KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — GOING TO BED (SAKANAN)

សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករចូលេគង។ អញច ឹងជទូេទមនុសសេយង
េរកយពីេពលែដលេធវករ ឬក៏េរកយពីេពលែដលេយងមកពីខងេរកេនឿយហត់

អញច ឹងជទូេទេយងែតងែតចូលេគងេនេពលយប់។ ជធមមតគឺេយងចូលេគងេនេពលយប់
េហយេរកកេនេពលរពឹក េដមបីេទេធវករ ឬក៏បំេពញករងរ ឬក៏េទេរៀន
ឬក៏េទេធវករសិកសនន។
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់

ែដលេកមងរបុសមនក់ហនឹង េមលេទគត់េនេកមងែដរេទ របែហលជគត់មនអយុរបែហលជៃមភឆន ំ
ែដលេយងេឃញគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េខៀវ
ែដលអវរបស់គត់មនកូនេហេប៉តូចមួយេនខងេឆវង។ អញច ឹងេនេលរទូងខងេឆវង
គឺមនកូនេហេប៉តូចមួយ ែដលកូនេហេប៉េនះគឺសរមប់ដក់លុយ ឬក៏ដក់សមភរៈេផសងៗ

ែដលគត់ចង់យកតមខលួន អញច ឹងរបស់តូចៗ ដូចជលុយ ដូចជប៊ិច ឬក៏កូនេសៀវេភេផសងៗហនឹង

គត់អចដក់តមខលួនបន េដយគត់ដក់ចូលេទកនុងកូនេហេប៉តូចែដលេនេលអវខងសដ ំ ឬក៏
ឬក៏េហេប៉អវែដលេនខងសដ ំ េនេលរទូងខងសដ។
ំ អញច ឹងរូបភពទី ១ េនះ

េយងេឃញេកមងរបុសមនក់ហនឹង គត់កំពុងែតសងប េដយគត់សងបេដយហមត់ធំៗ និងបិទែភនក
េហយេលកៃដមខងេឡងេទេល ៃដមខងេទៀតគត់យកមកខទប់មត់ គឺគត់កំពុងែតពត់ខួ ននិ
ល ងសងប
េរពះរបែហលជគត់េនឿយហត់ េដយសរែតគត់េទបែតមកពីេរក

ឬក៏េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ េដយសរែតគត់េធវករ ឬក៏គត់េដរេលងហត់

ិ
អញច ឹងគត់អស់កមលង
ំ ។ ដូេចនះេហយគត់ក៏បនពត់ខួ នេហ
ល
យសងប ែដលជកយវករមួ
យ

បនន័យថេយងកំពុងែតងុយេគង។ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងងុយេគង ឬក៏អស់កមលង
ំ
េយងែតងែតសងប េហយេនេពលែដលេយងសងប គឺេយងពត់ខួ ន
ល េដមបីឲយេយងបនរសួលខលួនបនតិច
អញច ឹងេនេពលែដលេយងពត់ខួ ន
ល គឺេយងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន។
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញកនុងរូបភពេនះគឺេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់បនេលកៃដេឆវងរបស់គត់េឡងេទេលរតង់ខពស់ េហយគត់កដប់ៃដរបស់គត់
អញច ឹងរមមៃដរបស់គត់កដប់ចូលគន េហយៃដមខងេទៀតរបស់គត់ ែដលជៃដខងសដ ំ
គត់យកមកខទប់មត់ែដលគត់កំពុងែតសងប។ អញច ឹងគត់កំពុងែតសងបេដយហមត់ធំៗ

ិ
េហយយកៃដរបស់គត់មកខទប់មត់របស់គត់ េដយកយវករពត់
ខួ ន
ល េរពះែតគត់អស់កមលង
ំ
និងងងុយេគងជខលង
ំ ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បន
បនទប់ពីគត់ពត់ខួ នរួ
ល ចរល់េហយ អញច ឹងគត់សងប គត់អស់កមលង
ំ
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េដយសរែតគត់មកពីេរកេនឿយហត់ ឬក៏មកពីេធវករេនឿយហត់ ឬក៏មកពីេរៀនេនឿយហត់
អញច ឹងគត់ក៏បនអស់កមលង
ំ េហយក៏បនគិតេទដល់ែរគេគងរបស់គត់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺគត់កំពុងែតេដរសំេដេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េដយេយងេឃញគត់េដរបេណដរ

គិតេទរកែរគេគងបេណដរ។ អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមនក់េនះ ែដលេនកនុងរូបភពទី ២
គឺគត់កំពុងែតេដរសំេដេទបនទប់េគង េដមបីចូលេគងេនកនុងបនទប់របស់គត់

េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតគិតេទដល់ែរគេគងមួយ ែដលែរគេគងែដលគត់កំពុងែតគិតេនះ
េយងេឃញមនពូកមួយែដលេនពីេលែរគ អញច ឹងែរគេគងគឺមនេជងបួន េហយមនរងរទែវង
គឺខុសពីតុបនតិច េដយសរែតតុគឺមនខលះរងរជុង ខលះរងមូល េហយខលីជងែរគ ប៉ុែនតែរគគឺែវង

េដយសរសរមប់េយងេគង។ អញច ឹងែរគមនេជងបួន េហយេនេលែរគគឺ ជទូេទគឺេយងដក់ពូក
េហយនិងដក់េខនយ ក៏ប៉ុែនតេបសិនជេនកនុងែរស េនតមទីជនបទ ឬក៏រសុកែរសចំករ
េពលខលះគត់អត់មនពូកេទ អញច ឹងគត់េគងែរគេដយេរបកេនទល ឬក៏ករមល

អញច ឹងគត់រគន់ែតរកលកេនទល ក៏គត់អចេគងបនែដរ ប៉ុែនតវអត់ទន់ដូចពូកេនះេទ
អញច ឹងជទូេទេនទីរកុង គឺេយងេគងេដយដក់រកលេដយសរពូក
អញច ឹងបនទប់ពីេយងដក់ែរគេហយ គឺេយងដក់ពូកេនេលែរគ ចំែណកឯេនជនបទ
គឺេយងដក់ែរគេហយ គឺេយងរកលកេនទលេនេលែរគ េហយេគងែតមដង អញច ឹងករេគងេលកេនទល
គឺអត់សូវរសួលខលួនេទេដយសរវរ ឹង អញច ឹងវអចេធវឲយេយងឈឺខួ ន
ល ក៏ប៉ុែនតេបេយងេគងេនេលពូក
គឺវទន់រសួល អញច ឹងេយងអចេគងលក់រសួលបន។

ែដលជក់ែសដងេយងេឃញែរគេគងរបស់េកមងរបុសមនក់េនះ ែដលកំពុងែតគិត
គឺេយងេឃញមនពូកមួយេនេលែរគ េហយមនេខនយេកយមួយេនេលែរគេនះផងែដរ។
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរសំេដេទបនទប់េគងរបស់គត់ េដយេដរបេណដរ
គិតអំពីែរគេគងរបស់គត់បេណដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់េដរមកដល់បនទប់េគងរបស់គត់េហយ គត់អត់បនចូលេទែរគេគងគត់ភលមេនះេទ
អញច ឹងគត់អត់ទន់ចូលេគងភលមេនះេទ េដយគត់េដរសំេដមករកបនទប់ទឹករបស់គត់សិន។
អញច ឹងជធមមតេយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់ពក់អវេខៀវដែដល
គឺគត់អត់ទន់ផលស់េខអវេទ េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម
ប៉ុែនតេយងអត់េឃញគត់ពក់ែសបកេជងេនះេទ។ អញច ឹងជទូេទ

េនេពលែដលេយងចូលដល់កុ ងផទ
ន ះ េយងែតងែតេដះែសបកេជង ឬក៏រទនប់េជងេចញ
េហយជពិេសសេនេពលែដលេយងមកដល់កុ ងបនទ
ន
ប់េគង គឺេយងអត់ពក់ែសបកេជង

ឬក៏រទនប់េជងេទ េរពះេពលខលះ ែសបកេជង ឬក៏រទនប់េជងែដលេយងពក់យកមកពីេរក
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គឺមនធូលី ឬក៏មនដីរបឡក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងពក់ចូលកនុងផទះ

គឺវអចេធវឲយរបឡក់ផទះេយងបន ែដលេយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ

គឺគត់អត់ពក់ែសបកេជងចូលកនុងបនទប់របស់គត់េនះេទ េដយសរែតខលចរបឡក់។
អញច ឹងគត់បនេដរេដះែសបកេជង េហយសំេដមករកបនទប់ទឹករបស់គត់

េដយេយងេឃញគត់ចូលតមទវរបនទប់ទឹក ែដលេយងេឃញបនទប់ទឹករបស់គត់ េនេលជញជង
ំ
ែកបរទវរ គឺមនបងអួចកញច ក់មួយ អញច ឹងបងអួចកញច ក់ គឺសរមប់ឲយខយល់េចញចូលបន

េរពះជទូេទបនទប់ទឹកគឺតូច េហយហប់ អត់សូវមនខយល់េចញចូលេទ ដូេចនះេយងរតូវេធវបងអួច
េដមបីកុំឲយហប់។ អញច ឹងបងអួចេនះ គឺេយងអចេបកបិទបន។ េដយវេនខពស់ជងេយងបនតិច
ដូេចនះេគអត់អចេមលេឃញពីបងអួចមកេទ អញច ឹងអនកែដលេនខងេរកបនទប់ទឹក

គឺគត់អត់អចេមលេឃញេយងតមបងអួចេទ េដយសរែតបងអួចេនខពស់ អញច ឹងេនខពស់ជងេយង
អញច ឹងេគអត់អចេមលេឃញេទ។ េហយេនែកបរបងអួចេនះ គឺមនទូកញច ក់មួយ
កូនទូកញច ក់ចប់ជប់េទនឹងជញជង
ំ ។ អញច ឹងេយងេរបរបស់កូនទូកញច ក់េនះគឺ

េរបកញច ក់សរមប់ឆុ លះមុខផង េហយេនកនុងទូកញច ក់េនះ គឺេយងអចដក់សមភរៈេផសងៗផងែដរ
ំ ុសេធមញ រចសដុសេធមញ សប៊ូដុសខលួន ឬក៏សប៊ូកក់សក់ផងែដរ។
ដូចជថនដ

អញច ឹងជទូេទេយងេរបរបស់ទូកញច ក់ កូនទូកញច ក់តូចមួយ េហយដក់ភជប់េទនឹងជញជង
ំ
ែដលេយងេឃញេនេរកមទូកញច ក់ គឺមនឡបូសរមប់លងៃដមួយ។
អញច ឹងជធមមតេនកនុងបនទប់ទឹកេនតមទីរកុង គឺេយងែតងែតដក់នូវឡបូសរមប់លងៃដ
ែដលេយងេឃញឡបូ េនេលឡបូគឺមនកបលរប
៉ូ ៊ីេនទឹកមួយ អញច ឹងកបលរប
៉ូ ៊ីេនទឹក

គឺមនកែនលងសរមប់េបកទឹកម៉ សុីនឲយហូរេចញមក។ អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់េទដួសទឹក
េដយេរបផតិល ឬក៏េដយេរបកទឹកេនះេទ គឺេយងរគន់ែតមួលកបលរប
៉ូ ៊ីេន
គឺទឹកនឹងេចញតមបំពង់ទុេយហូរមកឲយេយងេរបរបស់ែតមដង។

ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនកបលរប
៉ូ ៊ីេនទឹកមួយេនេលឡបូលងៃដ
សរមប់ឲយគត់េបកទឹកលងៃដ ឬក៏ដុសេធមញ ឬក៏លុបមុខេទតមតរមូវកររបស់គត់
ែដលជទូេទេបតមេនរសុកែរសចំករ គឺគត់អត់មនទឹកម៉ សុីនេរបរបស់
អញច ឹងគត់េរបរបស់ទឹកែរក ឬអចគត់ដួស ដួសពីរសះ ឬក៏ដួសពីបឹង
េហយេពលខលះគត់េរបរបស់ទឹកេភលៀង អញច ឹងគត់រតងទឹកេភលៀង ប៉ុែនតេនកនុងទីរកុង
គឺេយងេរបរបស់ទឹកម៉ សុីន េដយេយងេរបរបស់ េយងេបកែតកបលរប
៉ូ ី៊េនទឹក
េនះនឹងមនទឹកមកហូរមកឲយេយងេរបរបស់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ

ំ ុសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់ អញច ឹងជទូេទ មុនេពលចូលេគង
គត់បនរចបច់ថនដ
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េយងរតូវដុសេធមញ ឬក៏ដុសសមអតេធមញេយងជមុនសិន េដយ េយង មួយៃថង
េយងរតូវដុសេធមញបីដង គឺេដមបីែថរកសេធមញេយងឲយបនសអត

ំ ុសេធមញជមួយនឹងរចសដុសេធមញ។
េហយេធមញរបស់េយងរតូវដុសេដយេរបថនដ
ែដលរចសដុសេធមញគឺជរចសមួយែដលមនលមមេទនឹងដក់ចូលមត់របស់េយងេដមបីដុសេធមញ
េហយសរៃសរចសគឺទន់ៗ គឺអត់រ ឹងដូចរចសេបកេខអវេនះេទ។

ំ ុសេធមញ
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺៃដមខងរបស់េកមងរបុសេនះកំពុងែតកន់បំពង់ថនដ
េហយៃដមខងេទៀតកំពុងែតកន់ដងរចសដុសេធមញ

ែដលរចសដុសេធមញរបស់គត់មនពណ៌ផកឈូក េហយសរៃសរចសដុសេធមញគឺមនពណ៌ស។
ំ ុសេធមញេចញពីបំពង់ថនដ
ំ ុសេធមញ
អញច ឹងគត់កំពុងែតរចបច់ថនដ

ំ ុសេធមញេនះមកេលរចសដុសេធមញ េដមបីយកេទដុសេធមញ។ អញច ឹងេយងេឃញ
េហយដក់ថនដ
ំ ុសេធមញគឺដក់កុ ងបំ
ជធមមតថនដ
ន ពង់មួយែដលអចរចបច់បន

ំ ុសេធមញេនះ
េរពះេនេពលែដលេយងរតូវករដុសេធមញ គឺេយងរគន់ែតយកៃដរចបច់បំពង់ថនដ
ំ ុសេធមញនឹងេចញមកតមមត់បំពង់ េហយេយងយករចសដុសេធមញេទរតង
េនះថនដ

ំ ុសេធមញយកមកដុសេធមញ។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
េដមបីដក់ថនដ
ំ ុសេធមញេចញពីបំពង់ថនដ
ំ ុសេធមញ
គឺេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតរចបច់ថនដ
េដមបីដក់មកេលរចសដុសេធមញ េដមបីដុសេធមញ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ

ំ ុសេធមញេទេលរចសដុសេធមញរបស់គត់េហយ េកមងរបុសមនក់េនះ
បនទប់ពីគត់ដក់ថនដ
គត់ក៏បនយករចសដុសេធមញេនះមកដក់ចូលកនុងមត់ េដមបីដុសសមអតេធមញរបស់គត់។

អញច ឹងជទូេទ គឺេយងេធវករដុសសមអតេធមញមួយៃថងបីដង ឬក៏េរកយេពលែដលេយងញុអ
ំ ហររួច
ែដលេយងជទូេទេយងដុសេធមញេនេពលរពឹក េរកយពីេយងេរកកពីេគង។

អញច ឹងបនទប់ពីេយងេរកកពីេគង េយងរតូវដុសេធមញមដង េនេពលែដលេយងញុអ
ំ ហរៃថងរតង់រច
ួ
េយងរតូវដុសេធមញមដង និងេនេពលែដលេយងមុនចូលេគង មុនេពលែដលេយងចូលេគង
េយងរតូវដុសេធមញមដងេទៀត េដមបីឲយរបកដថេធមញរបស់េយងសអត
និងមិនមនកកសំណល់ជប់នឹងេធមញេនះេទ េរពះរបសិនេបមនកកសំណល់ជប់េនេធមញ
វេធវ[ អចឲយ]អចេធវឲយេធមញពុក ឬក៏មនដងកូវសុីេធមញ អញច ឹងអចេធវឲយេធមញេយងខូច
ឬក៏េយងឈឺេធមញបន។ ដូេចនះេយងរតូវដុសសមអតេធមញរបស់េយងឲយបនសអត
េហយេយងរតូវដុសសមអតអណ
ដ តផងែដរ េរពះេពលខលះគឺបក់េតរ ី ឬក៏េមេរគ
វេនេតងជប់នឹងអណ
ដ ត ដូេចនះេយងរតូវដុសសមអតអណ
ដ ត ជមួយនឹងេធមញេយងឲយបនសអត
មុននឹងេយងចូលេគង។ ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ
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ំ ុសេធមញ ដុសេទេលេធមញរបស់គត់
គត់កំពុងែតយករចសដុសេធមញ ែដលមនថនដ
េដយគត់យករចសដុសេធមញេនះ ដក់ចូលកនុងមត់ េហយដុសចុះេឡងៗ ពីេលចុះេរកម
ពីេរកមេឡងេល េហយពីេឆវងេទសដ ំ និងពីសដេំ ទេឆវងផងែដរ

េដយគត់ដុសេធមញរបស់គត់យ៉ងយកចិតតទុកដក់ េដមបីឲយរបកដថ េធមញរបស់គត់គឺសអត
មិនមនជប់កកសំណល់េនះេទ។

ំ ុសេធមញជេរចនេចញពីមត់របស់គត់ េដយេយងេឃញពពុះ
អញច ឹងេយងេឃញមនពពុះថនដ
ំ ុសេធមញ េរពះេនេពលែដលេយងដក់ថនដ
ំ ុសេធមញេនេលរចស
ពពុះេនះគឺពពុះថនដ

េហយេយងយកមកដុសេធមញ គឺវនឹងមនពពុះេចញមក េហយេយងអត់រតូវញុព
ំ ពុះេនះេទ
េដយសរែតពពុះេនះ គឺអចេធវឲយេយងឈឺបន អញច ឹងេនេពលែដលេយងដុសេហយ

គឺេយងរតូវខជក់ពពុះេនះេចល េហយេរបរបស់ទឹកេដមបីខុ រមត់
ព
អញច ឹងេយងយកទឹកមកខពុរមត់
េដមបីខុ រពពុ
ព
ះេនះេចញឲយអស់ េហយឲយអស់ជមួយនឹងកកសំណល់

អញច ឹងេយងខជក់កកសំណល់ជមួយនឹងពពុះេនះេចល េរពះពពុះេនះគឺអត់សអតេនះេទ
េនេពលែដលេយងដុសេធមញេហយ។ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតពយយមដុសសមអតេធមញរបស់គត់ឲយបនសអតមុននឹងចូលេគង
េរពះគត់ខលចដងកូវសុីេធមញ ឬក៏គត់ខលចមនកលិនមត់មិនលអ េនេពលែដលេយងេភលចដុសេធមញ

ិ
វអចេធវឲយេយងមនកលិនមិនលអេនកនុងមត់ េហយមយ៉ ងវញេទៀតេធវ
ឲយេធមញេយងពុកនិងឆប់បក់
ដូេចនះគត់រតូវដុសេធមញគត់ឲយបនសអត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពគឺទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីគត់ដុសេធមញគត់សអតេហយ

អញច ឹងគត់បនដុសសមអតេធមញរបស់គត់បនយ៉ ងសអត បនទប់មកគត់ក៏បនេចញពីបនទប់ទឹក
អញច ឹងគត់េដរសំេដចូលមកកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េដយេដរសំេដមករកែរគេគង។
ែដលេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ េយងេឃញគត់កំពុងែតេដរចូលតមមត់ទវរ
អញច ឹងគត់ឈនេជងចូលកនុងបនទប់េគងរបស់គត់តមមត់ទវរ

េហយេដរសំេដមករកែរគេគងរបស់គត់។ េដយេយងេឃញេនែកបរគត់គឺមនែរគេគងមួយ។
អញច ឹងែរគេគងេនះ េយងេឃញេនេលែរគេគងគឺមនពូកមួយ និងមនភួយមួយ
េហយមនេខនយេកយចំនួនមួយផងែដរេនេលែរគ ែដលពូកេយងេរបសរមប់េគងទីេលេនះ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេគង គឺេយងេគងេនេលពូក សរមប់អនកទីរកុងគឺេយងេគងេនេលពូក
ចំែណកឯអនកអត់មនពូកេគងគឺេគងេនេលកេនទល។ អញច ឹងគត់េគងេនេលពូក
េហយដណដប់ភួយ។ ភួយែដលដក់េនេលែរគ គឺគត់ដណដប់ភួយ
េដយយកភួយដណដប់េលខួ នរបស់
ល
គត់។ េហយគត់នឹងេកយេនេលេខនយ

េនេពលែដលគត់េគង។ អញច ឹងែរគេនះគឺេយងេឃញមនេជងបួន ែរគេជងបួន
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ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពទី ៦ គឺមនេជងែតបីេទ េដយសរែតបំងមួយ

ិ
អញច ឹងរបសិនេបេយងេមលជុំវញែរគ
គឺេយងេឃញ នឹងេឃញមនេជងបួនជក់ជមិនខន
េដយសរែតែរគែតងែតមនេជងបួន។ េហយេនែកបរែរគេនជប់ជញជង
ំ

េយងេឃញមនបងអួចមួយ ែដលបងអួចេនះគឺជបងអួចកញច ក់ អញច ឹងបងអួចកញច ក់

គឺជបងអួចែដលអចឲយេយងេមលេឃញេទខងេរកបន អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់េបកបងអួចេទ
ក៏េយងអចេមលេឃញេទខងេរកែដរ េដយសរែតវជកញច ក់

អញច ឹងេយងអចេមលេឃញឆលងកញច ក់បន បនន័យថេយងអចេមលេឃញពីមខងេទមខងបន
ំ ននពីរ។
េដយមិនចំបច់េបកកញច ក់េនះេទ។ ក៏ប៉ុែនតបងអួចរបស់គត់េយងេឃញមនវង

ំ ននបងអួចគឺេរបរបស់សរមប់បិទឬក៏េបកេនេពលែដលេយងមិនចង់ឲយមនពនលឺចូល។
អញច ឹងវង

អញច ឹងេពលខលះរបសិនេបេយងខលចចំងៃថងឬក៏កុំចង់ឲយមនពនលឺរពះចនទចូលេនេពលែដលេយងេគង
ំ ននបិទបងអួចបន ប៉ុែនតរបសិនេបេយងគិតថចង់េមលរពះចនទ
េយងអចទញវង
ឬក៏ចង់ឲយមនពនលឺេចញចូលកនុងបនទប់របស់េយង

ំ ននេចញពីបងអួចេនះជករេរសច គឺអចេធវឲយមនពនលឺេចញចូលបន។
េយងរគន់ែតទញវង
ំ ននគឺដក់សរមប់េដមបីបង
អញច ឹងវង
ំ កុំឲយមនពនលឺចូល ចូលេទកនុងបងអួច

ឬក៏កុំឲយមននរណមនក់េមលេឃញេយងពីេរកតមរយៈបងអួចេនះបន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ

ិ
គត់បនេដរេទេបកកងហររបស់គត់ឲយវល។
អញច ឹងជធមមត េដមបីឲយរតជក់េនកនុងបនទប់

របែហលជបនទប់របស់គត់គឺជបនទប់បិទជិត ដូេចនះវអចនឹងេកដ វអចេធវឲយេយង ឲយគត់េកដ
េកដសអុះ អញច ឹងេដមបីឲយមនភពរតជក់ គឺគត់រតូវេរបកងហរ អញច ឹងអនកខលះេនេពលែដលគត់ជ មន
មនលុយ គត់អចទិញជម៉ សុីនរតជក់ េដមបីដក់េនកនុងបនទប់របស់គត់
អញច ឹងគត់អត់ចប
ំ ច់េរបកងហរេទ គត់អចេរបជម៉ សុីនរតជក់

េហយគត់រគន់ែតេបកម៉ សុីនរតជក់ គឺបនទប់របស់គត់នឹងរតជក់។
ក៏ប៉ុែនតរបែហលជេកមងរបុសមនក់េនះគត់អត់មនម៉ សុីនរតជក់េទ
េនកនុងបនទប់របស់គត់អត់មនម៉ សុីនរតជក់េទ ដូេចនះគត់េរបរបស់កងហរ ែដលេយង[កងហរ]
េឃញកងហររបស់គត់គឺមនពណ៌ផកឈូក េហយសលបកងហរគឺមនចំនួនបីមុំ

អញច ឹងេយងមនសលបកងហរចំនួនបីមុំ េដមបីបក់ឲយមនខយល់េចញពីកងហរេនះ េដមបីឲយេយងរតជក់។
េហយកងហររបស់គត់គឺជកូនកងហរតូច ែដលដក់េនេលេកអីមួយ

អញច ឹងគត់មនកូនេកអីតូចមួយេដមបីដក់កងហរ ែដលេកអី កូនេកអីេនះ ក៏មនេជងបួនផងែដរ
េដមបីរទ េហយេយងេឃញមនកងហរ គឺមនប៊ូតុងសរមប់ចុច។ អញច ឹងប៊ូតុងសរមប់ចុច

ិ
ិ
គឺជប៊ូតុងសរមប់កំណត់េលបឿនកងហរឲយវលខ
លង
ំ ឬក៏ឲយវលេខសយ
តមតរមូវកររបស់េយង។
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ិ
អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់បនខយល់ខលង
ំ គឺេយងចុចប៊ូតុងែដលេធវឲយកងហរវលខ
លង
ំ
ិ
អញច ឹងសលបកងហរនឹងវលខ
លង
ំ េហយខយល់នឹងបេញច ញមកខលង
ំ ។

ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងអត់ចូលចិតតខយល់ខលង
ំ េទ េយងអចបនថយេលបឿនកងហរ

ិ
េដយចុចប៊ូតុងេផសងេទៀត េដមបីឲយវដំេណរករវលយឺ
តៗ េធវឲយខយល់េចញតិចៗ។
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ បនទប់ពីគត់ចូលេទកនុងបនទប់េហយ គត់ក៏បនមកេដរ
ិ េដមបីឲយមនខយល់រតជក់េនកនុងបនទប់របស់គត់។
េបកកងហរឲយវល

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េបកកងហរេហយ
េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏ចប់េផដមផលស់សេមលៀកបំពក់របស់គត់េចញ េរពះេពលខលះ

េនេពលែដលេយងមកពីេរក សេមលៀកបំពក់ែដលេយងពក់មកពីេរក គឺេធវឲយមនកររបឡក់
បនន័យថេនេពលែដលេយងេដរេលងេនខងេរក ឬក៏េធវករអចមនដីហុយេនតមផលូវ
ឬក៏អចមនរបឡក់នូវធូលីតមផលូវបន ដូេចនះេយងអត់រតូវពក់េខអវ

ែដលេយងពក់មកពីេរកេគងេនះេទ។ េរពះវអចេធវឲយេយងមិនរសួលខលួន ឬក៏សុ ះស
អ អ ប់
ិ
ឬក៏េសកៀប េដយសរែតមនរបឡក់េន េនជប់នឹងេខអវ។ មយ៉ ងវញេទៀត

េខអវែដលេយងពក់េនតមផលូវ េនេចញេទេរក វអចជេខអវែដលមនៃដែវង េជងែវង
ឬក៏រកស់ៗ អញច ឹងេយងពក់េទអត់រសួលខលួនេទេនេពលែដលេយងេគង។
េរពះេខអវរកស់ៗគឺេយងពក់េទេរកេដមបីករពរកេមដៃថង

អញច ឹងេនេពលែដលេយងចូលដល់បនទប់េគង របសិនេបេយងពក់េខអវរកស់ៗ
គឺវអចេធវឲយេយងេគងមិនរសួល បនន័យថេគងលក់អត់រសួល អញច ឹងេយងរតូវផលស់េខអវ
ិ
ែដលេយងពក់េចញេទេរកេចញ េដយេយងផលស់ជំនួសមកវញនូ
វេខអវែដលេគងយប់។
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនរសតេខគត់េចញ

អញច ឹងគត់រសតេខេខមេជងែវងរបស់គត់េចញ េដយេយងេឃញេខេខមេជងែវងរបស់គត់
គត់រសតេហយ គត់ដក់េនេលែរគេគងរបស់គត់។ អញច ឹងគត់រសតេខេចញ
គត់េសលៀកែតេខលីអូែតប៉ុេណណះ។ អញច ឹងជទូេទ េយងេសលៀកេខេជងែវងផង

េយងេសលៀកេខលីអូផង ឬក៏េខរទនប់ ឬក៏េខកនុង េយងអចេហបនបី េយងអចេហថេខលីអូ
េយងេហថេខកនុង ឬក៏េហថេខរទនប់បន។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េសលៀកេខលីអូពណ៌ស
េហយគត់កំពុងែតេដះអវរបស់គត់េចញផងែដរ បនន័យថគត់កំពុងែតផលស់េខអវ។

អញច ឹងគត់េលកៃដេឡង េហយចប់ទញកអវរបស់គត់េឡងឲយផុតពីមុខ អញច ឹងគត់េដះអវេរក
េដះអវរបស់គត់េចញ ែដលគត់ពក់េទខងេរក អញច ឹងគត់េដះអវរបស់គត់េចញ
េដយផលស់សេមលៀកបំពក់េគងយប់។ អញច ឹងគត់នឹងផលស់សេមលៀកបំពក់េគងយប់ េដយ
ិ
េដយបដូរពីេខអវពក់េទខងេរក មកជសេមលៀកបំពក់េគងយប់វញ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េដះេខអវ
ែដលគត់ពក់េចញេទេរករួចរល់េហយ គត់ក៏បនពក់េខអវេគងយប់ចូល

ឬក៏គត់ពក់េខអវេផសងេទៀត ែដលមនលកខណៈរលុង េហយនិងទន់ រសួល ងយរសួល េធវ

កនុងករ េធវឲយគត់េគងលក់រសួល។ ែដលេនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញេខេជងែវងពណ៌េខម

ជមួយនឹងអវៃដខលីពណ៌េខៀវែដលគត់ពក់េទខងេរកអមបញ់ មិញ គឺគត់បនទុកេនេលែរគ
គត់អត់ទន់បត់យកេទណេទ អញច ឹងគត់កំពុងែតទុកេខអវទំងពីរេនេលែរគ

ិ អញច ឹងគត់េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស
េហយគត់កំពុងែតពក់េខេជងខលីពណ៌សវញ

ជំនួសឲយេខេជងែវងពណ៌េខម េដមបីេគង បនទប់មកគត់ក៏បនពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង
អញច ឹងគត់ពក់អវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿង េដមបីេគង េរពះរបែហលជអវយឺតៃដខលីពណ៌េលឿងេនះ
គឺធំជងខលួនគត់ និងមនលកខណៈរលុង និងរតជក់ ដូេចនះេធវឲយគត់

អចេធវឲយគត់េគងលក់រសួលបន អញច ឹងគត់ផលស់េខអវ ពក់េខអវេទខងេរកេចញ
េហយគត់ពក់ ឬក៏េសលៀកពក់េខអវេគងយប់ចូលេដមបីេគងេនកនុងយប់េនះ

េរពះវអចេធវឲយគត់េគងលក់រសួលបន និងវមិនេធវឲយគត់េសកៀប ឬក៏រមស់
ឬក៏មិនេធវឲយគត់មនេមេរគេទជប់ខួ នេនះេទ
ល
េដយគត់ែតផលស់េខអវែដលរបឡក់េចញ
និងពក់េខអវថមីចូល។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េសលៀកពក់េខអវេហយ
អញច ឹងគត់ផលស់េខអវរួចរល់េហយ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនេឡងមកអងគុយេនេលែរគ
អញច ឹងគត់អត់ទន់េគងភលមេទ គឺគត់មកអងគុយេដយែផអកខនងគត់េទនឹងកបលែរគ

េហយគត់ដក់េខនយេដមបីែផអកេទនឹងខនងរបស់គត់ បនទប់មកគត់អងគុយសណូ ដ កេជង
េដយេជងមខងរបស់គត់សណូ ដ កេនេលែរគ េជងមខងេទៀត គឺគត់បញឈរជងគង់េឡង។
អញច ឹងគត់កំពុងែតអងគុយសណូ ដ កេជងនិងបញឈរជងគង់េនេលែរគ េដយេជងសដ ំ

េយងេឃញគត់សណូ ដ កេនេលែរគ េដយេជងេឆវង គត់េឃញ េយងេឃញគត់បញឈរជងគង់េឡង
េហយគត់អងគុយេនេលភួយ េដយដក់ៃដេនេលេជងរបស់គត់

អញច ឹងគត់ដក់ៃដសដេំ នេលេជងសដរំ បស់គត់ េហយៃដេឆវងគឺគត់ទមលក់េនេលែរគ។
អញច ឹងេយងេឃញែកបរែរគរបស់គត់ គឺមនកូនេកអីតូចមួយសរមប់ដក់កងហរ
ិ
ែដលកងហរកំពុងែតវលបេញច
ញខយល់េចញមកេរក អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់អត់េរបម៉សុីនរតជក់េទ គឺគត់េរបកងហរ អញច ឹងគត់េបកកងហរឲយមនខយល់
េដមបីឲយខលួនគត់រតជក់ ែដលេយងេឃញេនែកបរេកអីកងហរេនះ គឺេយងេឃញមនកូនតុមួយ
ឬក៏កូនទូមួយ ែដលកូនទូេនះេយងេឃញមនចំនួនបីថត
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អញច ឹងកូនទូេនះគឺេរបសរមប់ដក់រទទូរទសសន៍ េដយេយងេឃញេនេលកូនទូេនះ
គឺមនទូរទសសន៍មួយ ែដលទូរទសសន៍េនះកំពុងែតបិទ។
អញច ឹងគត់មនទូរទសសន៍មួយដក់េនេលកូនទូ ែដលកូនទូេនះគឺមនចំនួនបីថតែដលេយង
ថតទំងបីេនះ គឺេយងអចដក់សមភរៈេផសងៗ ដូចជេតេឡទូរទសសន៍ ឬក៏េសៀវេភ
ឬក៏េខអវននបន អញច ឹងថតទូគឺេរបរបស់សរមប់ដក់សមភរៈេផសងៗចូលេទកនុងទូ
េហយទូរទសសន៍ គឺជេរគឿងេអឡិចរតូនិច ឬក៏ជឧបករណ៍េអឡិចរតូនិច

ី
ី
ែដលអចេធវឲយេយងេមលជេរឿង ឬក៏េមលជវេដអូ
ឬក៏េមលព័ត៌មនបន។ អញច ឹងេយងេមលវេដអូ
េមលេរឿង េមលព័ត៌មន េដយេរបរបស់ទូរទសសន៍។ ែដលេយងេឃញទូរទសសន៍របស់គត់
គឺេនេលកូនទូតូចមួយ ែដលមនចំនួនបីថត។ េហយេនេលជញជង
ំ របស់គត់គឺមនបងអួច
ំ ននេនះេទ។ អញច ឹងបនន័យថគត់ចូលចិតតភលឺ
ែដលបងអួចគត់េគងអត់បិទវង
ំ ននបងអួចរបស់គត់េនះេទ
គត់ចង់បនពនលឺរពះចនទ ដូេចនះគត់អត់បិទវង
ំ ននរបស់គត់។ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
េដយគត់េបកចំហវង

បនទប់ពីគត់ផលស់សេមលៀកបំពក់រច
ួ េហយ គត់អត់ទន់ចូលេគងភលមេទ

គឺគត់អងគុយសណូ ដ កេជងេនេលែរគរបស់គត់ េដយអងគុយបញឈរជងគង់មខង
និងសណូ ដ កេជងមខងេនេលែរគ េនខងមុខទូរទសសន៍។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េយងេឃញ បនទប់ពីគត់អងគុយបនបនតិចេរកយមក
គត់នឹកចង់េមលទូរទសសន៍ ដូេចនះគត់ក៏យកេតេឡមកបញជ អញច ឹងេយងេហថេតេឡ
ឬក៏ឧបករណ៍បញជ េយងេឃញគត់ចុចប៊ូតុងេតេឡ េដមបីេបកទូរទសសន៍
អញច ឹងគត់កំពុងែតេមលព័ត៌មន េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតចុចេតេឡេដមបីេបកទូរទសសន៍
េពលេនះទូរទសសន៍ក៏បនេបក េហយទូរទសសន៍កំពុងែតផសយព័ត៌មនអំពីទឹកលិច
ឬក៏ទឹកជំនន់េនកនុងៃថងេនះ ែដលរបែហលជៃថងេនះមនេភលៀងធលក់ខលង
ំ
ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍ គឺេគផសយព័ត៌មនអំពីទឹកលិច។

ែដលេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍េនះ េយងេឃញមនបុរសមនក់ គត់េសលៀកេខេជងខលី
ពក់អវៃដខលីកន់ឆរត េហយគត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក ឬក៏េដរលុយទឹក

បនន័យថគត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹកជំនន់ ែដលរបែហលជមនេភលៀងខលង
ំ េនកនុងៃថងេនះ
ដូេចនះេធវឲយទីរកុងគឺមនទឹកលិច។ េដយេយងេឃញេនែកបរបុរសមនក់េនះគឺមនែឆកមួយ

កំពុងែតែហលទឹកផងែដរ អញច ឹងែឆកកំពុងែតែហលទឹកេដយសរែតមនទឹកជំនន់ មនទឹកលិចខលង
ំ
ដូេចនះេហយេធវឲយពិបកេនកនុងកររស់េន ែដលមនុសសនិងសតវ ពិបកកនុងកររស់េន

េដយរតូវឆលងទឹក ឬក៏ែហលទឹក ឬក៏េដរកត់ទឹក។ អញច ឹងេនកនុងេនះ េនកនុងទូរទសសន៍េនះ
េយងេឃញមនរសតីមនក់ផងែដរ ែដលគត់កំពុងែតយួរកបូប ឬក៏យួរថង់អីវ៉ន់របស់គត់
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េលកឲយផុតពីទឹក អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរ េហយគត់មិនចង់ឲយអីវ៉ន់របស់គត់េសម ឬក៏ទទឹក
ដូេចនះគត់ពយយមេលកឲយផុតទឹក។ អញច ឹងរបែហលជៃថងេនះគឺជៃថងែដលមនេភលៀងធលក់ខលង
ំ
ឬក៏ៃថងែដលមនទឹកជំនន់ ដូេចនះេហយេទបមនព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េកតេឡងេនកនុងៃថងេនះ
ែដលផសយេនកនុងទូរទសសន៍។ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនេបកទូរទសសន៍
ំ ន់េនកនុងៃថងេនះ។
េមលព័ត៌មនអំពីទឹកជន

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថបនទប់ពីេបកទូរទសសន៍រច
ួ
េកមងរបុសមនក់េនះ គត់ក៏បនអងគុយសណូ ដ កេជងទំងពីររបស់គត់េនេលែរគ

េហយអងគុយេមលទូរទសសន៍អំពីទឹកជំនន់ ែដលេយងេឃញទូរទសសន៍ែដលេនេលកូនទូ

ែដលមនបីថតេនះ គឺកំពុងែតផសយព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់ ែដលេយងេឃញមនបុរសមនក់
កំពុងែតជិះម៉ូតូកត់ទឹក។ អញច ឹងេនេពលែដលមនទឹកជំនន់ គឺេធវឲយេយងពិបកេធវដំេណរ
េដយសរែត[ទីកែនលង] រគប់ទីកែនលង គឺមនទឹកដក់ ឬក៏មនទឹកលិច។

អញច ឹងរល់ករេធវដំេណរេដយេថមរេជង ឬក៏ករេដរ ឬក៏ករជិះម៉ូតូ ឬក៏ករជិះឡន

គឺនឹងមនករលំបក េដយសរែតេយងរតូវជិះកត់ទឹក ដូេចនះវអចេធវឲយេយងមិនរបុងរបយ័តន
របសិនេបេយងមិនរបុងរបយ័តន វអចេធវឲយេយងមនេរគះថនក់បន

េនេពលែដលេយងេធវដំេណរេនកនុងទឹក។ អញច ឹងរូបភពទី ១២ េនះ េកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតេមលព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េនកនុងៃថងេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ របែហលជព័ត៌មនអំពីទឹកជំនន់េនះចប់
ឬក៏េដយសរែតគត់ងងុយេគងខលង
ំ ដូេចនះគត់ក៏បនយកេតេឡមកបិទទូរទសសន៍
អញច ឹងគត់ក៏បនយកេតេឡមកចុចេលប៊ូតុង ឬក៏ចុចេលរគប់ចុចេតេឡ េដមបីបញជឲយបិទទូរទសសន៍
ដូេចនះគត់អត់ចប
ំ ច់េដរេទបិទទូរទសសន៍ផទល់េនះេទ គឺគត់រគន់ែតអងគុយេនេលែរគ
េហយេរបរបស់របដប់បញជ ឬក៏េតេឡចុចេទេលទូរទសសន៍ េនះទូរទសសន៍នឹងបិទ។
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ េយងេឃញគត់កំពុងែតេរបរបស់េមៃដរបស់គត់
េដមបីចុចប៊ូតុងរបស់ទូរទសសន៍ គត់កំពុងែតចុចប៊ូតុងរបស់េតេឡ

បនទប់មកេយងេឃញទូរទសសន៍ក៏ចប់េផដមបិទ។ អញច ឹងេនេពលែដលទូរទសសន៍បិទ
េយងេឃញកញច ក់ទូរទសសន៍គឺមនពណ៌េខម អញច ឹងអត់មនរូបភពអីផសយេទៀតេទ
េដយសរែតគត់បិទទូរទសសន៍េនះេហយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េដយសរែតគត់ងងុយេគងខលង
ំ
អញច ឹងគត់ក៏បនបិទេភលង េហយក៏គត់ក៏បនបិទទូរទសសន៍ េហយគត់ក៏បនេគងេនេលែរគ

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 — GOING TO BED (SAKANAN)

អញច ឹងគត់ក៏បនេគងេដយដណដប់ភួយ េដយគត់េកយេនេលេខនយ។
អញច ឹងកបលរបស់គត់េកយេនេលេខនយ េហយគត់យកភួយមកដណដប់

ែដលអមបញ់ មិញគត់អងគុយសណូ ដ កេជងេនេលភួយ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េគង

គឺគត់ចូលេទេរកមភួយ បនន័យថគត់ដណដប់ភួយ របែហលជអកសធតុេនៃថងេនះ
គឺេរៀងរតជក់បនតិច។ អញច ឹងេដយសរែតមនេមឃេភលៀង េហយមនទឹកជំនន់

ដូេចនះអកសធតុរបែហលជរតជក់បនតិច ដូេចនះេធវឲយគត់រង មនអរមមណ៍ថរតជក់
អញច ឹងគត់រតូវដណដប់ភួយេដមបីឲយមនភពកក់េកដ អញច ឹងគត់ របសិនេបគត់អត់េបកកងហរេទ
គឺអចេធវឲយគត់ហប់េនកនុងបនទប់ េដយសរែតបនទប់របស់គត់គឺហប់

អញច ឹងគត់រតូវេបកកងហរឲយមនខយល់េចញចូល ក៏ប៉ុែនតេដយសរែតអកសធតុរតជក់
អញច ឹងគត់រតូវករដណដប់ភួយ េគងដណដប់ភួយ េដមបីឲយគត់មនភពកក់េកដបន។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញគត់កំពុងែតរបស់ខួ នេគង
ល
គឺគត់កំពុងែតរបស់ខួ នេគងេនេល
ល
ពូក េហយេកយេនេលេខនយ

េដយគត់េគងដណដប់ភួយផងែដរ។ អញច ឹងគត់េគងេផអៀងមកសដ ំ បនន័យថគត់េផអៀងមកសដ ំ
េដមបីងយរសួលេគង។ អញច ឹងអនកខលះគត់ទមលប់េគងេផអៀងេទេឆវង
អនកខលះគត់ទមលប់េគងេផអៀងមកសដ ំ រ ីឯអនកខលះេទៀតគត់ទមលប់េគងផងរេឡងេល។
អញច ឹងេទតមទមលប់នីមួយៗ អនកខលះគត់គិតថេគងេផអៀងគឺងយរសួលេគង
អនកខលះេគងផងរគឺងយរសួលេគង។ អញច ឹងេគ គត់ បុរសមនក់េនះ គត់េគងេទតមទមលប់របស់គត់
េដមបីឲយងយរសួលេគងនិងឆប់េគងលក់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េរកយពីគត់របស់ខួ នេគងបនត
ល
ិចមក

របែហលជគត់េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ អញច ឹងរបែហលជគត់េដយសរអស់កមលង
ំ េពក
េដយគត់មកពីេរក ឬក៏គត់េធវករអស់កមលង
ំ េពក គត់េគងបនតិច េរកយមកគត់ក៏េគងលក់
អញច ឹងគត់ក៏បនេគងលក់ េដយេយងេឃញខយល់កងហរកំពុងែតបក់។ អញច ឹងគត់េបកកងហរ
េហយគត់េគងេនេលែរគ អញច ឹងេយងេឃញខយល់កងហរកំពុងែតបក់មកេលគត់
េហយបុរសមនក់េនះគត់ក៏បនេគងលក់ ែដលគត់េគងឆប់លក់េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ ។
អញច ឹងអនកខលះគត់ពិបកកនុងករេគងលក់ េដយសរែតគត់រតូវគិតេរចន

អញច ឹងគត់អចេរបរបស់េពលយូរ េដមបីសមងំេគង េដយអនកខលះគត់អចសមងំេគងមួយេម៉ ង
ឬក៏កនលះេម៉ ង មុននឹងគត់អចេគងលក់បន េដយសរែតគត់នឹកគិតេរឿងេផសងៗ
ែដលគត់បនេធវពីៃថង ឬក៏គត់គិតថេតៃថងែសអកគត់នឹងរតូវេធវអីេវ ទៀត។
ចំែណកឯេកមងរបុសមនក់េនះ េដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ េពក
និងេដយសរែតគត់ងងុយេគងផង ដូេចនះេនេពលែដលគត់េគងបនបនតិច គឺគត់បនេគងលក់
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គឺគត់អត់េរបរបស់េពលយូរ េដមបីសមងំេគងដូចេគដៃទេទៀតេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៥
គឺេកមងរបុសមនក់េនះគត់ក៏បនេគងលក់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េនេពលែដលគត់េគង អញច ឹងជទូេទ
េនេពលែដលេយងេគង គឺេយងេគងលក់ គឺេយងអត់ដឹងខលួនេទ ក៏ប៉ុែនតេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់របែហលជគិតេរឿងេផសងៗេរចនេពកពីៃថង ឬក៏គត់បនេមលអវីេផសងៗ

ដូេចនះវេធវឲយគត់យល់សបតិេឃញយកស។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់កំពុងែតេគងលក់េនះ
គឺេធវឲយគត់យល់សបតិេឃញយកស ែដលយកសេនះគឺ េយងេឃញេនកនុងេនះ រូបភពទី ១៦
គឺមនមុខមត់អរកក់ ែដលយកសេនះគឺមនមុខពណ៌ៃបតង េហយមនចងកូមពីរែវងៗ

េលៀនេចញតមមត់មក អញច ឹងយកសគឺមនរតេចៀកខុសពីមនុសសេយង គឺមនមុខមត់គួរឲយខលច
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺវមនមុខពណ៌ៃបតង មនរតេចៀករសួច

េហយែភនករបស់វគឺធំៗ ចងកូមែវងៗ េហយចងកូមវគឺេលៀនេចញតមែភនក តមមត់។

អញច ឹងេយងេឃញយកសគឺមនពក់មួកមួយ ឬក៏ពក់មកុដ ែដលជមកុដសរមប់យកសពក់
អញច ឹងយកសគឺមនមុខមត់អរកក់ អញច ឹងរបែហលជគត់គិតេរឿងេផសងៗពីៃថង
ដូេចនះេធវឲយគត់យល់សបតិអរកក់ េដយសរែតយកសគឺជមនុសសអរកក់
អញច ឹងេនេពលែដលយល់សបតិេឃញយកស គឺបនន័យថគត់កំពុងែតយល់សបតិអរកក់។

ក៏ប៉ុែនតេដយសរែតគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ និងគត់ងងុយេគងខលង
ំ េពក ដូេចនះគត់មិនបនភញក់ដឹងខលួន
េដយសរែតករយល់សបតិេឃញយកសេនះេទ។ អញច ឹងគត់េនែតបនតេគងលង់លក់េនេលែរគ
េនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ ជបនតេទៀត េទះបីជគត់យល់សបតិេឃញយកសក៏េដយ
ក៏គត់អត់ភញក់ែដរ។ អញច ឹងបនន័យថេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់អស់កមលង
ំ ខលង
ំ

ដូេចនះេហយេទបគត់យល់សបតិេឃញយកសក៏គត់េនែតបនតេគង េនែតបនតដំេណករបស់គត់
ឬក៏គត់េគងបនតយ៉ងលង់លក់ យ៉ ងសកប់សកល់។
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