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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីពិធីបុណយអុំទូក

ែដលេឈមះជផលូវករៃនពិធីបុណយេនះ េយងេហថ រពះរជពិធីបុណយអុំទូកសំពះរពះែខ
និងអកអំបុក អញច ឹងជទូេទរបជជនកមពុជែតងែតេហពិធីបុណយេនះជភសកត់

ែដលេយងេហថ ពិធីបុណយអុំទូក ែដលពិធីបុណយអុំទូកគឺេយងែតងែតេធវេនរដូវទឹកេឡង
េហយករកំណត់េពលេវលៃនពិធីបុណយអុំទូក គឺេយងកំណត់េទតមេពលេវលៃនចនទគតិ
បនន័យថកររប់របតិទិនេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនពីរ អញច ឹងកររប់របតិទិនេនរបេទសកមពុជ
គឺមនពីរ គឺមនតមរយៈកររប់តមចនទគតិ និងរប់តមសុរ ិយគតិ អញច ឹងសុរ ិយគតិគឺមនែខចំនួន
១២ ដូចជែខមករ ែខកុមភៈ ែខមីន ែខេមស ែខឧសភ ែខមិថុន ែខកកកដ ែខសីហ ែខកញញ
ែខតុល និងែខធនូ អញច ឹងមនចំនួន ១២ េហយចំេពះៃថងគឺមន ៧ ដូចជ ៃថងចនទ អងគរ ពុធ

រពហសបតិ៍ សុរក េសរ ៍ និងអទិតយ អញច ឹងេនះគឺជកររប់តមសុរ ិយគតិ ក៏ប៉ុែនតពិធីបុណយអុំទូក
គឺេគយកតមចនទគតិ ែដលចនទគតិក៏មនែខចំនួន ១២ ែដរ ដូចជ មឃ ែខបុសស ែខផលគន
ុ ែខមឃ
ែខេចរត ែខពិសខ ែខេជសឋ ែខអសឍ ែខរសពណ៍ ែខភរទបទ ែខអសសុជ និងែខកតតិក
អញច ឹងមនចំនួន ១២ េហយចំេពះកររប់ៃថង គឺេយងេរបរបស់ៃថងេកត និងរេនច

អញច ឹងគឺេយងមនដូចជៃថង ១ េកត ៃថង ២ េកត រហូតដល់ៃថង ១៥ េកត ជមួយនឹងៃថង ១ េរច
រហូតដល់ៃថង ១៤ េរច ចំេពះពិធីបុណយអុំទូកគឺេយងេធវេនែខអសសុជ កតតិក

ិ ិក េហយៃថងវញ
ិ គឺៃថងទី ១៤ េកត ៃថង ១៥ េកត និងៃថង ១ េរច
ែដលជទូេទរតូវនឹងែខវចឆ
ែដលពិធីបុណយអុំទូកគឺេយងេធវរយៈេពលបីៃថងេនរដូវទឹកេឡង អញច ឹងរប់តមចនទគតិ គឺែខអសសុជ
ិ ិក គឺែខ ១១
គឺេយងេហថែខទឹកេឡង េហយជទូេទែខអសសុជ គឺរតូវជមួយនឹងែខវចឆ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ េមលរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១

គឺេយងេឃញមនរូបភពជទេនលមួយ ែដលជទូេទគឺេយងេហថទេនលសប
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជមនបឹងមួយយ៉ ងធំ គឺេយងេហថបឹងទេនលសប ែដលបឹងេនះ
គឺជបឹងរបវតតិសរសតមួយ ែដលមនអយុកលរប់រយឆនម
ំ កេហយ េហយបឹងេនះ

គឺមនលកខណៈចែមលក េហយេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនេមឃពពកេខមយ៉ ងរកស់
េនពីេលេទសភពពណ៌ៃបតង អញច ឹងបនន័យថជរដូវេភលៀង

េដយេយងេឃញេភលៀងបងអុរធលក់មកយ៉ ងខលង
ំ េទេលេរសចរសពេទេលដំណ ំ

ក៏ដូចជេទសភពពណ៌ៃបតង ែដលេយងេឃញេនខងេរកមេនះគឺេយងេឃញ មនេដមេឈ
មនភនំ េហយមនភនំតូចធំ មនេដមេឈតូចធំជេរចន ែដលដុះអមេនតមសងខងៃនដងទេនល
អញច ឹងេនកណ
ដ ល េយងេឃញមនទឹកទេនលហូរ ែដលេយងេឃញសញញរពួញ
គឺហូរពីេឆវងេទខងសដ ំ អញច ឹងបនន័យថទឹកទេនលកំពុងែតហូរពីេឆវងេទខងសដ ំ
េដយជទូេទរដូវវសស គឺទឹកបឹងទេនលសប គឺែតងែតហូរចក់ចូលេទកនុងទេនលេមគងគ
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អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនទេនលធំៗចំនួនពីរ ែដលទីមួយេយងេហថបឹងទេនលសប

គឺជបឹងចំណស់ែដលមនអយុកលរប់រយឆនម
ំ កេហយេនកនុងរបេទសកមពុជ ចំែណកឯទេនលទីពីរ
គឺជទេនលេមគងគ ែដលជទេនលធំជងេគេនកនុងរបេទសកមពុជ ែដលទេនលមួយេនះ
គឺហូរមកពីរបេទសចិន កត់របេទសៃថ កត់របេទសឡវ កត់របេទសកមពុជ

និងកត់របេទសេវៀតណម អញច ឹងេនែខវសស េនរដូវវសស គឺទឹកេឡង េយងេហថទឹកេឡង
បនន័យថែខអសសុជ អញច ឹងទឹកេឡងខពស់ ទឹកេឡងខពស់ េនះ េពលេនះ

ទឹកនឹងេពញេរពៀបេនទេនលសប េដយសរែតជំនន់ទឹកេភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលេភលៀងខលង
ំ
គឺទឹកទេនលសបគឺេឡងខពស់ េធវឲយវេហៀរ អញច ឹងេនេពលែដលទឹកទេនលសបេឡងខពស់េហៀរេចញ
គឺទឹកទេនលសបនឹងហូរចក់ចូលេទកនុងទឹកទេនលេមគងគ អញច ឹងទេនលសបនិងទេនលេមគងគ គឺជប់គន
គឺហូរចូលគន ដូេចនះេនេពលែដលទេនលសបេឡងខពស់

ទឹកទេនលសបនឹងហូរេទចូលេទដល់ទឹកទេនលេមគងគ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺជរដូវវសស
ែដលរដូវវសសេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនចំនួន ៦ ែខ អញច ឹងរយៈេពល ៦ ែខេនះ
គឺទឹកេភលៀងយ៉ ងខលង
ំ េធវឲយមនជំនន់ទឹកេភលៀងែដលេធវឲយទេនលសបេពញ

និងេហៀរចក់ចូលេទទេនលេមគងគ េហយរដូវវសសេធវឲយមន រុកខជតិមនពណ៌ៃបតង
េដយសរែតរុកខជតិរតូវករទឹក ដូេចនះេនេពលែដលមនេភលៀង គឺេធវឲយរុកខជតិពណ៌ៃបតង
េហយជពិេសសកសិករគឺគត់េធវែរសេនកនុងរដូវវសស េដយសរែតជទូេទដំណរំ សូវគឺរតូវករទឹក
អញច ឹងេហយេនេពលែដលរដូវវសសគឺជរដូវែដលមនសរសំខន់

សរមប់ករេធវែរសចំកររបស់របជកសិករ អនកែដលេធវែរសេយងេហថកសិករ
អញច ឹងេនកមពុជគឺជរបេទសែដលពឹងែផអកេលរបបកសិកមម ដូេចនះេហយរបជកសិករទំងអស់
គត់ែតងែតរង់ចន
ំ ូវរដូវវសស េដមបីរបកបរបរកសិកមមរបស់គត់ េដមបីេធវដំណដ
ំ ដ
ំ ុះជេដម
េរពះរដូវវសសគឺសមបូរទឹក េហយរបេទសកមពុជគឺេធវែរសពឹងែផអកេលទឹកេភលៀង
ដូេចនះេហយរដូវេភលៀងគឺមនសរសំខន់ខលង
ំ ណស់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញមនរពះអទិតយរះ ជមួយនឹងពពកពណ៌ស
បនន័យថៃផទេមឃរសឡះ គឺអត់មនេភលៀងេទ អញច ឹងចូលដល់រដូវរបំង អញច ឹងបនន័យថរដូវរបំង
គឺអត់មនេភលៀងេទ េដយសរែតរដូវែចកេចញជពីរ គឺរដូវវសស និងរដូវរបំង
ែដលរដូវរបំងគឺអត់មនេភលៀង រដូវវសសគឺមនេភលៀង
អញច ឹងេនកនុងរដូវរបំងគឺេយងេឃញមនៃផទេមឃរសឡះ ពពកពណ៌ស

េហយមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ បេញច ញរសមីយ៉ងភលឺចិែញច ងចិញចង
ំ មកេលធមមជតិ អញច ឹងេយង
េនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនរុកខជតិពណ៌ៃបតងតូចធំជេរចន និងមនភនំ មនទឹកទេនល
ិ
េហយនិងមនៃរពេឈេនអមសងខងទេនល ក៏ប៉ុែនតទេនលេនេពលេនះ គឺហូរបរញចសវញ
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គឺទឹកទេនលគឺហូរពីសដម
ំ កេឆវង អញច ឹងរូបភពេនះ គឺបញជក់អំពីៃផទបឹងទេនលសប
ែដលបឹងទេនលសបគឺែខវសស ឬរដូវវសស គឺទឹកទេនលសបហូរចក់ចូលេទកនុងទឹកទេនលេមគងគ
ចំែណកឯរដូវរបំង រដូវរបំងគឺជរដូវទឹកសរមក អញច ឹងបនន័យថទឹករសក
េយងអចេហថទឹករសក ឬក៏រដូវសរមក រដូវសរមកបនន័យថរសក
អញច ឹងេនេពលែដលរដូវសរមកគឺទឹកទេនលសបគឺរសកចុះ បនន័យថអត់ខពស់ដូចរដូវវសសេទ
មកពីអត់េភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលទឹកេនកនុងទេនលសបរសកចុះ គឺទឹកនឹងទបជងទេនលេមគងគ

ិ
ដូេចនះេនេពលែដលទឹកទេនលសបទបជងទេនលេមគងគ ទឹកទេនលេមគងគនង
ឹ ហូរចក់ចូលទេនលសបវញ
អញច ឹងបឹងទេនលសបនិងបឹងទេនលេមគងគេនះគឺមនលកខណៈពិេសស
ខុសពីទេនលដៃទែដលេនរបេទសេផសង បនន័យថបឹងទេនលសបេនរបេទសកមពុជ
គឺមនលកខណៈពិេសស ខុសពីទេនលដៃទែដលេនរបេទសេផសង

េដយសរែតវអចហូររតលប់េទមកបន គឺរដូវវសសហូរចក់ចូលេទទេនលេមគងគ
ិ
ចំែណកឯរដូវរបំងគឺទេនលេមគងគហូរចក់ចូលេទទេនលសបវញ

បនន័យថហូរេទមកៗជេរៀងរល់ឆន ំ គឺលកខណៈពិេសសែបបេនះេហយ
េទបេធវឲយបឹងទេនលសបគឺជបឹងពិេសសមួយេនកនុងរបេទសកមពុជ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ គឺជរូបភពែដលនិយយអំពីរពះចនទេពញបូណ៌មី
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេមលេឃញរពះចនទរងមូល រពះចនទមនរងមូល

េយងេហថែខេពញបូណ៌ ៃថងេពញបូណ៌ ឬក៏េយងេហភសមួយេទៀតេយងេហថ ែខេពញបូណ៌មី
អញច ឹងែខេពញបូណ៌មីគឺជៃថងែដលរពះចនទមនរងមូល និងបេញច ញពនលឺយ៉ងរសស់សអត
ែដលរតូវនឹងៃថង ១៥ េកត អញច ឹងេបេយងរប់តមរបតិទិនចនទគតិ េយងេហថៃថង ១៥ េកត
គឺៃថងេពញបូណ៌មី អញច ឹងរពះចនទនង
ឹ មនរងមូល េដយ ១៥ េកត បនន័យថរពះចនទេកត
អញច ឹងពីៃថង ១ េកត រហូតដល់ៃថង ១៥ េកត ៃថង ១ េកត គឺរពះចនទមនរងតូច
មនរងែតមួយចំណិតតូច ែដលេយងេមលេសទរែតមិនេឃញ

េហយរពះចនទចប់េផដមរ ីកមឌរបស់ខួ នបនត
ល
ិចមដងៗ រយៈេពល ១៥ ៃថង បនន័យថពីៃថង ១ េកត ២
េកត ៣ េកត ៤ េកត ៥ េកត ៦ េកត ៧ េកត ៨ េកត ៩ េកត រហូតដល់ៃថង ១៥ េកត

គឺរពះចនទនង
ឹ មនរងមូលេពញវង់ែតមដង េយងេហថរពះចនទេពញវង់ ឬក៏ៃថងេពញបូណ៌
ឬក៏រពះចនទេពញបូណ៌មី អញច ឹងេនៃថងរពះចនទេពញបូណ៌មីគឺជៃថងសីល អញច ឹងមនុសសមននំគនេទវតត
េដមបីរបេគនចងហន់ដល់រពះសងឃ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនមនុសសជេរចន
កំពុងែតេទវតត ក៏ប៉ុែនតវគឺជេពលយប់ អញច ឹងជទូេទករេទវតតេនៃថងេពញបូណ៌

គឺេយងេទេពលរពឹក គឺេយងអត់េទេពលយប់េទ ក៏ប៉ុែនតេដយសរៃថងេនះ គឺជៃថងពិេសស
គឺជៃថងរពះរជពិធីបុណយអុំទូក ឬគឺៃថងបុណយអុំទូក ដូេចនះេនេពលយប់គឺជេពលេវលមួយ
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ែដលមនមនុសសកុះករេទវតត េនេពលែដលរពះចនទេពញបូណ៌មី
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺជេពលយប់ ែដលមនរពះចនទេពញបូណ៌មីកំពុងែតរះ
ិ
េហយមនមនុសសជេរចន មនរបុសរសី េកមងចស់ កំពុងែតេដរេទវតត េហយេនជុំវញវតត
ិ
េទសំពះរពះេនកនុងរពះវហរ
េដយសរែតៃថងេពញបូណ៌មីេនកនុងៃថងអុំទូក
គឺេយងរតូវរបរពធពិធីសំពះរពះែខ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ

ិ
គឺរបជជនកំពុងែតនំគនេទេធវពិធីសំពះរពះែខេនកនុងរពះវហរេនឯវតត
។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញមនៃដមួយគូ ៃដេឆវងមួយ ៃដសដម
ំ ួយ
េដយៃដមខងកំពុងែតកន់ធូប ៃដមខងកំពុងែតកន់ែដកេកះេដមបីអុជធូប អញច ឹងេនកនុងៃថងសីល
ឬក៏ៃថងេពញបូណ៌ េយងែតងែតេទវតតេដមបីអុជធូប អញច ឹងករអុជធូបគឺជវបបធម៌

ឬក៏របៃពណីមួយរបស់អនកកន់រពះពុទធសសន េដយអនកកន់រពះពុទធសសនទំងអស់
រតូវែតអុជធូប េដមបីឧទទិសកុសលចំេពះអនកែដលបនសលប់េទ អញច ឹងេនកនុងរពះពុទធសសន
គឺេយងអុជធូបេដមបីរ ំលឹកគុណេទដល់អនកែដលបនសលប់ េដយេយងអុជធូបេនវតតក៏បន
េនផទះក៏បន េនេពលែដលេយងចង់ែសនចងហន់ ឬក៏ែសនចំណីអហរេទឲយអនកសលប់
គឺេយងរគន់ែតអុជធូបនិងនិយយេឈមះេគ គឺជករេរសច េនះចងហន់េនះនឹងអចដល់អនកសលប់
េដមបីញុ ំ េនះគឺជជំេនឿេនកនុងរពះពុទធសសន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ
េយងេឃញេគកំពុងែតអុជធូប មនុសសកំពុងែតអុជធូប

េហយេគនឹងបន់រសន់សូមបំណងរបថនេផសងៗ េដមបីឲយសេរមចបំណងរបថនរបស់េគ

បនទប់មកេគេដតធូបចូលេទកនុងកអម ឬក៏ឆនង
ំ ដី ឬក៏េជងកំប៉ុងេជងធូប ែដលេនកនុងរូបភពេនះ
េគយកកអម ឬក៏យកឆនង
ំ ដីមកេធវជកំប៉ុងេជងធូប េដយេយងេឃញកអម ឬក៏ឆនង
ំ ដីចំនួនពីរ
េហយមនធូបយ៉ ងេរចនសរៃសេនកនុងេនះ អញច ឹងធូបមួយេដម េគរប់ថសរៃស
អញច ឹងេយងេឃញធូបជេរចនសរៃស កំពុងែតេដតេនកនុងកអម ឬក៏ឆនង
ំ ដី

ែដលបនន័យថមនមនុសសជេរចនបនមកអុជធូប េដមបីផសង ឬក៏ប៉ងនូវបំណងរបថនេផសងៗ
េដមបីឲយបនសេរមចេនកនុងៃថងេពញបូណ៌មីេនកនុងៃថងបុណយអុំទូកេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ គឺេយងេឃញមនមនុសសកំពុងែតអុជេទៀន
អញច ឹងេនកនុងៃថងបុណយអុំទូក ៃថងេពញបូណ៌មី គឺេយងជទូេទេនតមវតតអរមនន

េគែតងែតេធវពិធីអុជេទៀន គឺេដមបីបំភលឺ និងេដមបីសរមក់េទៀនេទរករបផនូលេផសងៗផងែដរ
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េគកំពុងែតអុជេទៀតចំនួនបីេដម ែដលេទៀន

ជទូេទេទៀនគឺេយងេធវេឡងអំពីរកមួន អញច ឹងរកមួន គឺលកខណៈទន់ េហយេនេពលែដលរតូវៃថង
ិ
គឺទន់រលយ ប៉ុែនតេនេពលែដលរតជក់ គឺវកករ ឹងេឡងវញ

Copyright © 2017 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 WATER FESTIVAL (SAKANAN)

អញច ឹងេទៀនជទូេទគឺេយងមនបណូ ដ លកណ
ដ លមួយ េយងេហថបេញឆ ះ

អញច ឹងបេញឆ ះេទៀនគឺជសរៃសអំេបះមួយ ែដលេនចំកណ
ដ លដងខលួនៃនេទៀន

េហយេគដុតសរៃសអំេបះេនះ េដមបីបំភលឺ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េគយកេទៀនមួយ
េហយេទៀនែដលកំពុងែតេឆះេនះ េគយកេទអុជេនេទៀនមួយេទៀត

បនន័យថេគ[យកេទៀនេនះ]កំពុងែតបនតេភលង អញច ឹងេគបនតេភលងពីេទៀនមួយេទេទៀនមួយ
េដមបីអុជបំភលឺរគប់េទៀនទំងអស់ចំនួនបីេដម េហយេដមបីេធវពិធីេផសងៗេនកនុងៃថងបុណយអុំទូក

ឬក៏ៃថងេពញបូណ៌មី េនកនុងៃថងបុណយអុំទូក េដមបីផសងនូវរបផនូលេផសងៗ ែដលមនេនកនុងឆនេំ នះ
អញច ឹងពិធីបុណយអុំទូក េគរតូវេធវករផសងរបផនូលនន េដមបីទយឲយដឹងថ

េតឆនេំ នះនឹងមនអវីេកតេឡង ឆនេំ នះសមបូរអវីខលះជេដម ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងេឃញមនុសសកំពុងែតអុជេទៀន។

បនទប់មករូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញេទៀនកំពុងែតរសក់

េហយរកមួនេទៀនកំពុងែតរសក់ចុះេនេលសលឹកេចក អញច ឹងគឺជពិធីសរមក់េទៀន
េដមបីផសងរបផនូលេនកនុងវតតអរម អញច ឹងជទូេទរបៃពណីែខមរ

បនន័យថវបបធម៌ែខមរេនកនុងពិធីបុណយអុំទូកេនៃថងទី ២ គឺេយងែតងែតេធវពិធីសរមក់េទៀន
េដមបីផសង ឬក៏េដមបីចង់ដឹងអំពីរបផនូលេផសងៗ ែដលេកតេឡងេនកនុងឆនន
ំ ីមួយៗ

ៃនករេធវពិធីបុណយអុំទូកេនះ េដយជទូេទពិធីសរមក់េទៀន គឺេគេធវេឡងដូចជយកេទៀនមួយេដម
ឬក៏េរចនេដម ចងេផអបចូលគន បនទប់មកេគដុតេទៀនទំងេនះឲយេឆះេឡង
េដយអុជបេញឆ ះេទៀនឲយេឆះមនពនលឺភលឺេឡង បនទប់មកេគដក់េទៀនេនះេនេលសលឹកេចក
ឬក៏ធងេចក អញច ឹងេគយកធងេចក ឬក៏សលឹកេចកមករទប់េនេលេទៀន
េហយេនេពលែដលេទៀនេឆះ គឺែតងែតសរមករកមួនេទៀន
អញច ឹងរកមួនេទៀននឹងធលក់ចូលេទេលសលឹកេចក ឬក៏ធលក់េលសលឹកេចក អញច ឹងេនេពលែដល
េនេពលែដលរកមួនេទៀនធលក់ គឺវេរៀងរវ ដូេចនះេហយរកមួនេទៀននឹងេចញជរូបរងេផសងៗ
េទតមរូបរងនូវសលឹកេចក បនន័យថេនេពលែដលវធលក់េលសលឹកេចក វនឹងេចញរូបរងេផសងៗ
េហយរូបរងទំងេនះ គឺរតូវបនអចរយ ឬក៏រពះសងឃគត់នង
ឹ ទសសទយ
គត់នង
ឹ ទសសទយរូបរងទំងេនះថដូចេទជអវី ដូេចនះេនេពលែដលរកមួនេទៀនកកេហយ
េនះវនឹងេចញជរូបរងេផសងៗ អញច ឹងអចរយ ឬក៏រពះសងឃ
គត់នឹងទសសទយរូបភពេនះថេតឆនេំ នះនឹងមនអវីេកតេឡងេនកនុងរសុក ឬេនកនុងរបេទស
េដយេតមនផលដំណប
ំ នផលែដរឬេទ ឬក៏េតរបេទសនឹងជួបេសចកដីសុខ

ឬក៏មនបញហអវីែដរឬេទ េនកនុងរសុកភូមិមនបញហ ឬមនជំងឺឈថ
ឺ ក ត់អីវែដរឬេទ
អញច ឹងេគទសសទយេទតមរូបភពៃនរកមួនេទៀនែដលបនរសក់
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ដូេចនះេហយពិធីសរមក់េទៀនេនកនុងពិធប
ី ុណយអុំទូក គឺមនសរសំខន់ខលង
ំ ណស់
សរមប់របជជនែខមរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញមនដូង មនេចក មនអំបុក

អញច ឹងេយងេហថពិធីអកអំបុក អញច ឹងេនកនុងពិធីបុណយអុំទូក េគេធវេឡងបីៃថង េដយៃថងទី ១
គឺេយង គឺជៃថងអុំទូក ឬក៏ៃថងពិធីរបណំងទូក បនទប់មកៃថងទី ២ គឺជៃថងេពញបូណ៌

េគេហថៃថងសំពះរពះែខ អញច ឹងរបជជនេទសំពះរពះែខេនតមវតតអរម េហយៃថងទី ៣
គឺជៃថងអកអំបុក អញច ឹងជទូេទអំបុកគឺជរបេភទនំមយ៉ ង ែដលេកតេចញអំពីរសូវ
អញច ឹងេគយករសូវថមី េគយករសូវែដលេទបែតរចូតថមីៗេទលីង

អញច ឹងេគលីងរសូវែដលេទបែតរចូតថមីៗេនកនុងកអម ឬក៏ឆនង
ំ ដីមួយ ប៉ុែនតេគលីងអត់ឲយឆអិនេពកេនះេទ
េនេពលែដលលីងរសូវទំងេនះរួចេហយ េគចក់រសូវែដលលីងរួចចូលេទកនុងតបល់មួយ។

បនទប់មកេគយកអែរងមកដល់ មកបុកតបល់េនះ ឲយរគប់រសូវទំងេនះែបកេទជបនទះេសដងៗ
អញច ឹងរគប់អងករែដលេនកនុងរសូវ គឺនឹងរតូវសំែប៉តេទជបនទះេសដងៗែដលេយងេហថអំបុក

អញច ឹងករេធវអំបុក េគេហថដល់អំបុក គឺេយងអត់េហថបុកអំបុកេទ គឺេយងេហថដល់អំបុក
អញច ឹងេគយកអំបុកែដលដល់រច
ួ េហយយកមកែរង េដមបីយកអងកមេចញ
អញច ឹងេយងអត់ញុទ
ំ ង
ំ សំបករសូវេទ អំបុកគឺេយង េនេពលែដលបុកេនកនុងតបល់រច
ួ េហយ

គឺេយងយកមកែរងេដយចេងអរ គឺេយងេរបចេងអរ េដមបីែរងនូវសំបករសូវឲយេចញពីអំបុកទំងអស់
អញច ឹងេនេពលែដលេយងែរង សំបករសូវគឺរតូវខទតេចញមកេរកម
េហយរគប់អងករែដលឆអិនែដលសំែប៉ត នឹងេនេលចេងអរែដលេយងេហថអំបុក អញច ឹងអំបុក
គឺជទូេទរបជជនកមពុជែតងែតញុជ
ំ មួយនឹងទឹកដូង សច់ដូង និងជមួយេចក
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញមនដូង និងមនេចក

ែដលេគទុកេរបរបស់ញុជ
ំ មួយអំបុក អញច ឹងករញុអ
ំ ំបុកភគេរចនេគអក

ែដលេយងចប់អំបុកមួយៃដ បនន័យថេយងកដប់អំបុកេនកនុងបតៃដរបស់េយង

បនទប់មកេយងេងយមុខេឡងេល េហយហមត់ រួចេហយេយងទមលក់អំបុកចូលេទកនុងមត់
ែដលេយងេហថអកអំបុក អញច ឹងពិធីេនះ េគេហថពិធីអកអំបុក

េហយជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ េនេពលែដលអកអំបុក គឺេយងអត់អកខលួនឯងេទ
គឺេយងែតងែតឲយអនកដៃទអកអំបុកឲយេយង បនន័យថអនកដៃទបញចុ កអំបុកេយង

អញច ឹងេយងហមត់ េហយបងបអូនរបស់េយងជអនកបញចុ កអំបុកេយងដក់ចូលកនុងមត់
េហយបនទប់មកេយងញុទ
ំ ឹកដូង ឬក៏ញុស
ំ ច់ដូង ឬក៏ញុេំ ចកជមួយ

ែដលជទូេទអំបុកគឺមនរសជតិឆងញ់ និងមនរសួយ និងរសួយ លកខណៈរសួយ អំបុកគឺមនរសួយ
អញច ឹងេគញុជ
ំ មួយដូងនិងជមួយេចក។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គឺជរូបភពៃនកររបណំងទូក
អញច ឹងជទូេទរបណំងទូកគឺេធវេឡងេនកនុងរជធនីភនំេពញ អញច ឹងេនកនុងៃថងបុណយអុំទូក

រយៈេពលបីៃថង គឺមនទូកជេរចន ែដលមកកុះករេនកនុងមត់ទេនល េយងេហថទេនលចតុមុខ
អញច ឹងទេនលចតុមុខគឺជទេនលែដលមនមុខបួន ែដលមនន័យថមនទេនលបួន
ំ អញច ឹងទេនលែដលេនរពះបរមរជវង
ំ
ជួបគនេនខងមុខរពះបរមរជវង

េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ ឬកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនលកខណៈពិេសសខុសេគែដរ
ំ ែដលេយងេហថទេនលចតុមុខ
េដយសរែតទេនលបួន គឺជួបគននូវខងមុខរពះបរមរជវង
ែដលទេនលរបេភទេនះគឺអត់ែដលមនេនកនុងពិភពេលកេទ

គឺមនែតេនកនុងរបេទសកមពុជែតប៉ុេណណះ ែដលមនទេនលបួនជួបគនេនទីតង
ំ មួយ េហយទីតង
ំ េនះ
ំ ែដលជកែនលងែដលរពះមហកសរតសនក់េន
េគបនសងសង់ជរពះបរមរជវង

ំ
អញច ឹងជេរៀងរល់ឆន ំ េនរដូវទឹកេឡង េគែតងែតរបរពធពិធីបុណយអុំទូកេនខងមុខរពះបរមរជវង
េដយមនទូកងជេរចនមកតេរមៀបេរតៀបរត េដមបីរបណំងគន អញច ឹងទូករបណំង
េយងេហថទូកង េដយទូករបណំងមនេរចនរបេភទ ដូចជទូកអុំ និងទូកែចវជេដម

េហយទូកនីមួយៗគឺមនសមជិក ឬក៏ចំណុះទូកជេរចននក់ផងែដរ អនកអុំទូក ឬក៏អនកែចវទូក
ែដលេនេលទូក េយងេហថចំណុះទូក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនទូកពីរ
ែដលទូកមួយពក់អវរកហម និងទូកមួយេទៀត អនកអុំទូកគឺគត់ពក់អវេលឿង
េដយអនកពក់អវរកហម និងអនកពក់អវេលឿង
គឺមនមនុសសជេរចនកំពុងែតេធវករអុំទូករបណំងគន ែដលេយងេឃញមនមនុសសមនក់េនខងមុខ
កំពុងែតរំ េយងេហថអនករំកបលទូក អញច ឹងជទូេទទូករបណំងែតងែតមនអនករំកបលទូកមួយ
ែដលរំេនេលទូកេនះ េហយបញជេទដល់កូនរកុមទំងអស់ ឲយអុំឬក៏ែចវឲយរសុះៗគន
េដមបីបេងកនេលបឿនទូក អញច ឹងជទូេទចំណុះទូកនីមួយៗ ឬក៏អនកអុំទូកនីមួយៗ

េនកនុងមួយទូកមនចំណុះពី ៥០ នក់ េទ ៦០ នក់ យ៉ ងតិច អញច ឹងគឺចំណុះទូកគឺេរចនណស់
បនន័យថទូករបណំងគឺែវង ែវងជងទូកធមមត ឆងយណស់ គឺមនចំណុះមនុសស គឺរហូតដល់
៥០ នក់ េទ ៦០ នក់ឯេណះ េហយរួមទំងអនករំកបលទូកមនក់ផងែដរ ែដលជអនកបញជ
អញច ឹងអនកកូនរកុមទំងអស់ ឬក៏ចំណុះទូកទំងអស់ រតូវែតសដប់តមអនករំកបលទូក

ែដលបនបញជេទេលអនកទំងអស់េនះ េដមបីឲយបេងកនេលបឿនទូកេទដល់ទីជ័យជំនះមុនេគ
េហយអនកែដលអុំទូកេទដល់ទីជ័យជំនះមុនេគ គឺែតងែតមនរងវន់េលកទឹកចិតតផងែដរ

ដូេចនះេហយេទបមនទូកជេរចន ែតងមកតេរមៀបគន េដមបីរង់ចព
ំ ិធីបុណយអុំទូកជេរៀងរល់ឆន ំ

ំ ។
េហយពិធីបុណយអុំទូកេគេធវេឡងយ៉ ងសបបយរ ីករយខលង
ំ ណស់ េនខងមុខរពះបរមរជវង
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ គឺជសតង់តង
ំ ពិពណ
័ ៌ អញច ឹងជេរៀងរល់ឆន ំ
េនកនុងពិធីបុណយអុំទូក គឺេយងែតងែតមនពិធីតង
ំ ពិព័ណ៌ផងែដរ

េដយជទូេទគឺមនផលិតផលជេរចន យកតមេខតតនីមួយៗមកតំងពិព័ណ៌

ំ ក៏ដូចជមកតំងពិពណ
េនខងមុខរពះបរមរជវង
័ ៌ េនសួនកមសនតនន េរពះថពិធីេនះ

ិ
គឺមនមនុសសជេរចន ែដលមកពីជុំវញរបេទស
បនន័យថមកពីបណ
ដ េខតតននទំង ២៥ េខតតរកុង
គឺនង
ឹ ចូលរួមេនកនុងទីរកុងភនំេពញ ឬក៏រជធនីភនំេពញ ដូេចនះេហយមនុសសជេរចន

គឺនង
ឹ មកទីរកុងភនំេពញ អញច ឹងករតំងពិព័ណ៌ គឺជករផសយពណិជជកមមអំពីផលិតផលរបស់ខួ ន
ល
េដមបីឲយអតិថិជនសគល់ ដូេចនះេហយអនកអជីវករនីមួយៗ ែតងែតយកផលិតផលរបស់ខួ ន
ល
មកេធវករដក់តង
ំ បងហញនិងលក់េនៃថងបុណយអុំទូក េដយេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញមនសតង់លក់ជេរចន ែដលសតង់លក់ជេរចនេនះ គឺកំពុងែតលក់ផលិតផលរបស់ខួ ន
ល
ដូចជេយងេឃញេនខងេឆវងេគ គឺមនបុរសមនក់កំពុងែតឈរេនជិតសតង់គត់

ែដលេនកនុងេនះគត់មនលក់ដូចជឆនង
ំ ចន េហយគត់ឈរលក់េនខងមុខសតង់
ិ នឲយចូលេមលផលិតផលរបស់គត់ ែដលេនជប់េនះ គឺមននរ ីមនក់
េហយគត់កំពុងែតេហអតិថជ
ឬក៏រសតីមនក់ គត់កំពុងែតឈរលក់ឆនង
ំ ចនដូចគន អញច ឹងជួរសតង់េនះ គឺជជួរសតង់ែដលលក់ឆនង
ំ ចន
ជទូេទករតំងពិព័ណ៌ ែតងែតែបងែចកនូវរបេភទផលិតផលឲយលក់នូវកនុងតំបន់េផសងៗគន
ដូចជចំណីអហរ េគលក់មួយែផនក ឆនង
ំ ចនលក់មួយែផនក និងេខអវលក់មួយែផនក
េហយជទូេទផលិតផលទំងអស់ គឺយកមកតមេខតតនីមួយៗ ែដលេយងេហថ
េខតតមួយផលិតផលមួយ អញច ឹងជទូេទ ២៥ េខតតរកុងរតូវែតមនផលិតផលេរៀងៗខលួន
េដមបីយកមកតំងពិព័ណ៌េនកនុងៃថងពិធីបុណយអុំទូក។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ គឺេយង េគករបងហញសិលបៈ

ៃនកររំកបច់របៃពណីែខមរ អញច ឹងេនកនុងពិធីបុណយអុំទូក េរកពីករអុំទូក េរកពីករបែណដតរបទីប
េហយនិងេរកពីករតំងពិព័ណ៌និងរបគំតរនតី គឺេយងែតងែតមនសែមតងសិលបៈេផសងៗ
ដូចជកររំរបំរបៃពណី ករេលងែលបងរបៃពណី ករេរចៀងចេរមៀងអៃយ៉
ករេរចៀងចេរមៀងចបុីដងែវងជេដម ែដលសុទធែតជសិលបៈរបៃពណីវបបធម៌របស់ែខមរ
អញច ឹងៃថងបុណយអុំទូក គឺេយងបងហញអំពីវបបធម៌របស់ែខមរទំងអស់ តំងពីបុរណមក
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមននរ ីមួយរកុមកំពុងែតរំសិលបៈ

ឬក៏រក
ំ បច់របំអបសរេនេលឆក េដមបីឲយទសសនិកជនេមល អញច ឹងរបំអបសរ គឺជរបំដ៏ពិេសសមួយ
របស់របេទសកមពុជ ែដលមនវយចំណស់យូរលង់ណស់មកេហយ េហយេគែតងែតរំរបំេនះ
េនកនុងពិធីធំៗេផសងៗ ដូចជពិធីបុណយចូលឆន ំ ពិធីបុណយអុំទូកជេដម

អញច ឹងេនេពលែដលមនពិធីបុណយេផសងៗ េយងែតងែតបងហញរបំអបសរេនះ េទដល់ទសសនិកជន
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េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺនរ ីមួយរកុមកំពុងែតរំេនេលឆក ឬក៏េវទិកមួយ
ែដលរំេទតមេភលង អញច ឹងេគមនចក់េភលងរបំ េហយនរ ីរបំរេំ ទតមេភលងេនះ

ែដលមនទសសនិកជនជេរចន ែដលេនខងេរកមឆក កំពុងែតឈរទះៃដនិងអបអរសទរ
េទដល់រកុមនរ ីរបំេនះ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរ ីរបំមនេសលៀកពក់ឈុត

ដូចជពណ៌េខៀវ ពណ៌ៃបតង ពណ៌ទឹករកូចជេដម ជទូេទកររំរបំគឺែតងែតេសលៀកពក់ឈុត
េទតមពណ៌ េទតមៃថងនីមួយៗ ែដលេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺវបបធម៌របស់េយង

គឺែតងែតមនែបងែចកពណ៌េទតមៃថងទង
ំ របំពីរៃថង បនន័យថរបំពីរៃថងគឺេយងេសលៀករបំពីរពណ៌
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺនរ ីរបំ គត់េសលៀកពក់សំពត់េទតមពណ៌របស់ៃថង ដូចជពណ៌ទឹករកូច
ពណ៌េលឿង និងពណ៌ៃបតងជេដម។ អញច ឹងគត់កំពុងែតសែមតងរបំេទដល់ទសសនិកជន
េនកនុងៃថងបុណយអុំទូក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គឺជរូបភពៃនករបែណដតរបទីប អញច ឹងជទូេទ
េនកនុងរពះរជពិធីបុណយអុំទូករយៈេពលបីៃថង គឺេយងែតងែតមនរបរពធពិធប
ី ែណដតរបទីបផងែដរ
ែដលរបទីបេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺែបងែចកេចញជពីរ គឺរបទីបធំនិងរបទីបតូច
ែដលរបទីបធំគឺជរបទីបែដលេរៀបចំេដយរដឋភិបល អញច ឹងរកសួងនីមួយៗ
ែដលចំណុះឲយរដឋភិបល រតូវែតមនរបទីបមួយៗ ែដលតំងេភលង
និងបងហញអំពីនិមិតតសញញរបស់រកសួងខលួនឯង េដមបីរបប់េទដល់របជជនទំងអស់ឲយបនដឹង

េដយរបទីបធំ គឺេយងមនតំងអំពូលេភលងជេរចន ចរមុះពណ៌ ែដលេមលេទគួរឲយរសស់សអត
ំ
ែដលេមលេទរសស់សអត េហយបែណដតេនេលទេនលមុខរពះបរមរជវង

ែដលជទូេទេយងបែណដតរបទីបេនេពលយប់ េហយរបទីបមួយរបេភទេទៀតគឺជរបេភទតូច
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺជរបទីបែដលបែណដតេដយរបជជន

េនកនុងករផសងបំណងរបថននន អញច ឹងបំណងរបថនននេនកនុងៃថងបុណយអុំទូក

របជជនែតងែតបែណដតរបទីប ែដលរបទីបេនះេធវអំពីធងេចក េហយនិងសលឹកេចក
បនទប់មកេយងដក់បយចំណីេនេលរបទីបេនះ េហយេយងបនអុជេទៀនមួយេដម
េនេលរបទីបេនះ រួចបែណដតេទតមែខសទឹក អញច ឹងទឹកទេនលគឺជទឹកហូរ
ដូេចនះេនេពលែដលេយងបែណដតរបទីប គឺេយងឲយវហូរេទតមទឹក

អញច ឹងរបជជនកមពុជគឺមនជំេនឿថ េនេពលែដលេយងបែណដតរបទីប
គឺនង
ឹ បំណងរបថនរបស់េយង នឹងបនសេរមច េរពះថរបទីបេនះ
នឹងជួយឲយបំណងរបថនរបស់េយងបនសេរមច។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ គឺេនេពលយប់
អញច ឹងេនេពលយប់េនកនុងៃថងបុណយអុំទូក ឬក៏ៃថងៃនរបរពធពិធីបុណយអុំទូក

គឺែតងែតមនករបញ់ ករំ ជួច អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនកំរជួចតូចធំជេរចន
កំពុងែតបញ់ េទេលអកស អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនផទះ

និងមនេដមេឈជេរចន ែដលបនន័យថេនកនុងភូមិមួយ ឬក៏េនកនុងរសុកមួយ

េហយេគរបរពធពិធីបញ់ ករំ ជួចេនេពលយប់ អញច ឹងកំរជួចគឺេគបញ់ េនេពលយប់ែតប៉ុេណណះ
េរពះថេពលៃថងេយងេមលអត់េឃញេទ ភលឺេពកគឺេមលអត់េឃញេទ
ក៏ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងបញ់ េពលយប់ គឺេយងេមលេឃញចបស់ េហយសអត
េរពះកំរជួចគឺជេភលងពណ៌េផសងៗ ែដលបញ់ េហះេទេលអកស េនេពលែដលវផទុះ

គឺវេចញផកេភលងពណ៌េផសងៗ េទតមករេរៀបចំរបស់អនកផលិតកំរជួច ែដលេយងេមលេទ
គឺរសស់សអតេនេលៃផទេមឃែតមដង បនន័យថពនលឺករំ ជួចគឺរសស់សអត

ក៏ប៉ុែនតវក៏មនេរគះថនក់ផងែដរ របសិនេបេយងចូលេទជិតកំរជួច េនេពលែដលកំរជួចផទុះ
ិ
វអចេធវឲយមនេរគះថនក់ដល់េយង រហូតដល់េរគះថនក់ដល់អយុជីវត

អញច ឹងេយងអត់រតូវចូលេទជិតកំរជួចេនះេទ េយងេមលពីចមងយ េយងអត់រតូវចូលជិតកំរជួចេទ
េរពះវនំឲយមនេរគះថនក់ ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងេមលពីចមងយ
េនេពលែដលកំរជួចេហះេឡង េហយវផទុះ គឺេធវឲយមនភពរសស់សអតេនេលៃផទអកស

អញច ឹងេយងែតងែតបញ់ ករំ ជួច េដមបីអបអរៃថងពិធីបុណយចូលឆនថ
ំ មី ក៏ដូចជពិធីបុណយអុំទូកជេដម
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េគកំពុងែតបញ់ ករំ ជួច េដមបីអបអរពិធីបុណយអុំទូក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺបនទប់ពីពធ
ិ ីបុណយអុំទូករួចរល់េហយ

វគឺជរដូវសរមក ែដលជទូេទរបជេនសទ ែដលេយងេហថអនករបកបរបរេនសទរតី ឬក៏ចប់រតី
េយងេហថរបជេនសទ អញច ឹងអនកេនសទទំងអស់ គឺចប់េផដមរបររបស់ខួ ន
ល

េដយចប់េផដមេទេនសទរតី អញច ឹងពួកគត់ចប់រតីេនកនុងទេនល អញច ឹងករចប់រតី

េយងអចេហថពីរ េហបនពីរ គឺចប់រតី ឬក៏េនសទរតី អញច ឹងជទូេទឧបករណ៍ចប់រតី
គឺេយងែតងែតមន អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនឧបករណ៍ចប់រតីផទល់ខួ នរបស់
ល
ខួ នែតមដ
ល
ង
េដយរបជជនកមពុជបេងកតឧបករណ៍ចប់រតីផទល់ខួ ន
ល េយងេហថឧបករណ៍របៃពណី
គឺមនដូចជមង មនដូចជអួន មនដូចជរទូ មនដូចជលបជេដម

អញច ឹងេយងេរបរបស់ឧបករណ៍ទំងអស់េនះ េដមបីចប់រតីេនកនុងទេនល

ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនបុរសមនក់ កំពុងែតបង់សំណញ់ ឬក៏បង់មង

ចូលេទកនុងទេនល េដមបីចប់រតី េដយសំណញ់ េនះគឺជែខសនីឡុង េយងេធវមកពីែខសនីឡុង
េហយរកងវេទជសំណញ់ ែដលខងចុងសំណញ់ េនះ គឺមនបងកប់េដយែដក

Copyright © 2017 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 WATER FESTIVAL (SAKANAN)

អញច ឹងេនេពលែដលេបះចូលេទកនុងទឹក វនឹងធលក់ចុះេទេរកម

ិ គឺវនឹងជប់រតីេនកនុងេនះ អញច ឹងេហយ រូបភពេនះ
ដូេចនះេនេពលែដលទញេឡងមកវញ

គឺេយងេឃញមនបុរសមនក់ ែដលជអនកេនសទ គត់កំពុងែតេបះសំណញ់ ឬក៏េបះមងរបស់គត់
ចូលេទកនុងទេនល េដមបីេនសទរតី េដយៃថងេនះគឺជរដូវវសស រដូវរបំង

េដយសរែតៃថងេនះគឺជរដូវរបំង ដូេចនះេយងេឃញៃផទេមឃរសឡះ មនពពកសតូចៗជេរចន
កំពុងែតរសត់េនេលេមឃ េហយរពះអទិតយកំពុងែតបេញច ញពនលឺយ៉ងរតចះរតចង់

ដូេចនះេហយវជ គឺជរដូវសរមក អញច ឹងអនកេនសទទំងអស់ចប់េផដមរបរេនសទរបស់ខួ ន
ល

េនតមដងទេនលនន អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលរដូវសរមក េយងេមលេឃញេទតមទេនល
គឺសុទធែតអនកេនសទទំងអស់ ែដលមនទូកតូចធំជេរចន មកេនសទរតីេនេលៃផទទឹក។
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