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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនិយយអំពីបយឆ។ ែដលេនកនុងរូបភពទី ១

េយងេឃញមនរសតីមនក់ ែដលគត់ចងសក់េឡងេទេល គត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី។
គត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ របែហលជគត់េទបែតេចញមកពីកែនលងេធវករ
ឬក៏របែហលជគត់េទបែតេដរេចញពីផទះរបស់គត់េដមបី

េដមបីរកកែនលងញុអ
ំ ីសរមប់អហរៃថងេនះ។ េនេពលែដលគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ

គត់ក៏បនេឃញតូបមួយ គត់ក៏បនេឃញតូបលក់បយឆមួយកែនលង។ ែដលតូបេនះគឺអត់ធំេទ
េដយសរែតតូបេនះ គឺជតូបលក់អហរេនតមផលូវ។ អញច ឹងេយងេឃញតូបេនះមនដំបូល
ែដលដំបូលគឺេរបសរមប់បង
ំ ពនលឺៃថង កុំឲយេកដ និងេពលខលះអចករពរកុំឲយ

អចករពរេនេពលែដលមនេភលៀងផងែដរ។ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់ គឺឈរេនកនុងតូបរបស់គត់
ែកបរនឹងចរងកន េដយសរែតអនកលក់ គឺគត់កំពុងែតឈរចំេភញៀវចូលមកញុ ំ

ញុប
ំ យឆេនកែនលងរបស់គត់។ េយងេឃញអនកលក់ សក់របស់គត់គឺសក់ខលីរតឹមក គត់មនពក់
គត់ពក់អវចុងេភ ែដលអវចុងេភេនះ េយងេមលេទដូចជរកណត់ែដលបំងេនខងមុខ។
ជទូេទេនេពលែដលេយងេធវមូ ហប េយងែតងែតពក់វ េដយសរែតេពលខលះ

េនេពលែដលេយងេធវមូ ហប អចេធវឲយមហូប ឬក៏េធវឲយេរគឿងផសំេផសងៗ ខទតរតូវអវរបស់េយង។ ដូេចនះ
េនេពលែដលេយងពក់វ អញច ឹងេរគឿងផសំ ឬក៏មូ ហប េនេពលែដលខទត

គឺមិនបនេធវឲយរបឡក់េខអវរបស់េយងេទ។ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់ឈរេនែកបរខទះឆ
ខទះឆរបស់គត់ ែដលេនែកបរខទះឆេនេលតូបេនះ េយងេឃញមនេរគឿងផសំេផសងៗេទៀត
ែដលេរបសរមប់ឆបយឲយេភញៀវ។ េនែកបរតូបរបស់គត់ េយងេឃញមនតុ េយងេឃញមនតុមួយ
ែដលមនេរគឿងផសំេផសងេទៀត ដក់េនេលតុេនះ សរមប់េភញៀវបែនថមេនេពលែដលគត់ឆបយ
េនេពលែដលគត់ឆបយេហយ ពីេរពះេពលខលះចំណង់ចំណូលចិតតខុសគន
អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតៃរប អនកខលះគឺគត់ចូលចិតស
ត ប ឬក៏អនកខលះេទៀត គឺគត់ចូលចិតតហឹរ។ ដូេចនះ
របសិនេប បយឆែដលគត់េធវ គឺមិនរតូវនឹងចិតតរបស់េភញៀវ។ អញច ឹងេភញៀវគត់អចបែនថមនូវេរគឿងផសំ
ិ
ែដលមនេនេលតុេនះជេរសច។ និងេយងេឃញមនេកអីដក់េនជុំវញតុ
េនះ

េដមបីទុកឲយេភញៀវអងគុយ។ អញច ឹងេបេទះបីជគត់លក់អហរេនតមចិេញច មផលូវក៏េដយ
ប៉ុែនតគត់មនតុ មនេកអី សរមប់ឲយេភញៀវអងគុយ។ េនកនុងរបេទសកមពុជេយងមន

មនកែនលងលក់អហរេនតមផលូវជេរចនកែនលង ជេរចនកែនលង ជពិេសសេនតមជិតរបងសល
េនតមជិតកែនលងេធវករ ឬក៏េនទីរបជុំជនេផសងៗ ែដលមនមនុសសជេរចន

ែដលភគេរចនគឺគត់លក់បយឆ មីឆ គុយទវ និងមនលក់នូវសច់េគអំង
និងរបស់ជេរចនេទៀត ែដលសរមប់ ភគេរចន គឺគត់លក់េនេពលលងច
ពីេរពះេរកយពីេចញពីេរៀន េរកយពីេចញពីេធវករ ភគេរចនមនុសស គឺគត់ឃលន គឺគត់ឃលន
ិ
គត់ែតងែតញុអ
ំ ីេនខងេរកសិន េទបគត់រតលប់េទផទះវញ។
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អញច ឹងបនទប់មកេទៀត រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះ
គត់េឃញតូបលក់បយឆេនតមផលូវ គត់ក៏បនចូលេទអងគុយ គត់ក៏បនចូលេទអងគុយ ែដល
ែដល េយងេឃញេនេលតុេនះ េយងេឃញមនេរគឿងផសំ េយងេឃញមន

េយងេឃញមនេរគឿងផសំជេរចន ែដលដក់េនេលតុទុកសរមប់ឲយេភញៀវ។ អញច ឹងបនទប់ពីរសតី
ែដលគត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌េខម គត់េដរចូលេទអងគុយ

អងគុយេនេលេកអីេនះ អញច ឹងអនកលក់ក៏បនេដរមក អនកលក់ក៏បនេដរមកតុរបស់រសតីមនក់េនះ
េដមបីសួរគត់ ថេតគត់ចង់ញុអ
ំ ីវ? អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរមកសួររសតីមនក់េនះ

គត់កម
៏ នកន់ គត់ក៏មនកន់ែកវទឹកមកជមួយផងែដរ េដមបីយកមកឲយេភញៀវ។ អញច ឹងជទូេទ
េនកែនលងញុអ
ំ ី ភគេរចនគឺេយងែតងែតឲយ េយងែតងែតយកែកវទឹក ជមួយនឹងទឹកកក
េដមបីេលកមកឲយេភញៀវមុនេពលេភញៀវកុមម៉ង់ ឬក៏មុនេពលេភញៀវគត់េហរបស់អីញុ ំ

និងេយងេឃញេនេលតុេនះ ក៏មនដបទឹក ក៏មនដបទឹកមួយដក់េនេលតុ។ ដបទឹកេនះ គឺ
គឺអត់គិតលុយេទ មនន័យថ េយងអចញុទ
ំ ឹកេនះេយងអចញុទ
ំ ឹកេនះ

អញច ឹងគត់អចញុទ
ំ ឹកេនះ េដយឥតគិតៃថល។ េពលខលះ ទឹកែដលដក់េនេលតុ គឺមនទឹកែត

ខលះេទៀតគឺរគន់ែតទឹកសធមមត។ អញច ឹងគត់បនយកែកវទឹក គត់បនយកែកវទឹកេលកមកឲយ
េលកមកឲយរសតីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ គត់ក៏បនដក់ែកវទឹកេនខងមុខរសតីមនក់េនះ។
ែដលេយងេឃញែកវទឹក គឺមនទឹកកក គឺមនទឹកកក និងមនទុេយេរបសរមប់បឺតទឹក
េរបសរមប់បឺតទឹក។ ដូេចនះគត់អច គត់អចចក់ទឹកពីកុ ង
ន ពីកុ ងដបេនេល
ន
តុេនះ
ចក់ចូលេទកនុងែកវញុប
ំ ន។

រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលគត់បនែកវទឹក បនែកវទឹកកក និងទុេយេហយ
គត់ក៏បនេហបយឆ គត់ក៏បនេហបយឆមួយចន។ ែដលគត់ចង់បនបយឆ
បយឆសច់រជូកជមួយនឹងពងទ បយឆសច់រជូកជមួយនឹងពងទ។ ពងទគឺេចៀនអត់ឆិន
អ េទ
គឺេនេឆ អញច ឹងដក់េនខងេល ដក់េនខងេលបយឆេនះ។
អញច ឹងគត់បនេហបយឆមួយចន។
បនទប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់បនេហបយឆរួចេហយ
អនកលក់ក៏បនេដរេទតូបរបស់គត់ េដមបីឆបយឲយេភញៀវ។ បនទប់មករសតីមនក់េនះ
េដយសរែតគត់េរសកទឹក ដូេចនះគត់ក៏បនយកទឹក ែដលេន យកទឹកេនកនុងដប
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ដក់េនេលតុេនះ គត់ក៏បនេបកគរមប គរមបដបទឹកេនះ េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់
េដមបីចក់ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់ េដយសរែតគត់េរសកទឹកេពក។
បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦
េយងេឃញេនេពលែដលគត់េបកគរមបដបរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនចក់ទឹកេនះចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់។ ែដលេនកនុងែកវទឹករបស់គត់

េយងេឃញមនទឹកកក និងេយងេឃញមនទុេយមួយដក់េនទីេនះ េដមបីទុកឲយគត់បឺតទឹក
េដមបីទុកឲយគត់បឺតទឹក។ អញច ឹងគត់បនចក់ទឹកេចញពីកុ ងដប
ន
ចូលេទកនុងែកវទឹករបស់គត់។
ិ
បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េយងងកមកេមល ខងចុងេភ ឬខងអនកលក់វញ
អញច ឹងេនេពលែដលេភញៀវបនកុមម៉ង់ ឬក៏បនេហបយឆសច់រជូកជមួយនឹងពងទេហយ។
គត់ក៏បនេដរមកកែនលងរបស់គត់។ បនទប់មកគត់ក៏បនេរបេឈគូស
គត់ក៏បនេរបេឈគូសេដមបី េដមបីឲយចរងកនមនេភលង។ ដូេចនះេនេពលែដលចរងកន
េនេពលែដលចរងកនមនេភលងេហយ គត់ក៏បនដក់ខទះឆ េដមបី េដមបីឆបយឲយេភញៀវ។
អញច ឹងេយងេឃញៃដមខង គឺគត់ គឺគត់ ៃដមខងគឺគត់កន់េឈគូស ៃដមខងេទៀតគឺគត់ដក់ខទះឆ
េនេពលែដលចរងកនេនះមនេភលងេហយ។ បនទប់មកេទៀត េនេពលែដលគត់ដក់ គត់ដក់
គត់ដក់ខទះេនេលចរងកនេនះ អញច ឹងេយងេឃញខទះេនះេកដេហយ គត់ក៏បនយកេរបងឆ
យកមកចក់ យកមកចក់េនកនុងខទះេនះ។ បនទប់មកេទៀត គត់ក៏បនយកខទឹម ខទឹមស
គត់យកេទ[ចិរញច]ំ គត់យកេទចិរញច ំ ចិរញចត
ំ ូចៗ េដមបីដក់ចូលេទកនុងេរបងឆ

េដមបីឲយវមនកលិនឈងុយ។ ជទូេទឆ េយងែតងែតេរបខទឹម េយងែតងែតេរបេមមខទឹមស
េយងចិរញចវ
ំ ជចំណិតតូចៗ ចិរញចវ
ំ ជចំណិតតូចៗ និងដក់ចូលេទកនុងខទះ
េនេពលែដលេរបងឆេកដ េដមបីឲយមនកលិនឈងុយ។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលដក់ខទឹមរួច
បនទប់មកគត់ក៏បនយកសច់រជូកដក់ចូលេទខងកនុង។ េដយសរែតខទឹមេនះ

េនេពលែដលគត់រលីង គឺមនកលិនឈងុយេហយ។ បនទប់មក គត់ក៏បនយកសច់រជូក
ែដលសច់រជូករបស់គត់ គឺគត់ហន់ជចំណិតតូចៗ គឺគត់ហន់ជចំណិតតូចៗ។

អញច ឹងគត់បនយកសច់រជូកេនះដក់ចូលេទកនុងខទះ ដក់ចូលេទកនុងខទះ។ បនទប់មកេទៀត
គត់ក៏បនដក់បែនល គត់បនដក់បែនល ែដលបែនលេនះមនដូចជ ករត
៉ុ មនេប៉ងេប៉ ះ។

គត់ក៏បនចិតករត
៉ុ និងេប៉ងេប៉ ះ ជចំណិតតូចៗដូចគនែដរ។ អញច ឹងបនទប់ពីគត់ដក់សច់រជូក
គឺគត់ដក់បែនលទង
ំ អស់េនះចូលេទកនុងខទះ ចូលេទកនុងខទះ។ បនទប់មកេទៀតគត់បនដក់ទឹករតី
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គត់បនដក់ទឹករតី េដយសរែតគត់ចង់ឲយបយឆេនះមនរសជតិរងៃរបបនតិច
មនរសជតិរងៃរបបនតិច ឬក៏េពលខលះ ករដក់ទឹករតីអចេធវឲយបយឆេនះ
មនរសជតិកន់ែតឆងញ់ មនកន់ែតឆងញ់ ពីេរពះទឹករតីក៏ជេរគឿងផសំមួយរបេភទផងែដរ។
អញច ឹងគត់បនចក់ទឹករតី អញច ឹងេនេពលែដលគត់ចក់ទឹករតី គត់រតូវចក់េដយរបុងរបយ័តន
ពីេរពះេពលខលះ របសិនេបគត់ចក់ទឹករតីរជុល អចេធវឲយបយឆរបស់គត់េនះៃរប។
អញច ឹងេនេពលែដលៃរប គឺពិបកញុ ំ ឬក៏េពលខលះញុអ
ំ ត់េកត។ អញច ឹងញុអ
ំ ត់េកត

អញច ឹងេនេពលែដលញុអ
ំ ត់េកត េភញៀវមនអរមមណ៍ថ កែនលងរបស់គត់ គឺេធវ គឺេធវមូ ហបអត់ឆងញ់ ។
ដូេចនះេភញៀវទំងអស់នឹងឈប់មកញុម
ំ ដងេទៀត។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ឆ

គឺេយងេឃញគត់ឆេដយយកចិតតទុកដក់។ េដយសរែតគត់ចង់ឲយបយឆរបស់គត់
មនរសជតិឆងញ់ ។ េនេពលែដលមនរសជតិឆងញ់ េភញៀវចូលចិតត េនេពលែដលមនរសជតិឆងញ់
េភញៀវចូលចិតត បនទប់មក េភញៀវមកញុេំ នទីេនះរល់ៃថង។

អញច ឹងេយងេឃញគត់ចក់ទឹករតីរច
ួ រល់េហយ បនទប់មកេទៀត គត់ក៏ដក់បយ
គត់ក៏ដក់បយចូលេទកនុងខទះ េទកនុងខទះរបស់គត់ េដមបីរចបល់ចូលគនជមួយនឹងេរគឿងផសំ

ជមួយនឹងបែនល និងសច់រជូក ែដលគត់បនដក់ ែដលគត់បនដក់រច
ួ រល់េហយ។ អញច ឹងគត់
េយងេឃញៃដរបស់គត់ គឺកន់ែវកបយ អញច ឹងគត់បនដួសែវកបយ គត់បនដួសបយេនះ
ដក់ចូលេទកនុងខទះេដមបីឆ រតលប់ជមួយនឹង ឆរតលប់ជមួយនឹងសច់រជូក បែនល
និងេរគឿងផសំេផសងៗេទៀត។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩
េរកយេពលែដលគត់ឆរចបល់ចូលគនរួចរល់េហយ បយឆេនះក៏ បយឆេនះក៏ឆិន
អ
បយឆេនះក៏ឆិអនលមមញុ។
ំ អញច ឹងគត់ក៏បនយកចន គត់ក៏បនយកចនដក់
គត់ក៏បនយកចនដក់បយឆេនះ បនយកចនដក់បយឆេនះ។

េរកយេពលែដលគត់ចក់បយឆេចញពីកុ ងខទ
ន ះ ដក់ចូលកនុងចនរួចរល់េហយ រួចរល់េហយ

គត់ក៏បន គត់ក៏បនយកពងមន់ អញច ឹងភគេរចនេនកមពុជេយងញុព
ំ ងទេរចនជងពងមន់
េយងញុព
ំ ងទេរចនជងពងមន់។ អញច ឹងរូបភពេនះ របែហលជគត់េរបពងទ។

អញច ឹងគត់ក៏បនយកពងទេគះ េគះដក់ចូលេទកនុងខទះ េគះដក់ចូលេទកនុងខទះ។

អញច ឹងេយងេឃញខទះរបស់គត់គឺេកដ មនែផសងហុយេចញ មនែផសងហុយមកខងេល។
អញច ឹងខទះរបស់គត់េកដ អញច ឹងគត់បនេគះពងទដក់ចូលកនុងខទះ។
បនទប់មក េរកយេពលែដល បនទប់មកេនកនុងរូបភពទី េនកនុងរូបភពទី ១១

េរកយេពលែដលគត់េចៀនពងទរួចរល់េហយ គត់ក៏បនយកពងទេនះដក់ចូល

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 — FRIED RICE (VANNA)

គត់ក៏បនយកពងទេនះ ដក់េលបយ ដក់េលបយឆែដលគត់បនចក់
ែដលគត់បនចក់បយេនះចូល [...] ចក់បយេនះេនេលចន េនកនុងចន។

អញច ឹងបនទប់មកគត់ក៏បន គត់ក៏បនចក់ពងទែដលគត់បនេចៀន ែដលគត់បនេចៀនេនះ
អញច ឹងេយងេឃញពងទេនះ គឺេនជ័រេពន។ ជ័រេពនមនន័យថពងទេនះគឺេនេឆ េនេឆ
គឺអត់ទន់ឆិន
អ េទ។ ប៉ុែនតអនកខលះគឺគត់ចូលចិតតរេបៀប ពងទរេបៀបេនះ។
អញច ឹងអនកខលះគត់ចូលចិតតពងទែបបជ័រេពន អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតពងទែបបឆអិន។
អញច ឹងេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់េភញៀវ។ អញច ឹងេយងេឃញបយឆរបស់គត់ គឺគត់ដក់
គឺគត់ដក់េនេល គត់ដក់េនកនុងចន។ បនទប់មកគឺគត់ចក់ គត់ចក់ពងទ

ែដលគត់បនេចៀនេនកនុងខទះរបស់គត់េនះ អញច ឹងបនចក់ បនចក់ដក់េទេលបយឆេនះ។
បនទប់មកេទៀត េរកយ បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលគត់ឆបយ
េចៀនពងទរួចរល់េហយ គត់ក៏បនេលកបយេនះ ឲយេទរសតីមនក់េនះ។
េដយេយងេឃញមនែផសងហុយមកខងេលជមួយនឹងកលិន ជមួយនឹងកលិនឈងុយ
ជមួយនឹងកលិនឈងុយេចញពីបយឆេនះ។ អញច ឹងេធវឲយរសតីមនក់េនះ

មនអរមមណ៍ថឃលនយ៉ ងខលង
ំ េដយសរែតបយឆរបស់រសតីមនក់េនះ គឺ
បយឆរបស់រសតម
ី ន ក់េនះេមលេទទំនង េមលេទទំនង និងមន េមលេទទំនង
េដយសរែតមនកលិនឈងុយ និងេមលេទគត់ និងេមលេទដូចជទំនង គត់គិតថ
គត់គិតថបយឆេនះរបែហលជឆងញ់ ណស់ របែហលជឆងញ់ ណស់។
អញច ឹងអនកលក់ក៏បនេលកបយឆេនះឲយេទរសតីមនក់េនះ។
បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលអនកលក់ដក់បយឆ
េលកបយឆយកមកឲយគត់េហយ គត់ក៏បនយកសម គត់ក៏បនយកសម និងសលបរព
េដមបីញុប
ំ យឆេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញេនេល េយងេឃញេនេលតុ

េនេលតុែកបរបយឆរបស់គត់ េយងេឃញមនេរគឿងផសំេផសងៗេទៀត។ ែដលេរគឿងផសំ
េពលខលះសរមប់បយឆ េយងមនដូចជ ទឹកសុីអុីវ ទឹករតី េមទស
និងេពលខលះក៏មនទឹកេមទសផងែដរ។ ដូេចនះគត់អចបែនថមេរគឿងផសំទង
ំ អស់េនះ
ចូលេទកនុងបយរបស់គត់ របសិនេបបយរបស់គត់ គត់អត់ចូលចិតតរសជតិេនះ។
អញច ឹងេពលខលះអនកលក់មិនអចតរមូវចំណង់ចំណូលចិតតេភញៀវទំងអស់បនេទ។
អនកខលះគត់ចូលចិតតសប អនកខលះគត់ចូលចិតតៃរប អនកខលះគត់ចូលចិតតហឹរ។
អញច ឹងគត់អចបែនថមេរគឿងផសំែដលមនេនេលតុេនះេដយខលួនគត់។ អញច ឹងគត់អច គត់អច
គត់អចញុម
ំ ូ ហប ែដលមនរសជតិរតូវនឹងចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់។
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អញច ឹងេយងេឃញរសតីមនក់េនះ ញុេំ ដយទឹកមុខសបបយរ ីករយ េដយសរែតគត់

េដយសរែតគត់ឃលន និងបយឆែដលអនកលក់បនេធវឲយគត់េនះ មនរសជតិឆងញ់ ផងែដរ។
ដូេចនះគឺេយងេឃញគត់កំពុងែត គត់ េយងេឃញគត់ញុប
ំ េណដរ េយងេឃញគត់ញុប
ំ េណដរ
និងញុទ
ំ ឹកបេណដរ ពីេរពះរបែហលជគត់ដក់េមទសរជុល ដក់េមទសរជុល

អញច ឹងរបែហលជហឹរេពក អញច ឹងគត់ញុប
ំ យឆបេណដរ គត់ញុទ
ំ ឹកបេណដរ និងបយឆរបស់គត់
គឺមនកលិនឈងុយ និងមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងបយឆេនតមផលូវគឺអត់ៃថលេទ។
បយឆខលះមួយចនតៃមលរតឹមែត ៥០០០ េរៀល តៃមលរតឹមែត ៥០០០ េរៀល
និងបយឆេនះគឺមនរសជតិឆងញ់ ។
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