក៏រេទះទឹកស៊ុប អញច ឹងគត់បនេលកចនទំងអស់េនះ
មកដក់េលធុងរេទះមី េដមបីឲយរសតីអនកលក់េនះយកចនេនះេទេរបរបស់បនតេទៀត
េដយេកមងរបុសមនក់េនះ គត់បនេលចនចំនួនបួនមកដក់េលធុងរេទះមី
េដយមនចនខងេរកមេគគឺពណ៌រកហម ចនពីរេនកណ
ដ លគឺពណ៌ៃបតង
និងចនមួយេលេគគឺពណ៌រកហមដូចគន អញច ឹងគត់េលកចនេនះេដយៃដពីរ េរពះថគត់េនតូច
អញច ឹងចនេរចនគត់អត់អចេលកេដយៃដមខងបនេទ េរពះរបសិនេបគត់េលកេដយៃដមខង
ចនេនះអចនឹងធលក់ែបក ឬក៏អចធលក់េចញពីៃដរបស់គត់ េធវឲយចនេនះធលក់ែបក
អញច ឹងរបសិនេបធលក់ែបក េថែករបស់គត់នឹងសដីបេនទស ឬក៏បេណដញគត់េចញពីករងរ
អញច ឹងគត់អត់រតូវេធវឲយចនែបកេនះេទ
ដូេចនះគត់រតូវែតេលកចនេនះេដយរបុងរបយ័តនជទីបំផុត។ អញច ឹងេនកនុងករេធវករងរ

េយងរតូវែតេធវករេដយរបុងរបយ័តន េដយករយកចិតតទុកដក់ េយងមិនរតូវេធវសរបែហសេនះេទ
េរពះរបសិនេបេយងេធវសរបែហសេយងអចនឹងរតូវមត់
ឬក៏េធវសរបែហសេយងអចនឹងរតូវេថែកសដឲ
ី យ ជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ
គឺគត់េធវកររបស់គត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់ េដយគត់លងសមអតចនបនយ៉ ងសអតលអ
េហយចនរបស់គត់នីមួយៗ គត់រតួតយ៉ ងមនសណ
ដ ប់ធនប់
េដមបីយកមកឲយរសតីែដលជអនកលក់គត់េរបរបស់បនតេទៀត។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ េកមងរបុសមនក់េនះ
បនទប់ពីគត់យកចនែដលលងរួចេទឲយរសតីែដលជអនកលក់មីេនះរួចរល់េហយ

គត់ក៏បនមកអងគុយេដមបីលងចនដៃទេទៀត អញច ឹងគត់បនលងចនេផសងៗេទៀតែដលរបឡក់
េរពះថមីេនះគឺអត់ទន់ឈប់លក់េទ គឺគត់េនែតលក់បនត

េហយអតិថិជនរបស់គត់េនែតបនតចូលដែដល ដូេចនះគត់េនែតបនតលងចនែដលរបឡក់
អញច ឹងគត់េដររបមូលពីតុណែដលអតិថិជនញុរំ ច
ួ រល់ គត់េដររបមូលចនពីេលតុេនះ
េហយមកលងបនតេទៀត ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ គត់កំពុងែតអងគុយ
េហយេកៀបចនរបស់គត់ែដលរបឡក់េទនឹងជងគង់េដមបីលង

ក៏ប៉ុែនតគត់បនគិតេទដល់ម៉សុីនលងចនមួយ អញច ឹងគត់គិតថករលងចនេដយៃដគឺវហត់
និងេរបកមលង
ំ បនតិច េហយេពលខលះគឺេយងលងអត់បនសអតេនះេទ
ដូេចនះេហយគត់ក៏បនគិតេទដល់ម៉សុីនលងចន
គត់គិតថរបសិនេបមនម៉ សុីនលងចនគឺងយរសួល គឺេយងរគន់ែតដក់ចនចូលេទកនុងម៉ សុីន
េនះម៉ សុីននឹងលងសមអតចនរបស់គត់បនយ៉ ងសអតែតមដង

ែដលគត់ពុំចប
ំ ច់រតូវេរបកមលង
ំ េដមបីដុសចនរបស់គត់ចុះេឡងៗ េហយនិងជរមះពីរ
បីទឹកេនះេទ េរពះវេធវឲយគត់អស់កមលង
ំ និងហត់ អញច ឹងេដយសរែតគត់ជេកមង
អញច ឹងគត់អត់សូវមនកមលង
ំ េរចន ដូេចនះគត់ែតងែតគិតេទដល់ម៉សុីន

ិ
េដមបីឲយមនបងកភពងយរសួលដល់គត់កុ ងករេធវ
ន
ករ។ មយ៉ ងវញេទៀត

ជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងអត់ឲយេរបរបស់េកមង េដមបីេធវករធងន់ធងរេនះេទ
អញច ឹងរបសិនេបមនករេរបរបស់កមលង
ំ ពលកមមេកមងគឺជេរឿងខុសចបប់

ដូេចនះេយងអត់េរបរបស់េកមងេដមបីេធវករងរធងន់ធងរេនះេទ។ ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់រគន់ែតមកលងចន ដូេចនះវមិនែមនជករងរធងន់ធងរេនះេទ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់មកលងចនេនេពលទំេនរ ឬក៏េពលលងច បញច ប់ពីករសិកស បនទប់ពីករសិកសរបស់គត់
ិ
គត់រគន់ែតមករកលុយ ឬក៏គត់រគន់ែតមករកលុយេដមបីចិញចឹមជីវត

េដយករលងចនតមរេទះគុយទវែតប៉ុេណណះ អញច ឹងករងរេនះមិន[មន]
មិនែមនជករងរែដលខុសចបប់េនះេទ េហយគត់គឺជេកមងមនក់ែដលលអ
ែដលគត់េចះរកលុយេដយខលួនឯង

េដយគត់មិនយកេពលេវលេទេដរេលងេផដសផដសជមួយនឹងមិតតភកតិ
ែតគត់យកេពលេវលទំេនររបស់គត់ េដមបីមករកលុយផគត់ផគង់រគួសររបស់គត់
ក៏ដូចជផគត់ផគង់ករសិកសរបស់គត់ផងែដរ។
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