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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ បទ

អញច ឹងេតពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរេនកនុងរបេទសកមពុជ េគរបរពឹតតេទែបបណខលះ?
េយងមកេមលរូបភពទំងអស់គនែតមដង។

ិ
េនកនុងរូបភពទី ១ គឺជរូបភពរបស់រពះវហរមួ
យ អញច ឹងជទូេទេនកនុងពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ
ិ
របជជនកមពុជ គត់ែតងែតេទវតត បទ េហយេនកនុងវតតគឺមនេរចន មនដូចជរពះវហរ
មនដូចជសលឆន់ មនដូចជេចតិយ េហយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
មនរគួសរមួយរគួសរ ែដលមនមនុសសបីនក់េនកនុងរូបភព
ែដលេយងេឃញមនមនុសសពណ៌េខម បទ មនុសសពណ៌េខម

ែដលកនុងេនះេយងេឃញមនកូនេកមងតូចមួយនិងមនុសសធំពីរនក់ បទ

ិ
មនុសសធំពីរនក់និងកូនេកមងតូចមួយ ពួកគត់ទង
ំ អស់គនេនះកំពុងែតេដរេទកន់រពះវហរមួ
យ។
ិ
ិ
ិ
អញច ឹងគត់បនេដរេទកន់រពះវហរ
ែដលរពះវហរេនះ
គឺជរពះវហរែដលេនកន
ុ ងវតត។

ិ
អញច ឹងវតតែដលេនកនុងរពះពុទធសសន គឺែតងែតមនរពះវហរ
មនសលឆន់ បទ សលឆន់
គឺេគេរបសរមប់រពះសងឃ ឬក៏េលកសងឃ គត់ សរមប់ឆន់ចងហន់ បទ អញច ឹងរពះសងឃ

ឬក៏េលកសងឃ គត់ឆន់ចងហន់េនកនុងសលឆន់ េនេពលែដលរបជជន ឬក៏េនេពលែដលរបសក
ិ
[បសក/ឧបសក] គត់យកចងហន់េទរបេគនរពះសងឃ បទ ចំែណករពះវហរ

ិ
រពះវហរគឺ
េគេរបរបស់សងសង់េឡង សរមប់តមកល់រពះពុទធបដិម អញច ឹងេគយករូបរពះពុទធ បទ
រូបរពះពុទធ ែដលឬជរូបចមលក់ថម ឬក៏រូបចមលក់សុីម៉ងត៍ េនេពលែដលេគឆលក់ជរពះពុទធេហយ
ិ
េគេហថរពះពុទធបដិម អញច ឹងេគយករូបរពះពុទធបដិមេទដក់កុ ងរពះវ
ន
ហរ

ិ
េហយេគចូលរពះវហរេដ
មបីថវយបងគរំ ពះ។ អញច ឹងជទូេទរបជជនេយងែតងែតេទវតត

ិ
ិ
េហយចូលរពះវហរេដ
មបីថវយបងគំរពះ មយ៉ ងវញេទៀត
េនេពលែដលរពះសងឃគត់សូរតធម៌

ិ
រពះសងឃែដល ដល់េម៉ ងសូរតធម៌េពលរពឹកេឡង ែតងែតចូលេទសូរតធម៌េនកនុងរពះវហរ
េន
គត់សូរតធម៌េនចំេពះមុខរពះពុទធបដិមេនះផងែដរ។ អញច ឹងរូបភពេនះ

ិ
ិ
េយងេឃញថរពះវហរមួ
យ ែដលមនកមពស់ខពស់ផុតពីដី អញច ឹងរពះវហរមនកមព
ស់ខពស់ផុតពីដី
ិ
ិ
ែដលេនខងេរកមរពះវហរគឺ
មនសសរជេរចន អញច ឹងរពះវហរអចខព
ស់បន

ិ
ិ
គឺេដយសរមនសសរ សសររទរពះវហរ
េហយេយងអចេឡងេទកន់រពះវហរេនះបន
ិ
តមរយៈជេណដរ បទ អញច ឹងេយងេឡងេទកន់រពះវហរតមរយៈជេណ
ដ រ

ិ
រពះវហរេនះគឺ
មនបងអួចជេរចន បទ មនបងអួចជេរចន ែដលេនខងៗៃនជញជង
ំ

ិ
ិ
អញច ឹងជញជង
ំ រពះវហរ
គឺមនបងអួចជេរចន។ ចំែណកដំបូលរពះវហរគឺ
មនពណ៌ទឹករកូច បទ
ិ
ដំបូលរពះវហរគឺ
មនពណ៌ទឹករកូច េហយមនពីរជន់ អញច ឹងដំបូលេនះគឺមនពីរជន់

េនេលដំបូលគឺេគេរបរបស់រចនបថែខមរ បទ រចនបថ េយងេហថរចនបថ ឬក៏កបូរកបច់
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ែដលេយងេឃញមនកនទុយនគ បទ រូបកនទុយនគ ឬក៏កបច់កនទុយនគ

េនេលចុងដំបូលនីមួយៗផងែដរ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនិយយអំពីៃថងចូលឆនែំ ខមរ
ិ
មនរគួសរមួយរគួសរហនឹង គត់បនយកចងហន់េទរបេគនេលក េនកនុងរពះវហរ
េនកនុងវតតរពះពុទធសសន។

ចូលដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញមនមនុសសបីនក់ បទ មនុសសបីនក់
ែដលជរគួសរែតមួយ បទ មនុសសបីនក់ ែដលជរគួសរែតមួយ ែដលេនខងមុខេគ

គឺជបុរសមនក់ ែដលគត់មនអយុរបែហលជ ៤០ ឆន ំ បទ គត់មនអយុរបែហលជ ៤០ ឆន ំ
គត់ពក់អវរកណត់ សច់រកណត់ ៃដខលី អវគត់ពណ៌សវយ គត់េសលៀកេខេជងែវង

ប៉ុែនតមិនមនពក់ែសបកេជងេនះេទ បទ េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស េននឹងៃដរបស់គត់
គឺកន់សលដក់មួយ េននឹងៃដកន់សលដក់ សលដក់គឺជថសមួយែដលេគដក់នូវចងហន់
ក៏ដូចជវតថុេផសងៗសរមប់របេគនរពះសងឃ ែដលេនកនុងេនះមនដូចជសករស មនដូចជែត

មនដូចជធូប និងមនដូចជេទៀនជេដម។ អញច ឹងេគេរៀបចំវតថុទំងអស់េនះដក់េនេលថស
បនទប់មកេគខចប់េដយថង់មួយ េគខចប់េដយថង់មួយ ែដលេយងេហថសលដក់។

េនខងេរកយបុរសមនក់េនះគឺមននរ ីមនក់ បទ គត់អយុរបែហលជខទង់ ៤០ ឆនដ
ំ ូចគន
គត់របែហលជរបពនធរបស់បុរសមនក់េនះ បទ នរ ីមនក់េនះ គត់ពក់អវប៉ ក់
គត់ពក់អវប៉ ក់ពណ៌ស និងេសលៀកសំពត់ហូលឬក៏ផមួងពណ៌របេផះ

េដរេដយមិនមនពក់ែសបកេជងេនះេទ។ អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ
េនេពលែដលចូលឆនែំ ខមរ េគែតងែតេទវតត េហយេទវតត នរ ីែដល

េនកនុងរបជជនកមពុជែដលជនរ ី គឺគត់ែតងែតេសលៀកពក់េខអវរបៃពណី

ឬក៏សេមលៀកបំពក់របៃពណី ែដលសេមលៀកបំពក់ទង
ំ េនះមនដូចជអវប៉ ក់ ហូល ផមួងជេដម
អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់ពក់អវប៉ ក់និងហូលឬក៏ផមួង េដរេនេរកយបតីរបស់គត់។
ចំែណកេនខងេរកយនរ ីមនក់េនះគឺមនេកមងរបុសមនក់ បទ េកមងរបុសមនក់េនះ
គឺជកូនរបស់អនកទំងពីរែដលេនខងមុខ។ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
េដរតមខងេរកយនរ ីមនក់េនះ គឺេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស

និងេសលៀកេខេជងខលីពណ៌សែដរ។ អញច ឹងគត់េដរមកវតតជមួយនឹងរគួសររបស់គត់
គត់េដរមកវតតជមួយនឹងឪពុកមដយរបស់គត់ បទ ជទូេទ េនេពលែដលេយងេដរចូលវតត

េយងមិនរតូវពក់មួកេនះេទ េយងរតូវេដះមួកេចញ េរពះជសុជីវធម៌ អញច ឹងេដមបីរកសសុជីវធម៌
េរពះេនរបេទសកមពុជេយងរបកន់នូវសុជីវធម៌ជធំ ដូេចនះេនេពលែដលេយងចូលវតត
ិ
ិ
េយងមិនរតូវពក់មួកេនះេទ។ េហយមួយវញេទៀត
េនេពលែដលេយងចូលរពះវហរ
ិ
េយងរតូវេដះែសបកេជង បទ េរពះរពះវហរគឺ
ជកែនលងដក់រពះពុទធបដិម
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អញច ឹងេយងមិនអចពក់ែសបកេជងចូលេនះេទ េយងរតូវែតេគរព។

ិ
ជក់ែសដងដូចជេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺមនុសសទំងបីនក់ គត់កំពុងែតេដរេទកន់រពះវហរ
ដូេចនះេយងមិនមនេឃញគត់ពក់មួក ឬក៏ពក់ែសបកេជងេនះេទ េរពះគត់រតូវរកសសុជីវធម៌
ិ
និងេគរពេទដល់រពះពុទប
ធ ដិម ែដលេនកនុងរពះវហរ។

េនកនុងរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បុរសមនក់េនះជមួយនឹងរបពនធគត់
ិ
ិ
ក៏ដូចជកូនរសីរបស់គត់ បនចូលមកដល់កុ ងរពះវ
ន
ហររួ
ចេហយ បទ ចូលដល់កុ ងរពះវ
ន
ហរ
បនទប់មកេយងេឃញថពួកេគទំងអស់គនបនលុតជងគង់ចុះ េហយគត់ដក់សលដក់ បទ

ែដលគត់កន់អមបញ់ មិញ គត់ដក់សលដក់ចុះេនខងមុខគត់ េហយគត់លុតជងគង់ ថវយបងគំ
គត់េលកៃដទំងពីរេឡង េលកៃដទំងពីរេឡងេដមបីសំពះ បទ សំពះ គត់ដក់ៃដរបស់គត់
រតឹមរចមុះរបស់គត់ អញច ឹងគត់ដក់ៃដរតឹមរចមុះ េហយេលកៃដសំពះេឡង
េដមបីថវយបងគរំ ពះសងឃ ែដលេនខងមុខ។ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

គឺមនរពះសងឃមួយកំពុងែតអងគុយែពនែភននេនខងមុខបុរសមនក់េនះ បទ

ែដលរពះសងឃគឺអងគុយេនទីតង
ំ ែដលខពស់ជងបុរសមនក់េនះ អញច ឹងរពះសងឃ

គឺជបុគគលែដលេគរតូវេគរព ដូេចនះរពះសងឃរតូវអងគុយខពស់ជងមនុសសធមមត។ បទ រពះសងឃ

គឺគត់ពុំមនេសលៀកពក់ដូចេយងធមមត របជជនធមមតេនះេទ គឺរពះសងឃគត់រគងសបង់ចីពរ បទ
គត់រគងសបង់ចីពរពណ៌េលឿង េហយរពះសងឃរតូវេករសក់ គត់មិនមនសក់េនះេទ
ិ យរបស់រពះសងឃ គឺរតូវែតេករសក់េចញឲយអស់។
េរពះជវន័

េនកនុងរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញមនកអម កអមឬក៏ឆនង
ំ ដី ែដលេគដក់ខសច់
និងមនេដតធូបេនទីេនះ។ អញច ឹងេនកនុងពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ

បនទប់ពីេយងរបេគនចងហន់េទដល់រពះសងឃ របេគនសលដក់េទដល់រពះសងឃរួចេហយ
ិ
េយងរតូវេចញមកខងេរករពះវហរ
េដមបីពូនភនំខសច់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺេយងនិយយអំពីករពូនភនំខសច់ អញច ឹងពូនភនំខសច់គឺេយងយកខសច់ឬក៏េកបខសច់មក
េហយយកចបមខសច់េនះ ដក់េនកនុងបតៃដរបស់េយង រួចេហយេបះេទេលភនំខសច់មួយ

ែដលេគមនេរៀបចំជពំនូកខសច់ េយងេបះខសច់េនះ ឬក៏េយងចប់ចបមខសច់េនះដក់េនកនុងៃដ
បនទប់មកដក់េទេលពំនូកខសច់េនះ េហយេយងអុជធូប បនទប់មកេយងបួងសួង

េយងបួងសួងពូនភនំខសច់េនះ គឺេដមបីសុេំ សចកតស
ី ុខ ជមួយនឹង កុំឲយមនេរគះអរកក់េកតេឡង
គឺេយងសុំេសចកតស
ី ុខេនកនុងៃថងចូលឆនថ
ំ ីម គឺេដមបីតំណងថផដច់កមមេពៀរពីឆនច
ំ ស់។

អញច ឹងេដមបីឲយមនេសចកតស
ី ុខ របជជនកមពុជែតងែតេធវករពូនភនំខសច់ េនេពលែដលចូល
េនេពលែដល កនុងៃថងចូលឆនថ
ំ ី។
ម
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ិ
ចូលដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទប់ពីរគួសរេនះគត់បនេទដល់រពះវហររួ
ចេហយ
គត់បនរបេគនសលដក់េទដល់រពះសងឃ ក៏ដូចជពូនភនំខសច់រច
ួ េហយ ពួកគត់ទង
ំ អស់គន
ិ
ក៏បនេដរេចញមកខងេរកវញ។
អញច ឹងបនទប់ពីេយងរបេគនសលដក់
ឬក៏របេគនចងហន់េទដល់រពះសងឃ រពះសងឃនឹងសូរតធម៌ ឬក៏ឲយពរ
េដមបីឲយេយងបនជួបនូវេសចកតស
ី ុខ បនទប់មកេយងក៏ឧទទិស បទ ឧទទិសេទដល់ដូនត

ឬក៏ជីដូនជីតរបស់េយងែដលបនសលប់។ អញច ឹងឧទទិស េយងមនន័យថ ករផសង ឬក៏ប៉ង
ឬក៏ជូនផល អញច ឹងគត់ជូនផលេទដល់ជីដូនជីតរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ

ិ
ិ
បនទប់មកពួកគត់ទង
ំ អស់ ក៏បនចុះពីរពះវហរវ
ញ។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
ិ
ពួកគត់បនេចញពីរពះវហរមក
េដយចុះតមកំជេណដរ អញច ឹងគត់ចុះតមកំជេណដរ
េចញមកខងេរក េដយបុរសមនក់េនះជអនកចុះមុន ជអនកេដរេនខងមុខ
បនទប់មកគឺនរ ីែដលជរបពនធ គត់េដរេនកណ
ដ ល េហយកូនរបុសរបស់ពួកគត់

ិ
គឺេដរេនខងេរកយេគ។ អញច ឹងពួកគត់រតលប់េចញពីរពះវហរែដលេនកន
ុ ងវតតេនះ
ិ
េហយពួកគត់រតលប់េទផទះវញ។

េនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពគ
ី ត់េចញពីកុ ងវតត
ន
រច
ួ េហយ អនកទំងបីក៏បនជិះម៉ូតូ
ិ េយងេឃញថេនកនុងេនះម៉ូតូគត់គឺមនពណ៌ផកឈូក បទ
អញច ឹងគត់ជះិ ម៉ូតូរតលប់េទផទះវញ
លយស ែដលគត់ដក់កញច ក់សរមប់េមលេរកយផងែដរ អញច ឹងម៉ូតូេយង

េនេពលែដលេយងដក់កញច ក់សរមប់េមលេរកយ គឺេធវឲយេយងមនសុវតថិភព

េរពះថេយងពុំចប
ំ ច់រ ំខន ឬក៏េយងពុំចប
ំ ច់ងកេរកយេនះេទ េដមបីចង់ដឹងថ
មននរណេនខងេរកយ េយងពុំចប
ំ ច់ងកកបលេទេរកយេនះេទ
េដយេយងរគន់ែតេមលេទកនុងកញច ក់

គឺេយងអចេមលេឃញរូបភពេនខងេរកយយ៉ ងចបស់ែតមដង
ដូេចនះម៉ូតូេនះគឺដក់កញច ក់េដមបីករេមលខងេរកយ។ េយងេឃញថបុរសែដលជបតីេនះ

គត់គឺជអនកឌុប អញច ឹងអនកែដលជិះម៉ូតូេនខងមុខ េហយកន់ចងកូតម៉ូតូ េគេហថអនកឌុប បទ

បុរសេនះគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌សវយ េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង និងមនពក់ែសបកេជងពណ៌ស
អញច ឹងអមបញ់ មិញេយងេឃញថគត់បនេដះែសបកេជងេចញេនេពលែដលគត់ចូលកនុងវតត
ិ គឺគត់ពក់ែសបកេជងវញបន
ិ
ក៏ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េចញខងេរកមកវញ

ដូេចនះគត់ពក់ែសបកេជងប៉ តពណ៌ស ចំែណកេនកណ
ដ ល គឺជេកមងរបុសមនក់
អញច ឹងេដយសរែតកូនរបុសរបស់គត់េនះេនតូច ដូេចនះគត់មិនអចឲយកូនរបុសរបស់គត់ឌុប
ឬក៏ជិះខងេរកយេនះេទ អញច ឹងគត់បនឲយកូនរបុសរបស់គត់ជិះេនកណ
ដ ល
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េដយកូនរបុសរបស់គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង និងេសលៀកេខពណ៌ស

េហយពក់ែសបកេជងផទត់។ េនខងេរកយគឺជនរ ីមនក់ែដលជមដយ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
គត់ជិះខងេរកយេកមងរបុសមនក់េនះ េដមបីទប់េកមងរបុសមនក់េនះ

ខលចែរកងេលេកមងរបុសមនក់េនះធលក់ពីេលមូត
៉ ូ េរពះថកូនេកមង េនេពលែដលគត់ជិះ
គឺគត់េនមិនេសងៀមេនះេទ គត់អចេរ  ឬក៏គត់អចេលង ដូេចនះអចេធវឲយគត់មនេរគះថនក់បន
េនេពលែដលគត់របែលងគន ឬក៏គត់េលងេរចន គត់អចធលក់ពីេលមូត
៉ ូ
ឬក៏គត់អចេធវឲយម៉ូតូដួលបន អញច ឹងេហយនរ ីមនក់េនះ
គត់រតូវែតអងគុយទប់េកមងរបុសេនះឲយជប់។ នរ ីមនក់េនះ គត់អងគុយពក់េឆៀង។

អញច ឹងសរមប់នរ ី េនេពលែដលគត់េសលៀកសំពត់ គត់មិនអចអងគុយរចកគវបនេទ

អញច ឹងគត់ពិបកនឹងអងគុយរចកគវណស់ េដយសរសំពត់របស់គត់នឹងេទសេជងរបស់គត់
ដូេចនះគត់រតូវអងគុយរចកគវ គត់រតូវអងគុយពក់េឆៀង។ អញច ឹងអងគុយពក់េឆៀង
គឺជករអងគុយែបរមកចំេហៀង េដយដក់េជងទំងពីរសណូ ដ កេទទិសែតមួយ
េហយគត់អងគុយែបរចំេហៀងេលមូ៉តូ គឺគត់មិនអងគុយរចកគវេនះេទ។

រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ អនកទំងបីនក់បនជិះម៉ូតូមកដល់ផទះ។

ិ េនេពលែដល េរកយេពលែដលគត់បនេធវបុណយរួចរល់េហយ
អញច ឹងគត់បនរតលប់មកពីវតតវញ
ិ
របេគនចងហន់ដល់រពះសងឃរួចរល់េហយ គត់ក៏បនរតលប់មកផទះវញ

េហយគត់បនរតលប់មកផទះេដយករជិះម៉ូតូ។ អញច ឹងគត់ជិះម៉ូតូដល់ផទះរបស់គត់។
េយងេឃញថផទះរបស់គត់គឺជផទះរេបៀបអនកេនរសុកែរស បទ ផទះែដលេនរសុកែរស េរពះថ
ផទះែដលេនទីរកុងគឺជផទះថម ភគេរចនជផទះថម េហយសង់ជប់នឹងដី ទបជប់នឹងដី ឬក៏មនពីរជន់
ឬក៏បីជន់ ឬក៏ជផទះែលវង។
អញច ឹងផទះែដលេនទីរកុងគឺមនលកខណៈទំេនបនិងរសស់សអតជងផទះែដលេនរសុកែរស។
ចំែណកឯេន ផទះេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញថគឺជផទះេឈមួយ បទ ផទះេឈ
ែដលខពស់ផុតពីដី មនែតមួយជន់េនះេទ ក៏ប៉ុែនតេគេហថផទះមនពីរខនង។ បទ

េដយសរែតមនដំបូលពីរជប់គន អញច ឹងផទះែខមរ េគេហថផទះពីរខនង ែដលផទះេនះគឺខពស់
េដយមនសសរជេរចនេនខងេរកមផទះ េដមបីរទផទះឲយបនខពស់ បទ
អញច ឹងេគេឡងេលផទះេដយកំជេណដរ អញច ឹងេយងេឃញថ មនកំជេណដរមួយសរមប់េឡងេលផទះ
េហយកំជេណដរេនះមិនមនបងកន់ៃដេនះេទ។ អញច ឹងេពលខលះ ផទះខលះ គត់ដក់ជេណដរ
េហយគត់ដក់បងកន់ៃដ។ បងកន់ៃដគឺដក់េនេលជេណដរ
េដមបីឲយេនេពលែដលេយងេឡងេយងអចេតងបងកន់ៃដេឡង។
អញច ឹងវអចករពរសុវតថិភពេយងកុំឲយធលក់។ ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺជេណដរេនះ
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 — KHMER NEW YEAR (SAKANAN)

មិនមនបងកន់ៃដសរមប់េតងេឡងេនះេទ។ ផទះរបស់គត់គឺមនទវរមួយ បទ
ទវរេនះេលខងមុខជេណដរែតមដង អញច ឹងេនេពលែដលេយងេឡងផុតជេណដរ
គឺេយងេឡងដល់ទវរែតមដង។ េហយេនខងមុខេនះ គឺេគេហថរនហល។ អញច ឹងរនហល
គឺជទីធលេនខងមុខផទះេនខងេល សរមប់ឲយេយងអងគុយេលងជុំគនេនខងមុខផទះបន

េដយេយងពុំចប
ំ ច់ចុះមកខងេរកមេនះេទ។ េនខងមុខរនហលេនះ គឺេយងមនបងកន់ៃដ
អញច ឹងបងកន់ៃដ ឬក៏រនំង ែដលេធវេដមបីករពរខលចេកមងធលក់ អញច ឹងេគេធវរនំង
ឬក៏បងកន់ៃដេនរនហល េរពះថរនហលគឺេនខពស់ ដូេចនះេគេធវបងកន់ៃដេដមបីបង
ំ

កុំឲយមនេរគះថនក់េផសងៗេកតេឡង។ អញច ឹងផទះែខមរ គឺ ភគេរចនេគេធវផទះខពស់េឡងផុតពីដី
េហយផទះនីមួយៗគឺរតូវេឡងបន េឡងបនេដយកំជេណដរ
និងផទះភគេរចនគឺមនរនហលមួយេនខងមុខផទះផងែដរ។
ចូលដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ គឺជរូបភពមួយែដលអនក កនុងពិធីចូលឆនែំ ខមរ

របជជនែខមរែតងែតេធវទង
ំ អស់គន គឺជករ ពិធីរសង់រពះ អញច ឹងពិធីរសង់រពះ គឺ កូនៗ ឬក៏េចៗ
រតូវយកទឹកេទេរសច ឬក៏េទងូតឲយមនុសសចស់េនកនុងផទះ ដូចជជីដូនជីត

ឬក៏ឪពុកមដយជេដម។ អញច ឹងពកយថរសង់រពះេនទីេនះ គឺបនន័យថងូតទឹកឲយមនុសសចស់
ឬក៏ងូតទឹកឲយអនកមនគុណ។ អនកមនគុណ គឺេយងសំេដេទេលឪពុកមដយ ឬក៏ជីដូនជីត។

ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថមនមនុសសចស់ពីរនក់ កំពុងែតអងគុយេនេលេកអី
អញច ឹងមនុសសចស់ពីរនក់េនះគឺជយយនិងត ឬក៏េយងអចេហថ ជីដូនឬក៏ជីត

អញច ឹងជីដូនគឺជយយ ជីតគឺជត។ េយងេឃញជីដូននិងជីតកំពុងែតអងគុយេនេលេកអី
េហយេកមងរបុសមនក់ គត់លុតជងគង់ េដយចក់ទឹកេទេលៃដរបស់ជីតរបស់េគ

អញច ឹងេគេធវែបបេនះ គឺេយងេហថរសង់រពះ បនន័យថេយងលងជរមះខលួនរបណ

លងជរមះៃដេជង េទឲយអនកមនគុណ ឬក៏ឲយជីដូនជីតរបស់េយង។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ
គឺរល់េពលចូលឆន ំ គឺេយងែតងែតេធវពិធីរសង់រពះ េដមបីរ ំលឹកគុណ

ឬក៏េដមបីេធវនូវេសចកតដ
ី ឹងគុណេទដល់អនកែដលមនគុណរបស់េយង េនកនុងរូបភពេនះ

គឺេកមងរបុស គត់កំពុងែតរសង់រពះេទដល់ជីដូនជីតរបស់គត់ េហយឪពុកមដយរបស់គត់
ឪពុកមដយរបស់េកមងរបុសេនះ កំពុងែតឈរេមលេនខងេរកយ។ អញច ឹងកររសង់រពះ
គឺេយងេធវកររសង់មដងមនក់ េដយដំបូងេឡយ គឺឲយឪពុកមដយរបស់េយងរសង់ រសង់ទឹក

ឬក៏យកទឹកេទលងជរមះជីដូនជីតរបស់េយង ឬក៏ឪពុកមដយរបស់គត់ អញច ឹងបនទប់មក
ិ
គឺេយងយកទឹកេទលងជរមះកយេទដល់ឪពុកមដយរបស់េយងវញមដ
ង។

ដូេចនះគឺេយងរសង់រពះមដងមនក់ េហយតមឋននុរកម អញច ឹងអនកណចស់

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 — KHMER NEW YEAR (SAKANAN)

គឺេយងរតូវឲយគត់រសង់រពះមុន ឬក៏ឲយគត់លងជរមះកយមុន បនទប់មកអនក
អនកណេកមងគឺរតូវលងជរមះកយបនតបនទប់គន។
េនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទប់ពីករេធវព
 ិធរី សង់រពះេហយ បទ ពិធីរសង់រពះ
ី ូនជត
ី គត់ែតងែតឲយពរេទដល់កូនេចឲយបនសុខសបបយ
បនទប់ពីេធវេហយ គឺឪពុកមដយ ឬក៏ជដ
និងមនេសចកតស
ី ុខ។ បនទប់មក បនទប់ពីករេធវពិធីរសង់រពះេហយ

រគួសរែខមរែតងែតអងគុយញុប
ំ យជុំគន។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺេយងេឃញថ
រគួសរេនះ គត់កំពុងែតអងគុយញុប
ំ យជុំគន េដយទមលប់េនកនុងរគួសរែខមរ
ឬក៏េនកនុងរបេទសកមពុជ ករញុអ
ំ ហរជុំគនេពលលងច ឬក៏េពលៃថងរតង់

គឺេយងពុំេរបរបស់តុេនះេទ គឺេយងរកលកេនទល អញច ឹងេយងញុប
ំ យេនេលកេនទល

ឬក៏ករមលមួយ េរពះថជទមលប់តង
ំ ពីេដម គឺេយងេរបរបស់កេនទលែបបេនះែតមដង។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថរគួសរេនះ គត់បនរកលកេនទលមួយ

េដយមនមហូបេនេលកេនទលេនះជេរចន មនដូចជ េយងេឃញដូចជរតី និងបែនល

រតីគឺេយងដក់េនកនុងចនរបឬក៏ចនពងរកេពមួយ បែនលគឺដក់េនកនុងចនទបតូចៗ ចំនួនពីរ
េហយេយងេឃញមនទឹកសម ្លែដលដក់េនកនុងចនេគម

អញច ឹងមហូបទំងអស់គឺេយងដក់េនកណ
ដ ល ពួកគត់បនដក់មូ ហបទំងអស់េនកណ
ដ ល

ិ
េហយមនុសស[ែដល]េនកនុងរគួសរេនះ គត់បនអងគុយជុំវញមហ
ំ យជមួយនឹងមហូប
ូ បេនះេដមបីញុប
េយងេឃញថ មនុសស[នីមួយៗ] រគួសរនីមួយៗ សមជិកនីមួយៗ គត់បនកន់ចនបយេឡង
េហយគត់ក៏បនចប់ចងកឹះឬក៏សលបរព េដមបីដួសបយញុជ
ំ មួយនឹងមហូប

អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ េដមបីរកសសុជីវធម៌ និងេគេហថ េដមបីរកសសីលធម៌

ករញុប
ំ យ គឺរតូវឲយមនុសសចស់គត់លូកមុន។ អញច ឹងមហូប េទះបីជេយងឃលនយ៉ ងណក៏េដយ
របសិនេបេយងញុជ
ំ មួយមនុសសចស់ េយងមិនរតូវញុម
ំ ុនមនុសសចស់េនះេទ
គឺរតូវឲយមនុសសចស់ គត់លូកមហូបមុន ឬក៏គត់ដួសមហូបយកមកពិសមុន

េទបេយងអចញុប
ំ នតមេរកយ េធវដូេចនះ គឺសែមដងនូវករេគរពដល់គត់

អញច ឹងេយងេគរពមនុសសចស់ ដូេចនះេយងរតូវែតពិសអហរឬក៏ញុអ
ំ ហរេរកយគត់។
អញច ឹងរតូវឲយមនុសសចស់ពិសអហរមុន។ េនេពលែដលេកមងេគេហថញុ ំ ចំែណក[...]
និយយជមួយមនុសសចស់េយងេហថពិសឬក៏ហូប។

ហូបគឺេរបចំេពះមនុសសែដលអយុបងេយងតិចៗ ឬក៏បងេយងបនតិច ចំែណកឯពិស

គឺេយងេរបជមួយមនុសសចស់ ជមួយឪពុកមដយឬក៏ជីដូនជីត អញច ឹងគឺេយងេហពិស
គឺវគួរសមជងហូប។
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បនទប់មករូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ មនេកមងៗចំនួន ៣ នក់ បទ
គត់កំពុងែតរត់េលងទឹក បទ អញច ឹងេនេពលែដលកនុងៃថងចូលឆន ំ គឺ េយងមនពិធីេរចន

ដូចជរសង់រពះ ដូចជករេលងែលបងរបជរបិយ េហយរសង់រពះគឺេយងេលងជមួយនឹងទឹក ដូេចនះ
បនទប់ពីេយងរសង់រពះឲយអនកមនគុណ ឬក៏ឲយចស់ៗរួចរល់េហយ

ិ
េយងក៏បនយកទឹកមកជះដក់គនេលង អញច ឹងេយងេលងទឹកេដយជះដក់គនេទវញេទមក

េហយករេលងែបបេនះ គឺេយងមិនរបកន់គនេនះេទ េរពះថជៃថងចូលឆនថ
ំ ីម គឺេយងសបបយ
ិ
េយងលងជរមះខលួនឲយគនេទវញេទមក
េដមបីឲយរជះនូវភពចៃរង

ឬក៏េរឿងរ៉ វអរកក់ៗទំងប៉ុនមនឲយេទតមទឹកទំងអស់។ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
មនេកមងរសីមនក់ បទ េកមងរសីេនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ទឹករកូច េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស

េកមងរសីេនះអយុរបែហលជ ១៥ ឆន ំ ឬក៏ ១០ ឆន ំ គត់ចងសក់ទីទុយ បទ គត់ចងសក់ទីទុយ
េដយៃដទំងពីររបស់គត់កន់ធុងទឹកពណ៌ៃបតងមួយ អញច ឹងគត់កន់ធុងទឹក
េហយគត់រត់មកជះទឹកែដលេនកនុងធុងេនះ េទដក់េកមងរបុសមនក់ បទ

េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់េដះអវ គត់មិនមនពក់អវេនះេទ
េហយគត់េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស េដយៃដរបស់គត់កន់កេំ ភលងបញ់ ទឹក
អញច ឹងគត់កន់កេំ ភលងបញ់ ទឹក េដយេលកកំេភលងេនះេឡងេល
េហយៃដគត់ទង
ំ ពីរគឺេលកេឡងេល េដយៃដមខងគត់យកេទបំងមុខរបស់គត់
េដយគត់មិនចង់ឲយទឹកមកទទឹកមុខរបស់គត់។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េលងជះទឹក
គឺគត់នឹងេសមខលួនទំងអស់ ដូេចនះេពលខលះគត់រគន់ែតយកៃដមកបំងមុខ

េដមបីកុំឲយទឹកចូលែភនកគត់ែតប៉ុេណណះ។ េនខងេរកយេកមងរបុសមនក់េនះ
េយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់េទៀត កំពុងែតរត់មកេលងជមួយគនែដរ ែដលេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ពក់អវពណ៌េលឿង ៃដខលី េសលៀកេខេជងខលីពណ៌េលឿង េហយេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏កំពុងែតកន់កេំ ភលងបញ់ ទឹកមួយផងែដរ។ គត់កន់កេំ ភលងបញ់ ទឹក
គឺេដមបីបញ់ ទឹកេលងជមួយនឹងេកមងៗដៃទេទៀតែដលេនកនុងភូមិ បទ

ពួកេគទំងអស់គនរត់េលងយ៉ ងសបបយរ ីករយ េដយេយងេឃញទឹកមុខរបស់ពួកេគគឺញញឹម

និងសបបយេដយករេលងទឹកេនកនុងៃថងចូលឆនថ
ំ ីេម នះែតមដង។ េហយេនែកបរេនះ េយងេឃញថ
មនសតវែឆកមួយកំពុងែតរត់េនែកបរេកមងរសី អញច ឹងៃថងចូលឆនម
ំ ិនរតឹមែតសបបយែតមនុសសេទ
សូមបីែតសតវក៏សបបយែដរ េរពះេយងទំងអស់គនគឺេលងសបបយជមួយនឹងគន
ជមួយនឹងទឹកេនះែតមដង។
ចូលដល់រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េនកនុងពិធីចូលឆនែំ ខមរ េពលខលះគឺេយងេលងទឹក

េហយេនកនុងតំបន់ខលះ គត់េលងប៉ តេមសគន។ អញច ឹងគត់យកេមសែដលរកអូបៗ បទ
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 — KHMER NEW YEAR (SAKANAN)

គត់យកមកដក់េននឹងៃដរបស់គត់ បនទប់មកគឺគត់យកេទជូតនឹងមុខអនកដៃទ។ ដូចជក់ែសដង
េយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ គឺមនេកមងរបុសមនក់ បទ គត់យកេមស

ែដលៃដមខងគត់មនេមសមួយពំនូក េហយគត់បនយកៃដមខងេទៀតេទទះថពល់របស់េកមងរសីេនះ
ិ
េដយគត់យកេមសេទលបេលមុខរបស់េកមងរសី អញច ឹងេយងលបមុខឲយគនេទវញេទមក
េដមបីឲយសបបយរ ីករយ េហយបនន័យថ េយងបនលបរបស់លៗ
អ ឬក៏លបសុភមងគល
ឬក៏េសចកតីសបបយរ ីករយេទេលអនកដៃទ អញច ឹងេយងែចករ ំែលកេសចកតស
ី បបយរ ីករយ
ិ
េទឲយគនេទវញេទមកតមរយៈករលបេមសេនះផងែដរ។

េនកនុងរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ មនមនុសសចំនួនពីររកុម
ែដលកនុងេនះមនរបុសមួយរកុម និងរសីមួយរកុម គត់កំពុងែតេលងេចលឈូង

អញច ឹងេចលឈូងគឺជែលបងរបជរបិយរបស់ែខមរ ែដលេគែតងែតេលងេនកនុងពិធីចូលឆនថ
ំ មី

ែដលែលបងេនះ គឺេយងេលងេដយែចកេចញជពីររកុម គឺរសីមួយរកុមនិងរបុសមួយរកុម ែដល
េហយឈូង គឺេគេធវអំពីបល់។ ឈូងគឺជបល់រកណត់ បទ ជបល់មួយែដលេធវអំពីរកណត់
ែដលរកណត់េនះ គឺេយងចងេចញជបល់ េហយមនកនទុយមួយ

េយងទុកកនទុយមួយសរមប់េចល។ អញច ឹងខងរបុស េនេពលេនះ

គឺេយងឲយមខងេចលបល់ឈូងេនះ េហយមខងេទៀតជអនកចប់ឈូង
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេចល អនកខងចប់រតូវែតចប់ឲយបន បនទប់ពីចប់េហយ
ិ
េយងរតូវគប់មករកអនកែដលេចលវញ។
ប៉ុែនតឈូងេនះ គឺមិន

គប់និងេចលមិនមនេរគះថនក់េនះេទ េរពះថបល់ែដលេធវពីរកណត់ េទះជប៉ះទងគិច
ក៏មិនមនករឈឺចប់ ឬក៏មិនមនេរគះថនក់ែដរ គឺេគេលងេដមបីសបបយរ ីករយ
អញច ឹងេហយេទបេគេធវបល់េនះអំពីរកណត់ ដូេចនះវមិនបងកឲយមនផលប៉ះពល់
ឬក៏មិនបងកឲយមនរបួសេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
មនមនុសសរបុសមួយរកុម បទ គត់កំពុងែតេបះឈូងេទឲយខងរសី
ចំែណកឯខងរសីមួយរកុមេនះ គត់កំពុងែតយកៃដ េដមបីចប់ឈូង
ែដលខងរបុសេនះគត់េបះេទ។ អញច ឹងករេចលឈូង គឺេយងមនលកខខណឌគន បទ
គឺរបសិនេបេយងេចលឈូងេទមខងេទៀតចប់មិនបនេទ គឺមខងេនះរតូវែតេរចៀង
ឬក៏រេំ ទតមករចង់បនរបស់អនកេចលឈូង ឬក៏របស់អនកែដលឈនះ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចប់ឈូងអត់បន គឺេយងកលយដូចជអនកចញ់ ។
បនទប់មករូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីេលងេចលឈូងេហយ

េយងេឃញេនេពលេនះ ខងរសីគឺចញ់ េដយគត់មិនចប់ឈូងមិនបនេនះេទ អញច ឹងេហយ
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ខងរបុស គត់តរមូវឲយខងរសីគត់រ។
ំ អញច ឹងករេលងេចលឈូង
គឺេយងមិនែមនជែលបងសុីសងេនះេទ គឺជែលបងរបជរបិយ
ែដលែខមរេយងែតងែតេលងេនកនុងពិធីចូលឆន ំ ដូេចនះករចញ់ ឈះន មិនមនករភនល់ដក់លុយ
ឬក៏ដក់រទពយសមបតតេិ ផសងៗេនះេទ េរពះថែលបងភនល់ដក់លុយ ឬក៏ដក់រទពយសមបតតិ
គឺជអំេពខុសចបប់។ ដូេចនះគឺេយងេលងេនរតឹមែតជករឲយេរចៀង ឬក៏ឲយរំ។
ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េនេពលែដលខងរសីគត់ចញ់ គត់បន ខងរបុសគត់បនឲយខងរសីរ ំ
អញច ឹងខងរសី គត់ក៏បនរំ េហយខងរបុសក៏បនេរចៀងនិងទះៃដ

អញច ឹងេយងេលងែលបងេនះគឺសបបយរ ីករយទំងអស់គន មិនថរបុស មិនថរសី មិនថេកមង
មិនថចស់ គឺអចេលងបនទំងអស់។ អញច ឹងេហយេយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះ

គឺមនខងរសីកំពុងែតេលកៃដរំ េដយពួកគត់រច
ំ ងវក់របៃពណីែខមរ េហយេដយឲយខងរបុស
គត់ជអនកេរចៀងចេរមៀង ែដលគត់ចង់បន។
ចូលដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺជែលបងរបជរបិយែខមរមួយមុខេទៀត

េគេហថេលងចប់កូនែខលង។ អញច ឹងេលងចប់កូនែខលង គឺេយងរតូវែបងែចកជពីររកុម

ិ
េដយមួយរកុមមនមនុសសេរចនអនក ឈរតរមង់ជួរគនេដយឱបចេងកះគនេទវញេទមក។
អញច ឹងមួយរកុមគឺឈរតរមង់ជួរគនេដយេតងចេងកះគនពីមុខេទេរកយ បទ

េហយមនក់មួយរកុមេទៀតគឺមនសមជិកែតមនក់ប៉ុេណណះ េដយគត់េដរតួជែខលង
ចំែណកឯមនុសសមួយរកុមែដលឈរតរមង់ជួរគនេដរតួជមន់
េហយេនខងមុខេគគឺជេដរតួជេមមន់ អញច ឹងែខលងរតូវេទសុំចប់កូនមន់ពីេមមន់
ប៉ុែនតេនេពលែដលែខលងេទ ែខលងរតូវេរចៀងសុំចប់កូនែខលងពីេមមន់ េហយេមមន់មិនរពមេនះេទ
េដយេមមន់ពយយមករពរកូនមន់េនះឲយខនែតងបន។
អញច ឹងែលបងេនះគឺេយងយកតរមប់េទតមសតវែខលង
េហយនិងសតវមន់ែដលជសតវរស់េនេនកនុងរសុកភូមិ

េហយសតវែខលងែតងែតមកឆបកូនមន់យកេទសុី េហយេមមន់ែតងែតករពរកូនមន់របស់េគ
ដូេចនះែខមរេយងក៏បនេមលសកមមភពរបស់សតវទង
ំ ពីរ េហយក៏បេងកតជែលបងេនះេឡង។

អញច ឹងេនេពលេនះ ែខលងរតូវែតពយយម េធវយ៉ងណ ចប់មនុសសែដលេនខងេរកយឲយបន
េហយេមមន់ពយយមរត់េទបំងែខលងេដមបីកុំឲយចប់កូនមន់បន។
អញច ឹងកូនមន់ែដលេនខងេរកយ ឬក៏មនុសសែដលេនខងេរកយ រតូវែតពយយមរត់តមេមមន់
េដមបីកុំឲយែខលងចប់បន េនេពលែដលែខលងចប់បនេនះ
កូនមន់េនះនឹងកលយេទជចំណីរបស់ែខលង េហយេគនឹងកលយេទជអនកចញ់
បនទប់មកអនកចញ់ នឹងរតូវេរចៀង ឬក៏រេំ ទតមអវីែដលអនកឈនះចង់បន។
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អញច ឹងែលបងរបជរបិយែខមរែដលេលងេនកនុងពិធីចូលឆនែំ ខមរគឺមនេរចនរបេភទ

មនដូចជេចលឈូង េបះអងគញ់ ចប់កូនែខលង លក់កែនសងជេដម។ េហយែលបងទំងអស់េនះ
ពុំែមនជែលបងសុីសងេនះេទ វគឺជែលបងរបៃពណី ឬក៏ែលបងរបជរបិយ

ែដលរបជជនែខមរែតងែតេលងេដមបីភពសបបយរ ីករយេនកនុងឱកសពិធីបុណយចូលឆនថ
ំ ី។
ម
េហយពិធីបុណយចូលឆនថ
ំ មីរបស់របេទសកមពុជ ែតងែតេធវេ ឡងេនកនុងែខេមស បទ

ែខេមសែដលជែខរបំង េហយេយងេធវេឡងេនះគឺេនកនុង េពលែដលរបមូលផលរួច
អញច ឹងេនេពលែដលរបជជនគត់របមូលផលែរសចំករគត់រច
ួ រល់េហយ

គត់ក៏បនេរៀបចំពិធីចូលឆនថ
ំ ីេម នះ េដមបីជួបជុំគនសបបយរ ីករយ និងេដមបីអបអរនូវផលដំណ ំ
ែដលគត់បនរបមូលរួចរល់ ដូេចនះគឺេយងែតងែតរបរពធពិធីបុណយចូលឆនថ
ំ មីេនកនុងែខេមស
ែដលជែខែដលរបជជនែខមរទំងអស់ទូទង
ំ របេទស គត់បនរបមូលផលដំណគ
ំ ន រួចរល់
បនទប់មករបជជនែខមរ គត់ក៏បនជួបជុំគន េដមបីេលងែលបងរបជរបិយ
កនុងករកមសនតេនកនុងភូមិរបស់គត់ផងែដរ។
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