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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីពិធីបុណយអំុទូក 
ែដលេឈម ះជផលូវករៃនពិធីបុណយេនះ េយងេហថ រពះរជពិធីបុណយអំុទូកសំពះរពះែខ 
និងអកអំបុក អញច ឹងជទូេទរបជជនកមពុជែតងែតេហពិធីបុណយេនះជភសកត់ 
ែដលេយងេហថ ពិធីបុណយអំុទូក ែដលពិធីបុណយអំុទូកគឺេយងែតងែតេធវេនរដូវទឹកេឡង 
េហយករកំណត់េពលេវលៃនពិធីបុណយអំុទូក គឺេយងកំណត់េទតមេពលេវលៃនចនទគតិ 
បនន័យថកររប់របតិទិនេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនពីរ អញច ឹងកររប់របតិទិនេនរបេទសកមពុជ 
គឺមនពីរ គឺមនតមរយៈកររប់តមចនទគតិ និងរប់តមសុរយិគតិ អញច ឹងសុរយិគតិគឺមនែខចំនួន 
១២ ដូចជែខមករ ែខកុមភៈ ែខមីន ែខេមស ែខឧសភ ែខមិថុន ែខកកកដ ែខសីហ ែខកញញ  
ែខតុល និងែខធនូ អញច ឹងមនចំនួន ១២ េហយចំេពះៃថងគឺមន ៧ ដូចជ ៃថងចនទ អងគ រ ពុធ 
រពហសបតិ៍ សុរក េសរ ៍និងអទិតយ អញច ឹងេនះគឺជកររប់តមសុរយិគតិ ក៏បុ៉ែនតពិធីបុណយអំុទូក 
គឺេគយកតមចនទគតិ ែដលចនទគតិក៏មនែខចំនួន ១២ ែដរ ដូចជ មឃ ែខបុសស ែខផលគុន ែ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 ចំេពះពិធីបុណយអំុទូកគឺេយងេធវេនែខអសសុជ កតតិក 
ែដលជទូេទរតូវនឹងែខវចិឆិក េហយៃថងវញិ គឺៃថងទី ១៤ េកត ៃថង ១៥ េកត និងៃថង ១ េរច 
ែដលពិធីបុណយអំុទូកគឺេយងេធវរយៈេពលបីៃថងេនរដូវទឹកេឡង អញច ឹងរប់តមចនទគតិ គឺែខអសសុជ 
គឺេយងេហថែខទឹកេឡង េហយជទូេទែខអសសុជ គឺរតូវជមួយនឹងែខវចិឆិក គឺែខ ១១ 
 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញ េមលរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ 
គឺេយងេឃញមនរូបភពជទេនលមួយ ែដលជទូេទគឺេយងេហថទេនលសប 
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជមនបឹងមួយយ៉ងធំ គឺេយងេហថបឹងទេនលសប ែដលបឹងេនះ 
គឺជបឹងរបវតតិសរសតមួយ ែដលមនអយុកលរប់រយឆន មំកេហយ េហយបឹងេនះ 
គឺមនលកខណៈចែមលក េហយេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញមនេមឃពពកេខម យ៉ងរកស់ 
េនពីេលេទសភពពណ៌ៃបតង អញច ឹងបនន័យថជរដូវេភលៀង 
េដយេយងេឃញេភលៀងបងអុរធល ក់មកយ៉ងខល ងំ េទេលេរសចរសពេទេលដំណ ំ
ក៏ដូចជេទសភពពណ៌ៃបតង ែដលេយងេឃញេនខងេរកមេនះគឺេយងេឃញ មនេដមេឈ 
មនភន ំេហយមនភនំតូចធំ មនេដមេឈតូចធំជេរចន ែដលដុះអមេនតមសងខងៃនដងទេនល 
អញច ឹងេនកណដ ល េយងេឃញមនទឹកទេនលហូរ ែដលេយងេឃញសញញ រពួញ 
គឺហូរពីេឆវងេទខងសដ  ំអញច ឹងបនន័យថទឹកទេនលកំពុងែតហូរពីេឆវងេទខងសដ  ំ
េដយជទូេទរដូវវសស គឺទឹកបឹងទេនលសប គឺែតងែតហូរចក់ចូលេទកនុងទេនលេមគងគ 
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អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនទេនលធំៗចំនួនពីរ ែដលទីមួយេយងេហថបឹងទេនលសប 
គឺជបឹងចំណស់ែដលមនអយុកលរប់រយឆន មំកេហយេនកនុងរបេទសកមពុជ ចំែណកឯទេនលទីពីរ 
គឺជទេនលេមគងគ ែដលជទេនលធំជងេគេនកនុងរបេទសកមពុជ ែដលទេនលមួយេនះ 
គឺហូរមកពីរបេទសចិន កត់របេទសៃថ កត់របេទសឡវ កត់របេទសកមពុជ 
និងកត់របេទសេវៀតណម អញច ឹងេនែខវសស េនរដូវវសស គឺទឹកេឡង េយងេហថទឹកេឡង 
បនន័យថែខអសសុជ អញច ឹងទឹកេឡងខពស់ ទឹកេឡងខពស់ េនះ េពលេនះ 
ទឹកនឹងេពញេរពៀបេនទេនលសប េដយសរែតជំនន់ទឹកេភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលេភលៀងខល ងំ 
គឺទឹកទេនលសបគឺេឡងខពស់ េធវឲយវេហៀរ អញច ឹងេនេពលែដលទឹកទេនលសបេឡងខពស់េហៀរេចញ 
គឺទឹកទេនលសបនឹងហូរចក់ចូលេទកនុងទឹកទេនលេមគងគ អញច ឹងទេនលសបនិងទេនលេមគងគ គឺជប់គន  
គឺហូរចូលគន  ដូេចនះេនេពលែដលទេនលសបេឡងខពស់ 
ទឹកទេនលសបនឹងហូរេទចូលេទដល់ទឹកទេនលេមគងគ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺជរដូវវសស 
ែដលរដូវវសសេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនចំនួន ៦ ែខ អញច ឹងរយៈេពល ៦ ែខេនះ 
គឺទឹកេភលៀងយ៉ងខល ងំ េធវឲយមនជំនន់ទឹកេភលៀងែដលេធវឲយទេនលសបេពញ 
និងេហៀរចក់ចូលេទទេនលេមគងគ េហយរដូវវសសេធវឲយមន រុកខជតិមនពណ៌ៃបតង 
េដយសរែតរុកខជតិរតូវករទឹក ដូេចនះេនេពលែដលមនេភលៀង គឺេធវឲយរុកខជតិពណ៌ៃបតង 
េហយជពិេសសកសិករគឺគត់េធវែរសេនកនុងរដូវវសស េដយសរែតជទូេទដំណរំសូវគឺរតូវករទឹក 
អញច ឹងេហយេនេពលែដលរដូវវសសគឺជរដូវែដលមនសរសំខន់ 
សរមប់ករេធវែរសចំកររបស់របជកសិករ អនកែដលេធវែរសេយងេហថកសិករ 
អញច ឹងេនកមពុជគឺជរបេទសែដលពឹងែផអកេលរបបកសិកមម ដូេចនះេហយរបជកសិករទងំអស់ 
គត់ែតងែតរង់ចនូំវរដូវវសស េដមបីរបកបរបរកសិកមមរបស់គត់ េដមបីេធវដំណដំដុំះជេដម 
េរពះរដូវវសសគឺសមបូរទឹក េហយរបេទសកមពុជគឺេធវែរសពឹងែផអកេលទឹកេភលៀង 
ដូេចនះេហយរដូវេភលៀងគឺមនសរសំខន់ខល ងំណស់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញមនរពះអទិតយរះ ជមួយនឹងពពកពណ៌ស 
បនន័យថៃផទេមឃរសឡះ គឺអត់មនេភលៀងេទ អញច ឹងចូលដល់រដូវរបងំ អញច ឹងបនន័យថរដូវរបងំ 
គឺអត់មនេភលៀងេទ េដយសរែតរដូវែចកេចញជពីរ គឺរដូវវសស និងរដូវរបងំ 
ែដលរដូវរបងំគឺអត់មនេភលៀង រដូវវសសគឺមនេភលៀង 
អញច ឹងេនកនុងរដូវរបងំគឺេយងេឃញមនៃផទេមឃរសឡះ ពពកពណ៌ស 
េហយមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ បេញចញរសមីយ៉ងភលឺចិែញចងចិញច ងំមកេលធមមជតិ អញច ឹងេយង 
េនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនរុកខជតិពណ៌ៃបតងតូចធំជេរចន និងមនភន ំមនទឹកទេនល 
េហយនិងមនៃរពេឈេនអមសងខងទេនល ក៏បុ៉ែនតទេនលេនេពលេនះ គឺហូរបរញច សវញិ 
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គឺទឹកទេនលគឺហូរពីសដ មំកេឆវង អញច ឹងរូបភពេនះ គឺបញជ ក់អំពីៃផទបឹងទេនលសប 
ែដលបឹងទេនលសបគឺែខវសស ឬរដូវវសស គឺទឹកទេនលសបហូរចក់ចូលេទកនុងទឹកទេនលេមគងគ 
ចំែណកឯរដូវរបងំ រដូវរបងំគឺជរដូវទឹកសរមក អញច ឹងបនន័យថទឹករសក 
េយងអចេហថទឹករសក ឬក៏រដូវសរមក រដូវសរមកបនន័យថរសក 
អញច ឹងេនេពលែដលរដូវសរមកគឺទឹកទេនលសបគឺរសកចុះ បនន័យថអត់ខពស់ដូចរដូវវសសេទ 
មកពីអត់េភលៀង អញច ឹងេនេពលែដលទឹកេនកនុងទេនលសបរសកចុះ គឺទឹកនឹងទបជងទេនលេមគងគ 
ដូេចនះេនេពលែដលទឹកទេនលសបទបជងទេនលេមគងគ ទឹកទេនលេមគងគនឹងហូរចក់ចូលទេនលសបវញិ 
អញច ឹងបឹងទេនលសបនិងបឹងទេនលេមគងគេនះគឺមនលកខណៈពិេសស 
ខុសពីទេនលដៃទែដលេនរបេទសេផសង បនន័យថបឹងទេនលសបេនរបេទសកមពុជ 
គឺមនលកខណៈពិេសស ខុសពីទេនលដៃទែដលេនរបេទសេផសង 
េដយសរែតវអចហូររតលប់េទមកបន គឺរដូវវសសហូរចក់ចូលេទទេនលេមគងគ 
ចំែណកឯរដូវរបងំគឺទេនលេមគងគហូរចក់ចូលេទទេនលសបវញិ 
បនន័យថហូរេទមកៗជេរៀងរល់ឆន  ំគឺលកខណៈពិេសសែបបេនះេហយ 
េទបេធវឲយបឹងទេនលសបគឺជបឹងពិេសសមួយេនកនុងរបេទសកមពុជ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ គឺជរូបភពែដលនិយយអំពីរពះចនទេពញបូណ៌ម ី
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេមលេឃញរពះចនទរងមូល រពះចនទមនរងមូល 
េយងេហថែខេពញបូណ៌ ៃថងេពញបូណ៌ ឬក៏េយងេហភសមួយេទៀតេយងេហថ ែខេពញបូណ៌ម ី
អញច ឹងែខេពញបូណ៌មគឺីជៃថងែដលរពះចនទមនរងមូល និងបេញចញពនលឺយ៉ងរសស់សអ ត 
ែដលរតូវនឹងៃថង ១៥ េកត អញច ឹងេបេយងរប់តមរបតិទិនចនទគតិ េយងេហថៃថង ១៥ េកត 
គឺៃថងេពញបូណ៌ម ីអញច ឹងរពះចនទនឹងមនរងមូល េដយ ១៥ េកត បនន័យថរពះចនទេកត 
អញច ឹងពីៃថង ១ េកត រហូតដល់ៃថង ១៥ េកត ៃថង ១ េកត គឺរពះចនទមនរងតូច 
មនរងែតមួយចំណិតតូច ែដលេយងេមលេសទរែតមិនេឃញ 
េហយរពះចនទចប់េផដមរកីមឌរបស់ខលួនបនតិចមដងៗ 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 
គឺរពះចនទនឹងមនរងមូលេពញវង់ែតមដង េយងេហថរពះចនទេពញវង់ ឬក៏ៃថងេពញបូណ៌ 
ឬក៏រពះចនទេពញបូណ៌ម ីអញច ឹងេនៃថងរពះចនទេពញបូណ៌មគឺីជៃថងសីល អញច ឹងមនុសសមន នគំន េទវតត 
េដមបីរបេគនចងហ ន់ដល់រពះសងឃ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនមនុសសជេរចន 
កំពុងែតេទវតត ក៏បុ៉ែនតវគឺជេពលយប់ អញច ឹងជទូេទករេទវតតេនៃថងេពញបូណ៌ 
គឺេយងេទេពលរពឹក គឺេយងអត់េទេពលយប់េទ ក៏បុ៉ែនតេដយសរៃថងេនះ គឺជៃថងពិេសស 
គឺជៃថងរពះរជពិធីបុណយអំុទូក ឬគឺៃថងបុណយអំុទូក ដូេចនះេនេពលយប់គឺជេពលេវលមួយ 
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ែដលមនមនុសសកុះករេទវតត េនេពលែដលរពះចនទេពញបូណ៌ម ី
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺជេពលយប់ ែដលមនរពះចនទេពញបូណ៌មកំីពុងែតរះ 
េហយមនមនុសសជេរចន មនរបុសរសី េកមងចស់ កំពុងែតេដរេទវតត េហយេនជំុវញិវតត 
េទសំពះរពះេនកនុងរពះវហិរ េដយសរែតៃថងេពញបូណ៌មេីនកនុងៃថងអំុទូក 
គឺេយងរតូវរបរពធពិធីសំពះរពះែខ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ 
គឺរបជជនកំពុងែតនគំន េទេធវពិធីសំពះរពះែខេនកនុងរពះវហិរេនឯវតត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញមនៃដមួយគូ ៃដេឆវងមួយ ៃដសដ មំួយ 
េដយៃដមខ ងកំពុងែតកន់ធូប ៃដមខ ងកំពុងែតកន់ែដកេកះេដមបីអុជធូប អញច ឹងេនកនុងៃថងសីល 
ឬក៏ៃថងេពញបូណ៌ េយងែតងែតេទវតតេដមបីអុជធូប អញច ឹងករអុជធូបគឺជវបបធម៌ 
ឬក៏របៃពណីមួយរបស់អនកកន់រពះពុទធសសន េដយអនកកន់រពះពុទធសសនទងំអស់ 
រតូវែតអុជធូប េដមបីឧទទិសកុសលចំេពះអនកែដលបនសល ប់េទ អញច ឹងេនកនុងរពះពុទធសសន 
គឺេយងអុជធូបេដមបីរលឹំកគុណេទដល់អនកែដលបនសល ប់ េដយេយងអុជធូបេនវតតក៏បន 
េនផទះក៏បន េនេពលែដលេយងចង់ែសនចងហ ន់ ឬក៏ែសនចំណីអហរេទឲយអនកសល ប់ 
គឺេយងរគន់ែតអុជធូបនិងនិយយេឈម ះេគ គឺជករេរសច េនះចងហ ន់េនះនឹងអចដល់អនកសល ប់ 
េដមបីញុ ំេនះគឺជជំេនឿេនកនុងរពះពុទធសសន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៤ េនះ 
េយងេឃញេគកំពុងែតអុជធូប មនុសសកំពុងែតអុជធូប 
េហយេគនឹងបន់រសន់សូមបំណងរបថន េផសងៗ េដមបីឲយសេរមចបំណងរបថន របស់េគ 
បនទ ប់មកេគេដតធូបចូលេទកនុងកអម ឬក៏ឆន ងំដី ឬក៏េជងកំបុ៉ងេជងធូប ែដលេនកនុងរូបភពេនះ 
េគយកកអម ឬក៏យកឆន ងំដីមកេធវជកំបុ៉ងេជងធូប េដយេយងេឃញកអម ឬក៏ឆន ងំដីចំនួនពីរ 
េហយមនធូបយ៉ងេរចនសរៃសេនកនុងេនះ អញច ឹងធូបមួយេដម េគរប់ថសរៃស 
អញច ឹងេយងេឃញធូបជេរចនសរៃស កំពុងែតេដតេនកនុងកអម ឬក៏ឆន ងំដី 
ែដលបនន័យថមនមនុសសជេរចនបនមកអុជធូប េដមបីផសង ឬក៏ប៉ងនូវបំណងរបថន េផសងៗ 
េដមបីឲយបនសេរមចេនកនុងៃថងេពញបូណ៌មេីនកនុងៃថងបុណយអំុទូកេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ គឺេយងេឃញមនមនុសសកំពុងែតអុជេទៀន 
អញច ឹងេនកនុងៃថងបុណយអំុទូក ៃថងេពញបូណ៌ម ីគឺេយងជទូេទេនតមវតតអរមនន 
េគែតងែតេធវពិធីអុជេទៀន គឺេដមបីបំភលឺ និងេដមបីសរមក់េទៀនេទរករបផនូលេផសងៗផងែដរ 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េគកំពុងែតអុជេទៀតចំនួនបីេដម ែដលេទៀន 
ជទូេទេទៀនគឺេយងេធវេឡងអំពីរកមួន អញច ឹងរកមួន គឺលកខណៈទន់ េហយេនេពលែដលរតូវៃថង 
គឺទន់រលយ បុ៉ែនតេនេពលែដលរតជក់ គឺវកករងឹេឡងវញិ 
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អញច ឹងេទៀនជទូេទគឺេយងមនបណដូ លកណដ លមួយ េយងេហថបេញឆ ះ 
អញច ឹងបេញឆ ះេទៀនគឺជសរៃសអំេបះមួយ ែដលេនចំកណដ លដងខលួនៃនេទៀន 
េហយេគដុតសរៃសអំេបះេនះ េដមបីបំភលឺ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េគយកេទៀនមួយ 
េហយេទៀនែដលកំពុងែតេឆះេនះ េគយកេទអុជេនេទៀនមួយេទៀត 
បនន័យថេគ[យកេទៀនេនះ]កំពុងែតបនតេភលង អញច ឹងេគបនតេភលងពីេទៀនមួយេទេទៀនមួយ 
េដមបីអុជបំភលឺរគប់េទៀនទងំអស់ចំនួនបីេដម េហយេដមបីេធវពិធីេផសងៗេនកនុងៃថងបុណយអំុទូក 
ឬក៏ៃថងេពញបូណ៌ម ីេនកនុងៃថងបុណយអំុទូក េដមបីផសងនូវរបផនូលេផសងៗ ែដលមនេនកនុងឆន េំនះ 
អញច ឹងពិធីបុណយអំុទូក េគរតូវេធវករផសងរបផនូលនន េដមបីទយឲយដឹងថ 
េតឆន េំនះនឹងមនអវីេកតេឡង ឆន េំនះសមបូរអវីខលះជេដម ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងេឃញមនុសសកំពុងែតអុជេទៀន។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញេទៀនកំពុងែតរសក់ 
េហយរកមួនេទៀនកំពុងែតរសក់ចុះេនេលសលឹកេចក អញច ឹងគឺជពិធីសរមក់េទៀន 
េដមបីផសងរបផនូលេនកនុងវតតអរម អញច ឹងជទូេទរបៃពណីែខមរ 
បនន័យថវបបធម៌ែខមរេនកនុងពិធីបុណយអំុទូកេនៃថងទី ២ គឺេយងែតងែតេធវពិធីសរមក់េទៀន 
េដមបីផសង ឬក៏េដមបីចង់ដឹងអំពីរបផនូលេផសងៗ ែដលេកតេឡងេនកនុងឆន នីំមួយៗ 
ៃនករេធវពិធីបុណយអំុទូកេនះ េដយជទូេទពិធីសរមក់េទៀន គឺេគេធវេឡងដូចជយកេទៀនមួយេដម 
ឬក៏េរចនេដម ចងេផអ បចូលគន  បនទ ប់មកេគដុតេទៀនទងំេនះឲយេឆះេឡង 
េដយអុជបេញឆ ះេទៀនឲយេឆះមនពនលឺភលឺេឡង បនទ ប់មកេគដក់េទៀនេនះេនេលសលឹកេចក 
ឬក៏ធងេចក អញច ឹងេគយកធងេចក ឬក៏សលឹកេចកមករទប់េនេលេទៀន 
េហយេនេពលែដលេទៀនេឆះ គឺែតងែតសរមករកមួនេទៀន 
អញច ឹងរកមួនេទៀននឹងធល ក់ចូលេទេលសលឹកេចក ឬក៏ធល ក់េលសលឹកេចក អញច ឹងេនេពលែដល 
េនេពលែដលរកមួនេទៀនធល ក់ គឺវេរៀងរវ ដូេចនះេហយរកមួនេទៀននឹងេចញជរូបរងេផសងៗ 
េទតមរូបរងនូវសលឹកេចក បនន័យថេនេពលែដលវធល ក់េលសលឹកេចក វនឹងេចញរូបរងេផសងៗ 
េហយរូបរងទងំេនះ គឺរតូវបនអចរយ ឬក៏រពះសងឃគត់នឹងទសសទយ 
គត់នឹងទសសទយរូបរងទងំេនះថដូចេទជអវី ដូេចនះេនេពលែដលរកមួនេទៀនកកេហយ 
េនះវនឹងេចញជរូបរងេផសងៗ អញច ឹងអចរយ ឬក៏រពះសងឃ 
គត់នឹងទសសទយរូបភពេនះថេតឆន េំនះនឹងមនអវីេកតេឡងេនកនុងរសុក ឬេនកនុងរបេទស 
េដយេតមនផលដំណបំនផលែដរឬេទ ឬក៏េតរបេទសនឹងជួបេសចកដីសុខ 
ឬក៏មនបញហ អវីែដរឬេទ េនកនុងរសុកភូមិមនបញហ  ឬមនជំងឺឈថឺក ត់អវីែដរឬេទ 
អញច ឹងេគទសសទយេទតមរូបភពៃនរកមួនេទៀនែដលបនរសក់ 
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ដូេចនះេហយពិធីសរមក់េទៀនេនកនុងពិធីបុណយអំុទូក គឺមនសរសំខន់ខល ងំណស់ 
សរមប់របជជនែខមរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញមនដូង មនេចក មនអំបុក 
អញច ឹងេយងេហថពិធីអកអំបុក អញច ឹងេនកនុងពិធីបុណយអំុទូក េគេធវេឡងបីៃថង េដយៃថងទី ១ 
គឺេយង គឺជៃថងអំុទូក ឬក៏ៃថងពិធីរបណងំទូក បនទ ប់មកៃថងទី ២ គឺជៃថងេពញបូណ៌ 
េគេហថៃថងសំពះរពះែខ អញច ឹងរបជជនេទសំពះរពះែខេនតមវតតអរម េហយៃថងទី ៣ 
គឺជៃថងអកអំបុក អញច ឹងជទូេទអំបុកគឺជរបេភទនំមយ៉ង ែដលេកតេចញអំពីរសូវ 
អញច ឹងេគយករសូវថម ីេគយករសូវែដលេទបែតរចូតថមីៗេទលីង 
អញច ឹងេគលីងរសូវែដលេទបែតរចូតថមីៗេនកនុងកអម ឬក៏ឆន ងំដីមួយ បុ៉ែនតេគលីងអត់ឲយឆអិនេពកេនះេទ 
េនេពលែដលលីងរសូវទងំេនះរចួេហយ េគចក់រសូវែដលលីងរចួចូលេទកនុងតបល់មួយ។ 
បនទ ប់មកេគយកអែរងមកដល់ មកបុកតបល់េនះ ឲយរគប់រសូវទងំេនះែបកេទជបនទះេសដងៗ 
អញច ឹងរគប់អងករែដលេនកនុងរសូវ គឺនឹងរតូវសំែប៉តេទជបនទះេសដងៗែដលេយងេហថអំបុក 
អញច ឹងករេធវអំបុក េគេហថដល់អំបុក គឺេយងអត់េហថបុកអំបុកេទ គឺេយងេហថដល់អំបុក 
អញច ឹងេគយកអំបុកែដលដល់រចួេហយយកមកែរង េដមបីយកអងក មេចញ 
អញច ឹងេយងអត់ញុទំងំសំបករសូវេទ អំបុកគឺេយង េនេពលែដលបុកេនកនុងតបល់រចួេហយ 
គឺេយងយកមកែរងេដយចេងអរ គឺេយងេរបចេងអរ េដមបីែរងនូវសំបករសូវឲយេចញពីអំបុកទងំអស់ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងែរង សំបករសូវគឺរតូវខទ តេចញមកេរកម 
េហយរគប់អងករែដលឆអិនែដលសំែប៉ត នឹងេនេលចេងអរែដលេយងេហថអំបុក អញច ឹងអំបុក 
គឺជទូេទរបជជនកមពុជែតងែតញុជំមួយនឹងទឹកដូង សច់ដូង និងជមួយេចក 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញមនដូង និងមនេចក 
ែដលេគទុកេរបរបស់ញុជំមួយអំបុក អញច ឹងករញុអំំបុកភគេរចនេគអក 
ែដលេយងចប់អំបុកមួយៃដ បនន័យថេយងកដ ប់អំបុកេនកនុងបតៃដរបស់េយង 
បនទ ប់មកេយងេងយមុខេឡងេល េហយហមត់ រចួេហយេយងទមល ក់អំបុកចូលេទកនុងមត់ 
ែដលេយងេហថអកអំបុក អញច ឹងពិធីេនះ េគេហថពិធីអកអំបុក 
េហយជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ េនេពលែដលអកអំបុក គឺេយងអត់អកខលួនឯងេទ 
គឺេយងែតងែតឲយអនកដៃទអកអំបុកឲយេយង បនន័យថអនកដៃទបញចុ កអំបុកេយង 
អញច ឹងេយងហមត់ េហយបងបអូនរបស់េយងជអនកបញចុ កអំបុកេយងដក់ចូលកនុងមត់ 
េហយបនទ ប់មកេយងញុទឹំកដូង ឬក៏ញុសំច់ដូង ឬក៏ញុេំចកជមួយ 
ែដលជទូេទអំបុកគឺមនរសជតិឆង ញ់ និងមនរសួយ និងរសួយ លកខណៈរសួយ អំបុកគឺមនរសួយ 
អញច ឹងេគញុជំមួយដូងនិងជមួយេចក។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គឺជរូបភពៃនកររបណងំទូក 
អញច ឹងជទូេទរបណងំទូកគឺេធវេឡងេនកនុងរជធនីភនំេពញ អញច ឹងេនកនុងៃថងបុណយអំុទូក 
រយៈេពលបីៃថង គឺមនទូកជេរចន ែដលមកកុះករេនកនុងមត់ទេនល េយងេហថទេនលចតុមុខ 
អញច ឹងទេនលចតុមុខគឺជទេនលែដលមនមុខបួន ែដលមនន័យថមនទេនលបួន 
ជួបគន េនខងមុខរពះបរមរជវងំ អញច ឹងទេនលែដលេនរពះបរមរជវងំ 
េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ ឬកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនលកខណៈពិេសសខុសេគែដរ 
េដយសរែតទេនលបួន គឺជួបគន នូវខងមុខរពះបរមរជវងំ ែដលេយងេហថទេនលចតុមុខ 
ែដលទេនលរបេភទេនះគឺអត់ែដលមនេនកនុងពិភពេលកេទ 
គឺមនែតេនកនុងរបេទសកមពុជែតបុ៉េណណ ះ ែដលមនទេនលបួនជួបគន េនទីតងំមួយ េហយទីតងំេនះ 
េគបនសងសង់ជរពះបរមរជវងំ ែដលជកែនលងែដលរពះមហកសរតសន ក់េន 
អញច ឹងជេរៀងរល់ឆន  ំេនរដូវទឹកេឡង េគែតងែតរបរពធពិធីបុណយអំុទូកេនខងមុខរពះបរមរជវងំ 
េដយមនទូកងជេរចនមកតេរមៀបេរតៀបរត េដមបីរបណងំគន  អញច ឹងទូករបណងំ 
េយងេហថទូកង េដយទូករបណងំមនេរចនរបេភទ ដូចជទូកអំុ និងទូកែចវជេដម 
េហយទូកនីមួយៗគឺមនសមជិក ឬក៏ចំណុះទូកជេរចននក់ផងែដរ អនកអំុទូក ឬក៏អនកែចវទូក 
ែដលេនេលទូក េយងេហថចំណុះទូក អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនទូកពីរ 
ែដលទូកមួយពក់អវរកហម និងទូកមួយេទៀត អនកអំុទូកគឺគត់ពក់អវេលឿង 
េដយអនកពក់អវរកហម និងអនកពក់អវេលឿង 
គឺមនមនុសសជេរចនកំពុងែតេធវករអំុទូករបណងំគន  ែដលេយងេឃញមនមនុសសមន ក់េនខងមុខ 
កំពុងែតរ ំេយងេហថអនករកំបលទូក អញច ឹងជទូេទទូករបណងំែតងែតមនអនករកំបលទូកមួយ 
ែដលរេំនេលទូកេនះ េហយបញជ េទដល់កូនរកុមទងំអស់ ឲយអំុឬក៏ែចវឲយរសុះៗគន  
េដមបីបេងកនេលបឿនទូក អញច ឹងជទូេទចំណុះទូកនីមួយៗ ឬក៏អនកអំុទូកនីមួយៗ 
េនកនុងមួយទូកមនចំណុះពី ៥០ នក់ េទ ៦០ នក់ យ៉ងតិច អញច ឹងគឺចំណុះទូកគឺេរចនណស់ 
បនន័យថទូករបណងំគឺែវង ែវងជងទូកធមមត ឆង យណស់ គឺមនចំណុះមនុសស គឺរហូតដល់ 
៥០ នក់ េទ ៦០ នក់ឯេណះ េហយរមួទងំអនករកំបលទូកមន ក់ផងែដរ ែដលជអនកបញជ  
អញច ឹងអនកកូនរកុមទងំអស់ ឬក៏ចំណុះទូកទងំអស់ រតូវែតសដ ប់តមអនករកំបលទូក 
ែដលបនបញជ េទេលអនកទងំអស់េនះ េដមបីឲយបេងកនេលបឿនទូកេទដល់ទីជ័យជំនះមុនេគ 
េហយអនកែដលអំុទូកេទដល់ទីជ័យជំនះមុនេគ គឺែតងែតមនរងវ ន់េលកទឹកចិតតផងែដរ 
ដូេចនះេហយេទបមនទូកជេរចន ែតងមកតេរមៀបគន  េដមបីរង់ចពិំធីបុណយអំុទូកជេរៀងរល់ឆន  ំ
េហយពិធីបុណយអំុទូកេគេធវេឡងយ៉ងសបបយរកីរយខល ងំណស់ េនខងមុខរពះបរមរជវងំ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ គឺជសតង់តងំពិព័ណ៌ អញច ឹងជេរៀងរល់ឆន  ំ
េនកនុងពិធីបុណយអំុទូក គឺេយងែតងែតមនពិធីតងំពិព័ណ៌ផងែដរ 
េដយជទូេទគឺមនផលិតផលជេរចន យកតមេខតតនីមួយៗមកតងំពិព័ណ៌ 
េនខងមុខរពះបរមរជវងំ ក៏ដូចជមកតងំពិព័ណ៌េនសួនកមសនតនន េរពះថពិធីេនះ 
គឺមនមនុសសជេរចន ែដលមកពីជំុវញិរបេទស បនន័យថមកពីបណដ េខតតននទងំ ២៥ េខតតរកុង 
គឺនឹងចូលរមួេនកនុងទីរកុងភនំេពញ ឬក៏រជធនីភនំេពញ ដូេចនះេហយមនុសសជេរចន 
គឺនឹងមកទីរកុងភនំេពញ អញច ឹងករតងំពិព័ណ៌ គឺជករផសយពណិជជកមមអំពីផលិតផលរបស់ខលួន 
េដមបីឲយអតិថិជនសគ ល់ ដូេចនះេហយអនកអជីវករនីមួយៗ ែតងែតយកផលិតផលរបស់ខលួន 
មកេធវករដក់តងំបងហ ញនិងលក់េនៃថងបុណយអំុទូក េដយេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញមនសតង់លក់ជេរចន ែដលសតង់លក់ជេរចនេនះ គឺកំពុងែតលក់ផលិតផលរបស់ខលួន 
ដូចជេយងេឃញេនខងេឆវងេគ គឺមនបុរសមន ក់កំពុងែតឈរេនជិតសតង់គត់ 
ែដលេនកនុងេនះគត់មនលក់ដូចជឆន ងំ ចន េហយគត់ឈរលក់េនខងមុខសតង់ 
េហយគត់កំពុងែតេហអតិថិជនឲយចូលេមលផលិតផលរបស់គត់ ែដលេនជប់េនះ គឺមននរមីន ក់ 
ឬក៏រសតីមន ក់ គត់កំពុងែតឈរលក់ឆន ងំចនដូចគន  អញច ឹងជួរសតង់េនះ គឺជជួរសតង់ែដលលក់ឆន ងំចន 
ជទូេទករតងំពិព័ណ៌ ែតងែតែបងែចកនូវរបេភទផលិតផលឲយលក់នូវកនុងតំបន់េផសងៗគន  
ដូចជចំណីអហរ េគលក់មួយែផនក ឆន ងំចនលក់មួយែផនក និងេខអវលក់មួយែផនក 
េហយជទូេទផលិតផលទងំអស់ គឺយកមកតមេខតតនីមួយៗ ែដលេយងេហថ 
េខតតមួយផលិតផលមួយ អញច ឹងជទូេទ ២៥ េខតតរកុងរតូវែតមនផលិតផលេរៀងៗខលួន 
េដមបីយកមកតងំពិព័ណ៌េនកនុងៃថងពិធីបុណយអំុទូក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ គឺេយង េគករបងហ ញសិលបៈ 
ៃនកររកំបច់របៃពណីែខមរ អញច ឹងេនកនុងពិធីបុណយអំុទូក េរកពីករអំុទូក េរកពីករបែណដ តរបទីប 
េហយនិងេរកពីករតងំពិព័ណ៌និងរបគំតរនត ីគឺេយងែតងែតមនសែមតងសិលបៈេផសងៗ 
ដូចជករររំបរំបៃពណី ករេលងែលបងរបៃពណី ករេរចៀងចេរមៀងអៃយ ៉
ករេរចៀងចេរមៀងចបីុដងែវងជេដម ែដលសុទធែតជសិលបៈរបៃពណីវបបធម៌របស់ែខមរ 
អញច ឹងៃថងបុណយអំុទូក គឺេយងបងហ ញអំពីវបបធម៌របស់ែខមរទងំអស់ តងំពីបុរណមក 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមននរមីួយរកុមកំពុងែតរសិំលបៈ 
ឬក៏រកំបច់របអំបសរេនេលឆក េដមបីឲយទសសនិកជនេមល អញច ឹងរបអំបសរ គឺជរបដ៏ំពិេសសមួយ 
របស់របេទសកមពុជ ែដលមនវយចំណស់យូរលង់ណស់មកេហយ េហយេគែតងែតររំបេំនះ 
េនកនុងពិធីធំៗេផសងៗ ដូចជពិធីបុណយចូលឆន  ំពិធីបុណយអំុទូកជេដម 
អញច ឹងេនេពលែដលមនពិធីបុណយេផសងៗ េយងែតងែតបងហ ញរបអំបសរេនះ េទដល់ទសសនិកជន 
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េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺនរមីួយរកុមកំពុងែតរេំនេលឆក ឬក៏េវទិកមួយ 
ែដលរេំទតមេភលង អញច ឹងេគមនចក់េភលងរប ំេហយនររីបរំេំទតមេភលងេនះ 
ែដលមនទសសនិកជនជេរចន ែដលេនខងេរកមឆក កំពុងែតឈរទះៃដនិងអបអរសទរ 
េទដល់រកុមនររីបេំនះ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺនររីបមំនេសលៀកពក់ឈុត 
ដូចជពណ៌េខៀវ ពណ៌ៃបតង ពណ៌ទឹករកូចជេដម ជទូេទករររំបគឺំែតងែតេសលៀកពក់ឈុត 
េទតមពណ៌ េទតមៃថងនីមួយៗ ែដលេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺវបបធម៌របស់េយង 
គឺែតងែតមនែបងែចកពណ៌េទតមៃថងទងំរបពីំរៃថង បនន័យថរបពីំរៃថងគឺេយងេសលៀករបពីំរពណ៌ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះគឺនររីប ំគត់េសលៀកពក់សំពត់េទតមពណ៌របស់ៃថង ដូចជពណ៌ទឹករកូច 
ពណ៌េលឿង និងពណ៌ៃបតងជេដម។ អញច ឹងគត់កំពុងែតសែមតងរបេំទដល់ទសសនិកជន 
េនកនុងៃថងបុណយអំុទូក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ គឺជរូបភពៃនករបែណដ តរបទីប អញច ឹងជទូេទ 
េនកនុងរពះរជពិធីបុណយអំុទូករយៈេពលបីៃថង គឺេយងែតងែតមនរបរពធពិធីបែណដ តរបទីបផងែដរ 
ែដលរបទីបេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺែបងែចកេចញជពីរ គឺរបទីបធំនិងរបទីបតូច 
ែដលរបទីបធំគឺជរបទីបែដលេរៀបចំេដយរដឋ ភិបល អញច ឹងរកសួងនីមួយៗ 
ែដលចំណុះឲយរដឋ ភិបល រតូវែតមនរបទីបមួយៗ ែដលតងំេភលង 
និងបងហ ញអំពីនិមិតតសញញ របស់រកសួងខលួនឯង េដមបីរបប់េទដល់របជជនទងំអស់ឲយបនដឹង 
េដយរបទីបធំ គឺេយងមនតងំអំពូលេភលងជេរចន ចរមុះពណ៌ ែដលេមលេទគួរឲយរសស់សអ ត 
ែដលេមលេទរសស់សអ ត េហយបែណដ តេនេលទេនលមុខរពះបរមរជវងំ 
ែដលជទូេទេយងបែណដ តរបទីបេនេពលយប់ េហយរបទីបមួយរបេភទេទៀតគឺជរបេភទតូច 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺជរបទីបែដលបែណដ តេដយរបជជន 
េនកនុងករផសងបំណងរបថន នន អញច ឹងបំណងរបថន ននេនកនុងៃថងបុណយអំុទូក 
របជជនែតងែតបែណដ តរបទីប ែដលរបទីបេនះេធវអំពីធងេចក េហយនិងសលឹកេចក 
បនទ ប់មកេយងដក់បយចំណីេនេលរបទីបេនះ េហយេយងបនអុជេទៀនមួយេដម 
េនេលរបទីបេនះ រចួបែណដ តេទតមែខសទឹក អញច ឹងទឹកទេនលគឺជទឹកហូរ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងបែណដ តរបទីប គឺេយងឲយវហូរេទតមទឹក 
អញច ឹងរបជជនកមពុជគឺមនជំេនឿថ េនេពលែដលេយងបែណដ តរបទីប 
គឺនឹងបំណងរបថន របស់េយង នឹងបនសេរមច េរពះថរបទីបេនះ 
នឹងជួយឲយបំណងរបថន របស់េយងបនសេរមច។ 
 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — KHMER WATER FESTIVAL (SAKANAN)  

  

	 	 	
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. 

បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ គឺេនេពលយប់ 
អញច ឹងេនេពលយប់េនកនុងៃថងបុណយអំុទូក ឬក៏ៃថងៃនរបរពធពិធីបុណយអំុទូក 
គឺែតងែតមនករបញ់ករំជួច អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនករំជួចតូចធំជេរចន 
កំពុងែតបញ់េទេលអកស អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញមនផទះ 
និងមនេដមេឈជេរចន ែដលបនន័យថេនកនុងភូមិមួយ ឬក៏េនកនុងរសុកមួយ 
េហយេគរបរពធពិធីបញ់ករំជួចេនេពលយប់ អញច ឹងករំជួចគឺេគបញ់េនេពលយប់ែតបុ៉េណណ ះ 
េរពះថេពលៃថងេយងេមលអត់េឃញេទ ភលឺេពកគឺេមលអត់េឃញេទ 
ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងបញ់េពលយប់ គឺេយងេមលេឃញចបស់ េហយសអ ត 
េរពះករំជួចគឺជេភលងពណ៌េផសងៗ ែដលបញ់េហះេទេលអកស េនេពលែដលវផទុះ 
គឺវេចញផក េភលងពណ៌េផសងៗ េទតមករេរៀបចំរបស់អនកផលិតករំជួច ែដលេយងេមលេទ 
គឺរសស់សអ តេនេលៃផទេមឃែតមដង បនន័យថពនលឺករំជួចគឺរសស់សអ ត 
ក៏បុ៉ែនតវក៏មនេរគះថន ក់ផងែដរ របសិនេបេយងចូលេទជិតករំជួច េនេពលែដលករំជួចផទុះ 
វអចេធវឲយមនេរគះថន ក់ដល់េយង រហូតដល់េរគះថន ក់ដល់អយុជីវតិ 
អញច ឹងេយងអត់រតូវចូលេទជិតករំជួចេនះេទ េយងេមលពីចមង យ េយងអត់រតូវចូលជិតករំជួចេទ 
េរពះវនឲំយមនេរគះថន ក់ បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងេមលពីចមង យ 
េនេពលែដលករំជួចេហះេឡង េហយវផទុះ គឺេធវឲយមនភពរសស់សអ តេនេលៃផទអកស 
អញច ឹងេយងែតងែតបញ់ករំជួច េដមបីអបអរៃថងពិធីបុណយចូលឆន ថំម ីក៏ដូចជពិធីបុណយអំុទូកជេដម 
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េគកំពុងែតបញ់ករំជួច េដមបីអបអរពិធីបុណយអំុទូក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ គឺបនទ ប់ពីពិធីបុណយអំុទូករចួរល់េហយ 
វគឺជរដូវសរមក ែដលជទូេទរបជេនសទ ែដលេយងេហថអនករបកបរបរេនសទរតី ឬក៏ចប់រតី 
េយងេហថរបជេនសទ អញច ឹងអនកេនសទទងំអស់ គឺចប់េផដមរបររបស់ខលួន 
េដយចប់េផដមេទេនសទរតី អញច ឹងពួកគត់ចប់រតីេនកនុងទេនល អញច ឹងករចប់រតី 
េយងអចេហថពីរ េហបនពីរ គឺចប់រតី ឬក៏េនសទរតី អញច ឹងជទូេទឧបករណ៍ចប់រតី 
គឺេយងែតងែតមន អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនឧបករណ៍ចប់រតីផទ ល់ខលួនរបស់ខលួនែតមដង 
េដយរបជជនកមពុជបេងកតឧបករណ៍ចប់រតីផទ ល់ខលួន េយងេហថឧបករណ៍របៃពណី 
គឺមនដូចជមង មនដូចជអួន មនដូចជរទូ មនដូចជលបជេដម 
អញច ឹងេយងេរបរបស់ឧបករណ៍ទងំអស់េនះ េដមបីចប់រតីេនកនុងទេនល 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមនបុរសមន ក់ កំពុងែតបង់សំណញ់ ឬក៏បង់មង 
ចូលេទកនុងទេនល េដមបីចប់រតី េដយសំណញ់េនះគឺជែខសនីឡុង េយងេធវមកពីែខសនីឡុង 
េហយរកងវេទជសំណញ់ ែដលខងចុងសំណញ់េនះ គឺមនបងកប់េដយែដក 
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អញច ឹងេនេពលែដលេបះចូលេទកនុងទឹក វនឹងធល ក់ចុះេទេរកម 
ដូេចនះេនេពលែដលទញេឡងមកវញិ គឺវនឹងជប់រតីេនកនុងេនះ អញច ឹងេហយ រូបភពេនះ 
គឺេយងេឃញមនបុរសមន ក់ ែដលជអនកេនសទ គត់កំពុងែតេបះសំណញ់ ឬក៏េបះមងរបស់គត់ 
ចូលេទកនុងទេនល េដមបីេនសទរតី េដយៃថងេនះគឺជរដូវវសស រដូវរបងំ 
េដយសរែតៃថងេនះគឺជរដូវរបងំ ដូេចនះេយងេឃញៃផទេមឃរសឡះ មនពពកសតូចៗជេរចន 
កំពុងែតរសត់េនេលេមឃ េហយរពះអទិតយកំពុងែតបេញចញពនលឺយ៉ងរតចះរតចង់ 
ដូេចនះេហយវជ គឺជរដូវសរមក អញច ឹងអនកេនសទទងំអស់ចប់េផដមរបរេនសទរបស់ខលួន 
េនតមដងទេនលនន អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលរដូវសរមក េយងេមលេឃញេទតមទេនល 
គឺសុទធែតអនកេនសទទងំអស់ ែដលមនទូកតូចធំជេរចន មកេនសទរតីេនេលៃផទទឹក។ 


