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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករពុលអហរ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញរសតីមនក់
និងបុរសមនក់ ពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺជអនកេធវករជមួយគន ឬក៏ពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺជមិតតភកតិនឹងគន
ែដលេយងេឃញបុរសមនក់េនះពក់អវពណ៌េលឿង ៃដខលី ជមួយនឹងេខសេជងែវង

និងរសតីមនក់េនះ េយងេឃញពក់អវពណ៌រកហម ៃដខលី ជមួយនឹងេខពណ៌េខមេជងែវង
និងបួងសក់េឡងេទេល។ ពួកគត់ទង
ំ ពីរបនបបួលគនេចញមកខងេរក
េដមបីញុេំ រគឿងសមុរទជមួយគន។ េដយសរែតៃថងេនះគឺជៃថងឈប់សរមក
អញច ឹងមនន័យថៃថងេនះពួកគត់អត់េធវករេទ

ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនបបួលគនេចញេទខងេរកេដមបីញុេំ រគឿងសមុរទ។

េយងេឃញពួកគត់អងគុយេនហងមួយ ែដល[េន]ហងេនះ គឺលក់េរគឿងសមុរទជេរចន

លក់េរគឿងសមុរទជេរចន ែដលេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ ពីរបនេហមហូប បនេហមហូបេរគឿងសមុរទ
េនេល បនេហមហូបេរគឿងសមុរទ ែដលមនអយសទ័រ ែដលមនអយសទ័រមួយចន

ែដលមនអយសទ័រមួយចន និងមហូបដៃទេទៀតែដលគត់ដក់េនេលតុ និងេយងេឃញមនដបទឹកពីរ
េយងេឃញមនដបទឹកពីរដក់េនែកបរពួកគត់ ដក់េនែកបរពួកគត់

អញច ឹងពួកគត់ជែជកគនបេណដរញុប
ំ េណដរ េដយេយងេឃញេនកនុងហងេនះ

េយងេឃញមនេភញៀវជេរចនេទៀតែដលកំពុងែតអងគុយ កំពុងអងគុយញុេំ រគឿងសមុរទេនះ
និងអងគុយញុផ
ំ ង ជែជក អងគុយញុប
ំ េណដរជែជកគនេលងបេណដរ។
អញច ឹងេយងេឃញមនេភញៀវជេរចនេនកនុងហងេនះ

ករលក់េរគឿងសមុរទមិនែមនលក់េនកនុងហងទំេនបៗ ឬក៏ៃថលៗេទ េនកមពុជករលក់េរគឿងសមុរទ

េពលខលះេយងេឃញមនេរចន មនលក់េរចនេនតមចិេញច មផលូវ […] េនតមចិេញច មផលូវ ែដលអនកខលះ
គត់មនផទះផទល់ខួ ន
ល អញច ឹងគត់េបកហងលក់េរគឿង គត់េបកហងលក់េរគឿងសមុរទតូច

លក់េរគឿងសមុរទតូចមួយ និងដក់តេរមៀបតុនិងេកអីេនតមចិេញច មផលូវ អនកខលះគត់ជួលផទះ
ឬក៏គត់ជួលហង បនទប់មកគត់ដក់តេរមៀបតុ ឬក៏េកអី េនតម េនតមផលូវ។

អញច ឹងករលក់េរគឿងសមុរទេនកមពុជមនហងជេរចនលក់ និងហងទំងអស់េនះភគេរចន
គឺលក់េនតមចិេញច មផលូវ និងមនមនុសសជេរចនចូលចិតតេទញុ ំ

និងមនមនុសសជេរចនចូលចិតតេទញុ ំ េដយសរែតេន េដយសរែតករលក់េនតមចិេញច មផលូវ
គឺមនតៃមលេថកជងករលក់េនតមហងធំៗ ឬក៏ហងទំេនបៗ និង និងករលក់េនតម
និងមហូបអហរែដលលក់េនតមចិេញច មផលូវខលះមនរសជតិឆងញ់ មនរសជតិឆងញ់
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១ េនះ ពួកគត់ទង
ំ ពីរជែជកគនបេណដរញុប
ំ េណដរ។
ែដលេនកនុងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញេនេលតុគត់ េនកនុងចន
េយងេឃញមនអយសទ័រជេរចន េយងមនអយសទ័រជេរចនេនកនុងចន
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អញច ឹងពួកគត់បនេហអយសទ័រញុ ំ េដយអយសទ័រេន អយសទ័រេនកមពុជេយងេហ េន អយសទ័រធំៗ
េយងេហថ េយងេហវអយសទ័រ ប៉ុែនតខលះេយងេហវថេលៀស អញច ឹងអយសទ័រមនពីររបេភទ
មួយេយងេហថេលៀស មួយេទៀតេយងេហថអយសទ័រ េលៀសគឺវេនកនុងទឹកទេនល

េយងអចរកវបនេនកនុងទឹកទេនល និងេលៀសគឺសំបករបស់ និងេលៀស រូបរងរបស់វគឺតូច

និងរូបរងរបស់វតូច និងសំបករបស់វេនខងេលមិនសូវេរគមដូចជថមខលង
ំ េទ វ វ វមនគនលក់ៗ
ប៉ុែនតវអត់សូវេរគមដូចជអយសទ័រេទ អយសទ័រសំបករបស់វេរគម ដូច េនេពលែដលេយងប៉ះវ
េនេពលែដលេយងប៉ះសំបកវ មនអរមមណ៍ថដូចជដុំថម ដូចជដុំថម។ អញច ឹងេលៀសគឺេយង
រូបរងរបស់វតូច និងេយងអចយកវ និងេយងអចរកវបនេនតមទេនល េនកនុងទេនល

និងេលៀសេនេពលែដលេយងរកវបន េយងយកេលៀសេនះមករបឡក់ជមួយអំបិល និងេមទស
បនទប់មកេយងដក់ហលៃថង េដមបីឲយពនលឺៃថង េដមបីឲយពនលឺៃថងេធវឲយេលៀសេនះឆអិន។
េនេពលែដលេលៀសេនះឆអិន េយងអចញុប
ំ ន និងេពលខលះរបសិនេបេយង របសិនេបេពលខលះ
អត់សូវមនពនលឺៃថង េយងអចរសុសេលៀសេនះបនតិចសិន

េយងអចរសុសេលៀសេនះឲយវឆអិនបនតិច។ បនទប់មកេយងអចដក់វេនេរកមពនលឺៃថង
េដមបីឲយវឆអិន អញច ឹងេលៀសខុសពីអយសទ័រ េដយសរែតអយសទ័រេយងមិនចំបច់ េយងមិនបច់
េយងមិនចំបច់ចមអិនវ ឬក៏ដក់វេនហលៃថងេទ អយសទ័រគឺវធំជងេលៀស
និងសំបករបស់វរងេរគមៗដូចជថម និងអយសទ័រភគេរចនេយងញុេំ ឆ
មនន័យថេយងយកអយសទ័រេនះេទដក់កលេសជមួយនឹងទឹកកក

េដមបីេនេពលែដលេយងញុក
ំ ុំឲយមនកលិនឆអប អញច ឹងេយងដក់កលេសជមួយនឹងទឹកកក

អយសទ័រខលះេយងអចយកវេទអំង អញច ឹងេយងអចញុអ
ំ យសទ័រអំង ឬក៏ញុអ
ំ យសទ័ររសស់
ែដលរគន់ែតដក់កលេសជមួយនឹងទឹកកក

េរគឿងផសំែដលេយងដក់ជមួយនឹងអយសទ័រេនេពលែដលញុភ
ំ គេរចនេនកមពុជ

េយងេឃញពួកគត់េរបសលឹកកនឋំេថត [កទមពេទស] សលឹកកនឋំេថត និងគត់េរបខទឹមលីង គត់េរបខទឹមលីង
និងទឹករជលក់របស់ ទឹករជលក់របស់េរគឿងសមុរទ។ អញច ឹងគត់អចដក់ខទឹមលីងេនេល
េនកនុងអយសទ័រេនះ បនទប់មកគត់យកសលឹកកនឋំេថតេបះដក់េនេលអយសទ័រេនះ

និងគត់ដក់ទឹករជលក់ខលះេនេល េដមបី […] េដមបី េដមបីឲយអយសទ័រេនះចូលជមួយនឹងបែនល។
អញច ឹងេនេពលែដលេយងញុម
ំ នរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងេយងែថមទឹករជលក់បនតិច

និងអយសទ័រវអត់រស់េនកនុងទឹកទេនលេទ អយសទ័រគឺរស់េនកនុងទឹកសមុរទ។ អញច ឹងអយសទ័រ
និងេលៀសខុសគន េលៀសគឺេនកនុងទេនល និងេលៀសមនរូបរងតូច មនរូបរងតូច

និងេយងដក់ហលវេនេរកមពនលៃឺ ថង អយសទ័រវធំជងេលៀស និងសំបករបស់វ សំបក[របស់វ]
សំបករបស់វេរគមៗ ប៉ះេទដូចជផកថម ឬក៏ថម អញច ឹងេយងញុវ
ំ េដយ េយងញុ ំ េយងញុវ
ំ េដយ
េដយដក់កុ ង
ន េយងញុវ
ំ េដយមិនចំបច់ចមអិន េដយរគន់ែតដក់វកលេស
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និងញុជ
ំ មួយនឹងសលឹកកនឋំេថត បនទប់មកដក់ជមួយនឹងខទឹមលីង និងទឹករជលក់របស់វជករេរសច
និងេពលខលះេយងអច យកអយសទ័រេនះេទអំងបន អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតញុអ
ំ យសទ័រអំង
អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតញុអ
ំ យសទ័ររសស់ មនន័យថរគន់ែតដក់េនកនុងធុងកលេស
បនទប់មកេយងអចញុវ
ំ បន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ បុរសមនក់េនះបនកន់ បនយកអយសទ័រមួយេចញ
េចញពីកុ ងចនេដ
ន
មបីយកមកញុ ំ ប៉ុែនតមុនេពលញុគ
ំ ត់បនេលកអយសទ័រេនះយកមកហិត
េដយសរែតគត់មនធុំកលិនចំែឡក េដយសរែតគត់មនធុំកលិនចំែឡក
ឬក៏ធុំកលិនសអុយេចញពីអយសទ័រេនះ អញច ឹងគត់យកវមកហិតសិន

ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់ហិតេហយ គត់មិនបនេបះេចលអយសទ័រេនះេទ
េដយេទះបីជមនកលិនចំែឡក ឬក៏កលិនសអុយ គត់េនែតបនតញុអ
ំ យសទ័រេនះរហូតដល់អស់
េដយគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថរបសិនេបញុេំ រគឿងសមុរទែដល

ែដលមនកលិនសអុយដូេចនះអចេធវឲយពុល អចេធវឲយពុល ឬក៏អចេធវឲយឈឺបន អចេធវឲយឈឺបន
េដយសរែតអយសទ័រទំងេនះគឺ េនេពលែដលមនកលិនសអុយ គឺេយងអត់ញុវ
ំ េទ

អយសទ័រែដលមនកលិនសអុយរបែហលជេដយសរែត េដយសរែតេយងទុកយូរៃថង េយងទុកយូរៃថង
មនន័យថរបែហលជអត់មនេភញៀវ អត់មនេភញៀវេហអយសទ័រេនះញុ ំ ដូេចនះអនកលក់ទុកយូរៃថង
ដូេចនះេធវឲយអយសទ័រេនះមនកលិនសអុយ និងអយសទ័រេនះ

េនេពលែដលេយងញុអ
ំ ចប៉ះពល់ដល់សុខភព និងអចេធវឲយេយងឈឺបន។
អញច ឹងករញុេំ រគឿងសមុរទ គឺេយងរបយ័តនណស់

ពីេរពះេរគឿងសមុរទគឺងយរសួលកនុងករេធវឲយេយងពុលអហរ។ េដយសរែត េដយសរែត
េដយសរែតមហូបេរគឿងសមុរទខលះមន មនជតិពុល ដូចជសតវកដម ដូចជកដមសមុរទ
េនេពលែដលេយងញុ ំ េយងរតូវសមអតវឲយសអត និងបកសនទះ ឬក៏បកកែនលងែដលវ
ែដលេយងគិតថវមនជតិពុល ពីេរពះកដមវមន េនេពលែដលេយងបកសំបកវ
េយងមនរពុយរបស់វេនខងេល េនេពលែដលេយងបកយក េយង េយងបកយក

បកយកសនូករបស់វេចញ េយងចប់េផដមយករពុយែដលេនខងេលកដមេនះ េយងេបះវេចញ
េដមបីករពរកុំឲយពុល។ ពីេរពះរបសិនេបេយងញុទ
ំ ង
ំ រពុយរបស់វេនខងេលេនះ
ិ
អចេធវឲយេយងពុល និងអចប៉ះពល់ដល់អយុជីវតបន
និង និង និងមួយ

និងេរគឿងសមុរទមួយចំនួនេទៀតក៏មនជតិពុលផងែដរ អញច ឹងករញុេំ រគឿងសមុរទេយងរតូវ

ករញុេំ រគឿងសមុរទគឺេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តន និងឲយរបកដថមហូបេរគឿងសមុរទេនះគឺរសស់
គឺរសស់ របសិនេបមូ ហបេរគឿងសមុរទេនះសល់យូរៃថងក៏អចេធវឲយប៉ះពល់ដល់សុខភពផងែដរ។
អញច ឹងជក់ែសដងដូចជអយសទ័រេនះគឺសល់យូរៃថង ដូេចនះេធវឲយគត់
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ដូេចនះេធវឲយអយសទ័រេនះមនកលិនសអុយ និង ឬក៏មនកលិនចំែឡក

ប៉ុែនតបុរសមនក់េនះគត់អត់បនខវល់ថ គត់អត់បនខវល់ថអយសទ័រេនះនឹងេធវឲយគត់ឈឺ
ឬក៏នឹងេធវឲយគត់អត់រសួលខលួនេទ អញច ឹងគត់េនែតបនតញុអ
ំ យសទ័រេនះរហូតដល់អស់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលពួកគត់ញុអ
ំ ស់េហយ

និងពួកគត់ជែជកគនេលងយ៉ ងសបបយរ ីករយចប់េហយ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បន ក៏បនគិតលុយ

ិ
និងេដរេចញមកខងេរក េដមបីរតលប់េទផទះវញ។
អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ ពីរបនេលកៃដ
ិ
បនេលកៃដេដមបីលគនរតលប់េទផទះវញ។
អញច ឹងផទះរបស់រសតីមនក់ រសតីមនក់េនះ

េនផលូវខុសពីផទះរបស់បុរសមនក់េនះ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺេដរផលូវខុសគន ឬក៏ពួកគត់ទង
ំ ពីរជិះ
ិ
ជិះម៉ូតូ ឬក៏ជិះទុកទុករតលប់េទផទះវញខុ
សគន។
ិ
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនលគនេដមបីរតលប់េទផទះវញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បុរសមនក់េនះក៏បនមកដល់ផទះ
បនទប់មកគត់ក៏បនចូលេទកនុងផទះ និងអងគុយេនេលេកអី ឬក៏សឡុង ឬក៏េកអីសឡុង ែដល
បនទប់ ែដលេយងេឃញគត់អងគុយសរមកបនតិច បនទប់មកគត់ក៏យកទូរស័ពយ
ទ កមកចុច

របែហលជគត់កំពុងែត របែហលជគត់េលង េលងឆត ឬក៏គត់កំពុងែត គត់កំពុងែតេផញសរ
ឬក៏េផញអុីែម៉លេទពួកម៉ ករបស់គត់ អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ទូរស័ពេទ នកនុងៃដរបស់គត់

ែដលេយងេឃញេនេលជញជង
ំ កនុងផទះរបស់គត់មនរូបថតពយរេនទី
េនះ និងមននឡិកផងែដរ
ួ
អញច ឹងេយងេឃញមននឡិកមួយពយរេនជប់
ជញជង
ំ ែកបរនឹង ែកបរនឹងរូបថតរបស់គត់
ួ

អញច ឹងគត់កំពុងែតចុចទូរស័ពេទ លងជមួយ ចុចទូរស័ពេទ លង េដយគត់េលងឆត ឬក៏គត់េផញអុីែម៉ល
ឬក៏គត់េផញសរេទកន់ពួកម៉ ករបស់គត់ ឬក៏គត់កំពុងែតែឆកេហវសប៊ុក

បនទប់ពីមួយេម៉ ងេរកយមក បនទប់ពីមួយេម៉ ងេរកយមក គត់ក៏មនអរមមណ៍ថឈឺេពះ
គត់ក៏មនអរមមណ៍ថឈឺេពះ បនទប់មកគត់ក៏ទមលក់ៃដែដលកន់ទូរស័ពេទ នះចុះមកខងេរកម
េដយសរែតគត់មនអរមមណ៍ថឈឺេពះខលង
ំ េពក និងមនអរមមណ៍ថកូរេនកនុងេពះរបស់គត់
អញច ឹងកនុងេពះរបស់គត់មនអរមមណ៍ថកូរ និងឈឺេពះខលង
ំ ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េដយសរែតគត់ឈេឺ ពះេពក របែហលជគត់រក

របែហលជគត់រក ដូេចនះគត់ក៏បនរត់យ៉ងេលឿនចូលេទកនុងបនទប់ទឹក េដមបីចូលបងគន់បត់េជង
េដមបីចូលបងគន់បត់េជង េដយសរែតេពះរបស់គត់

ិ
េរកយេពលែដលគត់រតលប់មកពីញុេំ រគឿងសមុរទវញេដយគត់
ញុ ំ

េដយគត់បនញុអ
ំ យសទ័រែដលមនកលិនសអុយ ឬក៏អយសទ័រែដលមនកលិនចំែឡកេនះ េធវឲយេពះគត់
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េធវឲយេពះគត់ឈឺ និងកូរេនខងកនុងេពះរបស់គត់ និងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថ

ដូចជចង់បត់េជងធំ ដូចជចង់បត់េជងធំ បនទប់មកគត់ក៏រត់យ៉ងេលឿនតរមង់ចូលេទ
តរមង់េទបនទប់ទឹកេដមបីចូលបងគន់ ែដលេយងេឃញៃដខង ៃដខងេឆវងរបស់គត់
គឺកន់េពះេដយសរែតគត់ឈខ
ឺ លង
ំ េពក ៃដខងេឆវងគឺគត់េឈងេទេបកទវរបងគន់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ [េនគត់] េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុង[បងគន]់
េនេពលែដលគត់រត់ចូលេទកនុងបងគន់ គត់ក៏បនរសតេខរបស់គត់េដមបី េដមបីបត់េជងធំ

អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញគត់កំពុងែតបត់េជងធំ និងៃដខង និងៃដខងសដ ំ និងៃដខង
ៃដខងសដរំ បស់គត់គឺកន់ទឹក ទឹកសរមប់បញ់ សមអតគូទ

េនេពលែដលគត់បត់េជងធំរច
ួ រល់េហយ អញច ឹងៃដខងសដក
ំ ន់ទឹកសរមប់បញ់ គូទ
េនេពលែដលបញ់ ទឹកសរមប់បញ់ គូទ ឬក៏បញ់ ទឹកសរមប់ កន់ទឹកសរមប់បញ់ គូទ

ឬក៏កន់ទឹក កន់ទឹកសរមប់លងសមអតគូទរបស់គត់ េនេពលែដលគត់បត់េជងធំេហយ

អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយបត់េជងធំ េដយៃដរបស់គត់ខង ៃដរបស់គត់ខងេឆវងដក់ ដក់
ដក់េនេលេពះរបស់គត់េដយសរែតគត់ឈេឺ ពះខលង
ំ េពក អញច ឹងរបែហលជគត់រក
ឬក៏គត់ពុលអហរ គត់រក គត់រកេដយសរែតគត់ពុល
ពុលេរគឿងសមុរទេនេពលែដលគត់ញុអ
ំ យសទ័រេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់បត់េជងធំេហយ
គត់មនអរមមណ៍ថធូរបនតិច ប៉ុែនតេនកនុងេពះរបស់គត់េនែតកូរ និងមនអរមមណ៍ថឈឺខលង
ំ
អញច ឹងមនអរមមណ៍ថឈឺខលង
ំ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរ េដរេចញពីកុ ងបនទ
ន
ប់ទឹកេដយអស់

េដយេយងេមលរូបរងរបស់គត់គឺមនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ អស់កមលង
ំ េដយសរែតគត់
េដយសរែតគត់រក េដយសរែតគត់រក អញច ឹងេយងេឃញគត់អស់កមលង
ំ
េរកយេពលែដលេដរេចញពីបនទប់ទឹក េដយៃដខងសដរំ បស់គត់កន់េពះជប់
ឬក៏ឱបេពះរបស់គត់[ជប់] យ៉ ងជប់ េដយសរែតគត់ឈេឺ ពះខលង
ំ េពក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់រក េរកយេពលែដលគត់រក
ិ
និងេរកយេពលែដលគត់រក និងគត់រតលប់ និងគត់េចញពីបនទប់ទឹកវញ

គត់ក៏អងគុយេនេលេកអី បនទប់មកេពះរបស់គត់េនែតមនអរមមណ៍ថកូរ

អញច ឹងមនអរមមណ៍ថកូរ និងមនអរមមណ៍ថចង់កួ ត
អ បនទប់មកគត់ក៏យកធុង គត់ក៏យកធុង

និងកអួតេចញមកខងេរក េដមបីឲយរសួលខលួន េដមបីឲយបនរសួលខលួន អញច ឹងករពុលអហរ គឺពិបក
ករពុលអហរ គឺេរគសញញៃនករពុលអហរជទូេទ គឺេយងកអួត និងរក គឺេយងកអួត និងរក។

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 — FOOD POISONING (VANNA)

អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងពុលអហរ ឬក៏ញុអ
ំ ហរែដល ញុអ
ំ ហរខុសេធវឲយេយងកអួត
និងរក និងឈឺេពះយ៉ ងខលង
ំ ។ អញច ឹងជក់ែសដងដូចជបុរសមនក់េនះ គត់ញុអ
ំ យសទ័រែដល

ែដលអត់រសស់ អយសទ័រែដលសល់យូរៃថង ដូេចនះេធវឲយគត់កួ តផងរកផង
អ
េធវឲយគត់កួ តផងរកផង។
អ
អញច ឹងគត់កំពុងែតពុលអហរ គត់កំពុងែតពុលអហរ។

អញច ឹងគត់កន់ធុងរបស់គត់េនកនុងៃដទំងពីរ អញច ឹងគត់កួ ត
អ គត់កួ តដក់
អ
ធុងេនះ
គត់កួ តដក់
អ
ធុងេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់កួ ត
អ កអួតអស់េហយ

គត់មនអរមមណ៍ថរងធូរបនតិច រងធូរបនតិច ប៉ុែនតេពះរបស់គត់េនែតកូរ និងឈឺយ៉ងខលង
ំ
និងមនអរមមណ៍ថមិនសូវរសួលខលួន។ បនទប់មកេទៀត េរកយេពលែដលគត់កួ ត
អ
គត់ក៏បនយកែកវមកដក់ទឹក បនទប់មកគត់ក៏បនខពុរមត់របស់គត់
េដមបីអស់នូវជតិកមអួតេនះេនកនុងមត់របស់គត់

ពីេរពះរបសិនេបអត់ខុ រេទមនអរមម
ព
ណ៍ថឆអបេនកនុងមត់ ឬក៏មនអរមមណ៍ថអត់

មនអរមមណ៍ថចង់ មនអរមមណ៍ថេនកនុងមត់របស់េយងដូចជមនកលិនអវីែដល ពីេរពះ

ដូចជមនកលិនអវីែដលសអុយ េដយសរែតេនេពលែដលកអួតអហរែដលេចញពីកុ ង[មត់
ន
] កនុងេពះ
គឺេចញមកតមមត់ អញច ឹងអហរខលះែដលមនកលិនសអុយ គឺេនជប់េនកនុងមត់របស់េយង
អញច ឹងេយងរតូវខពុរវេដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសឡះកនុងខលួនបនតិច

អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ទឹកមួយែកវ និងខពុរមត់ េនកនុងបនទប់ទឹក ែដលបនទប់ទឹករបស់គត់
េយងេឃញមនកញច ក់េរបសរមប់ឆុ លះមុខដក់េនជប់នឹងជញជង
ំ
អញច ឹងគត់កំពុងែតខពុរមត់េនែកបរកញច ក់េនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់កួ ត
អ និងខពុរមត់េហយ

គត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ និងឈឺេពះ និងេនែតឈឺេពះ និងេនែតឈឺេនកនុងេពះ
អញច ឹងបនទប់មកគត់ក៏េដររតលប់មកសឡុង ឬក៏គត់ េដររតលប់មកសឡុងែវង េដមបី េដមបីេគង
ឬក៏សរមកបនតិច េដមបីេគង ឬក៏សរមកបនតិច េយងេឃញគត់ េជងមខងគត់សណូ ដ ក
គត់េដក[សណូ ដ ក] គត់េគងសណូ ដ កេជងមខង និងេជងមខងេទៀតគត់ដក់

គត់ដក់បញឈរែផអកេទនឹងសឡុងេនះ ែផអកេទនឹងសឡុងេនះ អញច ឹងគត់
និងៃដរបស់គត់ខងសដេំ នែតកន់ ឬក៏ឱបេពះរបស់គត់

េដយសរែតគត់ឈេឺ នកនុងេពះខលង
ំ េពក និងមនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន
និងមនអរមមណ៍ថមិនរសួលខលួន។

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 — FOOD POISONING (VANNA)

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េដយសរែតគត់រកផងកអួតផង
បនទប់មកេទៀតគត់ក៏េដរេទយកេមសជតិែរ ៉ ែដលអចជួយឲយ

ែដលេមសជតិែរ ៉េនះអចជួយឲយេពះរបស់គត់ឈប់ឈឺ និងឈប់កួ ត
អ និងឈប់កួ ត
អ និងឈប់រក។
អញច ឹងគត់ក៏បនយកេមសែរ ៉េនះមួយកញច ប់ បនទប់មកេយងេឃញគត់ែហក ែហកេមសេនះ
េដមបីដក់ចូលេទកនុងែកវ េដមបី េដមបីដក់ចូលេទកនុងែកវញុ។
ំ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ គត់ក៏យកែកវដក់ទឹក
គត់ក៏យកែកវដក់ទឹកេនខងកនុងែកវេនះ

បនទប់មកគត់ក៏បនយកសលបរពដួសយកេមសែដលមនជតិែរ ៉េចញពីកញច ប់េមសេនះ
ដក់ចូលេទកនុងែកវលយជមួយនឹងទឹកេដមបីញុ ំ េដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន
ិ េរកយេពលែដលគត់រកផងកអួតផង។
ឲយមនអរមមណ៍ េដមបីឲយមនកមលង
ំ វញ

អញច ឹងគត់រតូវញុទ
ំ ឹកឲយបនេរចន និងញុេំ មសែដលមនជតិែរ ៉េនះេដមបីឲយជតិពុល

ឬក៏េដមបីឲយមនអរមមណ៍ថរសួលខលួន េដមបីឲយរសួលខលួន និងេដមបីឲយជតិពុលទំងអស់េនះ
េដមបីឲយជតិពុលទំងអស់េនះេចញ េចញមកខងេរកឲយអស់

និងេមសជតិែរ ៉េនះជួយឲយេយងកុំឲយឈឺេពះ ឬក៏កួ ត
អ ឈឺេពះ ឬក៏កួ ត
អ

និងជួយឲយេយងមនកមលង
ំ ផងែដរ េដយសរែតេនេពលែដលេយងរក
រកផងកអួតផងេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថអស់ជតិទឹក និងអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ
ដូេចនះេយងរតូវញុេំ មសជតិែរ ៉េនះ និងញុទ
ំ ឹកឲយបនេរចន។

អញច ឹងគត់បនយកសលបរពដួសេមសជតិែរ ៉ ដួសេមសែដលមនជតិែរ ៉េនះដក់ចូលេទកនុងែកវទឹក
លយជមួយទឹកេដមបីយកមកញុ។
ំ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េរកយេពលែដលគត់លយេមសេនះជមួយនឹងទឹកេនះេសមគនេហយ
គត់ក៏បន គត់ក៏បនេលកែកវេនះយកមកញុ ំ អញច ឹងៃដខងសដរំ បស់គត់កន់ែកវេនះ

និងគត់ដក់ែកវេនះ េដមបីញុទ
ំ ឹក និងញុេំ មសែដលមនជតិែរ ៉ ែដលគត់បនលយេនកនុងទឹកេនះ
ិ អញច ឹងគត់កំពុងែតញុ ំ
េដមបីេធវឲយគត់មនកមលង
ំ េឡងវញ
កំពុងែតញុេំ មសជតិែរ ៉ែដលលយជមួយទឹកេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលគត់ញុ ំ ញុេំ មសជតិែរ ៉

ិ
ែដលលយជមួយនឹងទឹកដក់ចូលេទកនុងែកវេនះញុេំ ហយ គត់ក៏បនេដររតលប់មកសឡុងវញ
ិ បនទប់មកគត់ក៏បនេគងសរមកមដងេទៀត
គត់េដររតលប់មកសឡុងែវងវញ

េរកយេពលែដលញុថ
ំ ន ំ ជទូេទេយង េយងេគងសរមកេដមបីឲយជតិថនេំ នះចូលេទ
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 — FOOD POISONING (VANNA)

ិ
រជបចូលេទខងកនុង េដមបីេធវឲយេយងមនអរមមណ៍រសួលខលួនវញ។

េយងេឃញេខនយធលក់ចុះេទខងេរកម អញច ឹងេយងេឃញេខនយមួយគត់ដក់េកយ
េខនយមួយេទៀតគឺគត់ទមលក់ចុះេទខងេរកម ឬក៏ធលក់ចុះេទខងេរកម ខងេរកមេដយខលួនវ។
េដយសរែតគត់ឈេឺ ពះេពក

ដូេចនះគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថមនេខនយធលក់ចុះេទខងេរកមេទ។ េយងេឃញគត់
គត់េគងបនតិច និងៃដរបស់គត់េនែតឱបេពះរបស់គត់េដយសរែតមនអរមមណ៍ថកូរ
េពះរបស់គត់កូរខលង
ំ និងឈឺេពះចង់កួ ត។
អ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េរកយេពលគត់សរមកមួយសនទុះ

និងេមសែដលមនជតិ និង និងេមសែដលមនជតិែរ ៉េនះ េរកយេពលែដលគត់ញុ ំ
និងសរមកមួយសនទុះ គត់ក៏េរកកេឡងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនបនតិច

គត់ក៏មនអរមមណ៍រសួលខលួនបនតិច។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េរកកអងគុយ មន គត់េរកកអងគុយ

េមលេទគត់មនកមលង
ំ គត់មនកមលង
ំ បនតិច និង[រសួល] គត់មនកមលង
ំ គត់មនកមលង
ំ ជងមុន
េនេពលែដលគត់ញុ ំ េនេពលែដលគត់ញុថ
ំ ន េំ ហយ បនទប់មកគត់េគងមួយសនទុះ
ឬក៏សរមកមួយសនទុះ

ិ រូបភពទី ១៥
បនទប់មកេទៀតេនេពលែដលគត់មនអរមមណ៍ថរសួលខលួនេឡងវញ
គត់ក៏បនយកទូរស័ពេទ តេទរបប់ពួកម៉ ករបស់គត់

េដមបីចង់ដឹងថេតពួកម៉ ករបស់គត់មនអករដូចជគត់ែដរឬេទ
ឬក៏ពួកម៉ ករបស់គត់ពុលេរគឿងសមុរទដូចជគត់ែដរឬេទ អញច ឹងគត់ក៏បនរបប់េរឿងរ៉ វ
ែដលគត់បនញុអ
ំ យសទ័រែដលមនកលិនសអុយ បនទប់មកគត់ េពល

ិ
េនេពលែដលគត់រតលប់មកផទះវញគត់
ឈេឺ ពះ និងឈឺេពះរក និងឈឺេពះផង រកផង កអួត
ឈឺេពះផង កអួតផង និងរកផង។ អញច ឹងេធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថអស់កមលង
ំ យ៉ ងខលង
ំ
និងមិនរសួលខលួន និងមិនរសួលខលួន។

អញច ឹងគត់បនេរៀបរប់នូវអករពុលអហររបស់គត់េទរបប់ពួកម៉ ករបស់គត់ និងគត់េតទូរស័ពទ
ឬក៏គត់ខលទូរស័ពេទ ទពួកម៉ ករបស់គត់ េដមបីចង់ដឹងថេតពួកម៉ ករបស់គត់មនអករ
ឬក៏ពួកម៉ ករបស់គត់មិនរសួលខលួនដូចជគត់ែដរឬេទ

េដយសរែតពួកគត់ទង
ំ ពីរញុេំ រគឿងសមុរទជមួយគន និងេនកនុងចនែតមួយ ប៉ុែនតេពលខលះ
ចនខលះគឺគត់បនដក់អយសទ័រលយបញចូ លគន អយសទ័រខលះរសស់ អយសទ័រខលះគឺ

គឺសុ យែដលសល់
អ
រយៈេពលយូរ អញច ឹងេពលខលះអចពួកម៉ កគត់ របស់គត់យក

អចពួកម៉ ករបស់គត់សំណងលអ ពួកម៉ ករបស់គត់ញុែំ តអយសទ័រែដលរសស់ ប៉ុែនតេដយសរ
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របែហលជៃថងេនះគឺជៃថងែដលមិនលអសរមប់ គឺជៃថងែដល គឺជៃថងអត់លរអ បស់គត់
ដូេចនះេធវឲយគត់េនេពល ដូេចនះេធវឲយគត់ពុលេរគឿងសមុរទ េធវឲយគត់ពុលសមុរទ និងកអួតផង
រកផង។
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