KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — TUK TUK (VANNA)

សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនិយយអំពីទុកទុក ឬក៏េយងអចេហបនថ កង់
េយងអចេហបនថម៉ូតូកង់បី ឬក៏ជរុ ឺម៉កកង់បី ែដលេនកនុងរូបភពទី ១
េយងេឃញមនមនុសសមួយរកុមែដលមនគនចំនួនបីនក់

ែដលេយងេឃញមនមនុសសរបុសចំនួនពីរនក់ និងរសីមនក់។ ពួកគត់ទង
ំ បីគឺជពួកម៉ កនឹងគន
ឬក៏ជមិតតរម
ួ ករងរេនកែនលងេធវករជមួយគន។ េដយសរែតពួកគត់ទង
ំ បីេទបែតេធវករងរចប់
និងេដយសរែតៃថងែសអកគឺជៃថងចុងសបតហ៍ ផងែដរ

ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនបបួលគនេចញេទខងេរក េដមបីរកកែនលងញុរំ សេបៀរ

និងជែជកគនេលង េដយសរែតពួកគត់អស់កមលង
ំ ពីករងរ េដយអស់កមលង
ំ ពីករងរ
ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បីចង់រកកែនលងេដមបី ចង់រកកែនលងេដមបីជែជកគនេលង
និងេរកយេពលសរមកពីករងរ អញច ឹងេយងេឃញបុរសទីមួយ

េយងេឃញគត់ពក់អវយឺតពណ៌ៃបតងជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស

បុរសទីពីរគត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី និងេខេជងែវង និងេខេជងែវងពណ៌ស
និងរសតីមនក់េទៀតគឺគត់ចងសក់េឡងេទេល អវ អវពណ៌សៃដខលី និង អវពណ៌សៃដខលី
និងេខពណ៌េខមេជងែវង។ ពួកគត់ទង
ំ បី ពួកគត់ទង
ំ បីជែជកគនយ៉ ងសបបយ

ពួកគត់ទង
ំ បីបនណត់ជួបគន បនណត់ជួបគនេនកនុង េនកនុងកលឹបមួយកែនលង។

ែដលេយងេឃញេនកនុងកលឹបេនះមនមនុសសជេរចនកំពុងែតអងគុយញុរំ សេបៀរ ជែជកកគនេលង
និងសដប់េភលង េដយសរែតេនកនុងកលឹបេនះគឺមនេភលងពីេរះៗជេរចន។

រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បីគត់ក៏បនមកជួបជុំគនេនកនុងកលឹបេនះ
បនទប់មកពួកគត់ជែជកគនបេណដរសដប់េភលងបេណដរ

េដយេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់េយងេឃញមនធុងទឹកកកមួយធុង

េយងេឃញធុងទឹកកកមួយធុងែដលេនកនុងធុងទឹកកកេនះគឺមនទឹកកកដុំ ឬក៏ទឹកកកអនម័យ
ែដលេយង ែដលេយងេរប ែដលេយង ែដលេយងអចយកទឹកកកេនកនុងធុងេនះ
េនកនុងធុងេនះចប់ដក់ចូលេទកនុងែកវញុជ
ំ មួយរសេបៀរ ញុជ
ំ មួយរសេបៀរ

ពីេរពះរសេបៀរខលះមិនបនកលេស ដូេចនះេយងអចចក់ចូល ដូេចនះេយងអចចក់ចូល
េយងអចចក់ចូលេទកនុងែកវជមួយទឹកកកេនះ េដមបីឲយរសេបៀរេនះរតជក់

អញច ឹងេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់មនធុងទឹកកក មនធុង មនធុងដក់ទឹកកក
និងទឹកកកអនម័យ ឬក៏ទឹកកក ឬក៏ទឹកកក ឬក៏ទឹកកកដុំេនខងកនុងធុងេនះ។
អញច ឹងេយងេឃញទឹកកកមួយធុងេពញ

បនទប់មកពួកគត់ក៏បនចប់ទឹកកកដក់ចូលេទកនុងែកវរបស់ពួកគត់មួយែកវពីរដុំ

មួយែកវពីរដុំតូចៗ និងេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់ក៏មនរសេបៀរចំនួនបីដបផងែដរ
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េយងដឹងេហយថេនកនុងកលឹបគឺមនរបេភទរសេបៀរជេរចន ែដលមនដូចជរសេបៀរអងគរ
រសេបៀរកមពុជ រសេបៀរ Hennessy និងជរបេភទ និងជរបេភទ cocktail
ែដលេយងេហថជរបេភទរសរកឡុក។ អញច ឹងអរស័យេទេលេភញៀវ

ិ ី ឬក៏ជសូដ
េភញៀវខលះគឺគត់ចូលចិតតញុរំ សេបៀរ េភញៀវខលះគឺគត់ចូលចិតតញុវំ សគ

ឬក៏េភញៀវខលះគត់ចូលចិតតញុជ
ំ របេភទ cocktail ែដលេយងេហថជរបេភទរសរកឡុកេនះ។
អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បីជែជកគនបេណដរញុរំ សេបៀរបេណដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េដយសរែតរសេបៀរ
េដយសរែតរសេបៀររបស់ពួកគត់ទង
ំ បីនក់អស់ ដូេចនះគត់ក៏បនេហអនកលក់មកតុរបស់គត់
េដមបីេហរសេបៀរចំនួនបីដបបែនថមេទៀត។ អញច ឹងពួកគត់ជែជកគនបេណដរ
និងញុរំ សេបៀរអស់ចំនួនមួយដប អស់ចំនួនមួយដប ប៉ុែនតពួកគត់មិនទន់ចង់រតលប់េទផទះេទ
ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បីក៏បន ក៏បនេហអនកលក់េដមបីេហរសេបៀរចំនួនបីដបេទៀត េដមបីញុប
ំ នត
និងជែជកគនបនតេទៀត និងេយងេឃញេរកយេពល អនកលក់ េរកយេពល
េឃញរសតីេនះេលកៃដជសញញេហគត់ គត់ក៏បនេដរមកកន់
គត់ក៏បនេដរមកកន់តុរបស់ពួកគត់ទង
ំ បីេនះ ែដលេយងេឃញ ែដលេយងេឃញ[...]
ែដលេយងេឃញអនកលក់ ឬក៏អនករត់តុេនកនុងហងេនះ េយងេឃញគត់េសលៀកពក់ជឯកសណ
ឋ ន
ជឯកសណ
ឋ នអនករត់តុ ែដលេយងេឃញគត់ពក់ គត់ពក់អវៃដខលី និង គត់ពក់អវៃដខលី
និងពណ៌េខៀវ គត់ពក់អវៃដខលីនិងពណ៌េខៀវ
គត់មនកន់កូនេសៀវេភតូចមួយេនកនុងៃដខងេឆវងរបស់គត់

និងៃដខងសដរំ បស់គត់មនកន់ប៊ិចសរមប់កត់រតេនេពលែដលេភញៀវកុមម៉ង់មូ ហប ឬក៏កុមម៉ង់រសេបៀរ
ដូេចនះគត់អចកត់ចូលេទកនុង គត់អចកត់េនកនុងេសៀវេភរបស់គត់ […]

គត់អចកត់េនកនុងេសៀវេភរបស់គត់ និងគត់េនេពលែដលគត់េលកយកមកឲយេភញៀវ
ដូេចនះគត់មិនរចឡំ គត់មិនរចឡំេនេពលេលកយកមកឲយេភញៀវ

េដយសរែតេនកនុងកលឹបគឺេយងេឃញ េយងេឃញមនរសេបៀរេរចនរបេភទ និងមនជរបេភទ
cocktail ឬក៏ែដលេយងេហថជរបេភទរសរកឡុកជេរចនរបេភទផងែដរ។
ដូេចនះគត់រតូវកត់រតេដមបីចំណថ
ំ តុមួយណគត់បនេហរបស់អីវ
តុមួយណគត់បនេហរសេបៀរអវី។ អញច ឹងេយងេឃញ
េរកយេពលែដលគត់បនឮរសតីមនក់េនះបនេហរសេបៀរចំនួនបីដបេទៀត
គត់ក៏បនកត់ចូលេទកនុងកូនេសៀវេភរបស់[ពួក] កូនេសៀវេភរបស់គត់

បនទប់មកគត់ក៏បនរបមូលដបចំនួន គត់ក៏បនរបមូលដបែដលេនេលតុចំនួនបីដបេនះ
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ែដលដបទំងអស់េនះគឺអស់រសេបៀរេហយ ដូេចនះគត់ក៏បនរបមូលេចញ
េដមបីដក់រសេបៀរថមីេទឲយពួកគត់ទង
ំ បីនក់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤
េដយសរែតពួកគត់សដប់េភលងេនកនុងកលឹបេនះយ៉ ងពីេរះ និងពួកគត់កំពុងែតជែជកគនយ៉ ង
េដយសរែតពួកគត់សដប់េភលងេនកែនលងេនះ េនកនុងកលឹបេនះយ៉ ងពីេរះ
និងេដយសរែតពួកគត់ជែជកគនយ៉ ងសបបយរ ីករយផងែដរ

ិ ួ នគត់េន េដយគត់េភលចេមលជុំវញខល
ិ ួ នគត់ េដយេនកនុង
ដូេចនះគត់េភលចេមលជុំវញខល
េដយេនកនុងកលឹបេនះេភញៀវទំងអស់ែដលអងគុយញុរំ សេបៀរ និងសដប់េភលង
គឺេភញៀវទំងអស់េនះបនរតលប់េទផទះអស់េហយ អញច ឹងអត់មនមនុសស
អត់មនមនុសសេទៀតេទេនកនុងកលឹប មនែតពួកគត់ទង
ំ បីនក់

មនែតពួកគត់ទង
ំ បីនក់អងគុយញុរំ សេបៀរបេណដរសដប់េភលងបេណដរ និងជែជកគនបេណដរ

េដយសរែតៃថងែសអកគឺជៃថងចុងសបតហ៍ ៃថងឈប់សរមក ដូេចនះពួកគត់អត់េធវករ ពួកគត់

ដូេចនះពួកគត់អចញុរំ សេបៀរបនេរចន ដូេចនះពួកគត់អចញុរំ សេបៀរេរចន និងអចជែជកគនយូរ
អចជែជក និងអចជែជកគនយូរេនកនុង េនកនុងកលឹបេនះ េដយមិនបរមភថៃថងែសអកគឺជៃថងេធវករ។
អញច ឹងរបសិនេបយប់េនះគត់ញុរំ សេបៀរេរចន ៃថងែសអកគត់អច គត់អចេគង
គត់អចេគងេនផទះរបស់គត់េពញមួយៃថង ឬក៏គត់អច ឬក៏ ឬក៏គត់អច
ឬក៏ពួកគត់អចេចញេទេដរេលងបនតេទៀត ឬក៏ពួកគត់អច[េទ]
េចញេទេដរេលងបនតេទៀតេនៃថងែសអក េរកយេពលពួកគត់េរកកពីេគង
េរកយេពលពួកគត់េរកកពីេគងនិងមនអរមមណ៍ថសវងពីរស

ឹ
េដយសរែតពួកគត់ញុរំ សេបៀរេរចន ដូេចនះពួកគត់មន ដូេចនះពួកគត់រងរសវងបនត
ិច
អញច ឹងពួកគត់មិនបនដឹងថេភញៀវទំងអស់េនកនុងហង េដយសរ

ិ
ពួកគត់មិនទន់ដឹងថេភញៀវទំងអស់េនកនុងហងបនរតលប់េទផទះវញអស់
េនះេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយែដល
េរកយេពលែដលពួកគត់ទង
ំ បីនក់ជែជកគនមួយសនទុះ

ពួកគត់បនងកេមលខងេរកយខនងរបស់ពួកគត់អត់មនេភញៀវ
អត់មនេភញៀវេនកនុងហងេនះេទៀត អត់មនេភញៀវេន អត់មនេភញៀវេទៀត េន

ែដលេនអងគុយេនខងកនុងហងេនះេទៀតេទ ដូេចនះគត់ក៏បនេហអនកលក់េដមបីគិតលុយ
ិ
េដមបីគិតលុយគត់ ពួកគត់ទង
ំ បីអចរតលប់េទផទះវញបន
ិ
េដយសរែតេនកនុងហងេនះេភញៀវទំងអស់គឺបនរតលប់េទផទះវញអស់
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និងេដយសរែតហងគឺរតូវបិទផង ដល់េម៉ ងរតូវបិទ

ិ
ដូេចនះពួកគត់ក៏ដល់េម៉ ងនឹងរតូវរតលប់េទផទះវញផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញ
គត់ក៏បនេហអនកលក់មកគិតលុយ គត់ក៏បនេហអនកលក់មកគិតលុយ
េដយេយងេឃញរសតីមនក់េនះគឺជអនកេចញលុយ គឺ េយងេឃញរសតីមនក់េនះគឺជអនកេចញលុយ
គត់បនហុចលុយេទឲយអនកលក់ អញច ឹងជទូេទរសេបៀរេនកនុង

េនកនុងកលឹបគឺរងៃថលជងរសេបៀរែដល[លក់] ែដលលក់េនតមហងតូចៗេនខងេរកបនតច
ិ
េដយសរែតេនកនុងកលឹបគឺេយងមនេភលង មនម៉ សុីនរតជក់ និងេសវកមមល អ

ដូេចនះេពលខលះរសេបៀរគឺមនតៃមលៃថលជងបនតិច របែហលជ របែហលជរសេបៀរេនះគឺមួយដប
គឺមួយដប ២ ដុលលរ ដូេចនះពួកគត់ញុទ
ំ ង
ំ អស់របំមួយដប ដូេចនះសរុបទំងអស់ដប់ពីរដុលលរ
គឺសរុបទំងអស់ដប់ពីរដុលលរ អញច ឹងរសតីមនក់េនះគត់ក៏បនហុចលុយឲយេទអនកលក់
អញច ឹងរសតីមនក់េនះគឺជអនកេចញលុយសរមប់ករជួបជុំលងចេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់បនហុចលុយឲយេទអនកលក់
ិ
គត់ក៏បនេដរេចញ េដមបីរតលប់េទ[រក] េដមបីរតលប់េទផទះរបស់ពួកគត់វញ
ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េរកកឈរេដរេចញពីេកអីរបស់គត់

ឹ គត់រងវលមុ
ិ
េយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បីមនអរមមណ៍ថរងរសវង
ខ និងឈឺកបលបនតិចបនតួច
េដយសរែតពួកគត់ញុរំ សេបៀរមនក់ចំនួនពីរដប មនក់ចំនួនពីដប

ឹ ឈឺកបល និងរងវលមុ
ិ
ដូេចនះេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថរសវង
ខ ប៉ុែនតពួកគត់អច
ិ
ពួកគត់អចេដរបន និងអចរកផលូវរតលប់េទផទះវញបន

ឹ
េបេទះបីជពួកគត់មនអរមមណ៍ថរសវងបនត
ិចក៏េដយ។ អញច ឹងពួកគត់

ិ
ពួកគត់បនចកេចញពីហង ឬក៏ចកេចញពីកលឹបេនះ េដមបីរតលប់េទផទះរបស់ពួកគត់វញ
អញច ឹងពួកគត់េដរបេណដរជែជកគនបេណដរ។
េដយេយងេឃញ េដយេយងេឃញរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ ពួកគត់ក៏បនេចញមកខងេរក
ិ
និងពួកគត់បនរក[ទុកទុក] ពួកគត់បនរកទុកទុក េដមបីជិះរតលប់េទផទះវញ
ិ េដយសរែតពួកគត់រងរសវងបនត
ឹ
េដមបីជិះរតលប់េទផទះវញ
ិច

ិ
ដូេចនះពួកគត់មិនអចេដររតលប់េទផទះវញបនេទ
និងរបែហលជផទះរបស់ពួកគត់េនរងឆងយផង
ិ
និងេដយសរែតយប់ យប់ផង ដូេចនះពួកគត់រតូវរកទុកទុក េដមបីជិះរតលប់េទផទះវញ។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនេដរេចញមកខងេរកកលឹប ឬក៏ហងេនះ
បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនេឃញទុកទុកមួយ ែដលឈប់ចតេនខងមុខតូបលក់
ែដលឈប់ចតេនខងមុខតូបលក់ តូបលក់អហរមួយកែនលង
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ែដលេយងេឃញតូបេនះរបែហលជលក់សុប
៊ ឬក៏ជលក់ លក់របេភទ លក់សុប
៊ ឬក៏ជ
របែហលជគត់លក់បបរសជមួយនឹងរតីខ ជទូេទជ ជទូេទេរកយ
ជទូេទេនតមផលូវេនេពលយប់មនអនកលក់អហរេរចនែដរ ពីេរពះេដយសរែតមន

មនមនុសសមួយចំនួនគត់ចូលចិតតចូលកលឹបេនេពលយប់ ដូេចនះេនេពលែដលគត់េចញមកខងេរក
ឹ និងេពលខលះគត់មនអរមមណ៍ថឃលន
គត់មនអរមមណ៍ថរសវង

ដូេចនះគត់រតូវករញុអ
ំ ហរណែដលេកដៗ [ដូេចនះ]ញុអ
ំ ហរណែដលេកដៗ ែដលអចជួយ
ែដលអចជួយបនសបជតិរស និងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួន អញច ឹងេនេពលយប់
ជទូេទអនកែដលចូលកលឹប េពល េនេពលែដលពួកគត់េចញមកខងេរក

ពួកគត់ចូលចិតតញុរំ បស់ណែដលេកដៗ ដូចជស៊ុប បបរសជមួយនឹងរតីខ ជមួយនឹងរតីខ។
អញច ឹងរសតីមនក់េនះគឺរបែហលជគត់លក់ លក់សុប
៊ ែដលេយងេឃញ លក់សុប
៊
ឬក៏បបរសជមួយនឹងរតីខ េដយេយងេឃញមនចនជេរចនគរេន
ែដលេយងេឃញមនចនជេរចនដក់ ដក់មួយគំនរេនេលតូបរបស់គត់
របែហលជមនេភញៀវជេរចនចូលមកញុេំ នកែនលងរបស់គត់ ដូេចនះគត់រតូវេរៀបចំចនទុក
េដមបីេនេពលែដលមនេភញៀវេរចនគត់ក៏មនចនរគប់រគន់សរមប់េភញៀវ

និងេយងេឃញេនែកបរេនះ េយងេឃញេនែកបរតូបរបស់គត់មនទុកទុកមួយ
ែដលេយងេឃញអនករត់ទុកទុកគឺអងគុយេនខង េនខងេរកយ គឺអងគុយេនខងេរកយ
និងគត់ដក់េជងរបស់គត់េនេល េនេលកង់ េនេលកង់ កង់មូត
៉ ូេនះ គត់ដក់

គត់អងគុយបេណដរគត់ជក់បរ ីបេណដរ របែហលជគត់ជក់បរ ីកុំឲយគត់ងងុយេគង
កុំឲយគត់ងងុយេគង េដយសរែតេនេពលយប់គឺេដយសរែត[េនេពល]

េដយសរែតេនេពលយប់សងត់ ដូេចនះេនេពលែដលគត់អងគុយចំេភញៀវអចេធវឲយគត់ងងុយេគង
ដូេចនះគត់ជក់បរ ី ែដលគត់ជក់បរ ី ឬក៏ ឬក៏េពលខលះទមលប់របស់គត់គឺគត់ចូលចិតតជក់បរ ី
ប៉ុែនតករជក់បរ ីេធវឲយប៉ះបល់ដល់សុខភព ពីេរពះែផសងបរ ីេនេពលែដលចូលេន

េទកនុងខលួនេយងនឹងបំផលញ នឹងបំផលញ[េថលម] នឹងបំផលញសួតរបស់េយងេដយសរែតែផសងបរ ីេនះ
និងអនកែដលរសូបយកែផសងបរ ីក៏មនេរគះថនក់ផងែដរ អញច ឹង[ែផសង]

អញច ឹងករជក់បរ ីេធវឲយបំផលញដល់សុខភព និងេពលខលះអចេធវឲយេយងមនជំងឺមហរ ីក
និងអចេធវឲយេយងសលប់ផងែដរេដយសរែតករជក់បរ ីេនះ។ អញច ឹងភគេរចនេយង

េយងពយយម េយងពយយមរបប់សមជិករគួសរេនកនុងផទះ ឬក៏ពួកម៉ កជិតសនិទធ ែដលពួកគត់
ែដលពួកគត់ជក់បរ ី េយងពយយមពនយល់និងរបប់គត់ឲយពួកគត់ចប់ជក់បរ ី
េដមបីសុខភពរបស់ពួកគត់ ពីេរពះរបសិនេបពួកគត់បនតករជក់បរ ី

សុខភពរបស់ពួកគត់នឹងចុះេខសយបនតិចមដងៗ និងេធវឲយគត់ឈជ
ឺ ំងឺេផសងៗ

ិ
និងអចេកតជំងឺមហរ ីក និងអចបត់បង់ជីវតផងែដរ។
អញច ឹងអនកទំងបីេរកយេពលែដលេឃញ
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េរកយេពលែដលេឃញទុកទុក ពួកគត់ទង
ំ បីក៏បន[...]េដរតរមង់េទកន់ទុកទុកេនះ
េដមបីសួរតៃមល េដមបីសួរតៃមល និងសួរគត់ថេត េតគត់ ថេតគត់ឌុបពួកគត់ទង
ំ បី

ឌុបពួកគត់ទង
ំ បីេទ េទតំបន់របស់ េទកែនលងរបស់ពួកគត់ែដរឬអត់ ពីេរពះកែនលងខលះ
កែនលងខលះគឺគត់ ពួកគត់អត់េទេទ ទុកទុកខលះគឺអត់េទេទ េដយសរែតកែនលងខលះគឺេនឆងយ
និងតំបន់ខលះគឺេនឆងយ និងសងត់ ដូេចនះទុកទុកគត់អត់ គត់អត់ទទួលេទ គត់អត់ទទួលឌុបេទេទ
អញច ឹងពួកគត់ េដមបីរបកដថទុកទុក
េដមបីរបកដថទុកទុកអចឌុបគត់េទរតលប់េទផទះរបស់គត់បន បនែដរឬអត់
ដូេចនះគត់ក៏បនេដរតរមង់ទុកទុក និងេដមបីចង់សួរតៃមលផងែដរ។
បនទប់មករូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ ពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនេដរេទដល់ទុកទុក
បនទប់មកពួកគត់ក៏បនសួរតៃមល េដយេយងេឃញបុរសពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី គត់បន
គត់បនេហទុកទុក និងបនសួរតៃមលមុនេគ។ អញច ឹងេយងេឃញេនេពលែដល
េយងេឃញទុកទុកេនះអត់បនេរកកមក ទុកទុកេនះ
េយងេឃញចរ ិតរបស់គត់ហក់បីដូចជរងេឈលយ
 គត់មិន
េនេពលែដលគត់េឃញេភញៀវគត់មិនបនឈប់ជក់បរ ីេទ គត់េនែតបឺតែផសងបរ ី
និងជក់បរ ីេនមុខេភញៀវ និងគត់េនែតអងគុយដក់េជងេនេលកង់ទុកទុករបស់គត់

និងដក់ៃដទំងពីរេនេលេជងរបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញអកបបកិរ ិយរបស់គត់គឺេមលេទេឈលយ

និងមិនចង់ឌុបពួកគត់ទង
ំ បីេទផទះ រតលប់េទផទះរបស់ពួកគត់េទ។
រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េនេពលែដលពួកគត់ទង
ំ បីសួរតៃមល ទុកទុកបនកត់តៃមលខពស់
េដយសរែតរបែហលជទុកទុកគិតថ េដយសរែតអនករត់កង់បី ឬក៏ែដលេយងេហថទុកទុកេនះ
របែហលជគត់គិតថេនេពលយប់ពិបករកទុកទុក ឬក៏មូត
៉ ូកង់បី
ដូេចនះគត់រតូវកត់តៃមលឲយខពស់បនតិច គត់រតូវកត់តៃមលឲយខពស់បនតិច
ពីេរពះរបែហលជមនែតទុកទុក ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីរបស់គត់េទែដល ែដលេនខងមុខហង
ែដលេនខងមុខហង ឬក៏េនខងមុខកលឹបេនះ ដូេចនះគត់រតូវកត់តៃមលឲយៃថលបនតិច
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បី េរកយេពលែដលឮតៃមលែដលទុកទុកេនះកត់ៃថលេនះ

ពួកគត់ទង
ំ បីភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ េដយសរែតតៃមលេនះគឺៃថលខលង
ំ េពក គឺៃថលខលង
ំ េពក គឺវេលសពី
ពីតៃមលែដលពួកគត់ជិះមកកលឹបេនះ ពីរដង ពីរដង ដូេចនះេលសចំនួនពីរដង អញច ឹងវៃថលជង
វៃថលជងពីរដងជងពួកគត់ជិះមកកែនលងេនះ ដូេចនះពួកគត់មនករភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ

និងលន់មត់ជមួយនឹងទឹកមុខ ជមួយនឹងទឹកមុខ និងលន់មត់នឹងតៃមល នឹងតៃមលែដលទុកទុកបន
នឹងតៃមលែដលទុកទុក ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីេនះបនកត់ៃថល អញច ឹងអនកែដលរត់មូត
៉ ូកង់បីនិងទុកទុកេនះ
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គឺគត់េនែតអងគុយជក់បរ ី និងដក់េជងេនេលកង់ទុកទុករបស់គត់ ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីរបស់គត់

េដយមិន មិនខវល់េបេទះបីជេភញៀវទំងបីជិះឬក៏មិនជិះទុកទុករបស់គត់ គត់េនែតមិនខវល់

របែហលជគត់គិតថេនមនេភញៀវជេរចនេទៀតែដលចំជិះទុកទុករបស់គត់និងឲយតៃមលៃថល។
និង បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ ពួកគត់ទង
ំ បីបនសេរមចចិតតមិន

បនសេរមចចិតតបដិេសធនឹងតៃមលេនះ និងមិនរពម និងមិនរពមជិះទុកទុករបស់គត់េទ
េដយសរែតមចស់ទុកទុកេមលេទេឈលយ
 និងេដយសរែត
និងេដយសរែតកត់ៃថលពួកគត់ៃថលេពក េដយសរែតកត់ៃថលពួកគត់ៃថលេពក
ដូេចនះពួកគត់សេរមចចិតតមិនជិះម៉ូតូទុកទុក ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីរបស់គត់េទ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ ពួកគត់ក៏បនេដរេចញ េដរេចញេដមបីរកទុកទុក
ឬក៏មូត
៉ ូកង់បី ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីមួយេទៀត ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីេផសងេទៀត។ េពលខលះ ទុកទុកខលះ គឺទុកទុក
ឬក៏រុ ឺម៉កកង់បី ឬក៏មូត
៉ ូកង់បីខលះគឺគិតតៃមលខុសគន អនកខលះគឺគត់អត់គិត អនកខលះគឺគត់អត់កត់ៃថលៗ
គឺអនកខលះគឺគត់អត់កត់ អត់កត់តៃមលៃថលេទ គឺគត់ គឺគត់ឲយ

គឺគត់កត់ៃថលលម
ម ែដលអចអនកជិះគត់ជិះបន អញច ឹងរបសិនេបអនកខលះ អញច ឹងរបសិនេបេពលខលះ
ទុកទុកខលះ ឬក៏រុ ឺម៉កកង់បីខលះកត់ៃថលខលង
ំ េយងអចេដរេចញ និងអចរកទុកទុក
ឬក៏រុ ឺម៉កកង់បីេផសងេទៀត េដមបី េដមបីអច េដមបីអចរកតៃមលេថកជង េដមបីអចរកតៃមលេថកជង
ពីេរពះតៃមល តៃមលរបស់ពួកគត់គឺអរស័យេទេលពួកគត់ អញច ឹងេពលខលះ ពួកគត់កត់ៃថលខលង
ំ
ពួកគត់កត់ៃថលៗ ពួកគត់កត់ៃថលខលង
ំ េពលខលះគឺគត់កត់ៃថលលម
ម អត់ៃថល
ិ
គឺសមរមយសរមប់ពួកគត់អចជិះរតលប់េទផទះវញបន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ទី ១២ ពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនេដរេចញពីទុកទុក
ឬក៏រុ ឺម៉កកង់បីេនះ បនទប់មកពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនរករុ ឺម៉កកង់បីមួយេទៀត រករុ ឺម៉កកង់បីមួយេទៀត
ែដលេយងេឃញអកបបកិរ ិយរបស់រុ ឺម៉កកង់បីមួយេទៀត គឺេយងេឃញ គឺេយងេឃញគត់មន
គត់មនចរ ិតលអេដយសរែតេយងេឃញគត់អត់ជក់បរ ី និងគត់មនករេគរពេភញៀវ
គត់អត់ជក់បរ ីេនមុខេភញៀវ និងគត់េគរពេភញៀវ
និងេមលអកបបកិរ ិយរបស់គត់គឺគត់និយយជមួយេភញៀវ គត់និយយជមួយេភញៀវគួរសម
គត់និយយ[...] គត់និយយជមួយេភញៀវនូវពកយគួរសម អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនសួរតៃមល
អញច ឹងអនករត់ អនករត់រុ ឺម៉កកង់បីេនះគត់ក៏បន គត់ក៏បនរបប់តៃមលព[ី កលឹប]
ពីកែនលងេនះេទកន់ផទះរបស់ពួកគត់ទង
ំ បី អញច ឹងេនេពលែដលពួកគត់ទង
ំ បីឮ
ឮអនករត់រុ ឺម៉កកង់បីេនះរបប់តៃមល អញច ឹងតៃមលែដលរុ ឺម៉កកង់បីកត់ៃថលគឺមិនៃថលេទ

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 — TUK TUK (VANNA)

គឺេថកជងឆងយពីរុ ឺម៉កកង់បីែដលេយង ពីរុ ឺម៉កកង់បីែដល ែដលមចស់រុ ឺម៉កេនះគឺជក់បរ ី
និងសែមតងចរ ិតេឈលយ
 អញច ឹងសែមតងចរ ិតេឈលយ

អញច ឹងមិនមនន័យថអនកជក់បរ ីទំងអស់គឺេឈលយ
 ទំងអស់េទ អនកខលះគឺគត់ជក់បរ ី
ប៉ុែនតគឺគត់មនចរ ិតលអ ប៉ុែនតរគន់ែតគត់ចូលចិតតជក់បរ ី ប៉ុែនតអនកខលះគឺគត់ គត់ជក់បរ ី
និងគត់មនចរ ិតេឈលយ
 ដូចជជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះមចស់ទុកទុកម៉ូតូរុ ឺម៉កទុកទុកទី ១
គឺគត់ជក់បរ ីេន េនមុខេភញៀវ

និងជក់បរ ីនិយយជមួយេភញៀវជមួយនឹងអកបបកិរ ិយយ៉ ងេឈលយ
 ។ ប៉ុែនតទុកទុកេនកនុងរូបភពទី
១២ ទុកទុកេផសងេទៀតែដលពួកគត់បនរក គឺ េយងេឃញ េយងេឃញគត់និយយ
គត់និយយនិង គត់និយយនិង ជមួយេភញៀវ គត់និយយជមួយេភញៀវ
គត់និយយជមួយេភញៀវេដយេរបពកយ េដយេរបពកយសមរមយ េដយេរបពកយសមរមយ
និងមិនេឈលយ
 និងករកត់ៃថល និងករកត់ៃថល និងករកត់ៃថលរុ ឺម៉កកង់បីរបស់គត់គឺមិនៃថលេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េដយសរែតតៃមលរុ ឺម៉កកង់បីេនះមិនៃថល
ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បីក៏បន ក៏បនយល់រពមនឹងតៃមលេនះ ក៏បនយល់រពមនឹងតៃមលេនះ
ែដលេយងេឃញមចស់រុ ឺម៉កកង់បីគឺឈរ និងៃដទំងពីរដក់ស៊កចូលេទកនុង[េហេប៉]
ៃដទំងពីរដក់ចូលេទកនុងេហេប៉េខរបស់គត់ ែដលអនករត់រុ ឺម៉កកង់បីេនះ

េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌សៃដខលីជមួយនឹងេខេជងែវង ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េរកយេពលែដលពួកគត់ទង
ំ បីបនយល់រពមនឹងតៃមល
ទទួលយកតៃមលេនះេដយសរែតតៃមលេនះមិនៃថល ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បីក៏េឡង
ិ េដមបីសរមក
ក៏េឡងជិះទុកទុកេដមបីរតលប់េទផទះរបស់ពួកគត់វញ

ឹ ចតួច េដយសរែតពួកគត់ញុរំ សេបៀរមនក់ចំនួនពីរដប
េដយសរែតពួកគត់ទង
ំ បីរសវងតិ
ដូេចនះេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថឈឺកបល និងមនអរមមណ៍ថេរៀង

មនអរមមណ៍ថធីងេធងកនុងខលួន ដូេចនះពួកគត់រតូវរតលប់េទផទះេដមបីសរមក។

អនកខលះេរកយេពលែដលគត់េរកកពីេគង េពលខលះក៏គត់េនមនអរមមណ៍ថឈឺកបលខលង
ំ
អនកខលះេទៀតេរកយេពលែដលេរកកពីេគង គត់មនអរមមណ៍ថសវង

ឹ គត់មនអរមមណ៍ថសវងនិងរសួលខលួន
គត់មនអរមមណ៍ថសវងឈប់រសវង

ប៉ុែនតអនកខលះមនអរមមណ៍ថអត់រសួលខលួន ធីងេធងេនកនុងខលួន ធីងេធងេនកនុងខលួន
ិ ដូចជវលមុ
ិ
មនអរមមណ៍ថដូចជវល
ខ ឬក៏មនអរមមណ៍ថេដរៗៗ

ិ
មនអរមមណ៍ថេនេពលែដលេដរមនអរមមណ៍ថវលៗ
ដូេចនះពិបកេនកនុងខលួន អញច ឹង
និងអនកខលះមនអរមមណ៍ថឈឺកបលខលង
ំ េរកយេពលែដលេរកកពីេគង។
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អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បី េដយសរែតពួកគត់ទង
ំ បីញុរំ ស ញុរំ សេនកនុងកលឹប
ឹ
និងមនអរមមណ៍ថរងរសវងបនត
ិចផង

ិ
ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ បីក៏របញប់េឡងេទេលទុកទុកេដមបីជិះរតលប់េទផទះវញ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលពួកគត់ទង
ំ បីេឡងជិះ
េឡងជិះទុកទុកេនះរួច មចស់ទុកទុកក៏បន ក៏បនេឡង

មចស់ទុកទុកក៏បនេបកទុកទុកេនះេចញដំេណរ េទេចញដំេណរ
េដមបីជូនពួកគត់ទង
ំ បីេទផទះេរៀងៗខលួន និងម៉ូតូ និងេយងេឃញម៉ូតូទុកទុកែដល

េយងេឃញមចស់ទុកទុកែដលមនចរ ិតេរៀងេឈលយ
 ជក់បរ ី និងមិនេអេពជមួយនឹងេភញៀវ និងកត់
និង និង និងកត់ៃថលខលង
ំ េយងេឃញគត់អងគុយ និងេយងេឃញគត់េនែតអងគុយេនេលទុកទុក
និងដក់េជងេនេលកង់ និង និងដក់េជងេនេលកង់ កង់ េនេលកង់របស់[ទុកទុក]

េនេលកង់ទុកទុករបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយេមលពួកគត់ទង
ំ បីេចញ
ពួកគត់ទង
ំ បីជិះទុកទុកេផសងេទៀតេដមបីរតលប់េទផទះេរៀងៗខលួន។
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