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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករទិញអវយឺត។ អញច ឹងករទិញអវយឺត
េដយជទូេទ េយងជទូេទ េយងែតងែតេសលៀកសេមលៀកបំពក់ ឬក៏ពក់េខអវេផសងៗ

េនេពលែដលេយងេចញដំេណរេទេធវករ ឬក៏េនផទះ អញច ឹងេពលខលះេខអវរបស់េយងចស់

េខអវរបស់េយងចស់ ឬក៏ចេងអៀត ដូេចនះេយងរតូវករអវថមីេដមបីេចញេទេរក ឬក៏េដមបីពក់
េដមបីឲយលមមនឹងខលួនេយង ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករទិញអវយឺត។

េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់

័
ែដលគត់មនវយរបែហលជ
២០ ឆន ំ គត់ពក់អវយឺតពណ៌ស ៃដខលី េហយេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញថគត់កំពុងែតសមលឹងេមលអវរបស់គត់ េហយយកៃដទំងពីរចប់ទញអវរបស់គត់
េដយគត់គិតថរបែហលជអវេនះតូចេពក ឬក៏ចេងអៀតេពកសរមប់គត់ ែដលឥឡូវគត់ធំេហយ
ដូេចនះអវចស់ពីមុនគឺរងចេងអៀតសរមប់គត់ េដយគត់ពក់េទមិនសូវរសួលខលួន

ឬក៏គត់ពក់េទគឺេមលេឃញេខច េដយសរែតអវេនះវតូចេពក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺេយងេឃញគត់កំពុងែតគិតេទដល់អវថមីមួយ អញច ឹងគត់គិតេទដល់អវមួយ ែដលជអវយឺតែដរ
ប៉ុែនតពណ៌េលឿង អញច ឹងគត់ចង់បនអវយឺតថមីមួយសរមប់ពក់

េដយសរែតអវយឺតែដលគត់កំពុងែតពក់ គឺវតូចេពក ឬក៏ចេងអៀតខលួនគត់េពក

អញច ឹងគត់គិតចង់ទិញអវយឺតពណ៌េលឿងៃដខលីមួយសរមប់ពក់េនេពលៃថងេរកយេទៀត
ដូេចនះេហយគត់ក៏សមលឹងេមលអវរបស់គត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់
អញច ឹងគត់នឹងេទទិញអវថមីមួយេទៀត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់គិតេទដល់អវយឺតថមីមួយេទៀតេហយ អញច ឹងគត់គិតេទដល់អវយឺតថមី
ែដលគត់ចង់បនេហយ គត់ក៏បនេទជួបនឹងមិតតរសីរបស់គត់។
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនពិភកសគន េដយេយងេឃញមិតតរសីរបស់គត់

័
័
័
មនវយរបែហលនឹ
ងគត់ែដរ ឬក៏មនវយរសបលគ
ន នឹងគត់ េដយមនវយរបែហលជ
២០ ឆន។
ំ
េយងេឃញមិតតរសីរបស់គត់ក៏ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលីែដរ ប៉ុែនតមិតតរសីរបស់គត់គឺមនសក់ែវង
េហយសក់មិតតរសីរបស់គត់ហនឹង គឺចងេទខងេរកយទំងអស់ គត់ចងសក់េទខងេរកយ
អញច ឹងគត់ឈរទល់មុខជមួយនឹងបុរសមនក់េនះ ែដលជមិតតរបុសរបស់គត់ ែដលបុរសមនក់េនះ
គត់បននិយយអំពីអវយឺតមួយ អញច ឹងគត់របប់េទមិតតរសីរបស់គត់ថ គត់ចង់បនអវយឺតថមី
េដយសរែតអវយឺតចស់របស់គត់ហនឹងគឺចេងអៀតនឹងខលួនគត់េពក ពិបកនឹងពក់។

េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគកំពុងែតពិភកសគន េដយបុរសមនក់េនះ
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គត់បនេលកៃដសដេំ ឡង េហយកដប់ៃដ [...] យកេមៃដចងអុលមកខលួនគត់

េដយគត់កំពុងែតនិយយរបប់មិតតរសីរបស់គត់ថ គត់ចង់បនអវយឺតមួយេដមបីពក់
ែដលលមមនឹងខលួនគត់ មិនតូចេពក ឬក៏មិនធំេពក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ ពួកេគ បនទប់ពីពិភកសគនេហយ
អញច ឹងជួនជៃថងេនះជៃថងសរមកផង ឬក៏ជេពលលងច ឬក៏េពលយប់ែដលពួកេគេចញពីេធវករ
អញច ឹងពួកេគអត់េធវករេទៀតេទ ដូេចនះពួកេគក៏បនេដរមកផសរេដមបីទិញេខអវ

េដមបីរកេមលអវយឺតថមីសរមប់បុរសមនក់េនះ។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
ពួកេគក៏បនេដរមកដល់ផសរររតីមួយ ែដលជទូេទផសរររតីគឺជផសរមួយ

ែដលេយងេបកេនេពលយប់ែតប៉ុេណណះ អញច ឹងេពលៃថងគឺផសរររតីអត់េបកេទ ែដលផសរររតី
គឺេបកែតេពលយប់ អញច ឹងអចេបកចប់ពេី ម៉ ង ៥ លងច រហូតដល់េម៉ ង ១១ យប់ ឬក៏េម៉ ង ១២
យប់។ អញច ឹងេនកនុងផសរររតីគឺេយងលក់ដូចផសរេពលៃថងែដរ។ អញច ឹងមនផសរខលះេគេបកេពលៃថង
ផសរខលះេគេបកេពលយប់ អញច ឹងផសរេពលយប់េយងេហថផសរររតី

េដយសរែតេពលយប់េយងអចេហមយ៉ ងេទៀតបនថររតី េពលររតី។ អញច ឹងេពលររតី គឺ
ឬក៏េពលយប់ហនឹងគឺអត់មនរពះអទិតយេទ គឺមនែតរពះចនទ។
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺមនរពះចនទមួយែដលកំពុងែតរះ
េហយពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនេដរមកដល់ផសរររតីេនះ

េដយេយងេឃញមនតូបជេរចនកំពុងែតលក់ដូរ ែដលេយងេឃញមន តូបេនះគឺមនសតង់ផងែដរ
េយងេហថសតង់ ែដលជេរងមួយសរមប់ដក់អីវ៉ន់លក់ដូរ។

ែដលេយងេឃញេនខងមុខពួកេគទំងពីរនក់ គឺមនបុរសមនក់ គត់ឈរេនេរកមឆរតមួយ
េនខងមុខ េនខងេរកយកែនលងលក់ដូររបស់គត់ ែដលតូបេនះអចលក់ជេរសមេជង
ឬក៏អចលក់ជឆនង
ំ ដី ឬក៏កអមជេដម ែដលេយងេឃញគត់មនពយរេខផងែដរ។
ួ

អញច ឹងបនន័យថគត់ក៏មនលក់េខអវផង គត់លក់ជេរសមេជងផង ឬក៏លក់ជឆនង
ំ ផងែដរ។
ែដលេនកនុងផសរររតីគឺលក់េរចនរបេភទ មនទំនិញេរចនរបេភទេដមបីលក់ អញច ឹងេពលខលះ
េពលេយងរតូវករទិញទំនិញ េនេពលែដលេយងេចញពីេធវករេពលលងច

អញច ឹងផសរខលះេគបិទអស់េហយ ដូេចនះេយងអចេទរកទំនិញេនផសរររតីបន
េយងអចទិញទំនិញេនផសរររតីបនតមតរមូវករ។ អញច ឹងែកបរតូបរបស់បុរសមនក់េនះ
ែដលបុរសែដលពក់មួកេនះ គឺេយងេឃញមនកែនលងមួយេទៀតែដលេគលក់េខអវ។
ែដលេយងេឃញេនទីេនះគឺមនេគពយួរអវលក់ជេរចន អញច ឹងេគមនពយួរអវលក់

េដយអវេគពយរេទនឹ
ងសមអវ ឬក៏ទំពក់ពយរេខអវ។
េយងេហថទំពក់ពយរេខអវ
ួ
ួ
ួ
ឬក៏សមអវក៏បនែដរ។ អញច ឹងេគេរបែដកសរមប់ពយួរអវដក់េទេលរបរែដកមួយ
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អញច ឹងរបរែដកេនះ េយងេឃញមនពីរជន់ ែដលជន់ទីមួយពយរអវ
ក៏ពយរអវ
ួ
ួ

ជន់ទីពីរក៏ពយរអវផងែដរ
េហយេនជិតរបរែដកេនះគឺមនអនកលក់មនក់ផងែដរ
ួ
ែដលជអនកលក់រសី។ អញច ឹងអនកលក់ហនឹងគឺគត់ពក់អវស េខសេជងែវង

េហយគត់ឈរជិតេខអវរបស់គត់ែដលកំពុងែតលក់ អញច ឹងបនន័យថគត់ជអនកលក់
េហយគត់កំពុងែតរង់ចស
ំ វ គមន៍អតិថិជនរបស់គត់េដមបីចូលេទទិញ។

័ ២០ ឆនេំ នះជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់
េដយេយងេឃញបុរសមនក់ែដលមនវយ
ក៏បនេដរមកដល់ផសរររតីេដមបីរកអវផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគបនេដរមកដល់ផសរររតីេហយ ពួកេគក៏បនមករកតូបេខអវ។
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៤ េនះ ពួកេគក៏បនចូលមកដល់ហងលក់េខអវមួយកែនលង
ែដលហងលក់េខអវេនះ េយងេឃញមនរបរពយរេខអវចំ
នួនពីរថនក់
ួ
ែដលេយងេឃញមនអវជេរចនេនេលរបរេនះកំពុងែតពយរួ
េដយបុរសមនក់េនះបនចូលេទជួបជមួយនឹងអនកលក់

អញច ឹងអនកលក់ក៏បនែណនំអវជេរចនេទដល់បុរសមនក់េនះេដមបីល។
អញច ឹងេយងេឃញមនអវស អវពណ៌េខៀវ អវពណ៌ស អវពណ៌េលឿងជេរចន
កំពុងែតពយរេនេល
របរែដក។ េដយេគពយរនឹ
ួ
ួ ងសមអវ ឬក៏ទំពក់ពយរេខអវ។
ួ
័ [២៥] ២០ ឆនេំ នះ
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលមនវយ
គត់បនឈរទល់មុខនឹងអនកលក់ ែដលអនកលក់គឺជរសី គឺជរសតី

ដូេចនះគត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី េហយសក់របស់គត់រតឹមសមរបស់គត់ ឬក៏រតឹមករបស់គត់។
អញច ឹងអនកលក់គត់កត់សក់ខលី េហយគត់កំពុងែតេលកៃដសដេំ ឡង
េដមបីចងអុលេទអវរបប់េទដល់បុរសមនក់េនះ។

អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់អចេមលអវែដលអនកលក់ែណនំបន េរពះអនកលក់ជអនកែណនំអវ
ថអវរបេភទណសច់រកណត់ល អ អវរបេភទណេទបែតនំចូល

ដូេចនះអនកលក់នឹងែណនំេទដល់អតិថិជន។ េដយបុរសមនក់េនះគត់អចេមលតមអនកលក់
េហយេរជសេរ សពណ៌អវេទតមតរមូវកររបស់គត់ែដលគត់ចូលចិតត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ អនកលក់ក៏បនែណនំអវយឺតពណ៌េខៀវមួយេទដល់គត់។
អញច ឹងរូបភពទី ៥ េនះ គត់ក៏បនយកអវយឺតពណ៌េខៀវែដលេនជប់សមអវេនះមកល
អញច ឹងគត់បនយកអវេនះមកពិនិតយយ៉ ងយូរមុននឹងគត់ល
េដយគត់ពិនិតយេនេលសមអវេនះ។ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
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គត់ហក់ដូចជេពញចិតតនឹងអវយឺតមួយេនះផងែដរ េដយគត់មនទឹកមុខញញឹម
េហយគត់ចប់កន់អវយឺតេនះេដយៃដទំងពីររបស់គត់។
អញច ឹងគត់កំពុងែតរតួតពិនិតយអវរបស់គត់េនះ ឬក៏អវយឺតែដលអនកលក់ឲយគត់េនះ
ថេតវសអតែដរឬេទ អញច ឹងគត់ពិនិតយតំងពីេថនរនិងតំងពីសច់រកណត់ជេដម
េដយគត់ពិនិតយយ៉ ងយកចិតតទុកដក់បំផុត េរពះថេពលខលះអវ របសិនេបេយងអត់ពិនិតយេទ
វអចនឹងេធវឲយេយងខុស េរពះេពលខលះេថនររបស់វគឺអត់ជប់លេអ ទ។ អញច ឹងេថនរអត់ជប់ល អ
អញច ឹងវអចេធវឲយឆប់រែហក ឬក៏សច់រកណត់អត់ល អ ពក់េទេយងអត់រសួលខលួនេនះេទ
ដូេចនះមុននឹងសេរមចចិតតទិញអវ េយងរតូវពិនិតយឲយបនហមត់ចត់

េរពះថរបសិនេបេយងទិញខុសគឺវពក់អត់រសួល េហយវឆប់រែហកេទៀតផង។
អញច ឹងជក់ែសដងរូបភពទី ៥ េនះ បុរសមនក់េនះ
គត់បនយកអវេនះមកពិនិតយយ៉ ងយកចិតតទុកដក់មុននឹងគត់ល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញថ

បនទប់ពីបុរសមនក់េនះគត់បនពិនិតយអវគត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់រច
ួ មក
គត់ក៏បនយកអវេនះមកល។ អញច ឹងគត់បនយកអវេនះមកល េដយគត់
េយងេឃញគត់បនេដះអវរបស់គត់ែដលកំពុងែតពក់េចញ។
អញច ឹងអមបញ់ មិញគត់ពក់អវយឺតពណ៌ស េដមបីមកទិញ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់ល
គត់រតូវេដះអវយឺតពណ៌សេនះេចញ េហយពក់ជំនួសេដយអវយឺតពណ៌េខៀវ
ែដលគត់កន់អមបញ់ មិញចូល។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញគត់បនស៊កកបលចូលេទកនុងកអវមុន អញច ឹងកបលរបស់គត់ស៊កចូលេទកនុងកអវ
បនទប់មកគត់យកៃដេឆវង ៃដសដរំ បស់គត់ដក់ចូលេទកនុងៃដអវេដមបីពក់។
អញច ឹងគត់យកៃដេឆវងរបស់គត់ដក់ចូលកនុងៃដអវរួចរល់េហយ

បនទប់មកគត់យកៃដេឆវងរបស់គត់មខងេទៀត ៃដសដគ
ំ ឺគត់ដក់ចូលកនុងៃដអវេហយ
បនទប់មកគត់យកៃដេឆវងលូកចូលេទកនុងៃដអវមខងេទៀតេដមបីពក់

អញច ឹងៃដេឆវងរបស់គត់កំពុងែតេលកេឡងេល េដមបីដក់ចូលកនុងៃដអវ
េហយៃដសដក
ំ ំពុងែតទញខលួនអវេដមបីទមលក់ចុះេរកម

អញច ឹងេពលខលះពក់អវយឺតគឺេរៀងពិបកបនតិច េដយសរែតវអត់មនេឡវេទ
អវយឺតអត់មនេឡវេទ ដូេចនះេយងរតូវពក់កបលមុន
បនទប់មកេយងដក់ៃដទំងពីររបស់េយងចូលេទកនុងៃដអវេដមបីពក់វ

េហយេពលខលះខលួនអវគឺវអត់ធលក់ចុះេទ េដយវេនរមួលេនខងេល ដូេចនះេដមបីឲយខលួនអវធលក់ចុះ
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េយងរតូវែតចប់ទញខលួនអវទមលក់ចុះេរកម។ ជក់ែសដងេនរូបភពទី ៦ េនះ បុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតទញខលួនអវ េដមបីទមលក់ចុះេរកម េដមបីបិទបំងខលួនរបស់គត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់លេហយ

គត់ក៏បនេចញពីបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មកេរក អញច ឹងជទូេទកែនលងលក់េខអវនីមួយៗ
េគែតងែតមនបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មួយ េដមបីឲយអតិថិជនរបស់េគលេខអវ

ែដលបនទប់ពីលេហយ អតិថិជនរបស់ពួកេគនឹងេចញមកេរកេដមបីសួរអនកលក់ថសមែដរឬេទ។
អញច ឹងជក់ែសដងរូបភពេនះគឺ បុរសមនក់េនះ គត់បនចូលកនុងបនទប់េដមបីផលស់េខអវ បនទប់មក
បនទប់ពីផលស់េខអវរួចមក គត់ក៏បនេចញមកេរកេដមបីេមលកញច ក់

អញច ឹងអនកលក់ក៏បនយកកញច ក់មួយមកឲយបុរសេនះឆលុះ អញច ឹងគត់ឆុ លះកញច ក់
េដយគត់េមលេទកនុងកញច ក់ េដមបីេឃញរូបភពរបស់គត់ជមួយនឹងអវ។
ែដលេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញបុរសមនក់េនះ

គត់បនពក់អវពណ៌េខៀវអមបញ់ មិញែដលគត់ល អញច ឹងគត់លអវថមីពណ៌េខៀវេនះ
េហយគត់េចញមកេរកេដយយកៃដទំងពីររចត់ចេងកះ េហយមនទឹកមុខញញឹម
ែដលគត់េពញចិតតនឹងេខអវេនះផងែដរ ែដលគត់មនអរមមណ៍ថេពញចិតតផងែដរ
េដយគត់រសឡញ់ អវេនះ បនទប់មកអនកលក់ គត់បនយកកញច ក់មួយេដមបីឲយបុរសេនះឆលុះ
េដយអនកលក់គត់បនៃដមខងកន់កញច ក់ និងៃដមខងេទៀតចងអុលេទកញច ក់ េដមបីឲយបុរស[...]

របប់េទបុរសមនក់េនះឆលុះកញច ក់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេគលេខអវ បនទប់ពីលេហយ
េគឆលុះកញច ក់េមលថេតអវេនះសមនឹងេគែដរឬេទ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បនឆលុះកញច ក់

បុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនែរបរបួលទឹកមុខ អញច ឹងបនន័យថគត់អត់សូវេពញចិតតនឹងអវេនះេទ
េដយសរែតអចអវេនះវតូចេពក ឬក៏ធំេពក មិនលមមនឹងខលួនគត់ អញច ឹងរូបភពេនះេយងេឃញ
បុរសេនះ គត់ែរបរបួលទឹកមុខ េដយគត់មិនសូវជសបបយចិតតនឹងអវេនះ
េដយគត់ឆុ លះេមលកញច ក់ េដយែភនករបស់គត់សមលឹងេទកញច ក់

េហយៃដរបស់គត់ចប់ទញសច់អវមក អញច ឹងគត់កំពុងែតចប់ទញសច់អវ
ែដលេយងេឃញរូបភពេនកនុងកញច ក់េនះ គឺគត់កំពុងែតទញអវ

បនន័យថអវេនះរបែហលជធំជងខលួនគត់េពក គឺមិនលមមេនះេទ គឺបនន័យថអវេនះរលុង
ដូេចនះគត់អត់េពញចិតតេទ េដយសរែតករទិញអវគឺេយងអត់ពក់អវធំេពកេទ

របសិនេបពក់អវធំេពក េនះវេធវឲយេយងអត់សអតេនះេទ។ អញច ឹងេយងេមលេទអត់សអត
ដូេចនះេយងអត់ពក់អវធំជងខលួនេទ គឺេយងពក់អវែដលលមមនឹងខលួនេយង
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 — SHOPPING FOR A T-SHIRT (SAKANAN)

េដយសរែតេនេពលែដលេយងពក់អវែដលលមមនឹងខលួនេយង គឺេមលេទេយងេឃញសអត
េហយសងហជងមុន ដូេចនះរបសិនេបេយងពក់អវធំេពកគឺេមលេទេយងេឃញចស់

េហយអត់សងហេទ អញច ឹងរូបភពេនះ គឺបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតឆលុះកញច ក់ េដយអនកលក់
គត់កំពុងែតកន់កញច ក់េដមបីឲយបុរសមនក់េនះឆលុះ េហយេយងេឃញកញច ក់របស់អនកលក់
គឺមនចងែខសផងែដរ អញច ឹងេដមបីកុំឲយបត់កញច ក់អនកលក់ក៏បនចងែខសេដមបីពយរួ

អញច ឹងអនកលក់ពយរកញច
ក់េនះេដយចងែខស េហយេនេពលណែដលអនកលក់ចង់ឆុ លះកញច ក់
ួ
អនកលក់េនះ អតិថិជនចង់ឆុ លះកញច ក់ អនកលក់គត់រគន់ែតយកកញច ក់េនះមកកន់ គឺ
េហយឲយអនកទិញគត់ឆុ លះគឺជករេរសច។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះ
គត់ឆុ លះកញច ក់េហយ គត់អត់េពញចិតតនឹងអវេនះេទ េដយអវេនះធំេពក

ដូេចនះគត់ក៏បនេដះអវេនះេចញ អញច ឹងគត់ក៏បនចូលមកកនុងបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មដងេទៀត
េដយគត់ចូលមកកនុង[ផលស់]បនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់

បនទប់មកគត់ក៏បនេដះអវពណ៌េខៀវេនះេចញ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គត់កំពុងែតចប់ទញកអវ គត់យកៃដសដរំ បស់គត់ គត់យកៃដេឆវង

គត់យកៃដេឆវងរបស់គត់ចប់ទញកអវេឡង អញច ឹងេដមបីេដះអវយឺតគឺេយងេរបៃដេឆវង
ឬក៏ៃដសដរំ បស់េយង ចប់ទញកអវ េដមបីឲយផុតពីកបល អញច ឹងេនេពលែដលេដះអវ
គឺេយងរតូវេដះកបលេចញមុន បនន័យថេយងរតូវយកកអវេចញពីកបល េចញ េយងេចញមុន
េដយេយងចប់ទញេឡង បនទប់មកេយងេលកៃដទំងពីរេឡងេល។
េដយេយងេឃញជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ បុរសមនក់េនះ គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់
ចប់ទញកអវខងេរកយេឡងេលេដមបីឲយផុតកបល េដមបីឲយកអវេនះផុតកបល
បនទប់មកគត់េលកៃដសដេំ ឡង គត់េលកៃដសដេំ ឡង
េដមបីឲយងយរសួលកនុងករេដះៃដេចញពីៃដអវេនះ។ េដយគត់ េដយសរែតអវធំេពក

ិ
ដូេចនះគត់អត់ពក់អវេនះេទ អញច ឹងគត់អត់ទិញអវេនះេទ េដយគត់េដះឲយអនកលក់វញ
អញច ឹងគត់ចូលកនុងបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់ េដមបីេដះអវេខៀវេនះេចញ
ិ
េហយពក់អវពណ៌សរបស់គត់ ែដលពក់មកពីផទះអមបញ់ មិញវញ។
អញច ឹងេហយេនេពលែដលេយងទិញអត់រតូវ គឺេយងអត់យកេទ

ិ េរពះថេពលែដលេយងល
គឺេយងរគន់ែតេដះអវែដលេយងលេនះេទឲយអនកលក់វញ
គឺេគអត់គិតលុយេយងេទ េដមបីឲយសកជមួយនឹងខលួនថេតអវេនះសមជមួយនឹងេយងែដរឬេទ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

ិ
បនទប់ពីគត់េដះអវេនះរបគល់េទឲយអនកលក់វញេហ
យ គត់ក៏េចញេរកមក

ិ បនន័យថគត់េចញពីបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មកវញ
ិ
ខងេរកមកកនុងហងវញ
ិ គត់ក៏បនបនតរកអវេនកនុងហងេនះេទៀត
អញច ឹងេនេពលែដលគត់េចញមកវញ
េរពះេពលខលះអវែតមួយគឺេយងអត់ដឹងថសមនឹងខលួនេយងឬអត់េនះេទ

ដូេចនះគឺេនកនុងហងមនអវេរចន អញច ឹងរបសិនេបអត់លម
ម មួយ េយងអចរកអវេផសងេទៀត
េដមបីលបន។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ

ិ េយងេឃញថមិតតរសីរបស់គត់
បនទប់ពីគត់េចញមកពីបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់វញ
ក៏បនរកអវមួយេដមបីឲយគត់។ អញច ឹងមិតតរសីរបស់គត់ គត់ក៏បងហញអវេលឿងមួយ
អវយឺតពណ៌េលឿងមួយេទដល់បុរសមនក់េនះ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនគិត
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

គឺមិតតរសីរបស់គត់កំពុងែតកន់អវយឺតពណ៌េលឿងៃដខលីមួយបងហញេទបុរសមនក់េនះ អញច ឹង[ពួក]
គត់បងហញេដយភពញញឹម េរពះថមិតត នរ ីមនក់េនះ

របែហលជគត់ដឹងចិតតបុរសមនក់េនះថេតគត់ចូលចិតតអីវ [ឬក៏]ចូលចិតតអវពណ៌អី
ដូេចនះេហយេទបគត់បងហញអវយឺតមួយេនះ បុរសមនក់េនះក៏ញញឹម
េហយក៏ចងអុលមកខលួនឯងថគត់ចូលចិតតអវមួយេនះ ដូេចនះគត់ក៏យកអវមួយេនះេទលេទៀត។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនះ គឺមិតតរសីរបស់គត់ជអនកេរ សអវយឺតឲយគត់េដមបីពក់

ឬក៏េដមបីល េរពះថេនេពលែដលគត់េរ សខលួនឯង គឺបុរសមនក់េនះ គត់េរ សអត់រតូវេនះេទ

បនន័យថគត់េរ សខលួនឯងគឺគត់េរ សពណ៌េខៀវ ក៏ប៉ុែនតអវពណ៌េខៀវគឺអត់លម
ម នឹងខលួនគត់េនះេទ
ដូេចនះមិតតរសីរបស់គត់ ក៏បនេរជសេរ សអវពណ៌េលឿងមួយេទៀត េដមបីឲយបុរសមនក់េនះល
ថេតរតូវនឹងខលួនគត់ែដរឬេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១

បនទប់ពីគត់បនទទួលអវយឺតពណ៌េលឿងេនះពីមិតតរសីរបស់គត់េហយ
អញច ឹងគត់បនទទួលពីមិតតរសីរបស់គត់េហយ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនចូលេទកនុងបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មដងេទៀត េដមបីេធវករផលស់េខអវ

េដមបីលអវយឺតពណ៌េលឿងេនះ។ អញច ឹងដូចពីមុនែដរ ដូចពីមុន គឺគត់េដះអវសរបស់គត់េចញ
េហយគត់ពក់អវយឺតពណ៌េលឿងេនះចូល
េហយបនទប់មកគត់ក៏បនេចញពីបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មកេរក េដមបីឆុ លះកញច ក់មដងេទៀត។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញអនកលក់ គត់ក៏បនយកកញច ក់ េដមបីឲយបុរសមនក់េនះ
គត់ឆុ លះកញច ក់េមលថេតអវេនះសមនឹងខលួនគត់ែដរឬេទ? អញច ឹងមដងេនះ បុរសមនក់េនះ
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គត់មនទឹកមុខញញឹម េហយគត់េពញចិតតនឹងអវេនះខលង
ំ ណស់
េដយអវែដលមិតតរសីគត់រកឲយគត់េនះគឺលម
ម នឹងខលួនគត់ែតមដង គឺមិនធំេពក

េហយក៏មិនតូចេពកែដរ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះឆលុះកញច ក់បេណដរ ទញសច់អវបេណដរ េហយគត់
ទឹកមុខគត់ញញឹម ឬក៏េសចសបបយ េរពះគត់អចរកអវែដលលមមនឹងគត់ េហយជពិេសស
គឺពណ៌អវែដលគត់ចូលចិតតេទៀតផង។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់ញញឹម
ដូេចនះេនេពលែដលេឃញអតិថិជនញញឹម អនកលក់ក៏ញញឹមផងែដរ

េរពះអតិថិជនរសឡញ់ អវគត់ និងចូលចិតតអវគត់ អញច ឹងអតិថិជននឹងទិញអវរបស់គត់។
ដូេចនះអនកលក់ក៏សបបយចិតតផងែដរ េហយបុរសមនក់េនះ គត់សបបយចិតត
េដយសរែតគត់អចរកអវែដលលមមនឹងខលួនគត់បន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះ
គត់បនលអវេហយឆលុះកញច ក់រច
ួ រល់េហយ អញច ឹងគត់េពញចិតតនឹងអវេនះ
ដូេចនះគត់ក៏បនមកឲយមិតតរសីរបស់គត់េមលមដងេទៀតផងែដរ។

េដយអវេនះជអវរបស់មិតតរសីគត់េរ សឲយ ដូេចនះេនេពលែដលគត់ល
គត់ក៏បនមកបងហញខលួនឲយមិតតរសីរបស់គត់េឃញថេតមិតតរសីរបស់គត់េពញចិតតែដរឬេទ?
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គត់ក៏បនេដរមករចត់ចេងកះខងមុខមិតតរសីរបស់គត់

េហយញញឹមេទកន់មិតតរសីរបស់គត់ េដមបីបងហញខលួនថេតអវេនះសមែដរឬេទ?
អញច ឹងមិតតរសីរបស់គត់ក៏បនេលកៃដពីរេឡង

េដយៃដទំងសងខងរបស់មិតតរសីរបស់គត់េលកេឡង

េហយទឹកមុខរបស់មិតតរសីរបស់គត់គឺភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ េរពះេយងេឃញថ
អវមួយេនះគឺសមនឹងខលួនរបស់បុរសមនក់េនះែតមដង គឺលម
ម ។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនរ ំេភប
េហយក៏សបបយចិតតយ៉ងខលង
ំ េដយសរែតគត់អចេរ សអវយឺតមួយ

ែដលលមមនឹងមិតតរបុសរបស់គត់ អញច ឹងគត់េលកៃដទំងពីរេឡង េហយសែមដងទឹកមុខភញក់េផអល
េដយគត់េពញចិតតអវយឺតេនះយ៉ ងខលង
ំ
ដូេចនះពួកេគទំងពីរនក់គឺរសឡញ់ អវយឺតមួយេនះខលង
ំ ណស់
េដយអវយឺតមួយេនះគឺជពណ៌ែដលមិតតរបុសរបស់គត់េពញចិតត
េហយលមមនឹងមិតតរបុសគត់ែតមដង អញច ឹងបនន័យថនរ ីមនក់េនះ

គឺគត់ដឹងអំពីបុរសមនក់េនះថេតទំហំខួ នគត់
ល
ប៉ុណណ េហយគត់ចូលចិតតអីវ ដូេចនះេទបនរ ីមនក់េនះ
គត់បនយកអវែដលលមមនឹងខលួនបុរសមនក់េនះមកឲយបុរសមនក់េនះល។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី
១២ គឺពួកេគទំងពីរនក់គឺចូលចិតតអវេនះយ៉ ងខលង
ំ ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះគត់បនបងហញខលួន
ឬក៏បងហញអវែដលគត់លេនះេទដល់មិតតរសីរបស់គត់េហយ មិតតរសីរបស់គត់េពញចិតត

ដូេចនះគត់ក៏បនចូលេទកនុងបនទប់ផលស់សេមលៀកបំពក់មដងេទៀត េហយេដះអវយឺតេលឿងេនះេចញ
ិ
និងពក់អវសែដលគត់ពក់មកពីផទះចូលវញ។
អញច ឹងេទះបីជេយងេពញចិតតក៏េដយ
េពលខលះអវទិញថមីគឺេយងអត់ពក់ភលមេនះេទ គឺេយងរតូវែតខចប់េដមបីយកេទផទះ

និងេដមបីពក់ៃថងេរកយ។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ គឺបុរសមនក់េនះ

ិ អញច ឹងគត់យកមកឲយអនកលក់
គត់ក៏បនយកអវែដលគត់េទបែតទិញេនះ មកឲយអនកលក់វញ
េហយរបប់េទអនកលក់ថគត់ទិញអវមួយេនះ អញច ឹងគត់ទិញអវពណ៌េលឿងមួយេនះ
ដូេចនះគត់ឲយយក គត់ឲយអនកលក់យកេទខចប់ឲយគត់។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ
គឺបុរសមនក់េនះ គឺៃដេឆវងរបស់គត់កន់អវ ៃដេឆវងរបស់គត់កន់អវ

េហយៃដសដរំ បស់គត់ចងអុលេទអវ េដយគត់ចង់បញជក់របប់អនកលក់ថគត់យកអវមួយេនះ។
អញច ឹងអនកលក់គត់ក៏បនយកៃដពីរេដមបីទទួលអវេនះ គត់េលកៃដទំងពីររបស់គត់េឡង
េដមបីទទួលអវពីបុរសមនក់េនះ េដមបីយកេទខចប់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤
បនទប់ពីអនកលក់បនទទួលអវេលឿងេនះពីបុរសមនក់េនះេហយ
អនកលក់ក៏បនបត់អវេនះយ៉ ងមនសណ
ដ ប់ធនប់និងយ៉ ងសអត។
អញច ឹងគត់គឺបនបត់អវេនះយ៉ ងសអត េហយចក់ ដក់ចូលេទកនុងថង់មួយ។
អញច ឹងកនុងករទិញេខអវគឺអនកលក់ែតងែតបត់អវដក់ចូលេទកនុងថង់

េរពះថរបសិនេបអត់ដក់ថង់េទ គឺអវេនះនឹងពិបកេនកនុងករយួរ េហយអចរបឡក់អវបន
អញច ឹងអវ េដយសរអវជអវថមី ដូេចនះគឺេយងអត់រតូវេធវឲយរបឡក់េនះេទ

េដយសរែតរបសិនេបរបឡក់ អតិថិជននឹងមិនេពញចិតតេនះេទ ដូេចនះនរ ីេនះ
អនកលក់ក៏បនបត់អវេនះយ៉ ងសអត េហយដក់ចូលេទកនុងថង់

អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់អវចូលេទកនុងថង់ គឺអតិថិជនងយរសួលយួរេទផទះ។

ិ
មយ៉ ងវញេទៀតវអត់
េធវឲយអវរបឡក់េទៀតផង។ អញច ឹងរូបភពទី ១៤ គឺេយងេឃញថអនកលក់
គត់កំពុងែតខចប់អវេនះចូលេទកនុងថង់មួយ េដមបីឲយេទអតិថិជនរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ

បនទប់ពីអនកលក់គត់បនខចប់អវេហយ អញច ឹងគត់ក៏បនរបគល់ថង់អវេនះឲយេទបុរស

ែដលជអនកទិញ ឬក៏ជអតិថិជន អញច ឹងេរកយពីបនទទួលថង់អវ បុរសែដលជអនកទិញេនះ
គត់ក៏បនរបគល់លុយៃថលអវេទឲយអនកលក់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ
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គត់ក៏បនកន់លុយមួយចំនួនែដលជៃថលអវហុចេទឲយអនកលក់ រ ីឯអនកលក់
គត់ក៏បនទទួលលុយពីអនកទិញេដយទឹកមុខញញឹម។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៥
គឺពួកេគទំងពីរនក់ គឺកំពុងែតសបបយរ ីករយ េដយសរែតបុរសមនក់េនះ

គត់បនរកអវែដលគត់រសឡញ់ ឬក៏រកអវ រកបនអវែដលគត់េពញចិតតបន េហយអនកទិញ
ិ គត់សបបយចិតត េដយសរែតគត់បនលក់អវដល់អតិថិជនរបស់គត់ដច់
រ ីឯអនកលក់វញ
អញច ឹងគត់សបបយចិតតេដយសរែតគត់លក់ដច់ ដូេចនះពួកេគទំងពីរនក់
គឺសបបយចិតតទង
ំ ពីរនក់ េដយសរមនក់អចទិញអវបន រ ីឯមនក់េទៀតគឺបនលក់អវដច់។
អញច ឹងរូបភពទី ១៥ េនះ គឺបុរសមនក់េនះ
គត់បនរបគល់លុយៃថលអវទំងទឹកមុខញញឹមេទឲយអនកលក់
េហយអនកលក់ក៏បនទទួលយកលុយៃថលអវេនះទំងទឹកមុខញញឹមដូចគន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ បនទប់ពីពួកេគឲយលុយៃថលអវរួចរល់េហយ
ពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនេដរេចញពីហងេនះ អញច ឹងរូបភពេនះ គឺនរ ីែដលជមិតតរសីេនះ
គត់បនេដរខងមុខ េហយងកមកខងេរកយេដមបីនិយយជមួយមិតតរបុសរបស់ពួកេគ
របស់នង។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់េដរខងេរកយ េហយៃដរបស់គត់គឺយួរថង់មួយ
ែដលជថង់អវគត់េទបែតទិញអមបញ់ មិញ។ អញច ឹងបនទប់ពីពួកេគបនទិញអវរួចរល់េហយ
ពួកេគក៏បេណដរគនេទកែនលងេផសងេទៀត េដមបីេទញុអ
ំ ហរ ឬក៏េទញុអ
ំ ីវេផសងៗ
ឬក៏េទទិញអីវ៉ន់ដៃទេទៀតែដលពួកេគរតូវករ

េដយសរែតពួកេគបនទិញអវែដលពួកេគេពញចិតតរច
ួ រល់េហយ
ដូេចនះេនេពលែដលពួកេគបនទិញអវែដលពួកេគរសឡញ់ រច
ួ រល់េហយ ពួកេគក៏បនេចញពីហង
ិ
េដមបីេទរកកែនលងេផសងេទៀត េដមបីេទញុអ
ំ ហរ ឬក៏េទផទះរបស់ពួកេគវញ។
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