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សួសតីមដងេទៀត! េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេរកកពីរពលឹមេដមបីដក់បរត។ 
េដយរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរសតីចំណស់មន ក់ ែដលគត់មនអយុរបែហលជហសិបឆន  ំ
គត់ពក់អវពណ៌ស ៃដែវង និងសំពត់ពណ៌ស រតឹមសមង[ខន្ង]េជង។ គត់េទបែត គត់េរកក 
គត់េរកកពីសរមនតេនេពលរពឹករពលឹម។ អញច ឹងសរមប់មនុសសចស់េយងេរបពកយ សរមនត 
េយងអត់េរបពកយេគងេទ េគងេយងេរបសរមប់មនុសសែដលមនអយុរបែហលេយង បអូនេយង 
ឬក៏បអូនេយង ឬក៏បងេយងបនតិច េយងអចេរបពកយេគង 
បុ៉ែនតសរមនតេយងេរបសរមប់មនុសសចស់។  អញច ឹងរសតីមន ក់ រសតីែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ 
គឺគត់េទបែតេរកកពីសរមនតេនេពលរពឹករពលឹម េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ 
េយងេឃញមនែរគមួយ មនពូកមួយ មនភួយ និងមនេខនយ។ អញច ឹងេយងេឃញេខនយ 
េយងេរបសរមប់េកយ េកយកបលរបស់េយង ភួយេយងេរបសរមប់ដណដ ប់ខលួន 
េនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថរង។ អញច ឹងេយង […] េយងេឃញរសតីចំណស់ 
ែដលេនកនុងរូបភពទីមួយេនះ គត់េទបែតភញ ក់ គត់េទបែតេរកកពីសរមនត បនទ ប់មក 
គត់ក៏អងគុយ គត់ក៏អងគុយេនេលែរគរបស់គត់ និងគត់ពត់ខលួនរបស់គត់ អញច ឹងៃដទងំពីររបស់គត់ 
ៃដខងេឆវង និងៃដខងសដ  ំេលកេឡងេទេលេដមបីពត់ខលួន េដមបីពត់ខលួន 
អញច ឹងគត់មិនទន់េរកកពីែរគេនេឡយេទ គត់េទបែត គត់ពត់ខលួន គត់ពត់ខលួនសិន 
បនទ ប់មកេទបគត់េរកកពីេលែរគ។ ែដលេយងេឃញ […] ែដលេយងេឃញេនខងេរកបងអួច 
េយងេឃញ េយងេឃញមនភន ំនិងរពះអទិតយែដលេទបនឹងរះ។ អញច ឹងជទូេទ 
េនេពលរពឹករពលឹមគឺមនរពះអទិតយរះ េនេពល គឺមនរពះអទិតយរះេនេពលរពឹករពលឹម  
អញច ឹងរសតីចំណស់គត់េរកកពីសរមនតេនេពលរពឹករពលឹម និងអងគុយេនេលែរគ 
និងពត់ខលួនមួយសនទុះ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងចរងក នបយ 
ឬក៏េយងអចេហបនថ ផទះបយ។ អញច ឹងចរងក នបយ និងផទះបយដូចគន ។ 
អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់េដរចូលេទកនុងផទះបយ េដមបីដបំយ និងេធវមហូប។ 
អញច ឹងគត់ដបំយនិងេធវមហូបកនុងេពលែតមួយ េដមបីឲយទន់េពល ដក់បរតេលកេនេពលរពឹក។ 
អញច ឹងរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់ដបំយបេណដ រ គត់េធវមហូបបេណដ រ អញច ឹងមនឆន ងំពីរ 
មួយដបំយ ឆន ងំមួយេទៀត គឺេធវមហូប ឬក៏េធវសមល។ អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ែវក 
កន់ែវកសមលេនកនុងៃដរបស់គត់ គត់កំពុងែតកូរសមល 
េដយេយងេឃញមនែផសងហុយេចញមកខង េយងេឃញែផសងហុយេចញមកខងេរក 
ែដលេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថសមលែដលរសត ីសមលែដលគត់េធវគឺមនរសជតិឆង ញ់។ 
អញច ឹងគត់ដបំយបេណដ រ េធវសមលបេណដ រ េនកនុងផទះបយរបស់គត់។ 
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បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដល េរកយេពលែដលមហូប 
េរកយេពលែដលមហូបនិងបយរបស់គត់ឆអិនេហយ គត់ក៏បនេរបែវក គត់ក៏បនេរបែវក 
ដួសបយដក់ចូលេទកនុង ដក់ចូលេទកនុងថង់ េដមបីេវចខចប់ េដមបីេវចខចប់ 
ងយរសួលដក់បរតេលក េនេពលែដល េនេពលែដលេលកនិមនតមកកត់ផទះរបស់គត់។ 
អញច ឹងេយងេឃញេនេលតុ េនកនុងចរងក នបយរបស់គត់មនថង់ពីរ 
ែដលថង់មួយគត់បនេរបែវកសមល ដួសសមល ដក់ចូលេទកនុងថង់េនះ ថង់ទីពីរ […] 
ថង់ទីពីរេនេលតុេនះ គឺគត់បនេរបែវកបយ ដួសបយដក់ចូលកនុងថង់េនះ។ 
អញច ឹងគត់ែបកែចកជពីរថង់ សមលមួយថង់ បយ បយមួយថង់។ េដមបីកំុឲយ េដមបីកំុឲយ 
េនេពលែដលេយងដក់សមល និងបយចូលគន  កំុឲយបយរកី 
និងសមលេនេពលែដលដក់ចូលេទកនុងបយនិងទុករយៈេពលយូរ អចេធវឲយសមលេនះផអូម 
ឬក៏បយេនះផអូម ដូេចនះេយងអត់អច ដូេចនះេយងអត់អចដក់បរតេលក […] េយងអត់អចរប់ 
េយងអត់អចដក់បរតេដយដក់សមល និងបយចូលគន បនេទ។ អញច ឹងរសតីចំណស់ 
គត់បនដួសបយដក់េនកនុង ដក់កញច ប់មួយ ដួសសមលដក់កញច ប់មួយ។ េដយសរែតបយ 
និងសមល គត់េទបែតចមអិន គត់េទបែតចមអិនឆអិន េយងេឃញមនែផសងហុយ ហុយមកខងេល 
និងមនកលិនឈងុយ។ 
 
អញច ឹងរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលគត់បនដួសបយដួសសមលដក់ចូលេទកនុងថង់ 
េដមបីេវចខចប់រចួរល់េហយ គត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក។ េដយសរែតខងេរក 
េនខងេរកផទះ មនដី ឬក៏ដំុថម ដូេចនះគត់រតូវពក់ែសបកេជង ពីេរពះេនខងេរកផទះគឺមនដី 
ដូេចនះរបសិនេបគត់អត់ពក់ែសបកេជង អចេធវឲយេជងរបស់គត់របឡក់ និងរបសិនេបមនថម 
គត់េដរេនេលថម អចេធវឲយេជងរបស់គត់ឈ។ឺ អញច ឹងេនេពលែដលេនកនុងផទះគត់េដះែសបកេជង 
េនេពលែដលគត់េដរេចញមកខងមុខផទះ គឺគត់រតូវពក់ែសបកេជង។ 
អញច ឹងរសតីចំណស់ែដលគត់ពក់អវសៃដែវង សំពត់ស រតឹម សំពត់សរតឹមសមង[ខមង]េជងេនះ 
គត់បនយក គត់បនដក់តុមួយេនខងមុខផទះគត់ គត់បនដក់តុមួយេនខងមុខផទះគត់ 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនយកកញច ប់បយ និងសមល ែដលគត់េវចខចប់េនះយកមកដក់េលតុ 
េដមបីរង់ចេំនេពលែដលរពះសងឃនិមនតេដរបិណឌ បរត [...] កត់មុខផទះគត់ គត់អច គត់អចដក់ 
គត់អចដក់បរតនូវបយ ឬក៏មហូបេនះ។ អញច ឹងរសតីចំណស់[…] រសត ី
រសតីចំណស់េនះគត់បនយក គត់បនដក់តុ េនខងមុខផទះរបស់គត់ និងយកកញច ប់មហូប 
និងបយែដលគត់បនចមអិន និងដួសេរៀបចំដក់ចូលេនកនុងកញច ប់េនះ 
េដមបីេរៀបចំេនេពលែដលរពះសងឃនិមនតកត់ រពះសងឃនិមនតកត់ គត់អចដក់បរតបន។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ រសតីចំណស់មន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េចរសីរបស់គត់។ បុ៉ែនតេចរសីរបស់គត់េនេគងេនេឡយេទ 
េដយសរែតរពឹកេពក េចរសីរបស់គត់េនេកមង ដូេចនះ េចរសីរបស់គត់ចូលចិតតេគងេរចន។ 
អញច ឹងេយងេឃញេចរសីរបស់គត់េគងេនេលែរគ ែដលេកយេខនយេនេលកបល និងមន 
ដណដ ប់ភួយ និងមនដណដ ប់ភួយ។ អញច ឹងគត់កំពុងែតេគងលង់លក់រសួល មិនទន់ភញ ក់ដឹងខលួនេទ 
េដយសរែតគឺជេពលរពឹករពលឹម។ អញច ឹងគត់អត់ចូលចិតតេរកកេនេពលរពឹករពលឹមេទ 
អញច ឹងរសតីចំណស់ គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងបនទប់េចរសីរបស់គត់ េដមបី 
េដមបីដស់េចរសីរបស់គត់ឲយដឹងខលួន េដមបីដស់េចរសីរបស់គត់ឲយដឹងខលួន 
ឬក៏េយងអចេរបពកយេដមបីេហេចរសីរបស់គត់ឲយភញ ក់ដឹងខលួន េដមបី េដមបីេរៀបចំខលួន 
េចញេទខងេរក ដក់បរត ដក់បរតជមួយនឹងគត់។ អញច ឹងេដយសរែតគត់េកមង 
អញច ឹងគត់ចូលចិតតេគង អញច ឹងគត់ចូលចិតតេគងរហូតដល់ជីដូនគត់េចញ 
រហូតដល់ជីដូនគត់ចូលមកខងកនុងបនទប់របស់គត់េដមបីេហគត់ ឬក៏ដស់គត់ឲយដឹងខលួន 
េដមបីេរៀបចំខលួន លុបមុខ ដុសេធមញ េចញេទខងេរកដក់បរតជមួយនឹងគត់។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី [៦] រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ គត់ក៏បនដក់េកអីពីរ េនខងមុខតុ 
េនមុខផទះរបស់គត់។ េដយេកអីមួយគត់អងគុយ េកអីមួយេទៀត េចរសីរបស់គត់អងគុយ។ 
ពួកគត់ទងំពីរពក់អវដូចគន  ពណ៌ស ៃដែវង បុ៉ែនតេចរសីរបស់គត់េសលៀកេខេជងែវង         
ពណ៌េខម  និងរសតីចំណស់មន ក់េនះ គត់េសលៀកសំពត់ពណ៌ស រតឹមជងគង់ 
និងមនពក់ែសបកេជងពណ៌េខម  និងេចរសីរបស់គត់ ពក់ែសបកេជងពណ៌ស។ 
អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរកំពុងែតអងគុយេដមបីរង់ចរំពះសងឃ និមនតមក និមនតមកផទះរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញេនខងេរកយខនងរបស់គត់ មនតុមួយ និងមនកញច ប់បយ និងមហូប 
េដមបីេរតៀមរប់បរតេនេពលែដលេរតៀមដក់បរតេនេពលែដលរពះសងឃនិមនតកត់ផទះរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ រពះសងឃក៏បននិមនតមក 
រពះសងឃក៏បននិមនតកត់ផទះរបស់គត់។ 
ជទូេទរពះសងឃែតងែតនិមនតបិណឌ បរតេនេពលរពឹករពលឹមេដមបី េដមបីបិណឌ បរតយកមហូប 
យកបយ ទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់ ទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់។ អញច ឹងជទូេទ 
ជទូេទរពះសងឃរតូវេរកកពីរពលឹមេដមបីេដរបិណឌ បរត េដមបីេដរបិណឌ បរតបយ 
ឬក៏មហូបទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់។ អញច ឹងពកយថឆន់ដូចជពកយថញុ ំ
បុ៉ែនតេយងេរបសរមប់រពះសងឃ េយងេរបពកយឆន់ េយងអត់េរបពកយញុេំទ។ 
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អញច ឹងរពះសងឃេយងេឃញរគងនូវសបង់ចីពរពណ៌ ពណ៌េលឿង 
រពះសងឃអត់េសលៀកពក់េខអវដូចជេយងេទ។  រពះសងឃរគងនូវ រគងនូវសបង់ចីពរពណ៌េលឿង 
និងរពះសងឃរតូវេករសក់ រតូវេករសក់ េនកនុងៃដរបស់រពះសងឃគឺមនបរត គឺមនបរត។ 
គឺបរតមនរងមូល និងេរបសរមប់ដក់បយ ឬក៏ដក់មហូប និងរពះសងឃ 
គឺនិមនតេដរេដយអត់ពក់ែសបកេជង។ អញច ឹងជទូេទ េនេពលែដលរពះសងឃនិមនតេដរបិណឌ បរត 
រពះសងឃអត់ពក់ែសបកេជងេទ។ េនខងេរកយរពះសងឃ េយងេឃញមនកូនសិសសេលកមន ក់ 
េយងេឃញមនកូនសិសសេលកមន ក់ េដយេយងេឃញេកមងរបុសេនះ មនពក់អវស ៃដខល ី
និងេខពណ៌ស េជងខលី។ និងេកមង េកមងរបុសែដលជកូនសិសសរបស់េលក េយងេឃញមនយួរ 
មនយួរនូវថង់យមេនចំេហៀងខលួនរបស់គត់ ែដលថង់យមេនះេបេយងនិយយពី 
របសិនេបេយងនិយយេរកពីរពះសងឃ េយងេហថកបូប េយងេហថកបូប 
បុ៉ែនតសរមប់រពះសងឃេយងេហថថង់យមេយងេហថថង់យម។ 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 េដរតមេលកពីេរកយេដមបីបិណឌ បរត […] េដមបី េដមបីបិណឌ បរត 
មហូបនិង មហូបនិងបយទុកឆន់េនេពល ទុកឆន់េនេពលៃថងរតង់។ 
កូនសិសសេលកគឺជអនកែដលរស់េនកនុងវតត ែដលទុកវតតដូចជផទះរបស់គត់ែដរ 
េដយគត់រស់េនេនកនុងវតត គត់ញុបំយេនកនុងវតត គត់េរៀន គត់េរៀន ឬក៏គត់រស់េនេនកនុងវតត 
អញច ឹងវតតដូចជផទះរបស់គត់ែដរ និងគត់ជួយេធវកិចចករវតតខលះ។ អញច ឹងេយងេហថកូនសិសស  
េលក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ 
េរកយេពលែដលរពះសងឃនិមនតកត់ផទះរបស់រសតីចំណស់ និងេចរបស់គត់ រពះសងឃក៏បនឈប់ 
េដមបីឲយរសត ីេដមបីឲយរសតីមន ក់េនះគត់អចដក់បរត គត់អចដក់បរត។ អញច ឹងរពះសងឃឈប់ 
និងរពះសងឃ […] រពះសងឃកន់បរត កន់បរតេនកនុងៃដ 
និងកូនសិសសេលកគឺេដរពីេរកយរពះសងឃែដលមនយួរនូវថង់យមរបស់រពះសងឃ។ 
អញច ឹងេយងេឃញ ពួក ពួកគត់ទងំពីរ ពួកគត់ទងំពីររសតីចំណស់ និងេចរសីរបស់គត់ 
េរកយេពលែដលពួកគត់ទងំពីរបនេឃញរពះសងឃ និមនតមកផទះរបស់គត់ ពួកគត់ទងំពីរក៏បន 
ក៏បនេរកក េរកកពីេកអី េរកកពីេកអី និងបនេដះែសបកេជង និងបនរកលករមល  
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និងបនរកលករមលេនេល រកលករមលេនេលដី េដមបីអងគុយលុតជងគង់។ អញច ឹងជទូេទ 
េនេពលែដលេយងរប់បរត េយងមិនអចពក់ែសបកេជងបនេទ 
ពីេរពះេនេពលែដលេយងពក់ែសបកេជង គឺមនន័យថេយង គឺអចេធវឲយេយងបបបន 
បបមនន័យថ មនន័យថ េបេទះបីជេយងេធវលអ បុ៉ែនតេដយសរែតេយង 
េដយសរែតេយងពក់ែសបកេជង េដយសរែតពក់ែសបកេជង មិនេគរពរពះសងឃ 
ដូេចនះអចេយង អចេធវឲយេយងជួបនឹងេរឿងអរកក់បន។ អញច ឹងេយង មនុសសទងំអស់ 
េនេពលែដលដក់បរតេលក រតូវែតេដះែសបកេជង 
េដយសរែតរពះសងឃក៏េដះែសបកេជងដូចគន ែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់បរត 
េយងរតូវេដះែសបកេជងដូចគន ែដរ ពីេរពះេយងគិតថរបសិនេបេយងពក់ែសបកេជង អច អច 
េយងអចខពស់ជងរពះសងឃ អញច ឹងជទូេទ េយងមិនអចអងគុយ ឬក៏េយងមិនអចឈរដក់បរត 
ខពស់ជងរពះសងឃបនេទ។ អញច ឹងអនកទងំពីររតូវេដះែសបកេជងេចញេដមបី 
រតូវេដះែសបកេជងេចញេដមបីដក់បរត ពីេរពះរបសិនេបេនពក់ែសបកេជង […] ពីេរពះរបសិនេប 
ពីេរពះរបសិនេបពក់ែសបកេជងេនេពលែដលរប់បរត អច អចេធវឲយគត់មនបប 
អចេធវឲយគត់បប ឬក៏េយងគិតថេនេពលែដលគត់ពក់ែសបកេជងរប់បរត 
គឺគត់ខពស់ជងេលក គឺគត់ខពស់ជងេលក និងអចមនបប អញច ឹងគត់រតូវេដះែសបកេជងេចញ 
និងអងគុយលុតជងគង់ េធវយ៉ងណឲយទបជងរពះសងឃ េធវយ៉ងណឲយទបជងរពះសងឃ។ 
អញច ឹងអនកទងំពីរ រសតីចំណស់ និងេចរសី អងគុយលុតជងគង់េនេលករមល 
ែដលដក់រកលេនេលដី។ អញច ឹងពួកគត់ទងំពីរបនយកកញច ប់ែដលមនបយនិងមហូបេនះ 
កន់េនកនុងៃដទងំពីររបស់គត់ េដមបីេរៀបចំដក់បរត េដមបីេរៀបចំដក់បរត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ 
និងេកមងរសី ែដលជេចរសីរបស់គត់បនេដះែសបកេជង និងលុតជងគង់េនេលករមល 
ែដលរកលេនេលដី េនេពលែដលគត់លុតជងគង់ គត់រតូវថវ យបងគំរពះសងឃចំនួនបីដងសិន 
គត់រតូវថវ យបងគំរពះសងឃចំនួនបីដងសិន មុនេពលែដល មុនេពលែដលដក់បរត 
មុនេពលែដលដក់បរត។ អញច ឹងគត់រតូវេគរពរពះសងឃេដយថវ យបងគំរពះសងឃចំនួនបីដង 
បនទ ប់មកពួកគត់ទងំពីរ [...] ជមួយនឹងេចរសី គត់ក៏បនេរកកអងគុយេចងេហង 
គត់ក៏បនេរកកអងគុយេចងេហង និងដក់ៃដទងំពីរផគុ ំគន  េដយដក់កញច ប់ 
េនេលៃដទងំពីររបស់គត់ និងេលកេឡងេល េដយគត់កំពុងែត គត់កំពុងែតប៉ងរបថន  
មនន័យថមុនេពលែដលរប់បរត េយង េយងរតូវមន េយងរតូវនិយយេនកនុងចិតតរបស់េយង 
នូវបំណងរបថន ែដលេយងចង់បន អញច ឹងគត់កំពុងែត គត់កំពុងែតប៉ងរបថន  
ែដលរបែហលជគត់ចង់មនេសចកដសុីខ ប៉ងរបថន សំុេសចកដសុីខ និងរកសីុមនបន 
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និងកំុឲយមនជំងឺ អញច ឹងជទូេទេនមុនេពលែដលេយងដក់បរតេយងរតូវប៉ងេនកនុងចិតតសិន។ 
អញច ឹងអវីែដលេយង េយងរតូវប៉ងនិងសំុ អវីែដលេយងចង់បន។ ដូចជេយងចង់ 
របសិនេបេយងចង់សំុឲយមនសុខភពលអ េយងចង់សំុឲយមនលុយេរចន ឬក៏មនករងរេធវ 
ឬក៏ជួបមនុសសែដលលអៗ  អញច ឹងជទូេទ មុនេពលដក់បរត គត់រតូវផសង គត់រតូវផសង ឬក៏ប៉ង ឬក៏ 
ឬក៏ប៉ងរបថន អវីមួយេនកនុងចិតតរបស់គត់ និងនិយយេនកនុងចិតតរបស់គត់ អញច ឹងគត់ផសង 
ឬក៏គត់ប៉ងេនកនុងចិតតរបស់គត់ ឬក៏របថន េនកនុងចិតតរបស់គត់មុនេពលែដលដក់បរត 
មុនេពលែដលដក់បរត។ អញច ឹងេរកយេពលែដលពួកគត់ទងំពីរបនប៉ងរបថន រចួរល់េហយ 
បនប៉ងរបថន  ឬក៏ផសងរចួរល់េហយ ឬក៏ផសងរចួរល់េហយ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី េនកនុងរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ 
រពះសងឃក៏បនេបកគរមបបរត រពះសងឃក៏បនេបកគរមបបរត េដមបីឲយរសតីចំណស់ 
និងេចរសីរបស់គត់ អចដក់បយ មហូប ចូលេទខងកនុងបន 
អញច ឹងអចដក់បយនិងមហូបចូលេទខងកនុងបន។ អញច ឹងរពះសងឃបន[…] 
រពះសងឃបនេបកបរតែដលកន់េនកនុងៃដរបស់រពះសងឃទងំពីរ។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី [១១] រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ 
គត់បនប៉ងរបថន  ឬក៏ផសងរចួរល់េហយ គត់ក៏បនេរកកេឡង និងបនយកកញច ប់បយ 
កញច ប់បយែដលគត់េរៀបចំ និងប៉ងរបថន េនះ យកមកដក់ចូលេទកនុងបរតរបស់រពះសងឃ 
េនេពលែដលរពះសងឃបនេបកបរតេនះ។ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលមកដក់ បយសមល 
ឬក៏បយមហូបែដលគត់បនចមអិនេនេពលរពឹកេនះ គត់ក៏បនដក់ចូលេទកនុងបរតរបស់េលក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១២ េរកយេពល រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដល 
រសតីចំណស់បនដក់បយនិងមហូបេនកនុងបរតរចួរល់េហយ 
រពះសងឃក៏បនយកគរមបបរតេនះរគបវញិ រពះសងឃក៏បនយកគរមបបរតេនះរគបឲយជិតវញិ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដល រូបភពទី ១៣ 
េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេកមងរសី បន បនដក់មហូបបយចូលេទកនុងបរត 
របស់េលករចួរល់េហយ ពួកគត់ទងំពីរេទថយេរកយមកអងគុយេនេលករមលែដល […] 
ែដលរកល [...] ែដលគត់រកលេនេលដី  និងគត់បនេដះែសបកេជងដក់េនខង 
ដក់េនខងេរកយរបស់គត់ គត់រតូវេលកៃដសំពះេដមបីទទួលពរពីរពះសងឃ។ 
អញច ឹងរពះសងឃគត់បនសូរតធម៌េដមបីឲយពរេទកន់ េទកន់រសតចំីណស់ និងេកមងរសី។ 
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អញច ឹងជទូេទរពះសងឃេនេពលែដល េនេពលែដលរបជជនគត់ដក់បរត ដក់បយសមល 
ឬក៏លុយ រពះសងឃរតូវសូរតធម៌ ឬក៏ឲយពរ េទកន់របជជន។ អញច ឹងជក់ែសដង េនកនុងរូបភពទីដប់ 
ដប់បីេនះ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេកមងរសីបន 
បនថយមកខងេរកយនិងអងគុយសំពះេដមបីទទួលពរពីរពះសងឃ រពះសងឃក៏បនឲយពរ និង […] 
និងសូរតធម៌មួយចំនួន េដមបីឲយពរេទកន់អនកទងំពីរ។ និងេកមង 
និងេកមងរបុសែដលជកូនសិសសេលក គឺេនឈរខងេរកយេលក េដមបីរង់ចឲំយេលកសូរតធម៌ 
ឬក៏ឲយពររចួរល់េហយ បនទ ប់មកអចបនតដំេណ រេទមុខេទៀត។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ រពះសងឃក៏បនសូរតធម៌ 
និងបនឲយពរេទកន់អនកទងំពីរ េដយេយងេឃញមត់របស់រពះអងគកំពុងែតសូរតធម៌ ឬក៏ឲយពរ 
ឬក៏ឲយពរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េដយសរែត េដយសរែត 
មនមនុសសគត់រប់បរតេរចន គត់រប់បរតេរចនេនេពលរពឹកេនះ 
ឬក៏មនមនុសសគត់ដក់បរតេរចនេនេពលរពឹកេនះ េធវឲយបរត និងេដយសរែតបរត 
បរតរបស់េលក គឺតូចផង ដូេចនះេរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេកមងរសីបនដក់បយ 
និងមហូបចូលេទខងកនុងេនះ េធវឲយបរតេនះេពញ េធវឲយបរតេនះេពញ ដូេចនះរពះសងឃរតូវេបក 
រតូវេបកបរតេនះេដមបីយកបយសមលេនះដក់ចូលេទកនុងថង់យម 
េដយេកមងរបុសបនសព យេនចំេហៀងខលួនរបស់គត់។ 
អញច ឹងេកមងរបុសេរកយេពលែដលរពះសងឃបនេបកបរតេនះ េកមងរបុសក៏បនលូកៃដ 
យកបយនិងមហូបេនះ េដមបីដក់ចូលេទកនុងថង់យម េដមបីឲយបរតេនះរសល និងទំេនរ រសល 
និងទំេនរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី រូបភពទី ១៦ រពះសងឃក៏បនបនតនិមនតេទផទះរបជជនេផសងេទៀត េដមបី 
េដមបីនិមនតបិណឌ បរត េដមបីបិណឌ បរត អញច ឹងេយងេឃញរពះសងឃនិមនតេន 
រពះសងឃនិមនតខងមុខេកមងរបុស េដយរពះសងឃមនកន់បរតេនកនុងៃដ 
រពះសងឃនិមនតេដយេដះែសបកេជង និងេកមងរបុសមនកន់ថង់យម [េដយ]មនដក់មហូប 
ែដលមនដក់មហូបបយែដលរសតីចំណស់ និងេចរសីរបស់គត់បនដក់បរតអមបញ់មិញ 
អញច ឹងគត់បនរបមូលដក់ចូលេទកនុងថង់យម ែដលគត់សព យេនចំេហៀងខលួនរបស់គត់ 
និងេកមងរបុសែដលជកូនសិសសេលកេនះ បនេដរតមពីេរកយ 
បនេដរតមពីេរកយេលកជនិចច។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ េរកយេពលែដលរសតីចំណស់ និងេចរសី 
របស់គត់បនដក់បរតរចួរល់េហយ និងេរកយេពលែដលរពះសងឃនិមនត រពះសងឃនិមនត 
រពះសងឃនិមនតេទ ឬក៏រពះសងឃនិមនតេទផទះរបជជនេផសងេទៀត […] រសតីចំណស់ក៏បនេរកកេឡង 
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