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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេទេមលកុន

អញច ឹងជទូេទពួកេយងែតងែតេទេមលកុនេនៃថងណែដលេយងឈប់សរមក
ឬៃថងណែដលេយងទំេនរ ដូចជៃថងេសរ ៍ ៃថងអទិតយ ែដលជៃថងែដលេយងមិនេធវករ
ឬក៏េយងមិនេទសលេនះេទ អញច ឹងេពលខលះេយងអចបបួលមិតតភកតិរបស់េយងេទេមលកុន
ឬក៏េមលភពយនតបន អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទេមលភពយនត ឬក៏េទេមលេរឿង
េនកនុងេរងកុន េយងេហថេទេមលកុនក៏បន េទេមលភពយនតក៏បន
ដូេចនះេយងរកេឡកមកេមលរូបភពទី ១ ទំងអស់គន េដយេនកនុងរូបភពទី ១

េយងេឃញមននរ ីមនក់ បទ ែដលនរ ីេនះ គត់មនអយុរបែហលជ ២៥ ឆន ំ
គត់កំពុងែតេនអងគុយេនេលេកអី អញច ឹងគត់អងគុយេនេលេកអីមួយ គត់ចងសក់បួងេទេរកយ
គត់ចងសក់បួងេទេរកយ េហយគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េខៀវ េហយអវរបស់គត់េនះគឺេវៀលក
បនន័យថអត់មនកេទ អញច ឹងអវរបស់គត់មនែតសមែតប៉ុេណណះ
អញច ឹងគត់កំពុងែតអងគុយេលេកអី េហយគត់កំពុងែតអងគុយចុចកុំពយូទ័រ

អញច ឹងេនខងមុខគត់គឺមនតុមួយ េហយគត់ដក់កុំពយូទ័រ ឬក៏កុំពយូទ័រយួរៃដ េនេលតុេនះ
ែដលេយងេឃញថគត់កំពុងែតសរេសរសរេទមិតតភកតិរបស់គត់

ឬក៏គត់កំពុងែតឆតេទមិតភ
ត កតិរបស់គត់ ែដលេយងេឃញេនកនុងេនះ

គឺគត់បបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទេមលកុន ឬក៏េមលភពយនតេនេរងភពយនត
អញច ឹងេយងអចេហបនពីរ េទេមលកុន ឬក៏េមលភពយនត ែដលកែនលងបញចង
ំ កុន
ឬកែនលងបញចង
ំ ភពយនតេនះ េយងេហថេរងកុន ឬក៏េរងភពយនត ែដលេនកនុងេនះ
េយងេឃញថ គត់កំពុងែតឆតេទមិតតភកតិរបស់គត់ េដយេយងគត់សរេសរសរ

ែដលជទូេទេនរបេទសកមពុជេយងចូលចិតតេលងសរតមរយៈេហវសប៊ុក ឬក៏ឡញ
ិ មួយចំនួនេទៀត ដូចជវឆតជេដ
ី
ឬក៏មនកមមវធី
ម

អញច ឹងេយងអចេផញសរេទកន់មិតតភកតិរបស់េយង េទកន់មនុសសែដលេយងរសឡញ់
ិ ទង
ឬក៏េទកន់រកុមរគួសររបស់េយងតមរយៈកមមវធី
ំ េនះ

េហយជទូេទេនកមពុជេយងចូលចិតតេលងតមឡញ និងេលងតមេហវសប៊ុកជេដម
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតេលងឆតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់
េដមបីបបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទេមលកុន។

ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់បនសរេសរសរ

ឬក៏ឆតេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនជិះម៉ូតូ អញច ឹងគត់ក៏បនេចញពីផទះរបស់គត់
បនន័យថគត់ឈប់េលងកុំពយូទ័រេហយ េហយគត់ក៏បនេចញពីផទះ
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េដយយកម៉ូតូរបស់គត់ជិះេទខងេរក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ម៉ូតូរបស់គត់

គឺមនពណ៌ផកឈូក ម៉ូតូគឺមនពណ៌ផកឈូក េហយកង់របស់វមនពីរ អញច ឹងម៉ូតូមនកង់ែតពីរេទ
គឺកង់ខងមុខមួយ និងកង់ខងេរកយមួយ េហយម៉ូតូរបស់គត់េនខងមុខ
គឺមនចេងកៀងសរមប់បំភលឺផូ វល អញច ឹងេនេពលយប់ ឬក៏េនេពល[ភលឺ] េនេពលេមឃេភលៀង

គឺេយងអចេបកចេងកៀងេនះ េដមបីឲយអំពូលភលឺ េដមបីបំភលឺផូ វបន
ល
ឬក៏េនេពលេមឃេភលៀង

គឺេនេពលែដលេយងេមលអវីមិនេឃញ េយងអចេបកេភលង េដមបីឲយអនកេនខងមុខដឹងថមនម៉ូតូ
ឬក៏េយងេមលេដមបីឲយដឹងថ េនខងមុខមនរគលុក ឬក៏មនឧបសគគេផសងៗ
អញច ឹងចេងកៀងម៉ូតូគឺមនពីរ មួយេនខងមុខ និងមួយេទៀតេនខងេរកយ
ែដលចេងកៀងេនខងមុខគឺមនពណ៌រងេលឿងបនតិច
ចំែណកចេងកៀងេនខងេរកយគឺមនពណ៌រកហម េយងេឃញថ
ម៉ូតូរបស់គត់ដក់កញច ក់េមលេរកយផងែដរ

អញច ឹងរគប់មូត
៉ ូទង
ំ អស់គរឺ តូវែតដក់កញច ក់េមលេរកយ េរពះថេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ
របសិនេបេយងមិនដក់កញច ក់េមលេរកយេនះេទ គឺេយងនឹងពិបកជិះ

េដយសរែតេយងរតូវងកេរកយេមលថេតមននរណេនពីេរកយឬអត់
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងដក់កញច ក់េមលេរកយ គឺេយងរគន់ែតរកេឡកេមលេទកញច ក់បនតិច
ិ
េយងនឹងដឹងថមនអនកណេនខងេរកយេហយ មួយវញេទៀតគឺ

របសិនេបេយងមិនដក់កញច ក់េមលេរកយេទ គឺមិន មិនរតឹមរតូវេនះេទ
េរពះគឺខុសនឹងចបប់ចរចរណ៍ អញច ឹងប៉ូលិសអចពិន័យេយងបន

េរពះែតេយងមិនដក់កញច ក់េមលេរកយ េហយនរ ីមនក់េនះ គត់ជិះម៉ូតូ
គឺគត់ពក់មួកសុវតថិភពផងែដរ អញច ឹងគឺនរ ីមនក់េនះ េយងេឃញថ
គត់េគរពចបប់ចរចរណ៍ណស់ េដយគត់ដក់កញច ក់មូត
៉ ូ េហយគត់ពក់មួកសុវតថិភពផងែដរ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េយងរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព

េរពះថរបសិនេបេយងមិនពក់េនះេទ េនេពលែដលេយងដួល
អញច ឹងេយងអចមនេរគះថនក់េផសងៗ ែដលប៉ះពល់ដល់កបល ដូចជដួលែបកកបល
ឬក៏ពកកបលជេដម អញច ឹងរបសិនេបេយងពក់មួកសុវតថិភព

ិ
គឺេយងនឹងមិនមនបញហកបលេកតេឡងេនះេទ មយ៉ ងវញេទៀត

របសិនេបមិនពក់មួកសុវតថិភពេនេពលជិះម៉ូតូ គឺប៉ូលិសនឹងេធវករពិន័យេយងដូចគន
ដូចែដលេយងជិះម៉ូតូមិនដក់កញច ក់ែដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ បនទប់ពីគត់ជិះម៉ូតូបនបនតិចេរកយមក
គឺមកដល់េរងភពយនត ឬក៏េរងកុន
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 រ
ែដលគត់បនណត់គនជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់តមរយៈឆត អញច ឹងករែដលេយងេផញស
ឬក៏ខលេដមបីចង់ជួបនរណមនក់ េយងេហថករណត់ជួប
អញច ឹងអមបញ់ មិញគឺគត់បនណត់ជួបជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់េនកនុងេរងភពយនត

ដូេចនះេហយេទបគត់ជិះម៉ូតូមកកន់េរងភពយនត អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
គត់មកដល់េរងភពយនតមួយ េរងភពយនតមួយ េហយគត់បនជួបនឹងមិតតភកតរិ បស់គត់

េយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់គឺមនអយុរបហក់របែហលនឹងគត់ែដរ គឺមនអយុរបែហលជ ២៥
ឆន ំ ប៉ុែនតមិតតភកតិរបស់គត់គឺរងធត់ជងគត់បនតិច អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គឺមនរងសគម
េហយមិតតភកតិរបស់គត់គឺមនរងធត់ អញច ឹងគត់មនរងធត់
េហយមិតតភកតិរបស់គត់គឺទមលក់សក់ចុះេរកម បនន័យថសក់គត់អត់ចងេទ
អញច ឹងសក់គត់េនរតឹមសម េហយគត់ទមលក់ចុះ ែដលនរ ីមនក់េនះ គត់ពក់អវេលឿងៃដខលី
េហយេសលៀកសំពត់ពណ៌េខម អញច ឹងគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌េខមខលី េហយនរ ីមនក់េនះ
គត់បនេលកៃដមួយចំេហៀងេឡងេល ឬក៏មខងេឡងេល េដមបីជសញញេហមិតតភកតិរបស់គត់
អញច ឹងនរ ីមនក់ែដលមនវយ ២៥ ឆន ំ ែដលពក់អវពណ៌េខៀវេនះ
គត់ក៏បនេលកៃដមខងេឡងេលែដរ េដមបីជសញញថពួកេគបនជួបគន
ឬក៏ពួកេគបនេឃញគនេហយ អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ គឺបនមកដល់េរងកុន
ឬេរងភពយនតទង
ំ ពីរនក់ែតមដង េដយេយងេឃញេនេលជញជង
ំ េយងេឃញមនបដផសពវផសយ
អញច ឹងបនន័យថមនរកដសលិខិតផសពវផសយែដលបិទេនេលជញជង
ំ ែដលេគផសពវផសយអំពីេរឿង
ឬក៏ែដលេគផសពវផសយអំពីសច់េរឿងែដលេគនឹងបញចង
ំ េនកនុងេរងកុន

អញច ឹងេពលខលះេគបនបិទបដផសយពណិជជកមមេនេលជញជង
ំ េដមបីឲយអនក[េទ]េមលដឹងថ
េតេគមនបញចង
ំ េរឿងអវីខលះ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនបដពីរេនេលជញជង
ំ
ែដលកំពុងែតផសយអំពីេរឿងែដលេគនឹងបញចង
ំ ។

ចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ
ពួកេគទំងពីរនក់កប
៏ នមកទិញសំបុរតេដមបីេមលេរឿង

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេទេមលកុនេនកនុងេរងភពយនត ឬក៏េនកនុងេរងកុន
េយងរតូវែតទិញសំបុរតជមុនសិន េដយសំបុរតគឺេយងអចេរជសេរ សបន
ថេយងចង់អងគុយេកអីណ ដូចជេនកនុងេរងកុនគឺមនេកអីេរចន
ំ បញចង
េហយេកអីជេរចនជួរពីជិតផទង
ំ រហូតេទដល់ខងេរកយ

អញច ឹងជទូេទអនកែដលេទេមលកុនទំងអស់គឺគត់ចូលចិតតទិញេកអីេនកណ
ដ ល
េរពះថេកអីេនកណ
ដ លគឺងយរសួលេមល បនន័យថគត់េមលបនរសួល េដយមិនពិបក
មិនឆងយេពក ឬក៏មិនជិតេពក ចំែណកឯេកអីខងមុខគឺរងពិបកេមលបនតិច
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ំ បញចង
េដយសរែតវេកៀកេទនឹងផទង
ំ កុនេពក អញច ឹងេធវឲយេយងេងយេឡងេល
ិ
ពិបក[េហយ]រងេរយកបនតិច មយ៉ ងវញេទៀតគឺ
រូបភពេនកនុងកុនគឺធំៗ
ិ
ដូេចនះរបសិនេបេយងអងគុយេមលជិតេពក គឺអចេធវឲយេយងវលមុ
ខបន
ិ
អញច ឹងេហយេទបេគចូលចិតតេមលេកអីកណ
ដ ល េហយមយ៉ ងវញេទៀត

របសិនេបេយងអងគុយេនេកអីខងេរកយ គឺមនករពិបកេមលបនតិច
េដយសរែតេកអីខងេរកយគឺឆងយ អញច ឹងវេធវឲយេយងពិបកេមល

របសិនេបេយងអងគុយេនេកអីខងេរកយ ដូេចនះេហយនរ ីពីរនក់េនះ

គត់របែហលជទិញេកអីណមួយែដលគត់ចង់អងគុយ ែដលជេកអីខងមុខ េកអីកណ
ដ ល

ឬក៏េកអីខងេរកយជេដម េហយចំេពះសំបុរតកុន គឺេយងមិនចំបច់េទទិញផទល់ក៏បនែដរ
េរពះឥឡូវេនះគឺេយងអចទិញតមរយៈអុីនធឺណិត ឬក៏[េយង]អចខលេទកក់បន
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េទេមលកុន េយងរគន់ែតចូលេទកន់េវបសយ

ឬក៏េទកន់េគហទំព័ររបស់េរងកុនេនះ េយងអចទិញសំបុរតតមរយៈអុីនធឺណិតបន
អញច ឹងេយងរគន់ែតចូលេទេធវតមករែណនំរបស់េវបសយេនះ
អញច ឹងេយងអចទិញសំបុរតបនេដយងយរសួល
េដយេយងមិនចំបច់េទទិញេនកនុងេរងកុនេនះេទ អញច ឹងប៉ុែនតនរ ីពីរនក់េនះ

គឺគត់ពុំបនទិញតមអុីនធឺណិតេទ អញច ឹងគត់បនមកដល់េរងកុន េដមបីទិញសំបុរតកុនែតមដង
អញច ឹងេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់ទិញសំបុរតកុនចំនួនពីរសនលឹក គឺសរមប់គត់មួយ
និងសរមប់មិតតភកតិរបស់គត់មួយ។

បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីពួកេគទិញសំបុរតកុនរួចេហយ

ពួកេគក៏បនមកកន់កែនលងលក់ចំណីមដង ែដលជទូេទេនកនុងេរងកុនគឺែតងែតមនកែនលងលក់ចំណី
ែដលលក់ចំណីមនដូចជេពតលីង មនដូចជសូកូឡ មនដូចជនំៃរប មនដូចជនំកញច ប់ជេដម
អញច ឹងពួកេគេនកនុងរូបភពេនះ េគបនទិញជេពតលីង

េដមបីអងគុយញុេំ នេពលែដលពួកេគេមលេរឿង ឬក៏េមលភពយនត

អញច ឹងេពតលីងែដលលក់េនកនុងេរងភពយនត ឬក៏េនកនុងេរងកុន េគែតងែតខចប់
ឬក៏រចកចូលេទកនុងរបអប់រកដសៗមួយ អញច ឹងដូចជេនកនុងរូបភពេនះជេដម
គឺេគបនរចកេពតលីងេនះចូលេទកនុងរបអប់រកដស

េដយេយងេឃញអនកលក់េពតលីងគឺេនខងកនុង អនកលក់េពតលីងេនខងកនុង
ឬក៏េនខងេរកយតុមួយ អញច ឹងគត់បនពក់អវពណ៌េលឿង ឬក៏ពណ៌ទឹករកូច

អញច ឹងគត់បនពក់អវពណ៌ទឹករកូច េហយមនពក់មួកមួយផងែដរ អញច ឹងមួកគត់គឺជមួកចុងេភ
បនន័យថេគពក់េដមបីករពរអនម័យ កុំឲយមនសក់ ឬក៏កុំឲយមនធូលីែដលេនេលកបល

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 — GOING TO THE MOVIES (SAKANAN)

រជុះចូលេទកនុងចំណីអហរ

អញច ឹងេគពក់មួកមួយេដមបីករពរកុំឲយមនសក់របស់េគរជុះេទចូលេទកនុងចំណី
េហយេគបនពក់េអៀមផងែដរ អញច ឹងេអៀមរកណត់មួយេនះ

គឺេគពក់េដមបីកុំឲយរបឡក់សេមលៀកបំពក់ ឬក៏ឯកសណ
ឋ នរបស់េគ េនេពលែដលេគដួសចំណី
ឬក៏ដួសនំេនះេចញមកខងេរក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺអនកលក់គត់បនរបគល់នំមួយកញច ប់

ឬក៏របគល់េពតលីងមួយកញច ប់េទឲយនរ ីពីរនក់េនះ ែដលតមករកុមម៉ង់ទិញរបស់នរ ីពីរនក់េនះ
សរមប់យកេទញុេំ នេពលែដលពួកេគេមលេរឿង ឬក៏េមលភពយនតេនកនុងេរងកុន។
បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីពួកេគទិញេពតលីង ឬក៏េពត
ពួកេគទិញេពតលីងមួយកញច ប់រច
ួ រល់េហយ

អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ទិញេពតលីងែតមួយកញច ប់េនះេទ េរពះពួកេគទិញេពតលីងមួយកញច ប់ធំ
អញច ឹងេពតលីងមួយកញច ប់ធំ គឺពួកេគអចញុប
ំ នទំងពីរនក់ែតមដង

េហយបនទប់មកពួកេគក៏បនទិញេភសជជៈ អញច ឹងពួកេគបនេហេភសជជៈពីរដប
ែដលេភសជជៈមនដូចជកូកកូឡ មនដូចជ Sprite ដូចជ Fanta
ឬក៏មនេភសជជៈជេរចនេផសងេទៀតែដលលក់េនកនុងេរងកុន

អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់ញុេំ ភសជជៈអវី េយងរគន់ែតរបប់េទដល់អនកលក់

េនះអនកលក់នឹងយកេភសជជៈេនះមកឲយេយងជក់ជពុំខន ដូចេនកនុងរូបភពេនះ នរ ីពីរនក់េនះ
គត់បនកុមម៉ង់ដូចជកូកកូឡចំនួនពីរដប អញច ឹងគត់របប់េទអនកលក់ថ
គត់រតូវករកូកកូឡចំនួនពីរដបេទៀត
ដូេចនះេហយេទបអនកលក់គត់របគល់កូកកូឡពីរដប់េទឲយនរ ីទំងពីរនក់
េដយកូកកូឡទំងពីរដបេនះ គឺមនដក់បំពង់បឺត ឬក៏ទុេយ ចូលេទកនុងដបេនះផងែដរ
េដមបីឲយពួកេគទំងពីរនក់ងយរសួលបឺតទឹកកូកេចញពីដបេនះ

អញច ឹងពួកេគមិនញុផ
ំ ទ ល់ដបេនះេទ ពួកេគេរបបំពង់បឺត ឬក៏ទុេយ េដមបីបឺតកូកេចញពីដប។
បនទប់មកចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគទិញចំណីរួចរល់េហយ អញច ឹងមុនេពលែដលេគចូលេទកនុងេរងកុន
េគរតូវទិញចំណីញុជ
ំ មុនសិន េដមបីញុេំ នេពលែដលេគកំពុងេមលេរឿង

អញច ឹងបនទប់ពីេគទិញចំណីរួចរល់េហយ ពួកេគក៏បនេដរចូលមកកនុងកែនលងបញចង
ំ េរឿង
អញច ឹងមុននឹងេគអចចូលបន េគរតូវយកសំបុរតេទឲយអនករតួតពិនិតយសំបុរតសិន
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនអនករតួតសំបុរត

រតួតពិនិតយសំបុរតកំពុងែតឈរេនខងមុខទវរ េដមបីចូលេទេមលទវរចូលេទកែនលងបញចង
ំ េរឿង
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អញច ឹងអនកពិនិតយសំបុរត គត់ឈរេនខងមុខទវរ េហយគត់ក៏កន់យកសំបុរតពីនរ ីពីរនក់េនះ
េដយនរ ីពីរនក់េនះ គត់បនរបគល់សំបុរតចំនួនពីរសនលឹកេទឲយអនកពិនិតយសំបុរត
េហយអនកពិនិតយសំបុរត គត់ក៏បនរតួតពិនិតយសំបុរតេនះថរតឹមរតូវែដរឬេទ

អញច ឹងេយងេឃញអនករតួតពិនិតយសំបុរតេនះ គឺគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស អវពណ៌ស
េហយមនពក់មួកមួយផងែដរ អញច ឹងគត់មនពក់មួកមួយដូចគន ដូចអនកលក់ែដរ
ក៏ប៉ុែនតមួកេនះគឺជមួកសញញេនះសមគល់ថ គត់ជអនករតួតពិនិតយសំបុរត
េហយេនៃដរបស់គត់មខង គឺមនកន់ពិលចំនួនមួយ អញច ឹងគត់កន់ពិល
េដមបីបំភលឺេនេពលែដលេភញៀវចូលេទកនុងកែនលងបញចង
ំ កុនគឺងងឹត

ដូេចនះគត់រតូវកន់ពិលេដមបីបញចង
ំ ឲយេភញៀវេដរេទរតូវកែនលងរបស់េគែដលរតូវអងគុយ
អញច ឹងេនកនុងៃដរបស់អនករតួតពិនិតយសំបុរត គឺមនពិលចំនួនមួយេដមបីបញចង
ំ

េហយេយងេឃញេនកនុងៃដរបស់នរ ីពីរនក់េនះ គឺកំពុងែតកន់ទឹករកូចកូកមនក់មួយដបៗ
េហយេនកនុងៃដនរ ីែដលពក់អវេលឿង គឺមនេពតលីងចំនួនមួយកញច ប់ផងែដរ
ែដលេគបនទិញអមបញ់ មិញ អញច ឹងពួកេគយកកូកនិងេពតលីង

េដមបីចូលេទញុេំ នកនុងេពលែដលេគេមលេរឿងកុន េហយមុនេពលែដលេគចូល
គឺេគហុចសំបុរតេទឲយអនកពិនិតយសំបុរត េដមបីរតួតពិនិតយថរតឹមរតូវែដរឬេទ
េហយេគរតូវអងគុយេនេកអីេលខប៉ុនមន។
បនទប់មកមកដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ

បនទប់ពីរតួតពិនិតយសំបុរតរួចរល់េហយ បនទប់ពីរតួតពិនិតយសំបុរតរួចរល់េហយ ពួកេគទំងពីរនក់
ក៏បនេដរចូលមកកនុងកែនលងអងគុយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថ

មនមនុសសជេរចនកំពុងែតអងគុយេមលកុន អញច ឹងបនន័យថនរ ីពីរនក់េនះ

គត់បនមកេរកយេគ អញច ឹងបនន័យថមនអនកចូលេមលជេរចនរួចរល់មកេហយ
ែដលបនចូលមកមុននរ ីមនក់េនះ េដយេយងេឃញមនេកអីចំនួនបីជួរ
េនកនុងេនះគឺជួរទីមួយគឺមននរ ីមនក់និងមនបុរសពីរនក់

េដយមនបុរសែដលអងគុយេនខងេគបំផុត គឺគត់សក់ទំែពក

អញច ឹងគត់អត់មនសក់េនេលកបលេនះេទ េហយបុរសែដលអងគុយកណ
ដ ល

គឺមនរងវយេកមងបនតិច ចំែណកឯេនខងេគមខងេទៀតគឺមននរ ីមនក់ែដលអងគុយេមលែដរ
អញច ឹងបនន័យថពួកេគទំងអស់គនកំពុងែតមកេមលកុនដូចគន ចំែណកឯជួរទី ២

គឺេយងេឃញមនសុទធែតនរ ីពីរនក់ គឺ[មន]នរ ីចំនួនពីរនក់កំពុងែតអងគុយេមលកុន
េហយមនបុរសចំនួនមនក់ អញច ឹងនរ ីពីរនក់េនះគឺេកអីគត់េនជួរទី ៣

អញច ឹងគត់េដរសំេដេទកន់ជួរទី ៣ េដមបីអងគុយេនកែនលងរបស់គត់ែដលគត់បនទិញសំបុរត
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អញច ឹងបនន័យថគត់ទិញសំបុរតេដមបីអងគុយេនជួរទី ៣ ដូេចនះេហយេទបជួរទី ៣

ពុំមននរណអងគុយ អញច ឹងគត់បនកន់ទឹករកូច និងកន់ popcorn ឬក៏កន់េពតលីងរបស់គត់
មកកន់េកអីជួរទីបីេដមបីអងគុយេមលកុន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគេដរមកដល់េកអីអងគុយេហយ ពួកេគក៏បនចូលេទកន់កែនលងរបស់េគេដមបីអងគុយ
អញច ឹងេគេមលេទេលសំបុរតរបស់េគថេគ[កន់]អងគុយេនកនុងេកអីេលខប៉ុនមន
អញច ឹងជទូេទេកអីេនកនុងេរងកុនគឺែតងែតមនដក់េលខ ដក់េលខសមគល់

ឬក៏ដក់អកសរសមគល់េដមបីឲយដឹងថ េតអនកេមលមួយៗ គឺេគរតូវអងគុយេនេកអីេលខប៉ុនមន
េដមបីកុំឲយមនករដេណដមគន អញច ឹងេគែតងែតកំណត់េលខ េដមបី
េនកនុងសំបុរតផងនិងេនេលេកអីផង េដមបីឲយអនកេមល

ឬក៏ទសសនិកជនងយរសួលកនុងករែសវងរកេកអីេដមបីអងគុយ

អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់េនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺបនរកេឃញេកអីេដមបីអងគុយរួចរល់េហយ
អញច ឹងពួកេគក៏បនចូលមកកន់េកអីអងគុយរបស់េគ េហយេគបនដក់ដបកូក

ឬក៏ដបទឹករកូចរបស់េគេទកន់កែនលងសរមប់ដក់ដបទឹករកូច អញច ឹងជទូេទេនកនុងេរងភពយនត
ឬក៏កុ ងេរងកុ
ន
ន េកអីរបស់វែតងែតមនកែនលងសរមប់ដក់ចំណី

អញច ឹងេគមនកែនលងសរមប់ដក់ទឹករកូច េគមនកែនលងសរមប់ដក់េភសជជៈេផសងៗផងែដរ
ដូចជជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ គឺពួកេគទំងពីរនក់បនដក់ដបទឹករកូចេទកន់បងកន់ៃដេកអី
ែដលជកែនលងសរមប់ដក់ដបទឹករកូច

អញច ឹងពួកេគបនដក់ដបទឹករកូចចូលេទកនុងកែនលងដក់ដបទឹករកូចែដលេនេលបងកន់ៃដ
ចំែណកឯេពតលីងគឺពុំមនកែនលងដក់េនះេទ អញច ឹងេគក៏បនអងគុយឱបេពតលីង
អញច ឹងនរ ីពក់អវេលឿង ែដលពក់អវេលឿងៃដខលី សំពត់ពណ៌េខមេជងខលីេនះ

គឺគត់កំពុងែតអងគុយឱបេពតលីង ប៉ុែនតដបទឹករកូចរបស់គត់គឺដក់េនេលបងកន់ៃដេកអី
េហយពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនអងគុយេមលកុន។

បនទប់មករូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

ី
បនទប់ពីពួកេគចូលេទកនុងេរងកុនបនបនតិចេរកយមក េគក៏ចប់េផដមបញចង
ំ វេដអូ
មួយចំនួន

ំ បញចង
េទេលផទង
ំ រូបភព អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ មុននឹងសច់េរឿងចប់េផដម
គឺមនករផសយពណិជជកមមជមុនសិន អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេទេមលកុន
មុននឹងចប់េផដមេលងេរឿង គឺេគែតងែតផសយពណិជជកមម ែដលេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងេមលេទគឺ គឺជរូបភពឡន គឺេគកំពុងែតបញចង
ំ រូបភពឡន
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អញច ឹងបនន័យថេគកំពុងែតផសយពណិជជកមមអំពីឡន ឬក៏ផសយពណិជជកមមអំពីករលក់ឡន
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនឡនពណ៌ទឹករកូចចំនួនមួយ កំពុងែតេបកេនតមផលូវ
អញច ឹងឡនពណ៌ទឹករកូចកំពុងែតេបកេនតមផលូវ េដយមន

េនែកបរេនះេយងេឃញមនរូបសញញដុលលរ អញច ឹងបនន័យថឡនេនះគឺេគកំពុងែតលក់
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺ[ជ]ករនិយយអំពីករផសយពណិជជកមមលក់ឡនេទដល់ទសសនិកជន
េរពះថេនកនុងេរងកុនគឺមនទសសនិកជនេរចន

អញច ឹងរបសិនេបេគផសយពណិជជកមមេនកនុងេរងកុន គឺអចេធវឲយទសសនិកជនជេរចន
គត់អចចប់អរមមណ៍េទេលពណិជជកមមរបស់គត់

អញច ឹងេនេពលែដលគត់ផសយពណិជជកមមលក់ឡនេនកនុងេរងកុន

គឺអចេធវឲយមនមនុសសជេរចនដឹងថឡនមួយេនះកំពុងែតលក់ េហយអចដឹងថ
េតឡនេនះមនលកខណៈពិេសសអវីខលះ ែដលទសសនិកជនជេរចនគត់អចដឹង
ដូេចនះេហយេទបេគេធវករផសយពណិជជកមមេនកនុងេរងភពយនត
មុននឹងេគចប់េផដមបញចង
ំ េរឿងែដលេយងចង់េមល។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទប់ពីសច់េរឿង ឬក៏ពណិជជកមមបនបញច ប់
អញច ឹងមុននឹងចូលសច់េរឿង េគផសយពណិជជកមមមួយេទពីរជមុនសិន

អញច ឹងេគផសយពណិជជកមមមួយេទពីរ ពណិជជកមម បនទប់មកក៏េគចូលសច់េរឿង

អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១១ គឺសច់េរឿងបនចប់េផដម ដូេចនះេហយទសសនិកជនទំងអស់
ក៏ចប់េផដមបិទសំេឡងទូរស័ពទ េហយក៏បិទសំេឡងេរទ៍

អញច ឹងេនកនុងេរងកុនគឺេគពុំអនុញញតឲយេយងេបកសំេឡងេរទ៍ទូរស័ពេទ នះេទ

អញច ឹងរបសិនេបេយងមនទូរស័ពទ េយងរតូវែតដក់ញ័រ គឺេយងបិទសំេឡង មិនឲយឮសំេឡងេនះេទ
គឺេយងរតូវែតដក់ញ័រ េដមបីកុំឲយរ ំខនដល់អនកដៃទ េរពះថេគេទេមលេរឿង គឺេគរតូវករសងប់សងត់
អញច ឹងរបសិនេបទូរស័ពទរបស់េយងេរទ៍ ឬក៏ទូរស័ពទរបស់េយងមនសំេឡងរ ំខន
វនឹងេធវឲយមនកររ ំខនេទដល់ទសសនិកជន ឬក៏អនកេមលដៃទេទៀត
ដូេចនះេហយេនកនុងេរងភពយនត គឺេគមិនអនុញញតឲយេយងដក់សំេឡងេរទ៍ទូរស័ពទេនះេទ

របសិនេបមនទូរស័ពទេយងរតូវែតដក់ញ័រ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺសច់េរឿងបនចប់េផដម
អញច ឹងគឺចប់េផដមបញចង
ំ េរឿងេហយ ដូេចនះេហយទសសនិកជនទំងអស់កប
៏ នបិទទូរស័ពទ
ឬក៏បិទសំេឡងទូរស័ពទទង
ំ អស់គនេដមបីេមលេរឿង េហយេដមបីកុំឲយរ ំខនដល់អនកដៃទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ េរឿងែដលេគកំពុងែតេមល

គឺជេរឿងមេនសេញច តន អញច ឹងេរឿងេសនហ ឬេយងអចេហថេរឿងមេនសេញច តន ែដលេរឿងេនះ
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គឺមិនមនករៃវវយគន ឬក៏វយតប់េនះេទ អញច ឹងឈុតឆកេនកនុងេរឿងេនះ គឺពុំមនឈុតវយគន
ឬក៏បញ់ របហរេនះេទ គឺជេរឿងមេនសេញច តន អញច ឹងបនន័យថ

េគនិយយអំពីេសនហរវងមនុសសរបុសនិងមនុសសរសី ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២
េយងេឃញថ មនបុរសមនក់ គត់កំពុងែតឈរនិយយជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់

ែដលបុរសមនក់េនះ គត់ពក់អវពណ៌សវយ សក់ខលី េហយគត់ជបុរសមនវយេកមង
អយុគត់របែហល ២០ ឆន ំ ែដលគត់កំពុងែតឈរជមួយនឹងមិតតរសីរបស់គត់និយយគន
ែដលមិតតរសីរបស់គត់មនសក់ែវងចងេទេរកយ េហយពក់អវពណ៌ទឹករកូច
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់កំពុងែតសែមតងេរឿង ឬក៏បនន័យថពួកេគទំងពីរនក់ កំពុងែតេលងេរឿង
េហយពួកេគគឺេលងេរឿងេសនហ អញច ឹងអនកសែមតងេរឿងែដលេនកនុងកុន េយងេហថតួកុន
ឬក៏តរភពយនត អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់គឺជតរភពយនត ឬក៏តក
ួ ុន

ែដលពួកេគបនសែមតងភពយនត ឬក៏សែមតងេរឿង េដមបីបញចង
ំ េនកនុងកុន

ដូេចនះេហយេទបេយងេហថតួកុន ឬក៏តរភពយនត អញច ឹងពកយថតរគឺបនន័យថអនកសែមតង
អញច ឹងេយងអចេហបនពីរ តរ គឺផកយេនេលេមឃ អញច ឹងេពលខលះេយងេហផកយក៏ថតរែដរ
េហយចំេពះអនកសែមតងភពយនត ឬក៏សែមតងេរឿង ឬក៏សែមតងកុន ក៏េយងេហថតរែដរ
អញច ឹងេយងអចេហថ ពួកេគគឺជតរភពយនត ឬក៏តក
ួ ុន ែដលពួកេគកំពុងែតសែមតងេរឿង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីេលងេរឿងបនបនតិចេរកយមក គឺមួយសនទុះេរកយមក គឺេរឿងក៏បនចប់

អញច ឹងជទូេទេរឿងែដលបញចង
ំ េនកនុងកុន គឺជធមមតគឺមនរយៈេពលរបែហលជ ៦០ នទីេទ

៩០ នទី អញច ឹង ៦០ នទីេយងេហថ ១ េម៉ ង ចំែណកឯ ៩០ នទី េយងអចនិយយបនថ ១
េម៉ ងកនលះ េរពះថមួយេម៉ ងមន ៦០ នទី ចំែណកឯ ៩០ នទី គឺមន ៦០ នទីបូកនឹង ៣០ នទី
ដូេចនះេហយេយងអចេហថមួយេម៉ ងកនលះ អញច ឹងជទូេទេនេរងភពយនតេគបញចង
ំ េរឿងពី ៦០
នទីេទ ៩០ នទី បនទប់មក បនទប់ពីពួកេគេមលអស់រយៈេពល ៩០ នទីមក
ភពយនតក៏បនបញច ប់ អញច ឹងេរឿងេនះគឺជេរឿងេសនហ ដូេចនះេហយេទបេយងេឃញថ
េនេពលែដលបញច ប់គឺមនេលតអកសរេចញមកេរក គឺមនអកសររត់េឡងេល
ែដលផសយអំពីតួសែមតង ែដលផសយអំពីអនកដឹកនំេរឿង ែដលផសយអំពីអនកនិពនធជេដម
អញច ឹងេនេពលែដលបញច ប់ េគែតងែតបញជក់អំពីអនកនិពនធ អនកសែមតង េតជនរណ េហយអនកកត់ត
និងអនកបេចចកេទសេផសងៗេនកនុង[រូប]ភពយនតេនះែដលជនរណខលះ

អញច ឹងេគែតងែតដក់េនកនុងេពលែដលចប់សច់េរឿង គឺេគដក់េនកនុងអកសរេដមបីរត់េឡងេល
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនេឆនរសមុរទ អញច ឹងបនន័យថរូបភព
ភពយនតេនះេគបញចង
ំ េនះគឺ បញច ប់េនកនុងេឆនរសមុរទ ែដលេយងេឃញមនេឆនរសមុរទ
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និងមនទឹកសមុរទពណ៌េខៀវ េហយមនទូកមួយកំពុងែតអែណតតេនេលទឹកសមុរទេនះ
អញច ឹងទូកេនះគឺជទូកេកដង ែដលអែណតតេនេលសមុរទ េហយេយងេឃញថ
ៃផទេមឃគឺថរសឡះលអណស់ គឺេយងេឃញថមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ
េហយមនពពកពណ៌សជេរចនកំពុងែតរសត់េនេលអកស អញច ឹងេរឿងេនះជេរឿងេសនហ
ី
ដូេចនះេហយេគរតូវែតរករូបភពណ ឬក៏វេដអូ
ណ romantic

ី
ឬក៏វេដអូ
ណែដលេធវឲយេយងមនអរមមណ៍មនមេនសេញច តន េដមបីយកមកបញចង
ំ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ គឺភពយនតរតូវបនបញច ប់

ដូេចនះអនកេមលទំងអស់រតូវែតេរកកពីេកអីេដមបីេចញេរក។
ចូលមកដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីភពយនតចប់

គឺអនកេមលទំងអស់ ឬក៏េយងេហថទសសនិកជន អញច ឹងអនកេមលភពយនត ឬក៏អនកេមលទូរទសសន៍
អនកេមលេរឿងេផសងៗ េយងេហថទសសនិកជន អញច ឹងបនទប់ពីសច់េរឿងចប់េហយ

ិ
េយងេឃញថទសសនិកជនទំងអស់ក៏បនេរកកេចញពីេកអី េដមបីេដរេចញេទេរកេរងកុនវញ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថអនកេមល

ឬក៏ទសសនិកជនែដលអងគុយខងមុខនរ ីពីរនក់េនះ គឺបនេចញខងេរកអស់េហយ
អញច ឹងនរ ីពីរនក់េនះ ក៏បនេចញខងេរកេរងភពយនតែដរ គឺេចញខងេរកដូចគន
ដូេចនះេហយពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនេដរបេណដរនិយយគនបេណដរ
េដយពួកេគនិយយគនអំពីសច់េរឿងែដលេគបនេមលអមបញ់ មិញថពិតជលអេមលណស់
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ក៏េដរបេណដរនិយយបេណដរ េដយនរ ីពក់អវេខៀវគត់េដរខងមុខ
េហយនរ ីែដលពក់អវេលឿងគត់េដរខងេរកយ
េហយនរ ីពក់អវេខៀវគត់េដរបេណដរងកេរកយបេណដរ
េដមបីនិយយជមួយមិតតភកតិរបស់គត់អំពីសច់េរឿងែដលេគបនេមលអមបញ់ មិញ
េរពះ[...]សច់េរឿងបនចប់េហយ ដូេចនះពួកេគេដរេចញពីកុ ងេរងកុ
ន
ន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីេគេដរបនតិចមក
ពួកេគបនេចញមកេរកេរងកុន េហយេគបនមកយកម៉ូតូេនកែនលងចតម៉ូតូរបស់ពួកេគ
អញច ឹងេយងេឃញថ ពួកេគបនេដរមកដល់មូ៉តូរបស់ពួកេគែដលកំពុងែតចត

ិ
េហយពួកេគបនលគនេទផទះេទវញេទមក
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
នរ ីែដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់បនពក់មួកសុវតថិភពរួចរល់េហយេដមបីជិះម៉ូតូ

ែដលម៉ូតូរបស់គត់គឺមនពណ៌េខៀវ ឬក៏ពណ៌ទឹកសមុរទ អញច ឹងម៉ូតូរបស់គត់គឺមនកង់ពីរដូចគន
េហយមនដក់កញច ក់ដូចគន អញច ឹងម៉ូតូរបស់គត់គឺកំពុងែតដក់ចនទល់
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បនន័យថគត់ពុំទន់បនយកម៉ូតូរបស់គត់េនះេទ គឺគត់រគន់ែតពក់មួកសុវតថិភពជមុនសិន
េយងេឃញថម៉ូតូរបស់គត់គឺដក់ចនទល់ ជធមមតេនេពលែដលេយងចតម៉ូតូ េយងរតូវដក់ចនទល់
េរពះថេនេពលែដលេយងមិនដក់ចនទលេ់ នះេទ ម៉ូតូេយងអចដួល េធវឲយខូចខតម៉ូតូ
អញច ឹងេហយេយងរតូវដក់ចនទល់ ចនទលម
់ ូត
៉ ូ ចនទល់មូត
៉ ូគឺជែដកសរមប់ទប់មូត
៉ ូកុំឲយដួល
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរ ីមនក់េនះ គត់ពុំទន់បនយកម៉ូតូគត់េនះេទ
ិ
េរពះថម៉ូតូគត់េនដក់ចនទលេ់ នេឡយ ចំែណកឯនរ ីពក់អវេខៀវវញ

គឺបនន័យថគត់កំពុងែតបេណដរម៉ូតូ អញច ឹងបនន័យថម៉ូតូរបស់គត់ែលងដក់ចនទលេ់ ហយ
គឺគត់េលកចនទលេ់ ឡង េហយគត់កំពុងែតបេណដរ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចប់កន់មូត
៉ ូ

េហយេយងពុំទន់ជិះ េយងេហថបេណដរម៉ូតូ អញច ឹងេយងេដរបេណដរ អូសម៉ូតូេទខងមុខបេណដរ
ឬក៏រុញម៉ូតូេទខងមុខបេណដរ អញច ឹងេយងេហថបេណដរម៉ូតូ

អញច ឹងគត់ទង
ំ ពីរនក់ពុំទន់បនជិះម៉ូតូេនះេទ ែដលពួកគត់កំពុងែតលគនសិន
េដយនរ ីែដលពក់អវេលឿង គត់បនេលកៃដជសញញលេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់
េហយនរ ីែដលពក់អវេខៀវ គត់ក៏បនងកមកេរកយ
េហយគត់ក៏លនិយយលគនេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ែដរ ប៉ុែនតគត់ពុំបនេលកៃដេនះេទ
េដយសរែតៃដរបស់គត់ជប់កន់មូត
៉ ូ។
បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ១៦ អញច ឹងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់បនលមិតតភកតិរបស់គត់េចញពីេរងកុនេហយ នរ ីែដលពក់អវពណ៌េខៀវេនះ
គត់ក៏បនេឡងជិះម៉ូតូរបស់គត់ អញច ឹងគត់បនជិះម៉ូតូរបស់គត់េដយពក់មួកសុវតថិភព

ិ អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេចញពីេរងកុន
េហយគត់បនជិះសំេដេទផទះរបស់គត់វញ
ិ
េដមបីសំេដេទផទះវញបន
ទ ប់ពីគត់េមលេរឿងចប់េហយ ៃថងេនះគត់ពិតជសបបយរ ីករយ
េដយសរែតគត់បនេមលេរឿងជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់
េហយេរឿងគឺជេរឿងែដលគត់កំពុងែតចង់េមល អញច ឹងបនទប់ពីគត់េមលេរឿងចប់េនកនុងេរងេហយ
ិ
គត់ក៏បនេឡងជិះម៉ូតូវញេដ
មបីសំេដេទផទះរបស់គត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់ជិះម៉ូតូបនបនតិចេរកយមក មួយសនទុះេរកយមក គត់ក៏បនមកដល់ផទះ
អញច ឹងគត់មកដល់ផទះ គត់ក៏បនអងគុយេនេលេកអីដែដល

អញច ឹងគត់បនអងគុយេនេលេកអីរបស់គត់ េដយេកអីរបស់គត់ដក់េនខងមុខតុមួយ
េនេលតុេនះគឺមនកុំពយូទ័រមួយ អញច ឹងគត់កំពុងែតេផញសរេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់
ែដលេនកនុងេនះ គត់បនរបែហលជនិយយថ គត់បនមកដល់ផទះេហយ
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េហយគត់កក
៏ ំពុងែតចង់េគង អញច ឹងគត់ក៏បនេលងសរេទកន់មិតភ
ត កតិរបស់គត់
េដមបីបញជក់របប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ គត់មកដល់ផទះ
េហយគត់ក៏បនរបប់េទមិតតភកតិរបស់គត់ថគត់ចង់ចូលេគង
អញច ឹងគត់ក៏បនសួរេទកន់មិតតភកតិរបស់គត់ថេតមិតតភកតិរបស់គត់ហនឹងេទដល់ផទះេហយឬេន
ិ
េរពះរបែហលជគត់េមលេរឿងេពលយប់ ដូេចនះេហយគឺរតូវសួរគនេទវញេទមក
េដមបីចង់ដឹងថេតមិតតភកតិរបស់គត់មនសុវតថិភពែដរឬេទ

ិ េហយមយ៉ ងវញេទៀត
ិ
េនេពលែដលេធវដំេណរតមផលូវមកផទះវញ
េដយសរែតវជេពលយប់
ដូេចនះគត់អស់កមលង
ំ ជខលង
ំ បនទប់ពីគត់មកពីេមលកុន

ដូេចនះេហយគត់ក៏បនេផញសរេទកន់របប់ េទរបប់មិតតភកតិរបស់គត់ថ
គត់នង
ឹ ចូលេគងបនតិចេទៀតេនះ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់និយយអំពីែរគេគងេផញសរេទមិតតភកតិរបស់គត់។
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