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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីរដូវរង 
ែដលេនកនុងរបេទសកមពុជេយងគឺមនករែបងែចកជពីររដូវ រដូវរបងំ និងរដូវវសស។ 
រដូវរបងំគឺេយងសំេដេទេលរដូវេកដ  និងរដូវវសសគឺេយងសំេដេទេលរដូវ រដូវេភលៀង 
គឺេយងសំេដេទេលរដូវេភលៀង។ បុ៉ែនតេនឆន ខំលះ េន េន[អំឡុង] េនអំឡុងែខ ១២ ឬក៏ែខ ១ 
េនអំឡុងែខ ១២ ឬក៏ែខ ១ េយង អត់មនពនលឺៃថង និងមនខយល់បក់ ដូេចនះវគឺជរដូវរងសរមប់ 
សរមប់របជជនែខមរ។ េដយសរែតេនកមពុជេយងអត់មន 
េដយសរែតេនកមពុជេយងអត់មនទឹកកកធល ក់េទ បុ៉ែនតេនេពលែដល េនេពលែដល មន 
េនេពលែដលមនខយល់បក់ខល ងំ និងអត់មនពនលឺៃថង និងអត់មនពនលឺៃថង និងេពលខលះមនេភលៀងតិចៗ 
េនះគឺជរដូវរតជក់សរមប់ពួកេយង។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ រូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនបុរសមន ក់ គត់កំពុងេគងលក់យ៉ងរសួលេនេលែរគកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េយងេឃញមនែរគេគងមួយ 
ែដលែរគេគងរបស់គត់គឺដក់េនជប់នឹងជញជ ងំជិតនឹងមត់បងអួចកញច ក់របស់គត់។ 
ែដលបងអួចកញច ក់របស់គត់គឺមនវងំននអមសងខង បុ៉ែនតគត់មិនបនបិទវងំននេនះេទ 
េដយសរែតគត់ចង់ឲយមនពនលឺរពះអទិតយចងំចូលមកខងកនុងបនទប់របស់គត់ 
េនេពលរពឹកេនេពលែដលរពះអទិតយរះ។ និងេនែកបរបងអួចកញច ក់េនះេយងេឃញមនរូបថតមួយ 
េយងេឃញមនរូបថតមួយ ែដលពយួរជប់នឹងជញជ ងំែកបរនឹងមត់បងអួចេនះ របែហលជរូបថតគត់ 
ឬក៏រូបថត[រគួសរ] របែហលជរូបថតគត់ ឬក៏ជរូបថតរគួសររបស់គត់ 
ែដលមនឪពុកមដ យនិងគត់។ ែដលេយងេឃញ និង និងេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ 
គត់មិនទន់ភញ ក់ គត់មិនទន់េរកកពីេគងេទ គត់មិនទន់េរកកពីេគងេទ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់េគងលក់យ៉ងរសួល េយងេឃញគត់េគងលក់រសួលេនេលែរគរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញគត់េកយេខនយនិងដណដ ប់ភួយ។ េដយសរែតេយងរកេឡកេមលេទខងេរក 
េយងេឃញមន េយងេឃញមនខយល់បក់ខល ងំ និងអត់មនរពះអទិតយ ដូេចនះវគឺចប់េផដម 
ដូេចនះគឺចប់េផដមរដូវរង អញច ឹងគត់រតូវដណដ ប់ភួយេបេទះបីជគត់េនកនុងផទះ 
ឬក៏កនុងបនទប់េគងរបស់គត់ក៏េដយ។ ពីេរពះរបសិនេបគត់មិនបនដណដ ប់ភួយេទ គត់អច 
គត់អចឈ ឺឬក៏ផដ សយយ៉ងងយរសួល េដយសរែតខងេរកគឺមនអកសធតុរតជក់។ 
និងេយងេឃញេនែកបរែរគរបស់គត់ ែកបរកបលែរគរបស់គត់េយងេឃញមនតុមួយ 
ែដលតុេនះេយងេឃញមនបីថត តុេនះេយងេឃញមនបីថត 
េនេលតុេនះេយងេឃញមនអំពូលេភលងបញឈរដក់េនតុេនះ 
ែដលអំពូលេភលងេនះគឺេរបសរមប់បិទ ឬក៏េបក មនន័យថេនេពលែដលគត់ 
មនន័យថមុនេពលែដលគត់ចូលេគង គត់អចេរបអំពូលេភលងេនះេដមបីអនេសៀវេភ 
ឬក៏េមលទូរទសសន៍។ បុ៉ែនតេនេពលែដលគត់ចូលេគង គត់អចបិទអំពូលេភលងេនះ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — COLD SEASON (VANNA)  

  

	 	 	
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. 

េដយរគន់ែតេឈងៃដចុចកុងតក់ អញច ឹងអំពូលេភលងេនះនឹងរលត់។ 
និងេយងេឃញេនែកបរអំពូលេភលងបញឈរេនះ េយងេឃញមននឡិកេរទ៍មួយ 
ែដលនឡិកេរទ៍េនះគឺេរបសរមប់កំណត់េម៉ង ឬក៏កំណត់េពលេវលែដលគត់ចង់ ែដលគត់ចង់ 
ែដលគត់ចង់េរកកពីេគង េដមបី េដមបីកំុឲយយឺតកនុង េដមបីកំុឲយយឺតេទសល អញច ឹងគត់រតូវ 
គត់រតូវកំណត់េម៉ង គត់រតូវកំណត់េម៉ង ពីេរពះេនេពលែដលគត់កំណត់េម៉ងណមួយ 
នឡិកេនះនឹងេរទ៍បេញចញសំេឡងជសញញ របប់ដល់គត់។ 
 
និងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលនឡិកេនះេរទ៍ 
េនេពលរពឹករពលឹម អញច ឹងេរកយេពលែដលនឡិកេរទ៍ គត់ក៏ គត់ក៏ភញ ក់ដឹងខលួន 
គត់ក៏ភញ ក់ដឹងខលួន។ បនទ ប់មកគត់ក៏េរកកអងគុយ គត់ក៏េរកកអងគុយ បុ៉ែនតគត់មិនទន់ 
គត់មិនទន់េរកកេចញពីែរគេទ គត់េនអងគុយេនេលែរគេនេឡយ 
េដយភួយរបស់គត់ដណដ ប់េនេលេជងរបស់គត់។ អញច ឹង[គត់] គត់រគន់ែតេរកកអងគុយ 
និងពត់ខលួន និងសង ប។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់ពត់េទេលចុះេរកម 
និងៃដមខ ងេទៀតគឺទប់មត់របស់គត់េដយសរែតគត់សង ប 
េនេពលែដលសង បគឺមត់របស់េយងហធំ ដូេចនះគត់យកៃដទប់មត់របស់គត់ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតសង បនិងពត់ខលួន េរកយេពលែដល េរកយេពលែដលភញ ក់ 
េរកយេពលែដលនឡិកេរទ៍ដស់គត់ឲយេរកកេដមបីេទសលេរៀនឲយទន់េពល 
អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹងេយងេឃញគត់េរកកអងគុយែដល ែដលគត់ខនងរបស់គត់ែផអកនឹង 
ែផអកនឹងេខនយ និងពត់ខលួនបេណដ រសង បបេណដ រ។ 
អញច ឹងនឡិកេនះបនេរទ៍ដស់គត់ឲយភញ ក់ដឹងខលួន។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដលគត់ភញ ក់ដឹងខលួនេហយ 
គត់ក៏បនចុះពីេលែរគេដរតរមង់េទកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់។ 
េយងេឃញគត់េសលៀកពក់ឯកសណឋ នជ ជេខអវេគងយប់ មនន័យថគត់េសលៀក 
គត់េសលៀកពក់េខអវេគងយប់សរមប់េគងយប់។ 
េដយសរែតេខអវេគងយប់គឺេរៀងធំជងខលួនបនតិច និង ឬក៏រលុង ដូេចនះេធវឲយ 
ដូេចនះេនេពលែដលេគងគឺគត់ចូលចិតតេសលៀកពក់េខអវណរលុង  
េសលៀកពក់េខអវណែដលរលុង និងមិនចេងអៀត អញច ឹងេយងេឃញេខអវេគងយប់របស់គត់គឺ 
េយងេឃញមនអវៃដែវង និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ និងេសលៀកេខ និងគត់េសលៀកេខេជងែវង 
និងគត់េសលៀកេខេជងែវងែដលជេខអវេគងយប់របស់គត់។ ជទូេទេខអវេធវករ 
េខអវេទសលេរៀន ឬក៏េខអវ េខអវេធវករ ឯកសណឋ នសិសសេទសលេរៀន 
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េខអវសរមប់េគងយប់។ អញច ឹងគឺេយងមនខុសគន  និងែបងែចកខុសគន  អញច ឹងេយងេឃញគត់ 
គត់េដរតរមង់ចូលមកកនុងបនទប់ទឹកែដលេយងេឃញគត់មនកន់កែនសងេពះេគេនកនុងៃដ 
កន់កែនសងេពះេគេនកនុងៃដខងសដ រំបស់គត់ អញច ឹងគត់យកកែនសងេពះេគេនះសរមប់េន 
សរមប់ជូតខលួន េនេពលែដលគត់ងូតទឹកេហយ 
គត់អចេរបកែនសងេពះេគេនះជូតខលួនគត់ឲយសងួត ពីេរពះរបសិនេប 
របសិនេបគត់មិនបនជូតខលួនឲយសងួតេទគឺ េនេពលែដលទឹក េនេពលែដលទឹកធល ក់ ធល ក់េន[ឥដឋ] 
េនេលឥដឋ អញច ឹងអចេធវឲយគត់េដររអិលដួល អចេធវឲយគត់េដររអិលដួលបន។ 
និងេនេពលែដលគត់មិនបនជូតខលួនសងួត 
េនេពលែដលគត់ពក់េខអវេគងយប់េនះេដមបីរតលប់េទបនទប់េគងបដូរេខអវរបស់គត់ 
អញច ឹងអចេធវឲយេខអវេគងយប់េនះទទឹក។ 
និងេពលខលះេនេពលែដលេយងពក់អវទទឹកអចេធវឲយេយងផដ សយ និងឈផឺងែដរ 
េដយសរែតអកសធតុេនខងេរករតជក់ផង 
អញច ឹងេយងេឃញគត់តរមង់េដរចូលមកកនុងបនទប់ទឹក។ េយងេឃញេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ 
េយងេឃញមន េយងេឃញមនដូចជ[ម៉សីុន] េយងេឃញមនម៉សីុនទឹកេកដ  
ម៉សីុនទឹកេកដ គឺេយងេរបសរមប់េធវឲយទឹកេកដ  
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ងូតទឹកេកដ េយងរគន់ែតចុចកុងតក់ ឬក៏[...] ឬក៏ ឬក៏ 
ឬក៏បញជ កុងតក់េនះ េដមបីឲយទឹកេនះេកដ អុ៊នៗ ឬក៏េកដ អុ៊នៗ ឬក៏េកដ លមម 
អញច ឹងេយងអចងូតទឹកផក ឈូកេនះបនេដយមិនបច់ដទឹំកេទ។ ជធមមត ឬក៏ជ ជធមមត 
ឬក៏ជទូេទ េនផទះខលះគឺគត់អត់មនម៉សីុន គឺគត់អត់មនម៉សីុនសរមប់េធវឲយ 
អត់មនម៉សីុនទឹកេកដ េទ អត់មនម៉សីុនេធវឲយទឹកេកដ េទ អញច ឹងគត់រតូវេរកកពីរពលឹម 
និងរតូវបងក ត់េភលង ឬក៏គត់រតូវបងក ត់េភលង ឬក៏គត់េរបចរងក ន ចរងក នហគ សេដមបីដទឹំកឲយេកដ ។ 
បនទ ប់មកគត់យកទឹកែដលដេំនះយកចក់ចូលេទកនុងធុង និងលយទឹករតជក់ េដមបីឲយ 
េដមបីងូតទឹកេកដ អុ៊នៗ េដយសរែតអកសធតុេនខងេរករតជក់។ 
អញច ឹងរបសិនេបគត់ងូតទឹករតជក់គត់អចឈ ឺឬក៏ផដ សយបនយ៉ងងយរសួល 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៣ គឺគត់មនម៉សីុន ម៉សីុនទឹកេកដ  ម៉សីុនទឹកេកដ  
អញច ឹងេយងេឃញម៉សីុនទឹកេកដ េនះគឺ េយងេឃញ េយងេឃញមនទឹកផក ឈូក និងមនម៉សីុន 
និងមនកុងតក់េរបសរមប់បញជ  ឬក៏កុងតក់េរបសរមប់េធវឲយ 
េធវឲយទឹកែដលេចញមកខងេរកេនះគឺេកដ លមម លមមសរមប់ងូត និងេយងេឃញមន 
អញច ឹងេយងេឃញមនកែនលង មនកែនលងផល ស់េខអវ ឬក៏េយងេឃញវងំននបងំេនះ 
របែហលជគត់ចូលេទខងកនុងេនះេដមបីផល ស់េខអវ 
ឬក៏កនុងវងំននេនះគត់អចងូតទឹកេនកនុងេនះក៏បនែដរ។ អញច ឹងេយង 
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អញច ឹងេយងេឃញគត់េដរចូលតរមង់េទម៉សីុនទឹកេកដ េនះសរមប់ េដមបីងូតទឹកេកដ អុ៊នៗ 
ពីេរពះេដយសរែតេនខងេរកអកសធតុរតជក់។ អញច ឹងអនកេនទីរកុងគឺគត់ងយរសួល 
គត់រគន់ែតចូលេទកនុងបនទប់ទឹក មនម៉សីុនទឹកេកដ រសប់េធវឲយទឹកេកដ  
និងមនទឹករតជក់ផងែដរ។ បុ៉ែនតអនកែដលរស់េនតមជនបទ 
ឬក៏រគួសរខលះគត់អត់មនលទធភពទិញម៉សីុនទឹកេកដ េនះេទ។ អញច ឹងគត់រតូវដទឹំកេនះឲយេកដ  
និងលយជមួយនឹងទឹករតជក់ េដមបីឲយទឹករតជក់េនះេកដ លមម ដូេចនះគត់អចងូតបន។ 
និងេយងេឃញ [និង]េយងេឃញេនខងេរកមឥដឋេនះដូចជមន 
ដូចជមនរកណត់សរមប់ជូតេជង អញច ឹងមនន័យថេនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងបនទប់ 
ែដលមន េយងេឃញមនវងំននបងំេនះ េយងេឃញមនវងំននបងំេនះ 
គត់អចចូលេទងូតទឹកេនខងកនុង បនទ ប់មកគត់អចេចញមកខងេរក និងជូតេជង[ជមួយ] 
និងជូតេជងឲយសងួតជមួយនឹងរកណត់ជូតេជងែដលគត់ដក់េនកនុងបនទប់ទឹកេនះ។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េដមបីចង់ឲយទឹកេនះេចញមកខងេរកេកដ លមម។ 
ដូេចនះគត់រតូវចុចកុងតក់េដយេយងេឃញកុងតក់េនកនុងម៉សីុនេនះគឺមនពណ៌រកហម 
អញច ឹងគត់េធវឲយទឹកេនះេកដ លមមែដលអចងូតបន។ 
េពលខលះរបសិនេបេយងអត់េចះេរបកុងតក់េនះេទ អញច ឹងេពលខលះេយងចុចកុងតក់ 
េយងចុចកុងតក់ខុសទឹកេនះេកដ ខល ងំ អញច ឹងេនេពលែដលងូតេនេលខលួនេយង 
អចេធវឲយេយងរលកបន អញច ឹងេយងមន េយងមនកុងតក់សរមប់ សរមប់ េធវឲយទឹករតជក់ 
ឬក៏ទឹកេកដ អុ៊នៗ ឬក៏ទឹកេកដ ខល ងំ ែដលេយងេឃញ េយងេឃញទឹកផក ឈូករបស់គត់ 
គឺេយងេឃញទឹកផក ឈូករបស់គត់ និងមន[ម៉សីុន] ទឹកផក ឈូករបស់គត់មន មនម៉សីុន 
មនម៉សីុនេធវឲយទឹកេកដ  មនម៉សីុនេធវឲយទឹកេកដ  អញច ឹងទឹកផក ឈូកេនះ 
េនេពលែដលេបកេយងចង់ េនេពលែដលេបក 
េបសិនេបេយងចង់េបកទឹករតជក់េយងរគន់ែតេបក េយងរគន់ែតេបកកុងតក់េទ 
េយងរគន់ែតេបក ឬក៏មួលវេទ អញច ឹងទឹកនឹងេចញមកខងេរករតជក់ 
របសិនេបេយងចង់បនទឹកេកដ អុ៊នៗលមម េយងរគន់ែតចុចកុងតក់ អញច ឹងទឹកេចញមកខងេរក 
គឺេកដ អុ៊នៗលមមនឹងេយងងូត។  
 
រូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់ចុចកុងតក់េហយ ទឹក 
ទឹកក៏បនេចញពីកបល េចញពីកបលផក ឈូក អញច ឹងេយងេឃញគត់ងូតទឹក 
េដយទឹកេនះគឺទឹកេកដ អុ៊នៗ េដយសរែតគត់ចុចកុងតក់ 
េដមបីឲយទឹកេនះេចញមកខងេរកគឺេកដ លមម អញច ឹងេយងេឃញគត់ គត់ 
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គត់ងូតទឹកបេណដ រគត់កក់សក់របស់គត់បេណដ រ និង និងគត់ដុសសបូ៊េនេលខលួនគត់ 
និងគត់ដុសសបូ៊េនេលខលួនគត់បេណដ រ អញច ឹងគត់ដុសសបូ៊េនេលខលួនរបស់គត់មុន 
បនទ ប់មកគត់កក់សក់របស់គត់ គត់កក់សក់របស់គត់ គត់កំពុងែតញីសក់របស់គត់ 
េដមបីឲយសបូ៊េនះរជបចូលេទសច់កបល េដមបីអចកមច ត់េមេរគ 
និងកំុឲយរមស់េនេលសច់កបល និងសបូ៊ែដលដុសខលួនគឺ សបូ៊ែដលដុសខលួន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមន[អរមមណ៍] េនេពលែដលខលួនរបស់េយងែបកេញស 
ឬក៏មនធូលីដីេរកយេពលែដលេយងជិះម៉ូតូេចញេទខងេរក អញច ឹងេពលរតលប់មកវញិ 
ឬក៏េពលរតលប់មកវញិ េយងរតូវដុសសបូ៊េនះ ឬក៏េពលខលះេយងដុសសបូ៊ដុសខលួនេនះ 
េដមបីឲយកលិនខលួនរបស់េយងរកអូប េដយសរែតេយងែបកេញសេពញមួយៃថង 
េដយសរែតេយងែបកេញសេពញមួយៃថង បុ៉ែនតេពលខលះេរកយេពលែដលេយងេរកកពីេគង 
េយងចង់ េយងចង់ឲយ េយងចង់ឲយខលួនរបស់េយងរកអូប ដូេចនះេយង ដូេចនះបុរសមន ក់េនះគត់បន 
គត់បនដុស គត់បនដុសសបូ៊េលខលួនរបស់គត់ និងកក់សក់របស់គត់ េដយគត់េរប 
េដយគត់េរបទឹកេកដ អុ៊នៗ េចញពីម៉សីុន ម៉សីុនទឹកេកដ របស់គត់។  
 
រូបភពទី រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់ងូតទឹក 
និងជូតសមអ តខលួនរបស់គត់សងួតេហយ គត់ក៏េដររតលប់មកបនទប់េគងរបស់គត់វញិ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បដូរេខអវ អញច ឹងគត់េដះេខអវេគងយប់េចញ បនទ ប់មកគត់ក៏ពក់[ឯកសណឋ ន] 
គត់ក៏ពក់ឯកសណឋ នសលេដមបីេរៀបចំខលួនេទសលេរៀន 
េយងេឃញឯកសណឋ នសលរបស់គត់ េយងេឃញមន េយងេឃញអវរបស់គត់ដូចជអវៃដខល ី
អវេបកកៃដខល ីនិងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ និងគត់េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង 
គត់េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតពក់អវ ពក់អវនិងកំពុងែតបិទេឡវ 
េដយសរែតអវគត់គឺមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ អញច ឹងគត់ គត់ពក់អវ 
គត់េដះអវេគងយប់េចញ អញច ឹងគត់ពក់អវឯកសណឋ នសិសសសល និងគត់កំពុងែត 
គត់កំពុងែត គត់កំពុងែតបិទេឡវ អញច ឹងគត់បិទេឡវបេណដ រគត់រកេឡកេមលេទេម៉ងបេណដ រ 
េដយសរែតគត់មិនចង់ឲយហួសេម៉ងេរៀន 
បនទ ប់មកេទៀតេដយសរែតអកសធតុេនខងេរករតជក់ 
គត់ក៏បនទញយកអវៃដែវងមួយេទៀតែដលជអវរង េដមបីពក់ខងេរក េដមបីពក់ខងេរក 
ពីេរពះឯកសណឋ នសលគត់គឺ េបេទះបីជ េបេទះបីជេខេជងែវង បុ៉ែនតអវរបស់គត់គឺអវៃដខល ី
ដូេចនះរបសិនេបគត់ជិះម៉ូតូេចញេទខងេរក អញច ឹងអកសធតុេនខងេរករតជក់ផង 
ដូេចនះអចេធវឲយគត់ អចេធវឲយគត់រង អចេធវឲយគត់រងបន អញច ឹងគត់រតូវពក់អវ 
គត់រតូវពក់អវមួយេទៀត អវៃដែវង ែដលេយងេហថអវរងេនះេនខងេរកមួយជន់េទៀត 
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អញច ឹងេយងេឃញគត់ស៊កៃដបនមខ ងេហយ បនទ ប់មកគត់ស៊កៃដមខ ងេទៀត 
អញច ឹងគត់ស៊កអវចូលខលួនបេណដ រគត់េមលេម៉ងបេណដ រ។ បនទ ប់មកេទៀត 
េរកយេពលែដលគត់ពក់អវរងស៊កចូលខលួនរបស់គត់រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនទញយកមួកសុវតថិភពពក់េនេលកបលរបស់គត់ 
េដមបីករពរសុវតថិភពេនេពលែដលជិះម៉ូតូ 
អញច ឹងជទូេទអនកែដលជិះឡនគឺគត់ពក់ែខសរកវត់សុវតថិភព បុ៉ែនតអនកែដលជិះម៉ូតូេយងរតូវពក់ 
េយងរតូវពក់មួកករពរសុវតថិភព េដមបីករពរកបលរបស់េយង របសិនេបេយងមនករដួល 
ឬក៏ប៉ះទងគិច រតូវនឹងកបលមួកករពរអចជួយករពរកបលរបស់េយងបន 
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនទញមួកករពរមកពក់េនេលកបលរបស់គត់។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់េរៀបចំខលួនរចួរល់េហយ 
និងពក់មួកសុវតថិភពរចួរល់េហយ គត់ក៏បនេឡងម៉ូតូ និងជិះម៉ូតូេទសលេរៀន។ 
េយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញ េយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញមនកង់ពីរ 
កង់ខងមុខមួយ កង់ខងេរកយមួយ។ េនខងមុខម៉ូតូេយងេឃញមនចេងកៀង ឬក៏េភលង 
ឬក៏អំពូលេភលងម៉ូតូ េរបសរមប់បំភលឺផលូវេនេពលយប់ ឬក៏េនេពលេភលៀង 
ឬក៏េនេពលែដលមនេមឃងងឹត និងេយងេឃញមនកញច ក់ដក់អម ដក់សងខង 
កញច ក់គឺេយងេរបសរមប់ងយរសួលេមលេទខងេរកយ របសិនេបេយងអត់ពក់មួកសុវតថិភព 
និងម៉ូតូរបស់េយងអត់ដក់កញច ក់េទ េពលខលះបូ៉លិសនឹងផក 
េពលខលះបូ៉លិសនឹងផកលុយរបស់េយង េដយសរែតេយងមិនបនពក់មួកសុវតថិភព 
និងដក់កញច ក់សរមប់េមលេរកយ ឬក៏េមលេឆវងសដ  ំអញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូគត់េលឿន 
អញច ឹងគត់ជិះម៉ូតូយ៉ងេលឿនេទសលេរៀន។ 
 
រូបភពទី រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គត់ក៏ គត់ក៏ជិះម៉ូតូមកដល់សល 
បុ៉ែនតគត់រតូវចុះពីេលម៉ូតូបេណដ រម៉ូតូចូលេទកនុងកែនលងេផញម៉ូតូ អញច ឹងរបែហលជសលមួយចំនួន 
គត់អត់អនុញញ តឲយេយងជិះម៉ូតូចូលេទខងកនុងេទ។ អញច ឹងេយងរតូវបេណដ រម៉ូតូចូលេទខងកនុង 
េដយេយងេឃញេនខងកនុងបរេិវណសលេនះមនម៉ូតូជេរចន ែដលឈប់ចតេនទីេនះ 
ែដលម៉ូតូទងំអស់េនះជម៉ូតូរបស់សិសសសលេផសងៗេទៀត 
ែដលគត់េរបម៉ូតូេនះជមេធយបយេធវដំេណ រពីផទះរបស់គត់មកសលេរៀន 
អញច ឹងេយងេឃញេនសលខលះកែនលងេផញម៉ូតូគឺយក ២០០ ឬក៏ ៥០០។ ៥០០ 
អញច ឹងគត់កិបសំបុរតឲយេយង អញច ឹងគត់េមលែថម៉ូតូរបស់េយងរហូតដល់េយងចប់ ចប់ថន ក់េរៀន 
េយងអចមកយកម៉ូតូបនេដយរគន់ែតបងហ ញសំបុរតម៉ូតូេទគត់ និង និងឲយលុយេទគត់ ២០០ 
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ឬក៏ ៥០០ អញច ឹងគត់នឹងអនុញញ តឲយេយងយកម៉ូតូេនះ អញច ឹងកែនលងខលះគឺយក ២០០ ឬក៏ ៣០០ 
កែនលងខលះយកៃថលេផញម៉ូតូ ៥០០។ បុ៉ែនតកែនលងខលះគឺយកៃថលេផញម៉ូតូ ១០០០ អញច ឹងវតមកែនលង 
តមកែនលង បុ៉ែនតជ បុ៉ែនតេនកនុងសលេដយសរែតពួកគត់គឺជសិសស 
អញច ឹងពួកគត់អត់ទន់មនករងរេធវេនេឡយេទ។ គត់ចយលុយរបស់ឪពុកមដ យរបស់គត់ 
របស់ពួកគត់ អញច ឹងជទូេទករេផញម៉ូតូេនសលគឺអត់ៃថលេទ គឺរតឹមែត ២០០ ៣០០ ឬក៏យ៉ងេរចន 
៥០០ ែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងេយងេឃញគត់មកដល់សល គត់ចុះពីេលម៉ូតូ និងគត់ចុះពីេលម៉ូតូ 
េយងេឃញគត់សព យកបូប កបូប ែដលេនកនុងកបូបេនះគឺមនសមភ រៈសរមប់សិកស 
មនដូចជេសៀវេភ មនេសៀវេភ បិ៊ច ឬក៏េខម ៃដ អញច ឹងេយងេឃញ[របស់] េយងេឃញ 
សមភ រៈសរមប់សិកសគឺគត់ដក់េនកនុងកបូបសព យខងេរកយរបស់គត់ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់មកដល់សល គត់មកដល់សល គត់ក៏បេណដ រម៉ូតូចូលេទសលេដមបី 
េដមបីឈប់ចតម៉ូតូេនះេនកែនលងេផញម៉ូតូ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ 
េរកយេពលែដលគត់ចតម៉ូតូេនះឈប់េនកនុងបរេិវណសលរចួេហយ គត់ក៏បនេបកែកបម៉ូតូ 
គត់ក៏េបកែកបម៉ូតូែដលេនខងកនុងេនះគឺជកែនលងសរមប់ចក់សងំ និងេនកនុងេនះគឺមន 
គឺមនថតមួយសរមប់ដក់អីវ៉ន់ សរមប់ដក់អីវ៉ន់ចូលេទកនុងេនះ អញច ឹងេយងអចេបកែកបម៉ូតូ 
និងដក់អីវ៉ន់ និងដក់អីវ៉ន់ចូលេទខងកនុងែកបម៉ូតូេនះ អញច ឹងេដយសរែត 
េដយសរែតគត់មកដល់សល អញច ឹងគត់អត់អចពក់មួកករពរសុវតថិភព 
ឬក៏អវរងចូលេទកនុងសលបនេទ 
អញច ឹងគត់រតូវេបកែកបម៉ូតូេនះេដមបីដក់របស់ទងំអស់េនះចូលេទខងកនុង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់េបកែកបម៉ូតូេនះរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនេដះអវរងេចញពីខលួនរបស់គត់ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនេដះមួកករពរសុវតថិភពេចញពីេលកបលរបស់គត់ 
និងគត់ដក់មួកករពរសុវតថិភពនិងអវរងចូលេទកនុង ចូលេទកនុងែកបម៉ូតូរបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញេនេពលែដលគត់េបកែកបម៉ូតូ េយងេឃញមនឃលុបមួយេនខង 
េយងេឃញមនឃលុបមួយ ែដលឃលុបម៉ូតូេនះគឺេយងេរប គឺេយងអចដក់ េយងអចដក់អីវ៉ន់ 
េយងអចដក់អីវ៉ន់ ឬក៏េន េនខងកនុងេនះគឺជកែនលងសរមប់ចក់សងំផងែដរ។ 
និងមនរបេឡះមួយ េយងអចដក់អីវ៉ន់េនខងកនុងេនះបនយ៉ងងយរសួល 
ពីេរពះរបសិនេបេយងដក់មួកេនខងេរក េពលខលះ 
េពលខលះអចបត់េដយសរែតមនអនកចូលមកខងកនុងសល 
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និងលួចយកមួកេនេលម៉ូតូរបស់េយង អញច ឹងេយងេឃញគត់របយ័តន 
អញច ឹងេយងេឃញគត់មនកររបុងរបយ័តន 
គត់យកមួកនិងអវរងេនះដក់ចូលេទកនុងម៉ូតូរបស់គត់ ឬក៏ថតម៉ូតូរបស់គត់ ឬក៏ 
ឬក៏ឃលុបម៉ូតូរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់ដក់មួកករពរសុវតថិភព 
ឬក៏អវរងរចួរល់េហយ គត់ក៏បនបិទែកបម៉ូតូរបស់គត់វញិ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់បិទែកបម៉ូតូ អត់មនអនកណអច 
អត់មនអនកណអចេបកែកបម៉ូតូេនះបនេទ េដយសរែតែកបម៉ូតូេនះគឺមនចក់េស 
ដូេចនះមិនអច មិនអចេបកែកបម៉ូតូេនះលួចយកមួកឬក៏អវរងេនះបនេទ។  
 
រូបភពទី ១២ េយងេឃញ េយងេឃញមននឡិកពីរចងអុលេទេម៉ង ទី ១ គឺចងអុលេទេម៉ង ៨ 
រពឹក ៨ រពឹក អញច ឹងជទូេទអកសធតុរតជក់គឺេនេពលរពឹក និងេនេពលលង ច 
គឺអកសធតុរតជក់ បុ៉ែនតេយងេឃញេម៉ងទី ២ គឺចងអុលេទកន់េម៉ង ១ គឺចងអុលេទកន់េម៉ងជិត 
១ ខវះ ខវះ[៤០] ខវះ ៤០ នទីេទៀតគឺេម៉ង ១។ អញច ឹងអកសធតុចប់េផដមេកដ  
ជទូេទអកសធតុរតជក់ភគេរចនគឺេនេពលរពឹករពលឹម រពឹករពលឹម និងេនេពលលង ច 
អញច ឹងចប់េផដមមនខយល់ និងអត់មនពនលឺៃថង។ បុ៉ែនតចប់េផដមពីេម៉ង ១២ ឬក៏េម៉ង ១ 
គឺអកសធតុចប់េផដមេកដ បនតិច អញច ឹងេយងេឃញ[រូប] េយងេឃញនឡិកទី ១ 
គឺចងអុលេទេលអកសធតុេនេពលរពឹករពលឹមគឺវេរៀងរតជក់បនតិច។ នឡិកទី ២ 
គឺចងអុលេទកន់ចំណុចជិតេម៉ង ចងអុលេទកន់េលខជិតេម៉ង ១ ដូេចនះអកសធតុបដូរេទរង 
រងេកដ បនតិច។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី [១]៣ េយងេឃញេនកនុងសលេរៀនេយងេឃញ 
េយងេឃញសលេរៀន 
េយងេឃញមនកូនសិសសជេរចនកំពុងេដរចូលេទកនុងថន ក់េរៀនរបស់ពួកគត់ របស់ពួក 
របស់ពួកគត់ េយងេឃញ េយង េដយសរែតពួកគត់េរៀនេនេវនៃថង េយងេឃញរពះអទិតយរះ 
និងមនកេមដ េកដ  រពះអទិតយរះ និងមនកេមដ េកដ  និងមន និងមនដំុពពកផងែដរ។ 
អញច ឹងេយងេឃញសលេរៀនរបស់គត់មនដំបូលពណ៌ទឹករកូច និងជញជ ងំសលេរៀនគឺលបពណ៌ 
ភគេរចនគឺលបពណ៌េលឿង ឬក៏លបពណ៌ ឬ ឬក៏លបពណ៌ទឹករកូចតិចៗ ទឹករកូចតិចៗ។ 
អញច ឹងេយងេឃញសិសសសលទងំអស់កំពុងែតេរៀបចំ កំពុងែតេរៀបចំខលួនចូលេរៀន 
េរៀបចំខលួនចូលេទកនុងថន ក់ ឬក៏េដមបីចូលេរៀន 
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េយងេឃញេនខងមុខសលរបស់គត់មនទង់ជតិមួយ ែដលទង់ជតិេនះគឺេយងេរបសរមប់ 
គឺេយងេរបសរមប់េរចៀងចេរមៀងជតិេនេពលរពឹកនិងេនេពលលង ច។ 
អញច ឹងមនន័យថេនេពលរពឹកគឺេយងេរចៀងចេរមៀងបទេគរពទង់ជតិ 
និងបងហូតទង់ជតិេឡងេទេល និងេនេពលែដលរតូវខយល់ទង់ជតិេនះបក់រវចិ។ 
បុ៉ែនតេនេពលលង ចេម៉ង ៥ េនេពលែដលសិសសសលទងំអស់េចញពី េចញពីសលេរៀន 
អញច ឹងេយងរតូវជួបជំុគន តរមង់ជួរេគរពទង់ជតិមដងេទៀត េដមបីបងហូតទង់ជតិេនះចុះមកខងេរកម 
េដមបីយកទង់ជតិេនះេទរកសទុកេនកនុងបនទប់។ អញច ឹងេនេពលរពឹកគឺេយងបងហូតេឡងេទខងេល 
េនេពលលង ចគឺេយងបងហូតទង់ជតិចុះមកខងេរកម និងមនេរចៀងចេរមៀងបទទង់ជតិផងែដរ។ 
 
រូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េដយសរែតអកសធតុេកដ េនេពលអំឡុងេម៉ង ១២ ឬក៏េម៉ង ១ 
រពះអទិតយចប់េផដមរះ និងមនដំុពពកយ៉ងរកស់ អញច ឹងចប់េផដមអកសធតុចប់េផដមេកដ  
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់េនះគត់េដរ គត់េដរបេណដ រ េយងេឃញមនេញសហូរមក 
េយងេឃញមនេញសហូរធល ក់មកបេណដ រ។ អញច ឹង 
អញច ឹងេយងេឃញេនេពលរពឹកគឺអកសធតុរតជក់គត់ពក់អវរង 
បុ៉ែនតេនេពលែដលមនកេមដ [ៃថង] បុ៉ែនតេនេពលែដលេបកៃថង ឬ េនេពលែដលេបកៃថង 
មនរពះអទិតយនិងមនដំុពពករកស់ៗ អញច ឹងចប់េផដមេកដ េធវឲយគត់ែបកេញស។ អញច ឹងគត់េដរ 
គត់េដរបេណដ រេញសហូរបេណដ រ អញច ឹងេយងេឃញគត់ពក់ឯកសណឋ នសិសស 
ឯកសណឋ នរបស់គត់នឹងទទឹកេដយសរែតេញសហូរធល ក់ 
េដយសរែតេញសរបស់គត់ហូរធល ក់ចុះមកខងេរកម។ និងគត់មនសព យកបូបេនខងេរកយ 
ែដលកបូបរបស់គត់គឺដក់សមភ រៈសរមប់សិកស ឬក៏កបូបលុយេនខងកនុងេនះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់េមលេទដូចជេកដ សអុះ េដយសរែតមនេញសហូរធល ក់ 
េដយសរែតមនេញសហូរមកយ៉ងខល ងំ និងគត់េដរេនេរកមពនលឺរពះអទិតយផងែដរ។ 
 
រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េយងេឃញ េយងេឃញនឡិកចងអុលេទកន់េម៉ង ៦ លង ច 
អញច ឹងេម៉ង ៦ លង ចគឺគត់រតលប់ គឺគត់េចញពីសល គឺគត់េចញពីេរៀន គឺគត់េចញពីេរៀន 
អចរតលប់មកផទះវញិបន អញច ឹងេនេម៉ង ៦ លង ចរពះអទិតយលិច េយងេឃញរពះអទិតយលិច 
អកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត អកសធតុចប់េផដមរតជក់ឬក៏រងមដងេទៀត 
េដយមនខយល់បក់ និង េដយមនខយល់បក់ និងេនេពលែដលេយង 
និងេនេពលែដលរពះអទិតយលិច អញច ឹងេនេពលែដលរពះអទិតយលិចនិងមនខយល់ផងេនះ 
អញច ឹងអកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត។ អញច ឹងេយងេឃញេម៉ង 
អញច ឹងជទូេទអកសធតុរតជក់គឺចប់េផដមពីេម៉ង ពីរពឹករពលឹម ពីរពឹករពលឹម និងេពលលង ច 
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និងេពលលង ច អកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត។ អញច ឹងេនេម៉ងជិត ៦ 
េយងរកេឡកេមលេទខងេរកបងអួច េយងេឃញមនផទះមួយគឺេនែកបរភន ំ
អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយគឺលិច គឺលិច និងមនដំុពពកផងែដរ។ 
 
រូបភពទី រូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េដយសរែត េដយសរែតេម៉ង ៦ 
េដយសរែតេម៉ង ៦ េហយ ដូេចនះសលគឺ គឺបញច ប់ គឺសលគឺបញច ប់។ 
សិសសែដលេរៀនេនកនុងសលទងំអស់គឺពួកគត់អចរតលប់មកផទះវញិបន។ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់ក៏បន បុរសមន ក់េនះគត់ក៏បនជិះម៉ូតូរតលប់មកផទះរបស់គត់វញិ 
េយងេឃញគត់ជិះម៉ូតូរបស់គត់ េយងេឃញគត់ជិះម៉ូតូរបស់គត់យ៉ងេលឿន និងគត់ពក់អវ 
និងគត់ពក់អវរង អញច ឹងគត់យកមួកករពរនិងអវរងេចញពី េចញពីែកបម៉ូតូ 
េចញពីែកបម៉ូតូខងកនុង។ អញច ឹងគត់យកមួកនិងអវរងេនះយកមកពក់ 
អញច ឹងគត់ពក់អវរងេដយសរែតេពលលង ចអកសធតុចប់េផដមរតជក់មដងេទៀត 
និងគត់ពក់មួកករពរសុវតថិភពេដយសរែតគត់ជិះម៉ូតូរតលប់េទផទះវញិ។ 
ដូេចនះគត់រតូវពក់មួកសុវតថិភពរគប់េពលេនេពលែដលគត់េបកបរ 
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