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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករដក់បរតេលក ឬក៏ករដក់បរតរពះសងឃ។ 
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជគឺជរបេទសមួយែដលេយងកន់រពះពុទធសសន 
ដូេចនះេហយរពះពុទធសសនគឺមនរពះសងឃ។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
គឺេយងេគរពបូជរពះសងឃ បនន័យថេយងចត់ទុករពះសងឃ គឺជមនុសសែដលមនឋនៈខពង់ខពស់ 
េយងេគរពបូជ េហយេយងែតងែតេគរពរពះសងឃ េរពះថរពះសងឃគឺជតំណងៃនរពះពុទធ។ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលរពឹក រពះសងឃែតងែតនិមនតបិណឌ បត 
បិណឌ បតគឺមនន័យថនិមនតេដររកចងហ ន់ ែដល 
អនកែដលកន់រពះពុទធសសនែតងែតដក់ចងហ ន់េទដល់រពះសងឃ េយងេហថដក់បរត 
ឬក៏េហថរប់បរត។ អញច ឹងេពលរពឹកេឡងរពះសងឃែតងែតនិមនតមកផទះរបជជន ែដលេនកនុងភូមិ 
ឬក៏េនកនុងតមផទះនីមួយៗ េដមបីនិមនតមកបិណឌ បត អញច ឹងនរណអនកណ 
ឬក៏របជជនណែដលគត់ចង់ដក់បរតរពះសងឃ គត់អចដបំយ ឬក៏េធវមហូប 
េដមបីរង់ចទំទួលរពះសងឃ និងដក់បរតឲយរពះសងឃ េដមបីឧទទិសេទដល់បងបអូន 
ឬក៏ជីដូនជីតែដលបនសល ប់េទ។ អញច ឹងេយងដក់បរតរពះសងឃ គឺេយង 
េដមបីេយងឧទទិសេទដល់បុពវករជីន។ 
 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេមលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនរសតីចំណស់មន ក់ េមលេទគត់របែហលជអយុ ៥០ ឆន  ំ
ែដលរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់កំពុងែតេងបពីេគង អញច ឹងេយងេឃញគត់ពក់អវសៃដែវង 
និងេសលៀកសំពត់ពណ៌ស អញច ឹងគត់អចេសលៀកជសេមលៀកបំពក់េគងែបបជមនុសសចស់ 
េដយសរែតគត់មនអយុ ៥០ ឆន  ំអញច ឹងបនន័យថគត់ចស់។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់េរកកពីេគង គឺគត់េនកនុងបនទប់របស់គត់ 
ែដលេយងេឃញគត់អងគុយេលែរគ េហយេនេលែរគរបស់គត់គឺមនពូកមួយ អញច ឹងពូកគឺទន់ 
ែដលេយងេគងេទគឺអត់សូវឈខឺនងេទ របសិនេបេយងេគងេលពូកគឺអត់េធវឲយឈខឺនងេទ 
អញច ឹងគត់កំពុងែតេងបពីេគង ក៏បុ៉ែនតគត់អត់ទន់េរកកេដរេទណេទ គឺគត់អងគុយេនេលែរគ 
េហយពត់ខលួនបនតិច េដយេយងេឃញគត់េលកៃដទងំពីរេឡង 
ែដលៃដេឆវងរបស់គត់េលកេឡងេលខពស់ រឯីៃដសដ រំបស់គត់លូកេទខងសដ រំតង់។ 
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតពត់ខលួនេនេពលែដលគត់េរកកពីេគង។ 
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេយងេរកកពីេគងេយងែតងែតពត់ខលួនេដមបីឲយវ 
េយងមនអរមមណ៍ថរសស់រសយ ឬក៏រសួលខលួនបនតិច មុននឹងេយងេធវកិចចករអវីមួយបនទ ប់ពីេគង។ 
ែដលេយងេឃញេនខងេរកយខនងគត់គឺមនភួយមួយ អញច ឹងជទូេទេពលេគង 
េយងែតងែតេគងេកយេលេខនយ េហយនិងដណដ ប់ភួយ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេគង 
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គឺភួយរបស់េយង េយងដក់េនខងេរកយ ឬក៏េយងែវកវេចញ បនន័យថេយងឈប់ដណដ ប់ភួយ 
អញច ឹងភួយគឺេនេលែរគ។ ែដលេយងេឃញេនេលជញជ ងំផទះ ឬក៏ជញជ ងំបនទប់គត់ គឺមនបងអួចមួយ 
អញច ឹងេយងេឃញបងអួចេនះ េនខងេរកគឺមនភន ំេហយមនរពះអទិតយកំពុងែតរះ 
អញច ឹងបនន័យថវជេពលរពឹក ឬក៏េពលរពលឹម អញច ឹងេយងេឃញរពះអទិតយរះអត់ទន់ផុតពីភនំេទ 
បនន័យថេពលរពលឹម េដយរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់េរកកពីេគងេនេពលរពលឹម 
េហយគត់អងគុយពត់ខលួនេនេលែរគ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់េរកកពីេគងេហយ 
បនទ ប់ពីរសតីចំណស់មន ក់េនះគត់េរកកពីេគងេហយ េយងេឃញគត់មកេនកនុង 
មកេនកនុងផទះបយ អញច ឹងគត់មកផទះបយរបស់គត់េដមបីចមអិនមហូបឬក៏ដបំយ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គត់កំពុងែតេធវសុ៊ប ឬក៏េធវសមល 
ែដលេយងេឃញេនខងមុខរសតីចំណស់មន ក់េនះគឺមនឆន ងំចំនួន ២ 
ែដលកំពុងែតេនេលចរងក ន។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេធវសមល ក៏ដូចជដបំយ 
ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតកន់ែវក អញច ឹងៃដខងេឆវងរបស់គត់កំពុងែតកន់ែវកសមល 
េហយកូរេទកនុងឆន ងំសមល ែដលេយងេឃញគត់កំពុងែតេធវសមល មនដូចជរបែហលជសមលករ ី
ឬក៏សមលអវីេផសងែដលមនពណ៌រកហម។ អញច ឹងជទូេទសមលករគឺីមនពណ៌រកហម 
អញច ឹងរបែហលជគត់េធវសមលករ ីឬក៏េធវសមលអវីេផសងេដមបីដក់បរតេលក 
ឬក៏េដមបីជអហរេពលរពឹក ែដលេយងេឃញឆន ងំមួយេទៀតគឺកំពុងែតបិទរគប មនរគប 
អញច ឹងអចគត់កំពុងែតដបំយមួយឆន ងំ េហយនិងសលសមលមួយឆន ងំ 
ែដលេយងេឃញមនែផសងកំពុងែតហុយេចញពីឆន ងំទងំពីរេនះ 
បនន័យថឆន ងំទងំពីរគឺកំពុងែតេកដ  គឺគត់កំពុងែតសល និងដបំយេហយេកដ  
គឺឆន ងំទងំពីរគឺេនេលចរងក ន អញច ឹងេយងអត់អចប៉ះផទ ល់េទឆន ងំបនេទ 
េរពះថរបសិនេបេយងប៉ះផទ ល់វអចេធវឲយេយងរលកបន អញច ឹងេយងរតូវេរបែវក 
ឬក៏េរបរកណត់េដមបីចប់ឆន ងំេនះ េហយេដមបីកូរសមលឲយបនសពវេរគឿង 
េដមបីលយេរគឿងផសំឲយបនសពវ គឺេយងរតូវេរបែវកេដមបីកូរ គឺេយងអត់េរបៃដេយងេទ 
េរពះវអចេធវឲយេយងរលក។ អញច ឹងរូបភពទី ២ េនះគឺរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់បនមកផទះបយរបស់គត់េដមបីដសំល បនន័យថេធវមហូប និងដបំយ 
េហយគត់កំពុងែតកូរសមលរបស់គត់េនេពលែដលគត់កំពុងែតចមអិន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីគត់ចមអិនបយមហូបឆអិនេហយ 
េយងេឃញរសតីចំណស់មន ក់េនះក៏បនដួសបយនិងមហូបរបស់គត់ចូលេទកនុងថង់ចំនួនពីរ 
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អញច ឹងេយងេឃញេនខងមុខរសតីចំណស់មន ក់េនះ គឺេយងេឃញមនឆន ងំពីរ 
ែដលឆន ងំមួយគឺជឆន ងំសមល អត់មនៃដេទ បនន័យថឆន ងំសមលគឺៃដខល ីចំែណកឯឆន ងំមួយេទៀត 
គឺជឆន ងំបយ ែដលមនៃដកន់ែវង េយងេឃញមនៃដកន់ែវងេនេលឆន ងំបយ 
េហយសមលរបស់គត់គឺពណ៌រកហម ចំែណកបយគឺពណ៌ស។ អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់បនដួសបយេចញពីឆន ងំ េហយដក់េទកនុងថង់ ឬក៏កញច ប់ចំនួនពីរ 
ែដលេយងេឃញកញច ប់នីមួយៗគឺមនបយនិងមនមហូប អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតេរៀបចំចងហ ន់ 
េដមបីរបេគនដល់រពះសងឃ ឬក៏េដមបីរប់បរតដល់រពះសងឃ 
ែដលេយងេឃញគត់បនខចប់បយជពីរកញច ប់ េហយកញច ប់នីមួយៗ 
គឺគត់ដក់ទងំបយទងំសមលចូលេទែតមដង។ អញច ឹងបនន័យថគត់ដក់សមលរសូប រសូបេលបយ 
លយជមួយបយ េហយខចប់ចូលេទកនុងកញច ប់មួយ។ អញច ឹងគត់េធវែបបេនះគឺ 
េដមបីេរៀបចំចងហ ន់ទុកេនេពលែដលរពឹកេឡង គឺរប់បរត គឺរប់បរតដល់រពះសងឃ។ 
អញច ឹងេយងេឃញៃដខងេឆវងរបស់គត់កំពុងែតេរៀបចំដក់េនែកបរកញច ប់បយ 
េហយៃដសដ គឺំគត់កន់ែវកបយ គត់កន់ែវកបយ េហយគត់ដួសបយេចញពីឆន ងំ 
ដក់ចូលេទកនុងកញច ប់មួយេនះេដមបីេរៀបចំ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីគត់េរៀបចំបយេចញជពីរកញច ប់េហយ គត់ក៏ចងកញច ប់េនះឲយបនសអ ត 
អញច ឹងគត់បនចងមត់ថង់ ឬក៏បិទកញច ប់េនះឲយបនសអ ត េហយគត់បនេចញមកខងេរកផទះ។ 
អញច ឹងរូបភពទី ៤ េនះ េយងេឃញរសតីមន ក់េនះគត់ពក់អវៃដែវងដែដល 
េសលៀកសំពត់ពណ៌សដែដល េហយគត់ពក់ែសបកេជង អញច ឹងែសបកេជងរបស់គត់ 
គឺជែសបកេជងស៊ក េយងេហថែសបកេជងស៊ក 
េហយគត់ពក់ែសបកេជងេនះេចញមកខងេរកផទះ 
េដយយកកញច ប់បយទងំពីរមកដក់េលតុមួយ អញច ឹងតុេនះគឺជតុធមមត ឬក៏តុែដក 
ឬក៏តុអចបត់បន អញច ឹងេនេពលែដលេយងរតូវករេលកវេចញេរក 
េយងរគន់ែតយកវេចញេរកេហយលតវ េយងអចលតតុេនះេទជរូបរងតុមួយបន 
េហយេនេពលែដលេយងចង់ទុកវញិ េយងបត់តុេនះេទតមរូបរងរបស់វវញិ 
អញច ឹងវអចមនរូបរងេសដង តុេនះគឺមនរូបរងេសដងេនេពលែដលេយងបត់ទុក 
បុ៉ែនតេនេពលែដលេយងរតូវករេរប េយងរគន់ែតលតវេទគឺរូបរងតុនឹងេចញជរងតុ 
ែដលអចឲយេយងេរបរបស់បន េដមបីសរមប់ដក់អីវ៉ន់ ឬក៏ដក់សមភ រៈេផសងៗ 
េហយេពលខលះេយងអចយកតុេនះមកញុបំយផងែដរ។ អញច ឹង[…] េពលខលះរបជជនកមពុជ 
គត់ញុបំយេលកេនទល គត់រកលកេនទល េហយដួសបយញុេំលកេនទល 
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ចំែណកេពលខលះេទៀតរគួសរខលះគឺគត់ដក់បយេលតុ 
អញច ឹងបនន័យថគត់ដួសបយមកដក់េលតុ េហយអងគុយេលេកអីេដមបីញុបំយ 
បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះគឺរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់បនយកតុេនះ 
េដមបីមកដក់កញច ប់បយរង់ចដំក់បរតដល់រពះសងឃ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទ ប់ពីរសតីចំណស់មន ក់េនះគត់បនេរៀបចំចងហ ន់ 
ឬក៏េរៀបចំបយរចួរល់េហយ គត់ក៏បនចូលមកដស់េចរសីរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់ចូលមកដស់េកមងរសីមន ក់ែដលកំពុងេគង ែដលេកមងរសីមន ក់េនះ 
េយងេមលេទអយុគត់របែហលជ ៦ ឆន  ំអញច ឹងគត់កំពុងែតេគងេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់េនះគត់បនមកដស់េចរសីរបស់គត់េដមបីឲយេរកក។ 
ជទូេទមនុសសចស់គត់េគងេលឿន បនន័យថគត់េគងឆប់ភញ ក់។ គត់សរមនត េយង 
មនុសសចស់េយងេរបពកយថសរមនត ចំែណកឯេកមងេយងេហថេគង ឬក៏េដក 
អញច ឹងមនុសសចស់គត់េគង គត់សរមនតគឺគត់ភញ ក់េលឿន េហយគត់ភញ ក់េនេពលរពឹករពលឹម 
បុ៉ែនតេកមងគឺគត់អត់ចូលចិតតភញ ក់េលឿនេទ អញច ឹងគត់េគងរហូតទល់ែតេពលរពឹក 
រហូតទល់ែតដល់យយគត់ដស់។ អញច ឹងេយងេឃញ[...]េកមងរសីមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេគង 
ែដលកបលរបស់គត់េកយេនេលេខនយ េហយគត់ដណដ ប់ភួយមួយ េដយភួយេនះគឺពណ៌េលឿង 
អញច ឹងេពលេនះគឺជេពលរពឹកេហយ ដូេចនះរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់បនេទដស់នងឲយភញ ក់េឡង អញច ឹងេកមងរសីតូចេនះគឺគត់អត់ចង់ភញ ក់េទ 
េដយសរែតគត់ចូលចិតតេគង េកមងគឺចូលចិតតេគង េហយេគចូលចិតតឲយេគងឲយបនយូរ 
គឺេគអត់ចង់េរកកេទេនេពលែដលេគេគង អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់េនះដស់េចរសីរបស់គត់ 
េដមបីឲយនងេរកកពីេគង េដមបីេរៀបចំខលួន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់បនដស់េចរសីគត់េរកកេហយ អញច ឹងគត់បននេំចរសីរបស់គត់មកខងេរកផទះ 
េដមបីអងគុយរង់ចរំពះសងឃ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ គឺពួកេគទងំពីរនក់ 
គឺកំពុងែតអងគុយេនេលេកអីមន ក់មួយ េដយរសតីចំណស់ែដលជយយ 
អញច ឹងចំេពះមនុសសចស់េហេទកូនេកមងេយងេហថេច 
រឯីេចរតូវេហមកមនុសសចស់វញិថយយ អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់គឺជយយនិងេច 
េដយរសតីចំណស់ជយយ និងេកមងរសីតូចមន ក់េនះគឺជេច។ 
េដយេយងេឃញពួកេគទងំពីរនក់កំពុងែតអងគុយេនេលេកអីេនខងមុខផទះ 
េដយរសតីចំណស់គត់អងគុយេលេកអី គត់ដក់ៃដរបស់គត់ទងំពីរេនេលជងគង់ 
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អញច ឹងគត់អងគុយរង់ចេំដយដក់ៃដទងំពីរេនេលជងគង់ រឯីេកមងរសីមន ក់េនះគត់ចងសក់ទីទុយ 
េយងេឃញសក់គត់ចងទីទុយ េហយគត់ពក់អវៃដែវងពណ៌ស និងេសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម  
ពក់ែសបកេជងប៉ត អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់កំពុងែតអងគុយរង់ចេំដមបីដក់បរតរពះសងឃ 
េហយេនខងមុខរបស់ពួកេគទងំពីរនក់គឺមនតុចំនួនមួយ អញច ឹងគឺមនតុមួយ េហយែដលតុេនះ 
េនេលតុគឺមនចងហ ន់ឬក៏មហូបអហរចំនួនពីរកញច ប់ អញច ឹងមហូបអហរចំនួនពីរកញច ប់េនះ 
គឺជមហូបអហរែដលរសតីចំណស់មន ក់េនះគត់បនេរៀបចំ េដមបីដក់បរតដល់រពះសងឃ 
ឬក៏េដមបីរប់បរតដល់រពះសងឃ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី 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 បរតរពះសងឃគឺសរមប់ដក់ចងហ ន់ 
ឬក៏ដក់បយ ដូេចនះរតូវែតមនគរមប េរពះរបសិនេបអត់គរមបេទ 
េនេពលែដលរពះសងឃេដរបិណឌ បត ឬក៏េដរបិណឌ ចងហ ន់េនតមផលូវ អចដីហុយរបឡក់ចងហ ន់បន 
ដូេចនះបរតរតូវែតមនគរមបបិទឲយជិត បិទឲយសអ ត េហយជទូេទរពះសងឃអត់ពក់រទនប់េជងេទ 
ឬក៏អត់ពក់ែសបកេជងេទ េដយសរែតរពះសងឃគឺរតូវែតេដរេដះែសបកេជង 
អញច ឹងរពះសងឃអត់អចពក់ ភគេរចនរពះសងឃេដរបិណឌ បត គឺអត់ពក់រទនប់េជង 
ឬក៏ែសបកេជងេនះេទ េហយេយងេឃញេនខងេរកយរពះសងឃគឺមនេកមងរបុសមន ក់ 
ែដលេកមងរបុសមន ក់េនះ អយុគត់របែហលជ ១០ ឆន  ំឬក៏ ១២ ឆន  ំអញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺេយងេហថកូនសិសសេលក។ េដយេកមងរបុសមន ក់េនះគឺេដរតមរពះសងឃជនិចចេនេពល[…] 
េនេពលែដលរពះសងឃេដរបិណឌ បត េដយេកមង េនចំេហៀងេកមងរបុសេនះ គឺសព យថង់យមមួយ 
អញច ឹងគត់សព យថង់យមេដរ េដរបិណឌ បតជមួយនឹងរពះសងឃ 
េដយកូនសិសសេលកគឺជអនកែដលរស់េនជមួយនឹងេលក ឬក៏អនកែដលរស់េនេនកនុងវតត 
េហយកូនសិសសេលកគឺគត់អត់េទផទះេទ បនន័យថគត់សន ក់េននឹងវតត េរៀនេនវតត 
េហយជួយេធវករងរវតត និងហូបបយេនវតតែតមដង។ អញច ឹងគត់ទុកវតតដូចជផទះរបស់គត់អញច ឹងែដរ 
េដយគត់សន ក់េនជមួយនឹងេលកែតមដ្ង អញច ឹងេនេពលែដលរពះសងឃេដរបិណឌ បត 
ឬក៏និមនតេទណមកណ កូនសិសសេលកែតងែតេដរេទជមួយ េដមបីជួយករងររបស់រពះសងឃ 
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ដូចជសព យយម ឬក៏កន់ថង់ កន់បរតជេដម ែដលជក់ែសដងេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺគត់ពក់អវៃដខល ីេខេជងខលីពណ៌ស េហយពក់ែសបកេជងផទ ត់ េហយេនៃដខងេឆវងរបស់គត់ 
គឺមនសព យថង់យម អញច ឹងកបូបរបស់រពះសងឃេយងេហថថង់យម។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីរពះសងឃនិមនតេដរបិណឌ បតតមភូម ិឬក៏តមផទះនីមួយៗរចួរល់មក 
បនតិចេរកយមករពះសងឃេនះក៏បនមកដល់ផទះរបស់រសតីចំណស់មន ក់េនះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះគឺរសតីចំណស់ 
រពះសងឃក៏បននិមនតមកដល់ផទះរបស់រសតីចំណស់េនះ បនទ ប់មករពះសងឃក៏បនឈប់ 
េហយរង់ចឲំយរសតីមន ក់េនះគត់ដក់បរត។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺរពះសងឃគត់ឈប់ េហយេកមងរបុសែដលជកូនសិសសេលក គឺឈរេនពីេរកយរពះសងឃ 
ចំែណកឯរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់កំពុងែតលុតជងគង់េនេលករមលមួយ 
អញច ឹងេយងេឃញរសតីចំណស់ែដលជយយគត់លុតជងគង់េនេលករមលមួយ 
រឯីេចរសីរបស់គត់លុតជងគង់េនេលករមលមួយ ែដលករមលរបស់ពួកេគគឺពណ៌េលឿង 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរគឺកំពុងែតអងគុយលុតជងគង់ ែដល កនុងៃដរបស់ពួកគត់ទងំពីរ 
គឺកន់ថង់បយមន ក់មួយកញច ប់ៗ អញច ឹងពួកេគកំពុងែតអងគុយលុតជងគង់ចំេពះមុខរពះសងឃ 
េដយករេគរព។ អញច ឹងេយង ជទូេទេយងេគរពរពះសងឃេដយករលុតជងគង់ និងករថវ យបងគំ 
ដូេចនះេហយរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់រតូវែតអងគុយលុតជងគង់ 
មយ៉ងវញិេទៀតពួកេគទងំពីរនក់រតូវែតេដះែសបកេជងផងែដរ។ 
អញច ឹងេនកនុងករដក់ចងហ ន់រពះសងឃ ឬក៏ដក់បរតរពះសងឃ េយងរតូវែតេដះែសបកេជង 
េរពះថរបសិនេបេយងពក់ែសបកេជង អចេធវឲយេយងបបបន 
អញច ឹងរពះសងឃគឺេដរេដះែសបកេជង ដូេចនះេយងរតូវែតេដរេដះែសបកេជង 
េហយេយងអត់រតូវអងគុយខពស់ជងរពះសងឃេនះេទ េរពះរពះសងឃតំណងឲយរពះពុទធ អញច ឹងេយង 
េយងអត់អចអងគុយខពស់ជងរពះសងឃេទ ដូេចនះេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ 
គឺរសតីចំណស់មន ក់េនះនិងេចរសីរបស់គត់ គឺកំពុងែតអងគុយលុតជងគង់េនខងមុខរពះសងឃ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីពួកគត់អងគុយលុតជងគង់េលករមលរចួរល់េហយ ពួកគត់ទងំពីរ េកមងរសីមន ក់េនះ និងេច 
និងយយរបស់នង ែដលជរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់ក៏បនកន់កញច ប់បយ 
និងេលកបយេឡងេដមបីបួងសួង។ អញច ឹងជធមមតមុនេពលែដលេយងដក់ចងហ ន់ 
ឬក៏ដក់បរតេលក ឬក៏ដក់ចងហ ន់ដល់រពះសងឃ េយងែតងែតបួងសួងសំុេសចកតសុីខ 
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ឬក៏សំុរកសីុមនបន េហយនិងឧទទិសចំេពះបយ 
ឬក៏មហូបេនះេទដល់មនុសសបងបអូនសច់ញតិរបស់េយងែដលបនសល ប់េទ។ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
ជមួយនឹងេចរសីរបស់គត់ហនឹង គត់កំពុងែតេលកបយេឡង ែដលេយងេឃញគត់កន់បយ 
េដយៃដទងំពីររបស់គត់ ៃដទងំពីររបស់គត់ គឺគត់រទកញច ប់បយ 
េហយេលកេឡងកមពស់នឹងកបលរបស់គត់ េហយពួកគត់ទងំពីរនក់កំពុងែតបិទែភនក 
េដមបីបួងសួង។ អញច ឹងគត់អចសំុបួងសួងឲយមនេសចកតីសុខ ឲយមនសុខភពលអ 
ឲយមនកររកសីុមនបន ក៏ដូចជេកមងរសីមន ក់េនះសំុបួងសួងឲយគត់េរៀនពូែកជេដម។ 
អញច ឹងជទូេទករ ករដក់បរតរពះសងឃ មុននឹងេយងដក់ 
េយងែតងែតបួងសួងនូវបំណងរបថន េផសងៗែដលេយងចង់បន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញរពះសងឃក៏បនេបកបរតេឡង 
អញច ឹងរពះសងឃក៏បនេបកគរមបបរត ែដលជទូេទបរតរពះសងឃគឺែតងែតមនគរមប 
េដមបីករពរដីហុយ កំុឲយដីហុយចូលរបឡក់ចងហ ន់ ឬក៏របឡក់មុខមហូប ឬក៏មហូបអហរ 
ែដលរពះសងឃ[មិន]បិណឌ បតបន។ 
អញច ឹងេដមបីឲយរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់េនះដក់ចងហ ន់ឬក៏ដក់បរត 
រពះសងឃរតូវែតេបកគរមបបរត េរពះថករដក់ចងហ ន់គឺេយងែតងែតដក់េនកនុងបរតជនិចច។ 
អញច ឹងេយងយកេទដក់កនុងបរតរបស់រពះសងឃ េដមបីរបេគនដល់រពះសងឃ ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី 
១០ គឺរពះសងឃកំពុងែតេបកគរមបបរតេឡង េដមបីឲយរសតីចំណស់និងេចរបស់គត់ 
អចដក់បរតបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីរពះសងឃេបកបរតរចួរល់េហយ េបកគរមបបរតេហយ រសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយកកញច ប់បយេទដក់ចូលេទកនុងបរតរបស់រពះសងឃ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងបួងសួងរចួេហយ េយងកន់កញច ប់បយរបស់េយងបួងសួងរចួេហយ 
េយងរតូវយកចងហ ន់របស់េយងេទដក់េនកនុងបរតរបស់រពះសងឃ េដមបីរបេគនេទដល់រពះសងឃ។ 
អញច ឹងជទូេទ មនុសសរសីអត់អចប៉ះពល់រពះសងឃបនេទ េដយសរែតរពះសងឃ 
វន័ិយរបស់រពះសងឃ គឺមិនឲយប៉ះពល់មនុសសរសី ដូេចនះេយងេធវយ៉ងណ 
របសិនេបេយងជមនុសសរសី េយងរតូវែតរបយ័តនមិនរតូវប៉ះពល់រពះសងឃេនះេទ 
េរពះវអចេធវឲយេយងបបបន េហយរពះសងឃគឺខុសវន័ិយសងឃផងែដរ 
ដូេចនះរបសិនេបមនុសសរបុសគឺអត់អីេទ គឺប៉ះអត់អីេទ 
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បុ៉ែនតមនុសសរសីគឺេយងអត់រតូវប៉ះរពះសងឃជដច់ខត។ ែដលេយងេឃញរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គឺគត់រគន់ែតយកកញច ប់បយដក់េទកនុងបរតរពះសងឃ គឺគត់អត់ឲយប៉ះរពះសងឃេនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីទទួលបនបយ 
កញច ប់បយទងំពីរពីរសតីចំណស់មន ក់េនះេហយ រពះសងឃក៏បនបិទគរមបបរតមកវញិ។ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីទទួលចងហ ន់ ជទូេទរពះសងឃែតងែតបិទគរមបបរតមកវញិជមុនសិន 
មុននឹងសូរតធម៌ឲយពរ បនន័យថរពះសងឃបនទទួលចងហ ន់រចួេហយ 
បនទ ប់មកគត់ែថរកសចងហ ន់េនះបនយ៉ងលអមិនឲយរបឡក់ គឺគត់រគបគរមបបរតេទវញិ 
េដមបីកំុឲយចងហ ន់របឡក់ដី ឬក៏របឡក់ធូលីេផសងៗែដលហុយ។ អញច ឹងរូបភពទី ១២ 
បនទ ប់ពីទទួលចងហ ន់រចួ រពះសងឃេនះក៏បនបិទគរមបបរតមកវញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីរសតីចំណស់ 
និងេចរសីរបស់គត់បនដក់បយចូលេទកនុងបរតរបស់រពះសងឃរចួរល់េហយ 
ពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនមកអងគុយលុតជងគង់េនេលករមលដែដលវញិ 
អញច ឹងពួកេគេនែតលុតជងគង់ដែដល េរពះថករដក់ចងហ ន់េលកគឺមិនទន់ចប់េនះេទ 
ដូេចនះពួកេគរតូវែតរតលប់មកអងគុយលុតជងគង់េនេលករមលវញិ េហយេលកៃដទងំពីរសំពះេឡង 
េដមបីបួងសួង អញច ឹងជទូេទរល់ករដក់បរតេហយ េយងរតូវែតមកអងគុយ េដមបីសំពះបួងសួង 
និងទទួលពរពីរពះសងឃ បនន័យថរពះសងឃនឹងសូរតធម៌េដមបីឲយពរដល់េយង 
េហយនិងបួងសួងឲយេយង េដមបីឲយករេធវបុណយរបស់េយងេនះ គឺទទួលបនបុណយរតលប់មកវញិ 
ឬក៏េដមបីឧទទិសេទដល់អនកែដលបនសល ប់េទ អនកែដលបនែចកឋនេទែដលជបងបអូន 
ឬក៏សច់ញតិរបស់េយង។ អញច ឹងរពះសងឃែតងែតសូរតធម៌ឲយពរ 
េដមបីឲយេសចកតីសុខេទដល់អនកែដលបនដក់ចងហ ន់ 
េហយពួកេយងែដលបនដក់ចងហ ន់េទដល់រពះសងឃរចួេហយ េយងរតូវែតលុតជងគង់េដមបីសំពះ 
េហយសំពះេដមបីសំុបួងសួង សំុពរពីរពះសងឃ េដមបីសំុេសចកតសុីខ 
ឬក៏េដមបីសេរមចនូវបំណងរបថន េផសងៗ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញរសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់េនែតលុតជងគង់ េហយសំពះៃដេឡង 
េលកៃដសំពះេឡង សំពះរពះសងឃ េហយរពះសងឃឈរេនខងមុខពួកេគទងំពីរនក់ 
េដយកូនសិសសរបស់រពះសងឃ ឬក៏កូនសិសសេលកគឺឈរេនខងេរកយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គឺជរូបភពរបស់រពះសងឃ 
ែដលកំពុងែតសូរតធម៌ឲយពរ។ អញច ឹងបនន័យថបនទ ប់ពីគត់ទទួលបនចងហ ន់េហយ 
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រពះសងឃរតូវែតសូរតធម៌ឲយពរដល់អនកដក់ចងហ ន់េទដល់រពះសងឃ េដមបីឧទទិស 
ឬក៏េដមបីជូនពរដល់អនកែដលបនដក់ចងហ ន់ឲយបនសេរមចនូវបំណងរបថន េផសងៗរបស់េគ 
ែដលបនប៉ង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញរពះសងឃកំពុងែតកន់បរត 
ៃដទងំពីររបស់រពះសងឃកំពុងែតកន់បរត េហយរពះសងឃកំពុងែតសូរតធម៌ 
េដមបីឲយពរេទដល់រសតីចំណស់មន ក់េនះ ជមួយនឹងេចរសីរបស់គត់ 
ឲយគត់សេរមចបំណងរបថន េផសងៗេទតមករផសងរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥  រូបភពទី ១៥ គឺេយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីរពះសងឃបនសូរតធម៌ឲយពរដល់រសតីចំណស់និងេចរសីរបស់គត់េហយ 
អញច ឹងេយងេឃញរពះសងឃក៏បនែបរមករកកូនសិសសរបស់គត់ 
ឬក៏កូនសិសសេលកែដលឈរេនខងេរកយ 
អញច ឹងកូនសិសសេលកគត់ឈរេនខងេរកយរពះសងឃជនិចច។ 
អញច ឹងបនទ ប់ពីរពះសងឃបនសូរតធម៌រចួរល់េហយ គត់ក៏បនែបរមករកកូនសិសសរបស់គត់វញិ 
អញច ឹងគត់ គត់បនែបរមករកកូនសិសសេលក េហយេបកគរមបបរតេឡង 
េដមបីឲយកូនសិសសេលកដកចងហ ន់េចញពីបរតយកមកដក់កនុងថង់យម។ 
អញច ឹងេដយសរែតបរតេនះតូច បរតតូច ដូេចនះអត់អចដក់ចងហ ន់បនេរចនេនះេទ 
អញច ឹងរល់េពលែដលរពះសងឃបនទទួលចងហ ន់ពី[…] ពីរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
ឬក៏ពីរបជជនរចួរល់េហយ រពះសងឃែតងែតយកចងហ ន់េនះមកឲយកូនសិសស 
េដមបីយកេចញពីបរតដក់េទកនុងថង់យមវញិ 
េដយសរែតបរតតូចអត់អចដក់ចងហ ន់បនេរចនេទ េរពះវេពញ េហយអចេហៀរ 
និងធល ក់ចុះបន ដូេចនះេគរតូវេផទរចងហ ន់ដក់ចូលេទកនុងថង់យម 
ែដលថង់យមគឺជកបូបមួយរបស់រពះសងឃ គឺជកបូបធំមួយ បនន័យថកបូបេធវអំពីរកណត់ 
េហយវធំមួយែដលមនៃដយួរសរមប់សព យ អញច ឹងកបូបេនះគឺធំ 
ដូេចនះអចដក់ចងហ ន់បនេរចន។ អញច ឹងបនទ ប់ពីរពះសងឃគត់ទទួលបនចងហ ន់ពីរបជជន 
គត់ែតងែតយកចងហ ន់ទងំេនះមកឲយកូនសិសស េដមបីដក់េទកនុងថង់យម។ 
អញច ឹងកូនសិសសគត់សព យថង់យមេដរតមពីេរកយរពះសងឃជនិចច ែដលេនកនុងថង់យមេនះ 
គឺជចងហ ន់របស់រពះសងឃ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញ 
បនទ ប់ពីរពះសងឃគត់បនទទួលចងហ ន់ពីរសតីចំណស់មន ក់េនះ រមួនឹងេចរសីរបស់គត់េហយ 
បនទ ប់ពីគត់ឲយពររចួរល់េហយ រពះសងឃក៏បនបនតដំេណ រេទផទះេផសងេទៀត។ 
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញរពះសងឃក៏ ក៏និមនតេទ[េដរ]រកបិណឌ បតេនផទះេផសងេទៀត 
េនផទះែដលែកបរៗេនះ ែដលេគរង់ចដំក់ចងហ ន់រពះសងឃ ឬក៏រង់ចដំក់បរតរពះសងឃ 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺរពះសងឃកំពុងែតនិមនតេនខងមុខ 
កូនសិសសេនេដរតមខងេរកយ។ អញច ឹងេនេពលែដលរពះសងឃេដរ េយងេហថនិមនត 
េយងអត់េហថេដរេទ េរពះថេយងមនភសសរមប់េរបចំេពះរពះសងឃ ែដលរពះសងឃេដរ 
េយងេហថនិមនត រពះសងឃហូប ឬក៏េនេពលែដលរពះសងឃញុចំំណីអហរ េយងេហថឆន់ 
េយងអត់និយយថញុេំទ គឺេយងេរបពកយថឆន់។ អញច ឹងរពះសងឃឆន់ រពះសងឃនិមនត 
រឯីេនេពលែដលរពះសងឃេគង េយងេហថរពះសងឃសិង អញច ឹងរពះសងឃគឺមនភសេផសង 
េយងអត់េរបរបស់ភសដូចេយងធមមតេទ ែដលេយងេឃញថេពលេគងេយងេហថសិង 
េពលេដរេយងេហថនិមនត េហយនិងេពលញុេំយងេហថឆន់ 
អញច ឹងេយងរតូវេរបរបស់ពកយេពចន៍ឲយបនរតឹមរតូវ 
េនេពលែដលេយងនិយយជមួយនឹងរពះសងឃ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១៦ េនះ 
គឺរពះសងឃកំពុងែតនិមនតេទរកផទះេផសងេទៀត ឬក៏និមនតបិណឌ បតេទផទះេផសងេទៀត 
ែដលរពះសងឃនិមនតេនខងមុខ ចំែណកកូនសិសសគឺគត់េដរេនខងេរកយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ េនកនុងរូបភពទី ១៧ េយងេឃញរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេរៀបចំអីវ៉ន់របស់គត់ េដមបីរតលប់ចូលកនុងផទះវញិ។ អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់ក៏បន គត់េរកកឈរេឡង េដយគត់េរកកឈរេឡង េហយគត់បនយករកណត់ 
ឬក៏ករមលែដលគត់លុតជងគង់េលអមបញ់មិញមកបត់ ឬក៏មកមូរ េដមបីយកេទទុក។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតឈរមូរករមលែដលគត់បនរកលលុតជងគង់ 
េដមបីដក់បរតរពះសងឃអមបញ់មិញ ចំែណកឯេកមងរសីែដលជេចរសីរបស់គត់ គឺកំពុងែតអងគុយ 
េហយពក់ែសបកេជង េដយសរែតែសបកេជងេនះជែសបកេជងប៉ត ដូេចនះវពិបកនឹងពក់បនតិច 
អញច ឹងេកមងរសីមន ក់េនះ គត់រតូវែតអងគុយចុះ េហយទញែសបកេជងរបស់គត់មកពក់ 
េដយេយងេឃញគត់អងគុយ និងេលកេជងមខ ងេឡង េជងមខ ងគត់ដក់េនេលដី 
េជងមខ ងគត់េលកេឡង េហយយកែសបកេជងមកពក់េនេលេជងែដលេលកេឡងេលេនះ។ 
េដយេយងេឃញៃដទងំពីររបស់េកមងរសីមន ក់េនះ គឺគត់កន់ែសបកេជងេដមបីពក់ 
េហយចំែណកឯែសបកេជងរបស់រសតីចំណស់ែដលជយយេនះ គឺគត់ពក់ែសបកេជងស៊ក 
ដូេចនះគឺងយរសួលកនុងករពក់ អត់ពិបកេទ អញច ឹងេកមងរសីមន ក់េនះគត់ពិបកពក់ែសបកេជង 
េដយសរែតែសបកេជងជែសបកេជងប៉ត។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់បនមូរករមលេឡងរចួេហយ េហយេចរសីរបស់គត់ 
ក៏បនពក់ែសបកេជងរចួរល់េហយែដរ ដូេចនះពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនកន់ករមលមន ក់មួយៗ 
េដយេយងេឃញករមលនីមួយៗគឺគត់េកៀបេទនឹងេកលៀករបស់គត់ 
អញច ឹងបនន័យថេកៀបេទនឹងេកលៀកែដលេនេរកមសម របស់គត់ ែដលេយងេឃញគត់អត់កន់េទ 
បនន័យថគត់េតបៀតេកលៀក េយងេហថេតបៀតេកលៀក េដមបីយកករមលេនះចូលេទកនុងផទះ។ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់ក៏បនេដរចូលេទកនុងផទះ េហយបំេពញករងររបចៃំថងរបស់ពួកេគវញិ 
បនទ ប់ពីពួកេគដក់បរតរពះសងឃរចួ។ អញច ឹងេយងេឃញរសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់េតបៀតេកលៀកនូវករមល គត់យកករមលមកេតបៀតេកលៀក េហយេដរេទខង េដរចូលេទកនុងផទះ 
ែដលេចរសីរបស់គត់កំពុងែតេដរេនខងេរកយ 
អញច ឹងពួកេគទងំពីរនក់គឺមនអរមមណ៍ថរសស់រសយនិងសបបយរកីរយ 
េដយសរែតពួកេគបនដក់បរតដល់រពះសងឃ ែដលជចំណីអហរ មនដូចជបយ 
និងមនសមលជេដម េហយពួកេគបនបួងសួងសំុនូវេសចកតរីបថន  
ឬក៏បំណងរបថន េផសងៗឲយបនសេរមច េរពះថពួកគត់ជអនកកន់រពះពុទធសសន 
ដូេចនះពួកគត់េគរពរពះសងឃ និងពួកគត់ែតងែតចូលចិតតេធវបុណយរប់បរតជមួយនឹងរពះសងឃ 
េហយជក់ែសដងគឺេនកនុងរបេទសកមពុជគឺជរបេទសែដលកន់រពះពុទធសសន 
ែដលមនរបជជនជង ៩០ ភគរយគឺកន់រពះពុទធសសន និងេគរពរពះសងឃ ដូេចនះេរៀងរល់ៃថង 
េរៀងរល់េពលរពឹក គឺែតងែតមនករដក់ចងហ ន់ ឬក៏ដក់បរតដល់រពះសងឃ 
េហយចំែណកឯៃថងសីល ែដលៃថងសីល ជៃថងសីល គឺេយងែតងែតេទវតតេដមបីសដ ប់េលក 
សដ ប់េលកសូរតធម៌ េហយនិងរបេគនចងហ ន់ដល់រពះសងឃេនកនុងវតត ចំែណកឯមិនែមនៃថងសីល 
គឺេយងរង់ចេំនកនុងផទះ េដមបីដក់ចងហ ន់ដល់រពះសងឃ ឬក៏ដក់បរតដល់រពះសងឃ 
ជក់ែសដងដូចរសតីចំណស់មន ក់េនះ គឺគត់ដក់បរតេន រសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គឺគត់ដក់បរតដល់រពះសងឃ េនេពលែដលគត់េនផទះ បនន័យថគត់អត់េទវតតេនះេទ 
គឺរពះសងឃនិមនតមកបិណឌ បតេនមុខផទះរបស់គត់ែតមដង។ 


