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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីខរ៉ អូេខ។

ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីមនក់ ែដលគត់ចងសក់េឡងេទេល
 ែវង។
គត់ពក់អវពណ៌សវយៃដខលី ជមួយនឹងេខពណ៌េខមេជង
េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណតរបស់គត់ ដូេចនះគត់ក៏បនមកបបួលពួកម៉ ករបស់គត់
ែដលមនរសីៗចំនួនបួន ចំនួនបីនក់ េដមបីេទេរចៀងខរ៉ អូេខជមួយគន

េនៃថងខួបកំេណតរបស់គត់។ ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ គឺជមិតតភកតិជិតសនិទធនឹងគន
របែហលជពួកគត់សគល់គនតំងពីពួកគត់េរៀនេនសល ដូេចនះេនៃថងខួបកំេណតរបស់គត់
គត់ចង់ចំណយេពលសបបយជមួយនឹងពួកម៉ ករបស់គត់ េដយករេទេរចៀងខរ៉ អូេខ
េដយេយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់ទី ១ បួងសក់េឡងេទេល ពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលី
ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស ពួកម៉ កគត់ទី ២ គឺ គត់ពក់អវយឺត

គត់ពក់អវយឺតពណ៌របេផះៃដខលជ
ី មួយនឹងសំពត់រតឹមជងគង់ពណ៌ស សក់របស់គត់គឺរតឹម
សក់របស់គត់រតឹមសម សក់របស់គត់រតឹមសម និងពួកម៉ កគត់មនក់េទៀតគឺពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី
ែដលជមួយនឹងសំពត់រតឹមជងគង់ ពណ៌េខៀវ សក់របស់គត់គឺសក់ខលី។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បួននក់
ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ ចង់េទេរចៀងខរ៉ អូេខ។
បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលពួកគត់ជែជកគន
ជែជកគនរកកែនលងេរចៀងខរ៉ អូេខ ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ក៏បនេដរមកផសរទំេនប
េដយេយងដឹងេហយថ ផសរទំេនបគឺជកែនលងែដលមនលក់ ែដលមនលក់នូវរបស់ជេរចន
និងមនហងជេរចនេនកនុងផសរទំេនប និងមន និងមនខរ៉ អូេខ និងមនខរ៉ អូេខ
និងមនេរងកុនផងែដរ។ ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បួននក់បនេដរមកផសរទំេនបេនះ

េដមបីេឡងេទខង េដមបីេឡងេទជន់ខងេលេរចៀងខរ៉ អូេខេនៃថងខួបកំេណតរបស់គត់។
ខរ៉ អូេខ មិនរតឹមែតមនេនកនុងផសរទំេនបេទ ខរ៉ អូេខេសទរែតមនេនរគប់ទីកែនលង គឺអនកខលះ
គឺគត់េបកខរ៉ អូេខេនតមផទះ មនន័យថផទះរបស់គត់ គត់ែតងលមអជមួយនឹងេភលងពណ៌
និងមនករតុបែតងយ៉ ងរសស់សអត គត់ មនករតុបែតងយ៉ ងរសស់សអត
អញច ឹងគត់អចេបកជបនទប់ ឬក៏ជកែនលងខរ៉ អូេខបន។ េដយ និង និងផទះខលះគត់េបកខរ៉ អូេខ
គឺមនតៃមលេថក។ មនន័យថេយងេទេរចៀងេនទីេនះ មនតៃមលេថក។ ប៉ុែនតហង ហង
ប៉ុែនតហង ហងខលះក៏េបកខរ៉ អូេខធំ ហងខលះក៏េបកខរ៉ អូេខធំ
អញច ឹងេពលខលះក៏មនតៃមលៃថលផងែដរ។ អញច ឹងអរស័យេទេលទីតង
ំ និងកែនលង។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បួននក់ ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ បនេដរេទ បនេដរេទផសរទំេនប
េដមបីេរចៀងខរ៉ អូេខេនទីេនះ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េដយសរែតកែនលងែដលេរចៀងខរ៉ អូេខេនះ

ិ
គឺេនជន់ខងេល ដូេចនះពួកគត់មិនបន ដូេចនះពួកគត់មិនបនេដរេមលេនជុំវញផសរេទ
ពួកគត់េដរសំេដេទជេណដរយនតេដមបីេឡងេទជន់ខងេលែតមដង។ េដយេយងេឃញរសតីែដល
ែដលគត់ រសតែី ដលៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណតរបស់គត់ គត់បនេដរនំមុខ
គត់បនេដរេទចុចប៊ូតុង េដមបីេឡងេទខងេល េដមបីេឡងេទខងេលតមជេណដរយនត។
អញច ឹងផសរទំេនបមនេរចនជន់ អនកខលះគត់ចូលចិតតេឡងតមជេណដរេជង

អនកខលះគត់ចូលចិតតេឡងតមជេណដរយនត ប៉ុែនតរគន់ែតករេឡងតមជេណដរេជង េពលខលះហត់បនតិច
ិ
េពលខលះហត់បនតិច ប៉ុែនតអនកខលះគត់ចូលចិតតេដរជុំវញផសរ
េដមបីេមលរបស់ែដលលក់េន
េនកនុងផសរេនះ អញច ឹងគត់ចូលចិតតេឡងតមជេណដរេជង

ប៉ុែនតជទូេទផសរទំេនបភគេរចនគឺមនជេណដរយនត ភគេរចនគឺេរបជេណដរយនត
េដយសរែតផសរទំេនបមនេរចនជន់ អញច ឹងភគេរចនគឺេរបជេណដរយនត។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បួននក់បន ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ ែដលមនរសតីែដលគត់
ែដលមនរសតីែដលគត់មនៃថងខួបកំេណតេនៃថងេនះ
ែដលគត់បនបបួលពួកម៉ ករបស់គត់ទង
ំ បីនក់មកេរចៀងខរ៉ អូេខ
គត់ក៏បនេដរេទចុចប៊ូតុងជេណដរយនតេនះ េដមបីឲយជេណដរយនតេបក
ដូេចនះពួកគត់អចេដរចូលេទខងកនុងេដមបីេឡងេទខងេលបន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ក៏បនេឡងមកដល់ជន់ខងេល
ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ក៏បនេដរចូលកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខ។

ពីមុនករេរចៀងខរ៉ អូេខេនតមផសរទំេនបគឺេយងេរបកក់ មនន័យថេយងបង់ ២ ដុលលរ ឬក៏ ៣
ដុលលរ េដមបីទទួលបនកក់ពីរ កក់មួយេរបបនកនលះេម៉ ង
កក់មួយេទៀតគឺេរបបនកនលះេម៉ ងេទៀត។ អញច ឹងកលពីមុនករេរចៀងខរ៉ អូេខគឺេរបកក់
េយងញត់[…] េយងញត់កក់ចូលេទខងកនុង អញច ឹងេយងអចេរចៀងបន

េនេពលែដលកក់េនះផុតេម៉ ងេហយ អញច ឹងេយងមិនអចេរចៀងបនេទៀតេទ។
អញច ឹងេយងរតូវេទទិញកក់បែនថមេទៀត េដមបីញត់ចូល េដមបីអចេរចៀងបនេទៀត។
ប៉ុែនតឥឡូវេនះគឺេយងមិនចំបច់ទិញកក់ ឬញត់ចូលេទខងកនុងេទៀតេទ េនផសរទំេនបឥឡូវេនះ
េយងមនបនទប់ដូចជករ ដូចជករ ដូចជករេរចៀងេនតមផទះែដរ ឬក៏ករេរចៀងេនតម

េនតមហង េនតមហង ឬក៏កែនលងខរ៉ អូេខធំៗែដរ។ អញច ឹងេយងអចចូលមកខងកនុងបនទប់

េយងអចេរចៀង អញច ឹងអនកែដលគត់េបកខរ៉ អូេខេនះ ឬក៏បុគគលិកេនទីេនះ គត់នឹងគិតជេម៉ ង
មនន័យថរបសិនេបេយងេរចៀងចំនួនមួយេម៉ ង គត់គិតមួយេម៉ ង ចំនួនមួយេម៉ ង ១៥ នទី
គត់គិតមួយេម៉ ង ១៥ នទី។ អញច ឹងេទតមេម៉ ង ឬក៏នទីែដលេយងេរចៀងចប់

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 — KARAOKE (VANNA)

ិ
និងេយងចង់រតលប់េទវញ។
អញច ឹងឥឡូវេនះ ខរ៉ អូេខេនតមផសរទំេនប

េយងអចេរចៀងេដយគិតេម៉ ង មិនចំបច់ទិញកក់ដូចជ ដូចជពីមុនេទ ដូចជពីមុនេទ។ ពីមុន
ករេរចៀងខរ៉ អូេខេដយគិតេម៉ ងមនែតេនតមផទះ ឬក៏តមកែនលងខរ៉ អូេខធំៗ តមខរ៉ អូេខធំៗ
អញច ឹងេគេរចៀងគិតេម៉ ង ប៉ុែនតេនតមផសរទំេនបេរចៀងេដយករញត់កក់។
ប៉ុែនតឥឡូវេនះេនតមផសរទំេនបគឺេរចៀងគិតេម៉ ង ដូចជកែនលងខរ៉ អូេខធំៗ

ឬក៏ខរ៉ អូេខេនតមផទះែដរ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បី េយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បី
េយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បួននក់ មនទឹកមុខយ៉ ងសបបយរ ីករយ យ៉ ងសបបយរ ីករយ
េដយសរែតពួកគត់បនចូលមកកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខ និងេឃញបនទប់េនះធំ

និងេឃញបនទប់េនះធំ។ េយងេឃញ េយងេឃញេនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខេនះគឺមនតុធំមួយ
មនតុធំមួយ និងមនេសៀវេភបទចេរមៀងមួយកបល ដក់េនេលតុេនះ និងមនេកអី
ឬក៏សឡុងចំនួនពីរ ចំនួនពីរដក់េនសងខងតុេនះ េនខងមុខតុេយងេឃញ
េនខងមុខតុជប់នឹងជញជង
ំ េយងេឃញមនទូរទសសន៍ធំមួយ
ែដលេរបសរមប់េនេពលែដលេយងេរចៀងខរ៉ អូេខ
េយងអចអនអកសរែដលមនេនកនុងទូរទសសន៍េនះ េយងអនអកសរតម តមទូរទសសន៍េនះ

មនន័យថអនកខលះគត់េចះេរចៀង ប៉ុែនតគត់អត់ចប
ំ ទចេរមៀងែដលរតូវេរចៀង រតូវេរចៀងយ៉ ងេម៉ច
ដូេចនះគត់អចអនតមអកសរែដលមនរត់េនកនុងទូរទសសន៍ រត់េនតមទូរទសសន៍េនះ

បនទប់មកេនខងេរកមគឺជកែនលងសរមប់ចក់បទចេរមៀង េយងេឃញមនកបលេមរកូចំនួនពីរ
េយងេឃញមនកបលេមរកូចំនួនពីរ ែដលកបលេមរកូេយងេរបសរមប់េរចៀង េរបសរមប់េរចៀង
និងមន និងេយងេឃញមនថូផកមួយ ែដលមនផកេនខងកនុងេនះ

ែដលដក់េនែអបជប់នឹងជញជង
ំ ែកបរនឹង េនចេនលះសឡុងទំងពីរេនះ

េនចេនលះសឡុងទំងពីរេនះ អញច ឹងបនទប់ខរ៉ អូេខគឺមនពីរ បនទប់ខលះគឺតូច បនទប់ខលះគឺធំ

អញច ឹងេទតម េទតមបនទប់ អញច ឹងតៃមលគឺេទតមបនទប់។ បនទប់ែដល ែដលតូចគឺតៃមលេថក
បនទប់ែដលធំគឺតៃមលរងៃថលបនតិច ប៉ុែនតមិនៃថលណស់ណេទ គឺរគន់ែតៃថលបនតិចបនតួចែតប៉ុេណណះ។
អញច ឹងអនកខលះគឺគត់ របសិនេបគត់មកគនេរចន គត់ចូលចិតតចូលបនទប់ធំ

អនកខលះេទៀតគត់មកគនគត់តិច អញច ឹងគត់ចូលចិតតចូលបនទប់តូចលមម សរមប់គនរបស់គត់
សរមប់គនរបស់គត់។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បួននក់បនចូលមកដល់បនទប់ខរ៉ អូេខ
េដយមនក់ៗមនទឹកមុខសបបយរ ីករយ ដូេចនះៃថងេនះពួកគត់នឹងអបអរៃថងខួបកំេណត
ៃថងខួបកំេណត េនកនុង េនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខេនះ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ ជទូេទ េនេពលែដលេយងចូលមកេរចៀងេន
េនបនទប់ខរ៉ អូេខ អញច ឹងបុគគលិកេនទីេនះែតងែតេលក ែតងែត ែតងែតសួរេយង
ថេយងរតូវករញុេំ ភសជជៈអវី និងរតូវករញុម
ំ ូ ហប និងរតូវញុអ
ំ ហរសរមន់ ឬក៏មូ ហបអវី អហរសរមន់
ឬក៏ជនំកញច ប់ ឬក៏ជនំកញច ប់ ឬក៏ជេរគឿងមជូរ ែដលេរគឿងមជូរមនដូចជែផលសវយ

របស់ណែដលរងជូរៗ សរមប់ញុន
ំ ិងេរចៀងេលង។ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៥
េយងេឃញមនទឹក អនកខលះគត់បនេហទឹកសុទធ អនកខលះគត់បនេហែតរកូចឆមរ
អនកខលះគត់បនេហទឹករកូច ឬក៏កូកកូឡ ែដលេយងេឃញ េនកនុងថសទីមួយ

េយងេឃញមនដូចជ របែហលជទឹករកូច េយងេឃញមនទឹករកូច និងែកវទឹកចំនួន
និងែកវទឹកចំនួន[បួន] ចំនួន និងែកវទឹកចំនួន ៦ េដយេយងេឃញ ែកវទឹកធំៗចំនួនបួន
និងែកវទឹកតូចៗចំនួនពីរ។ ែដលេយងេឃញែកវែដលមនទឹកពណ៌ៃបតងជមួយនឹងចំណិតរកូច
ដក់េនខងេល របែហលជ របែហលជែតរកូចឆមរ អញច ឹងរបែហលជែតរកូចឆមរ ពីេរពះេពលខលះ
េនេពលែដលគត់េរចៀង េពលខលះេធវឲយគត់សអកក ឬក៏ឈក
ឺ ដូេចនះគត់អចញុែំ តរកូចឆមរ
េដមបីជួយសរមួលបំពង់ករបស់គត់ េដមបីអចេរចៀង េដមបីអចេរចៀងឲយពីេរះ និង

េដមបីកុំឲយឈឺកផងែដរ។ អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលខរ៉ អូេខគត់ញុរំ សេបៀរ គត់ញុរំ សេបៀរ
ែតអនកខលះេទៀតគត់ញុទ
ំ ឹករកូចធមមត អរស័យេទេលមនុសស។ និងេយងេឃញថសទី ២
គឺេយងេឃញមនមហូប េយងេឃញមនមហូបជេរចន និង ែដលជមហូបទំងអស់េនះ

រគន់ែតជមហូបសរមន់ មនន័យថ មហូបទំងអស់េនះរគន់ែតជមហូបែដលេយងញុេំ លងែតប៉ុេណណះ
មិនែមនញុដ
ំ ូចជញុប
ំ យ ឬក៏ញុម
ំ ូ ហបែដលេនតមេភជនីយដឋនេនះេទ

រគន់ែតជមហូបែដលេយងញុេំ លង ញុេំ លង េនេពលែដលេយងេរចៀងខរ៉ អូេខ។

ែដលេយងេឃញមនដូចជ របែហលជនំកញច ប់ ឬក៏របែហលជ េយងេឃញេមលេទដូចជ
របែហលជសវយ ឬក៏[របែហលជ] របែហលជសវយ ឬក៏ជអហរសរមន់េផសងៗេទៀត
ែដលពួកគត់បនេហឲយ […] ែដលពួកគត់បនេហេដមបីយកមកញុ ំ េនេពលែដលគត់
ពួកគត់េរចៀង។ េនេពលគត់ ពួកគត់េរចៀង អញច ឹងពួកគត់អចញុេំ លងបេណដរ
អចេរចៀងេលងបេណដរយ៉ ងសបបយរ ីករយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េយងេឃញ េរកយេពលែដលពួកគត់
េរកយេពលែដលពួកគត់បន េរកយេពលែដលពួកគត់អងគុយ អងគុយេនកនុងបនទប់ទទួល
េរកយេពលែដលពួកគត់អងគុយេនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខ ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ក៏បនចប់

ចប់េមរកូេដមបីេរចៀង។ េដយេយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់មនក់ែដលឈរេនខងមុខតុ គត់មន
គត់ែដល ែដលគត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលី ែដលមនកន់េតេឡេនកនុងៃដ

កន់េតេឡបញជទូរទសសន៍េនកនុងៃដខងេឆវង ៃដខងសដរំ បស់គត់គឺគត់កន់កបលេមរកូ
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អញច ឹងេតេឡបញជេនះ មនន័យថេនេពលែដលគត់ចង់េរចៀងបទអី
គត់អចចុចេលខចូលេទកនុងទូរទសសន៍េនះ េដមបីឲយបទចេរមៀងេនះេចញមក
គត់អចេរចៀងបន។ អញច ឹងពួកម៉ ករបស់គត់ជអនកបញជ

េដយគត់កន់េតេឡេនកនុងៃដរបស់គត់ និងៃដមខងេទៀតកន់កបលេមរកូ
ពួកម៉ កគត់ពីរអនកេទៀតគឺអងគុយេនេលសឡុង

អញច ឹងពួកគត់អងគុយេមលពួកម៉ ករបស់គត់េរចៀង។ អញច ឹងនិង

និងរសតីែដលគត់មនៃថងខួបកំេណតេនទីេនះ េនៃថងេនះ គត់ក៏អងគុយ គត់អងគុយមនក់ឯង
េនេលសឡុងមួយេទៀត ៃដរបស់គត់កន់េមរកូ និងេនេលេភលរបស់គត់គឺមនេសៀវេភ

ែដលេសៀវេភេនះគឺេសៀវេភ គឺេសៀវេភចំណងេជងបទចេរមៀង ែដលគត់អច គត់អច
េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់ចង់េរចៀងបទចេរមៀងមួយណ
គត់អចចុចេលខកូដេនកនុងេសៀវេភេនះចូល េដយេរបេតេឡទូរទសសន៍ ចូលេទកនុងទូរទសសន៍

ដូេចនះគត់អចេរចៀងបទេនះបនយ៉ ងងយរសួល។ អញច ឹងករេរចៀងខរ៉ អូេខគឺសបបយរ ីករយ
ជពិេសសគឺករេរចៀងជមួយនឹងពួកម៉ កជេរចន ករេរចៀងផង រំផង អញច ឹងករេរចៀងផងរំផង
េនបនទប់ខរ៉ អូេខជមួយនឹងពួកម៉ កេរចន
អញច ឹងេធវឲយបរ ិយកសេនទីេនះសបបយរ ីករយណស់។
អញច ឹងេយងេឃញេនេលតុពួកគត់មនេភសជជៈ មនអហរសរមន់ អញច ឹង
អញច ឹងពួកគត់ញុប
ំ េណដរ ពួកគត់េរចៀងេលងបេណដរ ពួកគត់ញុប
ំ េណដរ
ពួកគត់េរចៀងេលងបេណដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េយងេឃញគត់បនេបកេសៀវេភចំណងេជងបទចេរមៀង
ែដល ែដលេសៀវេភចំណងេជងបទចេរមៀងេនះមនដក់នូវេលខសមគល់
ែដលេយងេហថេលខកូដ ែដលេយងេហថេលខកូដ។
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេពញចិតតនូវបទចេរមៀងមួយណ
េយងរគន់ែតវយេលខកូដេនះចូលេទកនុង វយេលខកូដេនះេដយេរបេតេឡបញជទូរទសសន៍
ចូលេទកនុងទូរទសសន៍ ដូេចនះេយងអចេរចៀងបទណ

ែដលេយងចង់េរចៀងេនះបនយ៉ ងងយរសួល។ អញច ឹងមនបទ
មនបទចេរមៀងជេរចនេនកនុងេសៀវេភេនះ មនទំងបទចេរមៀងជភសែខមរ និងមន

បទចេរមៀងជភសអង់េគលស និងេពលខលះ េសៀវេភខលះក៏មនបទចេរមៀងជភសចិនផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលពួកគត់ ពួកគត់េរប
ពួកគត់ចុចបទចេរមៀងចូលកនុងទូរទសសន៍ អញច ឹងបទចេរមៀងេនះក៏បនេចញមក
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ក៏បនេចញមកពួកគត់ក៏បនេរចៀង ពួកគត់ក៏បនេរចៀងយ៉ ងសបបយរ ីករយ។
អញច ឹងេយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់ែដលឈរេនខងមុខតុេនះ ែដលមនកន់េតេឡេនកនុងៃដ
គត់ក៏បនដក់េតេឡចុះ បនទប់មកគត់ក៏កន់កបលេមរកូចប់េផដមេរចៀងេលង
និងពួកម៉ កគត់ពីរនក់េទៀត ែដលអងគុយេនសឡុងមខងេទៀត េយងេឃញ
េយងេឃញពួកម៉ កគត់ែដល េយងេឃញរសតីែដលអងគុយេន

េយងេឃញរសតីែដលគត់ពក់អវពណ៌របេផះជមួយនឹងសំពត់ពណ៌ស គត់កន់ទឹករកូច
ឬក៏េបៀរេនកនុងៃដរបស់គត់ គត់មិនបនេរចៀងេទ គត់មិនបនេរចៀងេទ

េដយសរែតអត់មនកបលេមរកូទំេនរ ដូេចនះគត់រគន់ែតអងគុយេមលពួកម៉ ករបស់គត់េរចៀង។
និងរសតីមនក់េទៀតែដលពក់អវយឺតពណ៌សជមួយនឹងសំពត់ពណ៌េខៀវរតឹមជងគង់
គត់កន់កបលេមរកូេរចៀង អញច ឹងមនន័យថ គត់បនយកកបលេមរកូពី
ពីពួកម៉ ករបស់គត់េដមបីយកមកេរចៀង។
េដយសរែតរបែហលជពួកម៉ ករបស់គត់េរចៀងេរចនបទេហយ និងមនអរមមណ៍ថឈឺក
ឬក៏មនអរមមណ៍ថចង់ឈប់េរចៀងបនតិច
អញច ឹងគត់ក៏បនហុចកបលេមរកូេនះឲយេទពួកម៉ ករបស់គត់េរចៀងបនត។ អញច ឹងគត់ក៏បនយក
គត់ក៏បនេលកែតរកូចឆមរយកមកញុ ំ េដមបីជួយសរមួលបំពង់ករបស់គត់ឲយរជះថល ឲយរជះថល
មនន័យថ មនន័យថកុំឲយមនេសលះ ឬក៏កុំឲយសអកក

អញច ឹងគត់អចបនតេរចៀងខរ៉ អូេខេទៀតេរកយេពលែដលគត់ញុែំ តរកូចឆមរេនះអស់។
អញច ឹងេយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់េរចៀងេលងយ៉ ងសបបយរ ីករយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ ពួកម៉ ករបស់គត់បនទិញនំេខក បនទិញនំេខក
ឬក៏េយងអចេហបនថនំខួបកំេណត េដយពួកគត់ទិញបនេផញទុកេទ

បនេផញទុកេនបុគគលិករបស់ បុគគលិកេនកែនលងខរ៉ អូេខេនះ េដមបីឲយពួកគត់េលកមក

េដមបីេធវឲយពួកម៉ ករបស់គត់ភញក់េផអល។ អញច ឹងពួកគត់មិនបនេលកនំេនះេដយផទល់េទ
ពួកគត់បនរបប់ឲយបុគគលិកេនទីេនះបនេលកនំេនះ

មកេដមបីេធវឲយពួកម៉ ករបស់គត់ភញក់េផអល។ អញច ឹងេយងេឃញបុគគលិកែដល
េយងេឃញមនបុរសមនក់ គត់ពក់ឯកសណ
ឋ នជបុគគលិកេន េនខរ៉ អូេខេនះ គត់កន់នំេខក
ឬក៏នំៃថងខួបកំេណតេនកនុងៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរ េដយេយងេឃញមនដក់អកសរ អយុៃមភបីឆន ំ
អញច ឹងមនន័យថរសតីមនក់េនះគត់មនអយុ ២៣ ឆន។
ំ

ដូេចនះៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណតគរមប់អយុៃមភបីឆនរំ បស់គត់។

អញច ឹងពួកម៉ ករបស់គត់បនទិញនំខួបកំេណតេដមបីេធវឲយគត់ភញក់េផអល។
អញច ឹងេនេពលែដលបុរសេនះចូលមកខងកនុង
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ពួកគត់ក៏បនេរចៀងចេរមៀងខួបកំេណតេទឲយពួកម៉ ករបស់គត់ េទឲយពួកម៉ ករបស់គត់
អញច ឹងពួកម៉ ករបស់គត់ េនេពលែដលេឃញនំខួបកំេណតេនះ គត់មន គត់
ទឹកមុខរបស់គត់សបបយចិតត និងភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ
េដយសរែតគត់មិនដឹងថពួកម៉ ករបស់គត់បន
េដយសរែតគត់មិនដឹងថពួកម៉ ករបស់គត់បនទិញនំេនះឲយគត់េទ។

អញច ឹងគត់មនករភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ និងជមួយនឹងទឹកមុខសបបយរ ីករយ
ជមួយនឹងទឹកមុខសបបយរ ីករយ។
បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០
េរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះបនយកនំេខកចូលមកខងកនុង

េយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់ែដលពក់អវៃដខលីពណ៌របេផះ ជមួយនឹងសំពត់ពណ៌ស រតឹមជងគង់
ក៏បនយកនំេខកេនះមកកន់ េលកេឡងេលបនតិច េដមបីឲយរសតីមនក់េនះគត់ផុ ំល គត់ផុ ំេល ទៀន
អញច ឹងេដមបីឲយគត់ផុ ំេល ទៀន និងេធវករបួងសួង េនៃថងខួបកំេណតរបស់គត់គរមប់អយុ ២៣

ឆនេំ នះ។ អញច ឹងេយងេឃញនំខួបកំេណតេនះ មិនធំ មិនតូច គឺលម
ម គឺលម
ម ែដលមនដក់េលខ
២៣ េនេលនំេនះ អញច ឹងគត់ក៏បនយកនំេនះេលកេឡងេលបនតិច

និងឲយរសតីមនក់េនះេធវករផលុំេទៀន អញច ឹងពួកម៉ កគត់ពីរនក់េទៀត ទះៃដអបអរសទរ

េដយទឹកមុខសបបយរ ីករយ និងញញឹម េដយទឹកមុខញញឹម និងសបបយរ ីករយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់បនផលុំេទៀន ផលុំេទៀនេហយ
គត់ក៏បនកត់នំេនះឲយេទពួកម៉ ករបស់គត់ញុ ំ គត់ក៏បនកត់នំ
គត់ក៏បនកត់នំខួបកំេណតេនះឲយេទពួកម៉ ករបស់គត់ញុ ំ

បនទប់មករសតីមនក់េនះគត់ក៏បនេរកកឈរ េដរេទឈរេនខងមុខតុ េនខងមុខទូរទសសន៍
និងគត់ក៏បនេរចៀងបនតេទៀត េដយទឹកមុខសបបយរ ីករយ េដយករ
េដយទឹកមុខសបបយរ ីករយយ៉ ងខលង
ំ ។ អញច ឹងេយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់ពីរអនកេទៀត
ែដលអងគុយេនេល ែដលអងគុយេនេលសឡុងេនះ ពួកគត់ញុន
ំ ំេខក អញច ឹងៃដទំង
ៃដរបស់គត់មនកន់នំេខកេនកនុងៃដ ៃដមខងេទៀតគឺកន់សលបរព អញច ឹងគត់កន់
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរញុន
ំ ំេខកែដលរសតីមនក់េនះបនកត់ បនកត់ដក់ចនឲយ

និងេយងេឃញពួកម៉ ករបស់គត់មនក់េទៀតអងគុយេនកែនលងគត់ េដយេយងេឃញគត់មនកន់
គត់កន់រសេបៀរ ឬក៏ជកូកកូឡ េដមបីញុ ំ េដមបីញុឲ
ំ យបត់ ឲយបត់េរសកទឹក

របែហលជេដយសរែតគត់េរចៀង េរចៀងហត់េពក ឬក៏របែហលជគត់េរចៀង េរចៀងសងួតកេពក
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ដូេចនះគត់ក៏បនញុក
ំ ូក គត់ក៏បនអងគុយនិងញុក
ំ ូកសិន។ និងគត់អងគុយ[េមល]ញុប
ំ េណដរ
េមលពួកម៉ ករបស់គត់េរចៀងេលងបេណដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េនេពលែដលពួកគត់េរចៀងចប់

ិ ពួកគត់ក៏បនចុចប៊ូតុង
េនេពលែដលពួកគត់េរចៀងចប់ និងដល់េម៉ ងរតូវរតលប់េទផទះវញ
េដមបីឲយេហបុគគលិកេនទីេនះមកគិតលុយ
អញច ឹងខរ៉ អូេខខលះគឺមនប៊ូតុងេរបសរមប់ចុចរបប់ជដំណឹងេទឲយបុគគលិកចូលមកគិតលុយ
កែនលងខលះេយងរតូវេចញេទខងេរករបប់បុគគលិកេដយផទល់។ អញច ឹងេដយសរែតផសរទំេនបេនះ
បនទប់ខរ៉ អូេខគឺសអតនិងទំេនប ដូេចនះ និងទំេនប និងមនភពងយរសួលផង ដូេចនះពួកគត់បន
បនដក់ប៊ូតុងមួយសរមប់ឲយេភញៀវចុច េនេពលែដលចង់េហពួកគត់ចូល
េនេពលែដលចង់េហពួកគត់ចូលមកខងកនុង ឬក៏េនេពលែដលចង់េហ ចង់កុមម៉ង់អីម
វ ួយ
អចចុចប៊ូតុងេនះ ពួកគត់នឹងចូលមកខងកនុងបន។ េយងេឃញេនែកបរប៊ូតុងេនះ
េយងេឃញែកវ ែកវែដលមនរកូចឆមរ រកូចឆមរ អញច ឹងគត់បនញុទ
ំ ឹករកូចឆមរេនះ

េដមបីេធវឲយបំពង់ករបស់គត់រសស់ថល និងមិនមនករសអកក និងមិនមនករសអកក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ក៏បន ពួកគត់
ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ េនេពលែដលេឃញបុគគលិកចូលមកខងកនុង ពួកគត់ក៏របប់ឲយគិតលុយ
អញច ឹងបុគគលិកេនះក៏បនរបមូលេភសជជៈ ែដលេនសល់ េភសជជៈែដលេនសល់

ែដលពួកគត់ទង
ំ បួននក់មិនបនញុ ំ េដមបីយកេទខងេរកេដមបីងយរសួលគិតលុយ។

អញច ឹងេភសជជៈែដលពួកគត់ញុ ំ អញច ឹងេយងអចរប់េទតមហនឹង េយងអចរប់េទតមហនឹង។
អញច ឹងគត់ញុអ
ំ ស់ប៉ុនមនេយងអចកត់រតេទតមហនឹង

េយងរគន់របមូលែតរបស់ណែដលពួកគត់េនសល់ មនន័យថរបស់ែដលពួកគត់អត់បនញុ ំ
េដមបីងយរសួលគិតលុយ េដមបីងយរសួលគិតលុយ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េរកយេពលគិតលុយរួចរល់េហយ
េយងេឃញពួកគត់មិនបនញុន
ំ ំេខកអស់េទ េយងេឃញនំេខក ឬក៏នំខួបកំេណត
ិ
គឺេនសល់មួយចំណិតេទៀតេនេលតុ។ ប៉ុែនតពួកគត់ក៏មិនបនយកេទផទះវញែដរ
េដយសរែតពួកគត់ញុែំ ឆអត និងសបបយរ ីករយជមួយនឹងករេរចៀង

ជមួយនឹងករេរចៀងខរ៉ អូេខជមួយគន។ បនទប់មកពួកគត់ក៏បនដក់េមរកូេនេល
ដក់េមរកូទង
ំ ពីរេនេលសឡុង បនទប់មកពួកគត់ក៏បនេដរេចញ េដរេចញេទខងេរកេដមបី
ិ េដមបីរតលប់េទផទះវញ។
ិ
េដមបីរតលប់េទផទះវញ
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អញច ឹងេយងេឃញរសតីែដលគត់មនៃថងខួបកំេណតេនៃថងេនះ
គត់បនេដរនំមុខពួកម៉ ករបស់គត់ទង
ំ បីនក់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ [រូបភព] រូបភពទី ១៥
ពួកគត់ក៏បនេដរចុះមកខងេរកមតមជេណដរយនត េដរេចញមកខងេរក
េដយសរែតផទះរបស់ពួកគត់ទង
ំ បួននក់ េនផលូវខុសៗគន ដូេចនះពួកគត់ក៏បនលគន
ិ
េដមបីេដររតលប់េទផទះវញេរៀងៗខល
ួ ន។

អញច ឹងៃថងខួបកំេណតរបស់គត់គឺជៃថងមួយែដលសបបយរ ីករយ

េដយសរែតមនករចូលរួមពីពួកម៉ ករបស់គត់ ជពួកម៉ កជិតសនិទធរបស់គត់ និងមនករ និងមន
និងមនករេធវឲយភញក់េផអល និងមនករភញក់េផអល េដយសរែតពួកម៉ ករបស់គត់
បនទិញនំខួបកំេណត និងបនឲយអនក និងបនឲយបុគល
គ ិកេន
និងបនឲយបុគគលិកេនកនុងហងខរ៉ អូេខេនះយកមកឲយ
អញច ឹងបនេធវឲយគត់មនករភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ ។

អញច ឹងៃថងេនះពួកគត់បនញុន
ំ ំេខកែដលមនរសជតិឆងញ់

ជមួយនឹងករេរចៀងខរ៉ អូេខយ៉ ងសបបយរ ីករយ។ ដូេចនះេនេពលែដលពួកគត់លគន

ិ
អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់េលកៃដ េលកៃដសដេំ ឡងេលមនក់ៗេដមបីលគនរតលប់េទផទះវញ
េដយទឹកមុខសបបយរ ីករយ និងចងចំៃថងេនះ និងចងចំៃថងសបបយេនះជនិចច។
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