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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនឹងនិយយអំពីពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរ បទ 
អញច ឹងេតពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរេនកនុងរបេទសកមពុជ េគរបរពឹតតេទែបបណខលះ? 
េយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១ គឺជរូបភពរបស់រពះវហិរមួយ អញច ឹងជទូេទេនកនុងពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរ 
របជជនកមពុជ គត់ែតងែតេទវតត បទ េហយេនកនុងវតតគឺមនេរចន មនដូចជរពះវហិរ 
មនដូចជសលឆន់ មនដូចជេចតិយ េហយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
មនរគួសរមួយរគួសរ ែដលមនមនុសសបីនក់េនកនុងរូបភព 
ែដលេយងេឃញមនមនុសសពណ៌េខម  បទ មនុសសពណ៌េខម  
ែដលកនុងេនះេយងេឃញមនកូនេកមងតូចមួយនិងមនុសសធំពីរនក់ បទ 
មនុសសធំពីរនក់និងកូនេកមងតូចមួយ ពួកគត់ទងំអស់គន េនះកំពុងែតេដរេទកន់រពះវហិរមួយ។ 
អញច ឹងគត់បនេដរេទកន់រពះវហិរ ែដលរពះវហិរេនះ គឺជរពះវហិរែដលេនកនុងវតត។ 
អញច ឹងវតតែដលេនកនុងរពះពុទធសសន គឺែតងែតមនរពះវហិរ មនសលឆន់ បទ សលឆន់ 
គឺេគេរបសរមប់រពះសងឃ ឬក៏េលកសងឃ គត់ សរមប់ឆន់ចងហ ន់ បទ អញច ឹងរពះសងឃ 
ឬក៏េលកសងឃ គត់ឆន់ចងហ ន់េនកនុងសលឆន់ េនេពលែដលរបជជន ឬក៏េនេពលែដលរបសក 
[បសក/ឧបសក] គត់យកចងហ ន់េទរបេគនរពះសងឃ បទ ចំែណករពះវហិរ 
រពះវហិរគឺេគេរបរបស់សងសង់េឡង សរមប់តមកល់រពះពុទធបដិម អញច ឹងេគយករូបរពះពុទធ បទ 
រូបរពះពុទធ ែដលឬជរូបចមល ក់ថម ឬក៏រូបចមល ក់សីុម៉ងត៍ េនេពលែដលេគឆល ក់ជរពះពុទធេហយ 
េគេហថរពះពុទធបដិម អញច ឹងេគយករូបរពះពុទធបដិមេទដក់កនុងរពះវហិរ 
េហយេគចូលរពះវហិរេដមបីថវ យបងគរំពះ។ អញច ឹងជទូេទរបជជនេយងែតងែតេទវតត 
េហយចូលរពះវហិរេដមបីថវ យបងគំរពះ មយ៉ងវញិេទៀត េនេពលែដលរពះសងឃគត់សូរតធម៌ 
រពះសងឃែដល ដល់េម៉ងសូរតធម៌េពលរពឹកេឡង ែតងែតចូលេទសូរតធម៌េនកនុងរពះវហិរ េន 
គត់សូរតធម៌េនចំេពះមុខរពះពុទធបដិមេនះផងែដរ។ អញច ឹងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថរពះវហិរមួយ ែដលមនកមពស់ខពស់ផុតពីដី អញច ឹងរពះវហិរមនកមពស់ខពស់ផុតពីដី 
ែដលេនខងេរកមរពះវហិរគឺមនសសរជេរចន អញច ឹងរពះវហិរអចខពស់បន 
គឺេដយសរមនសសរ សសររទរពះវហិរ េហយេយងអចេឡងេទកន់រពះវហិរេនះបន 
តមរយៈជេណដ រ បទ អញច ឹងេយងេឡងេទកន់រពះវហិរតមរយៈជេណដ រ 
រពះវហិរេនះគឺមនបងអួចជេរចន បទ មនបងអួចជេរចន ែដលេនខងៗៃនជញជ ងំ 
អញច ឹងជញជ ងំរពះវហិរ គឺមនបងអួចជេរចន។ ចំែណកដំបូលរពះវហិរគឺមនពណ៌ទឹករកូច បទ 
ដំបូលរពះវហិរគឺមនពណ៌ទឹករកូច េហយមនពីរជន់ អញច ឹងដំបូលេនះគឺមនពីរជន់ 
េនេលដំបូលគឺេគេរបរបស់រចនបថែខមរ បទ រចនបថ េយងេហថរចនបថ ឬក៏កបូរកបច់ 
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ែដលេយងេឃញមនកនទុយនគ បទ រូបកនទុយនគ ឬក៏កបច់កនទុយនគ 
េនេលចុងដំបូលនីមួយៗផងែដរ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនិយយអំពីៃថងចូលឆន ែំខមរ 
មនរគួសរមួយរគួសរហនឹង គត់បនយកចងហ ន់េទរបេគនេលក េនកនុងរពះវហិរ 
េនកនុងវតតរពះពុទធសសន។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញមនមនុសសបីនក់ បទ មនុសសបីនក់ 
ែដលជរគួសរែតមួយ បទ មនុសសបីនក់ ែដលជរគួសរែតមួយ ែដលេនខងមុខេគ 
គឺជបុរសមន ក់ ែដលគត់មនអយុរបែហលជ ៤០ ឆន  ំបទ គត់មនអយុរបែហលជ ៤០ ឆន  ំ
គត់ពក់អវរកណត់ សច់រកណត់ ៃដខល ីអវគត់ពណ៌សវ យ គត់េសលៀកេខេជងែវង 
បុ៉ែនតមិនមនពក់ែសបកេជងេនះេទ បទ េហយគត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស េននឹងៃដរបស់គត់ 
គឺកន់សល ដក់មួយ េននឹងៃដកន់សល ដក់ សល ដក់គឺជថសមួយែដលេគដក់នូវចងហ ន់ 
ក៏ដូចជវតថុេផសងៗសរមប់របេគនរពះសងឃ ែដលេនកនុងេនះមនដូចជសករស មនដូចជែត 
មនដូចជធូប និងមនដូចជេទៀនជេដម។ អញច ឹងេគេរៀបចំវតថុទងំអស់េនះដក់េនេលថស 
បនទ ប់មកេគខចប់េដយថង់មួយ េគខចប់េដយថង់មួយ ែដលេយងេហថសល ដក់។ 
េនខងេរកយបុរសមន ក់េនះគឺមននរមីន ក់ បទ គត់អយុរបែហលជខទង់ ៤០ ឆន ដូំចគន  
គត់របែហលជរបពនធរបស់បុរសមន ក់េនះ បទ នរមីន ក់េនះ គត់ពក់អវប៉ក់ 
គត់ពក់អវប៉ក់ពណ៌ស និងេសលៀកសំពត់ហូលឬក៏ផមួងពណ៌របេផះ 
េដរេដយមិនមនពក់ែសបកេជងេនះេទ។ អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ 
េនេពលែដលចូលឆន ែំខមរ េគែតងែតេទវតត េហយេទវតត នរែីដល 
េនកនុងរបជជនកមពុជែដលជនរ ីគឺគត់ែតងែតេសលៀកពក់េខអវរបៃពណី 
ឬក៏សេមលៀកបំពក់របៃពណី ែដលសេមលៀកបំពក់ទងំេនះមនដូចជអវប៉ក់ ហូល ផមួងជេដម 
អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់ពក់អវប៉ក់និងហូលឬក៏ផមួង េដរេនេរកយបតីរបស់គត់។ 
ចំែណកេនខងេរកយនរមីន ក់េនះគឺមនេកមងរបុសមន ក់ បទ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺជកូនរបស់អនកទងំពីរែដលេនខងមុខ។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
េដរតមខងេរកយនរមីន ក់េនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ស 
និងេសលៀកេខេជងខលីពណ៌សែដរ។ អញច ឹងគត់េដរមកវតតជមួយនឹងរគួសររបស់គត់ 
គត់េដរមកវតតជមួយនឹងឪពុកមដ យរបស់គត់ បទ ជទូេទ េនេពលែដលេយងេដរចូលវតត 
េយងមិនរតូវពក់មួកេនះេទ េយងរតូវេដះមួកេចញ េរពះជសុជីវធម៌ អញច ឹងេដមបីរកសសុជីវធម៌ 
េរពះេនរបេទសកមពុជេយងរបកន់នូវសុជីវធម៌ជធំ ដូេចនះេនេពលែដលេយងចូលវតត 
េយងមិនរតូវពក់មួកេនះេទ។ េហយមួយវញិេទៀត េនេពលែដលេយងចូលរពះវហិរ 
េយងរតូវេដះែសបកេជង បទ េរពះរពះវហិរគឺជកែនលងដក់រពះពុទធបដិម 
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អញច ឹងេយងមិនអចពក់ែសបកេជងចូលេនះេទ េយងរតូវែតេគរព។ 
ជក់ែសដងដូចជេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺមនុសសទងំបីនក់ គត់កំពុងែតេដរេទកន់រពះវហិរ 
ដូេចនះេយងមិនមនេឃញគត់ពក់មួក ឬក៏ពក់ែសបកេជងេនះេទ េរពះគត់រតូវរកសសុជីវធម៌ 
និងេគរពេទដល់រពះពុទធបដិម ែដលេនកនុងរពះវហិរ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ បុរសមន ក់េនះជមួយនឹងរបពនធគត់ 
ក៏ដូចជកូនរសីរបស់គត់ បនចូលមកដល់កនុងរពះវហិររចួេហយ បទ ចូលដល់កនុងរពះវហិរ 
បនទ ប់មកេយងេឃញថពួកេគទងំអស់គន បនលុតជងគង់ចុះ េហយគត់ដក់សល ដក់ បទ 
ែដលគត់កន់អមបញ់មិញ គត់ដក់សល ដក់ចុះេនខងមុខគត់ េហយគត់លុតជងគង់ ថវ យបងគំ 
គត់េលកៃដទងំពីរេឡង េលកៃដទងំពីរេឡងេដមបីសំពះ បទ សំពះ គត់ដក់ៃដរបស់គត់ 
រតឹមរចមុះរបស់គត់ អញច ឹងគត់ដក់ៃដរតឹមរចមុះ េហយេលកៃដសំពះេឡង 
េដមបីថវ យបងគរំពះសងឃ ែដលេនខងមុខ។ េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺមនរពះសងឃមួយកំពុងែតអងគុយែពនែភននេនខងមុខបុរសមន ក់េនះ បទ 
ែដលរពះសងឃគឺអងគុយេនទីតងំែដលខពស់ជងបុរសមន ក់េនះ អញច ឹងរពះសងឃ 
គឺជបុគគលែដលេគរតូវេគរព ដូេចនះរពះសងឃរតូវអងគុយខពស់ជងមនុសសធមមត។ បទ រពះសងឃ 
គឺគត់ពំុមនេសលៀកពក់ដូចេយងធមមត របជជនធមមតេនះេទ គឺរពះសងឃគត់រគងសបង់ចីពរ បទ 
គត់រគងសបង់ចីពរពណ៌េលឿង េហយរពះសងឃរតូវេករសក់ គត់មិនមនសក់េនះេទ 
េរពះជវន័ិយរបស់រពះសងឃ គឺរតូវែតេករសក់េចញឲយអស់។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញមនកអម កអមឬក៏ឆន ងំដី ែដលេគដក់ខសច់ 
និងមនេដតធូបេនទីេនះ។ អញច ឹងេនកនុងពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរ 
បនទ ប់ពីេយងរបេគនចងហ ន់េទដល់រពះសងឃ របេគនសល ដក់េទដល់រពះសងឃរចួេហយ 
េយងរតូវេចញមកខងេរករពះវហិរ េដមបីពូនភនំខសច់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងនិយយអំពីករពូនភនំខសច់ អញច ឹងពូនភនំខសច់គឺេយងយកខសច់ឬក៏េកបខសច់មក 
េហយយកចបមខសច់េនះ ដក់េនកនុងបតៃដរបស់េយង រចួេហយេបះេទេលភនំខសច់មួយ 
ែដលេគមនេរៀបចំជពំនូកខសច់ េយងេបះខសច់េនះ ឬក៏េយងចប់ចបមខសច់េនះដក់េនកនុងៃដ 
បនទ ប់មកដក់េទេលពំនូកខសច់េនះ េហយេយងអុជធូប បនទ ប់មកេយងបួងសួង 
េយងបួងសួងពូនភនំខសច់េនះ គឺេដមបីសំុេសចកតសុីខ ជមួយនឹង កំុឲយមនេរគះអរកក់េកតេឡង 
គឺេយងសំុេសចកតសុីខេនកនុងៃថងចូលឆន ថំមី គឺេដមបីតំណងថផដ ច់កមមេពៀរពីឆន ចំស់។ 
អញច ឹងេដមបីឲយមនេសចកតសុីខ របជជនកមពុជែតងែតេធវករពូនភនំខសច់ េនេពលែដលចូល 
េនេពលែដល កនុងៃថងចូលឆន ថំមី។ 
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ចូលដល់រូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីរគួសរេនះគត់បនេទដល់រពះវហិររចួេហយ 
គត់បនរបេគនសល ដក់េទដល់រពះសងឃ ក៏ដូចជពូនភនំខសច់រចួេហយ ពួកគត់ទងំអស់គន  
ក៏បនេដរេចញមកខងេរកវញិ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងរបេគនសល ដក់ 
ឬក៏របេគនចងហ ន់េទដល់រពះសងឃ រពះសងឃនឹងសូរតធម៌ ឬក៏ឲយពរ 
េដមបីឲយេយងបនជួបនូវេសចកតសុីខ បនទ ប់មកេយងក៏ឧទទិស បទ ឧទទិសេទដល់ដូនត 
ឬក៏ជីដូនជីតរបស់េយងែដលបនសល ប់។ អញច ឹងឧទទិស េយងមនន័យថ ករផសង ឬក៏ប៉ង 
ឬក៏ជូនផល អញច ឹងគត់ជូនផលេទដល់ជីដូនជីតរបស់គត់រចួរល់េហយ 
បនទ ប់មកពួកគត់ទងំអស់ ក៏បនចុះពីរពះវហិរវញិ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
ពួកគត់បនេចញពីរពះវហិរមក េដយចុះតមកជំេណដ រ អញច ឹងគត់ចុះតមកជំេណដ រ 
េចញមកខងេរក េដយបុរសមន ក់េនះជអនកចុះមុន ជអនកេដរេនខងមុខ 
បនទ ប់មកគឺនរែីដលជរបពនធ គត់េដរេនកណដ ល េហយកូនរបុសរបស់ពួកគត់ 
គឺេដរេនខងេរកយេគ។ អញច ឹងពួកគត់រតលប់េចញពីរពះវហិរែដលេនកនុងវតតេនះ 
េហយពួកគត់រតលប់េទផទះវញិ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីគត់េចញពីកនុងវតតរចួេហយ អនកទងំបីក៏បនជិះម៉ូតូ 
អញច ឹងគត់ជិះម៉ូតូរតលប់េទផទះវញិ េយងេឃញថេនកនុងេនះម៉ូតូគត់គឺមនពណ៌ផក ឈូក បទ 
លយស ែដលគត់ដក់កញច ក់សរមប់េមលេរកយផងែដរ អញច ឹងម៉ូតូេយង 
េនេពលែដលេយងដក់កញច ក់សរមប់េមលេរកយ គឺេធវឲយេយងមនសុវតថិភព 
េរពះថេយងពំុចបំច់រខំន ឬក៏េយងពំុចបំច់ងកេរកយេនះេទ េដមបីចង់ដឹងថ 
មននរណេនខងេរកយ េយងពំុចបំច់ងកកបលេទេរកយេនះេទ 
េដយេយងរគន់ែតេមលេទកនុងកញច ក់ 
គឺេយងអចេមលេឃញរូបភពេនខងេរកយយ៉ងចបស់ែតមដង 
ដូេចនះម៉ូតូេនះគឺដក់កញច ក់េដមបីករេមលខងេរកយ។ េយងេឃញថបុរសែដលជបតីេនះ 
គត់គឺជអនកឌុប អញច ឹងអនកែដលជិះម៉ូតូេនខងមុខ េហយកន់ចងកូតម៉ូតូ េគេហថអនកឌុប បទ 
បុរសេនះគត់ពក់អវៃដខលីពណ៌សវ យ េសលៀកេខពណ៌សេជងែវង និងមនពក់ែសបកេជងពណ៌ស 
អញច ឹងអមបញ់មិញេយងេឃញថគត់បនេដះែសបកេជងេចញេនេពលែដលគត់ចូលកនុងវតត 
ក៏បុ៉ែនតេនេពលែដលគត់េចញខងេរកមកវញិ គឺគត់ពក់ែសបកេជងវញិបន 
ដូេចនះគត់ពក់ែសបកេជងប៉តពណ៌ស ចំែណកេនកណដ ល គឺជេកមងរបុសមន ក់ 
អញច ឹងេដយសរែតកូនរបុសរបស់គត់េនះេនតូច ដូេចនះគត់មិនអចឲយកូនរបុសរបស់គត់ឌុប 
ឬក៏ជិះខងេរកយេនះេទ អញច ឹងគត់បនឲយកូនរបុសរបស់គត់ជិះេនកណដ ល 
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េដយកូនរបុសរបស់គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌េលឿង និងេសលៀកេខពណ៌ស 
េហយពក់ែសបកេជងផទ ត់។ េនខងេរកយគឺជនរមីន ក់ែដលជមដ យ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
គត់ជិះខងេរកយេកមងរបុសមន ក់េនះ េដមបីទប់េកមងរបុសមន ក់េនះ 
ខល ចែរកងេលេកមងរបុសមន ក់េនះធល ក់ពីេលម៉ូតូ េរពះថកូនេកមង េនេពលែដលគត់ជិះ 
គឺគត់េនមិនេសងៀមេនះេទ គត់អចេរ  ឬក៏គត់អចេលង ដូេចនះអចេធវឲយគត់មនេរគះថន ក់បន 
េនេពលែដលគត់របែលងគន  ឬក៏គត់េលងេរចន គត់អចធល ក់ពីេលម៉ូតូ 
ឬក៏គត់អចេធវឲយម៉ូតូដួលបន អញច ឹងេហយនរមីន ក់េនះ 
គត់រតូវែតអងគុយទប់េកមងរបុសេនះឲយជប់។ នរមីន ក់េនះ គត់អងគុយពក់េឆៀង។ 
អញច ឹងសរមប់នរ ីេនេពលែដលគត់េសលៀកសំពត់ គត់មិនអចអងគុយរចកគវបនេទ 
អញច ឹងគត់ពិបកនឹងអងគុយរចកគវណស់ េដយសរសំពត់របស់គត់នឹងេទសេជងរបស់គត់ 
ដូេចនះគត់រតូវអងគុយរចកគវ គត់រតូវអងគុយពក់េឆៀង។ អញច ឹងអងគុយពក់េឆៀង 
គឺជករអងគុយែបរមកចំេហៀង េដយដក់េជងទងំពីរសណដូ កេទទិសែតមួយ 
េហយគត់អងគុយែបរចំេហៀងេលម៉ូតូ គឺគត់មិនអងគុយរចកគវេនះេទ។ 
 
រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ អនកទងំបីនក់បនជិះម៉ូតូមកដល់ផទះ។ 
អញច ឹងគត់បនរតលប់មកពីវតតវញិ េនេពលែដល េរកយេពលែដលគត់បនេធវបុណយរចួរល់េហយ 
របេគនចងហ ន់ដល់រពះសងឃរចួរល់េហយ គត់ក៏បនរតលប់មកផទះវញិ 
េហយគត់បនរតលប់មកផទះេដយករជិះម៉ូតូ។ អញច ឹងគត់ជិះម៉ូតូដល់ផទះរបស់គត់។ 
េយងេឃញថផទះរបស់គត់គឺជផទះរេបៀបអនកេនរសុកែរស បទ ផទះែដលេនរសុកែរស េរពះថ 
ផទះែដលេនទីរកុងគឺជផទះថម ភគេរចនជផទះថម េហយសង់ជប់នឹងដី ទបជប់នឹងដី ឬក៏មនពីរជន់ 
ឬក៏បីជន់ ឬក៏ជផទះែលវង។ 
អញច ឹងផទះែដលេនទីរកុងគឺមនលកខណៈទំេនបនិងរសស់សអ តជងផទះែដលេនរសុកែរស។ 
ចំែណកឯេន ផទះេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញថគឺជផទះេឈមួយ បទ ផទះេឈ 
ែដលខពស់ផុតពីដី មនែតមួយជន់េនះេទ ក៏បុ៉ែនតេគេហថផទះមនពីរខនង។ បទ 
េដយសរែតមនដំបូលពីរជប់គន  អញច ឹងផទះែខមរ េគេហថផទះពីរខនង ែដលផទះេនះគឺខពស់ 
េដយមនសសរជេរចនេនខងេរកមផទះ េដមបីរទផទះឲយបនខពស់ បទ 
អញច ឹងេគេឡងេលផទះេដយកជំេណដ រ អញច ឹងេយងេឃញថ មនកជំេណដ រមួយសរមប់េឡងេលផទះ 
េហយកជំេណដ រេនះមិនមនបងក ន់ៃដេនះេទ។ អញច ឹងេពលខលះ ផទះខលះ គត់ដក់ជេណដ រ 
េហយគត់ដក់បងក ន់ៃដ។ បងក ន់ៃដគឺដក់េនេលជេណដ រ 
េដមបីឲយេនេពលែដលេយងេឡងេយងអចេតងបងក ន់ៃដេឡង។ 
អញច ឹងវអចករពរសុវតថិភពេយងកំុឲយធល ក់។ បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺជេណដ រេនះ 
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មិនមនបងក ន់ៃដសរមប់េតងេឡងេនះេទ។ ផទះរបស់គត់គឺមនទវ រមួយ បទ 
ទវ រេនះេលខងមុខជេណដ រែតមដង អញច ឹងេនេពលែដលេយងេឡងផុតជេណដ រ 
គឺេយងេឡងដល់ទវ រែតមដង។ េហយេនខងមុខេនះ គឺេគេហថរនហល។ អញច ឹងរនហល 
គឺជទីធល េនខងមុខផទះេនខងេល សរមប់ឲយេយងអងគុយេលងជំុគន េនខងមុខផទះបន 
េដយេយងពំុចបំច់ចុះមកខងេរកមេនះេទ។ េនខងមុខរនហលេនះ គឺេយងមនបងក ន់ៃដ 
អញច ឹងបងក ន់ៃដ ឬក៏រនងំ ែដលេធវេដមបីករពរខល ចេកមងធល ក់ អញច ឹងេគេធវរនងំ 
ឬក៏បងក ន់ៃដេនរនហល េរពះថរនហលគឺេនខពស់ ដូេចនះេគេធវបងក ន់ៃដេដមបីបងំ 
កំុឲយមនេរគះថន ក់េផសងៗេកតេឡង។ អញច ឹងផទះែខមរ គឺ ភគេរចនេគេធវផទះខពស់េឡងផុតពីដី 
េហយផទះនីមួយៗគឺរតូវេឡងបន េឡងបនេដយកជំេណដ រ 
និងផទះភគេរចនគឺមនរនហលមួយេនខងមុខផទះផងែដរ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ គឺជរូបភពមួយែដលអនក កនុងពិធីចូលឆន ែំខមរ 
របជជនែខមរែតងែតេធវទងំអស់គន  គឺជករ ពិធីរសង់រពះ អញច ឹងពិធីរសង់រពះ គឺ កូនៗ ឬក៏េចៗ 
រតូវយកទឹកេទេរសច ឬក៏េទងូតឲយមនុសសចស់េនកនុងផទះ ដូចជជីដូនជីត 
ឬក៏ឪពុកមដ យជេដម។ អញច ឹងពកយថរសង់រពះេនទីេនះ គឺបនន័យថងូតទឹកឲយមនុសសចស់ 
ឬក៏ងូតទឹកឲយអនកមនគុណ។ អនកមនគុណ គឺេយងសំេដេទេលឪពុកមដ យ ឬក៏ជីដូនជីត។ 
ជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៨ េយងេឃញថមនមនុសសចស់ពីរនក់ កំពុងែតអងគុយេនេលេកអី 
អញច ឹងមនុសសចស់ពីរនក់េនះគឺជយយនិងត ឬក៏េយងអចេហថ ជីដូនឬក៏ជីត 
អញច ឹងជីដូនគឺជយយ ជីតគឺជត។ េយងេឃញជីដូននិងជីតកំពុងែតអងគុយេនេលេកអី 
េហយេកមងរបុសមន ក់ គត់លុតជងគង់ េដយចក់ទឹកេទេលៃដរបស់ជីតរបស់េគ 
អញច ឹងេគេធវែបបេនះ គឺេយងេហថរសង់រពះ បនន័យថេយងលងជរមះខលួនរបណ 
លងជរមះៃដេជង េទឲយអនកមនគុណ ឬក៏ឲយជីដូនជីតរបស់េយង។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺរល់េពលចូលឆន  ំគឺេយងែតងែតេធវពិធីរសង់រពះ េដមបីរលឹំកគុណ 
ឬក៏េដមបីេធវនូវេសចកតីដឹងគុណេទដល់អនកែដលមនគុណរបស់េយង េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេកមងរបុស គត់កំពុងែតរសង់រពះេទដល់ជីដូនជីតរបស់គត់ េហយឪពុកមដ យរបស់គត់ 
ឪពុកមដ យរបស់េកមងរបុសេនះ កំពុងែតឈរេមលេនខងេរកយ។ អញច ឹងកររសង់រពះ 
គឺេយងេធវកររសង់មដងមន ក់ េដយដំបូងេឡយ គឺឲយឪពុកមដ យរបស់េយងរសង់ រសង់ទឹក 
ឬក៏យកទឹកេទលងជរមះជីដូនជីតរបស់េយង ឬក៏ឪពុកមដ យរបស់គត់ អញច ឹងបនទ ប់មក 
គឺេយងយកទឹកេទលងជរមះកយេទដល់ឪពុកមដ យរបស់េយងវញិមដង។ 
ដូេចនះគឺេយងរសង់រពះមដងមន ក់ េហយតមឋននុរកម អញច ឹងអនកណចស់ 
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គឺេយងរតូវឲយគត់រសង់រពះមុន ឬក៏ឲយគត់លងជរមះកយមុន បនទ ប់មកអនក 
អនកណេកមងគឺរតូវលងជរមះកយបនតបនទ ប់គន ។ 
  
េនកនុងរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ បនទ ប់ពីករេធវពិធីរសង់រពះេហយ បទ ពិធីរសង់រពះ 
បនទ ប់ពីេធវេហយ គឺឪពុកមដ យ ឬក៏ជីដូនជីត គត់ែតងែតឲយពរេទដល់កូនេចឲយបនសុខសបបយ 
និងមនេសចកតសុីខ។ បនទ ប់មក បនទ ប់ពីករេធវពិធីរសង់រពះេហយ 
រគួសរែខមរែតងែតអងគុយញុបំយជំុគន ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺេយងេឃញថ 
រគួសរេនះ គត់កំពុងែតអងគុយញុបំយជំុគន  េដយទមល ប់េនកនុងរគួសរែខមរ 
ឬក៏េនកនុងរបេទសកមពុជ ករញុអំហរជំុគន េពលលង ច ឬក៏េពលៃថងរតង់ 
គឺេយងពំុេរបរបស់តុេនះេទ គឺេយងរកលកេនទល អញច ឹងេយងញុបំយេនេលកេនទល 
ឬក៏ករមលមួយ េរពះថជទមល ប់តងំពីេដម គឺេយងេរបរបស់កេនទលែបបេនះែតមដង។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញថរគួសរេនះ គត់បនរកលកេនទលមួយ 
េដយមនមហូបេនេលកេនទលេនះជេរចន មនដូចជ េយងេឃញដូចជរតី និងបែនល 
រតីគឺេយងដក់េនកនុងចនរបឬក៏ចនពងរកេពមួយ បែនលគឺដក់េនកនុងចនទបតូចៗ ចំនួនពីរ 
េហយេយងេឃញមនទឹកសមល្ែដលដក់េនកនុងចនេគម 
អញច ឹងមហូបទងំអស់គឺេយងដក់េនកណដ ល ពួកគត់បនដក់មហូបទងំអស់េនកណដ ល 
េហយមនុសស[ែដល]េនកនុងរគួសរេនះ គត់បនអងគុយជំុវញិមហូបេនះេដមបីញុបំយជមួយនឹងមហូប 
េយងេឃញថ មនុសស[នីមួយៗ] រគួសរនីមួយៗ សមជិកនីមួយៗ គត់បនកន់ចនបយេឡង 
េហយគត់ក៏បនចប់ចងកឹះឬក៏សល បរព េដមបីដួសបយញុជំមួយនឹងមហូប 
អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ េដមបីរកសសុជីវធម៌ និងេគេហថ េដមបីរកសសីលធម៌ 
ករញុបំយ គឺរតូវឲយមនុសសចស់គត់លូកមុន។ អញច ឹងមហូប េទះបីជេយងឃល នយ៉ងណក៏េដយ 
របសិនេបេយងញុជំមួយមនុសសចស់ េយងមិនរតូវញុមុំនមនុសសចស់េនះេទ 
គឺរតូវឲយមនុសសចស់ គត់លូកមហូបមុន ឬក៏គត់ដួសមហូបយកមកពិសមុន 
េទបេយងអចញុបំនតមេរកយ េធវដូេចនះ គឺសែមដងនូវករេគរពដល់គត់ 
អញច ឹងេយងេគរពមនុសសចស់ ដូេចនះេយងរតូវែតពិសអហរឬក៏ញុអំហរេរកយគត់។ 
អញច ឹងរតូវឲយមនុសសចស់ពិសអហរមុន។ េនេពលែដលេកមងេគេហថញុ ំចំែណក[...] 
និយយជមួយមនុសសចស់េយងេហថពិសឬក៏ហូប។ 
ហូបគឺេរបចំេពះមនុសសែដលអយុបងេយងតិចៗ ឬក៏បងេយងបនតិច ចំែណកឯពិស 
គឺេយងេរបជមួយមនុសសចស់ ជមួយឪពុកមដ យឬក៏ជីដូនជីត អញច ឹងគឺេយងេហពិស 
គឺវគួរសមជងហូប។ 
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បនទ ប់មករូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ មនេកមងៗចំនួន ៣ នក់ បទ 
គត់កំពុងែតរត់េលងទឹក បទ អញច ឹងេនេពលែដលកនុងៃថងចូលឆន  ំគឺ េយងមនពិធីេរចន 
ដូចជរសង់រពះ ដូចជករេលងែលបងរបជរបិយ េហយរសង់រពះគឺេយងេលងជមួយនឹងទឹក ដូេចនះ 
បនទ ប់ពីេយងរសង់រពះឲយអនកមនគុណ ឬក៏ឲយចស់ៗរចួរល់េហយ 
េយងក៏បនយកទឹកមកជះដក់គន េលង អញច ឹងេយងេលងទឹកេដយជះដក់គន េទវញិេទមក 
េហយករេលងែបបេនះ គឺេយងមិនរបកន់គន េនះេទ េរពះថជៃថងចូលឆន ថំមី គឺេយងសបបយ 
េយងលងជរមះខលួនឲយគន េទវញិេទមក េដមបីឲយរជះនូវភពចៃរង 
ឬក៏េរឿងរ៉វអរកក់ៗទងំបុ៉នម នឲយេទតមទឹកទងំអស់។ ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
មនេកមងរសីមន ក់ បទ េកមងរសីេនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌ទឹករកូច េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស 
េកមងរសីេនះអយុរបែហលជ ១៥ ឆន  ំឬក៏ ១០ ឆន  ំគត់ចងសក់ទីទុយ បទ គត់ចងសក់ទីទុយ 
េដយៃដទងំពីររបស់គត់កន់ធុងទឹកពណ៌ៃបតងមួយ អញច ឹងគត់កន់ធុងទឹក 
េហយគត់រត់មកជះទឹកែដលេនកនុងធុងេនះ េទដក់េកមងរបុសមន ក់ បទ 
េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់េដះអវ គត់មិនមនពក់អវេនះេទ 
េហយគត់េសលៀកេខេជងខលីពណ៌ស េដយៃដរបស់គត់កន់កេំភលងបញ់ទឹក 
អញច ឹងគត់កន់កេំភលងបញ់ទឹក េដយេលកកេំភលងេនះេឡងេល 
េហយៃដគត់ទងំពីរគឺេលកេឡងេល េដយៃដមខ ងគត់យកេទបងំមុខរបស់គត់ 
េដយគត់មិនចង់ឲយទឹកមកទទឹកមុខរបស់គត់។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េលងជះទឹក 
គឺគត់នឹងេសមខលួនទងំអស់ ដូេចនះេពលខលះគត់រគន់ែតយកៃដមកបងំមុខ 
េដមបីកំុឲយទឹកចូលែភនកគត់ែតបុ៉េណណ ះ។ េនខងេរកយេកមងរបុសមន ក់េនះ 
េយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់េទៀត កំពុងែតរត់មកេលងជមួយគន ែដរ ែដលេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ពក់អវពណ៌េលឿង ៃដខល ីេសលៀកេខេជងខលីពណ៌េលឿង េហយេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏កំពុងែតកន់កេំភលងបញ់ទឹកមួយផងែដរ។ គត់កន់កេំភលងបញ់ទឹក 
គឺេដមបីបញ់ទឹកេលងជមយួនឹងេកមងៗដៃទេទៀតែដលេនកនុងភូមិ បទ 
ពួកេគទងំអស់គន រត់េលងយ៉ងសបបយរកីរយ េដយេយងេឃញទឹកមុខរបស់ពួកេគគឺញញឹម 
និងសបបយេដយករេលងទឹកេនកនុងៃថងចូលឆន ថំមីេនះែតមដង។ េហយេនែកបរេនះ េយងេឃញថ 
មនសតវែឆកមួយកំពុងែតរត់េនែកបរេកមងរសី អញច ឹងៃថងចូលឆន មំិនរតឹមែតសបបយែតមនុសសេទ 
សូមបីែតសតវក៏សបបយែដរ េរពះេយងទងំអស់គន គឺេលងសបបយជមួយនឹងគន  
ជមួយនឹងទឹកេនះែតមដង។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េនកនុងពិធីចូលឆន ែំខមរ េពលខលះគឺេយងេលងទឹក 
េហយេនកនុងតំបន់ខលះ គត់េលងប៉តេមសគន ។ អញច ឹងគត់យកេមសែដលរកអូបៗ បទ 
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គត់យកមកដក់េននឹងៃដរបស់គត់ បនទ ប់មកគឺគត់យកេទជូតនឹងមុខអនកដៃទ។ ដូចជក់ែសដង 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ១១ េនះ គឺមនេកមងរបុសមន ក់ បទ គត់យកេមស 
ែដលៃដមខ ងគត់មនេមសមួយពំនូក េហយគត់បនយកៃដមខ ងេទៀតេទទះថព ល់របស់េកមងរសីេនះ 
េដយគត់យកេមសេទលបេលមុខរបស់េកមងរសី អញច ឹងេយងលបមុខឲយគន េទវញិេទមក 
េដមបីឲយសបបយរកីរយ េហយបនន័យថ េយងបនលបរបស់លអៗ  ឬក៏លបសុភមងគល 
ឬក៏េសចកតីសបបយរកីរយេទេលអនកដៃទ អញច ឹងេយងែចករែំលកេសចកតសីបបយរកីរយ 
េទឲយគន េទវញិេទមកតមរយៈករលបេមសេនះផងែដរ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ មនមនុសសចំនួនពីររកុម 
ែដលកនុងេនះមនរបុសមួយរកុម និងរសីមួយរកុម គត់កំពុងែតេលងេចលឈូង 
អញច ឹងេចលឈូងគឺជែលបងរបជរបិយរបស់ែខមរ ែដលេគែតងែតេលងេនកនុងពិធីចូលឆន ថំម ី
ែដលែលបងេនះ គឺេយងេលងេដយែចកេចញជពីររកុម គឺរសីមួយរកុមនិងរបុសមួយរកុម ែដល 
េហយឈូង គឺេគេធវអំពីបល់។ ឈូងគឺជបល់រកណត់ បទ ជបល់មួយែដលេធវអំពីរកណត់ 
ែដលរកណត់េនះ គឺេយងចងេចញជបល់ េហយមនកនទុយមួយ 
េយងទុកកនទុយមួយសរមប់េចល។ អញច ឹងខងរបុស េនេពលេនះ 
គឺេយងឲយមខ ងេចលបល់ឈូងេនះ េហយមខ ងេទៀតជអនកចប់ឈូង 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេចល អនកខងចប់រតូវែតចប់ឲយបន បនទ ប់ពីចប់េហយ 
េយងរតូវគប់មករកអនកែដលេចលវញិ។ បុ៉ែនតឈូងេនះ គឺមិន 
គប់និងេចលមិនមនេរគះថន ក់េនះេទ េរពះថបល់ែដលេធវពីរកណត់ េទះជប៉ះទងគិច 
ក៏មិនមនករឈចឺប់ ឬក៏មិនមនេរគះថន ក់ែដរ គឺេគេលងេដមបីសបបយរកីរយ 
អញច ឹងេហយេទបេគេធវបល់េនះអំពីរកណត់ ដូេចនះវមិនបងកឲយមនផលប៉ះពល់ 
ឬក៏មិនបងកឲយមនរបួសេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
មនមនុសសរបុសមួយរកុម បទ គត់កំពុងែតេបះឈូងេទឲយខងរសី 
ចំែណកឯខងរសីមួយរកុមេនះ គត់កំពុងែតយកៃដ េដមបីចប់ឈូង 
ែដលខងរបុសេនះគត់េបះេទ។ អញច ឹងករេចលឈូង គឺេយងមនលកខខណឌ គន  បទ 
គឺរបសិនេបេយងេចលឈូងេទមខ ងេទៀតចប់មិនបនេទ គឺមខ ងេនះរតូវែតេរចៀង 
ឬក៏រេំទតមករចង់បនរបស់អនកេចលឈូង ឬក៏របស់អនកែដលឈនះ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងចប់ឈូងអត់បន គឺេយងកល យដូចជអនកចញ់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេលងេចលឈូងេហយ 
េយងេឃញេនេពលេនះ ខងរសីគឺចញ់ េដយគត់មិនចប់ឈូងមិនបនេនះេទ អញច ឹងេហយ 
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ខងរបសុ គត់តរមូវឲយខងរសីគត់រ។ំ អញច ឹងករេលងេចលឈូង 
គឺេយងមិនែមនជែលបងសីុសងេនះេទ គឺជែលបងរបជរបិយ 
ែដលែខមរេយងែតងែតេលងេនកនុងពិធីចូលឆន  ំដូេចនះករចញ់ឈនះមិនមនករភន ល់ដក់លុយ 
ឬក៏ដក់រទពយសមបតតេិផសងៗេនះេទ េរពះថែលបងភន ល់ដក់លុយ ឬក៏ដក់រទពយសមបតត ិ
គឺជអំេពខុសចបប់។ ដូេចនះគឺេយងេលងេនរតឹមែតជករឲយេរចៀង ឬក៏ឲយរ។ំ 
ដូចេនកនុងរូបភពេនះ េនេពលែដលខងរសីគត់ចញ់ គត់បន ខងរបុសគត់បនឲយខងរសីរ ំ
អញច ឹងខងរសី គត់ក៏បនរ ំេហយខងរបុសក៏បនេរចៀងនិងទះៃដ 
អញច ឹងេយងេលងែលបងេនះគឺសបបយរកីរយទងំអស់គន  មិនថរបុស មិនថរសី មិនថេកមង 
មិនថចស់ គឺអចេលងបនទងំអស់។ អញច ឹងេហយេយងេឃញថ េនកនុងរូបភពេនះ 
គឺមនខងរសីកំពុងែតេលកៃដរ ំេដយពួកគត់រចំងវ ក់របៃពណីែខមរ េហយេដយឲយខងរបុស 
គត់ជអនកេរចៀងចេរមៀង ែដលគត់ចង់បន។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ គឺជែលបងរបជរបិយែខមរមួយមុខេទៀត 
េគេហថេលងចប់កូនែខលង។ អញច ឹងេលងចប់កូនែខលង គឺេយងរតូវែបងែចកជពីររកុម 
េដយមួយរកុមមនមនុសសេរចនអនក ឈរតរមង់ជួរគន េដយឱបចេងកះគន េទវញិេទមក។ 
អញច ឹងមួយរកុមគឺឈរតរមង់ជួរគន េដយេតងចេងកះគន ពីមុខេទេរកយ បទ 
េហយមន ក់មួយរកុមេទៀតគឺមនសមជិកែតមន ក់បុ៉េណណ ះ េដយគត់េដរតួជែខលង 
ចំែណកឯមនុសសមួយរកុមែដលឈរតរមង់ជួរគន េដរតួជមន់ 
េហយេនខងមុខេគគឺជេដរតួជេមមន់ អញច ឹងែខលងរតូវេទសំុចប់កូនមន់ពីេមមន់ 
បុ៉ែនតេនេពលែដលែខលងេទ ែខលងរតូវេរចៀងសំុចប់កូនែខលងពីេមមន់ េហយេមមន់មិនរពមេនះេទ 
េដយេមមន់ពយយមករពរកូនមន់េនះឲយខនែតងបន។ 
អញច ឹងែលបងេនះគឺេយងយកតរមប់េទតមសតវែខលង 
េហយនិងសតវមន់ែដលជសតវរស់េនេនកនុងរសុកភូមិ 
េហយសតវែខលងែតងែតមកឆបកូនមន់យកេទសីុ េហយេមមន់ែតងែតករពរកូនមន់របស់េគ 
ដូេចនះែខមរេយងក៏បនេមលសកមមភពរបស់សតវទងំពីរ េហយក៏បេងកតជែលបងេនះេឡង។ 
អញច ឹងេនេពលេនះ ែខលងរតូវែតពយយម េធវយ៉ងណ ចប់មនុសសែដលេនខងេរកយឲយបន 
េហយេមមន់ពយយមរត់េទបងំែខលងេដមបីកំុឲយចប់កូនមន់បន។ 
អញច ឹងកូនមន់ែដលេនខងេរកយ ឬក៏មនុសសែដលេនខងេរកយ រតូវែតពយយមរត់តមេមមន់ 
េដមបីកំុឲយែខលងចប់បន េនេពលែដលែខលងចប់បនេនះ 
កូនមន់េនះនឹងកល យេទជចំណីរបស់ែខលង េហយេគនឹងកល យេទជអនកចញ់ 
បនទ ប់មកអនកចញ់នឹងរតូវេរចៀង ឬក៏រេំទតមអវីែដលអនកឈនះចង់បន។ 
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អញច ឹងែលបងរបជរបិយែខមរែដលេលងេនកនុងពិធីចូលឆន ែំខមរគឺមនេរចនរបេភទ 
មនដូចជេចលឈូង េបះអងគញ់ ចប់កូនែខលង លក់កែនសងជេដម។ េហយែលបងទងំអស់េនះ 
ពំុែមនជែលបងសីុសងេនះេទ វគឺជែលបងរបៃពណី ឬក៏ែលបងរបជរបិយ 
ែដលរបជជនែខមរែតងែតេលងេដមបីភពសបបយរកីរយេនកនុងឱកសពិធីបុណយចូលឆន ថំមី។ 
េហយពិធីបុណយចូលឆន ថំមីរបស់របេទសកមពុជ ែតងែតេធវេឡងេនកនុងែខេមស បទ 
ែខេមសែដលជែខរបងំ េហយេយងេធវេឡងេនះគឺេនកនុង េពលែដលរបមូលផលរចួ 
អញច ឹងេនេពលែដលរបជជនគត់របមូលផលែរសចំករគត់រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនេរៀបចំពិធីចូលឆន ថំមីេនះ េដមបីជួបជំុគន សបបយរកីរយ និងេដមបីអបអរនូវផលដំណ ំ
ែដលគត់បនរបមូលរចួរល់ ដូេចនះគឺេយងែតងែតរបរពធពិធីបុណយចូលឆន ថំមីេនកនុងែខេមស 
ែដលជែខែដលរបជជនែខមរទងំអស់ទូទងំរបេទស គត់បនរបមូលផលដំណគំន រចួរល់ 
បនទ ប់មករបជជនែខមរ គត់ក៏បនជួបជំុគន  េដមបីេលងែលបងរបជរបិយ 
កនុងករកមសនតេនកនុងភូមិរបស់គត់ផងែដរ។ 


