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ៃថ្ងេនះ ៃផ្ទេមឃពណ៌េខៀវ មិនសូវមាន
រលក គឺល្អបំផុតស្រមាប់ការមុជទឹក ។
ពួកេយើងេចញកូនទូកមួយេទៅ េដើម្បី
ការផ្សងេ្រពងដ៏អស្ចារ្យ ។
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េនៅេពលែដលពួកេយើងេទៅដល់កែន្លង
្រជមុជទឹក ពួកេយើងពិនិត្យសម្ភារៈ
ទាំងអស់យ៉ាង្របុង្របយ័ត្ន េហើយ
ចាប់េផ្តើមពាក់េជើងទា ែវ៉នតាែហលទឹក
និងបំពង់ដកដេង្ហើម។
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េនៅេពលែដលេយើងចុះដល់េ្រកោមទឹក
ភ្លាម ហ្វូង្រតីឆ្នូតេលឿងេនៅខ្នងក៏បាន
មកស្វាគមន៍ពួកេយើង។
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មានសត្វយ៉ាង្រសស់ស្អាតជាេ្រចើន
រស់េនៅតាមផ្ទាំងផ្កាថ្មមួយេនះ ដូចជា
្រតីឆ្នូត ្រតីេសក ្រតី្របេជៀវ និងខ្យងគ្មាន
ស្នូកច្រមុះពណ៌។ េបើចង់ដឹងបែន្ថមពី្រតី
ទាំងេនះ សូមេមើលេនៅែផ្នកចុងេ្រកោយ
ៃនេរឿង។
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្រតីែ្រតទាំងេនះប្តូរពណ៌ េពលពួកវា
ព្យាយាមលាក់ខ្លួនជាមួយហ្វូង្រតី
ពណ៌េលឿង ប៉ុែន្តអ្នកណាក៏អាច
េឃើញថា ពួកវាខុសពី្រតីដៃទក្នុងហ្វូង
ែដរ ែមនឬេទ ?
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េយើងគួរែតេនៅឱ្យឆ្ងាយពី្រតីេតោ េ្រពោះ
្រទនុងរបស់វាមានពិស។
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្រតីត្លុកទាំងេនះព្យាយាមការពារអាេណ
ម៉ូនែដលជាជ្រមករបស់វា ែតទីបំផុត
ពួកវាក៏្រពមឱ្យខ្ញុំថតរូបមួយចំនួនែដរ។
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េយើងបានេឃើញអន្ទង់ពព្លាក់ែដល
កំពុងែតឱ្យ្រតីតូចៗសម្អាតេធ្មញ េហើយ
្រតីតូចមួយគូេទៀតក៏ចង់មកសម្អាតឱ្យ
ពួកេយើងែដរ ។
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េយើងេឃើញមាន្រតីតុកែក និងតាអន់
សមុ្រទ។ េយើងែថមទាំងេឃើញ្រតី្រក
ហមអុជៗ និងមឹកកំពុងេលងបិទពួន
េទៀតផង ។
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មឹកឈ្នះ។ វាពូែកលាក់ខ្លួនណាស់។ ឯ
្រតីបំពង់វិញក៏មិនចាញ់ែដរ ។ េតើអ្នក
អាចរកេឃើញ្រតីបំពង់បន្លាទាំងពីរក្នុង
រូបេនះែដរឬេទ ?
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េយើងបានែហលកាត់្រតីឆ្លាមចុង
្រពុយពណ៌សមួយគូែដលេដកេនៅ
បាតសមុ្រទ។ ពួកវាមិនសាហាវេទ
ដូចេនះពួកេយើងក៏ែហលេទៅេមើលឱ្យ
ជិត។
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ពួកេយើងបានែហលតាមសត្វកន្ធាយ
េនះមួយសន្ទុះ េពលែដលវាកំពុងែហល
ជំុវិញផ្កាថ្ម េដើម្បីរកសត្វេអប៉ុងស្រមាប់
ជាអាហារៃថ្ង្រតង់។
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េពលែដលេយើងែហល្រតលប់េទៅ
ទូកវិញ ពួកេយើងរំេភើបណាស់ែដល
បានេឃើញ្រតីបែបលែហលទទះស្លាប
ហាក់ដូចជាេហោះក្នុងទឹកសមុ្រទជាមួយ
្រតីេរ៉ម៉ូរ៉ាមួយគូ។
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េនៅេពលែដលេយើងគិតថា ែលងមានអ្វី
ពិេសសជាងេនះេហើយ ្រសាប់ែតពួក
េយើង្របទះេឃើញសត្វេផ្សោតសមុ្រទ
មួយកំពុងែតសីុេស្មៅ។
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ពិតជាបទពិេសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យែមន! ខ្ញុំ
ចង់មុជទឹកសមុ្រទម្តងេទៀតណាស់ !
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ផ្កាថ្ម្រតូវបានេគចាត់ទុកជារុក្ខជាតិផង
និងជាសត្វផង ។ សារាយតូចៗរាប់ពាន់
រស់េនៅក្នុងផ្កាថ្ម និងផ្តល់ថាមពលឱ្យ
ពួកវាលូតលាស់ ។ ពួកវាមានឆ្អឹងពី
ខាងេ្រកៅរឹងមាំ េហើយដុះេចញជារាង
េផ្សងៗ ។ ប្លង់តុងជា្របភពអាហារយ៉ាង
សំខាន់ស្រមាប់សត្វក្នុងសមុ្រទ ។ វា
្របមូលផ្តុំេដោយសារាយ បាក់េតរី សត្វ
ល្អិតៗ ពង្រតី និងកូនក្អុកៃន្រតីធំៗ
ែដលអែណ្ដតតាមែខ្សទឹកសមុ្រទ ។
ផ្កាយសមុ្រទេមើលេទៅដូចជារុក្ខជាតិែត
តាមពិតពួកវាជាសត្វេនោះេទ។ ពួកវា
េ្របើ្របេមោយរាងដូចស្លាបសត្វេដើម្បី
ចាប់ និងសុីប្លង់តុងែដលអែណ្ដតមក
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ជិត ។
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្រតីេសកមានេធ្មញមាំរាងដូចចំពុះេសក
ែដលអាចេកោសយកសារាយេចញពី
ផ្កាថ្មបាន ។ សត្វមួយចំនួនសុីទាំងផ្កាថ្ម
ែតម្តង េហើយជុុះមកវិញជា្រគាប់ខ្សាច់
ល្អិតៗែដលទឹកសមុ្រទនាំយកេទៅចាក់
េលើេឆ្នរខ្សាច់ដ៏សស្អាត ។ ្រតីត្លុក និង
អាេណម៉ូនរស់េនៅេដោយពឹងអា្រស័យ
គ្នាេទៅវិញេទៅមក ។ ្រតីត្លុកជួយសម្អាត
ៃដរបស់អាេណម៉ូន និងទាក់ទាញ្រតី
ដៃទមកេធ្វើជាចំណីរបស់អាេណម៉ូន។
ឯអាេណម៉ូនវិញក៏អនុញ្ញាតឱ្យ្រតីត្លុក
ពួនក្នុងៃដេដោយមិនឱ្យជាតិពុលប៉ះេលើ
្រតីទាំងេនោះេទ ។ កូន្រតីសម្អាតជា្រតី
តូចៗែដលជួយសម្អាត្រតីធំេដោយពួកវា
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សុីបរាសិត និងែស្បកែដលងាប់ៗ ។ ្រតី
ធំៗចំណាំ្រតីទាំងេនះេដោយពណ៌របស់
វា និងរេបៀបែដលពួកវាែហលដូចជា
កំពុងរាំអ៊ីចឹង ។
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មឹកលាក់ខ្លួនេដោយប្តូរពណ៌ និង្រកឡា
េលើខ្លួន។ វាែតងែតេធ្វើសំបុកក្នុងថ្មប៉្របះ
ទឹក ឬក៏កប់ខ្លួនក្នុងខ្សាច់ែតម្តង។ ្រតី
បំពង់បន្លាែតងែតែហលជាគូ េដោយ
យកក្បាលចុះេ្រកោម និងលាក់ខ្លួន
ក្នុងេស្មៅ ផ្កាថ្ម ឬផ្កាយសមុ្រទ។ ពួួកវា
ក៏ដូចមឹកែដរ គឺវាអាចប្ដូរពណ៌េដើម្បី
លាក់ខ្លួនបាន។ ្រតីឆ្លាមចុង្រពុយ
ពណ៌ស មានខ្លួនតូច ក្បាលធំ េហើយ
មានពណ៌សេនៅចុង្រពុយខ្នង និង
កន្ទុយ។ ពួកវាេចញរកចំណីេពលយប់
និងេដកេនៅេពលៃថ្ង ។
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សត្វកន្ធាយមានខ្លួនសំែប៉ត ស្នូក
មានស្នាមេនៅែផ្នកខាងៗ េហើយមាន
រាង្រសួច វាមានមាត់ដូចចំពុះសត្វ
ស្ទាំង។ ្រតីបែបលជា្របេភទ្រតីធំ មាន
្រពុយរាងដូចជាស្លាបសងខាងខ្លួនរបស់
វា។ ្រពុយធំរបស់វាជួយឱ្យវាែហល
បានយ៉ាងងាយេនៅក្នុងទឹក។ ្រពុយ្រតី
បែបលខ្លះមាន្របែវងរហូតដល់៧ែម៉្រត
ឯេណោះ! េផ្សោតសមុ្រទជាថនិកសត្វ
ែដលរស់ក្នុងទឹក េហើយវាសុីរុក្ខជាតិជា
អាហារ។ េគក៏អាចេហៅវាថា េគោសមុ្រទ
ែដរ។
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