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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីរដូវេភលៀង ែដលេនកនុងរបេទសកមពុជេយងែចកេចញជពីររដូវ 
រដូវទីមួយគឺរដូវេភលៀង ែដលរដូវេភលៀងចប់េផដមពីែខរប ំរហូតដល់ែខដប់ និងទីពីរគឺរដូវេកដ  
រដូវេកដ គឺចប់េផដមពីែខដប់មួយ រហូតដល់ែខបួន។ 
អញច ឹងមនន័យថរដូវទងំពីរែបងែចកជរបមំួយែខ របមំួយែខរដូវេកដ  របមំួយែខរដូវេភលៀង។ 
អញច ឹងេនកមពុជមនរដូវពីរ រដូវេកដ  និងរដូវេភលៀង។ ជក់ែសដងេនកនុងរូប េនកនុងរូបភពទីមួយ 
េនកនុងរូបភពទីមួយ េយងេឃញមនទីរកុងមួយ ែដលទីរកុងគឺជកែនលងបណដុ ំ មនុសសរស់េន 
បណដុ ំ មនុសសរស់េន ឬក៏បណដុ ំ មនុសសេធវករ ឬក៏េធវកររកសីុ។ អញច ឹងេយងេឃញេនទីរកុងេនះ 
េយងេឃញមនផទះ មនអគរខពស់ៗជេរចន និងមនសលេរៀន និងមនសលេរៀន 
និងរបសិនេបេយងរកេឡកេមលេទខងេលវញិ េយងេឃញមនដំុពពកជេរចន និងរកស់ 
និងដំុពពកមនពណ៌េខម  ហក់បងហ ញថេនកនុងរូបភពទីមួយេនះ នឹងមនេភលៀងឆប់ៗ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេមឃរកេភលៀង េនេពលែដលេមឃរកេភលៀង ជទូេទេមឃនឹងបដូរពណ៌ 
មនន័យថពពកនឹងបដូរេទជពណ៌េខម  ពពកនឹងបដូរេទជពណ៌េខម  និងអកសធតុែរបជរតជក់ 
និងរតជក់។ អញច ឹងមនន័យថេនេពលែដលខយល់បក់មកមនអរមមណ៍ថរតជក់ 
និងេយងរកេឡកេមលេទខងេលេឃញដំុពពកមនពណ៌េខម  មនន័យថ មនន័យថ 
នឹងមនេភលៀងឆប់ៗ។ ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទីមួយ ែដលេយងេឃញេនកនុងទីរកុងមួយែដល 
ែដលមនសលេរៀន មនអគរខពស់ៗជេរចន មនផទះ និងមនកែនលងេផសងៗេទៀតជេរចន 
និងហក់បីដូចជបងហ ញថនឹងមនេភលៀងឆប់ៗ េដយសរែតមនដំុពពកពណ៌េខម  និងរកស់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទីពីរ រូបភពទីពីរ េយងេឃញេរកយពីដំុពពកេនះ 
េយងេឃញេរកយពីដំុពពកេនះមនពណ៌េខម  និងដំុពពកេនះរកស់ 
មនពណ៌េខម ជមួយនឹងខយល់រតជក់ផង មួយសនទុះេរកយមកក៏មនេភលៀងធល ក់ ក៏មនេភលៀងធល ក់។ 
េយងេឃញេនទីរកុងេនះមនេភលៀងធល ក់មកយ៉ងខល ងំ 
េដយេនេពលេភលៀងេនះេយងេឃញមនេផលក េផលកបេនទ រ ឬក៏ផគរលន់ខល ងំៗ។ 
ជទូេទេនកមពុជេនេពលែដលមនេភលៀង គឺេនេពលែដលេយងមនេភលៀង 
េយងរតូវរបញប់របញល់ចូលផទះ និងជពិេសសេយងអត់រជកេនេរកមេដមេឈ 
ឬក៏កែនលងែដលគម នសុវតថិភពេទ។ េដយសរែតេនកមពុជ េពលខលះ េនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំ 
េនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំមនេផលកបេនទ រ ែដលេផលកបេនទ រ ែដលេផលកបេនទ រេមលេទដូចជ 
ដូចជេភលងមួយ ដូចជេភលងមួយែដលមនពនលឺេនេលេមឃ 
ែដលេនេពលែដលេផលកបេនទ រេនះខល ងំនឹងមនរនទះបញ់។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងឈរេនេរកមេដមេឈ ឬក៏កែនលងែដលមន គម នសុវតថិភព 
អញច ឹងេយងអចរតូវរនទះបញ់ េនេពលែដលរនទះបញ់ចំមនុសសអចេធវឲយមនុសសសល ប់បន 
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េដយសរែត េដយសរែតកមល ងំេភលង េដយសរែតកមល ងំេភលងពីរនទះបញ់េនះខល ងំ 
អញច ឹងអចេធវឲយមនុសសេយងសល ប់បន និងរបសិនេបបញ់ចំផទះ ឬក៏មនរនទះបញ់ បញ់ចំផទះ 
ឬក៏បញ់ចំេដមេឈអចេធវឲយផទះេនះេឆះ  ឬក៏អចេធវឲយេដមេឈេនះេឆះ អចេធវឲយេដមេឈេឆះ 
ឬក៏ដួលរលំបន។ ជទូេទេនេពលែដលមនេភលៀង គឺមនខយល់ខល ងំ គឺមនខយល់ខល ងំ 
ដូេចនះអចេធវឲយេដមេឈមួយចំនួនដួលរលំេនតមផលូវ 
និងេពលខលះអចេធវឲយេដមេឈមួយចំនួនដួលរលំេទេលឡន 
ឬក៏ដួលរលំេទេលម៉ូតូែដលកំពុងែតេធវដំេណ រេនតមផលូវ។ 
ដូេចនះេនេពលេភលៀងគឺមនេរគះថន ក់ណស់ 
របសិនេបអចេចៀសវងបនេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំ 
េយងគួរែតែសវងរកកែនលងែដលមនសុវតថិភព ដូចជេយងរតូវរជកេនកនុងផទះ 
មិនរតូវរជកេនខងេរក េន េនេរក ជពិេសសគឺេនេរកមេដមេឈ 
ពីេរពះេនេពលែដលេភលៀងខល ងំ និងមនរនទះបញ់ រនទះបញ់ 
េនេពលែដលបញ់ចំមនុសសអចេធវឲយេយងសល ប់បន ឲយេយង អចេធវឲយេយងសល ប់បន 
និងបញ់ចំ រនទះបញ់ បញ់ចំឡន ឬក៏បញ់ចំផទះ ឬក៏េដមេឈអចេធវឲយេឆះ អចេធវឲយេឆះ។ 
អញច ឹងរដូវ អញច ឹងេពលខលះ េនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំគឺមនេរគះថន ក់ណស់ 
អញច ឹងេយងរតូវេទរកកែនលងសុវតថិភពេដមបីរជក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េនកនុងរូបភពទីពីរេនះ 
េយងេឃញទីរកុងែដលេយងេឃញមនអគរខពស់ៗ មនផទះ មនសលេរៀន 
និងកែនលងេផសងៗេទៀត កំពុងែតមនេភលៀងធល ក់យ៉ងខល ងំជមួយនឹង ជមួយនឹងេផលកបេនទ រ 
ជមួយនឹងេផលកបេនទ រ និងផគរលន់ខល ងំៗផងែដរ។  
 
រូបភពទីបី េនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ ដូេចនះមនុសសមន រតូវរត់េទរកកែនលងរជក 
និងកែនលងែដលមនសុវតថិភព។ អញច ឹងរូបភពទីបីេយងេឃញមនមនុសសកំពុងែតពយយមរត់ 
ពយយមរត់េដមបីកំុឲយទទឹកខលួន ពីេរពះេដយសរែតេភលៀងេនះខល ងំ េដយសរែតេភលៀងខល ងំ និង 
និងរបសិនេបេយងរតូវ និងរបសិនេបេយងរតូវទឹកេភលៀងយូរអចនឹងេធវឲយេយងឈផឺងែដរ 
ដូេចនះេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំមនុសសរតូវរត់របញប់របញល់េទរកកែនលងរជក 
និងកែនលងែដលមនសុវតថិភព បុ៉ែនតេនកំលុងេពលែដលេយងរត់េទរកកែនលងេនះ 
េយងរតូវែតរបុងរបយ័តនផងែដរ 
េដយសរែតេនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់អចេធវងយរសួលនឹងរអិល ងយរសួលនឹងរអិល។ 
អញច ឹងសូមបីែតឡនម៉ូតូេនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ក៏េយងរតូវេបកបរឲយមនរបុងរបយ័តនែដរ 
ពីេរពះងយរសួលរអិល ពីេរពះងយរសួលរអិល។ អញច ឹងេយងេឃញមនុសសមន កំពុងែត 
កំពុងែតរត់េទរកកែនលងរជក ែដលេយងេឃញមនេភលៀងធល ក់យ៉ងខល ងំេនកនុងទីរកុងេនះ។ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — RAINY 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. 

 
រូបភពទីបួន រូបភពទីបួន ជទូេទេនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ 
េនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ែតងែតមនទឹករគប់ទីកែនលង េដយសរែត 
េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ ដូេចនះែតងែតមនទឹករគប់ទីកែនលង 
អញច ឹងមិនរតឹមែតអនកេដរមនករពិបកេទ សូមបីែតករេបកបរក៏មនករលំបកែដរ។ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទីបួនេនះ េយងេឃញមនមនុសសជេរចន មនរសីមនរបុស 
និងមនសតវែឆកមួយកបលកំពុងែតេដរេនតមផលូវេនេពលែដលមនេមឃេភលៀងេនះ 
និងមនមនុសសខលះគឺគត់េរបឆរតេដមបីបងំ េដមបីបងំកំុឲយេភលៀងទទឹកខលួន។ ជទូេទេនកមពុជ 
ជទូេទេយងអត់សូវេរបឆរតេទ េយងេរបអវេភលៀង េដយសរែតភគេរចនគឺេយងជិះម៉ូតូ 
របសិនេបេយង របសិនេបេយងេរបឆរតេនេពលែដលេយងកំពុងែតជិះម៉ូតូអចេធវឲយខយល់ 
អចេធវឲយខយល់ អចេធវឲយខយល់េបុងឆរតេនះេឡងេទេលបន 
អចេធវឲយខយល់េបុងឆរតេនះេឡងេទេល និងេយងមនករពិបក ពិបកជិះម៉ូតូ 
និងអចេធវឲយេយងដួលផងែដរ 
ដូេចនះជទូេទេនកមពុជេនេពលែដលេយងជិះម៉ូតូភគេរចនគឺេយងពក់អវេភលៀង 
និងអនកខលះគត់េដរ និងអនកខលះគត់េដរ គត់អចេរបឆរតបនេដមបីកំុឲយទទឹកខលួន។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទីបួនេនះ េយងេឃញមនអនកខលះគត់បងំឆរត បុ៉ែនតអនកខលះេទៀត 
គត់អត់មនឆរតយកមកតមខលួន ដូេចនះគត់មនែតខំពយយមរត់េគចពីេភលៀងេទរកកែនលងរជក 
បុ៉ែនតេដយសរែតេភលៀងខល ងំ និងមនទឹកផងែដរ ដូេចនះេធវឲយករេធវដំេណ ររបស់ពួកគត់ពិបកបនតិច 
ែដលេយងេឃញទឹកសឹងែតលិចែឆក ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទីបួន 
េយងេឃញែឆកពយយមេដរេដយេយងកបល េយងេឃញកបលនិងកនទុយរបស់វ 
និងេយងេឃញមនុសសចំនួន េនកនុងរូបភពេនះមនមនុសសបួននក់ ែដល 
េយងរកេឡកេមលេទបុរសមន ក់ែដលគត់ឈរជប់េទនឹងជញជ ងំ គត់ឈរេនខងមុខហង 
េដយគត់មន េដយសរែតគត់អត់មនឆរត ដូេចនះគត់បនយករបែហលជ 
របែហលជរបស់អវីមួយែដលអចបងំេភលៀងបន គត់យកៃដ គត់កន់ៃដ គត់កន់របស់េនះ 
កនុងៃដទងំពីររបស់គត់ និងយកមកបងំកបលរបស់គត់កំុឲយេភលៀងទទឹក។ 
អញច ឹងរបែហលជគត់យកថង់បល សទិក ឬក៏ថង់បល សទិក ឬក៏ ឬក៏ឯកសររបស់គត់ 
អញច ឹងេដមបីករពរេភលៀង េដមបីកំុឲយទទឹក េដមបីកំុឲយទទឹកកបល ឬក៏គត់យក 
ឬក៏គត់យកថង់បល សទិកយកមកបងំេលកបលគត់ េដយសរែតរបែហលជគត់មិនបនយកឆរត 
ឬក៏អវេភលៀងមកជមួយ និងេយងេឃញមនរសតីមន ក់េទៀតែដលគត់ពក់អវរកហម 
ពក់អវរកហមនិងេខស គឺគត់ ៃដទងំពីររបស់គត់ ៃដទងំពីររបស់គត់យួរនូវរបស់ 
េនកនុងៃដរបស់គត់ទងំពីរ របែហលជករនតក ឬក៏ជកបូបរបស់គត់។ 
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អញច ឹងេដយសរែតគត់ខល ច េដយសរែតរបសិនេបគត់យួរទមល ក់ 
ទមល ក់ៃដចុះេទខងេរកមរបស់ទងំពីរេនះអចទទឹកបន េដយសរែតមនទឹកជេរចនេនេល 
េនតមផលូវ អញច ឹងគត់ពយយមេលកកបូបរបស់គត់ ឬក៏ គត់ពយយមេលកកបូបរបស់គត់ 
ឬក៏របែហលជករនតកដក់អីវ៉ន់ អញច ឹងគត់ពយយមេលកឲយផុតពីទឹកកំុឲយទទឹក 
និងរសតីមន ក់េទៀតែដលមន និងរសតីមន ក់េទៀតែដល ែដល ពក់អវសៃដខល ីនិងេខសេជងខលី 
គត់មនកន់ឆរត គត់មនកន់ឆរតេនកនុងៃដរបស់គត់ គត់មនកន់ឆរតេនកនុងៃដរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរកត់ទឹក និងេដរកត់េភលៀងផងែដរ 
និងសតវែឆកមួយកបលកំពុងែតពយយមេដរេទរកកែនលងរជក និងកែនលងែដលអត់មនទឹកលិច 
និងរសតីមន ក់េទៀតេយងេឃញគត់ពក់អវៃដស ៃដខល ីនិងេសលៀកសំពត់ គត់កំពុងែតេដរ 
គត់កំពុងែតេដរកត់ទឹកេដមបីេទរកកែនលងរជក ឬក៏េដមបីរតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ េភលៀង េភលៀងចប់េផដមខល ងំ អញច ឹងអនកែដលមន 
អនកែដលមនឆរតគឺគត់អត់ទទឹកេទ បុ៉ែនតអនកែដលអត់មនឆរតគត់នឹងទទឹកេភលៀង 
េដយសរែតមនទឹកេរចនេនតមផលូវ និងគត់ 
និងគត់មិនអចែសវងរកកែនលងរជកេភលៀងបនទន់េពល។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េយងេឃញមិនរតឹមែតអនកេធវដំេណ រមនករពិបក 
អនកេធវដំេណ រេដយេថមរេជង ែដលេយងេហថេធវដំេណ រេដយករេដរ 
អញច ឹងមិនរតឹមែតពួកគត់មនករលំបកេទសូមបីែតឡនេនកនុងរូបភពទី ៥។ រូបភពទី ៥ 
េយងេឃញមនឡនមួយ អញច ឹងគឺេយងេឃញឡនេនះមនករ ឡនេនះក៏មន ក៏កំពុងែតេបក 
ក៏កំពុងែតេបកេន េនកែនលងែដលមនេភលៀងខល ងំេនះ។ ែដលេយងេឃញឡន េយងេឃញឡន 
េយងេឃញមនកង់ មនកង់ឡនចំនួនបួន បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញែតចំេហៀង 
ដូេចនះេយងេឃញកង់ពីរ បុ៉ែនតេនចំេហៀងមួយេទៀតមនកង់ពីរេទៀត 
និងឡនេនះជឡនរបេភទឡនតូច ែដលេយងេឃញមនកញច ក់ 
េយងេឃញមនកញច ក់ដក់សងខងឡនេដមបីេមលផលូវ េដមបីងយរសួលេមលផលូវ 
និងេយងេឃញមនទវ រឡននិងបងអួចឡន អញច ឹងមនន័យថេនេពលែដលេយងចុះពីឡន 
េយងអចេបកទវ រឡនេនះចុះ និងេនេពលែដលេយង និងេនេពលែដលេយងចង់ 
មិនចង់េរបម៉សីុនរតជក់ឡន េយងអចេបកកញច ក់ឡនេនះបន 
និងេយងេឃញេនខងមុខឡនេយងេឃញមនេភលង េយងេឃញមនេភលងសីុញូ៉ 
និងេនខងេរកយឡនក៏មនេភលងសីុញូ៉ែដរ ែដលេភលងសីុញូ៉ទងំពីរេនះ 
មនន័យថេនេពលែដលគត់ចង់បត់េឆវង ឬក៏គត់ចង់បត់សដ  ំគត់រតូវេបកេភលងសីុញូ៉ជសញញ  
ពីេរពះរបសិនេបបត់េដយគម នករេបកេភលងេទ អនកែដលជិះពីេរកយគត់អចមន អចមិនដឹង 
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ដូេចនះអចបុកពីេរកយឡនរបស់គត់។ អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំេនកមពុជ 
ឡនមួយចំនួនេយងអចេបកេភលងេនេពលែដលមនខល ងំ 
េដមបីងយរសួលែដលឲយអនកែដលេធវដំេណ រគត់បនដឹងថេនខងមុខមនឡន 
ឬក៏េដមបីឲយគត់ដឹងថ េដមបី េដមបីឲយគត់មនកររបុងរបយ័តន ពីេរពះេដយសរែតមន 
ពីេរពះេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំេយងពិបកេមល េយងពិបកេមលផលូវ 
េដយសរែតមនេភលៀងខល ងំ មន មនខយល់ ដូេចនះេធវឲយេយងពិបកេមលផលូវ 
ដូេចនះេយងអចេបកេភលងអំពូលឡនបន េដមបីជសញញ  េដមបីជសញញ ថេនខងមុខមនឡន 
ឬក៏េដមបីជសញញ ឲយមនកររបុងរបយ័តន។ អញច ឹងេយងេឃញឡន 
េយងេឃញឡនេនះជរបេភទឡនតូច មនកង់ឡនចំនួនបួន 
មនកញច ក់េរបសរមប់េមលខងេរកយេនេពលែដលេយងចង់ េនេពលែដលេយងចង់បត់េឆវង 
ឬក៏បត់សដ  ំេនេពលែដលេយងចង់ឈប់ចតកែនលងណមួយគឺេយងងយរសួលេមលេរកយ 
និងេយងេឃញមនចេងកៀងេនខងមុខេរបសរមប់បំភលឺផលូវ និងេភលងសីុញូ៉េនខងមុខ 
និងេនខងេរកយេរបសរមប់សីុញូ៉េនេពលែដលេយងចង់ឈប់េនកែនលងណមួយេដមបីជសញញ  
និងេយងេឃញេនខងគូទ ជិតគូទឡន េនចំេហៀងឡនមនកែនលងសរមប់ចក់សងំ 
មនកែនលងសរមប់ចក់សងំ។ អញច ឹងេយងេឃញឡនេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ 
េបកហក់បីដូចជយឺត េបកយឺត េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ ដូេចនះគត់រតូវេបកបរឲយ 
គត់រតូវេបកបរេដយមនកររបុងរបយ័តន ពីេរពះទីមួយេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំអច 
អចេធវឲយេយងងយរសួលរអិល។ ផលូវគឺរអិល អញច ឹងពិបក ទីពីរផលូវខលះេនកមពុជ 
ដូចជជក់ែសដងេនកមពុជផលូវខលះគឺមន គឺ គឺមនរកឡុក រកឡុកមនន័យថជផលូវខូច 
ផលូវខូចែដលមនរបេហង ែដលមនរបេហង ែដលមនរបេហងែដលេយងេហថផលូវរកឡុក 
អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀង មនទឹកេនពសេពញផលូវ 
អញច ឹងេយងអត់អចេមលេឃញផលូវែដលមនរកឡុកេទ ដូេចនះរបសិនេបេយងធល ក់រកឡុកេនះ 
អចមនេរគះថន ក់បន អញច ឹងេនេពលែដលេបកបរេនេពលេភលៀងរតូវមនកររបុងរបយ័តន។ 
ជក់ែសដងឡនេនះ ជក់ែសដងឡនេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ គឺគត់េបកេដយមនកររបុងរបយ័តន 
េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់េរចន បុ៉ែនតហក់បីដូចជមនករពិបកេបកបរបនតិចសរមប់គត់ 
េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ។ 
 
រូបភពទី ៦ េយងេឃញមនម៉ូតូ េយងេឃញមនម៉ូតូមួយ ែដលម៉ូតូេនះេយងេឃញមនកង់ពីរ 
កង់មួយេនខងមុខកង់មួយេទៀតេនខងេរកយ និងេយងេឃញេនខងមុខម៉ូតូេនះ 
េយងេឃញមនចេងកៀង ចេងកៀងម៉ូតូសរមប់បំភលឺផលូវ ឬក៏េភលងបំភលឺផលូវ 
និងេយងេឃញម៉ូតូេនះមនកញច ក់ពីរ 
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ពីេរពះកញច ក់េរបសរមប់េមលេរកយេនេពលែដលេយងចង់ឆលង 
ឬក៏េយងចង់េមលេរកយថេតេនខងេរកយេយងមនឡនឬេទ មនឡនឬក៏ម៉ូតូឬេទ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់បត់េឆវងបត់សដ េំយងអចេមលកញច ក់េនះបន 
និងេយងេឃញេនខងេរកយរបស់គត់ដូចជមនឃលុបមួយ 
ែដលឃលុបេនះរបែហលជគត់េរបសរមប់ដក់អីវ៉ន់ របែហលជគត់េរបសរមប់ដក់អីវ៉ន់ 
មនន័យថរបសិនេបគត់េទផសរ ឬក៏គត់ទិញរបស់អវីមួយ គត់អចដក់អីវ៉ន់េនកនុងឃលុបេនះ 
េដយសរែតម៉ូតូរបស់គត់េនខងមុខអត់មនករនតក ដូេចនះគត់អចដក់ឃលុបខងេរកយបន 
និងេយងេឃញមន េយងេឃញបុរសមន ក់គត់កំពុងែតជិះម៉ូតូេនះ គត់កំពុងែតជិះម៉ូតូកត់េភលៀង 
ែដលគត់េសលៀកេខពណ៌ស អវៃដខលពីណ៌ៃបតង គត់ពក់មួកពណ៌ទឹករកូច 
គត់ពក់មួកពណ៌ទឹករកូច មួករបស់គត់របែហលជមួកករពរ 
េដយសរែតេនេពលែដលជិះម៉ូតូេយងរតូវែតពក់មួកករពរ 
េដមបីករពរកបលរបស់េយងេនេពលែដលេយងដួលេដយៃចដនយ។ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលជិះម៉ូតូ ម៉ូតូរតូវមនកញច ក់សងខងែដលអចេមលផលូវ 
ែដលអចេមលផលូវបន និងពក់មួកសុវតថិភព ពក់មួកករពរសុវតថិភពេនេលកបលជនិចច 
េនេពលែដលជិះម៉ូតូេនតមផលូវ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់ មន ក់ែដលពក់អវៃដខលីពណ៌ៃបតង 
និងេខសេនះ គត់មនពក់មួកករពរ គត់មន គត់មនពក់មួកករពរ។ 
េដយសរែតកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញមនេភលៀងធល ក់កន់ែតខល ងំេឡងៗ 
ដូេចនះេធវឲយគត់មនករពិបកេបកបរ េដយសរែតផលូវមួយចំនួនគឺមនទឹកជេរចន 
និងផលូវមួយចំនួនមនរកឡុក មនរកឡុក ឬក៏ផលូវមួយចំនួនរលក់ផង 
ដូេចនះេនេពលែដលមនទឹកេរចនេធវឲយគត់ពិបកដឹងថផលូវេនះមនបញហ ឬអត់ 
អញច ឹងគត់រតូវេបកបរយឺតៗ និងេដយសរែតមន និងេដយសរែតេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំ 
គឺគត់ពិបកេមលផលូវ។ ដូេចនះេបេទះបីជគត់ជិះម៉ូតូគត់អចេបកេភលង 
គត់អចេបកេភលងេដមបីជសញញ ថេនខងមុខគឺមនម៉ូតូ ឬក៏មនឡន 
េដមបីឲយអនកេផសងេទៀតបនដឹង។ អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំ គត់អចេបកេភលង 
គត់អចេរបរបស់េភលងម៉ូតូេនះបន។ អញច ឹងេយងេឃញគត់ជិះេដយមនកររបុងរបយ័តន 
េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ និងមនទឹក មនទឹកេនតមផលូវ េយងេឃញទឹកេនះ 
េយងេឃញេសទរែតពក់កណដ លកង់ម៉ូតូរបស់គត់ េសទរែតពក់កណដ លកង់ម៉ូតូរបស់គត់ 
អញច ឹងរបសិនេបគត់មិនឆប់របញប់ជិះរតលប់េទផទះ ឬកែនលងសរមប់រជកេភលៀងេទ 
ម៉ូតូរបស់គត់អចលិចទឹកបន ម៉ូតូរបស់គត់អចលិចទឹកបន និងេនេពលែដលម៉ូតូលិចទឹក 
គឺម៉ូតូេនះនឹងរលត់ គឺអត់េទមុខបនេទ និងអត់ ម៉ូតូេនះគឺអត់េឆះ និងអត់អចេទមុខបនេទ 
អញច ឹងគត់រតូវេធវដំេណ រឲយ គត់រតូវេធវដំេណ រយ៉ងរបញប់េដមបីរតលប់េទផទះ 
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ឬក៏កែនលងែដលអត់មនទឹក អញច ឹង ឬក៏កែនលងែដលគត់អចរជកេភលៀងបន 
េដមបីេចៀសឲយផុតពីករលិចម៉ូតូ ឬក៏េដមបីេចៀសឲយផុតកំុឲយម៉ូតូគត់មនបញហ ។ 
 
រូបភពទី ៧ េដយសរែតមនេភលៀង េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់ 
េដយសរែតមនេភលៀងធល ក់មិនឈប់ឈរកន់ែតខល ងំេឡងៗ េយងេឃញទឹកចប់េផដម 
េយងេឃញទឹកចប់េផដមពសេពញផលូវនិងលិច អញច ឹង េយងេឃញផលូវមួយចំនួនលិច 
អញច ឹងេយងេឃញផលូវមួយចំនួនលិច ែដលរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញមនរសតីមន ក់និងបុរសមន ក់ 
ែដលរសតីចំណស់មន ក់គត់ពក់អវសៃដែវង និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខអវរបស់គត់ 
គត់េសលៀកសំពត់ពណ៌ស េនកនុងៃដខងេឆវងរបស់គត់មនកន់ឆរតមួយពណ៌ 
ពណ៌រងដូចជពងមន់ មនន័យថពណ៌រងេលឿងបនតិចសបនតិច ែដលេយងេហថពណ៌ពងមន់ 
អញច ឹងេដយសរែតមនេភលៀងខល ងំ និងេដយសរែតមនេភលៀងខល ងំ 
អញច ឹងគត់រតូវេរបឆរតេដមបីទទូរកំុឲយទទឹកខលួនគត់ និងផលូវមួយចំនួនគឺចប់េផដមលិច 
អញច ឹងគត់ចប់េផដមេដរកត់ទឹកេដមបីរតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ ឬក៏េដមបី 
គត់រតូវេដរកត់ទឹកេដមបីេទផសរទិញមហូបសរមប់ សរមប់េធវមហូបៃថងេនះ។ 
អញច ឹងេបេទះបីជមនេភលៀងខល ងំ និងផលូវមួយចំនួនមនទឹកលិចក៏េដយ 
បុ៉ែនតេនែតមនមនុសសគត់េដរឆលងកត់ េដយសរែតគត់រតូវរតលប់េទផទះរបស់គត់វញិ 
ឬគត់រតូវចបំច់េធវកិចចកររបស់គត់ អញច ឹងគត់អចពក់អវេភលៀង ឬក៏គត់អចពក់អវេភលៀង 
ឬក៏ទទូរឆរត ែដលេយងេឃញបុរសមន ក់េទៀតគត់ពក់អវសៃដខល ីគត់ពក់អវសៃដខល ី
និងេខេជងែវងពណ៌េខម  េខេជងែវងពណ៌េខម  កនុងៃដរបស់គត់ក៏មនកន់ឆរតែដរ 
ែដលឆរតេនះមនពណ៌ទឹករកូច និងពណ៌ស។ អញច ឹងគត់កន់ឆរតគត់កំពុងែតទទូរឆរត។ អញច ឹង 
គត់េដរបេណដ រគត់ងកេរកយបេណដ រ និងេងយេមលេទខងេលបនតិចេដមបីចង់ដឹងថេមឃ 
េដមបីេមលេទេមឃថេតរងំេភលៀងេហយឬេន។ េដយសរែតេភលៀងខល ងំ 
េដយសរែតេមលេឃញទឹកលិច េដយសរែតេមលេឃញទឹកលិចេនតមផលូវ 
ដូេចនះេធវឲយករេធវដំេណ រមួយចំនួនគឺពិបក បុ៉ែនតេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំ 
គឺេយងេចៀសមិនផុតពីករលិចផលូវេទ និងេពលខលះរថយនតែដលមនឡន ឬក៏ម៉ូតូមួយចំនួន ម៉ូតូ 
ឬក៏ឡនមួយចំនួន គឺ គឺអត់េឆះ មនន័យថមិនអចដំេណ រករេទមុខេទៀតបន 
េដយសរែតទឹកចូលេទ ចូលេទកនុង ចូលេទខងកនុងឡន ឬក៏ខងកនុងម៉ូតូ ខងកនុងម៉សីុនឡន 
ឬក៏ខងកនុងម៉សីុនម៉ូតូ អញច ឹងេធវឲយម៉ូតូេនះរលត់អត់ដំេណ រករបនេទ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលមនេភលៀងខល ងំទឹកេនកែនលងខលះគឺលិចរតឹមជងគង់ 
កែនលងខលះគឺលិចេលជងគង់េទៀត េដយសរែត េដយសរែតមនេភលៀងខល ងំេពក 
េដយសរែតមនេភលៀងខល ងំេពក។ 
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រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េន រូបភពទី ៨ េយងេឃញមនភក់ េយងេឃញមនភក់ ឬក៏មនទឹក។ 
អញច ឹងរបសិនេបផលូវមនដី ផលូវដី អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ េយងេឃញដី 
េយងេឃញដីេនះ េយងេឃញកែនលងេនះមនភក់េរចន 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរជពិេសសេនេពលែដលពក់ែសបកេជងផទ ត់ ពក់ែសបកេជងផទ ត់ 
េនេពលែដលេយងេដរេលឿនអចែសបកេជងេនះផទ ត់ភក់េនះេធវឲយរបឡក់ េធវឲយរបឡក់េខអវ 
ឬក៏របឡក់ខនង របឡក់េខអវ ឬក៏របឡក់ខនងរបស់េយងបន េដយសរែតែសបកេជងផទ ត់ 
គឺវផទ ត់ខល ងំេនេពលែដលេយងេដរកត់ភក់។ អញច ឹងេនេពលែដល អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៨ 
េយងេឃញមនកែនលងខលះដក់ទឹក កែនលងខលះគឺមនភក់ កែនលងខលះគឺមនភក់។ ភក់មនន័យថគឺជដី 
ដីជមួយនឹងទឹកេភលៀងែដលធល ក់មក ដូេចនះ េយង ដូេចនះេធវឲយដីេនះែរបកល យេទជភក់ 
ែដលេយងេហថភក់។ អញច ឹងភក់េនះេនេពលែដលេយងេដរអចខទ ត 
អចខទ តេធវរបឡក់េខអវបន អញច ឹងជពិេសសេនេពលែដលែខេភលៀង 
ែខេភលៀងគឺងយរសួលរបឡក់ របឡក់េខអវណស់ 
េដយសរែតេនេពលែដលេយងេចញេទខងេរក េនេពលែដលេយងេដរ 
អចេធវឲយផទ ត់របឡក់េខអវ ឬក៏េនេពលែដលមនម៉ូតូ ឬក៏ឡនេបកឆលងកត់អចេធវឲយសចទឹក 
អចេធវឲយសចទឹក ឬក៏សចភក់រតូវខលួនរបស់េយង និងអចេធវឲយេយងរបឡក់អវ 
ឬក៏របឡក់េខបនយ៉ងងយរសួល។ 
 
រូបភពទី ៩ េយងេឃញមនេកមងពីរនក់។ រូបភពទី ៩ 
េឃញមនេកមងរបុសពីរនក់កំពុងែតេលងទឹកេភលៀងយ៉ងសបបយរកីរយ។ 
ជទូេទេកមងគឺចូលចិតតមុជទឹកេភលៀងេនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ និងចូលចិតតេលង 
េដយសរែតេនតមផលូវមនទឹកេរចន និងមនទឹកេភលៀង និងមនេភលៀងជេរចន 
ដូេចនះេកមងៗចូលចិតតមុជទឹកេលង។ អញច ឹងេយងេឃញេកមងៗពីរនក់េនកនុងរូបភពេនះ 
េកមងទីមួយមន េកមងទីមួយេសលៀកេខសេជងខលី អត់ពក់អវេទ 
និងេកមងទីពីរេសលៀកេខពណ៌ទឹករកូចនិងពណ៌ស េកមងទីពីរក៏អត់មនពក់អវែដរ។   
អញច ឹងេកមងរបុសទងំពីរកំពុងែតរត់ កំពុងែតរត់េលង 
េដយេកមងរបុសែដលេសលៀកេខពណ៌ទឹករកូចជមួយនឹងពណ៌ស 
កំពុងែតរត់េដញចប់េកមងរបុសែដលេសលៀកេខសេជងខលី ែដលអត់មនអវេនះ។ 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរកំពុងែតរត់េដញគន េលងកត់ទឹកេភលៀង អញច ឹងកំពុងែតរត់ រត់េលង 
រត់េដញគន េលងកត់ទឹកេភលៀង ែដលកំពុងែតមនេភលៀងធល ក់យ៉ងខល ងំ និងេនតមផលូវគឺមនទឹកដក់។ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរេលងយ៉ងសបបយរកីរយ ែដលេកមងរបុសែដលេសលៀកេខទឹករកូច 
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ជមួយនឹងពណ៌សកំពុងែតរត់េដញចប់េកមងរបុសែដលេសលៀកេខពណ៌សេជងខលី 
ែដលអត់មនពក់អវ។ អញច ឹងេកមងរបុសែដលេសលៀកេខេជងខលីគឺអត់មនពក់អវរត់បេណដ រ 
ងកេរកយបេណដ រ េដមបីកំុឲយេកមងរបុសែដលេសលៀកេខពណ៌ទឹករកូច 
និងពណ៌សេនះេដញតមខលួនទន់។ 
 
រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េយងេឃញមនអងសដុកទឹកមួយកែនលង ែដលេយងេឃញ 
េដយសរែតមនសនទុះទឹកេភលៀងខល ងំេពកេធវឲយអងែដលសដុកទឹកេនះមនទឹកជេរចនហូរ 
មនទឹកជេរចនហូរ ហូរចូលេទកនុងអងេនះ 
ដូេចនះេនេពលែដលមនទឹកេភលៀងហូរចូលេទកនុងអងេនះេរចន ដូេចនះេធវឲយអងេនះេពញ 
េនេពលែដលអងេនះេពញ ទឹកមួយចំនួននឹងហូរេចញមកខងេរក។ 
អញច ឹងេបេទះបីជមនរបងព័ទធេនទុក េបេទះបីជមនរបងព័ទធេធវជទំនប់ទឹក 
េដមបីកំុឲយទឹកែដលេនកនុងអងេនះហូរេចញមកខងេរក បុ៉ែនតេដយសរែតមនេភលៀងខល ងំេពក 
ដូេចនះេធវឲយអងសដុកទឹកេនះ េធវឲយអងសដុកទឹកេនះមិនអចទប់ទឹកបន ដូេចនះទឹកមួយចំនួន 
ទឹកខលះក៏បនហូរេចញមកខងេរក ក៏បនហូរេចញមកខងេរក។ អញច ឹងរូបភពទី ១០ 
មនន័យថចំនួន រូបភពទី ១០ មនន័យថទឹកែដលសដុកេនកនុងអង 
េដយសរែតមនេភលៀងខល ងំេពក ទឹកេនកនុងអងចប់េផដមេឡង ចប់េផដមេឡងខល ងំ 
និងេធវឲយហូរេចញេទខងេរកមួយចំនួន។ 
 
ចស រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េយងេឃញមនផទះ 
េយងេឃញមនផទះមួយែដលមនរបក់ដំបូលេកបឿង មនរបក់ដំបូលេកបឿង 
និងមនបងអួចែដលេយងេឃញមនបុរសមន ក់គត់កំពុងែតឈរសមលឹងមកខងេរកេនតមបងអួច 
គត់ដក់ៃដទងំពីរេនេលបងអួចផទះរបស់គត់ និងគត់កំពុងែតសមលឹងេមលមកខងេរក 
េដយសរែតគត់េឃញមនេមឃេភលៀងខល ងំ និងេនែកបរផទះគត់មនពងមួយ មនពងទឹកមួយ 
ពងទឹកគឺេរបសរមប់ផទុកទឹកេភលៀង ឬក៏េរបសរមប់ដក់ទឹកេរបរបស់ 
អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងធល ក់ខល ងំ អញច ឹងផទះរបស់គត់ គត់េធវទ 
ែដលទេនះមនន័យថគត់េធវេនតមសំយបផទះរបស់គត់ ែដល 
ែដលដក់ជិតេននឹងដំបូលរបស់គត់ េនេពលែដលមនេភលៀងទឹកនឹងធល ក់េទេលដំបូល 
បនទ ប់មកនឹងធល ក់ចុះចូលេទកនុងទ ដូេចនះទឹកនឹងហូរពីទចូលេទកនុងពងេនះ 
ដូេចនះគត់អចេរបរបស់េនេពលែដល េនេពលែដលគត់រតូវករេធវមហូប 
ឬក៏េនេពលែដលគត់រតូវករេរបរបស់េធវែរសចំករអវីមួយគត់អចេរបទឹកពងេនះបន។ 
អញច ឹងជទូេទទឹកេភលៀងែដលេយងរតងេចញពីទ ជទូេទគឺេយង គឺេយងទុកសរមប់ញុ ំ
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គឺេយងទុកសរមប់ញុ ំឬក៏េយងទុកសរមប់េធវមហូប ឬក៏ដបំយ ឬក៏ដទឹំក 
អញច ឹងេយងេឃញផទះគត់មនទ និងទឹកែដលហូរេចញពីេលដំបូលែដលរបក់េកបឿងេនះហូរចូលទ 
និងទឹកេនកនុងទេនះហូរចូលពង [ែដល]េយងេឃញពងគត់គឺធំ 
អញច ឹងគត់អចេរបទឹកេនះបនរយៈេពលយូរ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងមដងៗគត់មនទឹកេភលៀងសរមប់េរបរបស់ 
និងេយងេឃញមនេដមេឈេផសងៗេទៀតេនទីេនះផងែដរ និងេយងេឃញេនខង េនខង 
េយងេឃញេនេលដីមន កែនលងខលះមនទឹកដក់ េដយសរែតមនេភលៀងខល ងំ 
អញច ឹងកែនលងខលះែដលទបឬមនរកឡុកមនទឹកដក់ អញច ឹងកែនលងខលះែដលខពស់ 
គឺអត់មនទឹកដក់េទ។  
 
រូបភពទី ១២ រូបភពទី ២ ទី ១២ េយងេឃញមនកសិករមន ក់ ែដលកសិករេនះគត់ពក់អវៃដែវង 
ពណ៌សនិងពណ៌ទឹករកូច ជមួយនឹងេខសេជងែវង គត់មនពក់មួកផងែដរ។ 
េដយសរែតមនេភលៀងដូេចនះកសិករជេរចនគត់រតូវករេធវែរសរបស់គត់ 
គត់រតូវករេធវែរសរបស់គត់ ជទូេទែរសនីមួយៗ គឺរតូវករទឹក េនេពលែដលមនទឹកេធវឲយ 
េធវឲយគត់អចេធវែរសបន និងែរសរបស់គត់ក៏លអផងែដរ។ 
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមន ក់េនះគត់កំពុងែត របែហលជគត់កំពុងែតដរំសូវ 
កំពុងែតដរំសូវែដលគត់ ែដលគត់កំពុងែតេធវែរសរបស់គត់ េធវែរសរបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញែរសរបស់គត់េពរេពញេទេដយទឹក េពរេពញេទេដយទឹក 
អញច ឹងេដយសរែតមនេភលៀងដូេចនះគត់េឆលៀតឱកសេធវែរសរបស់គត់ឲយេហយ 
េដយសរែតែរសនីមួយៗគឺរតូវករទឹក គឺរតូវករទឹក អញច ឹងគត់ពក់មួកេដមបីករពរ 
កំុឲយកបលរបស់គត់ទទឹក ឬក៏រតូវេភលៀង គត់ពក់អវេជងែវង ឬក៏េខេជងែវង គត់កំពុងែតឱន 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់កំពុងែតឱនសទូងរសូវ គត់កំពុងែតឱនសទូងរសូវ 
េដយសរែតែរសរបស់គត់គឺមនទឹករគប់រគន់សរមប់សទូង[រសូវ] សរមប់សទូងរសូវ 
ដូេចនះេធវឲយគត់សបបយចិតតយ៉ងខល ងំ េដយសរែតែរសគឺរតូវករទឹក 
េដយសរែតែរសគឺរតូវករទឹក ដូេចនះេនេពលែដលមនេមឃេភលៀងេធវឲយកសិករគត់មន 
គត់មនអរមមណ៍សបបយចិតតយ៉ងខល ងំ។ ជទូេទករេធវែរសគឺេធវេនតមទីជនបទ 
គឺេធវេនតមទីជនបទ និងជ 
និងកសិករមួយចំនួនគឺគត់ពឹងេទេលករេធវែរសសរមប់ចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់ 
អញច ឹងរបសិនេបមនេភលៀងេធវឲយគត់សបបយចិតត ពីេរពះនឹងេធវឲយរសូវេនកនុងែរសរបស់គត់ 
និងេធវឲយរសូវេនកនុងែរសរបស់គត់លូតលស់បនលអ 
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ដូេចនះេនេពលែដលរសូវេនកនុងែរសរបស់គត់លូតលស់បនលអ គត់ក៏អចរបមូលផលបនេរចន 
និងអចលក់េនេលទីផសរបនលុយេរចនផងែដរ។ 
 
រូបភពទី ១៣ េយងេឃញមនមូស ជទូេទេនេពលែដលមន េនេពលែដលមន 
េនេពលែដលរដូវេភលៀង េនេពលែដលរដូវេភលៀង ឬមនេភលៀងែតងែតមនមូសេរចន 
ែដលេយងេឃញមូសេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ េយងេឃញេជងរបស់វែវងៗ និងខលួនរបស់វែវង 
និងកបលរបស់វធំ និងវមនសល ប និងវមនសល បេនេលខនងរបស់វ 
និងមូសគឺមនពណ៌េខម និងតូច មូសជទូេទគឺមនេរចនេន េនែខេភលៀង និងេនេពលែដលមូស 
មូស ជពិេសសគឺេនេពលែដលយប់ ជពិេសសគឺេនេពលែដល គឺេនេពលយប់ 
េនេពលែដលេមឃងងឹតជទូេទមូសគឺេចញមកខេំដមបីបឺតឈមមនុសស 
និងេនេពលែដលមូសខេំយងេធវឲយេយងមនករឈបឺនតិច ឈបឺនតិចេនេលែសបក 
និងេពលខលះក៏មនកនទួលេនេលែសបកផងែដរ េដយសរែតវខនិំងបឺតឈមរបស់េយង 
បុ៉ែនតមូសខលះខនិំងបឺតឈមអចចមលងេរគមកេយងផងែដរ ដូចជជំងឺរគុនឈម 
ដូចជជំងឺរគុនឈមឆលងតមមូសខល  និងជពិេសសេនេពលែដលែខេភលៀងឪពុកមដ យមួយចំនួន 
គឺគត់ពយយមឲយកូនៗរបស់គត់េសលៀកេខេជងែវង អវៃដែវង 
ជពិេសសកំុឲយពួកគត់េនកែនលងែដលងងឹត ឬក៏កែនលងែដលអត់មនពនល ឺេនកែនលងងងឹត 
ឬក៏មិនឲយពួកគត់ ឬក៏មិនឲយពួកគត់េដះអវេចញេទ េដយសរែតជទូេទមូសគឺវខ ំ
និងបឺតជញជ ក់ឈមមនុសស និងជពិេសសគឺេកមងៗងយរសួលឆលងជំងឺរគុនឈម 
ងយរសួលឆលងជំងឺរគុនឈមេនេពលែដលវខនិំងបឺតឈមរបស់េយង 
និងមូសេដយសរែតខលួនរបស់វតូចដូេចនះេពលខលះគឺេយងពិបក ពិបកេមលេឃញ 
និងេយងដឹងថមនមូសខេំដយសរែតវមកទំេនេល េនេលែសបករបស់េយង និងវខ ំ
និងវខបឺំតជញជ ក់ឈមរបស់េយង េធវឲយេយងមនករឈបឺនតិចបនតួច និងេពលខលះេសទរែតអត់ដឹង 
េសទរែតអត់ដឹងថឈ ឺបុ៉ែនតេយងនឹងេឃញមនសន មកនទួលេនេលែសបករបស់េយង 
េនេលែសបករបស់េយង និងមូសអចឆលង មូសខល ចមលងជំងឺរគុនឈម និងេពលខលះជំងឺរគុនឈម 
របសិនេបេយងមិនអចពយបលទន់េពលេទអចេធវឲយសល ប់បន េដយសរែតជំងឺរគុនឈម 
ជជំងឺមយ៉ងក៏សថិតេនកនុងជំងឺមួយដ៏ធងន់ធងរផងែដរ 
របសិនេបេយងមិនបនពយបលឲយទន់េពលេវល។ 
អញច ឹងេនែខេភលៀងេយងរតូវករពរកំុឲយមូសខល ខេំយង េដមបីេចៀសវងជំងឺរគុនឈម។  
 
រូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េយងេឃញមនរពះអទិតយ េយងេឃញមនរពះអទិតយ ែដលេយង 
ភគេរចន ែដលគត់េរចននិយយថេពលេមឃេភលៀង េរកយេមឃេភលៀងេមឃរសឡះ 
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េរកយេមឃេភលៀងេមឃរសឡះ មនន័យថេនេពលែដលមនេភលៀងមនដំុពពកពណ៌េខម ៗ 
មនដំុពពកពណ៌េខម ជេរចននិងរកស់ និងេរកយេពលែដលេមឃេភលៀងដំុពពកេខម េនះបនរសត់ 
បនរសត់និងចប់េផដម និងចប់េផដមមនពនលឺរពះអទិតយ ែដលេយងេហថ 
ែដលេយងភគេរចននិយយថេរកយេមឃេភលៀង គឺេរកយេពលេភលៀងគឺេមឃរសឡះ។ 
អញច ឹងជក់ែសដងរូបភពទី ១៤ ពពកែដលមនពណ៌េខម ចប់េផដមរសត់ និងពពកពណ៌ស ចប់ 
និងចប់េផដមមនពពកពណ៌ស និងេដយសរែតដំុពពកេនះរសត់ដូេចនះេធវឲយមន 
ដូេចនះេធវឲយេយងេឃញមន េយងេឃញរពះអទិតយរះចិែញចងចិញច ងំមក 
មកេលែផនដីេរកយេពលេភលៀង។ អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលេមឃេភលៀង 
េរកយេពលេមឃេភលៀងេយងេឃញមនរពះអទិតយរះ អញច ឹងគឺមនន័យថគឺរងំេភលៀងេហយ 
ឬក៏ឈប់េភលៀងេទៀតេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េយងេឃញមនភន ំ
មនេដមេឈពណ៌ៃបតង មនេដមេឈជេរចន មនេដមេឈជេរចនខុសៗគន  
ែដលមនពណ៌ៃបតង ែដលមនពណ៌ៃបតងអមជមួយនឹងដំុពពកពណ៌ស 
និងដំុពពកពណ៌េខម ចប់េផដមរសត់និងមនពនលឺរពះអទិតយផងែដរ។ 
ជទូេទេនេរកយេពលែដលមនេមឃេភលៀងធមមជតិចប់េផដមលូតលស់ 
និងេយងេមលេទគឺមនពណ៌ៃបតងរសស់ រសស់សអ ត។ េដយសរែតេដមេឈ ឬក៏ 
េដយសរែតេដមេឈេនេពលែដល េនេពលែដលរតូវទឹកេភលៀង វចប់េផដមលូតលស់ 
និងសលឹករបស់វេមលេទពណ៌ៃបតង និងលអ។ អញច ឹងេដមេឈវរតូវករទឹក 
ដូចជមនុសសក៏រតូវករទឹកផងែដរ មនុសសរតូវករ រតូវករទឹក និងរតូវករអហរ 
អញច ឹងេដមេឈអហររបស់វគឺទឹក អញច ឹងវរតូវករទឹក របសិនេបអត់មនទឹកេទក៏វមិនអចរស់េន 
េដមេឈេនះនឹងងប់ វអត់អចរស់េនបនេទ។ អញច ឹងអហររបស់េដមេឈវរតូវករចបំច់ទឹក 
អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១៥ 
ធមមជតិទងំអស់គឺចប់េផដមបដូរេទជពណ៌ៃបតង និងេមលេទរសស់សអ តអមជមួយនឹងភន ំ
អមជមួយនឹងភន ំនិងដំុពពកពណ៌ស 
និងជមួយនឹងរពះអទិតយែដលកំពុងរះែចងចងំពនលឺយ៉ងរសស់សអ តជមួយនឹងធមមជតិពណ៌ៃបតង
េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ។ 


