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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករជិះរថេភលងេនេពលយប់ ឬក៏ករជិះរថេភលងររតី
អញច ឹងេពលយប់ឬក៏េពលររតី េយងអចេហបនពីរ េយងអចេហបនថេពលយប់
ឬក៏េហថេពលររតី
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនសថនីយរថេភលងមួយ ែដលសថនីយរថេភលងេនះ
គឺេយងេឃញមនទង់ជតិមួយេនខងេល ែដលដំបូលសថនីយរថេភលង គឺមនរងេកង
េហយមនដំបូលចំនួនបី េហយេនខងមុខសថនីយរថេភលងេនះ គឺេយងមន
េឃញនឡិកចំនួនមួយផងែដរ េដយសថនីយរថេភលងេនះ
គឺរបែហលជសថនីយរថេភលងែដលេនកនុងរបេទសៃថ ឬក៏របេទសសិងហបុរ ី

ឬក៏របេទសម៉ េឡសុីជេដម េរពះថេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងមនសថនីយរថេភលងែដរ

ក៏ប៉ុែនតសថនីយរថេភលងគឺចស់ អញច ឹងេយងអត់េរបរបស់េទ គឺេយងេរបរបស់សរមប់ែតដឹកអីវ៉ន់
ឬក៏ដឹកទំនិញែតប៉ុេណណះ េដយេយងអត់េរបរបស់សរមប់កុ ងករដឹ
ន
កជញជូ នមនុសសេនះេទ

េរពះែតសថនីយរថេភលងរបស់េយងចស់ េហយេយងមនែតរថេភលងចស់ៗ ែដលសល់ពីជំនន់េដម

អញច ឹងគឺេយងអត់មនរថេភលងថមីសរមប់ដឹកអនកដំេណរេនះេទ អញច ឹងេយងេមលេឃញកនុងរូបភពទី
១ េនះ គឺជសថនីយរថេភលង ែដលរបែហលជសថនីយេនកនុងរបេទសៃថ ឬក៏របេទសសិងហបុរ ីជេដម
ិ
ិ
េដយេយងេឃញេនជុំវញស
ថ នីយរថេភលង េយងេឃញមនេដមេឈតូចធំជេរចនដុះជុំវញេនះ
េដយេយងេឃញេមលេទមនពណ៌ៃបតង គឺបនន័យថសថនីយរថេភលងេនះ គឺេនជយរកុង
អញច ឹងេនតំបន់ជយរកុងគឺសមបូររថេភលងណស់ ដូេចនះេហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺមនេដមេឈជេរចន ែដលដុះេនតមជយរកុង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ មនមនុសសរបុសរសី
និងេកមងចស់ជេរចន កំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន េដមបីទិញសំបុរតរថេភលង

អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺមនមនុសសឈរតរមង់ជួរគនជេរចន ែដលេន

េនអនកែដលឈរេនខងមុខេគ គឺអនកែដលឈរេនជិតកែនលងលក់សំបុរត គឺគត់ជមនុសសរបុស
ែដលគត់មនសក់ខលី គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង និងេខេជងែវងពណ៌េខម េនែកបរខលួនគត់

គឺមនកបូបពណ៌ទឹករកូចចំនួនមួយ ែដលកបូប ឬក៏កតបេនះគឺជសរមប់ដក់អីវ៉ន់របស់គត់
អញច ឹងបនន័យថគត់េធវដំេណរផលូវឆងយ េនេពលែដលេយងេធវដំេណរផលូវឆងយ

េយងរតូវមនកបូប ឬក៏កតប ឬក៏វ៉លិស សរមប់ដក់េខអវ ឬក៏ដក់សមភរៈេផសងៗ
េដមបីេរបរបស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ

គត់មនវ៉លិសពណ៌ទឹករកូចមួយ អញច ឹងគត់ដក់េខអវនិងសមភរៈេរបរបស់ផទល់ខួ នរបស់
ល
គត់
េនកនុងវ៉លិសពណ៌ទឹករកូចេនះ េរពះគត់រតូវេធវដំេណរតមរថេភលងេទឆងយ

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 — NIGHT TRAIN (SAKANAN)

បនទប់មកេទៀតអនកែដលឈរេនកណ
ដ ល អនកែដលឈរេនកណ
ដ ល គឺមនេកមងរសីមនក់
និងបុរសមនក់ ែដលបុរសមនក់េនះ គឺជឪពុករបស់េកមងរសី េដយេយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គត់ឈរជប់នង
ឹ [េកមង]កូនរសីរបស់គត់ែតមដង េរពះខលចកូនគត់វេងវង
េដយសរែតមនុសសេនកនុងសថនីយរថេភលងគឺមនេរចន

ដូេចនះរបសិនេបគត់ឲយកូនគត់េដរឆងយពីគត់ គត់អចនឹងវេងវងគន
គត់អចវេងវងបត់កូនរសីរបស់គត់ ដូេចនះគត់មិនអនុញញតឲយកូនរសីរបស់គត់េដរឆងយេនះេទ
េដយេយងេឃញកូនរសីមនក់េនះ គត់េឃញ េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដែវង
េហយចងសក់ទីទុយ េកមងរសីេនះ គត់េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង និងពក់ែសបកេជងប៉ ត
គត់ឈរជប់នង
ឹ ឪពុករបស់គត់ ែដលមនពក់អវពណ៌សៃដខលី េខេជងែវងពណ៌ស
េហយមនវ៉លិសពណ៌ៃបតងេនែកបរគត់ផងែដរ អញច ឹងបុរសែដលជឪពុកេនះ

គត់មនវ៉លិសពណ៌ៃបតងផងែដរ េដយសរែតគត់រតូវេធវដំេណរផលូវឆងយដូចគន

អញច ឹងគត់រតូវករែត រតូវករវ៉លិសមួយសរមប់ដក់សមភរៈេរបរបស់ផទល់ខួ ន
ល មនដូចជេខអវ
សប៊ូកក់សក់ េខ ែសបកេជងជេដម េដយគត់ដក់េនកនុងវ៉លិសពណ៌ៃបតងរបស់គត់េនះ
អញច ឹងគត់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេដមបីទិញសំបុរតរថេភលង

ែដលេយងេឃញេនខងេរកយបុរសែដលពក់អវសេនះ េយងេឃញមនបុរសមនក់េទៀត

េដយគត់មនវយរបែហលជ ២០ ឆន ំ អញច ឹងគត់ពក់អវពណ៌សវយៃដខលី េខេជងែវងពណ៌ស
េយងេឃញគត់សពយកតបមួយផងែដរ េដយេពលខលះេយងអត់ចប
ំ ច់េរបវ៉លិសេនះេទ
េយងរគន់ែតេរបកតបតូចមួយ េដមបីលម
ម សរមប់ដក់សមភរៈផទល់ខួ នេយ
ល
ងក៏បនែដរ
េនេពលែដលេយងេធវដំេណរ អញច ឹងរបសិនេបេយងេទមនក់ឯង េយងអត់មនគនេរចន

េយងអចេរបកតប េដមបីដក់េខអវបនតិចបនតួចរបស់េយង ដូចជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ
គឺបុរសែដលពក់អវពណ៌សវយ គត់សពយកតបមួយ ៃដរបស់គត់គឺរចត់េទចេងកះ

គឺែរជងេហេប៉ អញច ឹងគត់យកៃដរបស់គត់ែរជងេហេប៉ េដយៃដខងសដរំ បស់គត់
គឺលូកចូលកនុងេហេប៉ េហយៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺទមលក់ចុះ

អញច ឹងេយងេហថគត់កំពុងែតឈរែរជងេហេប៉ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ អស់គន គឺកំពុងែតតរមង់ជួរគន
េដមបីទិញសំបុរតរថេភលង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញបុរសមនក់ែដលពក់អវពណ៌េលឿង
ៃដខលីេនះ គត់កំពុងែតរបប់េទអនកលក់សំបុរតរថេភលង េដមបីទិញសំបុរតរថេភលងមួយសនលឹក
េដយគត់របប់អំពីកែនលងេចញដំេណរ កែនលងេទដល់របស់គត់ែដលគត់ចង់េទ
អញច ឹងគត់របប់អំពីេគលេដរបស់គត់ ែដលគត់ចង់េទ ដូេចនះេហយេយង
ជទូេទគឺរថេភលងគឺមនេរចនែខស េហយមនេរចនរបេភទ បនន័យថរថេភលងមនេរចនែខស
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ដូចជេពលរពឹក ែខសរត់េពលៃថង ែខសរត់េពលយប់ជេដម អញច ឹងអនកលក់នង
ឹ សួរេទបុរសមនក់េនះថ
េតគត់ចង់បនែខសមួយណ ែខសយប់ ែខសរពឹក ឬក៏ែខសៃថង

ី
េហយរថេភលងគឺមនេកអីេផសងៗគនផងែដរ េយងេហថេកអីវអយភី
និងេកអីធមមត
អញច ឹងរបសិនេបគត់ជអនកមន គឺគត់ចង់ទិញ គត់ចង់អងគុយេកអីែដលមនផសុខភព
ី
ី
គត់អចទិញយកេកអីវអយភី
ប៉ុែនតេកអីវអយភី
គឺៃថលជងេកអីធមមត

ី
េដយសរែតេកអីវអយភី
គឺមនករបេរមនិងករយកចិតតទុកដក់េរចនជងេកអីធមមត
េហយេកអីធមមតគឺមនតៃមលេថក អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងអត់សូវមនលុយ

ី
េយងទិញេកអីធមមត ប៉ុែនតសរមប់អនកមន េគេរបរបស់ ឬក៏េគអងគុយេកអីវអយភី

េហយជទូេទរថេភលង ជធមមតគឺែតងែតមនេកអីអងគុយពីរេទបីជួរ ដូេចនះអនកលក់នង
ឹ សួរេយងថ

េតេយងចង់បនេកអីជប់បងអួច ឬក៏េកអីជប់ផូ វេដ
ល រ អញច ឹងរបសិនេបេយងចូលចិតតេមលេទសភព
េយងអចអងគុយេកអីជប់មត់បងអួច ប៉ុែនតរបសិនេបេយងអត់ចូលចិតតេទសភពេទ
េយងអចអងគុយជប់ផូ វេដ
ល របន ដូេចនះអនកលក់នង
ឹ សួរេទកន់េយង
េនេពលែដលេយងទិញសំបុរតរថេភលង អញច ឹងេហយបុរសមនក់េនះ

គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកលក់ថទិញសំបុរតមួយចបប់ ឬក៏មួយសនលឹក េដយយកេកអីជប់បងអួច
េហយមនែរគេគងផងែដរ េរពះថរថេភលងេពលយប់ អញច ឹងរថេភលងេពលយប់ គឺមន

ែតងែតមនែរគេគងមួយសរមប់អនកដំេណរេគងេពលយប់ ដូេចនះរបសិនេបគត់យកែរគេគង
គឺេគនឹងឲយសំបុរតែដលមនែរគេគង ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបគត់អត់ចង់េគងេទ
គឺេគអត់ឲយសំបុរតែរគេគងេនះេទ េរពះថែរគេគងេនេលរថេភលង គឺមនកំណត់ គឺមនចំនួនកំណត់
អញច ឹងេគឲយែតអនកចង់បនចង់េគងែតប៉ុេណណះ របសិនេបេយងអត់ចង់េគង េគនឹងអត់ឲយេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនទិញបនសំបុរតរថេភលងមួយសនលឹក ែដលេនេលសំបុរតរថេភលង
េយងេឃញសរេសរពីទីរកុងបងកកេទដល់ទីរកុងកូឡឡំពួរ
អញច ឹងេយងដឹងេហយថទីរកុងបងកកគឺជទីរកុងរបស់របេទសៃថ អញច ឹងរបេទសៃថ
រជធនីរបស់របេទសៃថ គឺមនេឈមះថបងកក ចំែណកឯកូឡឡំពួរ
គឺជទីរកុងរបស់របេទសម៉ េឡសុី អញច ឹងរជធនីរបស់កូឡឡំពួរ គឺេយងេហថ ម៉ េឡសុី
រជធនីរបស់របេទសម៉ េឡសុី គឺេយងេហថកូឡឡំពួរ
អញច ឹងទីរកុងបងកកនិងទីរកុងកូឡឡំពួរ គឺេនកនុងរបេទសពីរេផសងគន

ប៉ុែនតរបេទសទំងពីរេនកនុងតំបន់អស៊នដូចគន អញច ឹងេយងដឹងថអស៊ន គឺជតំបន់មួយ ែដលមន
១០ របេទស ដូចជ កមពុជ របេទសៃថ របេទសឡវ របេទសមីយ៉ន់ម៉ របេទសេវៀតណម
របេទសម៉ េឡសុី របេទសឥណូ ឌ េនសុី របេទសសិងហបុរ ី ជេដម។ អញច ឹងរបេទសទំងដប់
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គឺេនកនុងតំបន់អស៊នែតមួយ អញច ឹងកនុងករេធវដំេណរពីទីរកុងបងកកេទទីរកុងកូឡឡំពួរ
េយងអចជិះរថេភលងក៏បន េយងអចជិះយនតេហះក៏បនែដរ េដយសរែតេនជិតគន
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបុរសមនក់េនះ គត់បនេទ េទទីរកុងកូឡឡំពួរ

េដយចកេចញពីទីរកុងបងកកៃនរបេទសៃថ េទដល់ទីរកុងកូឡឡំពួរៃនរបេទសម៉ េឡសុី
េដយេរបរថេភលង អញច ឹងេនេលសំបុរតេយងេឃញថ គឺជសំបុរតរថេភលង
ែដលេយងេឃញមនរូបភពរថេភលងកំពុងែតសេណ
ដ ងរុ ឺម៉ក អញច ឹងរថេភលង
 គឺមនេរចនទូ
គឺមនកបលរថេភលង មនខលួនរថេភលងជេរចន េហយេនែកបររូបភពរថេភលងេនះ

គឺេឃញមនែរគេគង អញច ឹងបនន័យថសំបុរតរថេភលងរបស់គត់ គឺជសំបុរតែដលមនែរគេគង
អញច ឹងបនន័យថគត់អចអងគុយេនកែនលងែដលមនែរគេគងបន
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ងងុយេគង គត់អចេគងេលែរគបន

េហយេនេពលែដលគត់អត់ងងុយេគងេទ គត់អចអងគុយបនេនេលរថេភលងេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីគត់ទទួលបនសំបុរតរថេភលងរួចរល់េហយ
បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនេដរមកកន់កែនលងេចញដំេណរ អញច ឹងេនកនុងសថនីយរថេភលងេនះគឺធំ

គឺេយងេឃញថមនសថនីយរថេភលង ឬក៏កែនលងេចញដំេណរចំនួនជេរចន ដូចជេគបនដក់េលខ
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺមនចំនួនបី អញច ឹងអនកដំេណរែដលេនេទកែនលងេផសង

មិនែមនេទទីរកុងកូឡឡំពួរ គឺេធវដំេណរេទរចកេចញដំេណរកែនលងេផសង ែដលមនេលខមួយ
េលខពីរ និងេលខបីជេដម អញច ឹងេដយសរែតរចកេលខបី
គឺជរចករថេភលងសរមប់េទរបេទសកូឡឡំពួរ ឬក៏របេទសម៉ េឡសុី អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនេដរមកកន់រចកេចញដំេណរេលខបី
េដយេយងេឃញមនអនកដំេណររបុសរសីជេរចនេទៀត កំពុងែតឈរចំរថេភលង

េទតមេជងេចញដំេណររបស់េគ េដយសរេគេទកែនលងេផសង ដូេចនះេគេនចំរចកទីមួយ
រចកទីពីរជេដម េហយេគមិនមកចំរចកទីបីេទ
េដយសរែតរចកទីបីគឺជរចកេចញដំេណររបស់រថេភលងសរមប់េទរបេទសម៉ េឡសុី
េនកនុងទីរកុងកូឡឡំពួរ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់បនេដរមកកន់រចកេចញដំេណរទីបី
េដមបីេទកន់របេទសម៉ េឡសុី ឬក៏េទទីរកុងកូឡឡំពួរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ បនទប់ពីគត់មកដល់រចកេចញដំេណរេហយ
បនតិចេរកយមក រថេភលងក៏មកដល់ អញច ឹងរថេភលងបនេបកទវរ េនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ
រថេភលងបនេបកទវរ បនទប់មកបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងរថេភលងេនះ
េដយេយងេឃញគត់ ៃដមខងរបស់គត់កន់ទវរេដមបីេតងេឡង
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អញច ឹងបនន័យថគត់រតូវឈនេឡងខពស់ ដូេចនះគត់រតូវេតងេដមបីទប់លំនឹងរបស់គត់កុំឲយដួល
េរពះថរបសិនេបេយងដួលេនសថនីយរថេភលង គឺអចមនេរគះថនក់ ជពិេសសេនេលផូ វរថេភល
ល
ង
ិ
របសិនេបេយងអចដួល វអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់ដល់ជីវតបន

ដូេចនះេយងរតូវទប់ខួ នេដយេតងទ
ល
វ រកុំឲយដួល េដយេយងេឃញៃដមខងេទៀតរបស់គត់
កំពុងែតអូសវ៉លិស អញច ឹងវ៉លិសគត់ គឺជវ៉លិសអូស ឬក៏ជវ៉លិសមនកង់រុញ

ដូេចនះគត់ពុំចប
ំ ច់យួរេទ គត់រគន់ែតអូសជករេរសច អញច ឹងគត់បនចប់បងកន់ៃដរបស់វ៉លិស
រួចេហយអូសវ៉លិសេទតមខលួនរបស់គត់ េដយគត់មិនចំណយកមលង
ំ
េដមបីេលកវ៉លិសេឡងេនះេទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ

គឺគត់កំពុងែតអូសវ៉លិសេឡងេលរថេភលង េដមបីេចញដំេណរេទកន់ទីរកុងកូឡឡំពួរ
ៃនរបេទសម៉ េឡសុី។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េឡងដល់រថេភលងេហយ
េយងេឃញថ គត់ក៏បនមកអងគុយេនេលេកអីរបស់គត់ េដយគត់បនទិញសំបុរត

អញច ឹងសំបុរតរបស់គត់ គឺជសំបុរតអងគុយែដលេនែកបរបងអួច េរពះគត់ចូលចិតតេមលេទសភព

ដូេចនះេហយគត់ក៏បនទិញេកអី ឬក៏ទិញសំបុរតរថេភលង ែដលអងគុយេនជិតមត់បងអួច អញច ឹងេយង
េនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនអងគុយ េហយគត់បនញញឹម
ិ បងអួច
និងេធវទឹកមុខសបបយរ ីករយ េដយសរែតគត់បនអងគុយជត
ែដលគត់អចេមលេទសភពេទខងេរកេឃញ គឺេយងេឃញមនពពកពណ៌សជេរចន
កំពុងែតរសត់េនេលេមឃ អញច ឹងៃថងេនះេមឃរសឡះ គឺអត់មនេភលៀងេទ អញច ឹងមន
េយងេឃញមនពពកពណ៌សជេរចនកំពុងែតរសត់េនេលេមឃ េហយេយងេឃញមនេទសភព
មនេដមេឈពណ៌ៃបតងជេរចន ែដលកំពុងែតដុះេនេលដី អញច ឹងេនទីេនះ

េយងេឃញមនផទះចំនួនមួយ គឺជផទះរបជជន ដូេចនះេយងេឃញថេនជយរកុង
គឺសមបូរេទេដយៃរពេឈពណ៌ៃបតង អញច ឹងេហយគឺមនេទសភពរសស់សអត
ដូេចនះរបសិនេបេយងជិះរថេភលង គឺេយងជិះ

េនជិតបងអួចេទបេយងអចេមលេឃញេទសភពរសស់សអត េនតមដងផលូវបន

ជក់ែសដងដូចបុរសមនក់េនះ គត់បនយកេកអីជប់មត់បងអួច េដមបីេមលេទសភពេនតមដងផលូវ

ែដលថេរពះគត់ចូលចិតតេមលេទសភពតមដងផលូវ េដយមនរុកខជតិ ឬក៏ធមមជតិពណ៌ៃបតង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េឡងដល់រថេភលងមួយសនទុះេរកយមក គឺមនបុរសមនក់មកែឆកសំបុរត
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងជិះរថេភលង ឬក៏េយងជិះឡនរកុង

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 — NIGHT TRAIN (SAKANAN)

េនេពលែដលឡនេរៀបេចញដំេណរ ឬក៏រថេភលងជិតេចញដំេណរ គឺែតងែតមនមនុសសមនក់
េដមបីមកពិនិតយសំបុរតរបស់េយងថេតេយងបនទិញសំបុរតេហយឬេន
ឬក៏េតេយងេឡងរថេភលងរតឹមរតូវែដរឬេទ េរពះខលះ េពលខលះរបសិនេបេគអត់េឡងមករតួតសំបុរតេទ
េពលខលះមនអនកខលះ គត់អត់ទិញសំបុរតរថេភលងេទ គឺគត់បនលំ

គត់េឡងជិះេដយមិនទិញសំបុរតរថេភលង ដូេចនះេគមិនអនុញញតឲយជិះរថេភលង

េដយមិនមនសំបុរតេនះេទ េហយេពលខលះមនអតិថិជនខលះេទៀត ឬក៏មនអនកដំេណរខលះេទៀត
គត់រចឡំេជងរថេភលង បនន័យថរបសិនេបគត់េទកែនលងេផសង
គត់មិនអចេឡងមករថេភលងេទកូឡឡំពួរេទ
អញច ឹងេនេពលែដលេគពិនិតយេឃញសំបុរតេនះខុស េគនឹងឲយអនកដំេណរេនះ េចញពីរថេភលងេនះ
េដមបីេទរករថេភលងេផសងេទៀត ែដលរតូវេទេគលេដរបស់េគ
អញច ឹងេហយេគែតងែតមនអនកពិនិតយសំបុរតេមលថ

េតអនកដំេណរទំងអស់មនសំបុរតរតឹមរតូវែដរឬេទ េដមបីេឡងជិះរថេភលងមួយេនះ
របសិនេបមិនរតឹមរតូវេទ េគនឹងឲយែសវងរករថេភលងេផសងេទៀត ែដលរតូវេទដល់េគលេដរបស់េគ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសែដលពក់អវេលឿង

គត់បនហុចសំបុរតេទឲយបុរសមនក់ ែដលពក់អវពណ៌ៃបតងៃដែវង អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់គឺជអនករតួតពិនិតយសំបុរត អញច ឹងេយងេឃញថ គត់បនយកសំបុរតេនះ
េទែហកកនទុយសំបុរតេចញ េរពះសំបុរតែតងែតមនពីរែផនក អញច ឹងសំបុរតរថេភលងមនពីរែផនក
អញច ឹងេគយកកនទុយសំបុរត អញច ឹងអនករតួតពិនិតយសំបុរតរថេភលង គត់ែហកយកកនទុយសំបុរត
ិ េដយបុរស អនករតួតពិនិតយសំបុរត
េដយយកសំបុរតែវងឲយេទបុរសមនក់េនះវញ
គត់រគន់ែតយកកនទុយសំបុរតែតប៉ុេណណះ េដមបីយកេទរតួតពិនិតយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ
គត់អងគុយេមលេទេកមងរបុសមនក់ ែដលមនអយុរបែហល ១៨ ឆន ំ

គត់កំពុងែតអំពវនវលក់ចំណីអហរេនេលរថេភលង អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
មនេកមងរបុសមនក់អយុ ១៨ ឆន ំ គត់ពក់អវសៃដខលី េខេជងែវងពណ៌ស

េហយគត់កំពុងែតសពយនូវចំណីជេរចន មនដូចជនំ មនដូចជេភសជជៈជេដម
ែដលគត់ដក់េភសជជៈ ឬក៏នទ
ំ ង
ំ េនះេនេលថសមួយ េហយគត់ចងែខសថសេនះ
េទនឹងខលួនរបស់គត់ អញច ឹងគត់េដរសពយថសេនះ េហយៃដមខងរបស់គត់េលកចំណីេនះេឡង
ឬក៏េលកនំេនះេឡង េដមបីអំពវនវលក់ អញច ឹងគត់េដរែរសកសួរេទដល់អនកដំេណរទំងអស់
ថេតចង់ញុន
ំ ំ ឬក៏ចង់ទិញនំរបស់គត់ែដរឬេទ អញច ឹងរបសិនេបទិញ

គត់អចលក់ឲយអនកដំេណរទំងអស់េនះបន េដយគត់េដរបេណដរ េលកនំគត់បេណដរ
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េហយអំពវនវលក់បេណដរ អញច ឹងគត់េដរឆលងពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយ
ពីទូរថេភលងមួយេទទូរថេភលងមួយ េដមបីអំពវនវលក់នំរបស់គត់េនេលរថេភលង
ចំែណកឯបុរសែដលពក់អវេលឿង េនេពលែដលឮេគអំពវនវលក់ចំណីអហរ
គត់ក៏បនងកេមលផងែដរ ក៏ប៉ុែនតគត់អត់បនទិញេនះេទ
គឺគត់រគន់ែតងកេមលអនកលក់ែតប៉ុេណណះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េនេពលែដលគត់ជិះមួយសនទុះ

ឬក៏ជិះយ៉ ងយូរេម៉ ង ឬក៏ជិះយ៉ ងេរចនេម៉ ងេរកយមក វក៏ជេពលយប់ អញច ឹងគឺេនេពលយប់

បនន័យថពីទីរកុងបងកកេទទីរកុងកូឡឡំពួរគឺឆងយគួរសម ដូេចនះេហយេទបេយងជិះពីេពលៃថង
រហូតដល់េពលយប់ មិនទន់េទដល់េទ អញច ឹងេដយសរែតបុរសមនក់េនះ
គត់បនទិញេកអីែដលមនែរគេគង ដូេចនះេនេពលែដលយប់ គត់អចលេកអីរបស់គត់
េធវជែរគេគងបន អញច ឹងេកអីែដលគត់អងគុយ គត់អចលតេទជពូក េដមបីេគងេនេពលយប់
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសែដលពក់អវេលឿងេនះ
គត់កំពុងែតលតេកអីរបស់គត់ឲយេទជែរគមួយេដមបីេគង

អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកគឺមនរពះចនទ េហយមនផកយជេរចនកំពុងែតរះ
អញច ឹងបនន័យថវជេពលយប់ ដូេចនះេយងអត់អចេមលេឃញេទសភពពណ៌ៃបតងេនះេទ
គឺអីៗ
វ ទំងអស់ គឺនង
ឹ ែរបេទជពណ៌េខម េដយសរែតផលូវរថេភលង ជទូេទគឺេធវេនតមទីជនបទ
ដូេចនះអត់មនេភលងអគគិសនីបំភលឺផូ វេទ
ល
អញច ឹងេនេពលយប់គឺែតងែតងងឹត

េដយសរអត់មនេភលងអគគិសនី អញច ឹងេហយេយងអត់អចេមលេទសភពេឃញេទ
គឺេយងេឃញែតមនែតពណ៌េខមែតប៉ុេណណះ េហយេយងេឃញេនកែនលងេគងរបស់បុរសមនក់េនះ
ំ ននពីរ អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលេយងអងគុយ
គឺេយងេឃញមនវង

ំ ននេទ ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងចង់េគង គឺេយងអចបិទវង
ំ ននបន
េយងអត់ចប
ំ ច់បិទវង
ំ ននេទ
េដមបីកុំឲយអនកដៃទេមលេឃញេយង ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ គត់អត់ទន់បិទវង
េដយសរែតគត់អត់ទន់េគង គឺគត់េទបែតេរៀបចំែរគេគងរបស់គត់ែតប៉ុេណណះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទប់ពីគត់លតែរគេគងរបស់គត់េហយ
បនទប់ពីគត់លតែរគេគងរបស់គត់េហយ គត់បនយកេខនយនិងភួយមក

អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះរថេភលងេនេពលយប់ េហយេយងយកេកអីែដលមនែរគេគង
អញច ឹងេគែតងែតឲយេខនយេយងមួយនិងភួយេយងមួយ សរមប់េគងេនេលែរគេនះ
ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងលតែរគេគង េយងនឹងេឃញេខនយ េយងនឹងេឃញភួយ
ែដលេគដក់េនេលែរគ ដូេចនះប៉ុែនតមុននឹងេពលេគង េយងរតូវរលស់ភួយេនះេចញសិន
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េរពះថរបសិនេបេយងអត់រលស់ភួយេទ គឺអចមនសតវេនកនុងភួយេនះ

ិ
ឬក៏មនដីេនកនុងភួយេនះ អចេធវឲយេយងពិបកេគង មយ៉ ងវញេទៀតរបសិ
នេបមនសតវលិត
អ
វអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បន េដយសរែតវដិត ឬក៏វខំេយង

អញច ឹងវអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បនេដយសរែតសតវលិត
អ ដូេចនះមុននឹងេយងដណដប់ភួយ
េយងរតូវែតរលស់ភួយឲយេចញសិន េដមបីឲយអស់ដី ឬក៏េដមបីឲយអស់សតវ
ឬក៏ឲយសតវខទតេចញពីភួយេនះ មុននឹងេយងេគង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េរៀបចំកែនលងេគងេហយ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនេគងេទេលែរគរបស់គត់
េដយគត់េគងេកយេលេខនយ េហយគត់ដណដប់ភួយ េដយសរែតមនអកសធតុរតជក់
ដូេចនះគត់រតូវដណដប់ភួយេដមបីកុំឲយរង គឺេដមបីរកសកេមដេនកនុងខលួនកុំឲយរង

ំ ននរបស់គត់
អញច ឹងេហយគត់រតូវដណដប់ភួយ បនទប់មកេទៀតគត់បនបិទវង

ំ ននបងអួចែដលេមលេទសភព គឺេយង បងអួចែដលេមលេទសភព គឺមនវង
ំ ននពីរផងែដរ
អញច ឹងវង
ដូេចនះរបសិនេបេយងអត់ចង់ឲយមនពនលរឺ ពះចនទជះចូលកនុងកែនលងេយងេគងេទ
ំ ននបន េដមបីឲយេយងេគងបនងយរសួលកនុងករេគងលក់
េយងអចបិទវង

ំ ននផលូវេដរេនះេទ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសមនក់េនះ គត់អត់បនបិទវង

ំ ននផលូវេដរែដរ ក៏ប៉ុែនតគត់អត់បនបិទវង
ំ ននផលូវេដរេទ
េរពះកែនលងរបស់គត់មនវង
ំ ននែដលសរមប់េមលេទសភពែតប៉ុេណណះ
គឺគត់រគន់ែតបិទវង

េរពះគត់អត់ចង់ឲយមនពនលរឺ ពះចនទជះចូលេទកនុងកែនលងេគងរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទប់

េរកយពីគត់េគងយ៉ ងយូរមក រពះអទិតយក៏ចប់េផដមរះ អញច ឹងបនន័យថវជេពលរពឹក
ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញេនខងេរកយបុរសមនក់េនះ

េយងេឃញមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ អញច ឹងជទូេទមួយៃថង គឺមនបួនេពល គឺមនេពលរពឹក

េពលៃថងរតង់ េពលរេសៀល និងេពលយប់ អញច ឹងគត់ជិះរថេភលងចប់ពីេពលៃថងរហូតដល់េពលយប់
េហយេពលរពឹកេឡងគឺគត់ភញក់ពីេគងេនេលរថេភលង
អញច ឹងេយងេឃញេនខងេរកគឺជរពះអទិតយកំពុងរះ េហយេយងេនេពលែដលរពះអទិតយរះ
េយងអចេមលេឃញេទសភពេនតមដងផលូវបនយ៉ ងងយរសួលនិងយ៉ ងរសស់សអត

េដយេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គត់បនេងបេឡង េហយអងគុយពត់ខួ នេនេល
ល
ែរគរបស់គត់

អញច ឹងគត់បនេងបពីែរគេគងេនេលរថេភលងេនះ ប៉ុែនតគត់អត់េងបេចញេទ គឺគត់អងគុយេនេលែរគ
េហយគត់េលកៃដមខងដក់េទរតង់ ៃដមខងេទៀតខទប់មត់របស់គត់កំពុងែតសងប
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អញច ឹងគត់កំពុងែតសងបបនទប់មកពីគត់េរកកពីេគង វហក់បីដូចជគត់មិនទន់អស់ងងុយ
អញច ឹងបនន័យថគត់អត់ទន់អស់ងងុយេទ គឺគត់េនងងុយេគងតិចៗ
ប៉ុែនតដល់េម៉ ងេរកកពីេគងេហយ ដូេចនះគត់រតូវែតេរកក អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរកកពីេគង
េហយេយងអត់ទន់អស់ងងុយ គឺេយងែតងែតសងប អញច ឹងេយងែតងែតពត់ខួ ន
ល េហយសងប
េដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេរកយពីេរកកពីេគង ជក់ែសដងបុរសមនក់េនះ
គត់បនេរកកពីេគង េហយសងប េដយយកៃដរបស់គត់មខងខទប់មត់

ៃដមខងេទៀតគឺពត់ខួ នរបស់
ល
គត់ េដយេយងេឃញេនេលែរគរបស់គត់ គឺមនេខនយេកយមួយ
និងមនភួយមួយសរមប់ដណដប់ ប៉ុែនតេដយសរែតគត់េងបពីេគង

ដូេចនះគត់អត់ដណដប់ភួយេទៀតេទ គឺភួយរបស់គត់គឺេនេលែរគរបស់គត់ដែដល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បនទប់ពីគត់េរកកពីេគងេហយ
ិ
គត់ក៏បនេឡងអងគុយ អញច ឹងគត់បនេរៀបចំែរគរបស់គត់ឲយេទជេកអីអងគុយវញ

េដយសរែតគត់ឈប់េគងេហយ អញច ឹងគត់រតូវេរៀបេកអីរបស់គត់ឲយេទជកែនលងអងគុយ
េដមបីអងគុយេនែកបរបងអួចេមលេទសភព ប៉ុែនតមួយសនទុះេរកយមក
គឺមនករបេរមអហរេពលរពឹកេនេលរថេភលងផងែដរ

អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងជិះរថេភលងផលូវឆងយ ជិះេរចនេម៉ ង

គឺេគែតងែតមនបេរមអហរេនេលេនះ េដមបីកុំឲយអនកដំេណរគត់ឃលន

េរពះរបសិនេបេយងេធវដំេណរយូរ គឺអចេធវឲយអនកដំេណរឃលន អញច ឹងេនេលរថេភលង
េគែតងែតេរៀបចំជអហរសរមន់ េដមបីកុំឲយអនកដំេណរឃលន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ

ិ យ េហយនិងកេហវមួយែកវ
គឺអនកបេរមេនេលរថេភលង គត់បនយកនំ ឬក៏[ហំបឺហរគឺ ] ឬក៏សង
ំ វចមួ
មកឲយបុរសមនក់ែដលពក់អវពណ៌េលឿងេនះ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់ពក់អវពណ៌ៃបតង
ិ ឬក៏កន់[ហំបឺហរគឺ ] េហយនិងៃដមខងរបស់គត់ គឺកន់ែកវកេហវមួយ
គត់កំពុងែតកន់សង
ំ វច
ែដលកំពុងែតេកដ ែដលទំងអស់េនះគឺជអហរេពលរពឹកសរមប់បុរសពក់អវេលឿងេនះ
អញច ឹងេនេលរថេភលងគឺេគបេរមអហរេពលរពឹក េដយមិនគិតៃថលេនះេទ
េដយសរែតេយងបនទិញសំបុរតរួចេហយ ដូេចនះេនេពលរពឹកេឡង េដមបីកុំឲយអនកដំេណរឃលន
គឺេគែតងែតបេរមអហរេពលរពឹកេទដល់អតិថិជនរបស់េគ

ឬក៏បេរមអហរេពលរពឹកេទដល់អនកដំេណរទំងអស់ែដលជិះេនរថេភលង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ មួយសនទុះេរកយមក គឺគត់
រថេភលងបនមកដល់ទីរកុងមួយ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់បនអងគុយេនមត់បងអួច

េហយមុខរបស់គត់ងកេចញេទេរក េដយគត់ញញឹមនិងសបបយរ ីករយ េរពះថបន
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គត់បនមកដល់ទីរកុងេហយ អញច ឹងអចជទីរកុងកូឡឡំពួរៃនរបេទសម៉ េឡសុី
េដយសរែតេនកនុង េនកនុងេទសភព ែដលេនេរកបងអួចេនះ េយងេឃញមនអគរតូចធំជេរចន
ែដលតេរមៀបគនេនតមដងផលូវ អញច ឹងរបសិនេបេនទីជនបទ គឺអត់សូវមនអគរធំៗេទ
គឺេរចនែតមនេដមេឈធំៗ េហយេទសភពពណ៌ៃបតង

ក៏ប៉ុែនតេនទីរកុងគឺេយងអត់សូវមនេដមេឈេទ ក៏ប៉ុែនតសមបូរេទេដយអគរធំៗ

អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញ េនខងេរកគឺមនអគរធំៗជេរចន និងផទះថមីជេរចន
ដូេចនះបនន័យថគត់មកដល់ទីរកុងេហយ េហយៃផទេមឃគឺរសឡះ គឺមនពពកស

កំពុងែតរសត់េនេលអកស គឺអត់មនេភលៀងេទ អញច ឹងអកសធតុល អ េមឃរសឡះលអ
អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់សបបយរ ីករយយ៉ ងខលង
ំ
េដយគត់អងគុយេមលេទសភពេនខងេរករថេភលង អងគុយេមលេទសភពេនតមដងផលូវ
េហយគត់បនមកដល់ទីរកុងេហយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីមកដល់ទីរកុង
េយងេឃញរថេភលងក៏បនមកដល់សថនីយរថេភលងផងែដរ
អញច ឹងបនន័យថគត់មកដល់ទីរកុងកូឡឡំពួរេហយ
ដូេចនះរថេភលងក៏បនចូលេទដល់សថនីយរថេភលង រួចេហយក៏ឈប់ អញច ឹងេនេពលែដលរថេភលងឈប់
គឺរថេភលងបនេបកទវរឲយអនកដំេណរេចញ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៦ េនះ
បុរសែដលពក់អវេលឿងេនះ គត់ក៏បនចុះពីេលរថេភលង េដយគត់េដរបេណដរ

និងអូសវ៉លិសគត់បេណដរ េដយវ៉លិសគត់មនកង់ ដូេចនះគត់អត់ចប
ំ ច់យួរេនះេទ
គឺគត់រគន់ែតចប់កន់កែនលងអូសរបស់វ៉លិសេនះ េហយគត់អូសវ៉លិសេទេលដី
េដយសរែតវ៉លិសមនកង់ ដូេចនះវងយរសួលកនុងករអូស
វងយរសួលកនុងករឲយេយងយកតមខលួនេធវដំេណរផលូវឆងយ

េដយេយងមិនចំបច់េរបកមលង
ំ េលកវ៉លិសេនះេឡងេនះេទ េដយគត់
េដយេយងរគន់ែតអូសវ វនឹងេទតមេយងេដយតមសរមួល
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញបុរសមនក់ែដលពក់អវេលឿងេនះ
គត់អូសវ៉លិសគត់េចញពីរថេភលង េដមបីេធវដំេណរេទកន់េគលេដរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់េចញពីេលរថេភលងេហយ បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនេនកនុងសថនីយរថេភលង
េហយគត់ក៏បនេធវដំេណរេចញពីសថនីយរថេភលងេនះ េដយគត់េដរបេណដរ
េចញេទតមេខលងទវរបេណដរ េហយអូសវ៉លិសគត់បេណដរ
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អញច ឹងគត់អូសវ៉លិសពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់ េចញេទេខលងទវរ េដយេនេលេខលងទវរេនះ
េយងេឃញមនសរេសរអកសរថ កូឡឡំពួរ អញច ឹងបនន័យថវគឺជទីរកុងរបស់របេទសម៉ េឡសុី
អញច ឹងគត់បនមកដល់ទីរកុងកូឡឡំពួរៃនរបេទសម៉ េឡសុីេហយ
េដយគត់ចកេចញពីទីរកុងបងកកៃនរបេទសៃថ

េហយេធវដំេណរមកកន់ទីរកុងកូឡឡំពួរៃនរបេទសម៉ េឡសុី េដយជិះរថេភលងេពលយប់
អញច ឹងគត់ជិះរថេភលងេពលយប់ គត់េគងេនេលរថេភលងផង គត់អងគុយផង

េដយេនេលរថេភលងគឺមនបេរមអហរេពលរពឹកផងែដរ អញច ឹងេនកនុងសថនីយរថេភលងេនះ

េយងេឃញមនរសតម
ី ន ក់ កំពុងែតឈរចំសច់ញតិ អញច ឹងគត់ឈរកន់វ៉លិសរបស់គត់ែដល
េដយគត់ឈរ គត់អត់េធវដំេណរេទណេទ អញច ឹងរបែហលជគត់ចម
ំ ិតតភកតិ

ឬក៏ចប
ំ ងបអូនរបស់គត់ េដមបីមកទទួលគត់េទផទះ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទណ

ឬក៏េទកែនលងឆងយមនបងបអូន េយងែតងែតេហឲយបងបអូនរបស់េយង ឬក៏មិតតភកតិរបស់េយង
មកទទួលេយងេដមបីយកេទផទះ េរពះេយងអត់មនសគល់កែនលងណេនះេទ
ចំែណកឯបុរសមនក់េនះ របែហលជគត់អត់មនបងបអូនេនទីេនះេទ
របែហលជគត់ជអនកេទសចរណ៍ ដូេចនះេហយគត់អត់មនបងបអូន

អញច ឹងគត់អត់ចប
ំ ងបអូនគត់េនសថនីយរថេភលងេទ គឺគត់យួរវ៉លិសរបស់គត់េទខងេរក
េចញពីសថនីយរថេភលង េដមបីរកកែនលងសរមក េដមបីេធវដំេណរកមសនតរបស់គត់
េនទីរកុងកូឡឡំពួរៃនរបេទសម៉ េឡសុី។
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