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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករដក់បរតេលក ឬក៏ករដក់បរតរពះសងឃ។
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជគឺជរបេទសមួយែដលេយងកន់រពះពុទធសសន
ដូេចនះេហយរពះពុទធសសនគឺមនរពះសងឃ។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ

គឺេយងេគរពបូជរពះសងឃ បនន័យថេយងចត់ទុករពះសងឃ គឺជមនុសសែដលមនឋនៈខពង់ខពស់
េយងេគរពបូជ េហយេយងែតងែតេគរពរពះសងឃ េរពះថរពះសងឃគឺជតំណងៃនរពះពុទធ។
អញច ឹងជទូេទេនេពលរពឹក រពះសងឃែតងែតនិមនតបិណឌបត
បិណឌបតគឺមនន័យថនិមនតេដររកចងហន់ ែដល
អនកែដលកន់រពះពុទធសសនែតងែតដក់ចងហន់េទដល់រពះសងឃ េយងេហថដក់បរត
ឬក៏េហថរប់បរត។ អញច ឹងេពលរពឹកេឡងរពះសងឃែតងែតនិមនតមកផទះរបជជន ែដលេនកនុងភូមិ
ឬក៏េនកនុងតមផទះនីមួយៗ េដមបីនិមនតមកបិណឌបត អញច ឹងនរណអនកណ

ឬក៏របជជនណែដលគត់ចង់ដក់បរតរពះសងឃ គត់អចដំបយ ឬក៏េធវមូ ហប

េដមបីរង់ចទ
ំ ទួលរពះសងឃ និងដក់បរតឲយរពះសងឃ េដមបីឧទទិសេទដល់បងបអូន
ឬក៏ជីដូនជីតែដលបនសលប់េទ។ អញច ឹងេយងដក់បរតរពះសងឃ គឺេយង
េដមបីេយងឧទទិសេទដល់បុពវករ ីជន។
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេមលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១
េយងេឃញមនរសតីចំណស់មនក់ េមលេទគត់របែហលជអយុ ៥០ ឆន ំ

ែដលរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់កំពុងែតេងបពីេគង អញច ឹងេយងេឃញគត់ពក់អវសៃដែវង
និងេសលៀកសំពត់ពណ៌ស អញច ឹងគត់អចេសលៀកជសេមលៀកបំពក់េគងែបបជមនុសសចស់
េដយសរែតគត់មនអយុ ៥០ ឆន ំ អញច ឹងបនន័យថគត់ចស់។
អញច ឹងេយងេឃញគត់េរកកពីេគង គឺគត់េនកនុងបនទប់របស់គត់

ែដលេយងេឃញគត់អងគុយេលែរគ េហយេនេលែរគរបស់គត់គឺមនពូកមួយ អញច ឹងពូកគឺទន់
ែដលេយងេគងេទគឺអត់សូវឈឺខនងេទ របសិនេបេយងេគងេលពូកគឺអត់េធវឲយឈឺខនងេទ

អញច ឹងគត់កំពុងែតេងបពីេគង ក៏ប៉ុែនតគត់អត់ទន់េរកកេដរេទណេទ គឺគត់អងគុយេនេលែរគ
េហយពត់ខួ នបនត
ល
ិច េដយេយងេឃញគត់េលកៃដទំងពីរេឡង

ែដលៃដេឆវងរបស់គត់េលកេឡងេលខពស់ រ ីឯៃដសដរំ បស់គត់លូកេទខងសដរំ តង់។
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតពត់ខួ នេនេពលែដលគត់
ល
េរកកពីេគង។

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេរកកពីេគងេយងែតងែតពត់ខួ នេដ
ល
មបីឲយវ

េយងមនអរមមណ៍ថរសស់រសយ ឬក៏រសួលខលួនបនតិច មុននឹងេយងេធវកិចចករអវីមួយបនទប់ពីេគង។
ែដលេយងេឃញេនខងេរកយខនងគត់គឺមនភួយមួយ អញច ឹងជទូេទេពលេគង

េយងែតងែតេគងេកយេលេខនយ េហយនិងដណដប់ភួយ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេគង
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គឺភួយរបស់េយង េយងដក់េនខងេរកយ ឬក៏េយងែវកវេចញ បនន័យថេយងឈប់ដណដប់ភួយ
អញច ឹងភួយគឺេនេលែរគ។ ែដលេយងេឃញេនេលជញជង
ំ ផទះ ឬក៏ជញជង
ំ បនទប់គត់ គឺមនបងអួចមួយ
អញច ឹងេយងេឃញបងអួចេនះ េនខងេរកគឺមនភនំ េហយមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ

អញច ឹងបនន័យថវជេពលរពឹក ឬក៏េពលរពលឹម អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយរះអត់ទន់ផុតពីភនំេទ
បនន័យថេពលរពលឹម េដយរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់េរកកពីេគងេនេពលរពលឹម
េហយគត់អងគុយពត់ខួ នេនេល
ល
ែរគ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញបនទប់ពីគត់េរកកពីេគងេហយ
បនទប់ពីរសតីចំណស់មនក់េនះគត់េរកកពីេគងេហយ េយងេឃញគត់មកេនកនុង
មកេនកនុងផទះបយ អញច ឹងគត់មកផទះបយរបស់គត់េដមបីចមអិនមហូបឬក៏ដប
ំ យ
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតេធវសុប
៊ ឬក៏េធវសមល

ែដលេយងេឃញេនខងមុខរសតីចំណស់មនក់េនះគឺមនឆនង
ំ ចំនួន ២
ែដលកំពុងែតេនេលចរងកន។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេធវសមល ក៏ដូចជដំបយ
ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតកន់ែវក អញច ឹងៃដខងេឆវងរបស់គត់កំពុងែតកន់ែវកសមល
េហយកូរេទកនុងឆនង
ំ សមល ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតេធវសមល មនដូចជរបែហលជសមលករ ី
ឬក៏សមលអីេវ ផសងែដលមនពណ៌រកហម។ អញច ឹងជទូេទសមលករ ីគឺមនពណ៌រកហម
អញច ឹងរបែហលជគត់េធវសមលករ ី ឬក៏េធវសមលអីវេផសងេដមបីដក់បរតេលក
ឬក៏េដមបីជអហរេពលរពឹក ែដលេយងេឃញឆនង
ំ មួយេទៀតគឺកំពុងែតបិទរគប មនរគប
អញច ឹងអចគត់កំពុងែតដំបយមួយឆនង
ំ េហយនិងសលសមលមួយឆនង
ំ
ែដលេយងេឃញមនែផសងកំពុងែតហុយេចញពីឆនង
ំ ទំងពីរេនះ
បនន័យថឆនង
ំ ទំងពីរគឺកំពុងែតេកដ គឺគត់កំពុងែតសល និងដំបយេហយេកដ
គឺឆនង
ំ ទំងពីរគឺេនេលចរងកន អញច ឹងេយងអត់អចប៉ះផទល់េទឆនង
ំ បនេទ
េរពះថរបសិនេបេយងប៉ះផទល់វអចេធវឲយេយងរលកបន អញច ឹងេយងរតូវេរបែវក
ឬក៏េរបរកណត់េដមបីចប់ឆនង
ំ េនះ េហយេដមបីកូរសមលឲយបនសពវេរគឿង
េដមបីលយេរគឿងផសំឲយបនសពវ គឺេយងរតូវេរបែវកេដមបីកូរ គឺេយងអត់េរបៃដេយងេទ
េរពះវអចេធវឲយេយងរលក។ អញច ឹងរូបភពទី ២ េនះគឺរសតីចំណស់មនក់េនះ
គត់បនមកផទះបយរបស់គត់េដមបីដស
ំ ល បនន័យថេធវមូ ហប និងដំបយ
េហយគត់កំពុងែតកូរសមលរបស់គត់េនេពលែដលគត់កំពុងែតចមអិន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ បនទប់ពីគត់ចមអិនបយមហូបឆអិនេហយ

េយងេឃញរសតីចំណស់មនក់េនះក៏បនដួសបយនិងមហូបរបស់គត់ចូលេទកនុងថង់ចំនួនពីរ
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អញច ឹងេយងេឃញេនខងមុខរសតីចំណស់មនក់េនះ គឺេយងេឃញមនឆនង
ំ ពីរ
ែដលឆនង
ំ មួយគឺជឆនង
ំ សមល អត់មនៃដេទ បនន័យថឆនង
ំ សមលគឺៃដខលី ចំែណកឯឆនង
ំ មួយេទៀត
គឺជឆនង
ំ បយ ែដលមនៃដកន់ែវង េយងេឃញមនៃដកន់ែវងេនេលឆនង
ំ បយ
េហយសមលរបស់គត់គឺពណ៌រកហម ចំែណកបយគឺពណ៌ស។ អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះ
គត់បនដួសបយេចញពីឆនង
ំ េហយដក់េទកនុងថង់ ឬក៏កញច ប់ចំនួនពីរ

ែដលេយងេឃញកញច ប់នីមួយៗគឺមនបយនិងមនមហូប អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេរៀបចំចងហន់
េដមបីរបេគនដល់រពះសងឃ ឬក៏េដមបីរប់បរតដល់រពះសងឃ

ែដលេយងេឃញគត់បនខចប់បយជពីរកញច ប់ េហយកញច ប់នីមួយៗ
គឺគត់ដក់ទង
ំ បយទំងសមលចូលេទែតមដង។ អញច ឹងបនន័យថគត់ដក់សមលរសូប រសូបេលបយ
លយជមួយបយ េហយខចប់ចូលេទកនុងកញច ប់មួយ។ អញច ឹងគត់េធវែបបេនះគឺ

េដមបីេរៀបចំចងហន់ទុកេនេពលែដលរពឹកេឡង គឺរប់បរត គឺរប់បរតដល់រពះសងឃ។
អញច ឹងេយងេឃញៃដខងេឆវងរបស់គត់កំពុងែតេរៀបចំដក់េនែកបរកញច ប់បយ
េហយៃដសដគ
ំ ឺគត់កន់ែវកបយ គត់កន់ែវកបយ េហយគត់ដួសបយេចញពីឆនង
ំ
ដក់ចូលេទកនុងកញច ប់មួយេនះេដមបីេរៀបចំ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញ

បនទប់ពីគត់េរៀបចំបយេចញជពីរកញច ប់េហយ គត់ក៏ចងកញច ប់េនះឲយបនសអត
អញច ឹងគត់បនចងមត់ថង់ ឬក៏បិទកញច ប់េនះឲយបនសអត េហយគត់បនេចញមកខងេរកផទះ។
អញច ឹងរូបភពទី ៤ េនះ េយងេឃញរសតីមនក់េនះគត់ពក់អវៃដែវងដែដល

េសលៀកសំពត់ពណ៌សដែដល េហយគត់ពក់ែសបកេជង អញច ឹងែសបកេជងរបស់គត់
គឺជែសបកេជងស៊ក េយងេហថែសបកេជងស៊ក

េហយគត់ពក់ែសបកេជងេនះេចញមកខងេរកផទះ
េដយយកកញច ប់បយទំងពីរមកដក់េលតុមួយ អញច ឹងតុេនះគឺជតុធមមត ឬក៏តុែដក
ឬក៏តុអចបត់បន អញច ឹងេនេពលែដលេយងរតូវករេលកវេចញេរក
េយងរគន់ែតយកវេចញេរកេហយលតវ េយងអចលតតុេនះេទជរូបរងតុមួយបន
ិ េយងបត់តុេនះេទតមរូបរងរបស់វវញ
ិ
េហយេនេពលែដលេយងចង់ទុកវញ

អញច ឹងវអចមនរូបរងេសដង តុេនះគឺមនរូបរងេសដងេនេពលែដលេយងបត់ទុក
ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងរតូវករេរប េយងរគន់ែតលតវេទគឺរូបរងតុនឹងេចញជរងតុ
ែដលអចឲយេយងេរបរបស់បន េដមបីសរមប់ដក់អីវ៉ន់ ឬក៏ដក់សមភរៈេផសងៗ

េហយេពលខលះេយងអចយកតុេនះមកញុប
ំ យផងែដរ។ អញច ឹង[…] េពលខលះរបជជនកមពុជ
គត់ញុប
ំ យេលកេនទល គត់រកលកេនទល េហយដួសបយញុេំ លកេនទល

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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — ALMS ROUND (SAKANAN)

ចំែណកេពលខលះេទៀតរគួសរខលះគឺគត់ដក់បយេលតុ
អញច ឹងបនន័យថគត់ដួសបយមកដក់េលតុ េហយអងគុយេលេកអីេដមបីញុប
ំ យ
ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះគឺរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់បនយកតុេនះ
េដមបីមកដក់កញច ប់បយរង់ចដ
ំ ក់បរតដល់រពះសងឃ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទប់ពីរសតីចំណស់មនក់េនះគត់បនេរៀបចំចងហន់
ឬក៏េរៀបចំបយរួចរល់េហយ គត់ក៏បនចូលមកដស់េចរសីរបស់គត់
អញច ឹងគត់ចូលមកដស់េកមងរសីមនក់ែដលកំពុងេគង ែដលេកមងរសីមនក់េនះ
េយងេមលេទអយុគត់របែហលជ ៦ ឆន ំ អញច ឹងគត់កំពុងែតេគងេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់
អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះគត់បនមកដស់េចរសីរបស់គត់េដមបីឲយេរកក។

ជទូេទមនុសសចស់គត់េគងេលឿន បនន័យថគត់េគងឆប់ភញក់។ គត់សរមនត េយង
មនុសសចស់េយងេរបពកយថសរមនត ចំែណកឯេកមងេយងេហថេគង ឬក៏េដក
អញច ឹងមនុសសចស់គត់េគង គត់សរមនតគឺគត់ភញក់េលឿន េហយគត់ភញក់េនេពលរពឹករពលឹម
ប៉ុែនតេកមងគឺគត់អត់ចូលចិតតភញក់េលឿនេទ អញច ឹងគត់េគងរហូតទល់ែតេពលរពឹក
រហូតទល់ែតដល់យយគត់ដស់។ អញច ឹងេយងេឃញ[...]េកមងរសីមនក់េនះ គត់កំពុងែតេគង
ែដលកបលរបស់គត់េកយេនេលេខនយ េហយគត់ដណដប់ភួយមួយ េដយភួយេនះគឺពណ៌េលឿង
អញច ឹងេពលេនះគឺជេពលរពឹកេហយ ដូេចនះរសតីចំណស់មនក់េនះ
គត់បនេទដស់នងឲយភញក់េឡង អញច ឹងេកមងរសីតូចេនះគឺគត់អត់ចង់ភញក់េទ
េដយសរែតគត់ចូលចិតតេគង េកមងគឺចូលចិតតេគង េហយេគចូលចិតឲ
ត យេគងឲយបនយូរ
គឺេគអត់ចង់េរកកេទេនេពលែដលេគេគង អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះដស់េចរសីរបស់គត់
េដមបីឲយនងេរកកពីេគង េដមបីេរៀបចំខួ ន។
ល
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីរសតីចំណស់មនក់េនះ

គត់បនដស់េចរសីគត់េរកកេហយ អញច ឹងគត់បននំេចរសីរបស់គត់មកខងេរកផទះ
េដមបីអងគុយរង់ចរំ ពះសងឃ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ គឺពួកេគទំងពីរនក់
គឺកំពុងែតអងគុយេនេលេកអីមនក់មួយ េដយរសតីចំណស់ែដលជយយ
អញច ឹងចំេពះមនុសសចស់េហេទកូនេកមងេយងេហថេច

ិ
រ ីឯេចរតូវេហមកមនុសសចស់វញថយយ
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់គឺជយយនិងេច
េដយរសតីចំណស់ជយយ និងេកមងរសីតូចមនក់េនះគឺជេច។
េដយេយងេឃញពួកេគទំងពីរនក់កំពុងែតអងគុយេនេលេកអីេនខងមុខផទះ

េដយរសតីចំណស់គត់អងគុយេលេកអី គត់ដក់ៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរេនេលជងគង់
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អញច ឹងគត់អងគុយរង់ចេំ ដយដក់ៃដទំងពីរេនេលជងគង់ រ ីឯេកមងរសីមនក់េនះគត់ចងសក់ទីទុយ

េយងេឃញសក់គត់ចងទីទុយ េហយគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌ស និងេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម
ពក់ែសបកេជងប៉ ត អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់កំពុងែតអងគុយរង់ចេំ ដមបីដក់បរតរពះសងឃ

េហយេនខងមុខរបស់ពួកេគទំងពីរនក់គឺមនតុចំនួនមួយ អញច ឹងគឺមនតុមួយ េហយែដលតុេនះ
េនេលតុគឺមនចងហន់ឬក៏មូ ហបអហរចំនួនពីរកញច ប់ អញច ឹងមហូបអហរចំនួនពីរកញច ប់េនះ

គឺជមហូបអហរែដលរសតីចំណស់មនក់េនះគត់បនេរៀបចំ េដមបីដក់បរតដល់រពះសងឃ
ឬក៏េដមបីរប់បរតដល់រពះសងឃ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញ បនតិចេរកយមក

គឺមនរពះសងឃមួយអងគកំពុងែតនិមនតមក អញច ឹងរពះសងឃ គឺជទូេទគឺគត់អត់មនសក់េទ
បនន័យថេយងេករសក់េចញ រពះសងឃគឺេករសក់ េហយគត់អត់េសលៀកសេមលៀកបំពក់
ឬក៏េខអវដូចេយងធមមតេទ គឺរពះសងឃេយងេហថរគងសបង់ចីវរ ឬក៏សបង់ចីពរ។
អញច ឹងរពះសងឃគឺេយងេហថរគងសបង់ចីពរ េយងអត់េហថេសលៀកពក់េទ
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ រពះសងឃគត់រគងសបង់ចីពរពណ៌េលឿង
េហយេនៃដរបស់រពះសងឃ គឺកំពុងែតកន់បរតមួយ ែដលបរតេនះពណ៌ស

េហយមនគរមបបរតពណ៌េខម អញច ឹងជទូេទបរតគឺ បរតរពះសងឃគឺសរមប់ដក់ចងហន់
ឬក៏ដក់បយ ដូេចនះរតូវែតមនគរមប េរពះរបសិនេបអត់គរមបេទ
េនេពលែដលរពះសងឃេដរបិណឌបត ឬក៏េដរបិណឌចងហន់េនតមផលូវ អចដីហុយរបឡក់ចងហន់បន
ដូេចនះបរតរតូវែតមនគរមបបិទឲយជិត បិទឲយសអត េហយជទូេទរពះសងឃអត់ពក់រទនប់េជងេទ
ឬក៏អត់ពក់ែសបកេជងេទ េដយសរែតរពះសងឃគឺរតូវែតេដរេដះែសបកេជង

អញច ឹងរពះសងឃអត់អចពក់ ភគេរចនរពះសងឃេដរបិណឌបត គឺអត់ពក់រទនប់េជង

ឬក៏ែសបកេជងេនះេទ េហយេយងេឃញេនខងេរកយរពះសងឃគឺមនេកមងរបុសមនក់
ែដលេកមងរបុសមនក់េនះ អយុគត់របែហលជ ១០ ឆន ំ ឬក៏ ១២ ឆន ំ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គឺេយងេហថកូនសិសសេលក។ េដយេកមងរបុសមនក់េនះគឺេដរតមរពះសងឃជនិចចេនេពល[…]
េនេពលែដលរពះសងឃេដរបិណឌបត េដយេកមង េនចំេហៀងេកមងរបុសេនះ គឺសពយថង់យមមួយ
អញច ឹងគត់សពយថង់យមេដរ េដរបិណឌបតជមួយនឹងរពះសងឃ
េដយកូនសិសសេលកគឺជអនកែដលរស់េនជមួយនឹងេលក ឬក៏អនកែដលរស់េនេនកនុងវតត
េហយកូនសិសសេលកគឺគត់អត់េទផទះេទ បនន័យថគត់សនក់េននឹងវតត េរៀនេនវតត

េហយជួយេធវករងរវតត និងហូបបយេនវតតែតមដង។ អញច ឹងគត់ទុកវតតដូចជផទះរបស់គត់អញច ឹងែដរ
េដយគត់សនក់េនជមួយនឹងេលកែតម ្ដង អញច ឹងេនេពលែដលរពះសងឃេដរបិណឌបត
ឬក៏និមនតេទណមកណ កូនសិសសេលកែតងែតេដរេទជមួយ េដមបីជួយករងររបស់រពះសងឃ
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ដូចជសពយយម ឬក៏កន់ថង់ កន់បរតជេដម ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ

គឺគត់ពក់អវៃដខលី េខេជងខលីពណ៌ស េហយពក់ែសបកេជងផទត់ េហយេនៃដខងេឆវងរបស់គត់
គឺមនសពយថង់យម អញច ឹងកបូបរបស់រពះសងឃេយងេហថថង់យម។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញថ
បនទប់ពីរពះសងឃនិមនតេដរបិណឌបតតមភូមិ ឬក៏តមផទះនីមួយៗរួចរល់មក
បនតិចេរកយមករពះសងឃេនះក៏បនមកដល់ផទះរបស់រសតីចំណស់មនក់េនះ។
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះគឺរសតីចំណស់

រពះសងឃក៏បននិមនតមកដល់ផទះរបស់រសតីចំណស់េនះ បនទប់មករពះសងឃក៏បនឈប់
េហយរង់ចឲ
ំ យរសតីមនក់េនះគត់ដក់បរត។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

គឺរពះសងឃគត់ឈប់ េហយេកមងរបុសែដលជកូនសិសសេលក គឺឈរេនពីេរកយរពះសងឃ
ចំែណកឯរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់កំពុងែតលុតជងគង់េនេលករមលមួយ
អញច ឹងេយងេឃញរសតីចំណស់ែដលជយយគត់លុតជងគង់េនេលករមលមួយ
រ ីឯេចរសីរបស់គត់លុតជងគង់េនេលករមលមួយ ែដលករមលរបស់ពួកេគគឺពណ៌េលឿង
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺកំពុងែតអងគុយលុតជងគង់ ែដល កនុងៃដរបស់ពួកគត់ទង
ំ ពីរ

គឺកន់ថង់បយមនក់មួយកញច ប់ៗ អញច ឹងពួកេគកំពុងែតអងគុយលុតជងគង់ចំេពះមុខរពះសងឃ

េដយករេគរព។ អញច ឹងេយង ជទូេទេយងេគរពរពះសងឃេដយករលុតជងគង់ និងករថវយបងគំ
ដូេចនះេហយរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់រតូវែតអងគុយលុតជងគង់
ិ
មយ៉ ងវញេទៀតពួ
កេគទំងពីរនក់រតូវែតេដះែសបកេជងផងែដរ។

អញច ឹងេនកនុងករដក់ចងហន់រពះសងឃ ឬក៏ដក់បរតរពះសងឃ េយងរតូវែតេដះែសបកេជង
េរពះថរបសិនេបេយងពក់ែសបកេជង អចេធវឲយេយងបបបន

អញច ឹងរពះសងឃគឺេដរេដះែសបកេជង ដូេចនះេយងរតូវែតេដរេដះែសបកេជង
េហយេយងអត់រតូវអងគុយខពស់ជងរពះសងឃេនះេទ េរពះរពះសងឃតំណងឲយរពះពុទធ អញច ឹងេយង
េយងអត់អចអងគុយខពស់ជងរពះសងឃេទ ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ

គឺរសតីចំណស់មនក់េនះនិងេចរសីរបស់គត់ គឺកំពុងែតអងគុយលុតជងគង់េនខងមុខរពះសងឃ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកគត់អងគុយលុតជងគង់េលករមលរួចរល់េហយ ពួកគត់ទង
ំ ពីរ េកមងរសីមនក់េនះ និងេច
និងយយរបស់នង ែដលជរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់ក៏បនកន់កញច ប់បយ

និងេលកបយេឡងេដមបីបួងសួង។ អញច ឹងជធមមតមុនេពលែដលេយងដក់ចងហន់
ឬក៏ដក់បរតេលក ឬក៏ដក់ចងហន់ដល់រពះសងឃ េយងែតងែតបួងសួងសុេំ សចកតស
ី ុខ
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ឬក៏សុំរកសុីមនបន េហយនិងឧទទិសចំេពះបយ
ឬក៏មូ ហបេនះេទដល់មនុសសបងបអូនសច់ញតិរបស់េយងែដលបនសលប់េទ។
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញរសតីចំណស់មនក់េនះ

ជមួយនឹងេចរសីរបស់គត់ហនឹង គត់កំពុងែតេលកបយេឡង ែដលេយងេឃញគត់កន់បយ
េដយៃដទំងពីររបស់គត់ ៃដទំងពីររបស់គត់ គឺគត់រទកញច ប់បយ
េហយេលកេឡងកមពស់នឹងកបលរបស់គត់ េហយពួកគត់ទង
ំ ពីរនក់កំពុងែតបិទែភនក
េដមបីបួងសួង។ អញច ឹងគត់អចសុំបួងសួងឲយមនេសចកតីសុខ ឲយមនសុខភពលអ
ឲយមនកររកសុីមនបន ក៏ដូចជេកមងរសីមនក់េនះសុំបួងសួងឲយគត់េរៀនពូែកជេដម។
អញច ឹងជទូេទករ ករដក់បរតរពះសងឃ មុននឹងេយងដក់
េយងែតងែតបួងសួងនូវបំណងរបថនេផសងៗែដលេយងចង់បន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញរពះសងឃក៏បនេបកបរតេឡង
អញច ឹងរពះសងឃក៏បនេបកគរមបបរត ែដលជទូេទបរតរពះសងឃគឺែតងែតមនគរមប
េដមបីករពរដីហុយ កុំឲយដីហុយចូលរបឡក់ចងហន់ ឬក៏របឡក់មុខមហូប ឬក៏មូ ហបអហរ
ែដលរពះសងឃ[មិន]បិណឌបតបន។

អញច ឹងេដមបីឲយរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់េនះដក់ចងហន់ឬក៏ដក់បរត
រពះសងឃរតូវែតេបកគរមបបរត េរពះថករដក់ចងហន់គឺេយងែតងែតដក់េនកនុងបរតជនិចច។

អញច ឹងេយងយកេទដក់កុ ងបរតរបស់
ន
រពះសងឃ េដមបីរបេគនដល់រពះសងឃ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី
១០ គឺរពះសងឃកំពុងែតេបកគរមបបរតេឡង េដមបីឲយរសតីចំណស់និងេចរបស់គត់
អចដក់បរតបន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ

បនទប់ពីរពះសងឃេបកបរតរួចរល់េហយ េបកគរមបបរតេហយ រសតីចំណស់មនក់េនះ
គត់ក៏បនយកកញច ប់បយេទដក់ចូលេទកនុងបរតរបស់រពះសងឃ

អញច ឹងបនទប់ពីេយងបួងសួងរួចេហយ េយងកន់កញច ប់បយរបស់េយងបួងសួងរួចេហយ
េយងរតូវយកចងហន់របស់េយងេទដក់េនកនុងបរតរបស់រពះសងឃ េដមបីរបេគនេទដល់រពះសងឃ។
អញច ឹងជទូេទ មនុសសរសីអត់អចប៉ះពល់រពះសងឃបនេទ េដយសរែតរពះសងឃ
ិ យរបស់រពះសងឃ គឺមិនឲយប៉ះពល់មនុសសរសី ដូេចនះេយងេធវយ៉ងណ
វន័

របសិនេបេយងជមនុសសរសី េយងរតូវែតរបយ័តម
ន ិនរតូវប៉ះពល់រពះសងឃេនះេទ
ិ យសងឃផងែដរ
េរពះវអចេធវឲយេយងបបបន េហយរពះសងឃគឺខុសវន័
ដូេចនះរបសិនេបមនុសសរបុសគឺអត់អីេទ គឺប៉ះអត់អីេទ
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ប៉ុែនតមនុសសរសីគឺេយងអត់រតូវប៉ះរពះសងឃជដច់ខត។ ែដលេយងេឃញរសតីចំណស់មនក់េនះ
គឺគត់រគន់ែតយកកញច ប់បយដក់េទកនុងបរតរពះសងឃ គឺគត់អត់ឲយប៉ះរពះសងឃេនះេទ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទប់ពីទទួលបនបយ
ិ
កញច ប់បយទំងពីរពីរសតីចំណស់មនក់េនះេហយ រពះសងឃក៏បនបិទគរមបបរតមកវញ។
ិ
អញច ឹងបនទប់ពីទទួលចងហន់ ជទូេទរពះសងឃែតងែតបិទគរមបបរតមកវញជមុ
នសិន
មុននឹងសូរតធម៌ឲយពរ បនន័យថរពះសងឃបនទទួលចងហន់រច
ួ េហយ

ិ
បនទប់មកគត់ែថរកសចងហន់េនះបនយ៉ ងលអមិនឲយរបឡក់ គឺគត់រគបគរមបបរតេទវញ
េដមបីកុំឲយចងហន់របឡក់ដី ឬក៏របឡក់ធូលីេផសងៗែដលហុយ។ អញច ឹងរូបភពទី ១២
ិ
បនទប់ពីទទួលចងហន់រច
ួ រពះសងឃេនះក៏បនបិទគរមបបរតមកវញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីរសតីចំណស់
និងេចរសីរបស់គត់បនដក់បយចូលេទកនុងបរតរបស់រពះសងឃរួចរល់េហយ
ិ
ពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនមកអងគុយលុតជងគង់េនេលករមលដែដលវញ

អញច ឹងពួកេគេនែតលុតជងគង់ដែដល េរពះថករដក់ចងហន់េលកគឺមិនទន់ចប់េនះេទ

ិ េហយេលកៃដទំងពីរសំពះេឡង
ដូេចនះពួកេគរតូវែតរតលប់មកអងគុយលុតជងគង់េនេលករមលវញ
េដមបីបួងសួង អញច ឹងជទូេទរល់ករដក់បរតេហយ េយងរតូវែតមកអងគុយ េដមបីសំពះបួងសួង
និងទទួលពរពីរពះសងឃ បនន័យថរពះសងឃនឹងសូរតធម៌េដមបីឲយពរដល់េយង

ិ
េហយនិងបួងសួងឲយេយង េដមបីឲយករេធវបុណយរបស់េយងេនះ គឺទទួលបនបុណយរតលប់មកវញ
ឬក៏េដមបីឧទទិសេទដល់អនកែដលបនសលប់េទ អនកែដលបនែចកឋនេទែដលជបងបអូន
ឬក៏សច់ញតិរបស់េយង។ អញច ឹងរពះសងឃែតងែតសូរតធម៌ឲយពរ
េដមបីឲយេសចកតីសុខេទដល់អនកែដលបនដក់ចងហន់
េហយពួកេយងែដលបនដក់ចងហន់េទដល់រពះសងឃរួចេហយ េយងរតូវែតលុតជងគង់េដមបីសំពះ
េហយសំពះេដមបីសុំបួងសួង សុំពរពីរពះសងឃ េដមបីសុំេសចកតស
ី ុខ
ឬក៏េដមបីសេរមចនូវបំណងរបថនេផសងៗ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់េនែតលុតជងគង់ េហយសំពះៃដេឡង
េលកៃដសំពះេឡង សំពះរពះសងឃ េហយរពះសងឃឈរេនខងមុខពួកេគទំងពីរនក់
េដយកូនសិសសរបស់រពះសងឃ ឬក៏កូនសិសសេលកគឺឈរេនខងេរកយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គឺជរូបភពរបស់រពះសងឃ
ែដលកំពុងែតសូរតធម៌ឲយពរ។ អញច ឹងបនន័យថបនទប់ពីគត់ទទួលបនចងហន់េហយ
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រពះសងឃរតូវែតសូរតធម៌ឲយពរដល់អនកដក់ចងហន់េទដល់រពះសងឃ េដមបីឧទទិស
ឬក៏េដមបីជូនពរដល់អនកែដលបនដក់ចងហន់ឲយបនសេរមចនូវបំណងរបថនេផសងៗរបស់េគ
ែដលបនប៉ង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញរពះសងឃកំពុងែតកន់បរត
ៃដទំងពីររបស់រពះសងឃកំពុងែតកន់បរត េហយរពះសងឃកំពុងែតសូរតធម៌
េដមបីឲយពរេទដល់រសតីចំណស់មនក់េនះ ជមួយនឹងេចរសីរបស់គត់
ឲយគត់សេរមចបំណងរបថនេផសងៗេទតមករផសងរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញថ
បនទប់ពីរពះសងឃបនសូរតធម៌ឲយពរដល់រសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់េហយ
អញច ឹងេយងេឃញរពះសងឃក៏បនែបរមករកកូនសិសសរបស់គត់
ឬក៏កូនសិសសេលកែដលឈរេនខងេរកយ
អញច ឹងកូនសិសសេលកគត់ឈរេនខងេរកយរពះសងឃជនិចច។

ិ
អញច ឹងបនទប់ពីរពះសងឃបនសូរតធម៌រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនែបរមករកកូនសិសសរបស់គត់វញ
អញច ឹងគត់ គត់បនែបរមករកកូនសិសសេលក េហយេបកគរមបបរតេឡង
េដមបីឲយកូនសិសសេលកដកចងហន់េចញពីបរតយកមកដក់កុ ងថង់
ន
យម។

អញច ឹងេដយសរែតបរតេនះតូច បរតតូច ដូេចនះអត់អចដក់ចងហន់បនេរចនេនះេទ
អញច ឹងរល់េពលែដលរពះសងឃបនទទួលចងហន់ព[ី …] ពីរសតីចំណស់មនក់េនះ
ឬក៏ពីរបជជនរួចរល់េហយ រពះសងឃែតងែតយកចងហន់េនះមកឲយកូនសិសស
ិ
េដមបីយកេចញពីបរតដក់េទកនុងថង់យមវញ

េដយសរែតបរតតូចអត់អចដក់ចងហន់បនេរចនេទ េរពះវេពញ េហយអចេហៀរ
និងធលក់ចុះបន ដូេចនះេគរតូវេផទរចងហន់ដក់ចូលេទកនុងថង់យម

ែដលថង់យមគឺជកបូបមួយរបស់រពះសងឃ គឺជកបូបធំមួយ បនន័យថកបូបេធវអំពីរកណត់
េហយវធំមួយែដលមនៃដយួរសរមប់សពយ អញច ឹងកបូបេនះគឺធំ
ដូេចនះអចដក់ចងហន់បនេរចន។ អញច ឹងបនទប់ពីរពះសងឃគត់ទទួលបនចងហន់ពីរបជជន
គត់ែតងែតយកចងហន់ទង
ំ េនះមកឲយកូនសិសស េដមបីដក់េទកនុងថង់យម។

អញច ឹងកូនសិសសគត់សពយថង់យមេដរតមពីេរកយរពះសងឃជនិចច ែដលេនកនុងថង់យមេនះ
គឺជចងហន់របស់រពះសងឃ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញ

បនទប់ពីរពះសងឃគត់បនទទួលចងហន់ពីរសតីចំណស់មនក់េនះ រួមនឹងេចរសីរបស់គត់េហយ
បនទប់ពីគត់ឲយពររួចរល់េហយ រពះសងឃក៏បនបនតដំេណរេទផទះេផសងេទៀត។
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញរពះសងឃក៏ ក៏និមនតេទ[េដរ]រកបិណឌបតេនផទះេផសងេទៀត
េនផទះែដលែកបរៗេនះ ែដលេគរង់ចដ
ំ ក់ចងហន់រពះសងឃ ឬក៏រង់ចដ
ំ ក់បរតរពះសងឃ
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺរពះសងឃកំពុងែតនិមនតេនខងមុខ

កូនសិសសេនេដរតមខងេរកយ។ អញច ឹងេនេពលែដលរពះសងឃេដរ េយងេហថនិមនត
េយងអត់េហថេដរេទ េរពះថេយងមនភសសរមប់េរបចំេពះរពះសងឃ ែដលរពះសងឃេដរ
េយងេហថនិមនត រពះសងឃហូប ឬក៏េនេពលែដលរពះសងឃញុច
ំ ំណីអហរ េយងេហថឆន់
េយងអត់និយយថញុេំ ទ គឺេយងេរបពកយថឆន់។ អញច ឹងរពះសងឃឆន់ រពះសងឃនិមនត

រ ីឯេនេពលែដលរពះសងឃេគង េយងេហថរពះសងឃសិង អញច ឹងរពះសងឃគឺមនភសេផសង
េយងអត់េរបរបស់ភសដូចេយងធមមតេទ ែដលេយងេឃញថេពលេគងេយងេហថសិង
េពលេដរេយងេហថនិមនត េហយនិងេពលញុេំ យងេហថឆន់
អញច ឹងេយងរតូវេរបរបស់ពកយេពចន៍ឲយបនរតឹមរតូវ

េនេពលែដលេយងនិយយជមួយនឹងរពះសងឃ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៦ េនះ
គឺរពះសងឃកំពុងែតនិមនតេទរកផទះេផសងេទៀត ឬក៏និមនតបិណឌបតេទផទះេផសងេទៀត
ែដលរពះសងឃនិមនតេនខងមុខ ចំែណកកូនសិសសគឺគត់េដរេនខងេរកយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញរសតីចំណស់មនក់េនះ

ិ
គត់ក៏បនេរៀបចំអីវ៉ន់របស់គត់ េដមបីរតលប់ចូលកនុងផទះវញ។
អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះ
គត់ក៏បន គត់េរកកឈរេឡង េដយគត់េរកកឈរេឡង េហយគត់បនយករកណត់
ឬក៏ករមលែដលគត់លុតជងគង់េលអមបញ់ មិញមកបត់ ឬក៏មកមូរ េដមបីយកេទទុក។
អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតឈរមូរករមលែដលគត់បនរកលលុតជងគង់
េដមបីដក់បរតរពះសងឃអមបញ់ មិញ ចំែណកឯេកមងរសីែដលជេចរសីរបស់គត់ គឺកំពុងែតអងគុយ
េហយពក់ែសបកេជង េដយសរែតែសបកេជងេនះជែសបកេជងប៉ ត ដូេចនះវពិបកនឹងពក់បនតិច
អញច ឹងេកមងរសីមនក់េនះ គត់រតូវែតអងគុយចុះ េហយទញែសបកេជងរបស់គត់មកពក់
េដយេយងេឃញគត់អងគុយ និងេលកេជងមខងេឡង េជងមខងគត់ដក់េនេលដី

េជងមខងគត់េលកេឡង េហយយកែសបកេជងមកពក់េនេលេជងែដលេលកេឡងេលេនះ។
េដយេយងេឃញៃដទំងពីររបស់េកមងរសីមនក់េនះ គឺគត់កន់ែសបកេជងេដមបីពក់

េហយចំែណកឯែសបកេជងរបស់រសតីចំណស់ែដលជយយេនះ គឺគត់ពក់ែសបកេជងស៊ក

ដូេចនះគឺងយរសួលកនុងករពក់ អត់ពិបកេទ អញច ឹងេកមងរសីមនក់េនះគត់ពិបកពក់ែសបកេជង
េដយសរែតែសបកេជងជែសបកេជងប៉ ត។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់បនមូរករមលេឡងរួចេហយ េហយេចរសីរបស់គត់

ក៏បនពក់ែសបកេជងរួចរល់េហយែដរ ដូេចនះពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនកន់ករមលមនក់មួយៗ
េដយេយងេឃញករមលនីមួយៗគឺគត់េកៀបេទនឹងេកលៀករបស់គត់
អញច ឹងបនន័យថេកៀបេទនឹងេកលៀកែដលេនេរកមសមរបស់គត់ ែដលេយងេឃញគត់អត់កន់េទ
បនន័យថគត់េតបៀតេកលៀក េយងេហថេតបៀតេកលៀក េដមបីយកករមលេនះចូលេទកនុងផទះ។

ិ
អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផទះ េហយបំេពញករងររបចំៃថងរបស់ពួកេគវញ
បនទប់ពីពួកេគដក់បរតរពះសងឃរួច។ អញច ឹងេយងេឃញរសតីចំណស់មនក់េនះ

គត់េតបៀតេកលៀកនូវករមល គត់យកករមលមកេតបៀតេកលៀក េហយេដរេទខង េដរចូលេទកនុងផទះ
ែដលេចរសីរបស់គត់កំពុងែតេដរេនខងេរកយ

អញច ឹងពួកេគទំងពីរនក់គឺមនអរមមណ៍ថរសស់រសយនិងសបបយរ ីករយ
េដយសរែតពួកេគបនដក់បរតដល់រពះសងឃ ែដលជចំណីអហរ មនដូចជបយ
និងមនសមលជេដម េហយពួកេគបនបួងសួងសុំនូវេសចកតរី បថន
ឬក៏បំណងរបថនេផសងៗឲយបនសេរមច េរពះថពួកគត់ជអនកកន់រពះពុទធសសន
ដូេចនះពួកគត់េគរពរពះសងឃ និងពួកគត់ែតងែតចូលចិតតេធវបុណយរប់បរតជមួយនឹងរពះសងឃ
េហយជក់ែសដងគឺេនកនុងរបេទសកមពុជគឺជរបេទសែដលកន់រពះពុទធសសន

ែដលមនរបជជនជង ៩០ ភគរយគឺកន់រពះពុទធសសន និងេគរពរពះសងឃ ដូេចនះេរៀងរល់ៃថង
េរៀងរល់េពលរពឹក គឺែតងែតមនករដក់ចងហន់ ឬក៏ដក់បរតដល់រពះសងឃ
េហយចំែណកឯៃថងសីល ែដលៃថងសីល ជៃថងសីល គឺេយងែតងែតេទវតតេដមបីសដប់េលក
សដប់េលកសូរតធម៌ េហយនិងរបេគនចងហន់ដល់រពះសងឃេនកនុងវតត ចំែណកឯមិនែមនៃថងសីល
គឺេយងរង់ចេំ នកនុងផទះ េដមបីដក់ចងហន់ដល់រពះសងឃ ឬក៏ដក់បរតដល់រពះសងឃ
ជក់ែសដងដូចរសតីចំណស់មនក់េនះ គឺគត់ដក់បរតេន រសតីចំណស់មនក់េនះ

គឺគត់ដក់បរតដល់រពះសងឃ េនេពលែដលគត់េនផទះ បនន័យថគត់អត់េទវតតេនះេទ
គឺរពះសងឃនិមនតមកបិណឌបតេនមុខផទះរបស់គត់ែតមដង។
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