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សួស!ដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុក
ំ េហវ។ អញច ឹងភគេរចន របជជនកមពុជ
គត់ចូលចិតតញុក
ំ េហវ េហយកេហវែដលគត់ចូលចិតតញុហ
ំ នឹង ភគេរចនគឺញុេំ នតមហង

េរពះគត់អត់សូវមនេពលឆុងខលួនឯងេទ។ ប៉ុែនតមនអនកខលះគត់ចូលចិតតទិញកេហវ រគប់កេហវមក
េដមបីឆុងខលួនឯងញុេំ នផទះ។ ែតេយងភគេរចនគឺញុេំ នហង អចជហងតូចៗ ឬក៏ជហងធំៗ
េហយអនកខលះេទៀតគត់ចូលចិតតញុត
ំ មរេទះ បនន័យថេនកមពុជ

ក៏មនករលក់កេហវតមរេទះផងែដរ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចង់េទហង
េយងអចទិញតមរេទះបន េនេពលែដលេគមកលក់ែកបរផទះេយង ឬក៏េយងេឃញេនតមផលូវ
េយងអចឈប់ទិញបន េដយមនតៃមលេថកផងែដរ េយង[…] ឬេហថមនតៃមលសមរមយ។
អញច ឹងជក់ែសដងេយងមកេមលរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់
កំពុងែតេដរជមួយនឹងេកមងរសីមនក់េទៀត ែដលេកមងរសីមនក់េនះ

េយងេឃញគត់មនអយុរបែហលជ ៥ ឆន ំ អញច ឹងគត់ជេកមងរសីតូច ែដលេកមងរសីមនក់េនះ
គត់ពក់អវសៃដែវង េខេជងែវងពណ៌េខម អញច ឹងគត់េដរ េហយគត់ចងសក់ទីទុយ

េដយេនែកបរេកមងរសីមនក់ហនឹង គឺគត់ មនបុរសមនក់េទៀត អញច ឹងេកមងរសីហនឹង គត់ចងសក់ទីទុយ
បនន័យថចងសក់េឆវងមួយ សដម
ំ ួយ បះេឡងេទេល ែដលសក់ែបបេនះ
គឺេគេរបរបស់សរមប់េកមងៗ បនន័យថេកមងរសីគឺចូលចិតតេធវសក់ែបបេនះណស់
េរពះេធវសក់ែបបេនះ េមលេទគឺគួរឲយរសឡញ់ ។ អញច ឹងេកមងរសីេនះគឺមនសក់ចងសក់ទីទុយ។
េហយេនែកបរេកមងរសីមនក់ហនឹងគឺមនបុរសមនក់ ែដលគត់អយុរបែហលជ ៣០ ឆន ំ
អញច ឹងបុរសេនះអចជឪពុករបស់េកមងរសីមនក់េនះ។ េដយបុរសមនក់ហនឹង
គត់ពក់អវពណ៌េលឿងៃដខលី េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស

អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរកំពុងែតេដរេនតមផលូវ ែដលេយងេឃញខងេរកយខនងរបស់ពួកគត់ទង
ំ ពីរ
គឺជរសេមលៃនទីរកុង។ អញច ឹងបនន័យថពួកគត់អចជមនុសសែដលរស់េនកនុងទីរកុង
ែដលជមនុសសរស់េនកនុងទីរកុង េហយពួកគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ

េដមបីេដរកមសនតេនៃថងសរមក ឬក៏េនៃថងអទិតយ េរពះថេកមងរសីេនះគឺជកូនេកមង
ដូេចនះរបសិនេបៃថងធមមតគឺគត់រតូវេទេរៀន អញច ឹងេនេពលែដលសរមក
គឺឪពុកគត់នគ
ំ ត់មកេដរេលង។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរជមួយនឹងឪពុកគត់ េដយបុរសមនក់េនះ
គត់េដរដឹកៃដេកមងរសីេនះយ៉ ងជប់ បនន័យថគត់េដរកន់ៃដកូនរសីគត់យ៉ងជប់ ខលចវេងវង។
អញច ឹងេពលេយងេដរេលងជមួយេកមង េយងរតូវកន់ៃដេកមងឲយជប់
េរពះរបសិនេបេយងកន់អត់ជប់េទ េយងអចនឹងវេងវងគន អញច ឹងេធវឲយេយងបត់មនុសសបន។
ិ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ បនន័យថគត់េដរជុំវញទី
រកុង ឬក៏គត់េដរែកបរៗទីរកុង
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ឬក៏េចញឆងយពីទីរកុងបនតិច េដរេលងេនៃថងអទិតយ ជមួយនឹងកូនរសីរបស់គត់។ េដយគត់
បុរសមនក់ហនឹង គត់េដរកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់យ៉ងជប់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េនេពលែដលពួកេគេដរបនបនតិចេរកយមក
ពួកេគក៏បនេដរមកដល់ហងកេហវមួយ។ អញច ឹងបនន័យថពួកេគេនៃថងអទិតយ
ឬក៏ៃថងឈប់សរមកេនះ បុរសមនក់េនះ គត់បនដឹកៃដកូនរសីរបស់គត់មកហងកេហវ
េដមបីញុក
ំ េហវ។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ២ គឺបុរសមនក់េនះ

គត់បនចងអុលបងហញេទកន់កូនរសីរបស់គត់នូវហងកេហវមួយ ែដលេយងេឃញ
បុរសែដលពក់អវេលឿង ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿងនិងេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស
គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់ចងអុលេទហងកេហវមួយកែនលង
េហយៃដសដរំ បស់គត់កំពុងែតកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់

េហយគត់បនងកមកនិយយជមួយនឹងកូនរសីរបស់គត់
េដយគត់របែហលជបបួលកូនរសីរបស់គត់េដមបីចូលេទកនុងហង
ឬក៏គត់សួរេទកូនរសីរបស់គត់ថចង់ចូលេទញុក
ំ េហវ
ឬក៏ចង់ចូលេទញុេំ ភសជជៈអវីែដរឬេទេនកនុងហង?

អញច ឹងបនទប់ពីពួកគត់េដរមកដល់ហងកេហវមួយកែនលងេនះេហយ បុរសមនក់ហនឹង
គត់ក៏បនចងអុលេទហងកេហវ។ ែដលេយងេឃញហងកេហវេនះ គឺេនខងេល
គឺមនផលកសញញ ែដលផលកសញញគឺសរេសរថ ហងកេហវ។ អញច ឹងអកសរអង់េគលស

េនខងេលេខលងទវរគឺជអកសរអង់េគលស ឬក៏អកសរអង់េគលស អញច ឹងែដលមនន័យជភសែខមរថ
ហងកេហវ។ អញច ឹងេយងេឃញេនខងមត់ទវរគឺមនរកណត់ជូតេជងមួយ

អញច ឹងរកណត់ជូតេជងេនះទុកសរមប់េនេពលែដលេភញៀវចូល គត់អចជូតេជងគត់បន
េរពះថេពលខលះែសបកេជងេភញៀវខលះ គត់មនដីេរចន អញច ឹងហងកេហវគឺជកែនលងញុ ំ

ឬក៏ជកែនលងញុក
ំ េហវ អញច ឹងរបសិនេបមនដីចូលេរចនគឺអត់លេអ ទ បនន័យថគរគិចហង

ឬក៏បនន័យថេធវឲយេភញៀវេផសងៗគត់អត់េពញចិតត។ អញច ឹងេភញៀវទំងអស់ េនេពលែដលចូល
គត់អចជន់េលរកណត់ជូតេជងែដលេនមត់ទវរេនះ

េដមបីសមអតែសបកេជងរបស់គត់ជមុនសិន េដមបីកុំឲយរបឡក់ហង ឬក៏េដមបីកុំឲយខវះអនម័យ។
េហយេនែកបរទវរេយងេឃញមនបងអួចមួយផងែដរ អញច ឹងជទូេទហងកេហវែតងែតមនបងអួច
េដមបីឲយេភញៀវេនខងកនុងេមលេឃញេទសភពេនខងេរក។ ែដលេយងេឃញ បុរសមនក់ហនឹង
គត់កំពុងែតចងអុលរបប់កូនរសីរបស់គត់អំពីហងកេហវ

េហយគត់បនបបួលកូនរសីរបស់គត់ចូលេទញុក
ំ េហវេនកនុងហងកេហវេនះ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះ
គត់បនដឹកៃដកូនរសីរបស់គត់ចូលមកដល់ហងកេហវ

អញច ឹងគត់បនចូលមកកនុងហងកេហវតមេខលងទវរ េហយគត់េនែតកន់ៃដកូនរសីយ៉ងជប់
េរពះបុរសមនក់េនះគត់ខលចកូនរសីរបស់គត់វេងវង គត់បត់ ឬក៏គត់បត់កូនរសីគត់
ិ
េហយមយ៉ ងវញេទៀត
េដយសរែតនងេនេកមង អញច ឹងរបសិនេបគត់ែលងៃដ

នងអចរត់េលងេផដសផដស ឬក៏អចរត់េទតមផលូវ អញច ឹងរបសិនេបគត់រត់េទតមផលូវ

អចេធវឲយមនឡន ឬក៏មូត
៉ ូប៉ះ ឬក៏បុកគត់ អញច ឹងអចេធវឲយគត់មនេរគះថនក់បន ដូេចនះ
េដមបីរកសសុវតថិភពកូនរសីរបស់គត់ផង និងេដមបីកុំឲយវេងវងផង
គត់រតូវកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់ឲយជប់ េទះបីជចូលដល់កុ ងហងកេហវ
ន
ក៏េដយ
េរពះេពលខលះេនកនុងហងកេហវគឺមនមនុសសេរចន អញច ឹងេកមងរសីអចវេងវង

េដយសរែតនងេនតូចេពក អញច ឹងនងអចវេងវងបន អញច ឹងេយងរតូវែតកន់ៃដរបស់នង
េដមបីកុំឲយនងវេងវង។ ែដលេនកនុងហងកេហវ េនែកបរទវរ េយងេឃញមនេគតំងរូបថតជេរចន
អញច ឹងេដមបីលមអេនកនុងហង មចស់ហងបនដក់តង
ំ រូបថតជេរចនេនែកបរទវរនិងែកបរបងអួច។
េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះដែដល គឺមនតុជេរចន

កំពុងែតដក់េនកនុងហងកេហវេនះ ែដលេយងេឃញេនខងសដៃំ ដ េនខងេឆវងៃដ

គឺមនមនុសសពីរនក់ មនុសសរបុសរសីពីរនក់ កំពុងែតអងគុយញុក
ំ េហវេនកនុងហងេនះផងែដរ
ែដលពួកេគកំពុងែតអងគុយេនេលេកអី េហយេនខងមុខរបស់ពួកេគ គឺមនតុចំនួនមួយ

ែដលេនេលតុេនះគឺមនែកវកេហវចំនួនពីរ េហយពួកេគញុក
ំ េហវបេណដរ និយយគនបេណដរ
អំពីករងរ ឬក៏អំពីករសិកស។ អញច ឹងេយងេឃញេភញៀវេនកនុងហងកេហវេនះេរចន

ិ េយងេឃញមនតុទំេនរចំនួនមួយ េហយមនេកអីចំនួនពីរ
េហយេនខងសដៃំ ដវញ
ែដលេយងេឃញមនអនកបេរម ឬអនករត់តុេនែកបរតុេនះផងែដរ។ អញច ឹងអនកបេរម
ឬអនករត់តុបនេហឪពុកនិងកូន បុរសែដលអចជឪពុក និងេកមងរសីេនះ ឲយចូលេទអងគុយតុ។
េដយសរែតគត់េឃញអតិថិជនចូលកនុងហង

ដូេចនះអនកបេរមរតូវែតមនកររួសរយរក់ទក់េទរកអតិថិជន

អញច ឹងគត់រតូវែតរួសរយរក់ទក់េទរកអតិថិជន េហយេហអតិថិជនចូលឲយ
ឲយចូលមកអងគុយេនេលតុ ឲយចូលមកអងគុយេនេលតុ។ ែដលជក់ែសដង

េយងេឃញអនកបេរមេនកនុងរូបភពេនះកំពុងែតរបប់េទដល់ឪពុកនិងកូនេនះ

គត់របប់អំពីេកអីែដលេនទំេនរ និងតុែដលេនទំេនរ។ េយងេឃញបុរសែដលជអនកបេរម

គឺគត់ពក់អវស ៃដខលី និងេខសេជងែវង េហយគត់ពក់េអៀមមួយ រកណត់េអៀមពណ៌េខៀវមួយ
ែដលរកណត់េអៀមពណ៌េខៀវេនះ គឺករពរកុំឲយសេមលៀកបំពក់គត់របឡក់
េនេពលែដលគត់េលកកេហវ ឬក៏េនេពលែដលគត់ជូតតុ។ េដយសរែតគត់ជអនកបេរម
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ដូេចនះវងយរសួលនឹងេធវឲយរបឡក់េខអវគត់ ដូេចនះគត់រតូវែតពក់េអៀមរកណត់មួយ
េដមបីករពរកុំឲយរបឡក់។ េហយេយងេឃញេនេលៃដខងេឆវងរបស់គត់
គឺគត់កំពុងែតកន់រកណត់មួយពណ៌េលឿង អញច ឹងរកណត់េនេលៃដរបស់គត់
គឺគត់ទុកសរមប់ជូតតុ េនេពលែដលមនេភញៀវេចញពីតុ គត់របមូលែកវេហយ
គត់យករកណត់េនះមកជូតតុ សមអតតុ េដមបីឲយមនេភញៀវេរកយចូលមកអងគុយបនរសួល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ បនទប់ពេី ភញៀវ េហេភញៀវចូលតុេហយ
អញច ឹងបនទប់ពីអនកបេរមមនក់េនះ គត់េហេភញៀវរបស់គត់ចូលតុទង
ំ ពីរនក់រច
ួ េហយ
គត់ក៏បនឲយេភញៀវអងគុយេនេលេកអី អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៤

គឺេកមងរសីេនះកំពុងែតអងគុយេលេកអីមួយ េហយបុរសែដលជឪពុកកំពុងែតអងគុយេលេកអីមួយ
េដយពួកេគអងគុយទល់មុខគនេដយមនតុេនកណ
ដ ល។ អញច ឹងពួកេគអងគុយទល់មុខគន
េហយមនតុេនកណ
ដ ល េដយអនកបេរមកំពុងែតកន់ប៊ិចនិងេសៀវេភេដមបីកត់រត។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ គឺអនកបេរមកំពុងែតសួរេទកន់បុរសែដលជឪពុកថ

េតគត់រតូវករពិសអវី អញច ឹងគត់សួរបេណដរ គឺៃដេឆវងរបស់[គត់] ៃដេឆវងរបស់គត់គឺកន់ប៊ិច
េហយៃដសដរំ បស់គត់គឺកំពុងែតកន់េសៀវេភកំណត់រត។ អញច ឹងគត់កន់េធវែបបេនះ
េដមបីឲយចបស់ថេភញៀវរតូវករអវី គត់នឹងសរេសរទុក អញច ឹងគត់អចេទេធវឬក៏េទកុមម៉ង់ពីចុងេភ
ឲយេគេធវកេហវឬក៏េធវអីប
វ នតមតរមូវកររបស់េភញៀវ េរពះរបសិនេបគត់អត់កត់េទ
គត់អចនឹងេភលចបន គត់អចនឹងេភលចបន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ គឺបុរសមនក់េនះ

គត់បនេហកេហវេខម។ ែដលជទូេទគឺេយង េនកមពុជគឺេយងចូលចិតតមនកេហវពីររបេភទ
គឺកេហវេខមនិងកេហវលយទឹកេដះេគ។ អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតលីង
វ
ដូេចនះគត់េហកេហវេខមេដមបីញុ ំ ប៉ុែនតអនកខលះគត់អត់សូវចូលចិតតលីង
វ

ដូេចនះគត់េហកេហវលយទឹកេដះេគ ែដលមនរសជតិទឹកេដះេគផងកេហវផង។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺ បុរសែដលជឪពុក គត់បនេលកៃដេឡង គត់បនេលកៃដេឡង
េហយរបប់េទអនកបេរមថគត់រតូវករកេហវេខមមួយែកវ។

ែដលេយងេឃញគត់បនគិតេទដល់កេហវេខម ែដលមនកំពុងែផសងហុយ ហុយេនេលែកវ
ែដលេមលេទគឺគួរឲយចង់ញុ ំ បនន័យថេមលេទគឺឈុយកេហវ
ង
[ែដលកេហវ]

ែកវកេហវគឺរទេដយចនកេហវ។ អញច ឹងជធមមត ែកវកេហវ គឺេយងរតូវែតមនចនមួយ
េដមបីរទផងែដរ េដមបីកុំឲយវខចយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បុរសែដលជឪពុក

បុរសែដលជឪពុក គត់បនេហកេហវេខមមួយែកវ េហយគត់បនរបប់េទ អនកទិញ ឬក៏អនក
គត់បនរបប់េទអនកបេរម។ អញច ឹងគត់បនរបប់េទអនកបេរម េដមបីេហកេហវេខមមួយែកវ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥

បនទប់ពីអនកបេរមបនសួរេទកន់បុរសែដលជឪពុករួចរល់េហយ
អញច ឹងគត់បនងកមកសួរេកមងរសីេនះមដង ថេតេកមងរសីេនះចង់ញុអ
ំ ីវ អញច ឹងេកមងរសីេនះ

គត់ក៏បនរបប់េទដល់អនកបេរមថ គត់របែហលជចង់ញុក
ំ ូកកូឡ ឬក៏ទឹករកូចេផសងៗ។

អញច ឹងេដយសរែតគត់ជេកមង អញច ឹងេនេពលែដលេកមងគឺគត់អត់ចូលចិតតញុក
ំ េហវេនះេទ

េរពះកេហវ គឺសរមប់ែតមនុសសធំែតប៉ុេណណះ របសិនេបេកមងញុ ំ គឺអចប៉ះពល់ដល់សុខភពបន។
ិ គត់អត់ចង់ញុក
អញច ឹងគត់ចង់ញុជ
ំ ទឹករកូចវញ
ំ េហវដូចប៉ របស់គត់េទ។

ែដលេយងេឃញគត់កុមម៉ង់ដូចជកូកកូឡ ឬក៏ Fanta ឬក៏ Sprite ជេដម េដមបីញុ។
ំ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីទទួលករកុមម៉ង់ពីអតិថិជនេហយ
បុរសែដលជមចស់ហង ឬក៏បុរសែដលជអនកបេរមេនះ

ិ
គត់បនេដរេទយកអវីែដលេភញៀវគត់បនកុមម៉ង់ អញច ឹងេយងេឃញគត់េដររតលប់មកវញ
េដយៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរ គឺរទនូវថសមួយ។ អញច ឹងេដយសរែតេភញៀវបនកុមម៉ង់េរចន
ែដលមនដូចជកេហវ មនដូចជទឹករកូច មនដូចជែកវទឹកកកផងែដរ ដូេចនះ គត់កន់អត់អស់េទ
ៃដគត់ែតពីរ គត់មនៃដែតពីរ អញច ឹងគត់កន់ទង
ំ អស់អត់អស់េទ ដូេចនះគត់េរបរបស់ថស។
ែដលេយងេឃញគត់កន់ថស ថសគឺជបនទះធំមួយ ែដលេធវអំពីែដក ឬក៏េធវអំពីជ័រ
ែដលអចេធវឲយេយងដក់បនរបស់របរេរចន ែដលវមនរងសំែប៉ត េហយធំ អចមនរងរជុង
ឬក៏មនរងមូល េទតមរបេភទរបស់វ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញអនកបេរមមនក់េនះ
គត់កន់ថសមូលមួយ េហយគត់ដក់កេហវ ដក់ែកវទឹកកក និងដក់ទឹករកូចមួយកំប៉ុង

េទេលថសេនះ និងកន់យកមកឲយអតិថិជនរបស់គត់។ អញច ឹងេដយសរែតគត់កន់អត់អស់

គត់កន់អត់អស់ គត់េរបរបស់ថសជំនួស។ អញច ឹងគត់យកថសមកដក់ទឹករកូច និងកេហវេនះ
ិ េរពះេដមបីឲយកន់បនមដងទំងអស់ែតមដង។
ជំនួសឲយករកន់េដយៃដវញ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីពួកគត់ទទួលបនទឹករកូច
និងទទួលបនកេហវរច
ួ រល់េហយ េយងេឃញបុរសែដលជឪពុក

ក៏បនគស់ទឹករកូចឲយកូនរសីរបស់គត់ េហយចក់ចូលេទកនុងែកវទឹកកក។

អញច ឹងេដយសរែតកូនរសីរបស់គត់គឺតូច នងេនតូចេពក េដយសរែតនងេទបែតអយុរបំឆន ំ
ដូេចនះនងអត់េចះគស់ទឹករកូចេទ េហយេពលខលះ របសិនេបេកមងៗគត់គស់ទឹករកូច
គឺអចមនេរគះថនក់បន េដយសរែតកំប៉ុងទឹករកូច គឺេធវអំពីអលុយមីញូ ៉ម
ដូេចនះរបសិនេបេកមងគស់ វអចនឹងមុតៃដ គត់អចនឹងមុតៃដនឹងកំប៉ុងបន

អញច ឹងេយងជមនុសសចស់ មនុសសចស់រតូវេធវឲយេកមង បនន័យថ គត់រតូវគស់ឲយេកមង។
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ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៧ គឺឪពុកមនក់េនះ

គត់បនគស់ទឹករកូចឲយកូនរសីរបស់គត់ រួចចក់ទឹករកូចេនះចូលេទកនុងែកវទឹកកកមួយ។
អញច ឹងេដយសរែតទឹករកូច គឺជ មិនែមនជទឹករកូចែដលរតជក់រសប់
ដូេចនះគត់រតូវករចក់ចូលេទកនុងែកវទឹកកក េដមបីឲយវរតជក់។

េដយេយងេឃញែកវមួយេនទីេនះគឺមនដក់ទឹកកកេនកនុងេនះផងែដរ

និងមនបំពង់បឺតចំនួនមួយ។ អញច ឹងេគអចញុទ
ំ ឹករកូចេនះេដយសរបំពង់បឺត [...] បឺត [...]

បំពង់បឺត េដយេគមិនចំបច់យកមត់របស់េគមកញុផ
ំ ទ ល់នឹងែកវេនះេទ។ អញច ឹងេគបឺតបំពង់បឺត
េហយេគអត់ចប
ំ ច់ញុផ
ំ ទ ល់េទនឹងែកវេនះេទ។ អញច ឹងរូបភពទី ៧

គឺគត់កំពុងែតចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវ េដមបីឲយមន ឲយវរតជក់ជមួយនឹងទឹកកក។

អញច ឹងគត់ចក់ទឹករកូចចូលកនុងែកវឲយរតជក់ជមួយនឹងទឹកកក េដមបីឲយកូនរសីរបស់គត់ញុ។
ំ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់ចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវរួចរល់េហយ

េយងេឃញកូនរសីរបស់គត់បនយកៃដទំងពីរ េកមងរសីមនក់េនះ គត់បនយកៃដទំងពីរ
ឬក៏ទង
ំ សងខង កន់ែកវេឡង អញច ឹងេដយសរែតគត់តូច អញច ឹងៃដរបស់គត់គឺអត់ធំេទ
ដូេចនះេដមបីឲយជប់ កន់ែកវឲយជប់ គត់រតូវេរបរបស់ៃដពីរេដមបីកន់។
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតកន់ែកវេដយៃដទំងពីរ េហយមត់របស់គត់
គឺបឺតនឹងបំពង់បឺត។ បនន័យថកនុងែកវមនបំពង់បឺតមួយ សរមប់ឲយគត់បឺតទឹករកូច។
េដយសរែតទឹករកូចរតជក់ ដូេចនះេយងអចបឺតតមបំពង់បឺតបន។ អញច ឹងទឹករកូច

េនេពលែដលដក់ជមួយនឹងទឹកកក គឺទឹករកូចេនះគឺរតជក់ គឺងយរសួលញុ ំ បនន័យថឆងញ់
េយងអចញុប
ំ នឆងញ់ របសិនេបេយងអត់ញុេំ ដយដក់ទឹកកកេទ គឺមនជតិហគសខលង
ំ
បនន័យថជតិហគសខលង
ំ អញច ឹងេយងញុេំ ទអត់សូវឆងញ់ េទ។ ប៉ុែនតរបសិនេបវរតជក់

ឬក៏េយងញុជ
ំ មួយទឹកកកគឺឆងញ់ ។ ែដលជក់ែសដងេកមងរសីមនក់េនះ គត់កំពុងែតញុទ
ំ ឹករកូច
ែដលដក់េនកនុងទឹកកក ែដលចក់ចូលេទកនុងទឹកកក េហយគត់បនញុទ
ំ ឹករកូចេនះ
េដយបឺតេដយបំពង់បឺត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញ

បនទប់ពីគត់ចក់ទឹករកូចឲយកូនរសីរបស់គត់េហយ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនយកសករសមកលយជមួយនឹងកេហវរបស់គត់មដង។ អញច ឹងេដយសរែតកេហវេខម
គឺវមនរសជតិលីង
វ ខលង
ំ េរពះវអត់មនទន់លយសករេទ អញច ឹងអនកែដលឆុងកេហវ

គត់អត់ទន់លយសករឲយេទ េរពះគត់អត់ដឹងថអតិថិជនរបស់គត់រតូវកររសជតិអីវ។ រតូវករលវីង

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 — COFFEE AND SOFT DRINK (SAKANAN)

ឬក៏ែផអម អញច ឹងគត់ឆុងេហយគត់អត់ដក់សករេទ គឺចឲ
ំ យអតិថិជនរបស់គត់លយខលួនឯង។

អញច ឹងេដយសរែតអតិថិជនខលះ គឺគត់ចូលចិតតញុក
ំ េហវលីង
វ ខលង
ំ ដូេចនះគត់អត់លយសករេទ

គឺគត់ឆុងេហយគត់ញុែំ តមដង។ ចំែណកអនកខលះេទៀតគឺគត់ចូលចិតតញុក
ំ េហវែដលលវីងតិចៗ
ឬក៏លីង
វ លមម អញច ឹងគត់អចលយសករបែនថមមួយសលបរព ឬក៏ពីរសលបរព រួចកូរឲយសពវ

េដមបីឲយសកររលយ េហយញុេំ ទមនរសជតិឆងញ់ តមអវីែដលគត់រតូវករ។ ចំែណកអនកខលះេទៀត
គត់អត់ចូលចិតតលីង
វ ខលង
ំ អញច ឹងគត់អចលយនឹងទឹកេដះេគ ែដលេយងេហថ

កេហវទឹកេដះេគ។ អញច ឹងេយងអចលយបនេរចន ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩

េដយសរែតបុរសមនក់េនះ គត់អត់សូវចូលចិតតលីង
វ ដូេចនះគត់ក៏បនយកសករសមួយសលបរព
មកចក់ចូលេទកនុងែកវកេហវរបស់គត់ ឬក៏ចក់ចូលេទកនុងែពងកេហវ េយងេហថែពងកេហវ។
អញច ឹងគត់យកសករសចក់ចូល េដយសរែតគត់អត់សូវចូលចិតតលីង
វ ដូេចនះគត់រតូវករែផអមតិចៗ
អញច ឹងគត់លយសករសេដមបីឲយមនរសជតិែផអមេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញ

បនទប់ពីគត់លយសករសមួយសលបរពចូលេទកនុងែពងកេហវរបស់គត់េហយ

គត់ក៏បនយកសលបរពេនះមកកូរជមួយនឹងែពងកេហវរបស់គត់ អញច ឹងគត់កូរចុះកូរេឡង
គត់េធវែបបេនះ េដមបីឲយសកររលយេទកនុងែពងកេហវ។

អញច ឹងរបសិនេបេយងរគន់ែតចក់សករសចូលេទកនុងទឹកកេហវ ឬក៏ែកវកេហវ

គឺវអត់រលយភលមេនះេទ បនន័យថវនឹងរលយ ក៏ប៉ុែនតវនឹងរលយរយៈេពលយូរ
វនឹងេរបរបស់េពលយូរេដមបីរលយ ដូេចនះេដមបីឲយវឆប់រលយេនកនុងកេហវ

េយងរតូវយកសលបរព េយងរតូវយកសលបរពមកកូរេនកនុងទឹកកេហវេនះ អញច ឹងេយងកូរវ
ិ
េយងកូរវពីេឆវងេទសដ ំ ឬក៏ពីសដេំ ទេឆវង េដមបីឲយសករសឆប់រលយ។ មយ៉ ងវញេទៀត

េដយសរែតកេហវេនះជកេហវេកដ ដូេចនះេនេពលែដលសករសចូលេទកនុងែកវកេហវ

គឺវឆប់នឹងរលយណស់ េដយសរែតសករសគឺវងយនឹងរលយេនេពលែដលរតូវទឹកេកដ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ បនទប់ពីគត់កូរែកវកេហវ
ឬក៏កូរែពងកេហវឲយសកររលយរួចរល់េហយ េយងេឃញបុរសមនក់េនះ

គត់ក៏បនេលកែពងកេហវរបស់គត់េដមបីញុ។
ំ អញច ឹងេដយសរែតកេហវរបស់គត់ជកេហវេកដ
ដូេចនះគត់អត់អចេរបរបស់ទុេយ ឬក៏បំពង់បឺត េដមបីបឺតកេហវេនះចូលេទកនុងមត់បនេទ។
េរពះរបសិនេបគត់េរបរបស់បំពង់បឺត វអចេធវឲយរលកមត់គត់បន។

េដយសរែតករញុក
ំ េហវេកដ ឬក៏ញុទ
ំ ឹកេកដ គឺេយងរតូវញុផ
ំ ទ ល់ជមួយនឹងែកវ
េដយសរែតេយងងយរសួលផលុំ និងេយងអចយកអណ
ដ តរបស់េយង េដមបីសទង់េមល
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ឬក៏េដមបីវស់កេមដេមល។ អញច ឹងរបសិនេបេយងញុផ
ំ ទ ល់មត់ជមួយនឹងែកវ

េយងអចយកអណ
ដ តរបស់េយងមកវស់កេមដ ថេតវេកដលមមនឹងញុែំ ដរឬេទ។

ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេរបបំពង់បឺតេដមបីបឺតទឹកេកដ គឺវអចេធវឲយេយងរលកមត់បន

វអចេធវឲយមត់េយងរលក េរពះេយងអត់ដឹងថទឹកេនះេកដប៉ុណណ េយងអត់បនវស់មុន
ដូេចនះវនឹងេធវឲយេយងរលកបន។ អញច ឹងេយងអចេរបរបស់បំពង់បឺត បឺតែតទឹកកក
និងទឹកធមមតែតប៉ុេណណះ របសិនេបទឹកេកដគឺេយងអត់រតូវេរបរបស់បំពង់បឺតេនះេទ។
េដយេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គត់បនចប់ៃដែកវ អញច ឹងែពងកេហវរបស់គត់
គឺមនៃដសរមប់កន់មួយ ដូេចនះគត់កន់ៃដៃនែពងកេហវរបស់គត់ េហយគត់េលកែពងកេហវ
េដមបីញុក
ំ េហវេនកនុងែពងេនះ េដយេរបរបស់ គត់ គត់ញុផ
ំ ទ ល់ែកវែតមដង
គឺគត់អត់េរបរបស់បំពង់បឺតេនះេទ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បនបញច ប់ករញុក
ំ េហវ បនន័យថគត់ញុក
ំ េហវអស់េហយ
េហយកូនរសីរបស់គត់ក៏បនញុទ
ំ ឹករកូចអស់ពីកុ ងែកវផងែដរ
ន

អញច ឹងកូនរសីរបស់គត់គឺញុទ
ំ ឹករកូចអស់មួយកំប៉ុង វអចជទឹករកូចកូកកូឡ ឬក៏ទឹករកូច Fanta
ឬក៏ Sprite ជេដម។ អញច ឹងកូនរសីគត់គឺញុអ
ំ ស់មួយកំប៉ុង រ ីឯគត់គឺញុក
ំ េហវចំនួនមួយែកវ

ឬក៏មួយែពង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១២ គឺពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺញុក
ំ េហវ និងញុទ
ំ ឹករកូចអស់េហយ
ដូេចនះបុរសែដលជឪពុក គត់ក៏បនេលកៃដេឡង េដមបីជសញញេហអនកបេរម ឬក៏អនករត់តុមក
អញច ឹងេយងេឃញ បនទប់ពីគត់េលកៃដេឡងជសញញ អនករត់តុក៏បនមក េដយ
េយងេឃញអនករត់តុេនះ គត់មកេដយមនពក់េអៀមរកណត់េនជមួយផងែដរ
េហយគត់កន់កែនសងេនកនុងៃដរបស់គត់ េដយគត់សួរេទកន់បុរសេនះ ថេតមនករអវី

េរពះជទូេទ េនេពលែដលេភញៀវេលកៃដេឡង គឺអនកបេរមែតងែតមកសួរបញជក់ជមួយេភញៀវថ
េតេហគត់មនករអវី េដយសរែតេនកនុងហង េនេពលែដលេយងេលកៃដ គឺជសញញ

វគឺជសញញសរមប់េហអនកបេរម ឬក៏អនករត់តុ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេលកៃដេនកនុងហង
គឺអនកបេរមនឹងមកសួរេយងមិនខន េហយេគសួរថេយងចង់បនអវី អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
បនទប់ពីេឃញអនកបេរមគត់មកដល់តុរបស់គត់ គត់ក៏បនរបប់អនកបេរមថឲយគិតលុយ
អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលគត់ចប់ញុេំ ហយ គត់ឈប់ញុ ំ

គត់ញុក
ំ េហវនិងទឹករកូចអស់េហយ គត់េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយរបស់គត់ថអស់ប៉ុនមន
េដមបីគត់បនតដំេណរេទកែនលងេផសងេទៀត។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣
បនទប់ពីគត់េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយេនតុរបស់គត់េហយ អញច ឹងរូបភពទី ១៣ េនះ
គឺអនកបេរមគត់បនរបប់តៃមលកេហវរបស់គត់េទដល់បុរសមនក់េនះ។
អញច ឹងេដយសរែតកេហវេនទីេនះគឺជកេហវហង បនន័យថគត់ញុក
ំ េហវេនកនុងហង

អញច ឹងេយងេឃញថតៃមលកេហវែដលេនកនុងហង គឺមនតៃមលៃថលជងកេហវែដលេនខងេរក។
បនន័យថេពលខលះ កេហវែដលេនខងេរកគឺមនតៃមលរតឹមែតពីរពន់

ឬក៏មួយពន់របំរយកនុងមួយែកវែតប៉ុេណណះ ចំែណកឯកេហវែដលលក់តមរេទះ
គឺមនតៃមលែតមួយពន់ ឬក៏មួយពន់របំរយ[...]កនុងមួយែកវ

ប៉ុែនតរបសិនេបេយងញុក
ំ េហវេនកនុងហងធំៗ ែដលជហងលកខណៈសរមប់ជនបរេទស គឺ

គឺមនតៃមលៃថល ែដលកេហវខលះគឺអចមនតៃមលដល់របំដុលលរ ឬក៏បីដុលលរ ឬក៏បួនដុលលរជេដម។
អញច ឹងរបែហលជកេហវេនកនុងទីេនះគឺៃថល េដយសរែតវជកេហវហង
និងមនអនករត់តុរតឹមរតូវផងែដរ

ដូេចនះបនទប់ពីគត់េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយៃថលកេហវរបស់គត់េននឹងតុេហយ បុរសមនក់េនះ
គត់ក៏បនដកលុយ គត់ក៏បនដកលុយេចញពីេហេប៉េខរបស់គត់ អញច ឹងគត់ក៏បនដកលុយ
េហយហុចលុយេនះេទឲយអនកបេរមេដយទឹកមុខញញឹម។
អញច ឹងបនន័យថគត់បញច ប់ករញុក
ំ េហវរបស់គត់េនកនុងហងេនះេហយ

េហយគត់រតូវបនតដំេណរេទមុខេទៀត។ អញច ឹងេដមបីេទេដរេលងជមួយកូនរសីរបស់គត់
គត់ក៏េហអនកបេរមឲយមកគិតលុយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គត់ក៏បនហុចលុយៃថលកេហវេទឲយអនកបេរម រ ីឯអនកបេរម គត់ក៏បនញញឹមមកដក់បុរសេនះ
ែដលជបុរសេនះជអតិថិជនរបស់គត់ េហយគត់ក៏បនេលកៃដទទួលលុយៃថលកេហវ។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញមនក់របគល់លុយ និងមនក់ទទួលលុយៃថលកេហវ
េហយពួកេគទំងពីរអនកគឺមនទឹកមុខញញឹមដូចគន េរពះបុរសមនក់េនះ

គត់បននំកូនរសីរបស់គត់មកញុក
ំ េហវេនកនុងហង រ ីឯអនកបេរមេនះ

គត់មនអតិថិជនចូលកនុងហងរបស់គត់ ដូេចនះពួកេគទំងពីរអនកគឺសបបយរ ីករយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកគត់ញុក
ំ េហវរច
ួ រល់េហយ អញច ឹងបនន័យថពួកគត់បញច ប់ករញុក
ំ េហវរបស់ពួកគត់
េដយបុរសមនក់េនះ គត់ញុក
ំ េហវេខមេហយេកដ អញច ឹងគត់ញុក
ំ េហវេខម

េហយេកមងរសីែដលជកូនរសីរបស់គត់ គឺញុទ
ំ ឹករកូច អចជទឹករកូចកូកកូឡ ឬក៏ទឹករកូច Fanta
ឬក៏ Sprite ជេដមហនឹង។ អញច ឹងបនទប់ពីគត់ញុេំ ហយ ពួកគត់ទង
ំ ពីរអនកក៏បនេចញពីហង
េរកយពីគត់គិតលុយរួច។ អញច ឹងមុនេពលែដលេយងេចញពីហង
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េយងរតូវេហអនកបេរមមកគិតលុយជមុនសិន េដមបីទូទត់ថេតេយងញុអ
ំ ស់ប៉ុនមន។
អញច ឹងបនទប់ពីគត់ទូទត់លុយ និងគិតលុយរួចរល់េហយ បុរសមនក់េនះ

គត់ក៏បនដឹកៃដកូនរសីរបស់គត់េចញពីហង និងបនតដំេណរេទខងមុខេទៀត
ែដលគត់មិនបនែលងៃដកូនរសីរបស់គត់េទ េទះបីជគត់េចញពី ចូលេទកនុងហង

ិ
េហយនិងេចញពីហងមកវញក៏
េដយ គឺគត់េនែតេដរកន់ៃដកូនរសីរបស់គត់ដែដល
េដយសរែត[…]គត់ខលចកូនរសីរបស់គត់ហនឹងគឺរត់េលងេផដសផដស
អញច ឹងគត់ខលចកូនរសីរបស់គត់រត់េលងេផដសផដស េទេលថនល់
ឬក៏រត់េលងេទបុកទងគិចនឹងវតថុេផសងៗែដលេនតមផលូវ

អចេធវឲយកូនរសីរបស់គត់ហង
នឹ មនេរគះថនក់ េដយសរែតនងេនតូច។
អញច ឹងេដយសរែតនងេនតូច ដូេចនះគត់រតូវេដរដឹកៃដនងឲយបនជប់ េដមបីកុំឲយវេងវងផង

និងេដមបីករពរសុវតថិភពកូនរសីរបស់គត់ កុំឲយមនេរគះថនក់ផងេនេពលែដលគត់េធវដំេណរ
េរពះជទូេទករេធវដំេណរេនតមផលូវែតងែតមនម៉ូតូឡនជេរចនែដលេបកបរ

ដូេចនះវងយនឹងមនេរគះថនក់ខលង
ំ ណស់សរមប់េកមងតូចៗ េដយសរែតេកមងតូចៗគឺែតងែតរពឹស
អញច ឹងេកមងតូចៗគឺរពឹស ដូេចនះេយងរតូវែតករពរ និងេមលែថេកមងតូចៗ ឲយបនលអជនិចច
េដមបីកុំឲយនងមនេរគះថនក់ និងវេងវងផលូវបន។
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