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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករញុែំ ផលេឈ

អញច ឹងជទូេទេដមបីឲយមនសុខភពលអ េរកពីអហរទំងបីេពល េរកពីអហរេពលរពឹក
េរកពីអហរេពលៃថងរតង់ និងអហរេពលលងច គឺេយងរតូវមនញុែំ ផលេឈផងែដរ

ី
េដមបីឲយមនសុខភពលអ និងសច់សអតសរមស់សអត េរពះថេនកនុងែផលេឈមនជតិវតមី
នេរចន
អញច ឹងវអចជំនួយឲយេយងមនសុខភពលអ និងមនរងកយរ ឹងមំបន េរកពីរតី េរកពីសច់
និងេរកពីបយ ដូេចនះេហយជទូេទេនេពលែដលេរកយពីញុអ
ំ ហរទំងបីេពល

ឬក៏េរកយពីញុអ
ំ ហរេពលៃថង អហរេពលលងច គឺេយងែតងែតញុែំ ផលេឈជបែងអមលងមត់
ែដលេយងេហថបែងអមលងមត់ េហយជទូេទែផលេឈគឺអត់ៃថលេទ គឺអត់សូវៃថលេទ

េដយសរែតែផលេឈគឺេយងអចដំដុះបន ដូេចនះែផលេឈខលះែដលសមបូរគឺមនតៃមលេថក

ចំែណកឯែផលេឈខលះែដលមិនសូវសមបូរ គឺអចមនតៃមលៃថលបនតិច ក៏ប៉ុែនតេយងអចទិញញុប
ំ ន

គឺអត់ៃថលខលង
ំ េទ។ អញច ឹងេនេពលែដលេយង បនទប់ពីេយងញុអ
ំ ហររួច គឺេយងែតងែតញុែំ ផលេឈ
េដមបីជអហរបែងអមលងមត់។

េដយជក់ែសដងេយងមកេមលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមននរ ីមនក់
ែដលគត់ពក់អវពណ៌របេផះ សំពត់ពណ៌ស េសលៀកសំពត់ពណ៌ស

គត់កំពុងែតេដរមករកតូបលក់ែផលេឈមួយ អញច ឹងេនកនុងតូបលក់ែផលេឈេនះ

េយងេឃញមនបុរសមនក់កំពុងែតឈរលក់ែផលេឈ េដយបុរសមនក់េនះ មនអយុគត់របែហលជ
២០ ឆន ំ គឺគត់េនេកមង គត់ពក់មួកពណ៌ទឹករកូច គត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខលី
េហយគត់មនពក់េអៀមផងែដរ ពក់េអៀមពណ៌ស េដមបីករពរកុំឲយរបឡក់អវរបស់គត់
អញច ឹងេដយសរែតបែនល ឬក៏េដយសរែតែផលេឈ គឺមនជតិទឹក

ដូេចនះវអចខទតរបឡក់អវរបស់គត់ េនេពលែដលគត់ចិតែផលេឈឲយអតិថិជន
អញច ឹងេហយគត់រតូវែតពក់េអៀម េដមបីករពរេខអវរបស់គត់កុំឲយរបឡក់ ែដលបុរសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតឈរេនេរកមតូប ឬក៏េនេរកមតង់មួយ ែដលេយងេឃញេនេល [...]េនេល
បុរសមនក់េនះគឺមនដំបូល អញច ឹងបនន័យថគត់លក់េនេរកមដំបូលតង់មួយ។
េដយសរែតេដមបីករពរកុំឲយេកដ េហយនិងក៏ដូចជកុំឲយមនេភលៀងេសម ឬក៏េភលៀងទទឹក
គឺេយងរគន់ែតដក់ដំបូលមួយ េធវជតង់េដមបីឈរេនេរកមេនះ ែដលដំបូលតង់េនះ

វអចេធវឲ
 យេយងមនមលប់ ឬក៏មិនឲយេភលៀងទទឹកេយងបន អញច ឹងេហយគត់ឈរលក់េនេរកមតង់។
ចំែណកឯែផលេឈរបស់គត់ គឺគត់ដក់េនកនុងរេទះកញច ក់ អញច ឹងគត់មនរេទះមួយ

សរមប់ដក់ែផលេឈ ែដលេយងេឃញរេទះេនះ គឺមនកង់ចំនួនពីរ ែដលកង់ពណ៌េខម
េហយនិងមនកំកង់ផងែដរ ែដលេនខងេរកយរេទះ គឺេយងេឃញមនៃដរុញ
អញច ឹងេគរុញរេទះេនះេដយៃដរុញរេទះ េដយេយងចប់កន់ៃដទំងពីរេទេលៃដរុញ
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េហយរុញរេទះ ចំែណកឯេនខងមុខរេទះ េយងេឃញមនចនទល់មួយ ទល់កុំឲយរេទះបះ
អញច ឹងេដយសរែតកង់រេទះែវង េដយសរែតរេទះជរេទះែវង េហយកង់រេទះេនខងេរកយ
ដូេចនះរបសិនេបអត់មនចនទល់េទ រេទះេនះនឹងបះខងមុខ បនន័យថវធលក់ខងមុខមកេរកយ
េហយបះខងេរកយេទេល ដូេចនះវអចេធវឲយរេទះ និងែផលេឈេនកនុងរេទះេនះ ខូចខតបន។
អញច ឹងេនេពលែដលេគឈប់ េគរតូវដក់ចនទល់រេទះេនខងមុខ េដមបីទប់វឲយេសមគន
បនន័យថឲយេសមកមពស់គនទំងមុខទំងេរកយ អញច ឹងរេទះនឹងអត់បះេនះេទ
ប៉ុែនតរបសិនេបអត់មនចនទល់ គឺវអចេធវឲយរេទះបះបន ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងរុញ
េយងរគន់ែតេដះចនទល់េចញ េយងអចរុញេទមុខបន ប៉ុែនតរបសិនេបេយងឈប់
េយងរតូវដក់ចនទល់។ េដយេយងេឃញេនេលរេទះេនះគឺជទូកញច ក់
អញច ឹងគត់ដក់ទូកញច ក់របស់គត់េនេលរេទះ េដមបីដក់ែផលេឈេនកនុងេនះ។
ជទូេទករដក់ទូកញច ក់េនេលរេទះ គឺវេធវឲយរេទះរបស់េយងេមលេទសអត

េហយរកសអនម័យដល់ែផលេឈែដលេនកនុងេនះផងែដរ េរពះថទូកញច ក់គឺសអត
អញច ឹងេនេពលែដលេយងដក់ែផលេឈចូល ែផលេឈេនះនឹងមនអនម័យផងែដរ

េដយវមិនរបឡក់ដី ឬក៏មិនមនេមេរគេនះេទ េហយវអចករពរវកុំឲយដីហុយចូលបន
របសិនេបេយងអត់ដក់ទូកញច ក់េទ េនេពលែដលមនខយល់ មនដីហុយមក
វអចេធវឲយរបឡក់ែផលេឈរបស់េយង េធវឲយវអត់សអត អញច ឹងវអចមនេមេរគ
[េន]េពលែដលអតិថិជនទិញញុ ំ អចេធវឲយអតិថិជនឈឺបន។
ដូេចនះអនកលក់រតូវែតែថរកសអនម័យចំេពះែផលេឈរបស់ខួ ន។
ល

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

គត់បនេដរមកជិតរេទះលក់ែផលេឈេនះេហយ គត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ថគត់ចង់ទិញែផលលង
ុហ
អញច ឹងជទូេទរេទះលក់ែផលេឈ បនន័យថគត់លក់ែផលេឈេរចនរបេភទ មនដូចជសវយ
មនដូចជបុិកគក់ មនដូចជខវិត មនដូចជលហង
ុ មនដូចជមនស់ជេដម។

អញច ឹងេដមបីបំេពញតរមូវករអតិថិជន អនកលក់រតូវែតយកែផលេឈយ៉ងេរចនមកលក់
េដមបីលក់ឲយអតិថិជន ែដលជក់ែសដងបុរសមនក់ែដលគត់កំពុងែតលក់ែផលេឈេនះ
គឺគត់លក់ែផលេឈជេរចនមុខ េនកនុងរេទះរបស់គត់

ែដលេនេពលែដលអតិថិជនរបស់គត់រតូវករែផលេឈរបេភទណ គឺគត់មនលក់ែផលេឈេនះែតមដង
ែដលជក់ែសដងនរ ីែដលេសលៀកេខ េសលៀកសំពត់ពណ៌ស ពក់អវពណ៌របេផះៃដខលីេនះ
គត់ក៏បនេដរមកេដមបីទិញែផលលុងចំ
ហ នួន ១ ែផល ដូេចនះគត់ក៏បនរបប់េទអនកលក់ថ
គត់ចង់បនែផលលងចំ
ុ ហ នួន ១ ែផល េហយរបប់ឲយអនកលក់ចិតលហងេនះផងែដរ
ុ

ដូេចនះអនកលក់គត់ក៏បនឈរសដប់នរ ីអនកទិញេនះយ៉ ងយកចិតតទុកដក់ េដមបីទទួលព័ត៌មនថ
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េតអតិថិជនរបស់គត់កំពុងែតរតូវករអវី អញច ឹងគត់នឹងេរៀបចំែផលេឈរបស់គត់

េទតមតរមូវកររបស់អតិថិជន េដមបីឲយអតិថិជនយកេទញុ ំ េដមបីេនផទះ ឬក៏ញុេំ នកែនលងនន
ែដលេគចង់ញុ ំ អញច ឹងជទូេទករញុែំ ផលេឈែបបេនះគឺ ភគេរចនគឺេយងញុេំ នតមកែនលងេធវករ
ឬក៏េនតមផទះ េហយេគលក់ែផលេឈេនះ គឺលក់េនតមចិេញច មផលូវ គឺអត់លក់េនកនុងហងេនះេទ
ែដលេពលខលះេយងេឃញែផលេឈខលះលក់េនកនុងហង ប៉ុែនតែផលេឈែដលលក់េនកនុងហង
អចមនតៃមលៃថលជងែផលេឈែដលលក់េនតមផលូវ េនតមរេទះែបបេនះ

អញច ឹងែផលេឈដូចគនរគន់ែតលក់េនកនុងហង គឺអចមនតៃមលៃថលជង អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
គត់បនេដរមកទិញែផលេឈែដលលក់េនតមរេទះ គឺវមនតៃមលេថក

អញច ឹងវអចជួយសនសំសំៃចរបស់នរ ីមនក់េនះបន ែដលគត់ទិញែផលលងចំ
ុ ហ នួន ១ ែផល
េហយគត់បនរបប់េទដល់អនកលក់ថ គត់រតូវករែផលលុងចំ
ហ នួន ១ ែផល។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ បនទប់ពីទទួលបនករកុមម៉ង់ទិញពីនរ ី អតិថិជនេហយ
បុរសមនក់ែដលជអនកលក់េនះ គត់ក៏បនយកលហង
ុ ១ ែផលមកចិត េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់
ជទូេទលហងគឺ
ុ មន ២ របេភទ គឺេយងេឃញមនលហងខច
ុ ី និងលហងទុ
ុ ំ

អញច ឹងជទូេទលហងខច
ំ ែផលេឈអត់បនេទ េរពះវខចី រសជតិវសប
ុ ីគឺេយងយកមកសល គឺេយងញុជ
អញច ឹងេគយកមកសល ក៏ប៉ុែនតេពលខលះគឺេយងយកលហងខច
ំ ន
ុ ីមកញុប

េដយេយងញុរំ ជលក់ជមួយនឹងអំបិលេមទស ឬក៏រជលក់ជមួយនឹងរបហុក ែដលរបជជនែខមរ
គឺចូលចិតតញុល
ំ ងខច
ុ ហ ីរជលក់ជមួយនឹងរបហុកេឆ គឺមនរសជតិឆងញ់ ។

អញច ឹងជទូេទេរកយេពលសរមកពីករងរ ឬក៏សរមកពីសិកស េនេពលៃថងគឺេយងេឃញថ

មនរបជជនែខមរជេរចន គត់ែតងែតជុំគនេហយញុល
ំ ង
ុ ហ េហយនិងញុែំ ផលេឈេផសងៗេទៀតផងែដរ
ែដលេនខចី ែដលេយងេហថ ញុម
ំ ូ ជរជមួយគន អញច ឹងពួកេគែតងែតញុម
ំ ូ ជរជមួយគន

េហយនិយយេរឿងេផសងៗជករកមសនត េនេពលែដលពួកេគទំេនរ ក៏ប៉ុែនតនរ ីមនក់េនះ
គត់បនទិញលហងទុ
ំ ន ទុំក៏ញុប
ំ នផងែដរ។ ែដលលហង
ុ ំេដមបីញុ ំ អញច ឹងលហងគឺ
ុ ខចីក៏ញុប
ុ

មុនេពលែដលេយងញុ ំ េយងរតូវចិតសំបកេចញសិន ែដលសំបកលហងខច
ុ ីគឺមនពណ៌ៃបតង
ចំែណកឯសំបកលហងទុ
ី គឺមនពណ៌ស
ុ ំគឺមនពណ៌េលឿង េហយសច់លងែដលេនខច
ុហ

ចំែណកឯសច់លងែដលទុ
ំ គឺមនពណ៌េរៀងទឹករកូចបនតិច អញច ឹងេដមបីលក់ឲយអតិថិជន
ុហ

បុរសែដលជអនកលក់ គត់រតូវយកលហងេនះមកពុ
ះជពីរជមុនសិន បនទប់មកគត់ចិតសំបក
ុ
េហយនិងយករគប់េចញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ បនទប់ពីបុរសអនកលក់
គត់បនចិតលហុងេនះពុះជពីររួចរល់េហយ គត់ក៏បនចិតសំបកលហុង ែដលមនពណ៌េលឿងេនះ
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េចញឲយអស់ អញច ឹងសំបកមនពណ៌េលឿង គឺេយងរតូវចិតេចញពីសច់លងទំ
ងអស់
ុហ
េដមបីឲយលហងេនះេនសល់
ែតសច់ពណ៌រកហម ឬក៏សច់ពណ៌ទឹករកូច
ុ

េហយបនទប់មកេគរតូវយករគប់េចញ គឺេយងរតូវយកេខវះ យករគប់លងេចញឲយអស់
ុហ
ែដលជទូេទរគប់លងគឺ
គឺវេនចំកណ
ដ លៃនែផលលងែតមដ
ង
ុ ហ អត់េនកនុងសច់លងេទ
ុហ
ុហ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងពុះវជពីរ េយងអចេឃញរគប់លងបនចបស់
ុហ

េហយេយងរគន់ែតយកកំបិត ឬក៏យកសលបរព មកដួសរគប់លងេនះេចញជករេរសច
ុហ
េដយេយងអត់ពិបកលូកឆកឹះេទកនុងសច់លងេនះេទ
អញច ឹងសច់លង
ុហ
ុហ

ក៏អត់មនខូចេសភ័ណភពែដរ គឺវេនសអតលអ ដូេចនះេគអត់ញុរំ គប់លុងេនះេទ
ហ
េដយរគប់លុង
ហ
គឺយកេទដំ ឬក៏យកេទេបះេចល អញច ឹងរបសិនេបេយងចង់ដេំ ដមលហង
ុ

គឺេយងអចយករគប់លុងេនះេទដំ
ហ
បន ប៉ុែនតរបសិនេបេយងអត់រតូវកររគប់លុងេទ
ហ

េយងយកេបះេចលែតមដង គឺេយងញុរំ គប់លងអត់
េកតេនះេទ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៤
ុហ
េយងេឃញបុរសែដលជអនកលក់ គត់បនយកកំបិតមកឆូតលហងេនះជពី
រ
ុ

េដមបីឲយវេទជចំណិតតូចៗ អញច ឹងលហងជទូ
េទគឺធំ េហយរងវរទែវង ដូេចនះេដមបីងយរសួលញុ ំ
ុ
គឺេយងយកកំបិតមកចិតវ េដមបីឲយេទជចំណិតតូចៗមុននឹងេយងញុ ំ

ដូេចនះេយងអចងយរសួលញុ ំ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះគឺៃដមខងរបស់អនកលក់
គត់ទប់លងកុ
ំ ិត េដមបីឆូតលហង
រ
ុ ហ ំឲយរេងគ ឯៃដមខងេទៀតគត់កន់កប
ុ ពុះលហងជពី
ុ
គឺគត់ឆូតពីមុខេទេរកយ បនន័យថគត់យកកំបិតរបស់គត់

គត់យកចុងកំបិតមកឆូតលហងពី
រចំែណកេសមគន
ុ មុខេទេរកយ េដមបីពុះលហងេនះជពី
ុ
ឲយេទជចំណិតតូចៗ េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់ងយរសួលញុ។
ំ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទប់ពីគត់បនចិតលហងេនះជពី
ររួចរល់េហយ
ុ
គត់ពុះលហងេនះជបនទ
ះ ឬក៏ជរងរទែវងតូចៗរួចរល់េហយ
ុ

គត់ក៏បនយកលហងេនះមកកត់
ជកង់ៗែថមេទៀតផងែដរ េដយ េរពះថេនេពលខលះ
ុ

អតិថិជនរបស់គត់ គឺគត់រតូវករកង់ៗ េដមបីងយរសួលញុ ំ ចំែណកឯអតិថិជនខលះេទៀត
គត់រគន់ែតចង់បនរងែវង គត់រគន់ែតពុះជរងែវង [េហយ]គត់យកេទញុប
ំ ន។
េដយែឡកនរ ីមនក់េនះ គត់ចង់ឲយអនកលក់ចិតលហងេនះជរងកង់
ៗ
ុ
េហយយកេឈចងកក់េដមបីចក់ញុ ំ អញច ឹងដូេចនះេហយ

គត់បនរបប់េទអនកលក់ឲយកត់លងេនះជកង់
ៗ ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៥ េនះ
ុហ
បនទប់ពីអនកលក់គត់បនពុះលហុងេនះជបីជបួនចំណិតរួចរល់េហយ

ជរងរទែវងតូចៗរួចរល់េហយ អញច ឹងគត់បនយកលហងែដលពុ
ះរួចេនះមកតេរមៀបគន
ុ
េដមបីកត់ជកង់ៗ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់កំពុងែតកត់លុងេនះជកង់
ហ
ៗតូចៗ
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ែដលេយងេឃញមនេនខងមុខកំបិត គឺមនកង់លងតូ
ុ ហ ចៗជេរចន

ែដលេនេពលែដលេយងចិតលហងជតូ
ចៗដុំៗេនះ េយងេហថកត់ជកង់ៗ
ុ
េហយលហងែដលអត់
ទន់បនកត់ គឺេយងេឃញមនរងរទែវងដែដល
ុ

អញច ឹងគត់កំពុងែតកត់លងជកង់
ៗតូចៗ េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់
ុហ

េដយៃដមខងរបស់គត់កំពុងែតទប់លង
ំ ិត េដមបីកត់លងេនះជកង់
ៗតូចៗ។
ុ ហ ៃដមខងេទៀតកន់កប
ុហ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦

បនទប់ពីគត់កត់លុងេនះជកង់
ហ
ៗតូចៗរួចរល់េហយ គត់ក៏បនយករជញ់
អញច ឹងេនេពលែដលេយងហន់បែនល ហន់ែផលេឈ ឬក៏ហន់សច់

គឺេយងែតងែតេរបរបស់រជញ់ េដមបីរទប់ េរពះថរបសិនេបេយងហន់ផទល់េទនឹងតុ
េទនឹងឥដឋជេដម វអត់សអត េហយវអចេធវឲយតុរបស់េយងខូចខតបនេដយសរែតមុខកំបិត
ដូេចនះេយងរតូវេរបរជញ់ េដមបីរទប់កុ ងករហន់
ន
េដមបីងយរសួលហន់
អញច ឹងជក់ែសដងបុរសែដលជអនកលក់េនះ គត់បនយករជញ់

គត់បនយកលហងេទហន់
េលរជញ់ ជមួយនឹងកំបិតរបស់គត់ អញច ឹងបនទប់ពីគត់ហន់េហយ
ុ
ដុំលងតូ
គឺេនេលរជញ់ ទង
ំ អស់
ុ ហ ចៗ ឬក៏កង់លងេនះ
ុហ

ដូេចនះគត់ងយរសួលកនុងកររបមូលដក់ចូលកនុងថង់ អញច ឹងបនទប់ពីគត់កត់កង់ៗេហយ
គត់រគន់ែតេលករជញ់ របស់គត់ចក់លងទំ
ងេនះចូលេទកនុងថង់គឺជករេរសច។
ុហ

អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញៃដមខងរបស់អនកលក់េនះ គត់ចប់មត់ថង់េបកេឡង
េហយគត់យកៃដមខងេទៀតេលករជញ់ េឡងេល េហយចក់កង់លងែដលតូ
ចៗេនះ
ុហ
ចូលេទកនុងថង់ទង
ំ អស់ េដមបីលក់ឲយអតិថិជនរបស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
ំកង់ៗតូចៗរួចរល់េហយ ដូេចនះគត់ចក់ចូលេទកនុងថង់
គឺគត់ចិតលហងជដុ
ុ
េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧

បនទប់ពីគត់ចក់លងចូ
ួ រល់េហយ
ុ ហ លេទកនុងកូនថង់រច

អញច ឹងគត់ចក់លងចូ
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនយកេឈចក់
ុ ហ លេទកនុងថង់របស់គត់រច
ឬក៏ចងកក់មួយេដមមកដក់ចូលេទកនុងថង់

េដមបីឲយអតិថិជនរបស់គត់ងយរសួលកនុងករចក់លងញ
ំ ឺេយងអត់េរបៃដេនះេទ
ុ ហ ុ ំ អញច ឹងេដមបីញុគ
េរពះថេពលខលះៃដរបស់េយងេធវករគឺវអត់សអត បនន័យថៃដរបស់េយងរបឡក់

អញច ឹងេយងអត់អចប៉ះផទល់េទនឹងចំណីអហរេទ វអចេធវឲយចំណីអហររបស់េយងរបឡក់
អញច ឹងវអចេធវឲយមនេមេរគ អចេធវឲយេយងឈឺបន ដូេចនះេដមបីញុល
ំ ុងគឺ
ហ េយងរតូវេរបេឈមួយ
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ឬក៏ចងកក់មួយ េដមបីេដតចូលេទកនុងលហង
ុ េហយចក់វយកមកញុ ំ អញច ឹងអនកលក់េនះ

ំ ឬក៏ជកង់តូចៗេហយ គត់បនចក់លងេនះចូ
េរកយពីគត់ចិតលហងជដុ
លេទកនុងថង់
ុ
ុហ
បនទប់មកគត់ដក់េឈចងកក់ឲយអតិថិជនរបស់គត់ផងែដរ

េដយេយងេឃញៃដរបស់គត់មខងរទថង់ េដមបីកុំឲយរជុះឬកុំឲយខចយលហងេចញពី
កុ ងថង់
ន
ុ
េហយៃដមខងេទៀតគត់យកេឈចងកក់មកេដតេទេលលងេនះ
ុហ
គត់យកេឈចងកក់មកេដតេទេលដុំលងេនះ
េដមបីកុំឲយវរជុះ
ុហ

អញច ឹងេដមបីឲយេឈចងកក់វទប់ខួ នជប់
ល
េនកនុងថង់ គឺេយងរតូវេដតចូលេទកនុងលហងេនះ
ុ
េដមបីកុំឲយវរជុះេទេរកម។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទប់ពីគត់ចិតលហុងឲយអតិថិជនរួចរល់េហយ

គត់ក៏បនយកថង់លងេនះរបគល់
ជូនអតិថិជនរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ
ុហ
បុរសែដលជអនកលក់េនះ គត់ហុច គត់កន់ថង់លងេនះេដយៃដពី
រ
ុហ

អញច ឹងគត់រទថង់លងេដយៃដពី
រ េដមបីកុំឲយលហងេនះខ
ច យឬក៏កុំឲយធលក់ចុះ
ុហ
ុ

េហយគត់ហុចេទឲយអតិថិជនរបស់គត់យ៉ងគួរសមបំផុត អញច ឹងករហុចៃដពីរ

គឺជករគួរសមមួយេទកន់អតិថិជន ដូេចនះេធវឲយអតិថិជនសបបយចិតត េរពះអនកលក់េចះគួរសម
អញច ឹងេនេពលែដលអនកលក់េចះគួរសមមនអតិថិជនជេរចនចូលចិតតមកទិញកែនលងរបស់គត់
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ េដយសរែតបុរសមនក់េនះ គត់េចះគួរសម
េដយគត់ហុចលហងេនះេទឲយនរ
ីែដលជអនកទិញេដយៃដទំងពីររបស់គត់
ុ

ដូេចនះេហយេធវឲយនរ ីមនក់េនះសបបយចិតត អញច ឹងគត់អចលក់លងេនះ[ដច់
បន]េរចន។
ុហ
េដយែឡកនរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនយកលុយ េដមបីរបគល់ឲយបុរសែដលជអនកលក់
េដយគត់ទិញលហងេនះចំ
នួនមួយថង់ ដូេចនះគត់យកៃដមខងទទួលលហង
ុ
ុ

ៃដមខងេទៀតហុចលុយេទឲយអនកលក់េដយទឹកមុខញញឹម។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ទិញ
គត់សួរអនកលក់ថលហងមួ
ុ យតៃមលប៉ុនមន អញច ឹងេនេពលែដលអនកលក់របប់តៃមលេហយ

េហយេនេពលែដលអនកលក់ចិតលហុងឲយគត់េហយ គត់ក៏បនយកលុយឲយេទអនកលក់
េដមបីទញ
ិ លហងេនះ។
ុ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩

េយងេឃញមនរូបភពែផលេឈជេរចនេនកនុងរូបភពេនះ ែដលេយងេឃញនូវែផលេឈទី ១ គឺែផលេឈ
េគេហថែផលមនស់ អញច ឹងែផលមនស់គឺជែផលមួយរបេភទែដលមន េដមរបស់វដុះេនេលែផលែតមដង
ឬក៏សលឹករបស់វពណ៌ៃបតង អញច ឹងវដុះេនេលែផល ែដលែផលមនស់គឺមនសំបករ ឹង េហយចក់
េហយនិងេរៀងរមស់បនតិច របសិនេបេយងប៉ះសំបករបស់វ ឬក៏ប៉ះសលឹករបស់វ វេធវឲយេយងរមស់។
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ដូេចនះរបសិនេបេយងចង់ញុែំ ផលមនស់ គឺេយងរតូវចិតសំបកេចញ េហយែផលមនស់គឺមនែភនក
ែដល[សនម]អុជៗតូចៗេនេលែផលមនស់េនះ េយងេហថែភនកមនស់

អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់ញុម
ំ ន ស់ េយងរតូវែតចិតសំបក បនទប់ពីចិតសំបកេហយ

េយងរតូវចិតែភនកមនស់េនះេចញឲយអស់េដមបីញុ ំ របសិនេបេយងអត់ចិតែភនកមនស់េនះេទ

គឺេយងពិបកកនុងករញុ ំ េហយវនឹងេធវឲយេយងរមស់ផងែដរ។ ដូេចនះេយងរតូវែតចិតមនស់េនះ
ចិតសំបកេចញ ក៏ដូចជចិតែភនករបស់វេចញ ែដលមនស់ជទូេទគឺមនរសជតិជូរ
េហយមនសច់វពណ៌េលឿងេនេពលែដលវទុំ អញច ឹងមនស់គឺមនរសជតិជូរ
េនេពលែដលេយងចង់ញុ ំ គឺេយងរតូវរជលក់ជមួយនឹងអំបិលឬក៏េមទស

អញច ឹងជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ េយងញុម
ំ ន ស់រជលក់ជមួយនឹងអំបិលេមទស

អញច ឹងេដយសរែតមនស់មនរសជតិជូរ អញច ឹងរបសិនេបេយងញុជ
ំ មួយនឹងអំបិលេមទស
គឺវេធវឲយវមនរសជតិឆងញ់ ជខលង
ំ អញច ឹងវមនរសជតិឆងញ់ ខលង
ំ

របសិនេបេយងរជលក់ជមួយនឹងអំបិលេមទស េហយមនស់េនខងកនុងគឺមនបណូ ដ លមួយ
ែដលបណូ ដ លហនឹងគឺេយងញុអ
ំ ត់េកតេទ គឺេយង េនេពលែដលេយងញុម
ំ ន ស់

េយងរតូវែតចិតបណូ ដ លេនះេចញ េរពះថេពលខលះេនេពលែដលេយងញុប
ំ ណូ ដ ល
វអចេធវឲយេយងកត់អណ
ដ តបន េដយសរែតមនស់មនជតិអសុីតេរចន
ដូេចនះេនេពលែដលេយងញុេំ រចន វអចេធវឲយេយងឈឺេពះបន

ដូេចនះេយងរតូវញុម
ំ ន ស់កុ ងបរ
ន
ិមណលមមបនេហយ កុំឲយ[វ]េយងឈឺេពះ

អញច ឹងមនស់គឺអត់មនរគប់េទ ែផលមនស់គឺអត់មនរគប់េទ េយង េនេពលែដលេយងចង់ដម
ំ ន ស់

គឺេយងរគន់ែតយកកបលមនស់ែដលមនជប់សលឹកេនះេទដក់េនកនុងដី ឬក៏យកេទដំេនេលដី
េនះវនឹងដុះេចញជេដមមនស់ េហយមនែផលមនស់មួយមកេទៀតផងែដរ

អញច ឹងេយងអត់ដត
ំ មរគប់ដូចែផលលងេនះេទ
គឺេយងដំជេដម ឬក៏ជសលឹកវែតមដង
ុហ
ិ ែផលមនស់េនះ េយងេឃញមនែផលឪឡឹកចំនួន ១ ែផលផងែដរ
េហយេនជត
អញច ឹងែផលឪឡឹកគឺជែផលេឈមួយរបេភទែដលសមបូរជតិទឹក

ែដលេយងេឃញែផលឪឡឹកគឺមនរូបរងធំេហយមូល អញច ឹងែផលឪឡឹកខលះគឺមនរូបរងមូល
ែផលឪឡឹកខលះមនរូបរងរទែវង ែដលសច់េនែផលឪឡឹកេនេពលទុំគឺមនពណ៌រកហម
ចំែណកសច់ែផលឪឡឹកេនេពលខចីគឺមនពណ៌ស ប៉ុែនតឥឡូវេនះ ឬក៏បចចុបបននេនះ
មនែផលឪឡឹកខលះគឺមនពណ៌េលឿង ែដលេយងេហថឪឡឹកពណ៌េលឿង

ប៉ុែនតសំបកឪឡឹកគឺមនពណ៌ៃបតងជនិចច គឺៃបតងលយសបនតិច ែដលសេរៀងៃបតង
បនន័យថៃបតងភលឺជមួយនឹងៃបតងចស់ ែដលឆលស់ពណ៌គន
ែដលេយងេឃញសំបកឪឡឹកគឺមនៃបតងភលឺមួយជួរ ៃបតងចស់មួយជួរ ៃបតងភលឺមួយជួរ
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អញច ឹងគឺឆលស់ពណ៌គន ប៉ុែនតជទូេទឪឡឹកខចីក៏េដយ ឪឡឹកទុំក៏េដយ គឺមនសំបកពណ៌ៃបតង
េហយែផលឪឡឹកគឺ[មន]ជែផលមួយែដលមនរគប់េរចនជងេគ អញច ឹងេនេពលែដលេយងញុឪ
ំ ឡឹក

គឺេយងអត់អចឆកឹះរគប់េចញបនេទ េដយេយងខំទង
ំ រគប់ែតមដងេដយសរែតរគប់ឪឡឹកតូចៗ
អញច ឹងេនេពលែដលេយងខំេនកនុងមត់ េយងទំពយកសច់ឪឡឹក
េហយរគប់ឪឡឹកគឺេយងខជក់េចញ អញច ឹងេនេពលែដលេយងទំព

គឺេយងទំពែតសច់ឪឡឹកែតប៉ុេណណះ ដូេចនះេនេពលែដលេយងប៉ះរគប់
គឺេយងរតូវខជក់រគប់េនះេចញ គឺេយងអត់អចញុទ
ំ ង
ំ រគប់ឪឡឹកបនេនះេទ
េដយសរែតរគប់ឪឡឹកគឺរ ឹង [ដូច]វតូចៗែមន ប៉ុែនតវរ ឹង

អញច ឹងវអចេធវឲយេយងពិបកេនកនុងករញុ ំ ដូេចនះេយងរតូវែតចិតសំបក

គឺេយងញុឪ
ំ ឡឹកគឺេយងអត់ញុទ
ំ ង
ំ សំបកេទ គឺេយងរតូវចិតសំបកពណ៌ៃបតងវជមុនសិន
េហយេយងពុះវជបនទះរទែវងៗ េដមបីងយរសួលញុ ំ េដមបីងយរសួលកន់ញុ ំ
ឬក៏េយងអចកត់វជកង់ៗបនផងែដរ េដយកត់ជកង់ៗដូចែផលលង
ុហ

េហយេយងយកេឈមកចក់ញុ ំ អញច ឹងេដយសរែតែផលឪឡឹកគឺមនរគប់េរចន
ដូេចនះេយងរតូវែតខជក់រគប់េចញេនេពលែដលេយងញុ ំ

េហយបនទប់មកេទៀតេយងេឃញមនែផលសវយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញមនែផលសវយផងែដរ។ ែដលែផលសវយគឺជែផលមួយរបេភទែដលមនរសជតិជូរ
អញច ឹងសវយខលះគឺមនរសជតិជូរ និងសវយខលះមនរសជតិែផអម
ប៉ុែនតជទូេទភគេរចនែផលសវយគឺមនរសជតិជូរ ែដលសវយខចីគឺមនពណ៌ៃបតង
េហយែផលសវយទុំគឺមនពណ៌េលឿង អញច ឹងសវយខចីពណ៌ៃបតងគឺមនរសជតិជូរខលង
ំ
ចំែណកឯសវយទុំពណ៌េលឿងគឺមនរសជតិជូរែអមៗ បនន័យថជូរផងែផអមផង
េហយរគប់សវយគឺធំែដលេនចំកណ
ដ លសវយ អញច ឹងេយងអត់ញុរំ គប់សវយបនេទ

បនន័យថរគប់សវយគឺរ ឹងនិងអត់អចញុប
ំ នេទ ែដលរគប់សវយខចីគឺមនរសជតិចត់
ចំែណកឯរគប់សវយទុំគឺរ ឹងខលង
ំ គឺេយងអត់អចខំែបកេនះេទ

អញច ឹងគឺេយងញុែំ តសច់សវយែតប៉ុេណណះ ែដលមនរសជតិជូរផងែផអមផង

េដយសវយខចីគឺមនពណ៌ៃបតង េហយសវយចស់ឬក៏សវយទុំគម
ឺ នពណ៌រកហម ឬក៏ពណ៌េលឿង
អញច ឹងសវយខចីគឺេយងអចញុប
ំ នទំងសំបកែតមដង គឺេយងអចញុទ
ំ ង
ំ សំបកសវយ

េហយនិងសច់សវយ ប៉ុែនតេយងអត់ញុរំ គប់េទ ក៏ប៉ុែនតសវយទុំគឺេយងអត់ញុស
ំ ំបកេទ

គឺេយងញុែំ តសច់វែតប៉ុេណណះ េដយសរែតសំបកសវយទុំគឺសវិត អញច ឹងវេយងពិបកញុ ំ
អញច ឹងេយងញុែំ តសច់សវយែដលមនរសជតិជូរផងែផអមផងែតប៉ុេណណះ។

ជទូេទែផលសវយគឺមនេរចនរបេភទ មនដូចជសវយែកវរេមៀត មនដូចជសវយេប៉ ម
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មនដូចជសវយែកវចិន មនដូចជសវយេផសងៗជេរចន េផសងេទៀតផងែដរ
អញច ឹងសវយទំងអស់គឺមនរសជតិែបលកៗពីគនេទតមេឈមះរបស់វ។
ចំែណកឯបនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ ដែដល ប៉ុែនតេយងេឃញេនែកបរែផលសវយគឺមនែផលរកូច
អញច ឹងែផលរកូចគឺមនរសជតិជូរែអមៗ បនន័យថជូរផងែផអមផង ែដលែផលរកូចគឺមនេរចនរបេភទ
មនដូចជរកូចេពធិ៍សត់ រកូចឃវិច រកូចឆមរ រកូចថលុង រកូចេសចជេដម។

ែដលរកូចជទូេទគឺមនរូបរងខុសៗគន េដយរកូចឃវិច ឬក៏រកូចេពធិ៍សត់គឺមនរងមូល
េហយរកូចថលុងគឺមនរងមូលធំ ចំែណកឯរកូចឆមរគឺមនរងតូចជងេគ

ែដលមនរសជតិជូរខលង
ំ ជងេគ ប៉ុែនតជទូេទរកូចេពធិ៍សត់ ឬក៏រកូចឃវិច
គឺេយងមនរសជតិជូរែអមៗឆងញ់ ែដលេយងែតងែតយកមកេធវជែផលេឈេដមបីញុ ំ

េរកយេពលញុអ
ំ ហររួច អញច ឹងរកូច េនេពលែដលខចី គឺវមនពណ៌ៃបតង ចំែណកឯេពលទុំ
រកូចេពធិ៍សត់គឺមនពណ៌ៃបតងដែដល ប៉ុែនតសច់ខងកនុងរបស់វគឺមនពណ៌េលឿង
ប៉ុែនតរកូចឃវិចគឺមនពណ៌ សំបករបស់វេនេពលទុំគឺមនពណ៌េលឿង

េហយសច់របស់វគឺអត់ដូចែផលេឈេផសងេទ គឺសច់របស់វគឺែបងែចកេចញជែកលបៗ

បនន័យថេនេពលែដលេយងបកសំបក គឺេយងេឃញសច់របស់វមនដុំៗៗៗែតមដង
ែដលែបងែចកជែកលបៗ រួចរល់េរសចេនកនុងែផល

េដយេយងរគន់ែតេបះែកលបេនះយកមកញុជ
ំ ករេរសច ប៉ុែនតរកូចក៏មនរគប់របស់វផងែដរ

អញច ឹងេយងអត់ញុរំ គប់រកូចេនះេទ េដយេយងរតូវខជក់រគប់រកូចេចញ េរពះថរគប់រកូចគឺរ ឹង
េទះបីជវតូចៗ ក៏ប៉ុែនតរគប់រកូចគឺរ ឹង ដូេចនះេយងអត់ញុេំ ទ គឺេយងរតូវខជក់េចញ
េហយេពលខលះគឺេយងអត់ញុស
ំ ច់រកូចេទ គឺេយងញុែំ តទឹករកូចែតប៉ុេណណះ

េដយេយងយករកូចេនះមករចបច់ឲយេចញទឹក េរពះថែផលរកូចគឺមនទឹកេរចន
េនេពលែដលេយងខំែផលរកូច គឺេឃញេរបៀបដូចជញុទ
ំ ឹករកូចអញច ឹង

អញច ឹងេនេពលែដលវែបកសច់ គឺវេចញទឹក ដូេចនះេពលខលះេគរគន់ែតរចបច់ទឹក
េគរគន់ែតរចបច់រកូច គឺេយងអចញុទ
ំ ឹករកូចបនែតមដង េហយសំបករកូចគឺេយងអត់ញុេំ ទ
េដយសរែតវមនរសជតិហងៗ បនន័យថេនេពលែដលេយងញុស
ំ ច់រកូចគឺែផអម
ក៏ប៉ុែនតសំបករកូចគឺេយងញុអ
ំ ត់េកតេទ អញច ឹងគឺេយងញុែំ តសច់រកូចែតប៉ុេណណះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ ដែដល េហយរូបភពចុងេរកយេគគឺជរូបភពែផលេប៉ ម
អញច ឹងវជរបេភទែផលេឈមួយរបេភទ ែដលែផលេប៉ មគឺជធមមតគឺមនរសជតិជូរបនតិច
អញច ឹងជូរតិចៗ អញច ឹងែផលេប៉ ម មនែផលេប៉ មខលះពណ៌ៃបតង ែផលេប៉ មខលះពណ៌រកហម
េហយែផលេប៉ មខលះេទៀតគឺពណ៌រកេម អញច ឹងរកហមរកេម
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ែដលែផលេប៉ មទំងអស់គម
ឺ នរសជតិជូរតិចៗលយែផអម ដូេចនះគឺងយរសួលញុ ំ
ក៏ប៉ុែនតែផលេប៉ មគឺអត់មនដំដុះេនកនុងរបេទសកមពុជេទ

េដយសរែតែផលេប៉ មមិនអចដំេនកនុងរបេទសកមពុជបន

េដយសរែតអកសធតុរបេទសកមពុជគឺអត់អំេណយផលកនុងករដំែផលេប៉ មេនះេទ

អញច ឹងអត់មននរណមនក់អចដំែផលេប៉ មបនេនះេទេដយសរែតអកសធតុមិនអំេណយផល
អញច ឹងែផលេប៉ មេនកនុងរបេទសកមពុជគឺសុទធែតនំចូលមកពីបរេទស

េដយជទូេទេយងេឃញថែផលេប៉ មគឺេយងអចញុប
ំ នទំងសំបកទំងសច់របស់វ
េដយេយងរគន់ែតកត់េចញនូវបណូ ដ លេហយនិងរគប់របស់វែតប៉ុេណណះ

េដយេយងអត់ញុរំ គប់របស់ែផលេប៉ មេទ គឺេយងញុែំ តសច់និងសំបកវែតប៉ុេណណះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០

េយងេឃញមនរូបភពែផលេឈជេរចនេផសងៗេទៀតផងែដរ ែដលរូបភពទី ១០ េនខងេដមេគ
គឺេយងេឃញមនេចក អញច ឹងែផលេចកគឺជែផលេឈមួយរបេភទែដលេយងនិយមទូេទនិយមញុ ំ
េដយែផលេចកគឺមន[រសជតិ]េថក េហយមយ៉ ងេទៀតែផលេចក

េនេពលែដលមនពិធីបុណយទនេផសងៗ េគេយងយកែផលេចកមកែសន
េដយែផលេចកេនខចីពណ៌ៃបតង េហយែផលេចកទុំគឺពណ៌េលឿង េហយែផលេចកគឺមនជេរចន
បនន័យថកនុង ១ សនិត គឺេយងរប់សនិត អញច ឹងកនុង ១ សនិត ជទូេទគឺមន ១២ ែផល អញច ឹងែផលេចក ១
សនិតគឺមន ១២ ែផល ែដលេយងអចញុប
ំ នទំង ១២ ែផលែតមដង ក៏ប៉ុែនតែផលេចកគឺអត់មនរគប់េទ
អញច ឹងែផលេចកគឺអត់មនរគប់េទ គឺមនែតសំបកេហយនិងសច់
អញច ឹងេដមបីញុែំ ផលេចកបនគឺេយងរតូវែតបកសំបកវេចញសិន

គឺេយងអត់អចញុទ
ំ ង
ំ សំបកែផលេចកបនេទ ក៏ប៉ុែនតសំបករបស់វគឺមនលកខណៈរអិល
ដូេចនះរបសិនេបេយងបកសំបកវ េហយេបះេទេលផូ វល

េនេពលែដលមននរណមនក់េដរជន់សំបកេចក គឺអចេធវឲយេគរអិលដួលនិងមនេរគះថនក់បន
ដូេចនះគឺេនេពលែដលេយងញុេំ ចក េយងរតូវេបះសំបកចូលេទកនុងធុងសំរម
េហយែផលេចកេនេពលែដលេយងចង់ដ ំ គឺេយងអត់មនរគប់េទ

ប៉ុែនតវដុះេដយសរឫសេចកេផសងេទៀត អញច ឹងបនន័យថេនេពលែដលមនេដមេចកដុះមួយ
េនែកបរេនះរបកដជមនេដមេចកេផសងេទៀតដុះែដរ។ អញច ឹងេនេពលែដលេនះវ
ឫសរបស់េចកេនះគឺវនឹងដុះបនេដមេចកេផសងមួយេទៀត
អញច ឹងេដមេចកគឺេយងដំេដយសរេដម គឺេយងអត់ដរំ គប់េនះេទ។
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េនែកបរេដមេចក េនែកបរែផលេចកេនះ េយងេឃញមនែផលសវម៉ វផងែដរ
ែដលែផលសវម៉ វគឺជែផលមួយែដលមនរងចែមលក េដយសរែតសំបករបស់វគឺមនេរមេរចន
បនន័យថមនសរៃសេរចន ប៉ុែនតេនខងកនុងគឺមនសច់ពណ៌ស ែដលសវម៉ វគឺខលះពណ៌ៃបតង
ខលះពណ៌រកហម ែដលសវម៉ វគឺមនរសជតិែផអមនិងជូរតិចៗ េហយរគប់របស់វគឺធំេនខងកនុង
អញច ឹងេយងញុែំ តសច់េទ គឺេយងអត់ញុរំ គប់និងអត់ញុស
ំ ំបកវេនះេទ។
បនទប់មកេទៀតគឺេយងេឃញមនែផលមងឃុត មងឃុតគឺជែផលមួយរបេភទ

ែដលមនរសជតិែផអមនិងជូរតិចៗ ែដលែផលមងឃុតគឺមនសំបករ ឹងៗ ប៉ុែនតផុយ
អញច ឹងសំបកមងឃុតគឺមនពណ៌េរៀងរកហមរកេម េហយសច់របស់វពណ៌ស

េហយសច់មងឃុតេយងអចញុប
ំ នទំងរគប់ ញុប
ំ នទំងសច់ ែដលមនរសជតិជូរនិងែផអមតិចៗ
េហយសំបកមងឃុតគឺអចេចញពណ៌របឡក់េខអវ

អញច ឹងរបសិនេបេយងេធវឲយេខអវរបឡក់សំបកមងឃុតគឺពិបកនឹងេបកណស់

អញច ឹងេយងពិបកនឹងេបកសមអតេខអវេយងែដលរបឡក់សំបកមងឃុតណស់
ដូេចនះេហយេនេពលែដលេយងញុម
ំ ងឃុតគឺេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តន
ិ
មយ៉ ងវញេទៀតមងឃ
ុតគឺេយងអត់អចញុរំ ជលក់ជមួយសករសបនេទ
េរពះវអចេធវឲយេយងពុលបន វអចេធវឲយេយងពុល

អញច ឹងេយងរតូវញុែំ តែផលវជមួយនឹងសច់របស់វ ជមួយនឹងរគប់របស់វែតប៉ុេណណះ
ែតេយងអត់រតូវញុរំ ជលក់ជមួយសករសេទ។

បនទប់មកេទៀតគឺេយងេឃញមនរូបភពែផលទុេរន អញច ឹងែផលទុេរនគឺជែផលមួយរបេភទ
ែដលមនសំបករ ឹងនិងមនបនលរ ឹង អញច ឹងែផលទុេរនគឺរបសិនេបេយងប៉ះមិនរបយ័តន
វអចេធវឲយេយងមុតៃដបន េហយែផលទុេរនជទូេទគឺមនសំបកពណ៌ៃបតង េទះបីជវទុំក៏េដយ
ក៏វមនសំបកពណ៌ៃបតងែដរ េហយេដមបីញុែំ ផលទុេរនបន េយងរតូវែតពុះសំបកវេចញ

េដយេយងរគន់ែតយកកំបិតមកឆូតសំបកវ េហយចប់ែហកសំបកេនះជករេរសច នឹង វនឹង
េយងអចេឃញសច់របស់វពណ៌េលឿង ែដលសច់របស់វគឺមនលកខណៈជែកលបៗដូចែកលបរកូចែដរ
ប៉ុែនតវធំៗជងែផលរកូច េហយសច់របស់វគឺមនរសជតិែផអម អត់មនរសជតិជូរេទ
អញច ឹងេយងេឃញសច់របស់វ េហយសច់របស់វរកស់
ែដលជទូេទទុេរនគឺេយងអត់ញុស
ំ ំបកេហយក៏អត់ញុរំ គប់ែដរ គឺេយងញុវ
ំ ែតសច់ែតប៉ុេណណះ
ែដលសច់របស់វគឺមនពណ៌េលឿង។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ ដែដល េយងេឃញមនែផលខុ រន ែផលខុ រគឺ
ន មនរូបរងរសេដៀងនឹងែផលទុេរន
រគន់ែតថបនលរបស់វេរចនជងែផលទុេរន េហយបនលរបស់វអត់មុតដូចបនលទុេរនេនះេទ
គឺសំបករបស់វគឺទន់ៗតិចៗ អញច ឹងេយងអចចប់កន់សំបកខនុរបន

ក៏ប៉ុែនតេយងអត់អចចប់កន់សំបកទុេរនបនេទ គឺវេធវឲយេយងមុតៃដ អញច ឹងខនុរគឺ
េដមបីេយងញុប
ំ ន គឺេយងរតូវែតបកសំបកវដូចជសំបកទុេរនែដរ

េហយសំបកខនុរគឺមនលកខណៈទន់ជងសំបកទុេរន េហយែផលខុ រន គឺេយង

េពលខចេី យងអចយកែផលវមកេធវជសមលបន គឺេយងអចសលបន សលកកូរ ឬក៏សស
ល មលេផសងៗបន
េនកនុងរបេទសកមពុជគឺេយងចូលចិតតយកែផលខុ រមកសល
ន
កកូរេនេពលែដលវខចី ចំែណកឯេពលវទុំ
គឺសច់របស់វេឡងពណ៌េលឿង អញច ឹងវមនរសជតិែផអម េហយមនកលិនរកអូប ដូេចនះេយងញុ ំ
អចញុស
ំ ច់ខុ របន
ន
ចំែណកឯរគប់របស់វេឆ គឺេយងញុអ
ំ ត់េកតេទ
គឺេយងអត់អចញុរំ គប់ខុ រេឆេទ
ន
គឺេយងអចយកេទេសងរឲយឆអិន

អញច ឹងភគេរចនេនកនុងរបេទសកមពុជ េយងែតងែតេសងររគប់ខុ រេដ
ន មបីញុ ំ បនទប់ពីេយងញុស
ំ ច់រច
ួ
ែតរគប់ខុ រជទូ
ន
េទមនរសជតិសប អញច ឹងេនេពលែដលេយងេសងរ

គឺេយងរតូវដក់ែថមអំបិលបនតិចេដមបីវមនរសជតិៃរប អញច ឹងេយងអចញុស
ំ ច់ខុ របនផង
ន
េយងអចញុរំ គប់បនផងេនេពលែដលវឆអិន េហយខនុរគឺមនកលិនរកអូប
និងមនសំបកមនបនលទន់ៗ ែដលេយងអចចប់កន់បន

ដូេចនះទំងអស់េនះគឺសុទធែតជែផលេឈែដលមនេនកនុងរបេទសកមពុជ

េហយែផលេឈទង
ំ អស់េនះគឺសុទធែតជែផលេឈែដលអចជំនួយសុខភពរបស់េយង
អត់មនរងកយរ ឹងមំបន ដូេចនះេយងរតូវែតឧសសហ៍ ញុែំ ផលេឈ
េដមបីឲយមនសុខភពលអទង
ំ អស់គន។
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