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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរ

ែដលេនៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមររបជជនែខមរែតងែតេរៀបចំបយសមល និងទិញសេមលៀកបំពក់ថមីៗ
េដមបីជូនឪពុកមដយឬក៏អនកមនគុណ
និងពួកគត់បនេរៀបចំបយសមលបែងអមែផលេឈជមួយនឹងសលដក់មួយែផនកេទៀត
េដមបីយកេទរបេគនរពះសងឃេនកនុងវតត

េដមបីឧទទិសេទដល់សច់ញតិជីដូនជីតែដលបនសលប់េទ។
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនរគួសរមួយ

ែដលមនឪពុកមដយនិងកូនេដរេនខងេរកយ។ ពួកគត់ទង
ំ បីកំពុងែត ពួកគត់ទង
ំ បីកំពុងែតេដរ
ិ
កំពុងែតេដរេឡងេទេលវហរេដ
មបីនយ
ំ ករបស់ទង
ំ អស់េនះយកេទរបេគនរពះសងឃ។
េដយរបស់ទង
ំ អស់េនះរួមមនដូចជបយ សមល និងសលដក់ផងែដរ
េដមបីយកេទរបេគនរពះសងឃ។ ជទូេទរបជជនែខមរេនៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរែតងែតេទវតត
អនកខលះរបសិនេបគត់រវល់ គត់េទវតតែតមួយៃថងេនកនុងរយៈេពលបីៃថងេនះ
អនកខលះគឺគត់េទទំងបីៃថង គឺគត់េទទំងបីៃថង

ប៉ុែនតេនៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរគឺរបជជនែខមរទំងអស់គឺឈប់សរមក ពួកគត់អត់េធវករេទ
ពួកគត់អត់េធវករេទ។ អញច ឹងជទូេទពួកគត់រតូវេទវតត
និងេទេលងសច់ញតិរបស់គត់េនតមេខតត ឬក៏ េនតមរសុកែរសជនបទ។

ិ
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីអនកែដលមនឪពុក មដយ និងកូន ពួកគត់ទង
ំ បីនក់កំពុងែតេដរេឡងវហរ
េដមបីយក េដមបីយករបស់ទង
ំ អស់េនះេទរបេគនរពះសងឃ។

ិ
ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េឡងេទេលវហរគត់
រតូវេដះែសបកេជង

ិ
គត់រតូវេដះែសបកេជងជមុនសិន ពីេរពះេនេពលែដលេឡងវហរេយ
ងអត់
េយងអត់អចពក់ែសបកេជងបនេទ

របសិនេបពក់ែសបកេជងមនន័យថេយងអត់េគរពរពះសងឃឬក៏ េគរព
េយងអត់េគរពរពះសងឃឬក៏ ឬក៏ េយងអចមនបបផងែដរ េដយសរែតករមិនេគរព។
អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលរបជជនែខមរចូលេទកនុងវតតពួកគត់រតូវេដះមួកេចញ
ិ
ិ
និងជពិេសសេនេពលែដលគត់េឡងេទេលវហរ
េឡងេទេលវហរ
ពួកគត់រតូវេដះែសបកេជងនិងេដះមួក េដមបីជករេគរព។

ិ
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីកំពុងែតេដរេឡងេទេលវហរេដ
មបីយក េដមបីយកបយសមល
និងសលដក់េទរបេគនរពះសងឃ េដមបីឧទទិស េដមបីឧទទិសេទដល់សច់ញតិរបស់គត់
េទដល់សច់ញតិរបស់គត់ ែដលមនជីដូនជីត និងបងបអូនែដលបនសលប់េទេនះ

េដមបីឲយពួកគត់ទង
ំ អស់បនទទួលយករបស់ទង
ំ េនះ បនទទួលយករបស់ទង
ំ េនះ
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និងេនេពលែដលពួកគត់ទទួលបនរបស់ទង
ំ អស់េនះេហយ។

ពួកេយងមនជំេនឿថពួកគត់នឹងជួយែថរកសពួកេយងឲយជួបែតេសចកដស
ី ុខ
និងអវីែដលេយងប៉ងរបថនក៏អចបនសេរមចផងែដរ
ពីេរពះេដយសរែតករេធវអំពីលក
អ រដឹងគុណរបស់េយង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញ

ិ
េយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បីនក់បនេដរចូលេទខងកនុងវហរ

េដយេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ បីនក់គឺេដះែសបកេជង គឺេដះែសបកេជង អត់មនពក់ែសបកេជង
និងពក់មួក ឬក៏បង់កែនសងេនេលកបលរបស់ពួកគត់ទង
ំ អស់គនេទ។
េដយសរែតពួកគត់រតូវយក រតូវយក
រតូវយកបយសមលនិងសលដក់មករបេគនរពះសងឃេនកនុងវតត។

អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់េដះែសបកេជង ជទូេទរបជជនែខមរេនេពលែដលពួកគត់េទវតត
គឺពួកគត់ែតងែតេសលៀក ពួកគត់ែតងែតេសលៀកពក់អវសជមួយនឹងហូលផមួង
ិ
ឬក៏អវប៉ ក់ជមួយនឹងហូលផមួង។ ប៉ុែនតេកមងៗវញ

ិ
ប៉ុែនតេកមងៗវញភគេរច
នពួកគត់ចូលចិតតេសលៀកអវសជមួយនឹងេខេខៀវ
ឬក៏អវសជមួយនឹងសំពត់េខៀវែដលជឯកសណ
ឋ នរបស់សិសស ែដល
ែដលជឯកសណ
ឋ នសិសសសល។ អញច ឹងភគេរចនគត់
គត់េសលៀកឯកសណ
ឋ នសិសសសលមកវតត និងមនុសសចស់ភគេរចនគត់ពក់ហូល
ឬក៏សំពត់ជមួយនឹងអវពណ៌ស ឬក៏ ឬក៏អវប៉ ក់ ឬក៏អវប៉ ក់ែបបមនុសសចស់ ឬក៏អវ ឬក៏អវៃដ
ឬក៏អវធមមតពណ៌សៃដខលី ឬក៏អវធមមតៃដែវងេសលៀកជមួយនឹងសំពត់ ឬក៏ហូល និង
អនកខលះេទៀតគឺគត់ចូលចិតតេសលៀកអវប៉ ក់ជមួយនឹងហូលឬក៏ផមួងេដមបីមកវតត។

ិ គឺភគេរចនគឺគត់ពក់ គត់េសលៀកេខពណ៌េខមជមួយនឹងអវពណ៌ស
និងមនុសសរបុសវញ
អញច ឹងគត់េសលៀកេខពណ៌េខមជមួយនឹងអវពណ៌សមកវតត។
អញច ឹងេកមងៗេពលខលះគឺគត់ចូលចិតតេសលៀកពក់ឯកសណ
ឋ ន េសលៀកពក់ឯកសណ
ឋ នសិសសសល
ប៉ុែនតខលះេទៀតគឺគត់ពក់ជរេបៀបេខ េខធមមត និងអវធមមតពណ៌ស
អញច ឹងេកមងៗេយងអត់របកន់ខឹងពួកគត់េទ េយងអត់របកន់
អញច ឹងពួកគត់អចេសលៀកពក់េខអវខុសពីអវពណ៌សនិងសំពត់េខៀវ
ឬក៏អវពណ៌សនិងេខពណ៌េខៀវបន។ អញច ឹងជក់ែសដងេយងេឃញឪពុក េយងេឃញគត់
េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌ េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌ ពណ៌ស

េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌សៃដខលី ៃដខលី ជមួយនឹងេខពណ៌សេជងែវង
ជមួយនឹងេខពណ៌សេជងែវង
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និងមដយេយងេឃញពក់អវពណ៌សៃដខលីជមួយនឹងសំពត់ហូលេជងែវង។
អញច ឹងេយងេឃញឪពុកែដលេដរេនខងមុខ េយងេឃញគត់មនកន់សលដក់េនកនុងៃដរបស់គត់។
ែដលសលដក់ទង
ំ អស់េនះ គឺ ែដលសលដក់ ែដលសលដក់េនះេនកនុងេនះ គឺេយងមនដក់េសៀវេភ
សប៊ូ ឬ សប៊ូ ឬក៏ជ ជេភសជជៈេផសងៗ ឬក៏ជ ឬក៏ជ ជសករ ជែត ឬក៏ជកេហវ
ជទឹកេដះេគែដលដក់ ែដលដក់េនកនុងសលដក់ែតមួយេនះ

អញច ឹងសលដក់មួយគឺមនរបស់ជេរចនេនកនុងេនះ គឺមនរបស់ជេរចនេនកនុងេនះ។

អញច ឹងជក់ែសដងេយងេឃញឪពុកគឺកន់សលដក់ធំមួយ កន់សលដក់ធំមួយេនកនុងៃដរបស់គត់
ែដលេនកនុងសលដក់មនរបស់ជេរចន ែដលមនទឹកេដះេគ សករស េសៀវេភ

និងរបស់ជេរចនេទៀត។ និងេយងេឃញមដយគឺគត់េដរខងេរកយឪពុក គឺគត់ដក់ៃដទំងពីរ
គឺគត់ដក់ៃដទំងពីរទមលក់ចុះ [...] ៃដទំងពីរគឺគត់ទមលក់ចុះ និងកូនរបស់គត់េដរេនខងេរកយ
េដយកូនរបស់គត់គឺេសលៀកេខេជងខលីពណ៌សជមួយនឹងអវៃដខលីពណ៌ពងមន់

ិ
ជមួយនឹងអវៃដខលីពណ៌ពងមន់ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីនក់គឺចូលេទកនុងវហរនិ
ងេដះែសបកេជង
េដះែសបកេជង។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣

ិ
េរកយេពលែដលពួកគត់េដរចូលេទកនុងវហរក៏
បនេឃញ ក៏ពួក
ិ
េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងវហរ

ពួកគត់ក៏បនយកសលដក់ែដលគត់កន់េនកនុងៃដរបស់គត់ធំេនះ យកេទរបេគនរពះសងឃ
ិ
ែដលគង់េន ែដលគង់េនកនុងវហរេនះ។
អញច ឹងជទូេទភស េយងេហថអងគុយ
ិ
ប៉ុែនតភសរពះសងឃេយងេហថគង់ អញច ឹងរពះសងឃគង់េនកនុងរពះវហរ
ិ
មនន័យថរពះសងឃគត់[អងគុយ] រពះសងឃេលកអងគុយេនកនុងរពះវហរ

អញច ឹងភសរបស់រពះសងឃេយងេហថគង់ អញច ឹងេយងេឃញរពះសងឃគង់េនកនុង

ិ
គង់េនកនុងរពះវហរ។
បនទប់មកឪពុក ឪពុក ក៏បន បនទប់មកឪពុកក៏បនអងគុយលុតជងគង់

អងគុយលុតជងគង់ និងេលកៃដទំងពីរសំពះ ែដលដក់សលដក់េនខងមុខគត់េដមបីេរៀបចំរបេគន
របេគនរពះសងឃ។ អញច ឹងមុនេពលរបេគនេយងរតូវ េយងរតូវលុតជងគង់

របសិនេបេយងរតូវលុតជងគង់ ឬក៏អងគុយបត់េជង លុតជងគង់ ឬក៏អងគុយបត់េជង
របសិនេបជរសតីគត់រតូវអងគុយបត់េជង ឬក៏គត់អចលុតជងគង់ផងែដរ។
ប៉ុែនតជទូេទភគេរចនគឺេយងអងគុយបត់េជង គឺេយងអងគុយបត់េជង

និងសំពះចំនួនបីដងមុនេពលរបេគន មុនេពលរបេគនសលដក់េនះេទកន់រពះសងឃ
អញច ឹងេយងរតូវសំពះេដមបីេគរពរពះសងឃជមុនសិន។
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បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េយងេឃញេនកនុងវតតគឺមន
េយងេឃញវតត េនកនុងវតតគឺេយងអុជធូប និងមនអុជធូប

និងមនដក់ផកែដលជទូេទេយងេរបផកឈូក ឬក៏ផកមលិះ ផកឈូក ឬក៏ ផកមលិះ និងមនេទៀនផងែដរ។
ករអុជធូបគឺេដមបី េដមបីេហសច់ញតិរបស់េយង េដមបីរបប់គត់ថេយងបនយក
បនយកបយសមលនិងមហូបអហរ យកមក យកមករបេគនរពះសងឃនិងឧទទិសេទឲយគត់
និងឧទទិសេទឲយគត់។ ករអុជេទៀន ករអុជេទៀនគឺេយងចង់ឲយ េយងចង់ឲយេន េន

េយងចង់ឲយេនជតិេរកយ មនន័យថេនេពលែដលេយងសលប់េទជតិេរកយ េយងេកតមកគឺ
េយងេកតមកគឺមន គឺមនរបជញ គឺមនរបជញឆលតៃវ េដយសរែតពនលឺេទៀនអចនំផូ វេយ
ល
ង
អចបំភលឺផូ វេយ
ល
ង អញច ឹងេយងអចមនរបជញឆលតៃវ េយងអចមនរបជញឆលតៃវ និងថវយផក
មនន័យថនឹងេយងយកផកេទវតត េដមបីថវយ[រពះ] េដមបីថវយរពះពុទធ

េដមបីយកេទថវយរពះពុទធ។ អញច ឹងមនន័យថេយងចង់ឲយជតិេរកយ េយងសអតដូចជផក
េយងសអតដូចជផក និងមន និងសអតដូចជផកនិងដូចជផកមលិះ មនកលិនរកអូបដូចជផក
និងេទណមកណមនេគចូលចិតត មនេគេគរពរសឡញ់ ។ អញច ឹងជទូេទេនកនុងវតតេយងយកធូប
េទៀន និងផក យកេទរបេគនរពះសងឃ និងដក់ផកថវយរពះពុទធ ដក់ផកថវយរពះពុទធ។

និងបនទប់មកេទៀតេយងេឃញ េយងេឃញគត់អុជធូបដក់េដតេនកនុង ដក់េដតេនកនុង
ដក់េដតេនកនុងរកឡែដលមនខសច់។

អញច ឹងរកឡទំងអស់េនះគឺេយងដក់ខសច់ចូលេទខងកនុងេដមបីងយរសួលេដតធូប
េដមបីងយរសួលេដតធូប និងេនកនុងវតតេយងមនថូផកេដមបីរបជជន

េដមបីេពលែដលរបជជនែខមរមកវតតគត់អចដក់ផកចូលេទកនុងថូេនះេដមបីថវយេទដល់រពះពុទធ
និងេយងអចអុជេទៀនេនខងមុខរូបសំណក់របស់រពះពុទធផងែដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលពួកគត់បនរបេគន
របេគនសលដក់ បនរបេគនសលដក់េទឲយរពះសងឃរួចរល់េហយ និងបនអុជធូប

ិ
ិ
និងបនអុជធូបេនកនុងរពះវហររួ
ចរល់េហយ។ ពួកគត់ទង
ំ បីនក់ក៏េដររតលប់មកវញ

ិ
ិ
ិ
ិ េដមបីរតលប់េទផទះរបស់គត់
ក៏េដរចុះមកវហរវ
ញេដ
មបី ក៏បនេដរចុះ កំជេណដរចុះពីវហរវ
ញ
េដមបីេទសួរ េដមបីេទេលងឪពុកមដយរបស់គត់ េដមបីេទេលងឪពុកមដយរបស់គត់េន
េនតមេខតត។ អញច ឹងេយងេឃញឪពុកគឺេដរនំមុខ
បនទប់មកមដយនិងកូនរបុសគត់គឺេដរេនខងេរកយ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីនក់
េរកយេពលរបេគនសលដក់េហយពួកគត់ក៏បន ពួកគត់ក៏បនចុះ

ិ
ិ
ិ
ពួកគត់ក៏បនចុះពីកជ
ំ េណដរ[រពះវហរ]
កំជេណដរវហរេដ
មបីរតលប់េទផទះវញ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ ពួកគត់ទង
ំ

ិ
ពួកគត់ទង
ំ បីនក់ក៏បនជិះម៉ូតូរតលប់េទផទះវញ។
អញច ឹងេយងេឃញឪពុកជអនកេបក
បនទប់មកកូនជិះេនកណ
ដ លនិងមដយជិះេនខងេរកយ។

េយងេឃញមដយេដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ ដូេចនះគត់រតូវជិះចំេហៀង គត់រតូវជិះចំេហៀង
ពីេរពះេដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ និងេពលខលះ

និងេពលខលះមនុសសរសីភគេរចនគត់ជិះចំេហៀង។ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់េសលៀកេខគឺ

េពលខលះគឺគត់ជិះចំេហៀងែដរ។ ប៉ុែនតេពលខលះគត់ជិះរចកេកៀវ រចកេកៀវ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
េដយសរែតគត់េសលៀកសំពត់ដូេចនះគត់រតូវជិះចំេហៀង ែដលកូនរបុស
ែដលកូនរបុសរបស់គត់ជិះេនកណ
ដ ល និងឪពុកជអនកេបកម៉ូតូ។

អញច ឹងេយងេឃញម៉ូតូរបស់គត់គឺមន គឺមន េយងេឃញមនកញច ក់ពីរដក់អម ដក់អមសងខង
េដមបីងយរសួលេមលេនខងេរកយ និងមនចេងកៀង ឬក៏អំពូល អំពូលេភលងម៉ូតូេនខងមុខ
ែដលមនអំពូលេភលងធំ ែដលេរបសរមប់បំភលឺផូ វេនេពលែដលមនេភល
ល
ៀង

ឬក៏េនេពលែដលេមឃងងឹត ឬក៏េនេពលែដលគត់ពិបកេមលផលូវ គត់អច

េនេពលែដលមនេភលៀង ឬក៏េមឃងងឹត គត់ពិបកេមលផលូវគត់អចេបកេភលងេនះេដមបីបំភលឺផូ វ។
ល
ប៉ុែនតគត់អត់បនពក់មួកករពរសុវតថិភពេទ េដយសរែត េដយសរែតេនកនុង

េដយសរែតវតតនិងផទះរបស់គត់គឺេនជិតគន ដូេចនះគត់អត់ពក់មួកសុវតថិភពេទ។

បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនជិះម៉ូតូេដមបីេទេលង េដមបីេទេលងឪពុកមដយរបស់គត់
េដមបីេទេលងឪពុកមដយរបស់គត់។
រូបភពទី ៧ គត់ក៏បនមកដល់ផទះឪពុកមដយរបស់គត់
ែដលេយងេឃញផទះរបស់ឪពុកមដយរបស់គត់ េយងេឃញមន

េយងេឃញេធវអំពីេឈនិងរបក់ដំបូលេកបឿង របក់ដំបូលេកបឿង និងមនកំជេណដរេឡងេទខងេល។
ជទូេទ ជទូេទ េយងេធវផទះភគេរចនេយង េយងេធវជលកខណៈែបបែខមរែដលេធវអំពីេឈ
និងមនកំជេណដរេឡងេទខងេល េដយសរែតេពលខលះេនខងេរកមេយងអចដក់ែរគ
េដមបីអងគុយេលង ឬក៏មនពងទឹក ឬក៏េពលខលះចរងកនបយគឺេយងេធវេនខងេរកមផទះ
ប៉ុែនតរបែហលជេនកនុងរូបភពេនះគឺ

េនផទះរបស់ឪពុកមដយគត់គឺេនេពលែដលមនេភលៀងគឺមនទឹកលិច
ដូេចនះគត់រតូវេធវផទះឲយរងខពស់បនតច
ិ េដមបីករពរេនេពលែដលមនេភលៀងកុំឲយទឹកលិចផទះរបស់គត់
េដមបីកុំឲយទឹកលិចចូលផទះរបស់គត់ អញច ឹងគត់េធវផទះរបស់គត់ឲយរងខពស់បនតិច ឲយរងខពស់បនតិច។
អញច ឹងេនេពលែដលមនេភលៀងទឹកអត់លិចចូលផទះរបស់គត់
និងេនេពលែដលអត់េភលៀងគត់អចអងគុយេលងេនេរកមផទះែដលមនខយល់ ែដលមនខយល់បក់
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ែដលមនខយល់ ែដលមនខយល់ ែដលមនខយល់បក់រតជក់រសួល និងអច
េយងអចអងគុយេលងេនខងេរកមផទះ ឬក៏េយងអច

ជទូេទេយងេធវផទះបយេនខងេរកមផទះផងែដរ។ េនខងេរកមផទះផងែដរ។
អញច ឹងអរស័យេទេលេពលខលះគឺគត់េធវផទះបយេនេលផទះ េពលខលះគត់េធវផទះបយេនេរកមផទះ។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីនក់បនមកដល់ផទះឪពុកមដយរបស់គត់េដមបីមកសួរសុខទុកខពួកគត់
ជទូេទរបជជនែខមរេនេពលៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរ ពួកគត់ែតងែត ពួកគត់េរកពីេទវតត
ពួកគត់ែតងែតេទេលងសច់ញតិឬក៏ឪពុកមដយេនតមេខតត ឬក៏េនតមរសុកែរសចំករ
េនតមរសុកែរសចំករ េដមបីជួបជុំគន េដមបីជួបជុំគន ជែជកគនេលង ឬក៏ញុអ
ំ ហរជុំគន
េដមបីញុអ
ំ ហរជុំគន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េនេពលែដលគត់
េនេពលពួកគត់ទង
ំ បីបនមកដល់ផទះឪពុកមដយរបស់គត់
ពួកគត់ទង
ំ បីក៏បនឈប់មូត
៉ ូដក់េនខង ដក់េនខងេរកមផទះ ដក់េនខងេរកមផទះ។
បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនេឡងមកេលផទះេដមបីជួបឪពុកមដយរបស់គត់
េនេពលែដលគត់េឡងមកដល់េលគត់ក៏បនសួរសុខទុកខនិងជែជកគនេលងជមួយនឹង
និងជែជកគនេលងជមួយនឹងឪពុកមដយរបស់គត់។
បនទប់មកគត់ក៏ឲយឪពុកមដយរបស់គត់អងគុយេនេលេកអី បនទប់មកកូនរបុសរបស់គត់ក៏បន
ិ
ក៏បនចុះេទដួសទឹក ចុះេទដួសទឹកមួយផតិល និងេឡងមកេលផទះវញអងគ
ុ យលុតជងគង់
េដមបីយកទឹកេនះយកមកលងៃដ ឬក៏លងេជងឲយ ឲយជីដូនឬក៏ជីត ឲយយយឬក៏
ឲយយយនិងត។ េនៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរភគេរចនគឺេយង
េរកពីេយងេទវតតេយងមកសួរសុខទុកខឪពុកមដយ។ េយងមកសួរសុខទុកខឪពុកមដយ េយងជូនលុយ
ឬក៏េយងេរៀបចំមូ ហប េយងជូនលុយឬក៏បយសមលជមួយនឹងបយសមល

និងេពលខលះគឺេយងទិញសេមលៀកបំពក់ថីៗ
ម េដមបីជូនគត់។ មិនរតឹមែតប៉ុេណណះេយង
េពលខលះគឺេយងងូតទឹកឲយគត់ែដលេយងេហថរសង់រពះ ែដលេយងេហថរសង់រពះ

ពីេរពះេដយសរពួកគត់េរបៀបដូចជរពះរបស់េយង េដយសរែតពួកគត់គឺបនបេងកតេយងមក
និងចិញចឹមេយង[យ៉ ង] និងចិញចឹមេយងយ៉ ងលំបក ដូេចនះេយង េយងមុជទឹកឲយគត់ េយងមុជទឹក
ឬក៏សមអតៃដ សមអតេជងឲយគត់ និងពក់សេមលៀកបំពក់ថីឲ
ម យគត់

និងេសលៀកពក់សេមលៀកបំពក់ថមីឲយគត់។ ជក់ែសដងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៨
េយងេឃញកូនរបុសរបស់គត់បនដួសទឹកមួយផតិលនិងលុតជងគង់េដមបីលង
លងៃដនិងលងេជងឲយ[ជី] លងៃដ និងលងេជងឲយយយនិងឲយត

ែដលពួកគត់ទង
ំ ពីរអងគុយេនេលេកអី។ អញច ឹង គត់បន អញច ឹងឪពុកមដយបនបេរងៀនកូនឲយ
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ឲយេចះេគរព ឲយេចះេគរពយយត ឲយេចះេគរពយយត និងលងសមអតនិងលងសមអតៃដេជង
ឬក៏េពលខលះេយងងូតទឹកឲយពួកគត់ និងេសលៀកពក់សេមលៀកបំពក់ថមី។
អញច ឹងេយងេឃញឪពុកមដយគឺឈរ គឺឈរ គឺឈរេមលកូន

គឺគត់បនឲយកូនរបស់គត់បនដួសទឹកមួយផតិលេដមបីលងៃដលងេជងយយនិងត េដមបី េដមបី
េដមបី េដមបីជករដឹងគុណ។
មកេទៀតរូបភពទី ៩ ពួកគត់ក៏បនមកេរៀបចំ ពួកគត់ក៏បនេរៀបចំមូ ហបអហរនិងញុប
ំ យជុំគន។
េយងេឃញ េយងេឃញរគួសរគត់ជរគួសរតូចមួយែដលមនែតសមជិកចំនួនរបំនក់
េយងេឃញមនឪពុកមដយ និងកូន និងមនជីដូនមនក់ជីតមនក់

អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ របំនក់ក៏បនញុប
ំ យជុំគន េយងេឃញពួកគត់បនរកលកេនទលេនេល
បនរកលកេនទលេនេលកដរេនខងេលផទះ

បនទប់មកេទៀតេយងេឃញមហូបរបស់គត់គឺមនដូចជរតី មនដូចជរតី និងសមល

និងមនបែនលេផសងៗេទៀត អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ អស់គនញុប
ំ យជុំគនេនៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរ។

អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញបុរសគឺេនេពលែដលគត់អងគុយញុប
ំ យគឺគត់អងគុយែពនែភនន
ែពនែភនន ប៉ុែនតរសី រសតី គឺេនេពលែដលគត់ញុប
ំ យគត់អងគុយបត់េជង និងេកមងៗដូចគនែដរ
គត់រតូវអងគុយបត់េជងេដយសរែតឪពុកមដយនិងជីដូនជីតគឺគត់ចស់ជងេយង

ដូេចនះេយងរតូវអងគុយបត់េជងេដមបីេគរពគត់ េដមបីជករេគរពគត់។ កូនរបុសដូចគនែដរ។
េពលខលះេនេពលែដលេយងញុប
ំ យជមួយនឹងឪពុកមដយ

េយងរតូវអងគុយបត់េជងដូចមនុសសរសីែដរេដមបីជករេគរពគត់

ប៉ុែនតរបសិនេបេយងអងគុយបត់េជងចុកេជងេទ េយងអចសុំអនុញញតពីគត់អងគុយែពនែភនន
េយងអចសុំអនុញញតពីគត់សិនមុនេពលែដលេយងអងគុយែពនែភនន

អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទង
ំ របំនក់ញុប
ំ យជុំគនជមួយនឹងមហូបអហរែដលមនកលិនឈងុយ
និងមនរសជតិឆងញ់ ។ អញច ឹងមនកលិនឈងុយនិងមនរសជតិឆងញ់ ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលពួកគត់ញុ ំ
េរកយេពលែដលពួកគត់ញុប
ំ យជុំគនរួចរល់េហយ េយងេឃញេកមងៗក៏បននំ ក៏បន

េកមងៗក៏បននំគនេលងេនខងេរកយ េនខងេរកមផទះ េនខងេរកមផទះឬក៏េនខងេរកផទះ
ែដលេយងេឃញេកមងៗែដលជបងបអូនរបស់ ែដលេយងេឃញជេកមងៗែដលជបងបអូនរបស់គត់

ែដលជបងបអូនរបស់េកមងរបុសេនះ េយងេឃញពួកគត់កំពុងែតេលងជះទឹកគន និងេលងជះទឹកគន
ិ
និងេលងបញ់ កេំ ភលងទឹក [...] េលងបញ់ កេំ ភលងទឹកេទគន េទគនេទវញេទមក។
អញច ឹងេយងេឃញ េយងេឃញេកមងៗេទៀត
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ែដលេយងេឃញមនេកមងៗេផសងេទៀតែដលេយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់និងេកមងរសីមនក់េទៀត។
អញច ឹងេយងេឃញេកមងរបុសេនះគត់អត់ពក់អវេទ គត់េសលៀកែតេខខលីពណ៌ស
ែដលេនកនុងៃដរបស់គត់មនកន់កេំ ភលងបញ់ ទឹក

និងេកមងរសីមនក់េទៀតគឺគត់ពក់អវពណ៌ទឹករកូចៃដខលី ជមួយនឹងេខពណ៌សេជងខលី ចងសក់ទីទុយ
េនកនុងៃដទំងពីររបស់គត់គឺមនកន់ធុងទឹកមួយ

គត់កំពុងែតជះទឹកែដលេនកនុងធុងេនះេទេកមងៗទំងពីរនក់េនះ ែដលេកមង
ែដលេកមងទំងពីរនក់េនះេយងេឃញគត់មនកំេភលងេនកនុងៃដ
េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េទៀតគឺគត់ពក់អវ

េកមងរបុសមនក់េទៀតែដលគត់មកជមួយនឹងឪពុកមដយរបស់គត់ េដមបីមកេលងជីដូន ជីដូនជីត
និងបងបអូនជីដូនមួយរបស់ បងបអូនជីដូនមួយ ឬក៏សច់ញតិរបស់គត់េនះ
េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌ស េយងេឃញ[គត់]

គត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលីជមួយនឹងេខពណ៌សេជងខលី។
គត់មនកន់កេំ ភលងបញ់ ទឹកេនកនុងៃដរបស់គត់ផងែដរ។
និងេនខងេរកយេកមងរសីេយងេឃញមនែឆកមួយកបល
ក៏កំពុងែតេលងជមួយនឹងេកមងៗទំងអស់េនះផងែដរ។
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ បីនក់េលងជះទឹកគនយ៉ ងសបបយរ ីករយេនកនុងៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលពួកគត់
េរកយេពលែដលពួកគត់េលងជះទឹកគន និងបញ់ បញ់ ទឹកដក់គន បញ់ ទឹកដក់គនចប់

ិ
ិ
គត់ក៏បនយកេមសមកលបមុខគនេទវញេទមក
គត់បនយកេមសលបមុខគនេទវញេទមក
ែដលេយងេឃញេនកនុងៃដរបស់េកមងរបុសមនេមស

និងគត់បនយកៃដរបឡក់េមសេនះេដមបីយកេទលបមុខេកមងរសី។

ិ
អញច ឹងគត់បនប៉ តេមសឬក៏លបេមសដក់គនេទវញេទមក
ប៉ុែនតេមសេនះគឺជេមសរកអូប
និងមិនប៉ះពល់េទដល់មុខរបស់ពួកគត់ […] មិនប៉ះពល់េទដល់មុខរបស់ពួកគត់េទ។
អញច ឹងពួកគត់ េយងេឃញេកមងរបុស ៃដមខងគឺកន់េមស
ៃដមខងេទៀតគឺគត់បនយកេមសេទលបេនេលមុខរបស់េកមងរសី។
អញច ឹងេយងេឃញមុខរបស់ពួកគត់ទង
ំ ពីរគឺមនេមសេនេលមុខ និងខលួនរបស់គត់គឺទទឹក
េដយសរែតពួកគត់េលងជះទឹកដក់គន

ិ
ឬក៏បញ់ ទឹកដក់គនេទវញេទមកេនៃថង
បុណយចូលឆនែំ ខមរយ៉ ងសបបយរ ីករយ។
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញកំេលះរកមុម
ំ ួយរកុមែដលមនគនរបំមួយនក់ របុសបីនក់ រសីបីនក់
េយងេឃញពួកគត់[ទំង] េយងេឃញ[ពួកគត់]
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េយងេឃញពួកគត់ទង
ំ អស់គនេសលៀកពក់លកខណៈជែបបរបៃពណី ជែបបែខមរ
ជែបបរបៃពណីែខមរ ែដលេយងេឃញរបុសគឺេយងេឃញ គត់េសលៀកពក់
គត់េសលៀកពក់អវពណ៌សៃដខលីជមួយនឹងេឡវមួយជួរ និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ

និងជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស និង និង បុរសមនក់េទៀតគឺគត់ពក់អវ គត់ពក់អវៃដខលី

និងពក់អវៃដខលី និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខអវរបស់គត់ និងគត់ពក់េខេជងែវងពណ៌
ពណ៌េខម និងបុរសមនក់េទៀតេយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌សៃដខលីជមួយនឹងេខេជងែវង
ិ
ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស។ អញច ឹង […] អញច ឹងេយងរកេឡកេមលេទខងរសីៗវញ
េយងេឃញពួកគត់េសលៀកពក់ែបបរបៃពណីែខមរ ែដលមនជអវសជមួយនឹងហូល

ឬក៏ជមួយនឹងផមួង ឬក៏ជមួយនឹងសំពត់េជងែវង សំពត់េជងែវង ែដលេយងេហថសំពត់បត់
េយងេហថសំពត់បត់។ អញច ឹងគត់េសលៀកសំពត់បត់ជមួយនឹងអវៃដខលីពណ៌ស
ឬក៏ជមួយនឹងអវប៉ ក់។ អញច ឹងពួកគត់[ទំង] ពួកគត់
ពួកគត់ទង
ំ អស់គនកំពុងែតេលងេចលឈូង។
ករេលងែលបងេចលឈូងមនន័យថគឺេយងយករកម រុ ំវមូលដូចជបល់ ពួកេយងេរចៀងចេរមៀង
ពួកេយងេរចៀងចេរមៀងេចលឈូង បនទប់មកេយងគប់េទឲយគន េនេពលែដល
េនេពលែដលខងរសីេរចៀងចេរមៀងេចលឈូងចប់ ខងរសីនឹងគប់ឈូងេនះេទឲយខងរបុស
ិ
េនេពលខងរបុសចប់ឈូងេនះបន ខងរបុសនឹងគប់ឈូងេនះេទកន់ខងរសីវញ
េនេពលែដលប៉ះចំ ប៉ះចំរសីណមួយ ពួកគត់ទង
ំ អស់គនរតូវរំ ពួកគត់ទង
ំ

ិ
ពួកគត់ទង
ំ អស់គនរតូវរំ េដមបីនយ
ំ កឈូងេនះ ឈូងេនះ េទឲយបុរសវញ។
អញច ឹងករេលងែលបងេចលឈូងគឺសបបយេដយសរែតេយងមនេរចៀងនូវចេរមៀង
ិ
និងមនគប់ឈូង និងមនករេចលឈូងគប់គនេទវញេទមក។

ប៉ុែនតមិនមនន័យថគប់គនជលកខណៈខលង
ំ ៗេទ គឺេយងរគន់ែតជ
គឺេយងរគន់ែតគប់គនែបបលកខណៈេលង េដមបី េដមបីេនេពលែដលអនកណចញ់ គត់អចរំ
េដមបីយកឈូងេនះយកេទរបគល់ឲយអនកែដលឈនះ យករបគល់ឲយអនកែដលឈនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េយងេឃញេរកយេពលែដលពួកគត់េលង
េរកយេពលែដលពួកគត់េលងែលបងេចលឈូងចប់ ពួកគត់ក៏បូ ដរមកេលងែលបងមួយេទៀត។ [ទី
១៣] អញច ឹងពួកគត់ ពួកគត់មិនទន់បនបដូរមកេលងែលបងេផសងេទៀតេទ
គត់េនេលងែលបងេចលឈូងដែដល ប៉ុែនតេដយសរែតខងរសីចញ់

ដូេចនះខងរបុសគឺគត់បនេរចៀងចេរមៀង គឺគត់បនេរចៀងចេរមៀង និងខងរសីគឺរតូវរំ គឺរតូវរំ
អញច ឹងេពលខលះគឺគត់ េនេពលែដលខងរសីរេំ ពលខលះខងរបុសគឺគត់រជ
ំ មួយនឹងខងរសីែដរ។
ប៉ុែនតេពលខលះគឺខងរសីរតូវរំេដមបីយកឈូងេនះយកេទឲយខងរបុស េដមបី េដមបី ជករ េដមបី
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េដមបីជករបញជក់ថពួកគត់គឺជអនកចញ់ អញច ឹងអនកឈនះគឺេរចៀងចេរមៀងអនកចញ់ គឺគត់រតូវរំ
គឺគត់រតូវរំ អញច ឹងគត់ រូបភពទី ១៣ េនះគឺគត់រតូវ គឺគត់េលង គឺគត់េលងេចលឈូងដែដល
ប៉ុែនតេដយសរែតខងរសីចញ់ ដូេចនះខងរសីរតូវរំ ខងរបុសគឺគត់រតូវេរចៀងចេរមៀង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គត់ក៏បនបដូរ គត់ក៏បនបដូរេលងែលបងេផសងមួយេទៀត
គត់ក៏បនបដូរេលងែលបងេផសងមួយេទៀត ែដលេយងេហថ ែដលេយងេហថចប់កូនែខលង
ករេលងែលបងចប់កូនែខលង គឺេយងេលងេដយ េយងមន េយងេឃញ េយងមនេមមនក់

ិ
គឺគត់រតូវឈរេនខងមុខ កូនៗរតូវេតងចេងកះគនេទវញេទមក
និងមនមនក់េទៀតគត់គឺេដរតួជ
គត់េដរតួជអនកែដល គត់េដរតួជ គត់េដរតួជអនកចប់កូនមន់
មនន័យថអនកែដលេនឈរខងេរកយេគេនកនុងជួរេនះ

គត់រតូវចប់អនកែដលេនឈរខងេរកយេនះ។ អញច ឹងអនកែដលេនឈរខងមុខែដលជអនកករពរ
គត់រតូវករពរកូនរបស់គត់ែដលេនខងេរកយេនះ អញច ឹងគត់រតូវចប់មដងមួយៗ
េនេពលែដលគត់ចប់[បន] េនេពលែដលគត់ចប់បនកូនមន់អស់េហយគឺគត់គឺជអនកឈនះ
គឺគត់គឺជអនកឈនះ។ ប៉ុែនតេនេពលែដលគត់ចប់អត់បនេទគឺគត់គឺជអនកចញ់
បុរសមនក់េទៀតគឺជអនកចញ់ ។ អញច ឹងមនន័យថ មនន័យថមនគនពីរនក់ មួយគឺជអនក អនក
មួយគឺជអនកនំមុខេដយករពរកូនៗែដលេនឈរខងេរកយ
និងមនក់េទៀតគឺជអនកែដលតមចប់កូនមន់
ែដលកូនមន់េនះគឺតំណងឲយអនកែដលេនឈរខងេរកយ
អនកែដលេនឈរខងេរកយគឺតំណងឲយកូនមន់ អនកែដលឈរខងេរកយគឺតំណងឲយកូនមន់។
អញច ឹងគត់រតូវចប់ គត់រតូវចប់កូនែដលេនខងេរកយេនះឲយអស់។
អញច ឹងករេលងែលបងរបជរបិយគឺមនេរចន េរកពីករេលងេបះឈូង
និងករេលងែលបងចប់កូនមន់ េយងមនែលបងជេរចនេទៀតដូចជករេលងេបះអងគញ់
ករេលងេបះអងគញ់ដូចជេយងដក់អងគញ់ដេំ នេល ដំេនេលដី បនទប់មកេទៀត
េនេពលែដលេយងែចកេចញជពីរ ែចកេចញជពីររកុម រកុមទី ១
េនេពលែដលគត់េបះអងគញ់េនះេទប៉ះ េទប៉ះ និងអងគញ់មួយេទៀតឲយដួល
អញច ឹងគត់គ[ឺ ...]អនកឈនះ គត់អចយកអងគញ់េនះេទជួស េទជួសនឹងជងគង់របស់អនកែដលចញ់ ។
អញច ឹងែលបងរបជរបិយមនេរចន និងករេលងែលបងរបជរបិយគឺ
ករេលងែលបងរបជរបិយគឺសបបយរ ីករយ គឺសបបយរ ីករយ
និងេធវឲយៃថងបុណយចូលឆនែំ ខមរេនះកន់ែត កន់ែតសបបយរ ីករយយ៉ ងខលង
ំ ។
អញច ឹងពួកគត់េលងែលបងរបជរបិយ េលងែលបងរបជរបិយេដយមិនរបកន់ថ
ិ
េដយមិនរបកន់គនេទវញេទមក។
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