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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវអនម័យខលួនរបណ 
អញច ឹងករេធវអនម័យខលួនរបណ អញច ឹងេនកនុងកររស់េនរបស់េយងរបចៃំថង 
េយងរតូវែតមនអនម័យជប់ជនិចច េរពះថេនជំុវញិខលួនេយងគឺសុទធែតេមេរគ 
អញច ឹងបនន័យថេយងេដរេទណមកណ េនេពលែដលេយងែបកេញស 
ែតងែតមនធូលីេហះជប់មកតមខលួនេយងេទតមខយល់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទេរក 
គឺនឹងមនធូលីែដលេនកនុងខយល់ នឹងប៉ះខលួនេយង េហយសអិតជប់នឹងខលួនេយង 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់មនអនម័យខលួនរបណេទ គឺេយងអចនឹងឆលងេមេរគេនខងេរក 
េហយអចេធវឲយេយងឈបឺន ដូេចនះ ជធមមតេយងរតូវែតមនអនម័យខលួនរបណរបស់េយង 
គឺខលួនរបណរបស់េយងរតូវែតសអ តជនិចច គឺេយងរតូវអនម័យទងំកររស់េន ទងំករហូបចុក 
ឬក៏ករញុចំំណីអហរ ទងំករេសលៀកពក់ជេដម អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវអនម័យខលួនរបណ។ 
 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមន ក់ អយុគត់របែហលជ 
១៨ ឆន  ំអញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ 
ែដលេយងេឃញបនទប់ទឹករបស់គត់គឺមនបងអួចចំនួន ១ ែដលបងអួចេនះគឺជបងអួចកញច ក់ 
េហយគត់បនេបកបងអួចកញច ក់េនះ បុ៉ែនតបងអួចេនះគឺេនខពស់ 
អញច ឹងេគេមលេយងមកពីេរកអត់េឃញេទ េដយសរែតវេនខពស់ អញច ឹងេគអត់អចេមលេឃញេទ 
ែដលបងអួចេនះគឺេរបេដមបីឲយមនខយល់េចញចូល និងមនពនលឺេចញចូលរគប់រគន់េនកនុងបនទប់ទឹក 
កំុឲយហប់ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនេដរមកលងៃដេនឡបូ ឡបូលងៃដមួយ 
អញច ឹងេកមងរបុសេនះ គត់មនសក់ខល ីបនន័យថសក់ខល ីអញច ឹងេយងរតូវកត់សក់ 
េដមបីឲយមនអនម័យសក់កបល គឺេយងរតូវកត់សក់ឲយខល ីជមនុសសរបុស េយងរតូវកត់សក់ឲយខល ី
េរពះថសក់ែវងគឺអចនឹងមនអែងគេរចន និងអចមនែកអលេរចន ែដលេនេតងជប់នឹងសក់ 
អញច ឹងវអត់សអ តេនះេទ េហយេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌សវ យ 
េហយគត់កំពុងែតឈរលងៃដរបស់គត់េនកនុងឡបូ ែដលគត់កំពុងែតេបកទឹកចូលេទកនុងឡបូ 
ែដលគត់មនសបូ៊លងៃដផងែដរ ែដលគត់កំពុងែតេបកទឹកេហយលយសបូ៊ 
ែដលេយងេឃញពពុះសបូ៊េនកនុងឡបូេនះផងែដរ អញច ឹងគត់របែហលជអនកែដលរស់េនទីរកុង 
េដយសរែតេយងេឃញថគត់មនទឹកម៉សីុនេរបរបស់ េរពះថភគេរចនេនកនុងរបេទសកមពុជ 
េនតមជនបទ គឺអត់មនទឹកម៉សីុនេរបរបស់េនះេទ អញច ឹងមនែតេនទីរកុង 
ឬក៏េនទីរមួេខតតែតបុ៉េណណ ះ ែដលមនទឹកម៉សីុនេរបរបស់ ដូេចនះេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់អចនឹងរស់េនទីរកុង ឬក៏អចេនទីរមួេខតត េរពះគត់មនឧបករណ៍ទំេនបេរបរបស់ 
ដូចជឡបូ និងម៉សីុនេបកទឹកជេដម អញច ឹងេយងេឃញេនេលឡបូគឺមនកបលរ ៉ូបី៊េនទឹកមួយ 
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កបលរ ៉ូបី៊េនទឹកគឺជកបលបំពង់ទុេយមួយ ែដលអចេបក ឬក៏បិទេដមបីឲយទឹកហូរេចញមកខងេរក 
េដមបីេយងេរបរបស់បន អញច ឹងជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់េរបកបលរ ៉ូបី៊េនទឹកេនះ 
េដមបីេបកលងៃដរបស់គត់ជមួយនឹងសបូ៊េនកនុងឡបូ 
ែដលេយងេឃញេនេលឡបូលងៃដេនះ េយងេឃញមនទូមួយ ែដលកូនទូកញច ក់េនះ 
គឺជកញច ក់សរមប់ឆលុះមុខ អញច ឹងេនេពលែដលេយងលុបមុខេហយ 
េយងអចឆលុះមុខេទេលកញច ក់េនះបន េហយទូកញច ក់េនះគឺមនអចេបកទវ របន 
េនេពលែដលេយងេបកទវ រ គឺេយងអចយកបននូវសមភ រៈេផសងៗែដលេយងទុកេនកនុងេនះ 
ដូចជ េយងទុកដូចជសបូ៊កក់សក់ សបូ៊ដុសខលួន ថន ដុំសេធមញ រចសដុសេធមញ 
និងឧបករណ៍េផសងៗេទៀត ែដលេរបរបស់េនកនុងបនទប់ទឹក គឺេយងអចមនេនកនុង 
េយងអចដក់េនកនុងកូនទូកញច ក់េនះបន អញច ឹងរូបភពទី ១ គឺនិយយអំពីករលងៃដ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់លងៃដរបស់គត់បនសអ តេហយ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់លងៃដរបស់គត់បនសអ តេហយ គត់អត់ទន់េចញពីបនទប់ទឹកេទ គត់េនកនុងបនទប់ទឹកដែដល 
បុ៉ែនតគត់បនេបកឡបូេនះឲយបងហូរទឹកសបូ៊េចញ អញច ឹងគត់បងហូរទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងលូ 
ែដលឡបូ គឺេនខងេរកមឡបូ គឺមនបំពង់បងហូរទឹកមួយ 
សរមប់បងហូរទឹកែដលេយងែលងេរបរបស់ចូលេទកនុងលូ 
អញច ឹងគត់បនបងហូរទឹកសបូ៊ចូលេទកនុងលូទងំអស់ បនទ ប់មកគត់េបកទឹកថមីដក់កនុងឡបូេនះ 
េដយេយងេឃញគត់េបកទឹកថម ីទឹកសអ ត េដមបីលងជរមះសបូ៊ 
េហយគត់ក៏បនយកៃដរបស់គត់េទកបង់ទឹកពីកនុងឡបូ 
អញច ឹងគត់យកៃដកបង់ទឹកពីកនុងឡបូយកមកលុបមុខ 
េដយគត់យកៃដទងំពីររបស់គត់កបង់ទឹកេចញពីកនុងឡបូ េហយយកទឹកែដលេនកនុងៃដេនះ 
េនកនុងកបង់ៃដេនះ យកមកទះេនេលមុខរបស់គត់ ឬក៏យកមកជះេនេលមុខរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់េធវែបបេនះេដមបីលងសមអ តមុខរបស់គត់ េដយេយងេឃញៃដរបស់គត់ទងំពីរ 
គឺេពញេទេដយទឹក គឺមនទឹក េហយគត់យកទឹកេនះេទដុសេលៃផទមុខរបស់គត់ 
ែដលគត់យកៃដេទខទប់មុខរបស់គត់ េហយដុសចុះេឡងៗ អញច ឹងជធមមត 
េនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថសអិតមុខ ឬក៏មនអរមមណ៍ថរបឡក់មុខ 
េយងែតងែតយកទឹកមកលុបមុខរបស់េយង អញច ឹងេនកនុងករលុបមុខគឺខុសពីករងូតទឹក 
ែដលងូតទឹក េយងយកទឹកមកចក់េលខលួននិងមុខទងំអស់ បុ៉ែនតករលុបមុខ គឺេយងេរបៃដ 
េដមបីកបង់ទឹកយកមកដក់េនេលមុខ េដមបីឲយរតជក់ 
ឬក៏េដមបីដុសសមអ តសន មរបឡក់បនតិចបនតួចេចញពីេលមុខរបស់េយង 
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ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ េកមងរបុសេនះ គត់កំពុងែតលុបមុខ 
េដយយកៃដកបង់ទឹកេចញពីកនុងឡបូ េដមបីយកេទលងមុខរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទ ប់ពីេកមងរបសុមន ក់េនះ 
គត់លងមុខរចួរល់េហយ អញច ឹងគត់លុបលងមុខរបស់គត់រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនយករចសដុសេធមញនិងថន ដុំសេធមញមករចបច់ 
យកថន ដុំសេធមញមករចបច់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់ 
អញច ឹងរចសដុសេធមញនិងថន ដុំសេធមញអចទុកេនកនុងទូកញច ក់ែដលេនេលឡបូទឹកេនះបន 
អញច ឹងបនន័យថគត់បនេបកទូកញច ក់ែដលេនេលឡបូទឹកេនះ 
បនទ ប់មកគត់យករចសដុសេធមញនិងថន ដុំសេធមញរបស់គត់េចញមក 
ែដលេយងេឃញរចសដុសេធមញ គឺគត់កន់េនៃដេឆវង ចំែណកឯថន ដុំសេធមញ គឺគត់កន់េនៃដសដ  ំ
អញច ឹងថន ដុំសេធមញ ជទូេទគឺេយងដក់េនកនុងបំពង់មួយ ែដលអចរចបច់បន 
អញច ឹងគត់បនយកៃដសដ រំបស់គត់រចបច់េទេលបំពង់ថន ដុំសេធមញ 
អញច ឹងថន ដុំសេធមញនឹងេចញពីបំពង់តមរយៈមត់បំពង់ 
បនទ ប់មកគត់យករចសដុសេធមញេទរទថន ដុំសេធមញេនះ ែដលេចញពីបំពង់ 
េដមបីយកមកេរបរបស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់កំពុងែតរចបច់ថន ដុំសេធមញេទេលរចសដុសេធមញរបស់គត់ េដមបីដុសេធមញ 
អញច ឹងេពលេវលេនះអចជេពលរពឹកឬក៏េពលយប់ 
េរពះថករដុសេធមញេយងដុសេធវមួយៃថងបីេពល គឺេយងដុសេពលរពឹកភញ ក់ពីេគង 
េពលៃថងបនទ ប់ពីញុបំយរចួ ឬក៏បនទ ប់ពីញុអំហររចួ និងេពលយប់េយងដុសេនេពលមុនចូលេគង 
អញច ឹងេកមងរបុសេនះ គត់កំពុងែតដុសេធមញ 
គត់កំពុងែតរចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញ េដមបីដុសេធមញ អញច ឹងវអចជេពលរពឹក 
េរពះថរពឹកេឡង េនេពលែដលគត់េងបពីេគង គត់រតូវលុបមុខ លងៃដ 
េហយនិងដុសេធមញរបស់គត់ផងែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់រចបច់ថន ដុំសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងគត់បនរចបច់ថន ដុំសេធមញេនេលរចសដុសេធមញេហយ 
គត់ក៏យករចសដុសេធមញេនះដក់ចូលេទកនុងមត់ េដមបីដុសេធមញរបស់គត់ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់យកៃដេឆវងរបស់គត់ កន់រចសដុសេធមញ 
រចួដុសេធមញែដលេនកនុងមត់របស់គត់ចុះេឡងៗ េដយគត់ដុសខងេល ដុសេធមញខងេរកម 
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ដុសេធមញេឆវង ដុសេធមញសដ  ំនិងដុសេធមញថគ មផងែដរ អញច ឹងេធមញរបស់េយងគឺែចកេចញជបី 
ែចកេចញជពីរ គឺខងេលខងេរកម េហយេធមញខងេលខងេរកម 
គឺែចកេចញជេធមញថគ មនិងេធមញខងមុខ អញច ឹងេធមញថគ មគឺជេធមញែដលេនសងខង 
ែដលេនខងៗ េនជប់នឹងថព ល់ ចំែណកឯេនខងមុខគឺជេធមញែដលេនជប់នឹងបបូរមត់ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតដុសេធមញ 
ែដលេយងេឃញមនពពុះថន ដុំសេធមញជេរចនេនជប់មត់របស់គត់ 
េដយសរែតគត់ដក់ថន ដុំសេធមញេរចនេនេលរចស ដូេចនះេនេពលែដលេយងដុស 
គឺមនពពុះេរចនេនកនុងមត់ផងែដរ េដយេកមងរបុសេនះ 
គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់កន់រចសដុសេធមញ េដមបីដុសេធមញ ចំែណកៃដសដ គំត់ទមល ក់ចុះ 
េហយែភនករបស់គត់គឺសមលឹងេទេមលកនុងកញច ក់ អញច ឹងគត់ដុសេធមញេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ 
គឺគត់អត់ដុសេនខងេរកេនះេទ អញច ឹងរូបភពទី ៤ េនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតដុសេធមញរបស់គត់ េនេពលែដលគត់េរកកពីេគង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនដុសេធមញរបស់គត់រចួរល់េហយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដុសេធមញរចួរល់េហយ 
គត់រតូវខពុរមត់េចញ េដមបីសមអ តថន ដុំសេធមញេចញពីកនុងមត់ អញច ឹង ជទូេទ 
េរកយេពលែដលេយងដុសេធមញ ែតងែតមនពពុះថន ដុំសេធមញនិងសរជតិកខវក់ែដលេនកនុងេធមញ 
េនកនុងមត់របស់េយង គឺវរគន់ែតដុសសមអ តេចញពីេធមញ គឺវអត់ទន់សអ តេនះេទ 
អញច ឹងេយងរតូវែតេរបរបស់ទឹកេដមបីខពុរមត់ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់អត់បនេបកទឹកដក់េទកនុងឡបូេពញេទៀតេទ េរពះថករដុសេធមញ 
គឺេយងេរបរបស់ទឹកែតបនតិចែតបុ៉េណណ ះ អញច ឹងអត់ដូចេយងលុបមុខ ែដលេយងេរបរបស់ 
រតូវេបកទឹកដក់ចូលកនុងឡបូេទ គឺគត់េរបរបស់កូនែកវតូចមួយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់េបកទឹកដក់កនុងកូនែកវ េហយយកែកវេនះមកកន់ បនទ ប់មកគត់បនយកែកវេនះមកផឹក 
េដយចក់ទឹកចូលេទកនុងមត់របស់គត់ 
អញច ឹងគត់ចក់ទឹកេចញពីកនុងកូនែកវេនះចូលេទកនុងមត់របស់គត់ បនទ ប់មកគត់ចប់េផដមខពុរមត់ 
េដយរបមូលទឹកយកមកថគ មខងេឆវង របមូលទឹកយកេទថគ មខងសដ  ំ
េហយនិងរកឡុកេនកនុងមត់របស់គត់ េដមបីខពុរពពុះសបូ៊េចញឲយអស់ 
អញច ឹងករដក់ទឹកេនកនុងមត់ េហយលងសមអ តេនកនុងមត់ ឬខជ ក់ទឹកេចញ េយងេហថខពុរមត់ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតខពុរមត់របស់គត់ 
បនទ ប់ពីគត់ដុសេធមញរចួ អញច ឹងគត់ខពុរមត់ េដមបីរបមូលយកកកសំណល់ 
និងថន ដុំសេធមញទងំអស់េចញពីកនុងមត់របស់គត់ េដមបីឲយមត់របស់គត់សអ ត េរពះថេយង 
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របសិនេបេយងេលបថន ដុំសេធមញចូលេទកនុងេពះ វអចេធវឲយេយងឈេឺពះបន 
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងឈ ឺដូេចនះេយងអត់រតូវេលបថន ចូំលេទកនុងេពះេនះេទ 
េយងអត់រតូវេលបថន ដុំសេធមញចូលេទកនុងេពះេនះេទ 
គឺេយងរតូវខពុរថន ដុំសេធមញេចញពីកនុងមត់ឲយអស់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់លង ឬក៏លងមុខ 
លុបលងមុខ លងៃដ និងដុសេធមញរចួរល់េហយ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនលបេមស ឬក៏លបហវូម េដមបីេករពុកមត់ 
អញច ឹងគត់លបហវូមេករពុកមត់េទេលមត់របស់គត់ េទេលជំុវញិមត់របស់គត់ 
ែដលកែនលងណែដលមនពុកមត់ អញច ឹងជទូេទមនុសសរបុសែដលមនអយុចប់ពី ១៨ 
ឆន េំឡងេទ គឺចប់េផដមដុះពុកមត់ េហយេនេពលែដលេយងដុះពុកមត់ 
គឺេយងេមលេទេឃញចស់ អញច ឹងរបសិនេបេយងេនជនិសសិត ឬក៏េនជសិសស ឬក៏ជអនកេធវករ 
េយងគួរែតេករពុកមត់េចញឲយអស់ េដមបីសមអ តមុខរបស់េយង 
េរពះថរបសិនេបេយងមនពុកមត់ែវង ឬក៏មនពុកមត់េរចន 
អញច ឹងេមេរគអចេតងេនេលពុកមត់របស់េយង ែដលេធវឲយេយងអចឈបឺន 
ដូេចនះេយងគួរែតេករពុកមត់េចញ 
េយងអត់រតូវទុកពុកមត់របស់េយងឲយេនជប់នឹងមត់របស់េយងេនះេទ ែដលជក់ែសដង 
េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតលបែជល ឬក៏លបហវូមេទេលមត់របស់គត់ 
កែនលងណែដលមនពុកមត់ េដមបីេករេចញ អញច ឹងេនកនុងករេករពុកមត់ 
របសិនេបេយងអត់ដក់ហវូម ឬក៏អត់ដក់ែជលេទ េយងពិបកេករបនតិច វអចេធវឲយេយងឈបឺន 
េរពះពុកមត់គឺសវិតនិងរងឹ អញច ឹងេនេពលែដលរតូវឡម េពលខលះវអត់ដច់េទ គឺវសអិត 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេករអត់ដក់ែជលេទ គឺវេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថឈ ឺ
និងចក់ៗេនមត់របស់េយង អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់ែជល ឬក៏ដក់ហវូមលបេទេលកែនលងេនះ 
គឺវនឹងេធវឲយមនភពរអិល អញច ឹងវងយរសួលជងករេករេដយទេទ 
បុ៉ែនតជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេនតមរសុកែរស គឺេយងអត់សូវេរបរបស់ហវូមេនះេទ 
េរពះវអត់សូវសមបូរ បុ៉ែនតេនតមទីរកុង គឺេគភគេរចន គឺេគេរបហវូម 
េដមបីលបេទេលមត់របស់េគ េដមបីេករពុកមត់ អញច ឹងហវូមគឺលក់េនតមផសរទំេនប 
ដូេចនះេនតមរសុកែរស គឺអត់សូវមនផសរទំេនបេទ 
អញច ឹងគត់អត់សូវមនលទធភពេដមបីទិញហវូមេករពុកមត់េនះេទ េដយគត់េករ 
េរបទឹកែតបុ៉េណណ ះ េដយគត់លបទឹកេទេលមត់របស់គត់ ឬក៏លបេទេលកែនលងណ 
ែដលមនពុកមត់ បនទ ប់មកគត់យកឡមមកេករែតមដង គឺគត់អត់លបហវូមេនះេទ 
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បុ៉ែនតេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់ របែហលជគត់រស់េនទីរកុង ដូេចនះេហយគត់មនហវូម 
េដមបីេករពុកមត់ អញច ឹងគត់រចបច់ហវូមដក់េលៃដរបស់គត់ 
បនទ ប់មកគត់យកហវូមេនះេទលបេលកែនលងណែដលមនពុកមត់ 
េដមបីឲយវរអិលងយរសួលេករ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់លបហវូមេទេលមត់របស់គត់ ឬក៏កែនលងណែដលមនពុកមត់េហយ 
គត់ក៏បនយកដងឡម ែដលមនែផលឡមេនកនុងេនះ យកមកេករពុកមត់របស់គត់េចញ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ៃដេឆវងរបស់គត់ គត់កន់ដងឡមពណ៌ៃបតងមួយ 
ែដលដងឡមេនះគឺមនឡមេនកនុងេនះផងែដរ អញច ឹងគត់យកមកេករពុកមត់របស់គត់េចញ 
េដយគត់េករកែនលងណែដលរតូវបនលបហវូម អញច ឹងគត់េករបេណដ រ 
គត់ឆលុះេមលកញច ក់បេណដ រ ថេតគត់េករសអ តេហយឬេន 
អញច ឹងរបសិនេបគត់េករេនសល់ពុកមត់បនតិចបនតួច គត់រតូវែតេករបែនថម 
េដមបីអស់ពុកមត់េចញពីមត់របស់គត់ អញច ឹងកនុងករេករពុកមត់ េយងរតូវែតរបុងរបយ័តនផងែដរ 
េដយសរែតឡមគឺមុត អញច ឹងឡមគឺមុត ដូេចនះរបសិនេបេយងេករអត់របុងរបយ័តនេទ 
េយងអចមុតមត់របស់េយង ឬក៏មុតថព ល់របស់េយងបន 
ដូេចនះេយងរតូវេករេដយមនកររបុងរបយ័តនជនិចច េដយេយងរតូវឆលុះកញច ក់េមល 
ថេតករេកររបស់េយងសអ តេហយឬេន អញច ឹងរបសិនេបេករអត់សអ តេទ េយងរតូវេករមដងេទៀត 
បុ៉ែនតេយងរតូវេករេដយរបុងរបយ័តន ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់េករបេណដ រ 
គត់ឆលុះកញច ក់បេណដ រ គត់របុងរបយ័តនជទីបំផុត េរពះគត់ខល ចមុតថព ល់របស់គត់ 
េហយេយងេឃញៃដេឆវងរបស់គត់កន់ដងឡម េហយៃដសដ គំត់កន់កូនកែនសងមួយ 
េដមបីជូតេចញ អញច ឹងគត់មនកូនកែនសងេដមបីជូតមត់របស់គត់េនេពលែដលគត់េកររចួ 
េហយគត់ជូតហវូមេចញ ឬក៏គត់ជូតឲយមត់របស់គត់សងួតបនទ ប់ពីេករពុកមត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់េករពុកមត់រចួរល់េហយ គត់ក៏បនចូលមកកនុងបនទប់ទឹក ឬក៏កែនលងងូតទឹក េដមបីងូតទឹក 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនេដះេខអវគត់េចញទងំអស់ គឺគត់បនេដះអវ 
និងរសតេខរបស់គត់េចញ បនទ ប់មកគត់េដរចូលេទកនុងបនទប់ទឹក 
ែដលគត់ងូតទឹកនិងកក់សក់របស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ងូតទឹកផក ឈូក 
េដយសរែតគត់េនកនុងផទះែដលមនឧបករណ៍ទំេនប ដូេចនះគត់មនទឹកផក ឈូកេដមបីងូត 
អញច ឹងគត់រគន់ែតឈរេនេរកមទុេយទឹកផក ឈូក េហយគត់េបកទឹក េនះទឹកនឹងេចញមក 
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េដមបីឲយគត់ងូតទឹកជក់ជពំុខន េហយេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតកក់សក់ 
អញច ឹងជទូេទេយងែតងែតសមអ តសក់េយងយ៉ងតិចពីរដងេទបីដងកនុងមួយសបត ហ៍ 
េដមបីកំុឲយមនអែងគ និងេដមបីកំុឲយមនែកអលេនជប់កបលរបស់េយង េដយសបូ៊កក់សក់ 
គឺមនេរចនរបេភទ ែដលេយងមនសបូ៊កមច ត់អែងគ សបូ៊បណដុ ះសក់ 
សបូ៊េដមបីករពរសក់កំុឲយរជុះ េហយនិងសបូ៊េដមបីេធវឲយសក់ទន់រេលងជេដម 
អញច ឹងរបសិនេបេយងមនកបល េយងមនបញហ អែងគេរចន 
េយងរតូវេរបរបស់សបូ៊កក់សក់កមច ត់អែងគ 
េដមបីដុសសមអ តអែងគនិងែកអលេចញពីេលកបលរបស់េយងឲយបនសអ ត 
របសិនេបេយងមនបញហ រជុះសក់ េយងរតូវេរបរបស់សបូ៊ែដលករពរសរមប់កំុឲយកររជុះសក់ 
េដមបីកក់កបលរបស់េយង កំុឲយវរជុះសក់ និងេដមបីឲយដុសសក់ថមីបែនថមេទៀត 
អញច ឹងសបូ៊មនេរចនរបេភទ េហយេយងេរបរបស់សបូ៊េទតមរបេភទៃនសក់របស់េយង 
េយងអត់រតូវេរបរបស់េផដសផដ សេនះេទ េរពះវអចេធវឲយេយងប៉ះពល់ដល់សក់ 
េហយអចេធវឲយសក់េយងរជុះបន អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់សមអ តខលួនរបណរបស់គត់ 
េហយគត់សមអ តសក់កបលរបស់គត់យ៉ងសអ ត ែដលគត់កំពុងែតកក់សបូ៊ 
េនេពលែដលគត់ងូតទឹក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ 
បនទ ប់ពីគត់ដុសសបូ៊នឹងកបលរបស់គត់មួយសនទុះេរកយមក គឺគត់ដុសសបូ៊កបលរបស់គត់ 
ែដលគត់មនអរមមណ៍ថ កបលរបស់គត់សអ តេហយ បនទ ប់មកគត់ក៏េបកទឹកផក ឈូកឲយខល ងំ 
អញច ឹងគត់េបកទឹកឲយខល ងំ េដមបីលងជរមះសបូ៊េចញពីកបលរបស់គត់ 
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតលងជរមះសមអ តសបូ៊ 
េដមបីឲយអស់េចញពីកបលរបស់គត់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងដុសសបូ៊ គឺជតិែកអលទងំអស់ 
និងអែងគេនជប់នឹងសបូ៊ ដូេចនះេដមបីសមអ តសបូ៊េនះ 
ឬក៏េដមបីសមអ តែកអលនិងអែងគេនះេចញពីកបល េយងរតូវែតេបកទឹក 
េដមបីដុសលងសបូ៊េចញពីកបលរបស់េយងឲយអស់ េដមបីឲយែកអលហូរេទតមទឹកសបូ៊េនះផងែដរ 
េរពះរបសិនេបេយងអត់លងជរមះសបូ៊េចញពីកបលេទ សបូ៊នឹងកក 
អញច ឹងសបូ៊កក់សក់នឹងកកេនេលកបល េហយបេងកតជអែងគែថមេទៀត អញច ឹងកបលេយងអត់សអ ត 
មិនរតឹមែតមិនសអ តេនះេទ ែថមទងំមនេមេរគបែនថមេទៀតផងែដរ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងកក់សក់រចួ េយងរតូវែតលងសមអ តវជមួយនឹងទឹកសអ ត 
ឲយអស់ទងំសបូ៊ និងអស់ទងំអែងគ។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់លងសមអ តកបលរបស់គត់ជមួយនឹងសបូ៊រចួរល់េហយ 
គត់ជរមះទឹកសបូ៊េចញពីកបលរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនបិទទឹកផក ឈូកេនះបនតិច 
បនទ ប់មកគត់បនយកសបូ៊ដុសខលួនមកដុសខលួនរបស់គត់េទៀត 
អញច ឹងេនកនុងករេធវអនម័យខលួនរបណ គឺេយងមិនរតឹមែតកក់សក់េនះេទ 
គឺេយងរតូវយកសបូ៊មកដុសខលួនផងែដរ េដយករដុសសបូ៊ គឺេយងមនសបូ៊ទឹក 
និងសបូ៊ដំុផងែដរ េដយេពលខលះេយងេរបរបស់សបូ៊ទឹក ែដលជសបូ៊ដុសខលួន 
េហយេពលខលះេយងេរបសបូ៊ដំុ អញច ឹងសបូ៊ដុសខលួនគឺមនពីររបេភទ គឺជរបេភទទឹក 
និងរបេភទសបូ៊ដំុ េហយេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ គត់បនយកេអបុ៉ង 
យកមកដុសខលួន អញច ឹងគត់បនរចបច់សបូ៊ ឬក៏លបសបូ៊េទេលេអបុ៉ង បនទ ប់មកយកេអបុ៉ង 
ែដលមនសបូ៊េនះ យកមកដុសខលួនគត់ឲយបនសអ ត បុ៉ែនតជទូេទគឺ េយងភគេរចន 
គឺេយងអត់សូវេរបរបស់េអបុ៉ងេដមបីដុសខលួននឹងសបូ៊េនះេទ 
េដយមនុសសភគេរចនគឺគត់េរបរបស់ែតៃដរបស់គត់ អញច ឹងគត់យកសបូ៊មកដក់េលៃដ 
េហយញីៃដឲយេចញពពុះ បនទ ប់មកគត់យកមកដុសខលួនរបស់គត់ផទ ល់ែតមដង 
អញច ឹងេយងអត់សូវេរបេអបុ៉ងេនះេទ េហយករេរបរបស់េអបុ៉ងគឺរតូវចំណយលុយ 
ដូេចនះេយងអត់សូវចបំច់េរបរបស់េអបុ៉ងេទ អញច ឹងភគេរចនគឺេយងដុសខលួនេដយេរបរបស់ៃដ 
ែដលេយងយកសបូ៊មករចបច់េលៃដ រចួញី បនទ ប់មកយកដុសេលខលួនែតមដង 
បុ៉ែនតេដយសរេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ របែហលជគត់ជមនុសសសម័យទំេនប 
អញច ឹងេហយគត់អត់េរបរបស់ៃដរបស់គត់េដមបីដុសខលួនេទ គត់ខល ចអត់សអ ត 
គឺគត់យកេអបុ៉ងមកដុស មកដក់សបូ៊ េហយដុសសមអ តែកអលេចញពីខលួនរបស់គត់ 
េដយេរបរបស់េអបុ៉ងេនះ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីគត់បនយកសបូ៊ដុសខលួនរបស់គត់ 
ែដលេរបរបស់េអបុ៉ងរចួរល់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បនេបកទឹកផក ឈូកឲយខល ងំមដងេទៀត 
អញច ឹងគត់បនេបកទឹកផក ឈូកេនះឲយខល ងំ 
បនទ ប់មកគត់បនយកខលួនរបស់គត់េទដក់េរកមទឹកផក ឈូក ឬក៏េរកមទុេយទឹកផក ឈូកេនះ 
ដូេចនះគត់េធវែបបេនះ េដមបីដុសសមអ តសបូ៊ដុសខលួនេចញពីខលួនរបស់គត់ឲយបនសអ ត 
េរពះថរបសិនេបគត់អត់ដុសសបូ៊ ឬក៏អត់លងជរមះសបូ៊េចញពីខលួនគត់ឲយបនសអ តេនះេទ 
អញច ឹងជតិសបូ៊នឹងជប់េនេលខលួន និងកកវេទជែកអល និងេធវឲយខលួនគត់រមស់បន 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងដុសសបូ៊ គឺែកអលទងំអស់ ឬក៏សន មរបឡក់ទងំអស់នឹងជប់នឹងសបូ៊ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់លងសបូ៊េចញពីខលួនរបស់េយងេទ គឺែកអលនិងសន មរបឡក់ទងំអស់ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — PERSONAL HYGIENE (SAKANAN)  

  

	 	 	
Copyright © 2017 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

នឹងកកជប់នឹងខលួនរបស់េយងវញិ ែដលនឹងេធវឲយខលួនរបស់េយងគរគិច 
េហយខលួនរបស់េយងនឹងជប់េមេរគ និងមនសន មរមស់ និងមនភពរមស់ជក់ជពំុខន 
ដូេចនះេយងរតូវែតលងជរមះសបូ៊េចញពីខលួនេយងឲយអស់ េដយេរបទឹកសអ ត 
ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ េរកយពីគត់ដុសសបូ៊ខលួនរបស់គត់រចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនេបកទឹកផក ឈូកឲយខល ងំមដងេទៀត េដមបីលងជរមះសបូ៊េចញពីខលួនរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ងូតទឹកដុសសបូ៊រចួរល់អស់េហយ គត់ក៏បនបិទទឹក រចួក៏គត់េដរេចញពីកែនលងងូតទឹក 
េដយេយងេឃញកែនលងងូតទឹករបស់គត់ គឺមនបងំវងំននមួយ 
មនបងំវងំននេដមបីកំុឲយខទ តទឹកេចញមកខងេរក អញច ឹងបនទប់ទឹករបស់គត់ែចកេចញជពីរ 
គឺកែនលងលងៃដ និងកែនលងងូតទឹក េហយកែនលងងូតទឹករតូវបងំវងំនន 
េដមបីកំុឲយមនទឹកខទ តេចញមកខងេរក ែដលេធវឲយរបឡក់ គរគិច 
អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់េចញពីកែនលងងូតទឹក េហយគត់យកបនយកកែនសងេពះេគមួយ 
គត់បនយកកែនសងេពះេគមកជូតខលួនរបស់គត់ ែដលកែនសងរបស់គត់គឺមនពណ៌េលឿង 
អញច ឹងគត់កន់កែនសងរបស់គត់ េដយយកកែនសងរបស់គត់ជូតនឹងក េហយរុនឹំងខលួន 
អញច ឹងគត់ជូតខលួនគត់ឲយបនសអ តមុននឹងគត់េចញពីបនទប់ទឹក 
េរពះថរបសិនេបខលួនគត់អត់ទន់សងួត េហយគត់េដរចូលេទកនុងផទះ 
ឬក៏គត់េចញពីបនទប់ទឹកេដរចូលេទកនុងផទះ េនះផទះរបស់គត់នឹងេសម េហយអចនឹងរអិល 
អញច ឹងគត់អចនឹងរអិលដួល របសិនេបេយងេសម ខលួនេយងេសម េហយេជងរបស់េយងេសម 
េហយេជងជន់េទេលឥដឋករ ៉ ូេនះវអចនឹងេធវឲយេយងរអិលដួល និងមនេរគះថន ក់បន 
ដូេចនះមុនេពលែដលេយងេចញពីបនទប់ទឹក េយងរតូវជូតខលួនេយងឲយបនសអ តជមុនសិន 
េរពះរបសិនេបមនទឹកេនដក់ជប់នឹងខលួនេយង េធវឲយផទះរបស់េយងរបឡក់និងេសមេដយសរទឹក 
ដូេចនះមុននឹងេយងេចញពីបនទប់ទឹក េយងរតូវជូតខលួនេយងឲយបនសអ តជមុនសិន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់បនជូតខលួនគត់សងួតេហយ អញច ឹងគត់រកសអនម័យខលួនគត់បនសអ តលអណស់ 
េដយគត់បនទ ប់ពីងូតទឹកេហយ គត់ជូតខលួនគត់យ៉ងសអ ត 
បនទ ប់មកេទៀតគត់ក៏បនលបេឡករពរខលួន អញច ឹងជទូេទ េយងអត់សូវលបេឡេនះេទ 
មនុសសរបុស ក៏បុ៉ែនតមនុសសរសី គត់ភគេរចន គត់លបេឡបនទ ប់ពីងូតទឹកេហយ 
េដមបីែថរកសែសបករបស់គត់ឲយបនសអ ត និងមនសំេណ មជនិចច បុ៉ែនតេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ចង់សអ ត អញច ឹងបនន័យថ គត់ចង់ឲយខលួនគត់សអ ត និងមនអនម័យ 
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អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ងូតទឹកេហយ គត់ក៏បនលបេឡេទេលខលួនរបស់គត់េទៀត 
អញច ឹងភគេរចនេឡគឺជែជលមួយ ឬក៏ជេមសរបេភទទឹក ែដលមនសភពខប់បនតិច 
អញច ឹងគត់យកមកលបេលខលួនគត់ េដមបីឲយសពវខលួនគត់ េហយមនកលិនរកអូប 
អញច ឹងេឡេពលខលះគឺមនកលិនរកអូប និងជេមសខប់ ែដលមនរងជភក់ៗ 
េហយេយងអចយកមកលបេលខលួនរបណរបស់េយងបន េដមបីករពរសំេណ មេនេលែសបក 
ករពរែសបករបស់េយងឲយសអ ត និងកំុឲយេខម  ជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គឺគត់លបេឡរបស់គត់ 
មុនេពលែដលគត់េសលៀកពក់េខអវ ឬក៏េរកយេពលែដលគត់ងូតទឹករចួ 
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ងូតទឹករចួ គត់ជូតខលួនរបស់គត់ 
េហយគត់លបេឡេទេលែសបករបស់គត់ េដមបីឲយែសបករបស់គត់មនសំេណ មនិងសអ តជនិចច។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីគត់លបេឡេនេលខលួនរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនេសលៀកពក់និងផល ស់េខអវថមី 
អញច ឹងេដមបីរកសអនម័យេលខលួនរបណ េយងអត់រតូវេសលៀកពក់េខអវដែដលៗេនះេទ 
អញច ឹងេពលខលះ េរពះថេពលខលះ របសិនេបេយងេសលៀកពក់េខអវមួយកំេបលេចញេទខងេរក 
េមេរគ ឬក៏សន មរបឡក់នឹងជប់េនេលេខអវេនះ អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងងូតទឹក ដុសខលួន 
ដុសសមអ តខលួនរចួរល់េហយ េហយេយងេសលៀកពក់េខអវដែដល 
វអចេធវឲយេមេរគែដលជប់នឹងេខអវមកេតងនឹងខលួនេយងដែដល អញច ឹងេយងអត់សអ តេនះេទ 
ដូេចនះេដមបីរកសអនម័យខលួនរបណរបស់េយងឲយបនសអ ត និងរបកដថសអ ត 
គឺេយងរតូវែតងូតទឹកដុសសបូ៊ េហយផល ស់េខអវថមីេចញ ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់កំពុងែតផល ស់េខអវគត់ គត់បនផល ស់េខអវគត់ ែដលគត់ពីមុនពក់អវពណ៌សវ យៃដខល ី
បនទ ប់មក បនទ ប់ពីគត់ងូតទឹករចួ បនទ ប់ពីគត់លបេឡរចួ គត់ក៏បនពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខលីវញិ 
អញច ឹងគត់បនពក់អវយឺតពណ៌ៃបតងៃដខល ីក៏បុ៉ែនតេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺគត់អត់ទន់េចញពីកនុងបនទប់ទឹកេទ គឺគត់េនែតកនុងបនទប់ទឹកដែដល 
េហយេកមងរបុសមន ក់េនះបនយកតមបរតបររតេចៀកយកមកតបររតេចៀករបស់គត់ 
អញច ឹងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតសមអ តរតេចៀក េដយសរែតរតេចៀករបស់គត់ 
េយងរតូវសមអ តពីរេទបីដងកនុងមួយសបត ហ៍ដូចគន  េដមបីសមអ តដី ឬក៏សមអ តែកអលេចញពីរតេចៀក 
េរពះថរបសិនេបេយងអត់េធវអនម័យរតេចៀក វអចេធវឲយេយងសដ ប់មិនសូវឮ េរពះថដី 
និងកំណកែកអលេនកនុងរតេចៀកកន់ែតរកស់ ដូេចនះវអចេធវឲយេយងសដ ប់អត់សូវឮ វបងំសំេឡង 
អញច ឹងេយងរតូវែតយកតមបរតបររតេចៀក េដមបីដុសសមអ តែកអលេចញសិន 
ជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតកន់តមបរតបររតេចៀក 
េហយយកេទតបរេនកនុងរនធរតេចៀករបស់គត់េដមបីឲយបនសអ ត 
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គឺគត់យកេទរមួលចុះេឡងៗេទេឆវងេទសដ  ំពីេឆវងេទសដ  ំសដ េំទេឆវង 
េដមបីដុសសមអ តែកអលេចញពីរតេចៀករបស់គត់ អញច ឹងគត់សមអ តរតេចៀករបស់គត់ទងំសងខង 
េដមបីឲយរបកដថរតេចៀករបស់គត់សអ ត និងគម នេមេរគកនុងរតេចៀករបស់គត់ ក៏ដូចជគម នែកអល 
និងដីេនកនុងរតេចៀករបស់គត់េនះេទ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់តបររតេចៀកេហយ គត់ក៏បនមកសិតសក់របស់គត់វញិមដង 
អញច ឹងគត់េរបរបស់រកសេដមបីសិតសក់ ែដលេយងេឃញគត់កន់រកសេនកនុងៃដេឆវងរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់េលងម៉ូតសក់របស់គត់េទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់ 
ែដលៃដសដ គំត់មនកន់ែជលលបសក់ អញច ឹងគត់កន់ែជលលបសក់េនៃដសដ  ំ
េហយៃដេឆវងរបស់គត់ គឺគត់កន់រកសេដមបីសិតសក់ 
អញច ឹងគត់េរបរបស់ែជលេដមបីលបេទេលសក់របស់គត់ េដមបីឲយសក់គត់រងឹ 
ឬក៏រេលងេទតមរបេភទែជល អញច ឹងែជលលបសក់ គឺេយងមនេរចនរបេភទ 
ជរបេភទេធវឲយសក់រងឹ ជរបេភទេធវឲយសក់ទន់រេលង និងជរបេភទេធវឲយសក់បះេឡងេល 
អញច ឹងរបសិនេបគត់ចង់ឲយសក់គត់រេលង គត់លបែជលរបេភទេធវឲយរេលង 
របសិនេបគត់ចង់ឲយសក់របស់គត់រងឹ គឺគត់លបែជលែដលេធវឲយសក់រងឹ 
េហយគត់េរបរបស់រកសេដមបីសិតសក់ និងេដមបីេលងម៉ូតេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េធវសក់ 
េធវម៉ូតសក់របស់គត់ និងតបររតេចៀក និយយរមួ 
គឺបនទ ប់ពីគត់សមអ តខលួនរបណរបស់គត់បនសអ តេហយ 
បនទ ប់មកគត់េឃញថរកចកៃដរបស់គត់គឺមិនទន់សអ តេនះេទ អញច ឹងគត់ក៏បនកត់រកចកគត់ 
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១៦ េនះ គឺេយងេឃញគត់កំពុងែតកត់រកចករបស់គត់ 
េដយេរបកៃរនតកត់រកចក អញច ឹងរបសិនេបរកចកេយងែវង គឺេយងអត់សអ តេនះេទ 
គឺវអត់សអ តេនះេទ គឺវអចជប់ដីបន អញច ឹងរកចកែវងេពកគឺជប់ដី ឬក៏ជប់ែកអលេទកនុងរកចក 
ែដលេធវឲយរកចកេយងេខម  ែដលេយងេមលេទអត់មនអនម័យេនះេទ ដូេចនះេយងជមនុសសរបុស 
េយងរតូវែតកត់រកចកេចញឲយបនខល ីអញច ឹងេយងកត់រកចកេចញេដមបីកំុឲយមនដីជប់នឹងរកចក 
ែដលគម នអនម័យ ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតកត់រកចករបស់គត់ 
ែដលដុះលូតេចញពីៃផទសច់ អញច ឹងគត់កត់ទងំអស់ គត់កត់រកចកេចញ 
េដមបីកំុឲយមនដីជប់នឹងរកចក េដមបីេធវឲយមនេមេរគ  
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនិយយអំពីករេធវអនម័យខលួនរបណ 
របសិនេបខលួនរបណរបស់េយងមនអនម័យ េនះេយងនឹងមនសុខភពលអ 
េហយេយងអត់ងយឈេឺនះេទ គឺេយងអត់ងយឈេឺទ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងអត់មនអនម័យខលួនរបណរបស់េយងេទ េយងនឹងឧសសហ៍ឈ ឺ
េហយឧសសហ៍េទេពទយ អញច ឹងរបសិនេបេយងឈ ឺគឺេយងខតទងំេពលេវល េយងខតទងំថវកិ 
េហយេយងអត់មនសុខភពលអ េយងសុខភពទន់េខសយ ដូេចនះគឺវអត់លអសរមប់េយងេនះេទ 
អញច ឹងមនុសសមន ក់ៗគឺេគរតូវករសុខភពលអ ដូេចនះេដមបីឲយមនសុខភពលអ 
េយងរតូវែតមនអនម័យខលួនរបណ ក៏ដូចជអនម័យកនុងកររស់េន 
ក៏ដូចជអនម័យកនុងករហូបចុក និងករេសលៀកពក់ជេដម ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គឺគត់មនអនម័យយ៉ងខល ងំ េដយគត់ែតងែតងូតទឹក ដុសសបូ៊ កក់សក់ កត់រកចក 
និងតបររតេចៀករបស់គត់ឲយបនសអ តជនិចច អញច ឹងកររស់េនរបស់គត់សអ ត 
ដូេចនះគត់នឹងមនសុខភពលអេនកនុងកររស់េនរបចៃំថងរបស់គត់។ 


