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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីរដូវវសស ែដលេយងេហបនមយ៉ងេទៀត 
េគេហថរដូវេភលៀង។ អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ េយងេហថែខេភលៀង ឬក៏រដូវេភលៀង។ 
ែដល េដយសរែតេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺជ[...]េនរបេទសែដលេនកនុងតំបន់អសីុែប៉កអេគនយ ៍
អញច ឹងគឺជរបេទសែដលេនកនុងតំបន់រតូពិក ដូេចនះេហយរដូវគឺរតូវបនែបងែចកេចញជពីរធំៗ 
ែដលមនរដូវវសស និងរដូវរបងំ ែដលរដូវវសស គឺជរដូវែដលមនេភលៀងធល ក់ ចំែណកឯរដូវរបងំ 
គឺអត់មនេភលៀងធល ក់េទ គឺេពលខលះគឺេកដ  េហយេពលខលះគឺរតជក់។ 
អញច ឹងរដូវទងំពីរគឺែបងែចកេចញជរបមំួយែខមន ក់ បនន័យថរបមំួយែខរដូវវសស 
និងរបមំួយែខេទៀតរដូវរបងំ។ េដយមនេភលៀងធល ក់រយៈេពលរបមំួយែខ េហយេមឃរងំ 
អត់មនេភលៀង រយៈេពលរបមំួយែខ ែដលខុសពីរដូវែដលេនតំបន់អឺរ ៉ុប តំបន់េនែប៉កអឺរ ៉ុប 
ែដលមនរដូវចំនួនបួន ែដលេយងេឃញមនដូចជ រដូវសលឹកេឈរជុះ រដូវធល ក់ទឹកកក រដូវេកដ  
រដូវលំេហយជេដម ក៏បុ៉ែនតេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺអត់មនរដូវបួនេនះេទ 
គឺមនរដូវែតពីរែតបុ៉េណណ ះ គឺរដូវរបងំ និងរដូវវសស។ 
 
អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន  ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនទីរកុងមួយ ជរូបភពទីរកុង ែដលេយងេឃញេនកនុងទីរកុងេនះ 
គឺមនអគរតូចធំជេរចន អញច ឹងមនអគរតូចធំជេរចន ែដលេយងេឃញមនអគរខលះខពស់ 
អគរខលះទប អគរខលះធំ អគរខលះតូចជេដម។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេនខងេលអគរេនះគឺមនពពកពណ៌េខម យ៉ងធំមួយ អញច ឹងពពកពណ៌េខម  
បនន័យថវជិតេភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលេមឃអត់េភលៀងេទ គឺមនពពកពណ៌ស 
ែដលេនេពលែដលេមឃជិតេភលៀង គឺមនែតងែតមនពពកពណ៌េខម  
ក៏ដូចជមនខយល់ខល ងំផងែដរ។ អញច ឹងជទូេទរដូវវសសែតងែតមនពពកេខម  ធំៗ េនេលអកស 
ឬក៏េនេលេមឃ ែដលបញជ ក់ថេមឃជិតេភលៀងេហយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទីមួយ 
គឺមនពពកេខម យ៉ងធំ ែដលរគបដណដ ប់េទេលទីរកុង។ អញច ឹងបនន័យថេនបនតិចេទៀត 
គឺនឹងមនេភលៀងធល ក់ជក់ជពំុខន េដយសរែតមនពពកេខម យ៉ងធំរគបដណដ ប់េលទីរកុង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីមនពពកពណ៌េខម រគបេនេល ដណដ ប់េនេលទីរកុងបនមួយសនទុះ 
េយងេឃញេភលៀងក៏ចប់េផដមបងអុរ អញច ឹងេមឃេភលៀងក៏ចប់េផដមធល ក់ ឬក៏េយងេហថេមឃធល ក់េភលៀង 
អញច ឹងេយងអចេហបនពីរ េយងេហថេមឃបងអុរេភលៀង ឬក៏េមឃធល ក់េភលៀង។ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេមឃ ទឹកេភលៀងកំពុងែតរសក់េចញពីពពក 
អញច ឹងបនន័យថេភលៀងរសក់េចញពីពពកេខម  េដយពពកេខម  គឺជពពកែដលបណដុ ំ េទេដយទឹក 
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បនន័យថចំហយទឹកគឺ[ពូត] ពូនគន េនកនុងពពកពណ៌េខម  េហយេនេពលែដលពពកពណ៌េខម េនះ 
ផដុ ំនូវចំហយទឹកេរចនេពក អញច ឹងទឹកទងំអស់េនះនឹងធងន់ េហយធល ក់ចុះមកេរកម 
េដយេយងេហថេភលៀង។ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេឃញពពកេខម  គឺនឹងមនេភលៀងធល ក់ 
ដូេចនះេយងអត់រតូវរត់េលងេនខងេរកេនះេទ េនេពលែដលេយងេឃញពពកេខម  
គឺេយងរតូវចូលកនុងផទះ េហយសេខអវទុកឲយអស់ េរពះថ របសិនេបេមឃេភលៀង 
អចេធវឲយេយងេសម ឬក៏អចេធវឲយេយងឈបឺន។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ 
េយងេឃញពពកេខម កំពុងែតបងអុរេភលៀងមកេលទីរកុង េហយមនលយឡំនឹងរនទះផងែដរ។ 
ែដលេយងេឃញរនទះគឺជ េភលង េភលងែដលបញ់េចញពីពពក 
អញច ឹងេនេពលែដលេភលងេនះប៉ះេទនឹងអវីមួយ វអចេធវឲយវតថុេនះ ឬក៏អចេធវឲយផទះេឆះបន។ 
របសិនេបរនទះបញ់ចំេដមេឈ គឺអចេធវឲយេដមេឈេឆះ េហយរបសិនេបរនទះបនបញ់ចំផទះ 
អចេធវឲយផទះេនះេឆះ ឬខូចខត ែតរបសិនេបវបញ់ចំមនុសសវញិ 
វអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិ ឬក៏វអចេធវឲយេយងសល ប់បន។ ដូេចនះ 
េយងអត់រតូវេរបរបស់ទូរទសសន៍ ឬអត់េមលទូរទសសន៍ ឬក៏អត់រតូវេរបរបស់ទូរស័ពទេទ 
េនេពលេមឃេភលៀង េរពះវអចេធវឲយមនរនទះេកតេឡងបន។ 
អញច ឹងរបសិនេបមនរនទះបញ់ចំមនុសស វអចេធវឲយេយងសល ប់បន។ 
  
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េយងេឃញថេភលៀងធល ក់ខល ងំេពក 
េដយសរែតេភលៀងធល ក់ខល ងំ េយងេឃញមនទឹកដក់ជេរចនេនតមផលូវ 
េហយេយងេឃញមនមនុសសមន ក់កំពុងែតរត់កត់េភលៀង។ 
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវ បនទ ប់មកមនេភលៀងធល ក់ 
ដូេចនះគត់រតូវែតរត់យ៉ងេលឿន េដមបីេទរកកែនលងរជក។ អញច ឹងេយងេឃញេភលៀងបេណដ រ មនុសស 
មនមនុសសកំពុងែតរត់េនតមផលូវបេណដ រ េដមបីរត់េទរកកែនលងរជកកំុឲយេសមេភលៀង។ 
េដយសរែតគត់អត់មនឆរត េនកនុងរូបភពេនះ េដយសរែតគត់អត់មនឆរត 
ឬក៏អត់មនអវេភលៀងេទ ដូេចនះគត់ក៏បនេសមេដយសរទឹកេភលៀង។ េហយេយងេឃញេនតមផលូវ 
េនេលផលូវ គឺមនទឹកដក់ជេរចន េរពះែតេមឃេភលៀង អញច ឹងវនឹងមនទឹកដក់េនតមផលូវ 
ែដលេធវឲយេយងពិបកកនុងករេធវដំេណ រ េហយអចេធវឲយេយងវេសមេខអវ 
ឬក៏របឡក់េខអវបន េនេពលែដលេយងជន់ទឹក ឬក៏ខទ តទឹក ែដលដក់េនតមផលូវចំេយង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថេមឃេភលៀងេធវឲយលិចទឹក ជ 
យ៉ងេរជ េនកនុងទីរកុង េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនអគរជេរចន 
ឬក៏ផទះជេរចន ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េហយមនមនុសសរបុសរសីជេរចន កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក 
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បនន័យថមនទឹកជំនន់េកតេឡងបនទ ប់ពីេមឃេភលៀង។ េដយេយងេឃញេនែកបរផទះេនះ 
េយងេឃញមនបុរសមន ក់ ែដលគត់ពក់អវៃដខល ីពណ៌ស េសលៀកេខពណ៌ៃបតង 
គត់កំពុងែតឈរេនកនុងទឹក េហយៃដរបស់គត់ទងំពីរ កំពុងែតេលកេឡងេល េដយកន់ឯកសរ 
ឬក៏កន់ថង់អវីមួយេដមបីយកបងំ។ អញច ឹងគត់កន់េលកេឡងេល េដមបីយកបងំកបលរបស់គត់ 
កំុឲយេមឃេភលៀង។ អញច ឹងគត់កន់ឯកសរ ឬក៏កន់រកដសអវីមួយ 
េដមបីបងំេមឃកំុឲយេភលៀងធល ក់ទទឹកគត់ េហយេយងេឃញេនែកបរេនះគឺមននរមីន ក់ 
ែដលគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌ទឹករកូច េសលៀកេខពណ៌ស អញច ឹងេនៃដរបស់នរមីន ក់េនះ 
គឺគត់កំពុងែតកន់កបូប ឬក៏[...]កន់ថង់ចំនួនពីរ អញច ឹងគត់កំពុងែតេលកថង់ ឬក៏កបូបគត់េឡង 
គត់ពយយមេលកេឡងេដមបីឲយផុតពីទឹក 
េរពះគត់អត់ចង់ឲយកបូបរបស់គត់េសមេទនឹងទឹកេនះេទ ដូេចនះគត់េលកឲយខពស់ 
េដមបីឲយផុតពីទឹកកំុឲយេសម េដយសរែតេមឃេភលៀង េហយទីរកុងគឺរតូវបនទឹកជំនន់ជន់លិច។ 
ែដលេយងេឃញរូបភពេនកណដ ល គឺមនបុរសមន ក់េទៀតេរៀងចំណស់បនតិច គត់ពក់អវសៃដខល ី
េសលៀកេខពណ៌សេជងខល ីេនៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺកំពុងែតកន់ឆរតមួយ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតកន់ឆរត គត់បងំឆរត េដមបីកំុឲយេភលៀងេសមគត់ ឬក៏េដមបីកំុឲយេភលៀងទទឹកគត់ 
េរពះគត់ខល ចឈ ឺបុ៉ែនតគត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក េដមបីេទរកកែនលងេគកមួយ 
េហយេនែកបរេនះេយងេឃញមននរមីន ក់េទៀត ែដលគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌េលឿង ពក់អវៃដែវង 
ៃដខលីពណ៌ស េដយគត់កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក គត់េដរលុយទឹកបេណដ រ 
េដមបីេទេដរេទរកកែនលងែដលេគក ែដលអត់មនកែនលងលិចទឹក។ អញច ឹងេមឃេភលៀង 
គឺេធវឲយមនុសសពិបកកនុងកររស់េន បនន័យថបនទ ប់ពីេមឃេភលៀង េធវឲយមនទឹកជំនន់ជន់លិច 
ដូេចនះេធវឲយមនុសសពិបកេធវដំេណ រ និងពិបករស់េនជខល ងំ។ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមន ក់ៗគឺកំពុងែតេដរលុយទឹក 
េដមបីេទរកកែនលងេគក េរពះេនកនុងទឹក គឺពិបកេធវដំេណ រ។ 
មយ៉ងវញិេទៀតេយងេឃញសូមបីែតសតវែឆក សតវែឆកក៏ពិបកែដរ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺសតវែឆកកំពុងែតែហលទឹកេដមបីេទរកកែនលងេគក េដយសរែតទឹកបនលិចខលួនវអស់េហយ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺសតវែឆកេនសល់ែតកបលែតបុ៉េណណ ះ ែដលអែណដ តេនេលទឹក 
អញច ឹង[គត់]វែហលទឹកបេណដ រ វពយយមែហលទឹកេដមបីឲយផុតពីទឹក េដមបីេទរកកែនលងេគក 
េដមបីងយរសួលកនុងកររស់េន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េយងេឃញមនរថយនតមួយេរគឿង ឬក៏ឡនមួយេរគឿង 
កំពុងែតេបកបរេនកនុងទឹក។ អញច ឹងេនេពលែដលេមឃេភលៀង េយងេឃញរថយនតមួយេនះ 
គត់កំពុងែតេបកបរេនកនុងទឹកេនេរកមេមឃេភលៀង េដយេយងេឃញរថយនតមួយេរគឿងេនះ 
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គឺគត់េបកេភលងផងែដរ។ អញច ឹងឡន ឬក៏រថយនត គឺមនកង់ចំនួន ៤ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ 
េដយសរែតេយងេមលពីចំេហៀង េយងេមលពីចំេហៀង គឺេឃញកង់ែតពីរែតបុ៉េណណ ះ 
េដយសរែតវបងំ។ អញច ឹងឡនជទូេទ គឺមនទវ រ និងមនកញច ក់ 
េហយមនកញច ក់សរមប់េមលេរកយផងែដរ ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញ 
េយងេឃញមនកញច ក់េមលេរកយ េហយឡនកំពុងែតេបកេភលង 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេបកបរេនកនុងេមឃេភលៀង ឬក៏េនេរកមេមឃេភលៀង 
ឬក៏េនេរកមេមឃងងឹត ឬក៏េនេពលែដលមនដីហុយ គឺេយងែតងែតេបកេភលងជនិចច 
េរពះវអចេធវឲយេយងេមលផលូវេឃញចបស់ របសិនេបេយងអត់េបកេភលងេទ 
គឺេយងអត់អចេមលផលូវេឃញេនះេទ។ េហយេនខងេរកយ េភលងខងេរកយគឺពណ៌រកហម 
អញច ឹងេភលងខងេរកយ គឺអចេធវឲយអនកែដលេនខងេរកយេយងេមលេឃញេយងបន 
េដយសរែតវមនពណ៌រកហម ដូេចនះេគអចេមលមក េគេឃញេភលងរកហម 
អញច ឹងេគដឹងថមនឡនេនខងមុខ។ េហយេនេពលែដលេយងេបកឡនេនេរកមេភលៀង 
គឺែតងែតទឹកេសមកញច ក់ អញច ឹងេយងពិបកេនកនុងករេមលផលូវ អញច ឹងេយងរតូវេបកផលិតទឹក 
េដមបីជូតទឹកេចញអំពីកញច ក់។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ េយងេឃញឡនេនះ 
គឺកំពុងែតេបកផលិតទឹក េដមបីជូតកញច ក់មុខ េដមបីឲយសអ ត កំុឲយមនទឹក 
េដមបីងយរសួលកនុងករេមលផលូវ។ ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតឡនេបកេនេរកមេភលៀង 
ដូេចនះវពិបកកនុងករេបកបរ េដយសរែតទឹកលិចផលូវ ដូេចនះឡនអចេបកេទយឺតៗែតបុ៉េណណ ះ 
េរពះេពលខលះអចេធវឲយផលូវរអិល េមឃេភលៀងអចេធវឲយផលូវរអិល អញច ឹងរបសិនេបេយងេបកេលឿន 
អចនឹងមនេរគះថន ក់បន។ ដូេចនះេយងរតូវែតេបកយឺតៗែតបុ៉េណណ ះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញម៉ូតូកំពុងែតជិះេនកនុងទឹកផងែដរ 
អញច ឹងម៉ូតូមួយេរគឿងកំពុងែតេបកបរ ឬក៏ជិះេនកនុងទឹក េដយេយងេឃញបុរសមន ក់ 
គត់ពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខល ីេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស 
គត់កំពុងែតជិះម៉ូតូពណ៌សមួយេនេរកមេភលៀង។ េដយសរែតគត់អត់បនេរតៀមខលួនមុន 
ដូេចនះគត់អត់មនអវេភលៀងេនះេទ អញច ឹងគត់អត់មនអវេភលៀងេនះេទ គត់ជិះម៉ូតូ 
ែដលេនកនុងទឹក េដយជិះកត់េរកមេភលៀង 
េដយេយងេឃញគត់ពក់មួកសុវតថិភពពណ៌ទឹករកូចផងែដរ។ អញច ឹង ម៉ូតូរបស់គត់ 
េយងេឃញេនខងមុខ េនជិតៃដចងកូតគឺមនកញច ក់សរមប់េមលេរកយមួយ។ 
អញច ឹងកញច ក់សរមប់េមលេរកយ 
គឺជកញច ក់សរមប់ឲយេយងអចដឹងអំពីសថ នភពេនខងេរកយម៉ូតូរបស់េយងបន 
េដយេយងអត់ចបំច់ងកខងេរកយេទ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េមលផលូវ 
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ឬក៏េមលអវីែដលេនខងេរកយ េយងរគន់ែតរកេឡកេមលកញច ក់ គឺេយងអចេមលេឃញពំុខន 
អញច ឹងេយងអត់ចបំច់ងកេរកយេទ េរពះថរបសិនេបេយងងកេរកយ 
េពលខលះអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់បន។ េហយេនខងមុខគឺមនអំពូលេភលង ឬក៏ចេងកៀងេភលង 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់ជិះម៉ូតូកត់េភលៀង េដយគត់េបកេភលងផងែដរ េរពះេដមបីេមលផលូវ 
េពលខលះគឺពិបកេមលផលូវ របសិនេបេយងអត់េបកេភលងេនះេទ េហយអនកែដលេនខងមុខ 
ក៏អត់ដឹងថេយងកំពុងែតជិះម៉ូតូែដរ អញច ឹងេគអត់អចេមលេយងេឃញ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេបកេឃញ េបេយង េបសិន េបេយងេបកេភលង 
គឺអនកេនខងមុខេគអចេមលេយងេឃញផងែដរ េហយេនខងេរកយគឺេយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់ 
គឺមនឃលុបមួយ អញច ឹងឃលុបេនះ គឺជឃលុបសរមប់ដក់អីវ៉ន់ អញច ឹងេពលខលះគត់អចដក់េសៀវេភ 
ឬក៏កតបរបស់គត់ ឬក៏អីវ៉ន់របស់គត់េផសងៗ ដក់េន[ឃលុប] េនេរកម 
េនកនុងឃលុបខងេរកយេនះបន េដយមិនចបំច់ចងែខស ឬក៏មិនចបំច់កន់េនះេទ 
េដយឃលុបេនះគឺជប់េទនឹងម៉ូតូ ដូេចនះរបសិនេបេយងដក់អីវ៉ន់ចូលេទកនុងឃលុប 
គឺវអត់រជុះេនះេទ។ អញច ឹងម៉ូតូកំពុងែតេបកកត់ទឹក េហយម៉ូតូគត់រតូវជិះយឺតៗ 
េរពះថគត់អត់អចេមលផលូវេឃញ េដយសរែតផលូវលិចទឹក អញច ឹងរបសិនេបគត់ជិះេលឿន 
របសិនេបផលូវមនរកឡុក អញច ឹងអចេធវឲយគត់ដួលបន របសិនេបគត់ជិះធល ក់រកឡុក 
អចេធវឲយគត់មនេរគះថន ក់ េដយគត់ដួលម៉ូតូជេដម អញច ឹងគត់រតូវជិះយឺតៗ 
និងរបុងរបយ័តនជទីបំផុត េនេពលែដលមនេមឃេភលៀង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េយងេឃញមនមនុសសចំនួនពីរនក់ មនុសសរបុសមន ក់ 
និងមនុសសរសីមន ក់ េដយមនុសសរសីេនះគឺគត់មនវយ័េរៀងចំណស់បនតិច 
គត់កំពុងែតេដរកត់ទឹក បនន័យថទឹកជំនន់េនកនុងទីរកុងេនេពលែដលេមឃេភលៀង 
អញច ឹងគត់េដរបេណដ រ គត់កន់ឆរតបេណដ រេដមបីបងំ។ អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់ 
អយុគត់របែហលជ ៥០ ឆន  ំេដយគត់ពក់អវស ៃដែវង េហយេសលៀកសំពត់ពណ៌សផងែដរ 
គត់កំពុងែតេដរកត់ទឹក េដយកន់ឆរតពណ៌េលឿង 
អញច ឹងេដយសរែតគត់រតូវេធវដំេណ រេនេពលេមឃេភលៀង ដូេចនះេដមបីករពរកំុឲយេសមអវ 
ឬក៏េសមខលួនរបស់គត់ គត់រតូវបងំឆរត គត់យកឆរតមកបងំេដមបីកំុឲយេសមខលួន 
ក៏បុ៉ែនតេជងរបស់គត់េនែតេសម េដយសរែតេមឃេភលៀង េធវឲយទឹកលិចផលូវ ឬក៏មនទឹកជំនន់ 
ដូេចនះគត់រតូវេដរកត់ទឹក អញច ឹងេហយេធវឲយគត់េសមខងេជង េសមេជងរបស់គត់ 
ចំែណកឯេនែកបរគត់គឺមនេកមងរបុសមន ក់ ែដលគត់េមលេទអយុរបែហលជៃមភឆន  ំ
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ពក់អវសៃដខល ីេសលៀកេខពណ៌េខម េជងែវង គត់កន់ឆរតមួយែដរ 
កំពុងែតេដរេនកនុងទឹក េដយសរែតេមឃេភលៀង ដូេចនះេហយគត់រតូវែតកន់ឆរត 
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េដមបីកំុឲយេសមខលួន ឬក៏កំុឲយទទឹកសេមលៀកបំពក់របស់គត់ េដយគត់េដរបេណដ រ 
គត់បងំឆរតបេណដ រ េហយគត់េងយេមលខងេល អញច ឹងគត់េងយេមលខងេល 
គត់ចង់ដឹងថេតេមឃរងំេហយឬេន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនរូបភពទី ៨ េយងេឃញមនេជងមួយ េយងេឃញេជងមួយេនះ 
គត់កំពុងែតេដរជន់ទឹកែដលដក់ អញច ឹងបនន័យថ េនេពលែដលេមឃេភលៀង 
គឺមនទឹកដក់រគប់ទីកែនលង ដូេចនះេនេពលែដលេយងេដរ េយងរតូវែតរបុងរបយ័តន 
េរពះេពលខលះទឹកដក់េនេលផលូវវអចេធវឲយមនភក់ ឬក៏មនលបប់។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងជន់េលលបប់ ឬក៏ជន់េលភក់ 
វអចេធវឲយភក់េនះខទ តេចញមករបឡក់េខអវរបស់េយងបន។ ភក់ឬលបប់ វេកតេចញពីដី 
ែដលេនេលថនល់ ែដលដីេនះគឺវរតូវទឹក វអចេធវឲយមនសភពខប់ ឬក៏អនធិលៗ 
ែបកេអក[ែបក...]។ អញច ឹងវខទ តេនេពលែដលេយងជន់ខល ងំ វអចនឹងខទ ត េធវឲយវរបឡក់អវ។ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនេជងកំពុងែតជន់ភក់ ឬក៏ជន់ទឹកដក់ែដលេនតមផលូវ 
អញច ឹងទឹកេនះនឹងខទ ត នឹងខទ តមករបឡក់េខរបស់េយង ឬក៏ខទ តរបឡក់េទសេមលៀកបំពក់ 
ែដលេន អនកែដលេនជិតេយងផងែដរ ដូេចនះបនទ ប់ពីេមឃេភលៀង េយងរតូវែតរបុងរបយ័តន 
េដរេមលខងេរកម ឬក៏េដរេមលផលូវ េហយមិនរតូវជន់ភក់ ឬក៏ជន់ទឹកដក់េនតមផលូវេនះេទ 
េរពះវអចេធវឲយេយងរបឡក់េខអវបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថេមឃេភលៀង 
េយងេឃញមនេកមងរបុសចំនួនពីរនក់ កំពុងែតរត់េលងកត់េភលៀង។ អញច ឹងជទូេទ 
េកមងៗគឺគត់ចូលចិតតេលងទឹកេភលៀង។ គត់រត់ ចូលចិតតេលងងូតទឹកេភលៀង 
េដយគត់របែលងគន េនេរកមទឹកេភលៀង។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនេកមងរបុសពីរនក់ កំពុងែតេដញចប់គន េនេរកមទឹកេភលៀង 
េដយពួកេគទងំពីរអនកគឺរបែលងគន េលង បនន័យថរត់របែលងគន េនេរកមទឹកេភលៀង 
េដយពួកេគអត់មនពក់អវេនះេទ។ អញច ឹងេកមងរបុសែដលេនខងមុខ 
គឺគត់េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស អត់មនពក់អវេនះេទ េហយគត់រត់បេណដ រ 
គត់ងកេរកយបេណដ រ េដយេយងេឃញគត់កំពុងែតរត់ េហយៃដទងំពីររបស់គត់គឺេបះេទមុខ 
បុ៉ែនតមុខរបស់គត់គឺងកមកេរកយ េដយសមលឹងេមលេកមងរបុសមន ក់េទៀត 
ែដលេសលៀកេខេជងខលីពណ៌ទឹករកូច ក៏បុ៉ែនតគត់ក៏អត់មនពក់អវែដរ។ 
អញច ឹងេកមងរបុសែដលេសលៀកេខេជងខលីពណ៌ទឹករកូច 
កំពុងែតរត់េដញចប់េកមងរបុសែដលេសលៀកេខពណ៌ស គឺពួកេគកំពុងែតរត់របែលងគន េលងេនតម 
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េនេរកមទឹកេភលៀង។ អញច ឹងជទូេទេកមងៗគឺគត់ ឲយែតមនេមឃេភលៀង 
អញច ឹងពួកគត់ឲយែតមនេមឃេភលៀង គឺពួកគត់ចូលចិតតងូតទឹកេភលៀងខល ងំណស់ 
េដយសរែតវសបបយ គត់គិតថសបបយ អញច ឹងគត់ែតងែតរត់េលងេនេរកមទឹកេភលៀង 
រត់របែលងគន  ក៏បុ៉ែនតេមឃេភលៀង គឺអត់សូវលអេនះេទ របសិនេបេយងរតូវទឹកេភលៀងយូរ 
វអចេធវឲយេយងឈបឺន អញច ឹងវអចេធវឲយេយងផដ សយ វអចេធវឲយេយងេកដ ខលួន 
ឬក៏អចេធវឲយេយងេហៀរសំេបរបន របសិនេបេយងរតូវទឹកេភលៀងយូរ។ 
ដូេចនះេយងអត់រតូវងូតទឹកេភលៀងេនះេទ េនេពលែដលមនេមឃេភលៀង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ គឺជរូបភពែដលទឹកជំនន់េកនេឡង 
អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលមនេមឃេភលៀងខល ងំ គឺទឹកនឹងេឡងខពស់ ែដលរូបភពទី ១០ េនះ 
េយងេឃញជទំនប់ទឹក បនន័យថជអងទប់ទឹកមួយ កំុឲយទឹកហូរចូលទីរកុង។ 
អញច ឹងរបសិនេបមនេភលៀងខល ងំ េនះកមពស់ទឹកនឹងេកនេឡង។ 
ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺទំនប់ទឹកមខ ងគឺមនទឹកកំពុងែតេឡងខពស់ 
េដយសរែតមនេមឃេភលៀងហូរចូលខល ងំ ចំែណកឯមខ ងេទៀតគឺអត់សូវមនទឹកេនះេទ 
អញច ឹងទំនប់ទឹក គឺេគទប់កំុឲយទឹកហូរពីខងេរកចូលេទកនុងទីរកុងបន 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបមនេភលៀងខល ងំេពក អញច ឹងរបសិនេបមនេភលៀងខល ងំេពក គឺកែនលងទប់ទឹកេនះ 
គឺទប់អត់ជប់េនះេទ េដយសរែតទឹកេឡងខពស់ខល ងំ ដូេចនះវអចនឹងេហៀរចូលទីរកុង។ 
អញច ឹងរបសិនេបទឹកេឡងខពស់ខល ងំ វនឹងេហៀរចូលទីរកុង េធវឲយទីរកុងនឹងលិចទឹកជក់ជមិនខន។ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺទឹក កមពស់ទឹកកំពុងែតេឡងខពស់ 
បនន័យថទឹកកំពុងែតេឡងខពស់ខល ងំ េដយសរែតមនេភលៀងខល ងំេនកនុងៃថងេនះ។ 
អញច ឹងទឹកអចនឹងេហៀរចូលទីរកុង និងេធវឲយមនទឹកជំនន់េនកនុងទីរកុងេទៀតផង 
េរពះថរបសិនេបទឹកេឡងខល ងំេពកេនះ ទំនប់ទឹកមិនអចទប់ទឹកជប់េនះេទ 
អញច ឹងរបសិនេបទំនប់ទឹកអត់អចទប់ទឹកជប់ ទឹកនឹងេហៀរចូលេទពនលិចទីរកុង 
ែដលេធវឲយទីរកុងមនទឹកលិច។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គឺេយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ គត់កំពុងែតឈរេន 
តមបងអួច អញច ឹងរបែហលជ េនះគឺជរូបភពែដលេនជនបទ ឬក៏េនរសុកែរសចំករ 
អញច ឹងេយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ គត់កំពុងែតឈរេនែកបរបងអួច 
គត់កំពុងែតឈរេមលេទមកេរក មកេមលេភលៀងធល ក់។ អញច ឹងគត់ឈរេនកនុងផទះរបស់គត់ 
េដយគត់ឈរសមលឹងមកេរកតមបងអួចេមលេភលៀងធល ក់ េដយេយងេឃញេនខងេរកផទះរបស់គត់ 
គឺេយងេឃញមនពងធំមួយ េយងេហថពង។ អញច ឹងពងធំេនះ គត់កំពុងែតរតង រតងទឹក 
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េដមបីឲយមនទឹកចូលេទកនុងពង។ េដយជទូេទេនតមទីជនបទ គឺេយងេរបរបស់ទឹកេភលៀង 
និយមេរបរបស់ទឹកេភលៀង។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេធវផទះ គឺដំបូលផទះ 
គឺេយងែតងែតមនដក់ទមួយ េដមបីបងហូរទឹកចូលេទកនុងពង។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១១ 
េនះ េយងេឃញទឹកេភលៀងកំពុងែតរសក់េនេលដំបូល េហយទឹកែដលរសក់េនេលដំបូល 
បនហូរតមទចូលេទកនុងពង េដយេយងេឃញទឹកកំពុងែតហូរចូលេទកនុងពង 
េដយហូរតមទចូលេទកនុងពង េដយេពលេនះគឺជេមឃេភលៀង 
ែដលេយងេឃញេនែកបរពងេនះ គឺេយងេឃញមនទឹកដក់ជេរចនេនេលដី 
អញច ឹងទឹកដក់េនេលដីវនឹងបងកេទជលបប់ ឬក៏េទជភក់ ែដលេធវឲយេយងរបឡក់ 
េនេពលែដលេយងជន់ចំវ។ ដូេចនះេមឃេភលៀងគឺេធវឲយដីេទជលបប់ ឬក៏េទជភក់ 
អញច ឹងវពិបកេនកនុងករេធវដំេណ រ និងេនកនុងកររស់េន ក៏បុ៉ែនតេដមេឈេនជិតេនះ 
គឺមនសភពរសស់បំរពង ពណ៌ៃបតង េដយសរែតេមឃេភលៀង 
គឺេធវឲយេដមេឈគឺមនពណ៌ៃបតង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺរបែហលជេនជនបទ 
េរពះេយងេឃញមនពងធំមួយសរមប់ដក់ទឹក ែដលជទូេទ 
គឺេនជនបទគឺសមបូរពងសរមប់ដក់ទឹក េដយសរែតគត់អត់មនម៉សីុនទឹក ម៉សីុនេរបរបស់។ 
អញច ឹងេដមបី វធីិេដមបីយកទឹកេភលៀង គឺេយងរតូវេរបទ ដក់េនេរកមដំបូល េដមបីឲយទឹកហូរចូល 
ពីេលដំបូលចូលមកកនុងទ េហយបងហូរចូលេទកនុងពង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញមនកសិករ 
គត់កំពុងែតសទូងរសូវ។ អញច ឹងរដូវវសស ឬក៏រដូវេភលៀង គឺជរដូវែដលកសិករចប់េផដមេធវែរស 
េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺជរបេទសែដលរបកបរបរកសិកមម 
េដយេយងេឃញរបជជនរបមណជ ៩០ ភគរយ គឺសុទធែតជរបកបរបរេធវែរស 
ឬក៏របកបរបរកសិកមម ែដលដដំំណេំផសងៗ ដូចជដរំសូវ ដេំពត ដសំែណដ កជេដម។ 
អញច ឹងដរបណេមឃអត់ទន់េភលៀង ពួកគត់អត់អចេធវែរសបនេនះេទ អញច ឹងែខរបងំ 
គឺពួកគត់អត់អចេធវែរសបនេនះេទ ក៏បុ៉ែនតែខវសស ែដលជែខេភលៀង គឺពួកគត់អចេធវែរសបន 
ដូេចនះ េនេពលែដលមនេភលៀង គឺេយង ពួកកសិករគឺសបបយចិតត 
េហយចប់េផដមករងរែរសចំកររបស់ពួកគត់។ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១២ 
គឺេយងេឃញមនបុរសមន ក់ ែដលជកសិករ គត់កំពុងែតឱនសទូងរសូវ។ អញច ឹងករសទូងរសូវ 
គឺជករយកេដមរសូវេដតចូលេទកនុងែរស េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺៃដទងំពីររបស់កសិករេនះ គឺគត់កំពុងែតកន់សំណប េដមសំណប ឬក៏កូនរសូវ។ អញច ឹងរសូវ 
េនេពលែដលវដុះតូចបនតិច េយងេហថសំណប អញច ឹងេយងរតូវដកសំណបេនះយកមកសទូង 
េដយេយងដកសំណបមកេហយ េយងយកមកេដតចូលេនកនុងែរស ែដលមនដីភក់ៗ 
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ឬក៏មនទឹកបនតិចបនតួច អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺកសិករេនះ 
គឺគត់ពក់អវពណ៌ទឹករកូច ៃដែវង េខេជងែវងពណ៌ស 
េហយគត់មនពក់មួកធំមួយេនេលកបលផងែដរ។ េដយសរែតេនវលែរស េពលខលះគឺេកដ  
េទះបីជមនេភលៀងក៏េដយ េនេពលែដលរងំេភលៀងគឺវេកដ  ដូេចនះគត់រតូវែតពក់អវៃដែវង 
េខេជងែវង និងពក់មួកេដមបីករពរកេមដ  េរពះរបសិនេបគត់អត់ករពរកេមដ េទ កេមដ ៃថង 
អចេធវឲយគត់រលក ឬក៏អចេធវឲយគត់េខម បន។ ដូេចនះគត់រតូវែតករពរកេមដ េន[គត់] 
េនេពលែដលគត់េធវែរស។ េដយេយងេឃញកសិករេនះ គត់កំពុងែតឱន េដយឱនសទូងរសូវ 
េដយៃដរបស់គត់ គឺកន់េដមរសូវ េដមបីេដតចូលេទកនុងែរស អញច ឹងករេដតេដមរសូវ 
ឬក៏េដតសំណបចូលេទកនុងែរស េយងេហថសទូង។ េដយេយងេឃញេនែកបរគត់ 
គឺមនែរសជេរចនេទៀតរបស់កសិករេផសង ែដលេគសទូងរសូវរចួេហយ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេដមរសូវគឺមនពណ៌ៃបតង។ អញច ឹងរដូវវសស 
គឺជរដូវែដលកសិកររបកបរបរកសិកមម គឺគត់ចប់េផដមករងរែរសចំកររបស់គត់ 
េដយអនកែរសគត់ដរំសូវ រឯីអនកចំករ គត់ដដំំណេំផសងៗ ដូចជសវ យ ដូចជលហុង ដូចជេពត 
សែណដ កជេដម។ អញច ឹងរល់ដំណកំសិកមមទងំអស់ គឺកសិករែតងែតដេំនកនុងរដូវវសស។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញមនមូសមួយ 
អញច ឹងសតវមូសគឺជសតវមួយ ែដលជសតវលអិតមួយ ែដលមនេរគះថន ក់ 
េដយវអចចមលងជំងឺេផសងៗមកដល់មនុសសបន ដូចជមូសេយងេឃញមនពីររបេភទ គឺជមូសខល  
និងមូសែដកេគល។ អញច ឹងមូស ភគេរចនែដលមកខមំនុសស គឺជមូសញី។ អញច ឹងមូសខល ញី 
ឬក៏មូសែដកេគលញី េដយមូសេឈម លគឺវអត់ខមំនុសសេទ មូសេឈម លគឺវបឺតលំអងផក  
ក៏បុ៉ែនតមូសញី គឺវខមំនុសសបឺតយកឈម។ អញច ឹងជទូេទមូសគឺែតងែតបងកឲយមនជំងឺេផសងៗ 
ដូចជជំងឺរគុនឈម និងជំងឺរគុនចញ់ជេដម េដយមូសខល  គឺបងកឲយមនជំងឺរគុនឈម 
ែដលមូសែដកេគល គឺមន បងកឲយមនជំងឺរគុនចញ់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៣ 
េយងេឃញមនមូសមួយ ែដលមូសេនះគឺេយងេឃញមនេជងវែវងៗ េជងែវងៗចំនួនបួន 
ចំនួនរបបីំ អញច ឹងេជងមូសគឺមនចំនួនរបបីំ េហយែវងៗ េហយេនេលខនងរបស់វគឺមនសល បពីរ 
អញច ឹងវមនសល បចំនួនពីរេនេលខនងសរមប់េហះេហរ េហយមត់របស់វគឺមនចំពុះមួយ ចំពុះ 
ឬក៏មជុលមួយសរមប់បឺតឈមមនុសស េនេពលែដលវខ។ំ អញច ឹងមូសគឺមនខលួនបងកង់ៗ 
េហយមូសខល  គឺវែតងែតខមំនុសសេនេពលៃថង។ អញច ឹងេពលៃថង របសិនេបេយងេគង 
េនកែនលងណែដលអត់មនពនលឺេចញចូលរគប់រគន់ េនះមូសនឹងខេំយងបន 
េដយេនេពលែដលេយងេគងេនកែនលងអត់មនពនល ឺេហយេយងអត់បនពក់អវៃដែវង 
េខេជងែវងេនះេទ អញច ឹងមូសខល អចខេំយង េហយអចចមលងជំងឺរគុនឈមបន។ 
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អញច ឹងជំងឺរគុនឈម េនេពលែដលេយងពយបលអត់ទន់ វអចេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់ដល់ជីវតិ 
ែដលេយងអចសល ប់បន េដយសរែតេយងអត់បនពយបលអត់ទន់េពលេវល។ 
អញច ឹងេនេពលៃថងេយងរតូវពក់អវៃដែវង េខេជងែវង 
េហយរតូវេនកែនលងែដលមនបនលឺេចញចូលរគប់រគន់ េរពះរបសិនេបអត់មនពនលេឺទ 
មូសខល អចខេំយងបន។ េហយមូសខល  គឺភគេរចនគឺខែំតេពលៃថងែតបុ៉េណណ ះ 
ចំែណកឯេពលយប់ គឺមនមូសែដកេគល អញច ឹងមូសែដកេគលចូលចិតតខមំនុសសេនេពលយប់។ 
េហយេនេពលែដលមូសែដកេគលខ ំគឺេយងអចឆលងជំងឺរគុនចញ់បន។ 
អញច ឹងរគុនចញ់វអចេធវឲយេយងរង និងេកដ ខលួន េហយអចេធវឲយេយងសល ប់បន 
របសិនេបេយងពយបលអត់ទន់េពលេវលេនះេទ។ អញច ឹងជទូេទ ទងំេពលៃថងនិងេពលយប់ 
េយងរតូវរបុងរបយ័តនេនកនុងែខវសស េរពះែខវសស គឺជែខែដលមនទឹកដក់េរចន 
អញច ឹងេនេពលែដលមនទឹកដក់ មូសអចពងេនកនុងទឹកដក់េនះ ែដលេទជដងកូវទឹក 
អញច ឹងេនេពលែដលដងកូវទឹកេនកនុងទឹកបនមួយសបត ហ៍ ឬក៏រយៈេពល ៧ ៃថង 
េនះដងកូវទឹកនឹងញស់េទជមូស ដូេចនះមូសអចនឹងខេំយងបនរគប់េពល។ ដូេចនះេនកនុងរដូវវសស 
េយងរតូវែតរបុងរបយ័តន េយងរតូវពក់អវែវង អវៃដែវង េខេជងែវង 
េហយេនកែនលងែដលមនពនលឺរគប់រគន់ េដមបីេចៀសវងកំុឲយមូសខ។ំ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេមឃេភលៀងរចួេហយ 
បនទ ប់ពីេមឃេភលៀង េមឃក៏ចប់េផដមរសឡះ។ អញច ឹងេយងេឃញពពកេខម ទងំអស់ 
កំពុងែតរសត់េចញពីរពះអទិតយ។ អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយកំពុងែតបេញចញពនល ឺ
ឬក៏បេញចញរសមីមកវញិ ដូេចនះបនន័យថេមឃេភលៀង ែលង េមឃែលងេភលៀងេហយ 
អញច ឹងេយងេឃញេមឃចប់េផដមរសឡះបនតិចមដងៗ េហយពពកេខម ក៏ចប់េផដមរសត់េចញ 
ពពកសក៏ចប់េផដមរសត់ចូលមកវញិ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីេភលៀង េមឃរសឡះ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងសុភសិតែខមរក៏បននិយយថ េរកយេភលៀង េមឃរសឡះ។ 
អញច ឹងអត់មនពពកេខម េទៀតេទ េនេពលែដលអត់មនពពកេខម  គឺេយងបនន័យថ 
េមឃក៏ែលងេភលៀងែដរ។ ដូេចនះរពះអទិតយក៏ចប់េផដមបេញចញពនលឺមកេលែផនដីមដងេទៀត 
េដយពំុមនេមឃេភលៀងេនះេទ េដយបនន័យថេភលៀងរងំេហយ។ 
 
ចំែណកឯបនទ ប់មកេទៀត គឺរូបភពចុងេរកយ គឺរូបភពទី ១៥ អញច ឹងរូបភពទី ១៥ 
េយងេឃញថបនទ ប់ពីេមឃេភលៀងរងំេហយ េយងេឃញធមមជតិទងំអស់គឺមនពណ៌ៃបតង 
េដយេយងេឃញរពះអទិតយកំពុងែតបេញចញពនល ឺឬក៏បេញចញរសមីមកេលធមមជតិពណ៌ៃបតង 
ែដលេយងេឃញេនខងេរកម គឺមនភន ំនិងមនេដមេឈជេរចនពណ៌ៃបតង 
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អញច ឹងេមឃេភលៀងេធវឲយរុកខជតិទងំអស់គឺមនពណ៌ៃបតង បនន័យថរុកខជតិគឺរតូវករទឹកេដមបីរស់ 
គឺទឹកនិងពនលឺរពះអទិតយ គឺជចំណីរបស់រុកខជតិ។ អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀង 
គឺបនន័យថចំណីរបស់រុកខជតិ រុកខជតិបនទទួលចំណី 
អញច ឹងវអចេធវឲយរុកខជតិទងំអស់គឺរស់បនលអ។ អញច ឹងវបនេធវឲយរុកខជតិរស់បនលអ ដូេចនះ 
ដូេចនះេនកនុងែខវសស គឺរុកខជតិទងំអស់គឺរសស់បំរពង គឺមនពណ៌ៃបតង 
េហយេដមេឈទងំអស់គឺចប់េផដមលស់េឡងវញិ បនន័យថវលស់ខចីេឡងវញិ។ 
អញច ឹងជទូេទែខវសស គឺជែខែដលមនធមមជតិរសស់សអ ត េដយសរែតវេមឃេភលៀង 
អញច ឹងធមមជតិក៏ចប់េផដមលស់ពណ៌ៃបតងខច ីេហយកសិករក៏ចប់េផដមេធវែរសចំករផងែដរ 
ក៏បុ៉ែនតសរមប់ែដលអនករស់េនទីរកុង គឺគត់ពិបកេនកនុងកររស់េន េដយសរែតេមឃេភលៀង 
គឺេធវឲយគត់ពិបកកនុងករេធវដំេណ រ ក៏ដូចជេទណមកណ គឺមនករពិបក 
ក៏បុ៉ែនតអនកែដលេនតមជនបទ គឺគត់ចូលចិតតរស់េនេនេពលែដលេមឃេភលៀង 
េដយសរែតគត់អចចប់េផដមមុខរបរកសិកមមរបស់គត់បន។ អញច ឹងេមឃេភលៀង 
គឺផដល់អតថរបេយជន៍ដល់អនកេនែរសចំករ ក៏បុ៉ែនតអនកេនទីរកុងអត់សូវចូលចិតតេមឃេភលៀងេនះេទ។ 


