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សួសតីមដងេទៀត! េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេរកកពីរពលឹមេដមបីដក់បរត។

េដយរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីចំណស់មនក់ ែដលគត់មនអយុរបែហលជហសិបឆន ំ
គត់ពក់អវពណ៌ស ៃដែវង និងសំពត់ពណ៌ស រតឹមសមង[ខ ្នង]េជង។ គត់េទបែត គត់េរកក

គត់េរកកពីសរមនតេនេពលរពឹករពលឹម។ អញច ឹងសរមប់មនុសសចស់េយងេរបពកយ សរមនត
េយងអត់េរបពកយេគងេទ េគងេយងេរបសរមប់មនុសសែដលមនអយុរបែហលេយង បអូនេយង
ឬក៏បូ អនេយង ឬក៏បងេយងបនតិច េយងអចេរបពកយេគង

ប៉ុែនតសរមនតេយងេរបសរមប់មនុសសចស់។ អញច ឹងរសតីមនក់ រសតីែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ

គឺគត់េទបែតេរកកពីសរមនតេនេពលរពឹករពលឹម េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់
េយងេឃញមនែរគមួយ មនពូកមួយ មនភួយ និងមនេខនយ។ អញច ឹងេយងេឃញេខនយ
េយងេរបសរមប់េកយ េកយកបលរបស់េយង ភួយេយងេរបសរមប់ដណដប់ខួ ន
ល

េនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថរង។ អញច ឹងេយង […] េយងេឃញរសតីចំណស់
ែដលេនកនុងរូបភពទីមួយេនះ គត់េទបែតភញក់ គត់េទបែតេរកកពីសរមនត បនទប់មក

គត់ក៏អងគុយ គត់ក៏អងគុយេនេលែរគរបស់គត់ និងគត់ពត់ខួ នរបស់
ល
គត់ អញច ឹងៃដទំងពីររបស់គត់
ៃដខងេឆវង និងៃដខងសដ ំ េលកេឡងេទេលេដមបីពត់ខួ ន
ល េដមបីពត់ខួ ន
ល

អញច ឹងគត់មិនទន់េរកកពីែរគេនេឡយេទ គត់េទបែត គត់ពត់ខួ ន
ល គត់ពត់ខួ នសិ
ល
ន

បនទប់មកេទបគត់េរកកពីេលែរគ។ ែដលេយងេឃញ […] ែដលេយងេឃញេនខងេរកបងអួច
េយងេឃញ េយងេឃញមនភនំ និងរពះអទិតយែដលេទបនឹងរះ។ អញច ឹងជទូេទ

េនេពលរពឹករពលឹមគឺមនរពះអទិតយរះ េនេពល គឺមនរពះអទិតយរះេនេពលរពឹករពលឹម
អញច ឹងរសតីចំណស់គត់េរកកពីសរមនតេនេពលរពឹករពលឹម និងអងគុយេនេលែរគ
និងពត់ខួ នមួ
ល យសនទុះ។

បនទប់មករូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងចរងកនបយ

ឬក៏េយងអចេហបនថ ផទះបយ។ អញច ឹងចរងកនបយ និងផទះបយដូចគន។
អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់េដរចូលេទកនុងផទះបយ េដមបីដប
ំ យ និងេធវមូ ហប។

អញច ឹងគត់ដប
ំ យនិងេធវមូ ហបកនុងេពលែតមួយ េដមបីឲយទន់េពល ដក់បរតេលកេនេពលរពឹក។
អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់ដប
ំ យបេណដរ គត់េធវមូ ហបបេណដរ អញច ឹងមនឆនង
ំ ពីរ
មួយដំបយ ឆនង
ំ មួយេទៀត គឺេធវមូ ហប ឬក៏េធវសមល។ អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ែវក
កន់ែវកសមលេនកនុងៃដរបស់គត់ គត់កំពុងែតកូរសមល

េដយេយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខង េយងេឃញែផសងហុយេចញមកខងេរក
ែដលេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថសមលែដលរសតី សមលែដលគត់េធវគឺមនរសជតិឆងញ់ ។
អញច ឹងគត់ដប
ំ យបេណដរ េធវសមលបេណដរ េនកនុងផទះបយរបស់គត់។
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បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដល េរកយេពលែដលមហូប

េរកយេពលែដលមហូបនិងបយរបស់គត់ឆិអនេហយ គត់ក៏បនេរបែវក គត់ក៏បនេរបែវក
ដួសបយដក់ចូលេទកនុង ដក់ចូលេទកនុងថង់ េដមបីេវចខចប់ េដមបីេវចខចប់

ងយរសួលដក់បរតេលក េនេពលែដល េនេពលែដលេលកនិមនតមកកត់ផទះរបស់គត់។
អញច ឹងេយងេឃញេនេលតុ េនកនុងចរងកនបយរបស់គត់មនថង់ពីរ

ែដលថង់មួយគត់បនេរបែវកសមល ដួសសមល ដក់ចូលេទកនុងថង់េនះ ថង់ទីពីរ […]
ថង់ទីពីរេនេលតុេនះ គឺគត់បនេរបែវកបយ ដួសបយដក់ចូលកនុងថង់េនះ។

អញច ឹងគត់ែបកែចកជពីរថង់ សមលមួយថង់ បយ បយមួយថង់។ េដមបីកុំឲយ េដមបីកុំឲយ
េនេពលែដលេយងដក់សមល និងបយចូលគន កុំឲយបយរ ីក
និងសមលេនេពលែដលដក់ចូលេទកនុងបយនិងទុករយៈេពលយូរ អចេធវឲយសមលេនះផអូម

ឬក៏បយេនះផអូម ដូេចនះេយងអត់អច ដូេចនះេយងអត់អចដក់បរតេលក […] េយងអត់អចរប់
េយងអត់អចដក់បរតេដយដក់សមល និងបយចូលគនបនេទ។ អញច ឹងរសតីចំណស់

គត់បនដួសបយដក់េនកនុង ដក់កញច ប់មួយ ដួសសមលដក់កញច ប់មួយ។ េដយសរែតបយ

និងសមល គត់េទបែតចមអិន គត់េទបែតចមអិនឆអិន េយងេឃញមនែផសងហុយ ហុយមកខងេល
និងមនកលិនឈងុយ។
អញច ឹងរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលគត់បនដួសបយដួសសមលដក់ចូលេទកនុងថង់
េដមបីេវចខចប់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក។ េដយសរែតខងេរក

េនខងេរកផទះ មនដី ឬក៏ដុំថម ដូេចនះគត់រតូវពក់ែសបកេជង ពីេរពះេនខងេរកផទះគឺមនដី

ដូេចនះរបសិនេបគត់អត់ពក់ែសបកេជង អចេធវឲយេជងរបស់គត់របឡក់ និងរបសិនេបមនថម

គត់េដរេនេលថម អចេធវឲយេជងរបស់គត់ឈ។
ឺ អញច ឹងេនេពលែដលេនកនុងផទះគត់េដះែសបកេជង
េនេពលែដលគត់េដរេចញមកខងមុខផទះ គឺគត់រតូវពក់ែសបកេជង។

អញច ឹងរសតីចំណស់ែដលគត់ពក់អវសៃដែវង សំពត់ស រតឹម សំពត់សរតឹមសមង[ខមង]េជងេនះ
គត់បនយក គត់បនដក់តុមួយេនខងមុខផទះគត់ គត់បនដក់តុមួយេនខងមុខផទះគត់
បនទប់មកគត់ក៏បនយកកញច ប់បយ និងសមល ែដលគត់េវចខចប់េនះយកមកដក់េលតុ
េដមបីរង់ចេំ នេពលែដលរពះសងឃនិមនតេដរបិណឌបរត [...] កត់មុខផទះគត់ គត់អច គត់អចដក់
គត់អចដក់បរតនូវបយ ឬក៏មូ ហបេនះ។ អញច ឹងរសតីចំណស់[…] រសតី

រសតីចំណស់េនះគត់បនយក គត់បនដក់តុ េនខងមុខផទះរបស់គត់ និងយកកញច ប់មូ ហប
និងបយែដលគត់បនចមអិន និងដួសេរៀបចំដក់ចូលេនកនុងកញច ប់េនះ

េដមបីេរៀបចំេនេពលែដលរពះសងឃនិមនតកត់ រពះសងឃនិមនតកត់ គត់អចដក់បរតបន។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ រសតីចំណស់មនក់េនះ
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េចរសីរបស់គត់។ ប៉ុែនតេចរសីរបស់គត់េនេគងេនេឡយេទ
េដយសរែតរពឹកេពក េចរសីរបស់គត់េនេកមង ដូេចនះ េចរសីរបស់គត់ចូលចិតតេគងេរចន។
អញច ឹងេយងេឃញេចរសីរបស់គត់េគងេនេលែរគ ែដលេកយេខនយេនេលកបល និងមន

ដណដប់ភួយ និងមនដណដប់ភួយ។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេគងលង់លក់រសួល មិនទន់ភញក់ដឹងខលួនេទ
េដយសរែតគឺជេពលរពឹករពលឹម។ អញច ឹងគត់អត់ចូលចិតតេរកកេនេពលរពឹករពលឹមេទ
អញច ឹងរសតីចំណស់ គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងបនទប់េចរសីរបស់គត់ េដមបី

េដមបីដស់េចរសីរបស់គត់ឲយដឹងខលួន េដមបីដស់េចរសីរបស់គត់ឲយដឹងខលួន

ឬក៏េយងអចេរបពកយេដមបីេហេចរសីរបស់គត់ឲយភញក់ដឹងខលួន េដមបី េដមបីេរៀបចំខួ ន
ល
េចញេទខងេរក ដក់បរត ដក់បរតជមួយនឹងគត់។ អញច ឹងេដយសរែតគត់េកមង
អញច ឹងគត់ចូលចិតតេគង អញច ឹងគត់ចូលចិតតេគងរហូតដល់ជីដូនគត់េចញ

រហូតដល់ជីដូនគត់ចូលមកខងកនុងបនទប់របស់គត់េដមបីេហគត់ ឬក៏ដស់គត់ឲយដឹងខលួន
េដមបីេរៀបចំខួ ន
ល លុបមុខ ដុសេធមញ េចញេទខងេរកដក់បរតជមួយនឹងគត់។

បនទប់មករូបភពទី [៦] រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ គត់ក៏បនដក់េកអីពីរ េនខងមុខតុ
េនមុខផទះរបស់គត់។ េដយេកអីមួយគត់អងគុយ េកអីមួយេទៀត េចរសីរបស់គត់អងគុយ។
ពួកគត់ទង
ំ ពីរពក់អវដូចគន ពណ៌ស ៃដែវង ប៉ុែនតេចរសីរបស់គត់េសលៀកេខេជងែវង
ពណ៌េខម និងរសតីចំណស់មនក់េនះ គត់េសលៀកសំពត់ពណ៌ស រតឹមជងគង់

និងមនពក់ែសបកេជងពណ៌េខម និងេចរសីរបស់គត់ ពក់ែសបកេជងពណ៌ស។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរកំពុងែតអងគុយេដមបីរង់ចរំ ពះសងឃ និមនតមក និមនតមកផទះរបស់គត់
េដយេយងេឃញេនខងេរកយខនងរបស់គត់ មនតុមួយ និងមនកញច ប់បយ និងមហូប

េដមបីេរតៀមរប់បរតេនេពលែដលេរតៀមដក់បរតេនេពលែដលរពះសងឃនិមនតកត់ផទះរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ រពះសងឃក៏បននិមនតមក
រពះសងឃក៏បននិមនតកត់ផទះរបស់គត់។
ជទូេទរពះសងឃែតងែតនិមនតបិណឌបរតេនេពលរពឹករពលឹមេដមបី េដមបីបិណឌបរតយកមហូប
យកបយ ទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់ ទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់។ អញច ឹងជទូេទ

ជទូេទរពះសងឃរតូវេរកកពីរពលឹមេដមបីេដរបិណឌបរត េដមបីេដរបិណឌបរតបយ
ឬក៏មូ ហបទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់។ អញច ឹងពកយថឆន់ដូចជពកយថញុ ំ

ប៉ុែនតេយងេរបសរមប់រពះសងឃ េយងេរបពកយឆន់ េយងអត់េរបពកយញុេំ ទ។
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 (VANNA)

អញច ឹងរពះសងឃេយងេឃញរគងនូវសបង់ចីពរពណ៌ ពណ៌េលឿង
រពះសងឃអត់េសលៀកពក់េខអវដូចជេយងេទ។ រពះសងឃរគងនូវ រគងនូវសបង់ចីពរពណ៌េលឿង
និងរពះសងឃរតូវេករសក់ រតូវេករសក់ េនកនុងៃដរបស់រពះសងឃគឺមនបរត គឺមនបរត។
គឺបរតមនរងមូល និងេរបសរមប់ដក់បយ ឬក៏ដក់មូ ហប និងរពះសងឃ

គឺនិមនតេដរេដយអត់ពក់ែសបកេជង។ អញច ឹងជទូេទ េនេពលែដលរពះសងឃនិមនតេដរបិណឌបរត
រពះសងឃអត់ពក់ែសបកេជងេទ។ េនខងេរកយរពះសងឃ េយងេឃញមនកូនសិសសេលកមនក់
េយងេឃញមនកូនសិសសេលកមនក់ េដយេយងេឃញេកមងរបុសេនះ មនពក់អវស ៃដខលី

និងេខពណ៌ស េជងខលី។ និងេកមង េកមងរបុសែដលជកូនសិសសរបស់េលក េយងេឃញមនយួរ
មនយួរនូវថង់យមេនចំេហៀងខលួនរបស់គត់ ែដលថង់យមេនះេបេយងនិយយពី
របសិនេបេយងនិយយេរកពីរពះសងឃ េយងេហថកបូប េយងេហថកបូប

ប៉ុែនតសរមប់រពះសងឃេយងេហថថង់យមេយងេហថថង់យម។ អញច ឹងថង់យម
េរបសរមប់ដក់លុយ ឬក៏ដក់បែងអម ឬដក់ែផលេឈ េនេពលែដល េនេពលែដលរបជជន
គត់បនរប់បរត គត់បនដក់បរតនេពលរពឹក។ អញច ឹងេយងេឃញេកមង
េយងេឃញកូនសិសសេលកេនះ កំពុងែត កូនសិសសេលកកំពុងែតេដរតមពីេរកយេលក
េដរតមពីេរកយេលក ឬក៏រពះសងឃ។ អញច ឹងរពះសងឃេយងអចេហ
េយងអចនិយយពកយរពះសងឃ ឬក៏េយងអចេហថេលកសងឃ ឬក៏េលក។ អញច ឹង
អញច ឹងកូនសិសសេលកេដរតម េដរតមេលកពីេរកយេដមបីបិណឌបរត […] េដមបី េដមបីបិណឌបរត
មហូបនិង មហូបនិងបយទុកឆន់េនេពល ទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់។

កូនសិសសេលកគឺជអនកែដលរស់េនកនុងវតត ែដលទុកវតតដូចជផទះរបស់គត់ែដរ

េដយគត់រស់េនេនកនុងវតត គត់ញុប
ំ យេនកនុងវតត គត់េរៀន គត់េរៀន ឬក៏គត់រស់េនេនកនុងវតត
អញច ឹងវតតដូចជផទះរបស់គត់ែដរ និងគត់ជួយេធវកិចចករវតតខលះ។ អញច ឹងេយងេហថកូនសិសស
េលក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨
េរកយេពលែដលរពះសងឃនិមនតកត់ផទះរបស់រសតីចំណស់ និងេចរបស់គត់ រពះសងឃក៏បនឈប់
េដមបីឲយរសតី េដមបីឲយរសតីមនក់េនះគត់អចដក់បរត គត់អចដក់បរត។ អញច ឹងរពះសងឃឈប់
និងរពះសងឃ […] រពះសងឃកន់បរត កន់បរតេនកនុងៃដ

និងកូនសិសសេលកគឺេដរពីេរកយរពះសងឃែដលមនយួរនូវថង់យមរបស់រពះសងឃ។
អញច ឹងេយងេឃញ ពួក ពួកគត់ទង
ំ ពីរ ពួកគត់ទង
ំ ពីររសតីចំណស់ និងេចរសីរបស់គត់
េរកយេពលែដលពួកគត់ទង
ំ ពីរបនេឃញរពះសងឃ និមនតមកផទះរបស់គត់ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បន
ក៏បនេរកក េរកកពីេកអី េរកកពីេកអី និងបនេដះែសបកេជង និងបនរកលករមល
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និងបនរកលករមលេនេល រកលករមលេនេលដី េដមបីអងគុយលុតជងគង់។ អញច ឹងជទូេទ
េនេពលែដលេយងរប់បរត េយងមិនអចពក់ែសបកេជងបនេទ

ពីេរពះេនេពលែដលេយងពក់ែសបកេជង គឺមនន័យថេយង គឺអចេធវឲយេយងបបបន
បបមនន័យថ មនន័យថ េបេទះបីជេយងេធវល អ ប៉ុែនតេដយសរែតេយង

េដយសរែតេយងពក់ែសបកេជង េដយសរែតពក់ែសបកេជង មិនេគរពរពះសងឃ
ដូេចនះអចេយង អចេធវឲយេយងជួបនឹងេរឿងអរកក់បន។ អញច ឹងេយង មនុសសទំងអស់
េនេពលែដលដក់បរតេលក រតូវែតេដះែសបកេជង

េដយសរែតរពះសងឃក៏េដះែសបកេជងដូចគនែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់បរត

េយងរតូវេដះែសបកេជងដូចគនែដរ ពីេរពះេយងគិតថរបសិនេបេយងពក់ែសបកេជង អច អច
េយងអចខពស់ជងរពះសងឃ អញច ឹងជទូេទ េយងមិនអចអងគុយ ឬក៏េយងមិនអចឈរដក់បរត
ខពស់ជងរពះសងឃបនេទ។ អញច ឹងអនកទំងពីររតូវេដះែសបកេជងេចញេដមបី

រតូវេដះែសបកេជងេចញេដមបីដក់បរត ពីេរពះរបសិនេបេនពក់ែសបកេជង […] ពីេរពះរបសិនេប
ពីេរពះរបសិនេបពក់ែសបកេជងេនេពលែដលរប់បរត អច អចេធវឲយគត់មនបប
អចេធវឲយគត់បប ឬក៏េយងគិតថេនេពលែដលគត់ពក់ែសបកេជងរប់បរត

គឺគត់ខស
ព ់ជងេលក គឺគត់ខពស់ជងេលក និងអចមនបប អញច ឹងគត់រតូវេដះែសបកេជងេចញ
និងអងគុយលុតជងគង់ េធវយ៉ងណឲយទបជងរពះសងឃ េធវយ៉ងណឲយទបជងរពះសងឃ។
អញច ឹងអនកទំងពីរ រសតីចំណស់ និងេចរសី អងគុយលុតជងគង់េនេលករមល

ែដលដក់រកលេនេលដី។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរបនយកកញច ប់ែដលមនបយនិងមហូបេនះ
កន់េនកនុងៃដទំងពីររបស់គត់ េដមបីេរៀបចំដក់បរត េដមបីេរៀបចំដក់បរត។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់
និងេកមងរសី ែដលជេចរសីរបស់គត់បនេដះែសបកេជង និងលុតជងគង់េនេលករមល

ែដលរកលេនេលដី េនេពលែដលគត់លុតជងគង់ គត់រតូវថវយបងគំរពះសងឃចំនួនបីដងសិន
គត់រតូវថវយបងគំរពះសងឃចំនួនបីដងសិន មុនេពលែដល មុនេពលែដលដក់បរត

មុនេពលែដលដក់បរត។ អញច ឹងគត់រតូវេគរពរពះសងឃេដយថវយបងគំរពះសងឃចំនួនបីដង
បនទប់មកពួកគត់ទង
ំ ពីរ [...] ជមួយនឹងេចរសី គត់ក៏បនេរកកអងគុយេចងេហង
គត់ក៏បនេរកកអងគុយេចងេហង និងដក់ៃដទំងពីរផគុំគន េដយដក់កញច ប់

េនេលៃដទំងពីររបស់គត់ និងេលកេឡងេល េដយគត់កំពុងែត គត់កំពុងែតប៉ងរបថន
មនន័យថមុនេពលែដលរប់បរត េយង េយងរតូវមន េយងរតូវនិយយេនកនុងចិតតរបស់េយង
នូវបំណងរបថនែដលេយងចង់បន អញច ឹងគត់កំពុងែត គត់កំពុងែតប៉ងរបថន

ែដលរបែហលជគត់ចង់មនេសចកដស
ី ុខ ប៉ងរបថនសុំេសចកដស
ី ុខ និងរកសុីមនបន
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និងកុំឲយមនជំងឺ អញច ឹងជទូេទេនមុនេពលែដលេយងដក់បរតេយងរតូវប៉ងេនកនុងចិតតសិន។
អញច ឹងអវីែដលេយង េយងរតូវប៉ងនិងសុំ អវីែដលេយងចង់បន។ ដូចជេយងចង់

របសិនេបេយងចង់សុំឲយមនសុខភពលអ េយងចង់សុំឲយមនលុយេរចន ឬក៏មនករងរេធវ
ឬក៏ជួបមនុសសែដលលអៗ អញច ឹងជទូេទ មុនេពលដក់បរត គត់រតូវផសង គត់រតូវផសង ឬក៏ប៉ង ឬក៏
ឬក៏ប៉ងរបថនអវីមួយេនកនុងចិតតរបស់គត់ និងនិយយេនកនុងចិតតរបស់គត់ អញច ឹងគត់ផសង
ឬក៏គត់ប៉ងេនកនុងចិតតរបស់គត់ ឬក៏របថនេនកនុងចិតតរបស់គត់មុនេពលែដលដក់បរត

មុនេពលែដលដក់បរត។ អញច ឹងេរកយេពលែដលពួកគត់ទង
ំ ពីរបនប៉ងរបថនរួចរល់េហយ
បនប៉ងរបថន ឬក៏ផសងរួចរល់េហយ ឬក៏ផសងរួចរល់េហយ។
េនកនុងរូបភពទី េនកនុងរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០

រពះសងឃក៏បនេបកគរមបបរត រពះសងឃក៏បនេបកគរមបបរត េដមបីឲយរសតីចំណស់
និងេចរសីរបស់គត់ អចដក់បយ មហូប ចូលេទខងកនុងបន

អញច ឹងអចដក់បយនិងមហូបចូលេទខងកនុងបន។ អញច ឹងរពះសងឃបន[…]
រពះសងឃបនេបកបរតែដលកន់េនកនុងៃដរបស់រពះសងឃទំងពីរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី [១១] រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់
គត់បនប៉ងរបថន ឬក៏ផសងរួចរល់េហយ គត់ក៏បនេរកកេឡង និងបនយកកញច ប់បយ
កញច ប់បយែដលគត់េរៀបចំ និងប៉ងរបថនេនះ យកមកដក់ចូលេទកនុងបរតរបស់រពះសងឃ
េនេពលែដលរពះសងឃបនេបកបរតេនះ។ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលមកដក់ បយសមល

ឬក៏បយមហូបែដលគត់បនចមអិនេនេពលរពឹកេនះ គត់ក៏បនដក់ចូលេទកនុងបរតរបស់េលក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១២ េរកយេពល រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដល
រសតីចំណស់បនដក់បយនិងមហូបេនកនុងបរតរួចរល់េហយ

ិ រពះសងឃក៏បនយកគរមបបរតេនះរគបឲយជិតវញ។
ិ
រពះសងឃក៏បនយកគរមបបរតេនះរគបវញ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដល រូបភពទី ១៣
េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេកមងរសី បន បនដក់មូ ហបបយចូលេទកនុងបរត

របស់េលករួចរល់េហយ ពួកគត់ទង
ំ ពីរេទថយេរកយមកអងគុយេនេលករមលែដល […]
ែដលរកល [...] ែដលគត់រកលេនេលដី និងគត់បនេដះែសបកេជងដក់េនខង
ដក់េនខងេរកយរបស់គត់ គត់រតូវេលកៃដសំពះេដមបីទទួលពរពីរពះសងឃ។
អញច ឹងរពះសងឃគត់បនសូរតធម៌េដមបីឲយពរេទកន់ េទកន់រសតច
ី ំណស់ និងេកមងរសី។
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អញច ឹងជទូេទរពះសងឃេនេពលែដល េនេពលែដលរបជជនគត់ដក់បរត ដក់បយសមល
ឬក៏លុយ រពះសងឃរតូវសូរតធម៌ ឬក៏ឲយពរ េទកន់របជជន។ អញច ឹងជក់ែសដង េនកនុងរូបភពទីដប់
ដប់បីេនះ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេកមងរសីបន

បនថយមកខងេរកយនិងអងគុយសំពះេដមបីទទួលពរពីរពះសងឃ រពះសងឃក៏បនឲយពរ និង […]
និងសូរតធម៌មួយចំនួន េដមបីឲយពរេទកន់អនកទំងពីរ។ និងេកមង

និងេកមងរបុសែដលជកូនសិសសេលក គឺេនឈរខងេរកយេលក េដមបីរង់ចឲ
ំ យេលកសូរតធម៌
ឬក៏ឲយពររួចរល់េហយ បនទប់មកអចបនតដំេណរេទមុខេទៀត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ រពះសងឃក៏បនសូរតធម៌
និងបនឲយពរេទកន់អនកទំងពីរ េដយេយងេឃញមត់របស់រពះអងគកំពុងែតសូរតធម៌ ឬក៏ឲយពរ
ឬក៏ឲយពរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េដយសរែត េដយសរែត
មនមនុសសគត់រប់បរតេរចន គត់រប់បរតេរចនេនេពលរពឹកេនះ
ឬក៏មនមនុសសគត់ដក់បរតេរចនេនេពលរពឹកេនះ េធវឲយបរត និងេដយសរែតបរត
បរតរបស់េលក គឺតូចផង ដូេចនះេរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេកមងរសីបនដក់បយ
និងមហូបចូលេទខងកនុងេនះ េធវឲយបរតេនះេពញ េធវឲយបរតេនះេពញ ដូេចនះរពះសងឃរតូវេបក
រតូវេបកបរតេនះេដមបីយកបយសមលេនះដក់ចូលេទកនុងថង់យម
េដយេកមងរបុសបនសពយេនចំេហៀងខលួនរបស់គត់។

អញច ឹងេកមងរបុសេរកយេពលែដលរពះសងឃបនេបកបរតេនះ េកមងរបុសក៏បនលូកៃដ
យកបយនិងមហូបេនះ េដមបីដក់ចូលេទកនុងថង់យម េដមបីឲយបរតេនះរសល និងទំេនរ រសល
និងទំេនរ។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ១៦ រពះសងឃក៏បនបនតនិមនតេទផទះរបជជនេផសងេទៀត េដមបី
េដមបីនិមនតបិណឌបរត េដមបីបិណឌបរត អញច ឹងេយងេឃញរពះសងឃនិមនតេន
រពះសងឃនិមនតខងមុខេកមងរបុស េដយរពះសងឃមនកន់បរតេនកនុងៃដ

រពះសងឃនិមនតេដយេដះែសបកេជង និងេកមងរបុសមនកន់ថង់យម [េដយ]មនដក់មូ ហប
ែដលមនដក់មូ ហបបយែដលរសតីចំណស់ និងេចរសីរបស់គត់បនដក់បរតអមបញ់ មិញ

អញច ឹងគត់បនរបមូលដក់ចូលេទកនុងថង់យម ែដលគត់សពយេនចំេហៀងខលួនរបស់គត់
និងេកមងរបុសែដលជកូនសិសសេលកេនះ បនេដរតមពីេរកយ
បនេដរតមពីេរកយេលកជនិចច។

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 (VANNA)

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេចរសី
របស់គត់បនដក់បរតរួចរល់េហយ និងេរកយេពលែដលរពះសងឃនិមនត រពះសងឃនិមនត
រពះសងឃនិមនតេទ ឬក៏រពះសងឃនិមនតេទផទះរបជជនេផសងេទៀត […] រសតីចំណស់ក៏បនេរកកេឡង
រសតីចំណស់ក៏បនេរកកឈរ និងពក់ែសបកេជង និងបនយករកណត់ែដលដក់េនេលដី េដមបី

េដមបីអងគុយ េដមបីអងគុយ េដមបីអងគុយដក់បរតេនះ អញច ឹងរសតីចំណស់ ក៏បនេលករកណត់េនះ
េឡងមកខងេល េដមបីបត់រកណត់េនះ និង េដមបីបត់រកណត់េនះ

ិ
េដមបីយកេទទុកេនកនុងផទះវញ។
និងេយងេឃញេចរសីរបស់គត់អងគុយកំពុងែតពក់ែសបកេជង
េដយសរែតែសបកេជងេចរសីរបស់គត់ គឺែសបកេជងប៉ ត ដូេចនះពិបកបនតិច

គត់រតូវអងគុយពក់ែសបកេជងសិន ប៉ុែនតែសបកេជងរបស់រសតីចំណស់គឺែសបកេជងស៊ក ដូេចនះគត់ [...]
គត់រគន់ែត […] ស៊កេជងចូល អញច ឹងគត់ពក់បនយ៉ ងងយរសួល ែសបកេជង

ចំែណកែសបកេជងេកមងរសី គឺែសបកេជងប៉ ត អញច ឹងគត់រតូវអងគុយចំណយេពលពក់បនតិច
អញច ឹងគត់អងគុយនិងគត់េលកេជងរបស់គត់េដមបីពក់ែសបកេជង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយ រូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៨

េរកយេពលែដលេកមងរសីែដលជេចរសីរបស់រសតីចំណស់េនះ គត់ពក់ែសបកេជងរួចរល់េហយ
ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បន ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនយករកណត់ែដលបនដក់េនេល[…]

ែដលបនដក់េនេលដីេដមបី ដក់បរតអមបញ់ មិញ គត់បនរុ ំរកណត់េនះមូល មូលមួយដុំ
គត់បនមូររកណត់េនះ បនទប់មកគត់ គត់េតបៀតរកដស រកណត់េនះនឹងៃដរបស់គត់
ជប់នឹងខលួនរបស់គត់។ អញច ឹងគត់េតបៀតរកណត់េនះដក់ជប់នឹងខលួន និងៃដរបស់គត់
ិ
បនទប់មកគត់ក៏េដរចូល គត់ក៏បនេដររតលប់ចូលេទកនុងផទះរបស់គត់វញ។

េដយរសតីចំណស់េដរនំមុខ និងេចរសីរបស់គត់េដរពីេរកយរសតីចំណស់មនក់េនះ។
អញច ឹងេចរសីរបស់គត់េដរពីេរកយយយរបស់គត់។ អញច ឹងរសតីចំណស់ គត់េហេកមងរសីេនះេច
ិ
និងេកមងរសីគត់េហរសតីចំណស់េនះយយ។ អញច ឹងយយនិងេចក៏បនេដរចូលេទកនុងផទះវញ
េដយពួកគត់បនេរកកពីរពលឹម េដមបីរប់ េដមបីដក់បរត េដយ

េដយេរកយេពលែដលដក់បរតរួចរល់េហយ ពួកគត់ទង
ំ ពីរមនអរមមណ៍ថរសស់រសយ
េដយសរែតពួកគត់ទង
ំ ពីរបនេរកកពីរពលឹម េដមបីេធវបុណយ
និងបុណយទំងអស់េនះនឹងេធវឲយគត់ជួបែតសំណងលអ និងជួបអវីែដលលអៗជនិចច។
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