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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវអនម័យខលួនរបណ

អញច ឹងករេធវអនម័យខលួនរបណ អញច ឹងេនកនុងកររស់េនរបស់េយងរបចំៃថង

ិ ួ នេយងគឺសុទធែតេមេរគ
េយងរតូវែតមនអនម័យជប់ជនិចច េរពះថេនជុំវញខល
អញច ឹងបនន័យថេយងេដរេទណមកណ េនេពលែដលេយងែបកេញស

ែតងែតមនធូលីេហះជប់មកតមខលួនេយងេទតមខយល់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងេទេរក
គឺនឹងមនធូលីែដលេនកនុងខយល់ នឹងប៉ះខលួនេយង េហយសអិតជប់នង
ឹ ខលួនេយង

អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់មនអនម័យខលួនរបណេទ គឺេយងអចនឹងឆលងេមេរគេនខងេរក

េហយអចេធវឲយេយងឈឺបន ដូេចនះ ជធមមតេយងរតូវែតមនអនម័យខលួនរបណរបស់េយង

គឺខួ នរបណរបស់
ល
េយងរតូវែតសអតជនិចច គឺេយងរតូវអនម័យទំងកររស់េន ទំងករហូបចុក
ឬក៏ករញុច
ំ ំណីអហរ ទំងករេសលៀកពក់ជេដម អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងនឹងនិយយអំពីករេធវអនម័យខលួនរបណ។

ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនេកមងរបុសមនក់ អយុគត់របែហលជ
១៨ ឆន ំ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់

ែដលេយងេឃញបនទប់ទឹករបស់គត់គឺមនបងអួចចំនួន ១ ែដលបងអួចេនះគឺជបងអួចកញច ក់
េហយគត់បនេបកបងអួចកញច ក់េនះ ប៉ុែនតបងអួចេនះគឺេនខពស់

អញច ឹងេគេមលេយងមកពីេរកអត់េឃញេទ េដយសរែតវេនខពស់ អញច ឹងេគអត់អចេមលេឃញេទ
ែដលបងអួចេនះគឺេរបេដមបីឲយមនខយល់េចញចូល និងមនពនលឺេចញចូលរគប់រគន់េនកនុងបនទប់ទឹក
កុំឲយហប់ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់បនេដរមកលងៃដេនឡបូ ឡបូលងៃដមួយ
អញច ឹងេកមងរបុសេនះ គត់មនសក់ខលី បនន័យថសក់ខលី អញច ឹងេយងរតូវកត់សក់
េដមបីឲយមនអនម័យសក់កបល គឺេយងរតូវកត់សក់ឲយខលី ជមនុសសរបុស េយងរតូវកត់សក់ឲយខលី
េរពះថសក់ែវងគឺអចនឹងមនអែងគេរចន និងអចមនែកអលេរចន ែដលេនេតងជប់នង
ឹ សក់
អញច ឹងវអត់សអតេនះេទ េហយេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ពក់អវៃដខលីពណ៌សវយ
េហយគត់កំពុងែតឈរលងៃដរបស់គត់េនកនុងឡបូ ែដលគត់កំពុងែតេបកទឹកចូលេទកនុងឡបូ
ែដលគត់មនសប៊ូលងៃដផងែដរ ែដលគត់កំពុងែតេបកទឹកេហយលយសប៊ូ

ែដលេយងេឃញពពុះសប៊ូេនកនុងឡបូេនះផងែដរ អញច ឹងគត់របែហលជអនកែដលរស់េនទីរកុង

េដយសរែតេយងេឃញថគត់មនទឹកម៉ សុីនេរបរបស់ េរពះថភគេរចនេនកនុងរបេទសកមពុជ
េនតមជនបទ គឺអត់មនទឹកម៉ សុីនេរបរបស់េនះេទ អញច ឹងមនែតេនទីរកុង

ឬក៏េនទីរម
ួ េខតតែតប៉ុេណណះ ែដលមនទឹកម៉ សុីនេរបរបស់ ដូេចនះេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់អចនឹងរស់េនទីរកុង ឬក៏អចេនទីរម
ួ េខតត េរពះគត់មនឧបករណ៍ទំេនបេរបរបស់

ដូចជឡបូ និងម៉ សុីនេបកទឹកជេដម អញច ឹងេយងេឃញេនេលឡបូគឺមនកបលរប
៉ូ ី៊េនទឹកមួយ
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កបលរប
៉ូ ៊ីេនទឹកគឺជកបលបំពង់ទុេយមួយ ែដលអចេបក ឬក៏បិទេដមបីឲយទឹកហូរេចញមកខងេរក
េដមបីេយងេរបរបស់បន អញច ឹងជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់េរបកបលរប
៉ូ ី៊េនទឹកេនះ
េដមបីេបកលងៃដរបស់គត់ជមួយនឹងសប៊ូេនកនុងឡបូ

ែដលេយងេឃញេនេលឡបូលងៃដេនះ េយងេឃញមនទូមួយ ែដលកូនទូកញច ក់េនះ
គឺជកញច ក់សរមប់ឆុ លះមុខ អញច ឹងេនេពលែដលេយងលុបមុខេហយ

េយងអចឆលុះមុខេទេលកញច ក់េនះបន េហយទូកញច ក់េនះគឺមនអចេបកទវរបន

េនេពលែដលេយងេបកទវរ គឺេយងអចយកបននូវសមភរៈេផសងៗែដលេយងទុកេនកនុងេនះ
ំ ុសេធមញ រចសដុសេធមញ
ដូចជ េយងទុកដូចជសប៊ូកក់សក់ សប៊ូដុសខលួន ថនដ

និងឧបករណ៍េផសងៗេទៀត ែដលេរបរបស់េនកនុងបនទប់ទឹក គឺេយងអចមនេនកនុង

េយងអចដក់េនកនុងកូនទូកញច ក់េនះបន អញច ឹងរូបភពទី ១ គឺនិយយអំពីករលងៃដ។
បនទប់មករូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់លងៃដរបស់គត់បនសអតេហយ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់លងៃដរបស់គត់បនសអតេហយ គត់អត់ទន់េចញពីបនទប់ទឹកេទ គត់េនកនុងបនទប់ទឹកដែដល
ប៉ុែនតគត់បនេបកឡបូេនះឲយបងហូរទឹកសប៊ូេចញ អញច ឹងគត់បងហូរទឹកសប៊ូចូលេទកនុងលូ
ែដលឡបូ គឺេនខងេរកមឡបូ គឺមនបំពង់បងហូរទឹកមួយ
សរមប់បងហូរទឹកែដលេយងែលងេរបរបស់ចូលេទកនុងលូ

អញច ឹងគត់បនបងហូរទឹកសប៊ូចូលេទកនុងលូទង
ំ អស់ បនទប់មកគត់េបកទឹកថមីដក់កុ ងឡបូ
ន
េនះ
េដយេយងេឃញគត់េបកទឹកថមី ទឹកសអត េដមបីលងជរមះសប៊ូ
េហយគត់ក៏បនយកៃដរបស់គត់េទកបង់ទឹកពីកុ ងឡបូ
ន
អញច ឹងគត់យកៃដកបង់ទឹកពីកុ ងឡបូ
ន
យកមកលុបមុខ

េដយគត់យកៃដទំងពីររបស់គត់កបង់ទឹកេចញពីកុ ងឡបូ
ន
េហយយកទឹកែដលេនកនុងៃដេនះ
េនកនុងកបង់ៃដេនះ យកមកទះេនេលមុខរបស់គត់ ឬក៏យកមកជះេនេលមុខរបស់គត់

អញច ឹងគត់េធវែបបេនះេដមបីលងសមអតមុខរបស់គត់ េដយេយងេឃញៃដរបស់គត់ទង
ំ ពីរ
គឺេពញេទេដយទឹក គឺមនទឹក េហយគត់យកទឹកេនះេទដុសេលៃផទមុខរបស់គត់
ែដលគត់យកៃដេទខទប់មុខរបស់គត់ េហយដុសចុះេឡងៗ អញច ឹងជធមមត
េនេពលែដលេយងមនអរមមណ៍ថសអិតមុខ ឬក៏មនអរមមណ៍ថរបឡក់មុខ
េយងែតងែតយកទឹកមកលុបមុខរបស់េយង អញច ឹងេនកនុងករលុបមុខគឺខុសពីករងូតទឹក

ែដលងូតទឹក េយងយកទឹកមកចក់េលខួ ននិ
ល ងមុខទំងអស់ ប៉ុែនតករលុបមុខ គឺេយងេរបៃដ
េដមបីកបង់ទឹកយកមកដក់េនេលមុខ េដមបីឲយរតជក់

ឬក៏េដមបីដុសសមអតសនមរបឡក់បនតិចបនតួចេចញពីេលមុខរបស់េយង
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ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ េកមងរបុសេនះ គត់កំពុងែតលុបមុខ
េដយយកៃដកបង់ទឹកេចញពីកុ ងឡបូ
ន
េដមបីយកេទលងមុខរបស់គត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់លងមុខរួចរល់េហយ អញច ឹងគត់លុបលងមុខរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ
ំ ុសេធមញមករចបច់
គត់ក៏បនយករចសដុសេធមញនិងថនដ
ំ ុសេធមញមករចបច់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់
យកថនដ

ំ ុសេធមញអចទុកេនកនុងទូកញច ក់ែដលេនេលឡបូទឹកេនះបន
អញច ឹងរចសដុសេធមញនិងថនដ
អញច ឹងបនន័យថគត់បនេបកទូកញច ក់ែដលេនេលឡបូទឹកេនះ

ំ ុសេធមញរបស់គត់េចញមក
បនទប់មកគត់យករចសដុសេធមញនិងថនដ

ំ ុសេធមញ គឺគត់កន់េនៃដសដ ំ
ែដលេយងេឃញរចសដុសេធមញ គឺគត់កន់េនៃដេឆវង ចំែណកឯថនដ
ំ ុសេធមញ ជទូេទគឺេយងដក់េនកនុងបំពង់មួយ ែដលអចរចបច់បន
អញច ឹងថនដ
ំ ុសេធមញ
អញច ឹងគត់បនយកៃដសដរំ បស់គត់រចបច់េទេលបំពង់ថនដ
ំ ុសេធមញនឹងេចញពីបំពង់តមរយៈមត់បំពង់
អញច ឹងថនដ

ំ ុសេធមញេនះ ែដលេចញពីបំពង់
បនទប់មកគត់យករចសដុសេធមញេទរទថនដ
េដមបីយកមកេរបរបស់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

ំ ុសេធមញេទេលរចសដុសេធមញរបស់គត់ េដមបីដុសេធមញ
គត់កំពុងែតរចបច់ថនដ
អញច ឹងេពលេវលេនះអចជេពលរពឹកឬក៏េពលយប់
េរពះថករដុសេធមញេយងដុសេធវមួយៃថងបីេពល គឺេយងដុសេពលរពឹកភញក់ពីេគង
េពលៃថងបនទប់ពីញុប
ំ យរួច ឬក៏បនទប់ពីញុអ
ំ ហររួច និងេពលយប់េយងដុសេនេពលមុនចូលេគង
អញច ឹងេកមងរបុសេនះ គត់កំពុងែតដុសេធមញ

ំ ុសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញ េដមបីដុសេធមញ អញច ឹងវអចជេពលរពឹក
គត់កំពុងែតរចបច់ថនដ
េរពះថរពឹកេឡង េនេពលែដលគត់េងបពីេគង គត់រតូវលុបមុខ លងៃដ
េហយនិងដុសេធមញរបស់គត់ផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
ំ ុសេធមញដក់េលរចសដុសេធមញរបស់គត់រច
គត់រចបច់ថនដ
ួ រល់េហយ
ំ ុសេធមញេនេលរចសដុសេធមញេហយ
អញច ឹងគត់បនរចបច់ថនដ

គត់ក៏យករចសដុសេធមញេនះដក់ចូលេទកនុងមត់ េដមបីដុសេធមញរបស់គត់
អញច ឹងេយងេឃញគត់យកៃដេឆវងរបស់គត់ កន់រចសដុសេធមញ

រួចដុសេធមញែដលេនកនុងមត់របស់គត់ចុះេឡងៗ េដយគត់ដុសខងេល ដុសេធមញខងេរកម
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ដុសេធមញេឆវង ដុសេធមញសដ ំ និងដុសេធមញថគមផងែដរ អញច ឹងេធមញរបស់េយងគឺែចកេចញជបី
ែចកេចញជពីរ គឺខងេលខងេរកម េហយេធមញខងេលខងេរកម
គឺែចកេចញជេធមញថគមនិងេធមញខងមុខ អញច ឹងេធមញថគមគឺជេធមញែដលេនសងខង
ែដលេនខងៗ េនជប់នង
ឹ ថពល់ ចំែណកឯេនខងមុខគឺជេធមញែដលេនជប់នឹងបបូរមត់
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតដុសេធមញ

ំ ុសេធមញជេរចនេនជប់មត់របស់គត់
ែដលេយងេឃញមនពពុះថនដ

ំ ុសេធមញេរចនេនេលរចស ដូេចនះេនេពលែដលេយងដុស
េដយសរែតគត់ដក់ថនដ
គឺមនពពុះេរចនេនកនុងមត់ផងែដរ េដយេកមងរបុសេនះ

គត់បនយកៃដេឆវងរបស់គត់កន់រចសដុសេធមញ េដមបីដុសេធមញ ចំែណកៃដសដគ
ំ ត់ទមលក់ចុះ
េហយែភនករបស់គត់គឺសមលឹងេទេមលកនុងកញច ក់ អញច ឹងគត់ដុសេធមញេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់
គឺគត់អត់ដុសេនខងេរកេនះេទ អញច ឹងរូបភពទី ៤ េនះ គឺេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតដុសេធមញរបស់គត់ េនេពលែដលគត់េរកកពីេគង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់បនដុសេធមញរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ អញច ឹងេនេពលែដលគត់ដុសេធមញរួចរល់េហយ
ំ ុសេធមញេចញពីកុ ងមត់
គត់រតូវខពុរមត់េចញ េដមបីសមអតថនដ
ន
អញច ឹង ជទូេទ

ំ ុសេធមញនិងសរជតិកខវក់ែដលេនកនុងេធមញ
េរកយេពលែដលេយងដុសេធមញ ែតងែតមនពពុះថនដ
េនកនុងមត់របស់េយង គឺវរគន់ែតដុសសមអតេចញពីេធមញ គឺវអត់ទន់សអតេនះេទ
អញច ឹងេយងរតូវែតេរបរបស់ទឹកេដមបីខុ រមត់
ព
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

េកមងរបុសមនក់េនះ គត់អត់បនេបកទឹកដក់េទកនុងឡបូេពញេទៀតេទ េរពះថករដុសេធមញ
គឺេយងេរបរបស់ទឹកែតបនតិចែតប៉ុេណណះ អញច ឹងអត់ដូចេយងលុបមុខ ែដលេយងេរបរបស់

រតូវេបកទឹកដក់ចូលកនុងឡបូេទ គឺគត់េរបរបស់កូនែកវតូចមួយ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់េបកទឹកដក់កុ ងកូ
ន នែកវ េហយយកែកវេនះមកកន់ បនទប់មកគត់បនយកែកវេនះមកផឹក
េដយចក់ទឹកចូលេទកនុងមត់របស់គត់

អញច ឹងគត់ចក់ទឹកេចញពីកុ ងកូ
ន នែកវេនះចូលេទកនុងមត់របស់គត់ បនទប់មកគត់ចប់េផដមខពុរមត់
េដយរបមូលទឹកយកមកថគមខងេឆវង របមូលទឹកយកេទថគមខងសដ ំ
េហយនិងរកឡុកេនកនុងមត់របស់គត់ េដមបីខុ រពពុ
ព
ះសប៊ូេចញឲយអស់

អញច ឹងករដក់ទឹកេនកនុងមត់ េហយលងសមអតេនកនុងមត់ ឬខជក់ទឹកេចញ េយងេហថខពុរមត់
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតខពុរមត់របស់គត់

បនទប់ពីគត់ដុសេធមញរួច អញច ឹងគត់ខុ រមត់
ព
េដមបីរបមូលយកកកសំណល់

ំ ុសេធមញទំងអស់េចញពីកុ ងមត់
និងថនដ
ន
របស់គត់ េដមបីឲយមត់របស់គត់សអត េរពះថេយង
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ំ ុសេធមញចូលេទកនុងេពះ វអចេធវឲយេយងឈឺេពះបន
របសិនេបេយងេលបថនដ
ំ ូលេទកនុងេពះេនះេទ
អញច ឹងវអចេធវឲយេយងឈឺ ដូេចនះេយងអត់រតូវេលបថនច
ំ ុសេធមញចូលេទកនុងេពះេនះេទ
េយងអត់រតូវេលបថនដ
ំ ុសេធមញេចញពីកុ ងមត់
គឺេយងរតូវខពុរថនដ
ន
ឲយអស់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ គត់លង ឬក៏លងមុខ
លុបលងមុខ លងៃដ និងដុសេធមញរួចរល់េហយ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏បនលបេមស ឬក៏លបហវូម េដមបីេករពុកមត់

ិ
អញច ឹងគត់លបហវូមេករពុកមត់េទេលមត់របស់គត់ េទេលជុំវញមត់
របស់គត់

ែដលកែនលងណែដលមនពុកមត់ អញច ឹងជទូេទមនុសសរបុសែដលមនអយុចប់ពី ១៨
ឆនេំ ឡងេទ គឺចប់េផដមដុះពុកមត់ េហយេនេពលែដលេយងដុះពុកមត់

គឺេយងេមលេទេឃញចស់ អញច ឹងរបសិនេបេយងេនជនិសសិត ឬក៏េនជសិសស ឬក៏ជអនកេធវករ
េយងគួរែតេករពុកមត់េចញឲយអស់ េដមបីសមអតមុខរបស់េយង
េរពះថរបសិនេបេយងមនពុកមត់ែវង ឬក៏មនពុកមត់េរចន
អញច ឹងេមេរគអចេតងេនេលពុកមត់របស់េយង ែដលេធវឲយេយងអចឈឺបន
ដូេចនះេយងគួរែតេករពុកមត់េចញ
េយងអត់រតូវទុកពុកមត់របស់េយងឲយេនជប់នង
ឹ មត់របស់េយងេនះេទ ែដលជក់ែសដង
េកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតលបែជល ឬក៏លបហវូមេទេលមត់របស់គត់
កែនលងណែដលមនពុកមត់ េដមបីេករេចញ អញច ឹងេនកនុងករេករពុកមត់

របសិនេបេយងអត់ដក់ហូ ម
វ ឬក៏អត់ដក់ែជលេទ េយងពិបកេករបនតិច វអចេធវឲយេយងឈឺបន
េរពះពុកមត់គឺសវិតនិងរ ឹង អញច ឹងេនេពលែដលរតូវឡម េពលខលះវអត់ដច់េទ គឺវសអិត
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេករអត់ដក់ែជលេទ គឺវេធវឲយេយងមនអរមមណ៍ថឈឺ
និងចក់ៗេនមត់របស់េយង អញច ឹងរបសិនេបេយងដក់ែជល ឬក៏ដក់ហូ មលបេទេល
វ
កែនលងេនះ
គឺវនឹងេធវឲយមនភពរអិល អញច ឹងវងយរសួលជងករេករេដយទេទ

ប៉ុែនតជទូេទេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេនតមរសុកែរស គឺេយងអត់សូវេរបរបស់ហូ មេនះេទ
វ
េរពះវអត់សូវសមបូរ ប៉ុែនតេនតមទីរកុង គឺេគភគេរចន គឺេគេរបហូ ម
វ

េដមបីលបេទេលមត់របស់េគ េដមបីេករពុកមត់ អញច ឹងហវូមគឺលក់េនតមផសរទំេនប
ដូេចនះេនតមរសុកែរស គឺអត់សូវមនផសរទំេនបេទ

អញច ឹងគត់អត់សូវមនលទធភពេដមបីទិញហវូមេករពុកមត់េនះេទ េដយគត់េករ

េរបទឹកែតប៉ុេណណះ េដយគត់លបទឹកេទេលមត់របស់គត់ ឬក៏លបេទេលកែនលងណ
ែដលមនពុកមត់ បនទប់មកគត់យកឡមមកេករែតមដង គឺគត់អត់លបហវូមេនះេទ
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ប៉ុែនតេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់ របែហលជគត់រស់េនទីរកុង ដូេចនះេហយគត់មនហវូម
េដមបីេករពុកមត់ អញច ឹងគត់រចបច់ហូ មដក់
វ
េលៃដរបស់គត់

បនទប់មកគត់យកហវូមេនះេទលបេលកែនលងណែដលមនពុកមត់
េដមបីឲយវរអិលងយរសួលេករ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់លបហវូមេទេលមត់របស់គត់ ឬក៏កែនលងណែដលមនពុកមត់េហយ

គត់ក៏បនយកដងឡម ែដលមនែផលឡមេនកនុងេនះ យកមកេករពុកមត់របស់គត់េចញ

អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ៃដេឆវងរបស់គត់ គត់កន់ដងឡមពណ៌ៃបតងមួយ

ែដលដងឡមេនះគឺមនឡមេនកនុងេនះផងែដរ អញច ឹងគត់យកមកេករពុកមត់របស់គត់េចញ
េដយគត់េករកែនលងណែដលរតូវបនលបហវូម អញច ឹងគត់េករបេណដរ
គត់ឆុ លះេមលកញច ក់បេណដរ ថេតគត់េករសអតេហយឬេន

អញច ឹងរបសិនេបគត់េករេនសល់ពុកមត់បនតិចបនតួច គត់រតូវែតេករបែនថម

េដមបីអស់ពុកមត់េចញពីមត់របស់គត់ អញច ឹងកនុងករេករពុកមត់ េយងរតូវែតរបុងរបយ័តនផងែដរ
េដយសរែតឡមគឺមុត អញច ឹងឡមគឺមុត ដូេចនះរបសិនេបេយងេករអត់របុងរបយ័តនេទ
េយងអចមុតមត់របស់េយង ឬក៏មុតថពល់របស់េយងបន
ដូេចនះេយងរតូវេករេដយមនកររបុងរបយ័តនជនិចច េដយេយងរតូវឆលុះកញច ក់េមល

ថេតករេកររបស់េយងសអតេហយឬេន អញច ឹងរបសិនេបេករអត់សអតេទ េយងរតូវេករមដងេទៀត
ប៉ុែនតេយងរតូវេករេដយរបុងរបយ័តន ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់េករបេណដរ
គត់ឆុ លះកញច ក់បេណដរ គត់របុងរបយ័តនជទីបំផុត េរពះគត់ខលចមុតថពល់របស់គត់

េហយេយងេឃញៃដេឆវងរបស់គត់កន់ដងឡម េហយៃដសដគ
ំ ត់កន់កូនកែនសងមួយ
េដមបីជូតេចញ អញច ឹងគត់មនកូនកែនសងេដមបីជូតមត់របស់គត់េនេពលែដលគត់េកររួច
េហយគត់ជូតហវូមេចញ ឬក៏គត់ជូតឲយមត់របស់គត់សួ តបន
ង
ទ ប់ពីេករពុកមត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់េករពុកមត់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនចូលមកកនុងបនទប់ទឹក ឬក៏កែនលងងូតទឹក េដមបីងូតទឹក
អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់បនេដះេខអវគត់េចញទំងអស់ គឺគត់បនេដះអវ
និងរសតេខរបស់គត់េចញ បនទប់មកគត់េដរចូលេទកនុងបនទប់ទឹក

ែដលគត់ងូតទឹកនិងកក់សក់របស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ងូតទឹកផកឈូក

េដយសរែតគត់េនកនុងផទះែដលមនឧបករណ៍ទំេនប ដូេចនះគត់មនទឹកផកឈូកេដមបីងូត

អញច ឹងគត់រគន់ែតឈរេនេរកមទុេយទឹកផកឈូក េហយគត់េបកទឹក េនះទឹកនឹងេចញមក
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េដមបីឲយគត់ងូតទឹកជក់ជពុំខន េហយេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតកក់សក់

អញច ឹងជទូេទេយងែតងែតសមអតសក់េយងយ៉ ងតិចពីរដងេទបីដងកនុងមួយសបតហ៍

េដមបីកុំឲយមនអែងគ និងេដមបីកុំឲយមនែកអលេនជប់កបលរបស់េយង េដយសប៊ូកក់សក់
គឺមនេរចនរបេភទ ែដលេយងមនសប៊ូកមចត់អែងគ សប៊ូបណុ ដ ះសក់

សប៊ូេដមបីករពរសក់កុំឲយរជុះ េហយនិងសប៊ូេដមបីេធវឲយសក់ទន់រេលងជេដម
អញច ឹងរបសិនេបេយងមនកបល េយងមនបញហអែងគេរចន
េយងរតូវេរបរបស់សប៊ូកក់សក់កមចត់អែងគ
េដមបីដុសសមអតអែងគនិងែកអលេចញពីេលកបលរបស់េយងឲយបនសអត
របសិនេបេយងមនបញហរជុះសក់ េយងរតូវេរបរបស់សប៊ូែដលករពរសរមប់កុំឲយកររជុះសក់
េដមបីកក់កបលរបស់េយង កុំឲយវរជុះសក់ និងេដមបីឲយដុសសក់ថីប
ម ែនថមេទៀត

អញច ឹងសប៊ូមនេរចនរបេភទ េហយេយងេរបរបស់សប៊ូេទតមរបេភទៃនសក់របស់េយង
េយងអត់រតូវេរបរបស់េផដសផដសេនះេទ េរពះវអចេធវឲយេយងប៉ះពល់ដល់សក់
េហយអចេធវឲយសក់េយងរជុះបន អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់សមអតខលួនរបណរបស់គត់
េហយគត់សមអតសក់កបលរបស់គត់យ៉ងសអត ែដលគត់កំពុងែតកក់សប៊ូ
េនេពលែដលគត់ងូតទឹក។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩

បនទប់ពីគត់ដុសសប៊ូនង
ឹ កបលរបស់គត់មួយសនទុះេរកយមក គឺគត់ដុសសប៊ូកបលរបស់គត់
ែដលគត់មនអរមមណ៍ថ កបលរបស់គត់សអតេហយ បនទប់មកគត់ក៏េបកទឹកផកឈូកឲយខលង
ំ
អញច ឹងគត់េបកទឹកឲយខលង
ំ េដមបីលងជរមះសប៊ូេចញពីកបលរបស់គត់
ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតលងជរមះសមអតសប៊ូ

េដមបីឲយអស់េចញពីកបលរបស់គត់ អញច ឹងេនេពលែដលេយងដុសសប៊ូ គឺជតិែកអលទំងអស់
និងអែងគេនជប់នង
ឹ សប៊ូ ដូេចនះេដមបីសមអតសប៊ូេនះ
ឬក៏េដមបីសមអតែកអលនិងអែងគេនះេចញពីកបល េយងរតូវែតេបកទឹក
េដមបីដុសលងសប៊ូេចញពីកបលរបស់េយងឲយអស់ េដមបីឲយែកអលហូរេទតមទឹកសប៊ូេនះផងែដរ
េរពះរបសិនេបេយងអត់លងជរមះសប៊ូេចញពីកបលេទ សប៊ូនឹងកក

អញច ឹងសប៊ូកក់សក់នឹងកកេនេលកបល េហយបេងកតជអែងគែថមេទៀត អញច ឹងកបលេយងអត់សអត
មិនរតឹមែតមិនសអតេនះេទ ែថមទំងមនេមេរគបែនថមេទៀតផងែដរ
ដូេចនះេនេពលែដលេយងកក់សក់រច
ួ េយងរតូវែតលងសមអតវជមួយនឹងទឹកសអត
ឲយអស់ទង
ំ សប៊ូ និងអស់ទង
ំ អែងគ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់លងសមអតកបលរបស់គត់ជមួយនឹងសប៊ូរច
ួ រល់េហយ

គត់ជរមះទឹកសប៊ូេចញពីកបលរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនបិទទឹកផកឈូកេនះបនតិច
បនទប់មកគត់បនយកសប៊ូដុសខលួនមកដុសខលួនរបស់គត់េទៀត

អញច ឹងេនកនុងករេធវអនម័យខលួនរបណ គឺេយងមិនរតឹមែតកក់សក់េនះេទ

គឺេយងរតូវយកសប៊ូមកដុសខលួនផងែដរ េដយករដុសសប៊ូ គឺេយងមនសប៊ូទឹក
និងសប៊ូដុំផងែដរ េដយេពលខលះេយងេរបរបស់សប៊ូទឹក ែដលជសប៊ូដុសខលួន

េហយេពលខលះេយងេរបសប៊ូដុំ អញច ឹងសប៊ូដុសខលួនគឺមនពីររបេភទ គឺជរបេភទទឹក

និងរបេភទសប៊ូដុំ េហយេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមនក់េនះ គត់បនយកេអប៉ុង

យកមកដុសខលួន អញច ឹងគត់បនរចបច់សប៊ូ ឬក៏លបសប៊ូេទេលេអប៉ុង បនទប់មកយកេអប៉ុង
ែដលមនសប៊ូេនះ យកមកដុសខលួនគត់ឲយបនសអត ប៉ុែនតជទូេទគឺ េយងភគេរចន
គឺេយងអត់សូវេរបរបស់េអប៉ុងេដមបីដុសខលួននឹងសប៊ូេនះេទ

េដយមនុសសភគេរចនគឺគត់េរបរបស់ែតៃដរបស់គត់ អញច ឹងគត់យកសប៊ូមកដក់េលៃដ
េហយញីៃដឲយេចញពពុះ បនទប់មកគត់យកមកដុសខលួនរបស់គត់ផទល់ែតមដង

អញច ឹងេយងអត់សូវេរបេអប៉ុងេនះេទ េហយករេរបរបស់េអប៉ុងគឺរតូវចំណយលុយ
ដូេចនះេយងអត់សូវចំបច់េរបរបស់េអប៉ុងេទ អញច ឹងភគេរចនគឺេយងដុសខលួនេដយេរបរបស់ៃដ
ែដលេយងយកសប៊ូមករចបច់េលៃដ រួចញី បនទប់មកយកដុសេលខួ នែតមដ
ល
ង

ប៉ុែនតេដយសរេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ របែហលជគត់ជមនុសសសម័យទំេនប
អញច ឹងេហយគត់អត់េរបរបស់ៃដរបស់គត់េដមបីដុសខលួនេទ គត់ខលចអត់សអត

គឺគត់យកេអប៉ុងមកដុស មកដក់សប៊ូ េហយដុសសមអតែកអលេចញពីខួ នរបស់
ល
គត់
េដយេរបរបស់េអប៉ុងេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទប់ពីគត់បនយកសប៊ូដុសខលួនរបស់គត់
ែដលេរបរបស់េអប៉ុងរួចរល់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បនេបកទឹកផកឈូកឲយខលង
ំ មដងេទៀត
អញច ឹងគត់បនេបកទឹកផកឈូកេនះឲយខលង
ំ
បនទប់មកគត់បនយកខលួនរបស់គត់េទដក់េរកមទឹកផកឈូក ឬក៏េរកមទុេយទឹកផកឈូកេនះ
ដូេចនះគត់េធវែបបេនះ េដមបីដុសសមអតសប៊ូដុសខលួនេចញពីខួ នរបស់
ល
គត់ឲយបនសអត

េរពះថរបសិនេបគត់អត់ដុសសប៊ូ ឬក៏អត់លងជរមះសប៊ូេចញពីខួ នគត់
ល
ឲយបនសអតេនះេទ
អញច ឹងជតិសប៊ូនឹងជប់េនេលខួ ន
ល និងកកវេទជែកអល និងេធវឲយខលួនគត់រមស់បន

ដូេចនះេនេពលែដលេយងដុសសប៊ូ គឺែកអលទំងអស់ ឬក៏សនមរបឡក់ទង
ំ អស់នឹងជប់នង
ឹ សប៊ូ
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់លងសប៊ូេចញពីខួ នរបស់
ល
េយងេទ គឺែកអលនិងសនមរបឡក់ទង
ំ អស់
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ិ ែដលនឹងេធវឲយខលួនរបស់េយងគរគិច
នឹងកកជប់នង
ឹ ខលួនរបស់េយងវញ

េហយខលួនរបស់េយងនឹងជប់េមេរគ និងមនសនមរមស់ និងមនភពរមស់ជក់ជពុំខន
ដូេចនះេយងរតូវែតលងជរមះសប៊ូេចញពីខួ លនេយងឲយអស់ េដយេរបទឹកសអត

ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ េរកយពីគត់ដុសសប៊ូខួ នរបស់
ល
គត់រច
ួ រល់េហយ

គត់ក៏បនេបកទឹកផកឈូកឲយខលង
ំ មដងេទៀត េដមបីលងជរមះសប៊ូេចញពីខួ នរបស់
ល
គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ងូតទឹកដុសសប៊ូរច
ួ រល់អស់េហយ គត់ក៏បនបិទទឹក រួចក៏គត់េដរេចញពីកែនលងងូតទឹក
ំ ននមួយ
េដយេយងេឃញកែនលងងូតទឹករបស់គត់ គឺមនបំងវង

ំ ននេដមបីកុំឲយខទតទឹកេចញមកខងេរក អញច ឹងបនទប់ទឹករបស់គត់ែចកេចញជពីរ
មនបំងវង
ំ នន
គឺកែនលងលងៃដ និងកែនលងងូតទឹក េហយកែនលងងូតទឹករតូវបំងវង
េដមបីកុំឲយមនទឹកខទតេចញមកខងេរក ែដលេធវឲយរបឡក់ គរគិច
អញច ឹងរូបភពេនះគឺគត់េចញពីកែនលងងូតទឹក េហយគត់យកបនយកកែនសងេពះេគមួយ
គត់បនយកកែនសងេពះេគមកជូតខលួនរបស់គត់ ែដលកែនសងរបស់គត់គឺមនពណ៌េលឿង
អញច ឹងគត់កន់កែនសងរបស់គត់ េដយយកកែនសងរបស់គត់ជូតនឹងក េហយរុ ំនឹងខលួន
អញច ឹងគត់ជូតខលួនគត់ឲយបនសអតមុននឹងគត់េចញពីបនទប់ទឹក

េរពះថរបសិនេបខួ នគត់
ល
អត់ទន់សួ ត
ង េហយគត់េដរចូលេទកនុងផទះ

ឬក៏គត់េចញពីបនទប់ទឹកេដរចូលេទកនុងផទះ េនះផទះរបស់គត់នឹងេសម េហយអចនឹងរអិល

អញច ឹងគត់អចនឹងរអិលដួល របសិនេបេយងេសម ខលួនេយងេសម េហយេជងរបស់េយងេសម
េហយេជងជន់េទេលឥដឋករ ៉ូ េនះវអចនឹងេធវឲយេយងរអិលដួល និងមនេរគះថនក់បន
ដូេចនះមុនេពលែដលេយងេចញពីបនទប់ទឹក េយងរតូវជូតខលួនេយងឲយបនសអតជមុនសិន

េរពះរបសិនេបមនទឹកេនដក់ជប់នង
ឹ ខលួនេយង េធវឲយផទះរបស់េយងរបឡក់និងេសមេដយសរទឹក
ដូេចនះមុននឹងេយងេចញពីបនទប់ទឹក េយងរតូវជូតខលួនេយងឲយបនសអតជមុនសិន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់បនជូតខលួនគត់សួ តេហ
ង
យ អញច ឹងគត់រកសអនម័យខលួនគត់បនសអតលអណស់
េដយគត់បនទប់ពីងូតទឹកេហយ គត់ជូតខលួនគត់យ៉ងសអត

បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនលបេឡករពរខលួន អញច ឹងជទូេទ េយងអត់សូវលបេឡេនះេទ
មនុសសរបុស ក៏ប៉ុែនតមនុសសរសី គត់ភគេរចន គត់លបេឡបនទប់ពីងូតទឹកេហយ

េដមបីែថរកសែសបករបស់គត់ឲយបនសអត និងមនសំេណមជនិចច ប៉ុែនតេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ចង់សអត អញច ឹងបនន័យថ គត់ចង់ឲយខលួនគត់សអត និងមនអនម័យ
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អញច ឹងបនទប់ពីគត់ងូតទឹកេហយ គត់ក៏បនលបេឡេទេលខួ នរបស់
ល
គត់េទៀត

អញច ឹងភគេរចនេឡគឺជែជលមួយ ឬក៏ជេមសរបេភទទឹក ែដលមនសភពខប់បនតិច
អញច ឹងគត់យកមកលបេលខួ នគត់
ល
េដមបីឲយសពវខួ នគត់
ល
េហយមនកលិនរកអូប
អញច ឹងេឡេពលខលះគឺមនកលិនរកអូប និងជេមសខប់ ែដលមនរងជភក់ៗ

េហយេយងអចយកមកលបេលខួ នរបណរបស់
ល
េយងបន េដមបីករពរសំេណមេនេលែសបក

ករពរែសបករបស់េយងឲយសអត និងកុំឲយេខម ជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គឺគត់លបេឡរបស់គត់
មុនេពលែដលគត់េសលៀកពក់េខអវ ឬក៏េរកយេពលែដលគត់ងូតទឹករួច
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ងូតទឹករួច គត់ជូតខលួនរបស់គត់

េហយគត់លបេឡេទេលែសបករបស់គត់ េដមបីឲយែសបករបស់គត់មនសំេណមនិងសអតជនិចច។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ

បនទប់ពីគត់លបេឡេនេលខួ នរបស់
ល
គត់េហយ គត់ក៏បនេសលៀកពក់និងផលស់េខអវថមី
អញច ឹងេដមបីរកសអនម័យេលខួ នរបណ
ល
េយងអត់រតូវេសលៀកពក់េខអវដែដលៗេនះេទ

អញច ឹងេពលខលះ េរពះថេពលខលះ របសិនេបេយងេសលៀកពក់េខអវមួយកំេបលេចញេទខងេរក
េមេរគ ឬក៏សនមរបឡក់នឹងជប់េនេលេខអវេនះ អញច ឹងបនទប់ពីេយងងូតទឹក ដុសខលួន
ដុសសមអតខលួនរួចរល់េហយ េហយេយងេសលៀកពក់េខអវដែដល

វអចេធវឲយេមេរគែដលជប់នង
ឹ េខអវមកេតងនឹងខលួនេយងដែដល អញច ឹងេយងអត់សអតេនះេទ
ដូេចនះេដមបីរកសអនម័យខលួនរបណរបស់េយងឲយបនសអត និងរបកដថសអត

គឺេយងរតូវែតងូតទឹកដុសសប៊ូ េហយផលស់េខអវថមីេចញ ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កំពុងែតផលស់េខអវគត់ គត់បនផលស់េខអវគត់ ែដលគត់ពីមុនពក់អវពណ៌សវយៃដខលី

ិ
បនទប់មក បនទប់ពីគត់ងូតទឹករួច បនទប់ពីគត់លបេឡរួច គត់ក៏បនពក់អវពណ៌ៃបតងៃដខលីវញ
អញច ឹងគត់បនពក់អវយឺតពណ៌ៃបតងៃដខលី ក៏ប៉ុែនតេកមងរបុសមនក់េនះ
គឺគត់អត់ទន់េចញពីកុ ងបនទ
ន
ប់ទឹកេទ គឺគត់េនែតកនុងបនទប់ទឹកដែដល

េហយេកមងរបុសមនក់េនះបនយកតមបរតបររតេចៀកយកមកតបររតេចៀករបស់គត់
អញច ឹងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតសមអតរតេចៀក េដយសរែតរតេចៀករបស់គត់
េយងរតូវសមអតពីរេទបីដងកនុងមួយសបតហ៍ ដូចគន េដមបីសមអតដី ឬក៏សមអតែកអលេចញពីរតេចៀក
េរពះថរបសិនេបេយងអត់េធវអនម័យរតេចៀក វអចេធវឲយេយងសដប់មិនសូវឮ េរពះថដី

និងកំណកែកអលេនកនុងរតេចៀកកន់ែតរកស់ ដូេចនះវអចេធវឲយេយងសដប់អត់សូវឮ វបំងសំេឡង
អញច ឹងេយងរតូវែតយកតមបរតបររតេចៀក េដមបីដុសសមអតែកអលេចញសិន
ជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតកន់តមបរតបររតេចៀក
េហយយកេទតបរេនកនុងរនធរតេចៀករបស់គត់េដមបីឲយបនសអត
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គឺគត់យកេទរមួលចុះេឡងៗេទេឆវងេទសដ ំ ពីេឆវងេទសដ ំ សដេំ ទេឆវង
េដមបីដុសសមអតែកអលេចញពីរតេចៀករបស់គត់ អញច ឹងគត់សមអតរតេចៀករបស់គត់ទង
ំ សងខង
េដមបីឲយរបកដថរតេចៀករបស់គត់សអត និងគមនេមេរគកនុងរតេចៀករបស់គត់ ក៏ដូចជគមនែកអល
និងដីេនកនុងរតេចៀករបស់គត់េនះេទ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េយងេឃញថ បនទប់ពីេកមងរបុសមនក់េនះ
ិ
គត់តបររតេចៀកេហយ គត់ក៏បនមកសិតសក់របស់គត់វញមដ
ង

អញច ឹងគត់េរបរបស់រកសេដមបីសិតសក់ ែដលេយងេឃញគត់កន់រកសេនកនុងៃដេឆវងរបស់គត់
អញច ឹងគត់េលងម៉ូតសក់របស់គត់េទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់

ែដលៃដសដគ
ំ ត់មនកន់ែជលលបសក់ អញច ឹងគត់កន់ែជលលបសក់េនៃដសដ ំ
េហយៃដេឆវងរបស់គត់ គឺគត់កន់រកសេដមបីសិតសក់
អញច ឹងគត់េរបរបស់ែជលេដមបីលបេទេលសក់របស់គត់ េដមបីឲយសក់គត់រ ឹង
ឬក៏រេលងេទតមរបេភទែជល អញច ឹងែជលលបសក់ គឺេយងមនេរចនរបេភទ
ជរបេភទេធវឲយសក់រ ឹង ជរបេភទេធវឲយសក់ទន់រេលង និងជរបេភទេធវឲយសក់បះេឡងេល
អញច ឹងរបសិនេបគត់ចង់ឲយសក់គត់រេលង គត់លបែជលរបេភទេធវឲយរេលង
របសិនេបគត់ចង់ឲយសក់របស់គត់រ ឹង គឺគត់លបែជលែដលេធវឲយសក់រ ឹង
េហយគត់េរបរបស់រកសេដមបីសិតសក់ និងេដមបីេលងម៉ូតេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េធវសក់
េធវមូត
៉ សក់របស់គត់ និងតបររតេចៀក និយយរួម

គឺបនទប់ពីគត់សមអតខលួនរបណរបស់គត់បនសអតេហយ

បនទប់មកគត់េឃញថរកចកៃដរបស់គត់គឺមិនទន់សអតេនះេទ អញច ឹងគត់ក៏បនកត់រកចកគត់
ែដលេនកនុងរូបភពទី ១៦ េនះ គឺេយងេឃញគត់កំពុងែតកត់រកចករបស់គត់

េដយេរបកៃរនតកត់រកចក អញច ឹងរបសិនេបរកចកេយងែវង គឺេយងអត់សអតេនះេទ

គឺវអត់សអតេនះេទ គឺវអចជប់ដីបន អញច ឹងរកចកែវងេពកគឺជប់ដី ឬក៏ជប់ែកអលេទកនុងរកចក

ែដលេធវឲយរកចកេយងេខម ែដលេយងេមលេទអត់មនអនម័យេនះេទ ដូេចនះេយងជមនុសសរបុស
េយងរតូវែតកត់រកចកេចញឲយបនខលី អញច ឹងេយងកត់រកចកេចញេដមបីកុឲ
ំ យមនដីជប់នឹងរកចក
ែដលគមនអនម័យ ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ គត់កំពុងែតកត់រកចករបស់គត់
ែដលដុះលូតេចញពីៃផទសច់ អញច ឹងគត់កត់ទង
ំ អស់ គត់កត់រកចកេចញ
េដមបីកុឲ
ំ យមនដីជប់នឹងរកចក េដមបីេធវឲយមនេមេរគ
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងនិយយអំពីករេធវអនម័យខលួនរបណ

របសិនេបខួ នរបណរបស់
ល
េយងមនអនម័យ េនះេយងនឹងមនសុខភពលអ
េហយេយងអត់ងយឈឺេនះេទ គឺេយងអត់ងយឈឺេទ

ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងអត់មនអនម័យខលួនរបណរបស់េយងេទ េយងនឹងឧសសហ៍ ឈឺ

ិ
េហយឧសសហ៍ េទេពទយ អញច ឹងរបសិនេបេយងឈឺ គឺេយងខតទំងេពលេវល េយងខតទំងថវក
េហយេយងអត់មនសុខភពលអ េយងសុខភពទន់េខសយ ដូេចនះគឺវអត់លស
អ រមប់េយងេនះេទ
អញច ឹងមនុសសមនក់ៗគឺេគរតូវករសុខភពលអ ដូេចនះេដមបីឲយមនសុខភពលអ
េយងរតូវែតមនអនម័យខលួនរបណ ក៏ដូចជអនម័យកនុងកររស់េន

ក៏ដូចជអនម័យកនុងករហូបចុក និងករេសលៀកពក់ជេដម ែដលជក់ែសដងេកមងរបុសមនក់េនះ
គឺគត់មនអនម័យយ៉ ងខលង
ំ េដយគត់ែតងែតងូតទឹក ដុសសប៊ូ កក់សក់ កត់រកចក
និងតបររតេចៀករបស់គត់ឲយបនសអតជនិចច អញច ឹងកររស់េនរបស់គត់សអត
ដូេចនះគត់នឹងមនសុខភពលអេនកនុងកររស់េនរបចំៃថងរបស់គត់។
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