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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុប
ំ យឆ។

អញច ឹងជទូេទបយឆេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងភគេរចនលក់េនតមចិេញច មផលូវ
គឺេយងអត់សូវលក់េនកនុងហងធំៗេទ ក៏ប៉ុែនតមនហងមួយចំនួនក៏លក់បយឆែដរ

េហយជទូេទរបជជនកមពុជចូលចិតតញុប
ំ យឆែដលេនតមចិេញច មផលូវ េរពះវមនតៃមលេថក
និងវមនរសជតិឆងញ់ អត់ចញ់ បយឆេនតមហងធំៗេនះេទ។

ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមននរ ីមនក់ បទ
គត់មនអយុរបែហលជ ២៣ ឆន ំ អញច ឹងនរ ីមនក់ហនឹង គត់មនសក់ែវង

េហយគត់ចងសក់គត់េទេរកយ េដយទមលក់ខងមុខបនតិចជរងេគេហថសក់េសះ
អញច ឹងនរ ីមនក់ហនឹង គត់ពក់អវពណ៌របេផះៃដខលី េហយគត់េដរេនតមផលូវ។ អញច ឹងនរ ីមនក់ហនឹង
គត់េដរេនតមផលូវ េហយគត់េដរមកដល់ហងលក់មីឆ ឬក៏បយឆមួយកែនលង

អញច ឹងែដលេយងេឃញេនចិេញច មផលូវ េយងេឃញេនចិេញច មផលូវមខង គឺេយងេឃញមនតូបបយ
មីឆ ឬក៏បយឆមួយកែនលង ែដលេយងេឃញតូបេនះ គឺមនរសតីមនក់ែដលជអនកលក់
ឈរេនកនុងតូប ែដលរសតីមនក់េនះ គត់ពក់េអៀមពណ៌េខៀវ គត់មនសក់ខលី
េហយគត់ពក់អវពណ៌សៃដខលី អញច ឹងគត់ពក់េអៀមពណ៌េខៀវ
េដមបីករពរេនេពលែដលគត់េធវបយឆឲយេភញៀវ មិនឲយខលញ់
ឬក៏មិនឲយបយឆខទតរបឡក់អវគត់ ឬក៏របឡក់សំពត់គត់ អញច ឹងដូេចនះគត់ពក់េអៀម
គត់ពក់េអៀមពណ៌េខៀវេនេលខួ នរបស់
ល
គត់េដមបីករពរេខអវរបស់គត់

ែដលរសតីអនកលក់មនក់េនះ គត់កំពុងែតឈរេនកនុងតូបបយឆរបស់គត់ េដមបីេធវបយឆឲយេភញៀវ
ែដលេយងេឃញេនកនុងតូបេនះ េយងេឃញមនចរងកនមួយដ៏ធំ

េហយមនឆនង
ំ ខទះយ៉ ងធំេនេលចរងកន អញច ឹងឆនង
ំ ខទះគឺជឆនង
ំ ែដលសរមប់ឆ ឬក៏េចៀនសច់
ឆបែនល និងឆបយ ឆមីជេដម អញច ឹងេនេពលែដលេយងឆឬក៏េចៀន
េយងេធវមូ ហបេដយមហូបឆឬក៏មូ ហបេចៀន េយងរតូវេរបរបស់ឆនង
ំ ខទះ ែដលេនែកបរឆនង
ំ ខទះ

េយងេឃញមនដបេរគឿងេទសជេរចន ែដលេរគឿងេទស េយងេហថេរគឿងេទសហនឹង
គឺជេរគឿង[សរមប់] េរគឿងេរគសរមប់បែនថមេទកនុងមហូប ឬក៏បែនថមេទកនុងបយឆឬក៏មីឆ
េដមបីឲយវមនរសជតិ អញច ឹងេយង េដមបីបែនថមឲយមនរសជតិ

េទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់េភញៀវ េយងរតូវបែនថមេរគឿង អញច ឹងេរគឿងទំងអស់
េយងេហថេរគឿងេទស។ អញច ឹងមីឆរបស់គត់ ឬក៏រេទះបយឆរបស់គត់ គឺេនចិេញច មផលូវមខង
េដយអនកលក់ គត់លក់េនតមចិេញច មផលូវ អញច ឹងគត់អត់មនហងលក់េទ ក៏ប៉ុែនតេនហង
ឬក៏តូបលក់េនតមចិេញច មផលូវខលះ គឺមនរសជតិឆងញ់ មិនចញ់ មីឆ

ឬក៏បយឆេនតមហងធំៗេនះេទ ែដលេយងេឃញេនែកបររេទះ ឬក៏តូបបយឆរបស់គត់
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េយងេឃញមនតុមួយ ែដលតុេនះ េយងេឃញមនកូនេកអីតូចមួយេនែកបរេនះ
េហយមនេរគឿងផសំជេរចនដក់េនេលតុ
អញច ឹងេរគឿងផសំេនះក៏គត់ដក់សរមប់ឲយេភញៀវបែនថមេទេលរសជតិបយឆរបស់គត់
របសិនេបេភញៀវអត់ទន់េពញចិតតរសជតិែដលគត់េធវេនះេទ
េភញៀវគត់អចបែនថមេរគឿងេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់បន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១
័
័ ២៣ ឆនហ
េនះ គឺនរ ីមនក់ នរ ីវយេកម
ងមនក់ ែដលមនវយ
ំ នឹង

គត់បនេដរមកដល់តូបបយឆមួយកែនលង ែដលេនែកបរទីរកុង
េរពះេយងេឃញេនេរកយតូបបយឆគឺជរសេមលៃនទីរកុងមួយ
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ េហយេឃញ[បយ]តូបបយឆមួយកែនលង។
បនទប់មករូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

គត់បនេដរមកដល់តូបបយឆេនះេហយ នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនចូលអងគុយេននឹងតុ
ែដលែកបរតូបបយឆេនះ អញច ឹងគត់េសលៀកេខពណ៌េខមេជងែវង

េហយគត់អងគុយេនេលកូនេកអីមួយេនែកបរតុ េដយគត់អងគុយេដយដក់ៃដទំងពីរេនេលតុ
េហយរ ំេពចេនះេយងេឃញអនកលក់ គត់បនេដរមកកន់តុរបស់នរ ីមនក់េនះ

េដយៃដអនកលក់មនកន់ែកវទឹកកកមួយែកវផងែដរ អញច ឹងគត់កន់ែកវទឹកកកមកឲយេភញៀវ
េដយជទូេទេនេពលែដលេយងចូលេទកនុងហង ឬក៏កុ ងកែនល
ន
ងបយឆ ឬក៏មីឆ អនកលក់កន់ែត
ែតងែតយកែកវមួយែកវមកឲយេយង េដយែកវេនះគឺមនទឹកកកផងែដរ
អញច ឹងេយងអចយកែកវទឹកកកេនះមកញុជ
ំ មួយទឹក

េដយេយងអចចក់ទឹកចូលកនុងែកវទឹកកកេនះ ឬក៏អចចក់ទឹករកូច

ឬក៏េភសជជៈេផសងៗចូលេទ[ែកវ]កនុងែកវទឹកកកេនះបន េដយេយងេឃញែកវទឹកកក
ែដលអនកលក់កំពុងកន់ គឺមនបំពង់បឺត ឬក៏ទុេយេនកនុងេនះផងែដរ អញច ឹងទុេយ
ឬក៏បំពង់បឺតេនះ គឺេយងេរបសរមប់បឺតទឹកេនកនុងែកវទឹកកក

ដូេចនះគត់បនយកែកវទឹកកកមកឲយអតិថិជនរបស់គត់ េដយអនកលក់េនះ

គត់កន់ែកវទឹកកកមួយែកវេនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់ េដមបីយកមកឲយ[អនក]អតិថិជនរបស់គត់
េដយេយងេឃញេនេលតុគឺមនេរគឿងផសំរសជតិសរមប់ដក់លយជមួយនឹងបយឆ ឬក៏មីឆ
ចំនួនបីចន េហយេយងេឃញមនដបទឹកមួយដបេនកែនលងេនះផងែដរ អញច ឹងេពលខលះ
េនហងខលះគឺេគអត់មនដបទឹកឲយេយងេទ គឺេគមនែតែកវទឹកកក
េហយេយងអចទិញទឹកសុទធមួយដប ឬក៏ទឹករកូចមួយកំប៉ុង ឬក៏េភសជជៈអវីៗែដលេយងចូលចិតត
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុទ
ំ ឹកអវី េយងអចទិញបន ក៏ប៉ុែនតេពលខលះ

គឺអនកលក់គត់បនដក់ទឹកេនកនុងប៉ ន់ែត ឬក៏កុ ងកំ
ន េសៀវធំមួយ ឬក៏េនកនុងប៊ីដុងទឹក
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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — FRIED RICE (SAKANAN)

ឬក៏ធុងទឹកធំមួយ ឬក៏ធំលម
ម េនេលតុ សរមប់ឲយអតិថិជនែតមដង ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញអនកលក់ គត់មនដបទឹកមួយដបធំសរមប់ដក់ឲយអតិថិជនរបស់គត់

ឬក៏េភញៀវរបស់គត់ សរមប់ញុែំ តមដង គឺគត់អត់លក់េទ អញច ឹងហងខលះ គត់លក់ ហងខលះ
គត់អត់លក់ទឹកេទ គឺគត់ដក់ឲយអតិថិជនរបស់គត់ញុេំ ដយឥតគិតៃថល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គឺជរូបភពែកវទឹកកកមួយែកវ
ែដលេយងេឃញែកវទឹកកកេនះ គឺេយងេឃញមនទុេយមួយ ឬក៏បំពង់បឺតមួយេនកនុងែកវេនះ
េហយមនទឹកកកេនកនុងែកវផងែដរ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេទញុហ
ំ ង េន
េទញុអ
ំ ហរេនកនុងហង ឬក៏េនកនុងតូបេផសងៗ ឬក៏ជតូបែដលេនចិេញច មផលូវជេដម
េនកនុងែកវគឺេគែតងែតដក់ទឹកកក េរពះភគេរចន គឺ េនេពលែដលញុេំ ហយ
េយងរតូវករញុទ
ំ ឹកែដលរតជក់ៗ ដូេចនះេនេពលែដលេយងដក់ទឹកកក

េហយេយងលយជមួយទឹក ឬក៏លយជមួយេភសជជៈេផសងៗ គឺវេធវឲយទឹក
ឬក៏េភសជជៈេនះរតជក់ អញច ឹងវមនរសជតិកន់ែតឆងញ់
ដូេចនះេហយេទបេគដក់ទឹកកកេនកនុងែកវែដលមនបំពង់បឺត េដយជទូេទេដយសរែតែកវ
គឺេរបរបស់េដយមនុសសេរចន អញច ឹងេយងអត់គួរញុផ
ំ ទ ល់េទនឹងមត់ែកវេនះេទ

ដូេចនះេហយអនកលក់គត់េរបរបស់បំពង់បឺតឬក៏ទុេយ េរពះេនេពលែដលេយងេរបបំពង់បឺត
ឬក៏ទុេយរួច អនកលក់នឹងេបះេចលទុេយេនះ ដូេចនះេនេពលែដលេយងញុន
ំ ូវផទល់មត់ែកវ
គឺវអត់សអត េរពះេពលខលះែកវេនះគឺេរបរបស់េដយមនុសសេរចន

អញច ឹងេយងអត់ដឹងថមនជំងឺអីខលះេទេនមត់ែកវ ដូេចនះេយងរតូវេរបបំពង់បឺត
េដមបីរកសអនម័យផងែដរ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ គឺអនកលក់ គត់ឲយែកវ
ែដលមនបំពង់បឺត េទដល់នរ ី ែដលជអតិថិជនរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញ
បនទប់ពីគត់យកែកវទឹកកកមកឲយអតិថិជនេហយ

អនកលក់ក៏បនសួរេទនរ ីមនក់េនះថេតគត់ចង់ញុអ
ំ ីវ ដូេចនះគត់មកសួរអនកទិញ

ឬក៏អតិថិជនរបស់គត់ េដមបីចង់ដឹងថេតគត់ចង់ញុអ
ំ ីវ េនេពលេនះ គត់អចេទេធវមូ ហប
ឬក៏េទេធវបយឆ ឬក៏មីឆឲយអតិថិជនរបស់គត់បន អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ

េរកយពីេពលែដលអនកលក់គត់សួរេហយ អញច ឹងេនេពលែដលអនកលក់សួរនរ ីមនក់េនះេហយ
នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនកុមម៉ង់បយឆមួយចន ែដលបយឆេនះអចជបយឆពងទេចៀន
ឬក៏បយឆសច់េគជេដម េរពះេពលខលះបយឆមនេរចន ែដលេយងអចកុមម៉ង់បន
េយងអចញុប
ំ នេទតមចំណង់ចំណូលចិតត ែដលមនដូចជបយឆសច់េគ បយឆពងទេចៀន
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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — FRIED RICE (SAKANAN)

បយឆពងទេចៀនលយសច់េគ ឬក៏បយឆបែនលជេដម
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុប
ំ យឆរបេភទណ េយងអចេហរបប់េទអនកលក់បន

អនកលក់នឹងេធវឲយ ែដលជក់ែសដងនរ ីមនក់េនះ គត់ចង់ញុប
ំ យឆសច់េគលយនឹងពងទេចៀន
ដូេចនះគត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ថ យកបយឆសច់េគលយពងទេចៀន

ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ គឺេយងេឃញេនខងេរកយនរ ីមនក់េនះ
គត់បននិយយអំពីបយឆ ែដលមនបែនលេនកនុងេនះផងែដរ

អញច ឹងេយងេឃញមនបយឆមួយចន ែដលមនបែនល េហយមនពងទេចៀនេនេលេនះ
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេហបយឆបែនល លយសច់េគ និងលយពងទេចៀន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់កុមម៉ង់បយឆរួចរល់េហយ នរ ីមនក់េនះ េនេពលែដលកំពុងែតអងគុយរង់ច ំ
អញច ឹងបនទប់ពីេយងកុមម៉ង់េហយ េយងរតូវរង់ចម
ំ ួយសនទុះ

េដមបីឲយអនកលក់គត់េទចមអិនបយឆឲយសរមប់ឲយេយង ែដលជក់ែសដងនរ ីមនក់េនះ
គត់បនកុមម៉ង់រច
ួ រល់េហយ បនទប់មកគត់ក៏អងគុយរង់ច ំ

អញច ឹងកនុងកំឡុងេពលែដលគត់អងគុយរង់ច ំ ឬក៏កុ ងអំ
ន ឡុងេពលែដលគត់អងគុយរង់ចហ
ំ នឹង

នរ ីមនក់ហនឹង គត់បនេបកដបទឹក អញច ឹងគត់ទញដបទឹកមួយដប ែដលអនកលក់ដក់េនេលតុ
សរមប់ឲយអតិថិជនមកេបកគរមប អញច ឹងេដយសរែតេនកែនលងេនះគឺគត់អត់លក់ទឹកេទ

បនន័យថគត់ឲយទឹកេទអតិថិជនគត់ញុេំ ដយឥតគិតៃថល អញច ឹងគត់មនដបទឹកដ៏ធំមួយ
សរមប់ដក់េនេលតុឲយេភញៀវគត់ែតមដង េដយនរ ីមនក់េនះ គត់បនេបកគរមបទឹក
េដមបីចក់ទឹកចូលេទកនុងែកវេដមបីញុ ំ អញច ឹងេយងេឃញែកវរបស់គត់

គឺមនទឹកកកេនកនុងេនះផងែដរ េដយអនកលក់គត់បនដក់ែកវទឹកកកឲយនរ ីមនក់េនះ
េដមបីដក់លយជមួយទឹកេដមបីញុ ំ េហយេធវឲយទឹកេនះរតជក់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីគត់េបកគរមបដបទឹករួចរល់េហយ
អញច ឹងនរ ីមនក់ហនឹង គត់បនេបកគរមបដបទឹករួចរល់េហយ គត់ក៏បនចក់ទឹក[ពី]កនុងដប
ចូលេទកនុងែកវទឹកកក អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់ទឹកពីកុ ងដបចូ
ន
លេទកនុងែកវទឹកកក
េដមបីឲយរតជក់ េរពះេពលខលះេយងចក់ទឹកភលម ចូលេទកនុងែកវទឹកកកភលម
គឺវអត់រតជក់ភលមេនះេទ វរតូវករេពលេវលមួយសនទុះ អចេពលេវល

រតូវករេពលេវលមួយនទី េដមបីេធវឲយទឹកេនកនុងទឹកកកទំងអស់រតជក់ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
កនុងអំឡុងេពលែដលគត់រង់ចទ
ំ ទួលបយឆពីអនកលក់

ឬក៏រង់ចេំ នេពលែដលអនកលក់កំពុងែតឆបយឲយគត់ គត់បនចក់ទឹកចូលេទកនុងែកវឲយេហយ
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អញច ឹងគត់ចក់ទឹកទុកេដមបីឲយទឹករតជក់ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចង់ញុគ
ំ ឺទឹកេនះរតជក់ែតមដង
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញ គត់បនចក់ទឹកពីកុ ងដប
ន
គត់ចក់ទឹកពីកុ ងដបចូ
ន
លេទកនុងែកវទឹកកក។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី [១]៧ រូបភពទី [១]៧ េយងេឃញអនកលក់
គត់ក៏ចប់េផដមេទយកខទះចមអិនបយឆ ែដលេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញអនកលក់គត់បនឆួលេភលង គត់បនគូសេឈគូស ែដលមនេភលង
េហយគត់យកេភលងេនះេទឆួលនឹងចរងកនហគសរបស់គត់ អញច ឹងជទូេទេនតមតូប
ឬក៏តមហងនន គឺេគេនេពលែដលេគចមអិនមហូប គឺេគេរបេភលងហគស ែដលជឧសម័ន

អញច ឹងហគសគឺជឧសម័នែដលអចដុតេឆះ េដយេពលខលះ េយងអចរគន់ែតេរបរបស់េឈគូសបនតិច
េដមបីដក់េទជិតហគស គឺវអចេធវឲយេឆះបនភលមៗ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់យកេឈគូសមួយេដមេទឆួលេទនឹងេភលងហគស ឬក៏េទឆួលនឹងែផសងហគស
ែដលេចញមកពីចរងកន ដូេចនះេធវឲយមនេភលងេចញពីចរងកន
អញច ឹងគត់បនដក់ឆនង
ំ ខទះេទេលេភលងចរងកនេនះ េដមបីឲយឆនង
ំ ហគស[...]េកដ

អញច ឹងគត់ចប់េផដមឆបយឲយអតិថិជនរបស់គត់ េដយគត់ដក់ឆនង
ំ ខទះេទេលេភលង េដមបីឲយេកដ
បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនដក់េរបងឆចូលេទកនុងខទះ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងឆបយ
ឬក៏េចៀនសច់ េយងរតូវេរបេរបងឆ ឬក៏ខលញ់ េរពះរបសិនេបេយងអត់េរបេរបងឆ ឬក៏ខលញ់ េទ
វអចេធវឲយេខលចឆនង
ំ បន អញច ឹងឆនង
ំ េខលចគឺបនន័យថឆនង
ំ េនះេឡងពណ៌េខម
េហយធុំកលិនេឈងៀម អញច ឹងេយងអត់អចេធវមូ ហបបនេទ ដូេចនះេយងរតូវេរបខលញ់ ឬក៏េរបងឆ
ិ
េដមបីជំនួយ េហយមយ៉ ងវញេទៀតខ
ល ញ់ និងេរបងឆគឺអចេធវឲយបយ

ឬក៏សច់របស់េយងេចៀនេទអត់ជប់ខទះ បនន័យថវអត់េខលច អញច ឹងេយងអចេចៀនបយ
ឬក៏ឆបយបនយ៉ ងរសួលេដយមិនជប់ខទះ ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់េរបងឆ ឬក៏ខលញ់
េដមបីចក់ចូលេទកនុងខទះេនេពលែដលេយងដក់ខទះចូលេទេលេភលង បនទប់មកេទៀតេយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់ចក់ខលញ់ ឬក៏េរបងឆចូលេទកនុងខទះេហយ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់
គត់ក៏បនយកខទឹមមកហន់ជចំណិតៗ េដមបីចក់ចូលេទកនុងខទះឆេនះផងែដរ

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងឆបយ េនេពលែដលេយងឆបយ េយងរតូវេរបរបស់ខទឹម
េដមបីបំពងសិន អញច ឹងអនកលក់គត់បនបំពងខទឹម ែដលដក់ខទឹមចូលេទកនុងខទះ

ែដលមនខលញ់ កំពុងែតេកដ ដូេចនះេនេពលែដលេយងបំពងខទឹម គឺេយងអចេធវឲយខទឹមេនះគឺឈុយ
ង
បនន័យថខទឹមបំពងគឺមនកលិនឈងុយ អញច ឹងេដមបីឲយបយឆរបស់គត់កន់ែតមនកលិនឈងុយ
ដូេចនះគត់រតូវករបំពងខទឹមជមុនសិន មុននឹងគត់ដក់ឆបយ អញច ឹងរូបភពទី ៧ េនះ
គឺអនកលក់គត់ចប់េផដមេរៀបចំឆនង
ំ ខទះរបស់គត់ េដមបីឆបយ ែដលគត់ជដំបូង
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គត់ចប់េផដមបំពងខទឹមជមុនសិន េដយបំពងខទឹម ដក់ខទឹមចូលេទកនុងឆនង
ំ ខទះ
ែដលមនខលញ់ ឬក៏េរបងឆកំពុងែតេកដ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ បនទប់ពីគត់បំពងខទឹមរួចរល់េហយ
អញច ឹងគត់បំពងខទឹមេឡងឈងុយរួចរល់េហយ

ដូេចនះគត់ក៏បនែថមសច់រជូកចូលេទកនុងេនះផងែដរ អញច ឹងេដយសរែតគត់េហបយឆេនះ
គឺជបយឆសច់រជូកលយពងទ ដូេចនះេហយគត់បនបែនថមសច់រជូកចូលេទកនុងខទះ
អញច ឹងបនទប់ពីេគបំពងខទឹម េគរតូវករែថមសច់រជូក េដយសរែតសច់រជូក

គឺវពិបកេនកនុងករចមអិន បនន័យថវអត់ងយឆអិន អញច ឹងវអត់ឆប់ឆិន
អ េនះេទ

ដូេចនះេដមបីឲយសច់រជូកឆអិនលអ េយងរតូវដក់សច់រជូកមុនេពលែដលេយងដក់បយចូល
ឬក៏មុនេពលែដលេយងដក់េរគឿងេរគេផសងៗចូល េរពះេរគឿងេរគេផសងៗ
គឺអចនឹងឆប់ឆិន
អ ជងសច់រជូក ដូេចនះេយងរតូវេធវឲយសច់រជូកឆអិនលអជមុនសិន
មុននឹងេយងដក់េរគឿងេផសងៗចូល អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតដក់សច់រជូកចូល
េហយឆសច់រជូកឲយឆអិន បនទប់មកេទៀតគត់ដក់បែនលចូល ែដលបែនលមនដូចជករត
៉ុ
មនដូចជៃសព មនដូចជសែណដកកួរជេដម អញច ឹងបែនលបយឆមនដូចជករត
៉ុ
មនដូចជសែណដកកួរ មនដូចជដំឡូងបរំងជេដម ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ
េយងេឃញគត់ បនទប់ពីគត់ដក់សច់រជូកេហយ គត់បនដក់បែនលចូលេទៀត
ដូេចនះគត់រតូវរចបល់ េដមបីឲយបែនលនិងសច់េនះឆអិនឲយបនសពវល អ
េរពះរបសិនេបសច់និងបែនលអត់ឆិន
អ េទ វអចេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពបន
េដយេពលខលះបែនលអចមនេមេរគ បែនលអចមនេមេរគ ឬក៏សច់អចមនេមេរគ
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចមអិនឲយបនឆអិនលអេទ េយងអចនឹងឆលងជំងឺេផសងៗ

េនេពលែដលេយងញុប
ំ ែនលេឆ ឬក៏សច់រជូកេឆេនះ បនទប់ពីគត់ដក់បែនលេហយ
អនកលក់គត់ក៏បនបែនថមទឹករតីចូលេទកនុងខទះឆរបស់គត់បែនថមេទៀត

អញច ឹងេដយសរែតបែនលនិងសច់គឺជសប មនរសជតិសប ដូេចនះេដមបីឲយវមនរសជតិឆងញ់
េយងរតូវបែនថមេរគឿង ដូចជទឹករតី ដូចជប៊ីេចង ដូចជអំបិលជេដម

េដមបីឲយមនរសជតិកន់ែតឆងញ់ ដូេចនះេនេពលែដលគត់រចបល់សច់
ជមួយនឹងបែនលឆិន
អ សពវេហយ អញច ឹងគត់ែថមទឹករតីចូល េដមបីឲយបែនលនិងសច់េនះ
មនរសជតិៃរបបនតិច មនរសជតិៃរបបនតិច បនទប់មកគត់ដក់បយសចូលេទកនុងខទះផងែដរ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងឆបយគឺេយង បនទប់ពីេយងេរបេរគឿង េហយនិងបែនល
និងសច់ដក់ចូលកនុងខទះរួចរល់េហយ ចុងេរកយបំផុត

គឺគត់រតូវដក់បយចូលេទកនុងខទះេនះផងែដរ េរពះរបសិនេបដក់បយមុន វអចេធវឲយេខលចបយ
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េហយអត់ឆិន
អ លអេទៀត េដយសរែតសច់រជូកគឺអត់ងយឆអិន េហយបែនលក៏អត់ងយឆអិនែដរ
ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់សច់រជូក េដមបីឆមុន បនទប់មកេនេពលែដលសច់រជូកឆអិនលមមេហយ
េយងរតូវដក់បែនលឆចូលេទៀត េដមបីឲយបែនលឆិអនតមេរកយ
អញច ឹងេនេពលែដលបែនលនិងសច់ឆិន
អ អស់េហយ គឺេយងេទបដក់បយតមេរកយេដមបីឲយវឆអិន
េរពះេដយសរែតបយជដំមួយសេហយ អញច ឹងេយងដំមដងរួចេហយ ដូេចនះវឆអិនរួចេហយ
អញច ឹងេយងរគន់ែតដក់បយចូលេទកនុងខទះ េដមបីរចបល់ជមួយនឹងេរគឿង ជមួយនឹងបែនល
វជករេរសច ដូេចនះេយងរតូវដក់បយចុងេរកយេគ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨
គឺនរ ីអនកលក់ ឬក៏អនកលក់មចស់តូបហនឹង គត់ដក់សច់រជូកមុនដំបូងចូលេទកនុងខទះ

បនទប់មកគត់ដក់បែនល េហយគត់បនលយេរគឿង ដូចជចក់ទឹករតី ដក់បែនថមសករជេដម
ចូលេទកនុងខទះេនះ េដមបីលយឲយមនរសជតិឆងញ់ បនទប់មកចុងេរកយេគ
គឺគត់ដក់បយចូលេទកនុងខទះ េដមបីឆរចបល់ចូលគនឲយសពវ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បនរចបល់បយ
ឆបយ ជមួយនឹងសច់ ជមួយនឹងបែនលរច
ួ រល់េហយ

អនកលក់គត់ក៏បនចក់បយមួយឆនង
ំ េនះចូលមកកនុងចនមួយ
អញច ឹងេដយសរែតអនកទិញគត់កុមម៉ង់ែតមួយចន

ដូេចនះអនកលក់គត់ក៏បនឆបយលមមសរមប់ែតមួយចនែតប៉ុេណណះ
អញច ឹងេទះគត់មនឆនង
ំ ខទះធំប៉ុណណក៏េដយ ប៉ុែនតគត់ឆបយែតបនតិចែតប៉ុេណណះ
គឺឆបយែតមួយចន អញច ឹងេនេពលែដលគត់ឆចប់ គត់ក៏េលកខទះ គត់េលកខទះគត់េឡង
េដមបីចក់បយឆេនះចូលេទកនុងចនមួយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញគត់កំពុងែតចក់បយឆេចញពីឆនង
ំ ខទះចូលេទកនុងចនសំែប៉ត

អញច ឹងគត់េរបរបស់ចនសំែប៉តេដមបីដក់បយឆ េដយេយងេរបរបស់ចន
ចនមនេរចនរបេភទ ែដលេពលខលះរបសិនេបេយងមនស៊ុប មនទឹកស៊ុប
េយងរតូវេរបរបស់ចនេគម ចនេគមគឺជចនេរជ អញច ឹងេយងអចដក់ទឹកស៊ុបបនេរចន
ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងញុប
ំ យេយងេរបរបស់ចនសំែប៉ត េរពះរបសិនេបេយងដក់ចនេគម
គឺវពិបកញុ ំ អញច ឹងេយងញុច
ំ នសំែប៉តគឺងយរសួលញុ ំ

ដូេចនះេទបអនកលក់គត់ចក់បយឆរបស់គត់ ែដលមនសច់រជូក មនបែនល មនខទឹមបំពង
និងមនបយេនកនុងេនះផងែដរ គត់ចក់ចូលេទកនុងចនមួយ គឺចនសំែប៉ត
ែដលេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ

គត់បនកុមម៉ង់បយឆលយជមួយនឹងពងទេចៀន សច់រជូក ដូេចនះេនេពលែដលគត់
េនេពលែដលអនកលក់គត់បនឆបយជមួយនឹងសច់រជូករួចរល់េហយ
អញច ឹងគត់េនខវះមួយមុខេទៀត គឺគត់េនខវះមួយមុខេទៀត ែដលមួយមុខេនះ គឺជពងទេចៀន
ឬក៏ពងមន់េចៀន ដូេចនះេដយសរែតអនកទិញរបស់គត់ ឬក៏អតិថិជនរបស់គត់

កុមម៉ង់បយឆពងទេចៀនលយសច់រជូក អញច ឹងអនកលក់ េនេពលែដលគត់ឆបយរួចរល់េហយ
គត់ចក់បយចូលេទកនុងចនសំែប៉តមួយ បនទប់មកគត់យកខទះេនះ េដមបីមកេចៀនពងទេទៀត
ដូេចនះពងទេចៀន េពលខលះតរមូវតមអតិថិជន

េដយសរែតអនកខលះចូលចិតតញុព
ំ ងទេចៀនែដលឆអិនលអ

អញច ឹងគត់អចរបប់េទអនកលក់ថឲយេចៀនឲយឆអិន ចំែណកឯអនកខលះេទៀត
គត់ចូលចិតតញុព
ំ ងទេចៀន ែដលអត់សូវឆអិន បនន័យថេយងេហថជ័រេពន ពងទេចៀនជ័រេពន
ដូេចនះអនកលក់គត់េចៀនអត់សូវឆអិនេទ អញច ឹងេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អតិថិជន

េដមបីកុមម៉ង់េទអនកលក់ថេតេយងចង់ញុព
ំ ងទែដលឆអិន ឬក៏មិនឆអិន អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០
គឺគត់កំពុងែតេចៀនពងទ េដមបីដក់េទេលបយឆេនះបែនថមេទៀត េដយសរែតនរ ីមនក់េនះ
គត់បនកុមម៉ង់បយឆលយនឹងពងទេចៀន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េចៀនពងទឆអិនេហយ អញច ឹងពងទេចៀន បយឆពងទេចៀន គឺឆិន
អ េហយ
េនេពលែដលគត់េចៀនពងទមកេនះ ដូេចនះអនកលក់ក៏បនយកពងទែដលេចៀនឆអិន
យកមកចក់ចូលេទកនុងបយឆ ែដល[គត់ដក់]េនកនុងចនសំែប៉តអមបញ់ មិញ។
អញច ឹងបយឆែដលឆអិនរួច គឺេយងដក់េនកនុងចនសំែប៉តមួយ

បនទប់មកេទៀតអនកលក់ក៏បនយកពងទេចៀន ែដលេចៀនឆអិនរួចហនឹង
មកចក់បែនថមពីេលបយឆេនះ េដមបីឲយេទជបយឆពងទេចៀន អញច ឹងគត់បនេធវតមអវី
ែដលអនកទិញឬក៏អតិថិជនរបស់គត់កុមម៉ង់ េដមបីឲយគត់េធវ

េរពះេនេពលែដលេយងេទកុមម៉ង់បយឆឬក៏មីឆេនតមផលូវ េយងអចកុមម៉ង់រសជតិបន
េដយេយងរបប់េទអនកលក់ថេតេយងចង់ញុរំ សជតិអីវ េហយមនលយអវីខលះ

ដូចជេយងចង់ញុែំ តសច់េគ ឬក៏ញុែំ តបយឆសច់រជូកទេទ ឬក៏បយឆសច់រជូកលយបែនល
និងលយពងទេចៀន អញច ឹងេយងអច េយងអចេហឬក៏របប់េទអនកលក់បន

េយងអចរបប់េទអនកលក់េទតមអវីែដលេយងចង់ញុ ំ ែដលជក់ែសដងនរ ីមនក់េនះ

គត់បនេហបយឆ មនសច់េគ មនសច់រជូក មនបែនល និងមនពងទេចៀនផងែដរ
ដូេចនះអនកលក់គត់ចមអិនបយឆ ែដលលយសច់រជូក លយបែនល
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និងលយពងទេចៀនឲយេទអតិថិជនរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់បញច ប់ករឆបយរបស់គត់ េដយគត់យកពងទេចៀនែដលឆអិន
មកដក់េនេលបយឆរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ចមអិនឆអិនរួចរល់េហយ េនេពលែដលគត់ចមអិនបយឆរួចរល់េហយ
អនកលក់គត់ក៏បនយកបយឆរបស់គត់េនះ អញច ឹងគត់បនយកបយឆែដលឆអិនរួច
មកដក់េនេលតុ េដយេយងេឃញបយឆហនឹងគឺេទបែតឆអិន អញច ឹងបនន័យថបយឆគឺេនេកដ
េដយសរែតគត់ឆេនកនុង េនេលេភលង ដូេចនះបយឆគឺេកដ ដូេចនះេហយេយងេឃញចនបយឆ

គឺមនែផសងហុយេចញ អញច ឹងអនកលក់គត់ក៏បនយកបយឆ ែដលមនពងទេចៀន មនសច់រជូក
មនបែនលេនះ មកឲយអតិថិជនរបស់គត់តមករកុមម៉ង់ អញច ឹងេយងេឃញនរ ីមនក់េនះ

័ ២៣ ឆន ំ គត់កំពុងែតអងគុយចំេននឹងតុរបស់គត់
គត់កំពុងែតអងគុយចំ នរ ីែដលមនវយ
ឲយដក់ៃដទំងពីរេនេលតុ េហយគត់បនសមលឹងេទអនកលក់

ែដលបនកំពុងែតកន់ចនែដលមនបយឆ យកមកឲយគត់ផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់ទទួលបនបយឆេហយ
នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនយកសមនិងសលបរពមកញុប
ំ យ បនន័យថេនេពលែដលេយងញុប
ំ យ
គឺេយងេរបរបស់សមនិងសលបរពែវង េដយេនេពលែដលេយងញុ ំ បយឆេនះ
េពលខលះគឺអចនឹងអត់រតូវនឹងរសជតិរបស់េយងែដលេពញចិតតេនះេទ

ដូេចនះេនេពលែដលេយងអត់េពញចិតតនឹងរសជតិ េយងអចែថមេរគឿងបន
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ គឺេយងេឃញនរ ីមនក់េនះ

គត់កំពុងែតកន់សមនិងសលបរពេដមបីដួសបយញុ ំ េហយេយងេឃញេនេលតុ

គឺមនេរគឿងេទសជេរចន ែដលេរគឿងេទសេនះ គឺជេរគឿងសរមប់ផសំជមួយនឹងបយ
េនេពលណែដលេយងអត់ចូលចិតតរសជតិ បនន័យថេពលខលះអនកលក់គត់ឆមកសប
អញច ឹងេយងអត់ចូលចិតតរសជតិសប េយងអចែថមអំបិល ឬក៏ែថមទឹករតី ឬក៏ែថមសករសែថមេទៀត
េដមបីឲយសមេទតមរសជតិែដលេយងចូលចិតត អញច ឹងេនេពលែដលេយងផសំេរគឿង
េដមបីេទដល់រសជតិែដលេយងចូលចិតតេហយ េយងអចញុប
ំ យឆេនះបន

េដយេយងេឃញនរ ីមនក់េនះ គត់កំពុងែតកន់សម ៃដេឆវងរបស់គត់កន់សម
េហយៃដសដរំ បស់គត់កន់សលបរព អញច ឹងគត់កំពុងែតដួសបយឆញុ ំ

េដយគត់ញុប
ំ យឆេនះយ៉ ងឆងញ់ េទះបីជបយឆេនះ ជហងលក់បយឆ
ែដលេនតមចិេញច មផលូវក៏េដយ ក៏ប៉ុែនតអនកលក់គត់េធវឆងញ់
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ដូេចនះអតិថិជនរបស់គត់ចូលចិតតមកញុេំ នទីេនះ េរពះវមនរសជតិឆងញ់ េហយមនតៃមលេថក
អញច ឹងជទូេទរបជជនកមពុជគឺចូលចិតតញុប
ំ យឆឬក៏មីឆ ែដលេនតមចិេញច មផលូវ
េរពះមីឆនិងបយឆែដលេនតមចិេញច មផលូវ គឺេពលខលះគឺឆងញ់

េហយរសជតិឆងញ់ និងេថកជងបយឆឬមីឆែដលេនតមហងធំៗនន
ក៏ប៉ុែនតរសជតិឆងញ់ ដូចគន ក៏ប៉ុែនតគឺតៃមលខុសគន េដយតៃមលេនហងធំៗគឺៃថល
ក៏ប៉ុែនតតៃមលេនហងែដលេនតមចិេញច មផលូវ គឺេថកជងតៃមលែដលេនតមហង
ដូេចនះេយងចូលចិតតញុប
ំ យឆឬក៏មីឆេនតមចិេញច មផលូវ។
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