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សួសដអីនកទងំអស់គន  បទ ៃថងេនះេយងនឹងមកជួបគន មដងេទៀត េហយេយងមនរបធនបទមួយ 
េដមបីយកមកនិយយជមួយនឹងអនកទងំអស់គន  បទ។ េហយរបធនបទរបស់េយងេនកនុងៃថងេនះ 
គឺេយងនឹងនិយយអំពីរដូវរង បទ។ រដូវរងឬក៏រដូវរតជក់ 
អញច ឹងេតរដូវរងឬក៏រដូវរតជក់េនកនុងរបេទសកមពុជមនលកខណៈយ៉ងណ? 
េយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង។ 
 
ែដលេនកនុងេនះ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថមនេកមងរបុសមន ក់ បទ គត់ជេកមងរបុស 
េហយគត់កំពុងែតេគងេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់។ អញច ឹងេកមងរបុសហនឹង 
គត់េគងេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់េដយដណដ ប់ភួយ។ េដយេយងេឃញថ 
េនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ គឺមនែរគេគងមួយ គត់កំពុងែតេគងេនេលែរគ េហយកបលរបស់គត់ 
គឺេកយនឹងេខនយរបស់គត់។ អញច ឹងគត់េគងេកយេខនយ េហយដណដ ប់ភួយមួយ។ 
េដយេនែកបរែរគរបស់គត់គឺមនបងអួចកញច ក់មួយ។ បទ បងអួចកញច ក់ 
ែដលបងអួចេនះគឺមនវងំននចំនួនពីរផទ ងំ ែដលវងំននេនះគឺេនខងមុខបងអួច 
បុ៉ែនតគត់ពំុបនបិទវងំននេនះេទ េរពះគត់ទុកេដមបីឲយមនពនលឺេចញចូលេនកនុងបនទប់គត់។ 
េយងេឃញ េនែកបរបងអួចេនះគឺមនរូបថតចំនួនមួយផងែដរ។ េហយរូបថតរបស់គត់ 
ែដលេនែកបរបងអួច គឺគត់ដក់េនកនុងសុ៊មរូបថត។ អញច ឹង គត់ដក់រូបថតេនកនុងសុ៊មរូបថត 
េហយសុ៊មរូបថតេនះ គត់ពយួរជប់េទនឹងជញជ ងំ។ បទ 
គត់បនពយួរវេដយេរបរបស់ែខសជមួយនឹងែដកេគល។ 
អញច ឹងគត់យកែដកេគលដំេនជប់ជញជ ងំ។ បនទ ប់មកយកែខសចងភជ ប់នឹងសុ៊មរូបថត។ 
េហយគត់យកែខសេនះេទថពក់នឹងែដកេគល។ អញច ឹងគត់ថពក់ែខសជមួយនឹងែដកេគល 
េដមបីឲយសុ៊មរូបថតជប់េននឹងជញជ ងំ។ បទ ដូេចនះសុ៊មរូបថតអចជប់េននឹងជញជ ងំបន 
េដយសរែតមនែខសថពក់ជមួយនឹងែដកេគល។ េហយេយង េបេយងេមលមកខង 
េនេលកបលែរគវញិ េនែកបរកបលែរគ បទ ែកបរកបលែរគរបស់េកមងរបុសមន ក់េនះ គឺមនទូមួយ 
បទ កូនទូតូចមួយ ែដលកូនទូេនះគឺមនថតចំនួនបី។ អញច ឹងមនថតទូចំនួនបី 
ែដលេនកនុងថតទូេនះគឺេយងអចដក់បនសមភ រៈជេរចន បទ។ មនសមភ រៈដូចជ 
េយងអចដក់ជេសៀវេភ កតប ឬក៏សមភ រៈតូចៗជេរចនេទៀត បទ។ ដូចជបិ៊ច 
ឬក៏ទូរស័ពទៃដជេដម។ អញច ឹងេយងអចដក់េនកនុងថតកូនទូេនះបន។ ចំែណកេនេលទូ 
េយងេឃញមនកូននឡិកមួយ អញច ឹងគត់មននឡិកមួយេនេលទូ បទ។ 
េរពះេដមបីថឲយគត់អចដឹងថ េតេម៉ងបុ៉នម នេហយ? េពលណែដលគត់អចរតូវេទសល 
ឬក៏េពលណគត់រតូវេទញុបំយ? អញច ឹងគត់ដក់នឡកិមួយេនកនុងបនទប់របស់គត់ 
េដមបីគត់េមលេម៉ង គត់អចដឹងពីេពលេវលបន។ េនែកបរនឡិកេនះ គត់មនអំពូលតុមួយ 
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បទ អំពូលេលតុ។ អញច ឹងអំពូលេយងមនេរចន អំពូលមនេរចនរបេភទ។ 
េហយអំពូលែដលេយងេរបរបស់េនកនុងផទះគឺជទូេទេយងេហថអំពូលែម៉រត បទ 
ែដលអំពូលែម៉រតេយងែតងែតដក់េនេលពិតនផទះ ឬក៏ចប់ជប់នឹងជញជ ងំផទះ។ 
បុ៉ែនតេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់មនអំពូលេនេលតុ។ បទ អំពូលេនេលតុ 
គឺវមិនសូវភលឺដូចអំពូលែម៉រតេនះេទ។ ែដលអំពូលេនេលតុ វបំភលឺែតរតឹមេនេលតុគត់ 
ឬក៏េនែកបរែរគរបស់គត់ែតបុ៉េណណ ះ។ អញច ឹងេយងេឃញថ អំពូលេនេលតុេនះ 
គឺគត់ដក់េនែកបរែរគរបស់គត់េនេលទូមួយ។ េបេយងេមលេនកនុងបនទប់េគងេនះ 
គឺថេកមងរបុសេនះគឺជអនកទីរកុង។ េរពះថ របសិនេបេនតមជនបទ 
គឺពំុសូវមនអំពូលដក់េនេលតុេនះេទ គឺេគេរបែតអំពូលែម៉រត ឬក៏អំពូលែដលចប់អគុយ។ 
អញច ឹងេកមងរបុសេនះ គត់រស់េនទីរកុង។ ែដលគត់េមលេទសមភ រៈ 
ែដលគត់េរបរបស់េនកនុងបនទប់េគង គឺមនលកខណៈទំេនបជងអនកេនជនបទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថេកមងរបុសមន ក់េនះបនេរកកេឡង។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ គឺេកមងរបុសេនះ គត់េរកកពីេគង។ 
ក៏បុ៉ែនតគត់ពំុទន់បនេដរេចញពីែរគេនះេទ េដយគត់រគន់ែតេងបអងគុយ។ បទ មុនគត់ 
េនកនុងរូបភពទី ១ គត់េគងេនេលេខនយ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពទី ២ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺគត់េងបអងគុយេឡង េដយេជងរបស់គត់ដណដ ប់េនកនុងភួយ។ បទ េជងរបស់គត់ 
គឺដក់ដណដ ប់េនកនុងភួយ។ េហយគត់អងគុយេដយេលកៃដរបស់គត់េឡងេលមួយចំេហៀង 
និងយកមួយចំេហៀងេទៀត យកមកខទប់មត់របស់គត់ែដលកំពុងែតសង ប។ អញច ឹងេយងេឃញថ 
េកមងរបុសមន ក់េនះេគងេដយពក់អវសរមប់េគងយប់ គឺមនអវៃដែវងពណ៌េលឿង។ បទ 
គត់េងបពីេគង ក៏បុ៉ែនតគត់មិនទន់បត់ងងុយេគងេនះេទ។ េដយេយងេឃញថ 
េយងេមលមត់របស់គត់ មត់របស់គត់គឺកំពុងែតសង ប េហយគត់កំពុងែតេធវកយវកិរ 
េដមបីពត់ខលួន។ អញច ឹងជទូេទ េរកយពីេយងេងបពីេគង េយងែតងែតមនអរមមណ៍ 
និងមនកយវកិរមួយគឺសង បនិងពត់ខលួន េហយេយងេមលមកេកមងេនះ គត់កំពុងែតសង ប 
េហយៃដរបស់គត់មួយចំេហៀង គត់កំពុងែតយកេទខទប់នឹងមត់របស់គត់។ បទ 
េហយមួយចំេហៀងេទៀតគត់េលកេឡងេល េរពះ េធវែបបេនះ 
គឺេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថរសួលខលួនែមនែទន បនទ ប់ពីេយងេងបពីេគងភល មៗេនះផងែដរ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីេកមងរបុសេនះ គត់េងបពីេគងេហយ។ បទ 
គត់បនេដរេចញពីបនទប់េគងរបស់គត់។ អញច ឹងេកមងរបុសទី េកមងរបុសេនះ 
គត់េដរេចញពីបនទប់េគង គត់េដរចូលមកកនុងបនទប់ទឹក។ បទ េយងេឃញថ 
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េនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ គឺមនលកខណៈទំេនបផងែដរ។ េហយេកមងរបុសេនះ 
គត់េដរមកកនុងបនទប់ទឹក េដយេនកនុងសេមលៀកបំពក់េគងរបស់គត់។ 
អញច ឹងគត់េសលៀកសេមលៀកបំពក់េគង បទ គឺមនេខេជងែវង ែដលេខជេខរលុង 
បនន័យថេខេនះទូលយជងខលួនគត់ េរពះថេយងេសលៀកេខទូលយ ឬេខរលុង 
េដមបីងយរសួលកនុងករេគង េហយគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌េលឿង។ េនកនុងៃដរបស់គត់ 
គឺមនកន់កែនសងេពះេគមួយ អញច ឹងេនេពលណែដលេយងចូលេទងូតទឹក 
ឬក៏ចូលេទកនុងបនទប់ទឹក េយងគួរែតយកកែនសងេពះេគេទតមខលួន 
េរពះថេនេពលែដលេយងយកកែនសងេពះេគេទ េនេពលែដលេយងងូតទឹករចួ 
ខលួនេយងនឹងទទឹក ដូេចនះេយងយកកែនសងេពះេគ េដមបីេទជូតខលួន។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់អច គត់បនយកកែនសងេទជូតខលួនរបស់គត់េនកនុងបនទប់ទឹកផងែដរ។ េយងេឃញ 
េបេយងេមលេទេលេជងរបស់េកមងរបុសេនះ គឺគត់មនពក់ែសបកេជងផទ ត់ 
អញច ឹងបនន័យថេនកនុងបនទប់របស់គត់ គឺមនែសបកេជងផទ ត់សរមប់ពក់េនកនុងបនទប់ 
េហយមនែសបកេជងផទ ត់សរមប់ពក់ចូលកនុងបនទប់ទឹក។ េរពះេគេធវែបបេនះ បនន័យថ 
េនទីរកុង ជទូេទ គឺបនទប់ទឹកគឺ េយងេធវអំពីឥដឋ េហយនិងមនបិទឥដឋករ ៉ូជមួយផងែដរ។ 
ែដលឥដឋករ ៉ ូគឺេនេពលែដលរតូវទឹក គឺ គឺរអិល។ អញច ឹងគត់រតូវពក់ែសបកេជងផទ ត់ 
េដមបីកំុឲយរអិល។ េហយេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ េយងេឃញថ មនរកណត់ជូតេជងផងែដរ 
អញច ឹងគត់មនរកណត់ជូតេជងមួយេទៀត េដមបីជូតឲយសងួត មុននឹងេដរេលឥដឋករ ៉ ូ
េនេពលែដលេយងងូតទឹករចួ។ េយងេឃញថ បនទប់ទឹករបស់គត់ 
រតូវបនខណឌ ែចកេចញជពីរកែនលង ែដលមួយ គឺខងបងគន់ មួយេទៀតកែនលងងូតទឹក 
េដយកែនលងទងំពីរេនះ គឺខណឌ េដយវងំននមួយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញមនវងំននមួយ ែដលេនកនុងបនទប់ែដលមនវងំននេនះ 
គឺេយងមនេឃញកបលទឹកផក ឈូក។ អញច ឹងកបលទឹកផក ឈូក គឺជកបលទឹក 
ែដលសរមប់េយងងូតទឹក។ បទ េនទីរកុងគឺេយងេរបរបស់ទឹកផក ឈូកេដមបីងូតទឹក [...] 
ទឹកផក ឈូកគឺតភជ ប់េទនឹងកបលរ ៉ូបី៊េនទឹក ែដលេបកទឹកម៉សីុនេចញមក។ 
អញច ឹងទឹកម៉សីុនេចញមកឆលងកត់កបលទឹកផក ឈូក េយងអចងូតបន ក៏បុ៉ែនតេនកនុងជនបទ 
គឺេគេរបរបស់ទឹកពងេដមបីងូតែតបុ៉េណណ ះ េរពះពំុមនទឹកផក ឈូកឬទឹកម៉សីុនេនះេទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនចូលេទកែនលងងូតទឹក េហយគត់យកៃដចុចេទេលរគប់ចុច េដមបីដក់ឲយទឹកេកដ ។ 
អញច ឹងបនន័យថេនេពលរពឹកគឺរតជក់។ បទ េពលរពឹកគឺរតជក់ ដូេចនះរបសិនេបេយងងូតទឹក 
របសិនេបេយងងូតទឹក គឺេយងរតូវករទឹកេកដ  បទ អញច ឹងេដយសរែតេកមងរបុសមន ក់េនះ 
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គត់េនទីរកុង អញច ឹងេហយគឺឧបករណ៍របស់គត់េរបរបស់ទំេនប 
េដយមនម៉សីុនទឹកេកដ ទឹករតជក់ េដយេយងរគន់ែតភជ ប់នឹងចរនតអគគិសនីែតបុ៉េណណ ះ។ បទ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនចុចេទេលរគប់ចុច េដមបីឲយទឹកេកដ  
អញច ឹងេនេពលែដលគត់ងូត គឺមនអរមមណ៍ថកក់េកដ  មិនរងេនះេទ។ េរពះែខេនះ គឺជែខរង 
ដូេចនះេហយគត់រតូវករងូតទឹកេកដ ។ េហយេនរបេទសកមពុជ 
គឺពំុសូវមនម៉សីុនទឹកេកដ ទឹករតជក់េនតមផទះេនះេទ។ ដូេចនះេយង 
រល់េពលែដលេយងដល់ែខរតជក់ ឬក៏ដល់ែខរង គឺេយងែតងែតដទឹំកេកដ ។ 
អញច ឹងគឺេយងយកទឹកេកដ េទដ ំដឲំយពុះ រចួេហយេយងយកមកលយជមួយនឹងទឹករតជក់ 
េដមបីឲយវេកដ អុ៊នៗ។ បទ អញច ឹងេនេពលែដលងូតទឹកេកដ អុ៊នៗ េធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថកក់េកដ  
និងមិនរងខល ងំេនះេទេនកនុងែខរង។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ងូតទឹក បទ ទឹក 
គត់េបកទឹកផក ឈូករបស់គត់ េហយគត់ឈរពីេរកមទឹកផក ឈូកេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញថ 
ទឹកផក ឈូកកំពុងែតបេញចញទឹកេទេលេកមងរបុសមន ក់េនះ។ េហយេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ងូតទឹកេដយរកសកបួនអនម័យរបស់គត់ ែដលគត់បនេរៀនពីសលមក គឺេយងេឃញថ 
គត់ងូតទឹកេដយបនកក់សក់និងដុសខលួនផងែដរ។ អញច ឹងជេរៀងរល់េពលែដលេយងងូតទឹក 
េយងគួរែតដុសខលួននឹងសបូ៊ េហយក៏ដូចជកក់សក់នឹងសបូ៊កក់សក់ផងែដរ។ 
េរពះថករេធវែបបេនះេធវឲយខលួនរបណរបស់េយងមនអនម័យ និងអចេចៀសផុតពីេមេរគេផសងៗ 
ែដលេតងជប់នឹងខលួនេយង េរពះថេនេពលែដលេយងេគង 
រងកយរបស់េយងនឹងបេញចញេញសផងែដរ។ អញច ឹងេធវឲយមនេមេរគឬក៏បក់េតរេីផសងៗ 
ជប់នឹងខលួនេយង ដូេចនះេនេពលែដលេយងងូតទឹក េយងរតូវែតដុសខលួននិងកក់សក់នឹងសបូ៊។ 
េហយករដុសខលួននឹងសបូ៊ក៏េធវឲយរងកយរបស់េយងមនកលិនរកអូបផងែដរ។ 
ែដលេធវឲយេយងមនកលិនរកអូបនិងមិនមនកលិនអរកក់េនេពលែដលេយងេដរែកបរអនកដៃទ 
េរពះថេនេពលែដលេយងមនកលិនសអុយឬក៏មនកលិនខលួនេនែកបរអនកដៃទ 
អនកដៃទមិនចូលចិតតេយងេនះេទ អញច ឹងេយងរតូវងូតទឹកេដយដុសខលួននឹងសបូ៊។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៦ ចូលដល់រូបភពទី ៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសេនះងូតទឹករចួេហយ 
អញច ឹងេកមងរបុសេនះ គត់ងូតទឹករចួ គត់ក៏បនេចញពីបនទប់ទឹកេដមបីផល ស់សេមលៀកបំពក់។ 
អញច ឹងមុននឹងគត់េចញពីបនទប់ទឹក គឺគត់បនជូតខលួននឹងកែនសង។ បទ 
គត់ជូតខលួននឹងកែនសងេពះេគែដលគត់េដរយកចូលេទកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់រចួ។ បនទ ប់មក 
គត់ក៏បនមកពក់េខអវវញិ េនកនុងរូបភពេនះគឺមនបី គឺរូបភពទី ៦ េនះ 
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គឺរូបែដលេនខងេឆវងេគបងអស់ គឺេយងេឃញថេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនពក់អវ 
គត់គឺជសិសស ដូេចនះេហយគត់បនពក់ឯកសណឋ នសលរបស់គត់ 
អញច ឹងឯកសណឋ នសលរបស់គត់គឺអវពណ៌េខៀវ បទ ពណ៌េរៀងទឹកសមុរទបនតិច ៃដខល ីអញច ឹង 
គត់ពក់អវៃដខល ីេហយអវរបស់គត់េនខងេឆវងគឺមនេហេប៉មួយ។ បទ 
អញច ឹងេហេប៉តូចមួយេនះគឺសរមប់ដក់លុយ បទ។ បនទ ប់មកេនកនុងរូបភពកណដ ល 
ចំែណករូបភពកណដ ល គឺគត់ពក់អវធំខងេរកពីេលមួយេទៀត។ 
អញច ឹងអវែដលគត់ពក់ខងេរក េយងេហថអវរង បទ េដយសរែតែខេនះជែខរតជក់ 
អញច ឹងេហយ េដមបីរកសកេមដ  ឬក៏េដមបីរកសភពកក់េកដ  
េយងរតូវពក់អវរងមួយជន់បែនថមេទៀតពីេលអវឯកសណឋ នសលរបស់េយង។ 
េរពះថរបសិនេបេយងមិនពក់េនះេទ េយងនឹងមនអរមមណ៍ថរង ដូេចនះរងគឺពិបករទណំស់ 
អញច ឹងេយងរតូវែតពក់អវរងពីេល។ អវរងជទូេទគឺរកស់ អញច ឹងអវរងរកស់ េហយមនៃដែវង 
ដូេចនះវអចរកសកេមដ េនកនុងខលួនេយងឲយបនកក់េកដ បនយូរ។ េនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី 
៦ បនទ ប់ពីគត់ពក់អវរងពីេលឯកសណឋ នសលរបស់គត់េហយ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
ក៏បនយកមួកសុវតថិភពមកពក់មួយជន់េទៀតផងែដរ។ អញច ឹងមួកសុវតថិភពរបស់គត់ 
គឺមនពណ៌ទឹករកូច។ គត់ពក់មួកសុវតថិភពគឺេដមបីករពរខលួន េនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ 
ឬកង់េផសងៗ។ អញច ឹងគត់បនរកសសុវតថិភពរបស់គត់ េដយគត់ពក់មួកសុវតថិភព 
េហយរកសកេមដ េនកនុងខលួនឲយមនភពកក់េកដ  េដយករពក់អវរងពីេលឯកសណឋ នសល។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតជិះម៉ូតូ។ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេទសលេរៀន េដយគត់កំពុងែតជិះម៉ូតូ េហយគត់ពក់ េសលៀកេខពណ៌ស 
េជងែវង បទ។ េហយគត់ពក់មួកសុវតថិភព អញច ឹងករពក់មួកសុវតថិភព គឺជករេគរពចបប់។ 
បទ េនកនុងចបប់ចរចរណ៍គឺអនកជិះម៉ូតូទងំអស់គឺរតូវែតពក់មួកសុវតថិភព 
េដមបីករពរសុវតថិភពរបស់េគ ករពរជីវតិរបស់េគ។ 
េរពះថេពលខលះេគអចនឹងមនេរគះថន ក់ចរចរណ៍ របសិនេបេយងមិនពក់មួកសុវតថិភពេនះេទ 
គឺអចនឹងមនេរគះថន ក់ដល់កបល ែដលេធវឲយេយងែបកកបល ឬក៏មនេរគះថន ក់ដល់បត់បង់ជីវតិ 
េដយសរករប៉ះទងគិចកបល។ មយ៉ងវញិេទៀត របសិនេបេយងមិនពក់មួកសុវតថិភព 
េនះបូ៉លិសនឹងពិន័យេយងជក់ជពំុខន េរពះវផទុយេទនឹងចបប់។ ដូេចនះ េដមបីរកសសុវតថិភព 
និងេដមបីេគរពចបប់ េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូ េយងរតូវពក់មួកសុវតថិភពទងំអស់គន ។ 
េយងេឃញថេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ក៏បនសព យកតបផងែដរ។ 
អញច ឹងេនខងេរកយខនងរបស់គត់គឺមនកតបធំមួយ។ បទ គត់កំពុងែតសព យកតប 
ែដលកតបេនះគឺជសមភ រៈសរមប់ដក់េសៀវេភ ឬក៏បិ៊ច ឬក៏សមភ រៈសិកសេផសងៗ។ 
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អញច ឹងរល់េសៀវេភ បិ៊ច ឬក៏សមភ រៈសិកសេផសងៗ េយងរតូវដក់កនុងកតប បទ។ 
ម៉ូតូរបស់េកមងរបុសេនះគឺមនពណ៌ៃបតង េហយគត់ដក់កញច ក់ផងែដរ។ 
អញច ឹងកញច ក់សរមប់េមលេរកយមួយ ហនឹងម៉ូតូគត់ពណ៌ៃបតង គត់កំពុងែតជិះម៉ូតូេទសល។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៨ ចូលដល់រូបភពទី ៨ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនមកដល់សលរបស់គត់េហយ។ អញច ឹងគត់មកដល់សលរបស់គត់ 
េដយគត់បនបេណដ រម៉ូតូ។ បទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតបេណដ រម៉ូតូ េដមបីេទកែនលងចត។ េនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូេទសល 
ឬក៏ជិះកង់េទសល េដមបីជវន័ិយ ករេគរពវន័ិយ េយងរតូវបេណដ រ ចុះបេណដ រម៉ូតូ 
ឬក៏ចុះបេណដ រកង់ េរពះថេនកមពុជ វន័ិយសលមិនឲយជិះម៉ូតូឬក៏ជិះកង់ចូលកនុងសលេនះេទ។ 
េដយេនេពលែដលដល់េខល ងទវ រសលេហយ សិសសទងំអស់រតូវចុះបេណដ រម៉ូតូឬក៏បេណដ រកង់ 
េដមបីេទកែនលងចត។ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ពំុបនជិះម៉ូតូគត់ចូលកនុងសលេនះេទ េរពះគត់បនចុះពីេលម៉ូតូ 
រចួបេណដ រៗម៉ូតូរបស់គត់។ បទ េដយៃដទងំពីររបស់គត់កន់នូវចងកូតម៉ូតូ 
េហយគត់េដរេនែកបរម៉ូតូរបស់គត់ េដយកន់ម៉ូតូបេណដ រៗៗ េហយគត់រកកែនលងចត 
ែដលកែនលងចតេនះគឺេយងេឃញមនម៉ូតូជេរចនែដលេនចតេនទីេនះ។ បទ 
អញច ឹងជទូេទកែនលងចតម៉ូតូគឺេគចតឲយមនសណដ ប់ធន ប់ អញច ឹងេគចតជជួរៗែតមដង។ 
េកមងរបុសមន ក់េនះរតូវយកម៉ូតូរបស់េគ េដមបីដក់ចូលជួរម៉ូតូែដលេគកំពុងចតេនះផងែដរ 
េដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់េនកែនលងចតម៉ូតូ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនចតម៉ូតូរចួរល់េហយ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ចតម៉ូតូរចួរល់េហយ 
គត់បនេបកែកបម៉ូតូរបស់គត់។ បទ ម៉ូតូ ជទូេទ េយងអចេបកែកបបន 
េហយេនេរកមែកបម៉ូតូគឺមនឃលុបមួយសរមប់ដក់អីវ៉ន់។ អញច ឹង េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតេបកែកបម៉ូតូ េដយម៉ូតូរបស់គត់ គឺេបកែកបទងំអស់ែតមដង។ 
អញច ឹងករេបកែកបម៉ូតូគឺេយងរតូវចក់េសជមុនសិន។ ទីមួយេយងរតូវចក់េស 
បនទ ប់មកេយងេបកែកបម៉ូតូ។ បទ េនេរកមែកបម៉ូតូ មនម៉ូតូខលះ 
គឺមនធុងសងំេនេរកមែកបម៉ូតូ។ រឯីម៉ូតូខលះ ធុងសងំ គឺេនខងមុខម៉ូតូែតមដង។ 
អញច ឹងសរមប់ម៉ូតូធុនតូច បទ ករជិះម៉ូតូធុនតូច ធុងសងំគឺេគដក់េនខងេរកមែកប។ 
អញច ឹងេនេពលេនះគត់េបកែកប គឺគត់អចជមនេហតុផលពីរ 
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គឺទីមួយគត់អចេបកេមលធុងសងំរបស់គត់ និងទីពីរគឺគត់េបកេដមបីដក់អីវ៉ន់ចូលេទកនុងឃលុប 
ឬក៏របអប់ែដលេនេរកមែកបម៉ូតូ បទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់េបកែកបម៉ូតូរចួរល់េហយ គត់បនេដះមួកសុវតថិភពនិងេដះអវរង 
េដមបីដក់ចូលេទកនុងឃលុបេនេរកមែកបម៉ូតូ។ អញច ឹងជទូេទ ម៉ូតូនីមួយៗែតងែតមនឃលុប 
ឬក៏របអប់មួយែដលេនេរកមែកបសរមប់ដក់អីវ៉ន់។ េហយរបអប់េនះ ម៉ូតូខលះមនរបអប់តូច 
ម៉ូតូខលះមនរបអប់ធំ។ អញច ឹងេនេពលែដលម៉ូតូែដលមនរបអប់ធំ គឺេយងអចដក់អីវ៉ន់បនេរចន 
បទ ដូចជអវ ដូចជកតប អីអញច ឹងគឺ 
េយងអចដក់េនកនុងរបអប់េនេរកមែកបម៉ូតូេនះែតមដង។ 
េហយេនេរកមែកបម៉ូតូគឺមនធុងសងំ។ អញច ឹងេនេពលណែដលេយងជិះអស់សងំ 
ក៏េយងរតូវេបកែកបម៉ូតូែដរ។ បទ េយងេបកែកបម៉ូតូេដមបីចក់សងំេទកនុងធុងសងំេនះ។ បទ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ដក់អវរងរបស់គត់ចូលេទកនុងែកបម៉ូតូ េរពះថេនកនុងសល 
គឺេគរតូវពក់ឯកសណឋ នសល។ អញច ឹងគត់មិនអចពក់អវរងចូលេទកនុងសលបនេនះេទ 
េរពះខុសនឹងវន័ិយសល។ ដូេចនះអវរង គត់រតូវេដះទុក 
បនទ ប់មកគត់ពក់ែតឯកសណឋ នសលចូលេទកនុងសលេរៀន េដមបីេរៀនេនកនុងថន ក់ែតបុ៉េណណ ះ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនដក់សមភ រៈ ឬក៏ដក់េខអវ ដក់អវរង និងដក់មួកករពររបស់គត់ 
ចូលេទកនុងែកបម៉ូតូេហយ គត់បនបិទែកបម៉ូតូវញិយ៉ងយកចិតតទុកដក់។ 
អញច ឹងគត់បិទែកបម៉ូតូេនះគឺេដមបីកំុឲយចំហនូវែកបម៉ូតូគត់យូរេពក 
េរពះថេនេពលែដលែកបម៉ូតូគត់ចំហអចនឹងេកដ មកចំម៉ូតូគត់។ េនេពលែដលកេមដ ប៉ះម៉ូតូគត់ 
េធវឲយសងំម៉ូតូរបស់គត់ហនឹងហួតអស់។ អញច ឹងសងំម៉ូតូ គឺងយនឹងហួតេឡងេលណស់។ 
ដូេចនះរបសិនេបេយងមិនបនរបុងរបយ័តន វនឹងហួតអស់សងំម៉ូតូជមិនខន។ 
មយ៉ងវញិេទៀតគត់បិទែកបម៉ូតូ េដមបីរកសសុវតថិភពសមភ រៈរបស់គត់ ែដលបន 
គត់បនដក់េនេរកមែកបម៉ូតូ។ អញច ឹងមនដូចជអវរងេហយនិងមួកសុវតថិភព។ 
អញច ឹងរបសិនេបគត់មិនបិទែកបម៉ូតូវញិេនះេទ អនកដៃទមក ឬក៏េចរមក 
វអចនឹងយកសមភ រៈេនកនុងែកបម៉ូតូេនះបត់ទងំអស់។ 
អញច ឹងគត់បិទេដមបីរកសសុវតថិភពរបស់សមភ រៈរបស់គត់ែដលេនេរកមែកបម៉ូតូ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
ម៉ូតូរតូវបិទែកបវញិបនទ ប់ពីេបករចួ េរពះថេនេពលែដលម៉ូតូេបកែកប គឺវមិនលអេមលេនះេទ 
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គឺវអរកក់េមល 
ដូេចនះេយងរតូវបិទែកបវញិភល មៗបនទ ប់ពីេយងែលងរតូវករេបកែកបម៉ូតូេនះេទៀតេហយ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ គឺេយងេឃញមននឡិកចំនួនពីរ 
ជមួយនឹងរបដប់វស់សីតុណហ ភពចំនួនពីរ ឬក៏េយងេហថែទម៉ូែម៉រត។ 
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេនកនុងភសែខមរ េយងអចនិយយថែទម៉ូែម៉រត 
ឬក៏របដប់វស់សីតុណហ ភព បទ។ អញច ឹងេនកនុងេនះ េយងេឃញថ នឡិកទី ១ 
គឺមនេនែកបរែទម៉ូែម៉រត ឬក៏របដប់វស់សីតុណហ ភពមួយ។ នឡិកទី ១ គឺចងអុលនូវេម៉ង ៨ បទ 
ចងអុលេម៉ង ៨ គត់ ែដលសីតុណហ ភពេពលេនះគឺមនលកខណៈរតជក់ 
េរពះថេយងេឃញរកិតរកហម បទ ពណ៌រកហម ឆនូតរកហម គឺេនពក់កណដ លរកិតៃនែទម៉ូែម៉រត 
ឬរបដប់វស់សីតុណហ ភព។ អញច ឹងបនន័យថ សីតុណហ ភពេពលេនះគឺរតជក់ គឺេម៉ង ៨ រពឹក 
អញច ឹងេម៉ង ៨ រពឹក គឺសីតុណហ ភពរតជក់។ ជធមមតែខរងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺេពលរពឹកមនអកសធតុរតជក់ខល ងំ។ បទ 
ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតរបេទសកមពុជសថិតេនកនុងតំបន់អសីុអេគនយ៍ េហយមនអកសធតុេកដ  
េហយេសម។ ដូេចនះ រដូវរង ឬក៏រដូវរតជក់េនកនុងរបេទសកមពុជ 
មិនបណដ លឲយធល ក់ទឹកកកេនះេទ េរពះអកសធតុេនតំបន់រតូពិក គឺពំុមនអកសធតុ [...] 
រតជក់ដល់ធល ក់ទឹកកកេនះេទ។ គឺបុ៉ែនតវអចរតជក់ខល ងំ បទ េហយេពលខលះ 
គឺសីតុណហ ភពអចធល ក់ចុះរហូតដល់ ១០ អងស ឬក៏ ១៥ អងសផងែដរ។ ដូេចនះគឺមនភពរតជក់ 
ក៏បុ៉ែនតមិនអចធល ក់ទឹកកកេនះេទ។ អញច ឹងអកសធតុរតជក់ ឬក៏ករមិតៃនអកសធតុរតជក់ 
ឬក៏កេមដ េគេហថសីតុណហ ភព។ អញច ឹងរបដប់វស់សីតុណហ ភព គឺវស់ ឬក៏េរបែទម៉ូែម៉រត 
េគេរបសរមប់វស់សីតុណហ ភពេនខងេរកថេតវេកដ ឬក៏រតជក់ អញច ឹងដូចេនះ 
េយងមកេមលនឡិកេនះ គឺេនេពលែដលេម៉ង ៨ គឺសីតុណហ ភពគឺរតជក់។ អញច ឹងរហូត 
េយងេឃញថ នឡិកបនចងអុលេម៉ងជិត ១ អញច ឹងេម៉ង ១២ និង ៤០ នទី បទ ដល់េពលេម៉ង 
១២ និង ៤០ នទី គឺសីតុណហ ភពចប់េផដមេឡងកេមដ  គឺេយងេឃញថែទម៉ូែម៉រត 
ឬក៏របដប់វស់សីតុណហ ភព បនបងហ ញឆនូតរកហមរបស់វេឡងជិតដល់ខងេលែតមដង។ 
អញច ឹងបនន័យថសីតុណហ ភពគឺចប់េផដមេកដ េឡងវញិេហយ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ វគឺជេពលៃថងរតង់ 
េរពះថអមបញ់មិញេយងេឃញថ េឃញេម៉ងវ ១២ កនលះ ឬក៏ ១២ ែសសិប។ អញច ឹង ១២ 
ែសសិប គឺេលស ១០ នទី េយង ១២ កនលះ គឺ ១២ សមសិបនទី។ អញច ឹងរបសិនេបេម៉ង ១២ 
សមសិបនទី គឺេយងេហ ១២ កនលះ ក៏បុ៉ែនតអមបញ់មិញ គឺេម៉ង ១២ និងែសសិបនទី បទ។ 
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អញច ឹងេម៉ង ១២ និងែសសិបនទី គឺជេពលេវលមួយែដលកូនសិសសេចញពីេរៀន។ 
េនកនុងរបេទសកមពុជមនសលខលះគឺកូនសិសសនឹងេរៀនរពឹកផង លង ចផង បទ។ 
បុ៉ែនតេនសលខលះគឺេគេរៀនែតមួយរពឹកេនះេទ។ ដូេចនះេនសលេរៀន េគចូលេរៀនេម៉ង ៧ រពឹក 
និងេចញេម៉ង ១១។ ក៏បុ៉ែនតសរមប់ែតសលែដលេគបេរងៀនពីរេវន បទ គឺរពឹក លង ច 
គឺេគចូលេម៉ង ៧ េចញេម៉ង ១១ និងចូលេម៉ង ១ េចញេម៉ង ៥។ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងអចនិយយថ សិសសគឺដល់េពលសរមកញុបំយេនេពលៃថងរតង់។ អញច ឹង 
ពួកគត់េចញពីសលេរៀន។ េយងេឃញេនកនុងេនះ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺមនសលេរៀនមួយ បទ មនអគរសលេរៀនមួយ ែដលេនកនុងេនះ គឺេយងេឃញមនពីរជន់ 
អគរេនះគឺពីរជន់ បទ េហយមនរបមំួយបនទប់។ អញច ឹង មនថន ក់េរៀនចំនួនរបមំួយបនទប់។ 
េហយេនេលអគរេនះ េយងេឃញមនរពះអទិតយចំនួនមួយ អញច ឹងបនន័យថ 
រពះអទិតយរះេនកមពស់ៃថងរតង់ បទ អញច ឹងគឺជេពលេវលៃថងរតង់។ 
េហយេយងេឃញមនសិសសជេរចន គត់បនេដរេចញពីអគរសលេនះ។ 
អញច ឹងបនន័យថដល់េម៉ងែដលគត់សរមក ដូេចនះគត់រតូវេដរេចញពីអគរេទផទះ 
ឬក៏េទកែនលងញុបំយ។ បទ សិសសខលះែដលមនផទះជិតគឺគត់េទផទះរបស់គត់ 
ចំែណកឯសិសសែដលមនផទះឆង យ គឺគត់េទកែនលងញុបំយ ឬក៏េគេហថអហរដឋ ន។ 
អញច ឹងជទូេទសលនីមួយៗែតងែតមនអហរដឋ នរបស់េគ 
សរមប់ឲយសិសសនុសិសសចូលញុអំហរ។ េយងេឃញេនពីមុខអគរេនះ គឺមនដងទង់ជតិមួយ 
បទ អញច ឹងបេងគ លខពស់មួយេនះ េគេហថដងទង់ជតិ 
ែដលេយងេឃញមនទង់ជតិចងេនដងបេងគ លេនះ កំពុងែតបក់រវចិៗ។ 
អញច ឹងទង់ជតិគឺដក់េនរគប់សលែតមដង។ េហយជទូេទមុនេពលចូលេរៀន 
គឺសិសសទងំអស់រតូវែតេគរពទង់ជតិ គឺេយងរតូវបងហូតទង់ជតិេឡងេដយេរចៀងចេរមៀងជតិ 
ដូចជេនកនុងសលេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេពលរពឹកេម៉ង ៧ 
េនេពលែដលសិសសចូលដល់សលអស់ គឺសិសសទងំអស់ រតូវមកតរមង់ជួរគន េនែកបរទង់ជតិ 
េដមបីេរចៀងេភលង េរចៀងបទេភលងជតិ េហយបងហូតទង់ជតិេឡងេលេនេពលរពឹក។ 
អញច ឹងបទេភលងជតិរបស់របេទសកមពុជ គឺមនចំណងេជងថបទនគររជ។ 
អញច ឹងគឺេយងែតងែតេរចៀង េដមបីបងហូតទង់ជតិេឡងេលេនេពលរពឹក។ េហយបនទ ប់មក 
េនេពលែដលសិសសេចញពីេរៀនេនេពលលង ច គឺេយងរតូវបងហូតទង់ជតិចុះវញិ 
េដយេរចៀងបទនគររជដែដល។ អញច ឹងេនរគប់សលទងំអស់ គឺរតូវបងហូតទង់ជតិពីរដង 
ទីមួយគឺេនេពលរពឹកេម៉ង ៧ និងទីពីរេនេពលលង ចេម៉ង ៥ ឬក៏េនេពលរេសៀល។ 
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ចូលដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺេយងេឃញថេម៉ង ១២ បទ េម៉ង ១២ 
ែសសិបនទី គឺមនអកសធតុេកដ ។ អញច ឹងេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់ េយង មន 
េឃញេកមងរបុសមន ក់ បទ គត់កំពុងែតេសលៀកឯកសណឋ នសលរបស់គត់ 
េដយគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ទឹកសមុរទ េហយេនខងេឆវងៃដគឺមនេហេប៉មួយ។ 
អញច ឹងអវគត់មនេហេប៉ កូនេហេប៉តូចមួយ េនខងេឆវង។ 
េកមងរបុសមន ក់េនះេដរេដយអករៈែបកេញស គត់មនសព យកតបមួយេនខងេរកយខនង 
ែដលកតបេនះគឺពណ៌ស។ េយងេឃញថេកមងរបុសេនះេដរេរកមកេមដ ៃថង 
េដយេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញមនរពះអទិតយមួយកំពុងែតបេញចញកេមដ ។ 
េហយគត់េដរបេណដ រ គឺយកៃដេឆវង ៃដសដ រំបស់គត់ បទ គត់យកៃដសដ រំបស់គត់ 
ចប់កអវរបស់គត់ េដមបីរលស់េឡង។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរេរកមកេមដ  
គឺមនអកសធតុេកដ  េយងេឃញថគត់ែបកេញសេរចន 
អញច ឹងេហយគត់យកៃដរបស់គត់មួយចំេហៀង ចប់កអវរបស់គត់េដមបីរលស់ 
េធវយ៉ងណឲយមនខយល់ចូលេនកនុងអវរបស់គត់េដមបីឲយរតជក់ខលួន។ 
អញច ឹងគត់េធវែបបេនះេដមបីឲយមនខយល់ចូលេនកនុងអវ េដមបីឲយរតជក់ខលួនរបស់គត់។ 
េរពះែតរបេទសកមពុជេនកនុងតំបន់រតូពិក េហយមនអកសធតុេកដ េហយេសម ដូេចនះេហយ 
េនេពលែដលរតូវកេមដ  គឺខលួនរបណរបស់េយងងយនឹងែបកេញសជេរចន។ បទ 
េដយសរែតមន េយងមនសំេណ មេនកនុងខលួនជនិចចតមរយៈអកសធតុ អញច ឹង 
េនេពលែដលរតូវកេមដ  គឺេញសនឹងបេញចញមក អញច ឹងទឹកែដលេចញពីខលួន េយងេហថេញស 
ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់េដរេរកមកេមដ ៃថងេកដ ខល ងំ។ ដូេចនះេហយ 
គត់ែបកេញសហូរយ៉ងេរចន អញច ឹងគត់ហូរេញស ឬក៏ែបកេញសយ៉ងេរចន 
េចញពីមុខរបស់គត់។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមុខរបស់គត់បេញចញទឹកមកជេរចន 
ែដលជេញសេនះ។ េហយគត់បនយកៃដចប់កអវរបស់គត់េដមបីរលស់ 
េធវយ៉ងណឲយខលួនគត់រតជក់។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺនិយយអំពីផទះមួយ បទ ែដលេនកនុងផទះេនះគឺមននឡិកមួយ គឺចងអុលេម៉ង ៦ និងេលសបនតិច 
បទ របែហលជេម៉ង ៦ ពីរនទី។ បទ អញច ឹងេនកនុងរដូវរតជក់ េនេពលែដលេម៉ង ៦ 
េនេពលែដលលង ច គឺសីតុណហ ភពចប់េផដមចុះរតជក់វញិ។ បទ អញច ឹងេពលរពឹកពីេម៉ង ៧ 
ពីេម៉ង ៧ េទ គឺចប់េផដមសីតុណហ ភពរតជក់ រហូតដល់េម៉ង ១០ រហូតេទដល់េម៉ងលង ច េម៉ង 
៥ គឺសីតុណហ ភពចប់េផដមេឡងកេមដ វញិ។ អញច ឹងពីេម៉ង ៧ រពឹក រហូតដល់េម៉ង ១០ រពឹក 
គឺមនអកសធតុរតជក់។ ចំែណកចប់ពីេម៉ង ១០ រពឹក រហូតេទដល់េម៉ង ៥ លង ច 
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គឺមនសីតុណហ ភពេកដ ខល ងំ អញច ឹងេទះជរដូវរងក៏សីតុណហ ភពេកដ ែដរ បុ៉ែនតចប់ពីេម៉ង ៥ លង ច 
រហូតដល់េម៉ង ៥ រពឹក គឺអកសធតុចប់េផដមរតជក់ េហយរតជក់ខល ងំជងេពលរពឹកេទៀត។ 
អញច ឹងេនកនុងរដូវរងគឺសីតុណហ ភពគឺរតជក់េរចនជងេកដ  េនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថគឺេម៉ង 
៦ លង ច េដយេយងេឃញេនតមបងអួច បទ បងអួចែដលេបកវងំននេនះ 
គឺេយងេឃញរពះអទិតយកំពុងែតលិចេនែកបរភនំ។ អញច ឹងចប់េផដមពីេពលេម៉ង ៥ េទ 
គឺរពះអទិតយចប់េផដមលិច េហយរពះអទិតយលិចេនទិសខងលិច រពះអទិតយរះេនទិសខងេកត។ 
អញច ឹងេពលេម៉ង ៧ រពឹក គឺរពះអទិតយចប់េផដមរះ ចំែណកេម៉ង ៥ លង ច 
គឺរពះអទិតយចប់េផដមលិច។ អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលរពះអទិតយលិច 
គឺជេពលយប់េហយ។ បទ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថមនផទះមួយ 
ែដលេនែកបរេជងភនំ េហយរពះអទិតយកំពុងែតលិចេនែកបរភនំេនះផងែដរ។ បទ 
េមលេទគឺរូបភពេនះគឺរសស់សអ ត េដយសរែតបងហ ញអំពីេទសភពនេពលៃថងលិច។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ េម៉ង ៦ លង ច 
ដូេចនះសិសសរតូវេចញពីសលេហយ។ អញច ឹងេយងេឃញេកមងរបុសដែដលេនះ បទ 
គត់បនជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះវញិ។ គឺគត់ជិះម៉ូតូេដយៃដរបស់គត់កន់ចងកូតម៉ូតូ 
ែភនករបស់គត់សមលឹងេទមុខរតង់ េហយម៉ូតូរបស់គត់គឺមនកញច ក់េមលេរកយមួយផងែដរ 
េដមបីេមលសុវតថិភពេនខងេរកយ។ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ជិះម៉ូតូ 
េដយពក់មួកសុវតថិភពពណ៌ស បទ េហយគត់ពក់អវរង។ អញច ឹងេទះបីជេពលលង ចក៏េដយ 
ក៏គត់រតូវែតពក់អវរង េរពះថេនេពលលង ចគឺសីតុណហ ភពរតជក់ជងេពលរពឹក។ 
ដូេចនះេដមបីរកសភពកក់េកដ  គត់រតូវែតពក់អវរងរបស់គត់ជប់ជនិចចេនេពលែដលគត់ជិះម៉ូតូ 
េរពះេនេពលែដលជិះម៉ូតូ គឺមនខយល់យ៉ងេរចន ឬក៏ខយល់ខល ងំមកប៉ះនឹងខលួនេយង។ 
េហយខយល់េនះគឺមនភពរតជក់ ដូេចនះេហយវអចេធវឲយេយងរងបន។ 
អញច ឹងគត់រតូវែតពក់អវរងេនេពលែដលគត់កំពុងែតជិះម៉ូតូេដមបីរកសភពកក់េកដ ។ បទ 
េហយគត់ជិះម៉ូតូ េហយគត់សព យកតបមួយផងែដរ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េទេរៀន 
គត់យកកតបេទ េពលែដលគត់មកផទះវញិ គត់រតូវែតយកកតបមកផទះវញិផងែដរ។ បទ 
អញច ឹងបនន័យថេនកនុងរូបភពេនះ គឺេកមងរបុសេនះ គត់េចញពីសលេរៀនេហយ 
អញច ឹងគត់រតូវែតមកផទះវញិេដយជិះម៉ូតូរបស់គត់ 
េរពះថករជិះម៉ូតូគឺេធវឲយេយងចំេណញេពលេវល 
េនេពលែដលេយងេដរគឺចំណយេពលយូរនិងហត់។ ដូេចនះគត់ជិះម៉ូតូ 
េធវឲយគត់ចំេណញេពលេវលមកដល់ផទះបនេលឿន។ បទ បនទ ប់ពីគត់ជិះម៉ូតូេចញពីសល 
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េនេពលែដលគត់មកដល់ផទះ េនះគត់នឹងទទួលទននូវអហរេពលលង ច 
ឬក៏និយយេលងជមួយនឹងរកុមរគួសររបស់គត់ េនកនុងផទះតមទមល ប់ជក់ជពំុខន។ 


