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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះ គឺនិយយអំពីេចរលូកេហេប៉េនសថ នីយរេទះេភលង។ 
ែដលេយងដឹងេហយថេនរសុកែខមរេយងអត់មនសថ នីយរេទះេភលងេទ 
េយងអត់មនសថ នីយរេទះេភលងេទ បុ៉ែនតេយងមនរេទះេភលងចស់ៗ បុ៉ែនតេយងេរប 
េយងេរបសរមប់ដឹកអីវ៉ន់ មិនែមនសរមប់ដឹកអនកដំេណ រពីកែនលងមួយេទកែនលងមួយេទ 
គឺេយងេរបសរមប់ដឹកអីវ៉ន់ េដយសរែតរេទះេភលងេនះចស់ េដយសរែតរេទះេភលងេនះចស់។ 
អញច ឹងភគេរចនរេទះេភលងគឺេរបសរមប់ដឹកអីវ៉ន់ពី ពីេខតតមួយេទេខតតមួយ 
ដូេចនះអនកែដលរស់េនតមជនបទ ឬក៏តមេខតតគឺគត់ គឺគត់អចេឃញរេទះេភលង 
បុ៉ែនតយូរៗពួកគត់បនេឃញមដង បុ៉ែនតអនកែដលរស់េនទីរកុង 
គឺពួកគត់ករមបនេឃញរេទះេភលងណស់ េដយសរែត ផលូវរេទះេភលងេនតមជយរកុង 
គឺផលូវរេទះេភលងខលះគឺខូច និងរេទះេភលងមិនអចេធវដំេណ រឆលងកត់បនេឡយ។ អញច ឹង 
អញច ឹងអនកែដលរស់េនតមទីរកុង ឬក៏ជយរកុង ពួកគត់ករមបនេឃញរេទះេភលង 
រេទះេភលងេបកឆលងកត់ណស់។ េដយសរែតរេទះេភលង េដយសរែតរេទះេភលងគឺចស់ 
និងេយងអត់មនរេទះេភលងេរចន និងរេទះេភលងចស់ និង 
និងភគេរចនគឺេយងេរបសរមប់ែតដឹកអីវ៉ន់ែតបុ៉េណណ ះ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺ 
គឺេយងេឃញមនសថ នីយរេទះេភលង ែដលសថ នីយរេទះេភលងេនះ គឺសថិតេន 
គឺជសថ នីយែដលេនរបេទសៃថ ឬក៏របេទសសិងហបុរ ីឬក៏របេទសម៉េឡ ម៉េឡសីុ។ 
អញច ឹងេនកមពុជេយង អត់មនសថ នីយរេទះេភលងេទ។  
 
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ១ កនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ែដលគត់ 
េយងេឃញមនបុរសមន ក់ែដលគត់កំពុងែតឈរចរំេទះេភលង 
ជមួយនឹងអនកដំេណ រេផសងេទៀតេនសងខងគត់ ែដលមនបុរសមន ក់េទៀត និងរសតីមន ក់េទៀត។ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះេយងេឃញគត់មន េយងេឃញពក់ 
េយងេឃញគត់ពក់អវយឺតពណ៌សវ យ ៃដខល ីជមួយនឹងេខេជងែវង 
ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌េខម  និងែសបកេជងប៉ត។ ៃដខង 
ៃដខងេឆវងរបស់គត់ដក់ចូលេទកនុង ស៊កចូលេទកនុងេហេប៉េខរបស់គត់ 
ៃដខងសដ រំបស់គត់កំពុងែតចុចទូរស័ពទ។ អញច ឹងរបែហលជគត់កំពុងែត គត់កំពុងែតេផញសរ 
គត់កំពុងែតេផញសរេទកន់ពួកម៉ករបស់គត់ ឬក៏គត់កំពុងែត គត់កំពុងែតេលងេហវសបុ៊ក 
ឬក៏[េលង] ឬក៏ឡញ េហវសបុ៊កឬក៏ឡញ [ឆត]ជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ 
ឬក៏គត់កំពុងែត[send]អីុែម៉លេទពួកម៉ករបស់គត់។ ជទូេទយុវៈវយ 
េនេពលែដលគត់កំពុងែតរង់ចរំេទះេភលង ឬក៏គត់រង់ចឡំនរកុង អញច ឹងគត់មន 
គត់មនអរមមណ៍ថធុញ េដយសរែតកររង់ចេំនះយូរ ដូេចនះគត់េរបទូរស័ពទ េលងេហវសបុ៊ក 
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ឬក៏គត់េលងឡញ ឬក៏អីុែម៉ល អញច ឹងគត់អច[ឆត]ជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ 
េនអំឡុងេពលែដលគត់កំពុងែតរង់ចរំេទះេភលងមកដល់េនះ 
និងេយងេឃញមនអនកដំេណ រពីរអនកេទៀត េនខងេឆវងៃដរបស់គត់ គឺមនបុរសមន ក់ 
គត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ ៃដខល ីនិងរសតីមន ក់េទៀត ពក់ឯកសណឋ នជអនកេធវករ 
ជមួយនឹងកបូបសព យេនចំេហៀងៃដខងេឆវងរបស់គត់ និងគត់ ចំេហៀងសម ខងេឆវងរបស់គត់ 
និងគត់ និងៃដរបស់គត់ គត់កន់កបូបេនះយ៉ងជប់ េដយសរែតករសព យេនខងេលសម  
េពលខលះគឺអចរអិលធល ក់ចុះមកខងេរកមបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ រេទះេភលងក៏បនមកដល់ ក៏បនមកដល់ អញច ឹងេយងេឃញ 
ពួកគត់ទងំអស់គន កំពុងែតរង់ចឲំយរេទះេភលងឈប់ឲយរសួលបួលសិន 
ដូេចនះពួកគត់អចចូលេទខងកនុងបន ពីេរពះរបសិនេបេយងេដរចូលេទ[រេទះ] 
េយងេដរចូលេទកនុងរេទះេភលងេនះ េនេពលែដលរេទះេភលងមិនទន់បនឈប់រសួលបួលេទ 
េយងេឃញទវ រមិនទន់េបក បុ៉ែនតេយងេដរេទជិត េពលខលះអចមនេរគះថន ក់ 
េដយសរែតេយងអចរអិល ធល ក់ចុះេទខងេរកម ឬក៏េនេពលែដលរេទះេភលងេបកទវ រ 
អចេធវឲយប៉ះេយងរអិលធល ក់ចូលេទខងេរកមបន 
អញច ឹងេយងរតូវឈររង់ចឲំយរេទះេភលងេនះឈប់ឲយរសួលបួល និងេបកទវ រជមុនសិន។ 
អញច ឹងេយងេឃញពួកគត់ទងំ ពួកគត់ទងំអស់គន កំពុងែតឈររង់ច ំ
ជមួយនឹងបុរសែដលគត់ពក់អវយឺតពណ៌សវ យៃដខលីេនះ 
គត់េនែតកន់ទូរស័ពទេនកនុងៃដរបស់គត់យ៉ងជប់។ អញច ឹងគត់ឆតបេណដ រ 
គត់រង់ចេំឡងរេទះេភលងបេណដ រ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដលរេទះេភលងឈប់ ទវ ររេទះេភលងក៏បនេបក  
បនទ ប់មកពួកគត់ទងំអស់គន ក៏បនឈរែអប ែអបមខ ង េដមបីឲយេភញៀវែដលេនខងកនុង 
គត់អចេដរេចញមកខងេរកបនយ៉ងងយរសួល។ អញច ឹងពួកគត់មិនអច 
មិនអចេចញចូលរបេរជៀតគន បនេទ ពីេរពះកររបេរជៀតក៏អចមនេរគះថន ក់បនែដរ 
េនេពលែដលេយងរបេរជៀតចុះេឡងៗ ពួកគត់អចដួល ពួកគត់អចដួល ឬក៏អចមនរបួស។ 
អញច ឹងពួកគត់រតូវ រតូវែអបមខ ងសិន 
េដមបីឲយអនកដំេណ រែដលជិះេនកនុងរេទះេភលងេនះបនេដរេចញមកខងេរកសិន។ 
ដូេចនះពួកគត់អចចូលេទខងកនុងបនេដយមិនចបំច់របេរជៀតគន ។ អញច ឹងេយងេឃញ 
េយងេឃញមនទវ រពីរេបក អញច ឹងបុរសែដលគត់ពក់អវយឺតពណ៌សវ យ គត់ ែដលដក់ៃដ 
ែដលដក់ៃដចូលកនុងេហេប៉របស់គត់េនះ ដក់ៃដកនុងេហេប៉េនះ អញច ឹងគត់ែអបមួយចំេហៀង 
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បុរសមន ក់េទៀតែដលគត់ពក់អវយឺតពណ៌ពងមន់ ជមួយនឹងេខសេជងែវង គត់ឈរែអបមខ ងែដរ 
និងរសតីមន ក់េទៀតែដលគត់ពក់ឯកសណឋ នេធវករ អញច ឹងគត់ឈរែអបមួយចំេហៀងែដរ។ 
េដយសរែតរង់ចឲំយអនកដំេណ រេដរេចញមកខងេរកសិន។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី[ដប់] រូបភពទី ៤ អនកដំេណ រែដលជិះេនខងកនុង េដយមន 
េដយមនរបុស រសី េកមង ចស់ ែដលជិះេនខងកនុង ក៏បនេដរេចញមកខងេរក 
េនេពលែដលរេទះេភលងឈប់ និងរេទះេភលងេបកទវ រ ពួកគត់ទងំអស់គន ក៏បន 
ក៏បនេចញមកខងេរក េដយេយងេឃញទវ រទីមួយែដលមនបុរស 
ែដលមនបុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌សវ យ និងបុរសមន ក់េទៀតគត់ពក់ 
គត់ពក់អវយឺតៃដខលីេនះ ែដលឈរសងខង ែដលឈរេនមួយចំេហៀងមខ ងេនះ េយងេឃញ 
េយងេឃញមនរសតីមន ក់េដរេចញមកមុនេគ េយងេឃញគត់ពក់អវពណ៌ពងមន់ៃដខលីែដរ 
មនយួរកបូប មនយួរកបូបេនកនុងៃដរបស់គត់ អញច ឹងរបែហលជគត់កំពុងែតេចញ 
កំពុងែតេរៀបចំេចញពី គត់កំពុងែតេដរេចញពីរេទះេភលងេដមបីេទកែនលងេធវកររបស់គត់ ជមួយនឹង 
ជមួយនឹង ជមួយនឹងអនកដំេណ ររបុសៗេផសងេទៀត ែដលេដរេចញមកតមេរកយ។ អញច ឹង 
អញច ឹងករចុះនិងករ ករេដរេចញ និងករេដរចូលកនុងរេទះេភលង គឺេយង េពលខលះេយង 
េយងអត់របេរជៀតគន េទ េយងេចញេទតមជួរ និងេយងេឃញេនមខ ងេទៀត េយងេឃញមន 
េយងេឃញមនេកមងរបុសបីនក់េដរេចញពី េដរេចញពីទវ ររេទះេភលងេនះផងែដរ 
អញច ឹងរសតីែដលគត់មនសព យកបូបេនចំេហៀងសម ខងេឆវងរបស់គត់េនះ គឺគត់ឈរែអបមខ ង 
គឺគត់ឈរែអបមខ ងឲយេកមងទងំបីនក់េនះេដរេចញមកខងេរក 
អញច ឹងគត់អចេដរចូលេទខងកនុងបន។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ 
េរកយេពលែដលអនកដំេណ រទងំអស់បនេដរេចញមកខងេរកអស់េហយ 
ពួកគត់ទងំអស់គន ក៏បនេដរចូលេទខងកនុង បុ៉ែនតពួកគត់ទងំអស់គន េដរចូលមន ក់មដង 
ពួកគត់មិនបនរបេរជៀតគន េទ ពីេរពះពួកគត់ខល ច េនេពលែដលរបេរជៀតគន  
អចេធវឲយពួកគត់ដួល និងមនេរគះថន ក់បន អញច ឹងពួកគត់េដរចូលមន ក់មដងៗ 
េរកយេពលែដលអនកដំេណ រែដលជិះេនកនុងរេទះេភលង ែដលមនរសី មនរបុស មនេកមង មនចស់ 
េចញមកខងេរក។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េយងេឃញអនកដំេណ រទងំអស់គឺឈរេតងែដក 
គឺឈរេតងែដកេនកនុងរេទះេភលងេនះ េដយសរែតរេទះេភលងគឺមនេកអី មនកំណត់ 
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រេទះេភលងគឺមនេកអី េពលខលះគឺមនេកអីជពីរជួរ ជពីរជួរ អញច ឹងេដយសរែតអនកដំេណ រេរចន 
ដូេចនះ ដូេចនះេនេពលែដលអស់េកអី ពួកគត់អចឈរ និងេតងែដកេនខងេលរេទះេភលងេនះបន 
និងេយងេឃញបុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌ ែដលគត់ពក់អវពណ៌សវ យ ៃដខលីេនះ 
គត់ឈរេតងបេងគ លែដកេនះបេណដ រ ៃដរបស់គត់ចុចទូរស័ពទ េលងេហវសបុ៊ក ឬក៏ឡញ 
ឆតេទពួកម៉ករបស់គត់បេណដ រ េដយេយងេឃញេហេប៉េខខងេរកយមនដក់កបូបលុយ 
ែដលកបូបលុយរបស់គត់គឺេលៀនេចញមកខងេរក 
របែហលជេនេពលែដលគត់ដកកបូបលុយេនះ ទិញ េដមបីទិញសំបុរតរេទះេភលង 
ឬក៏ទិញកតរេទះេភលង េដមបីជិះរេទះេភលងេនះ 
អញច ឹងរបែហលជគត់េភលចស៊កកបូបេនះចូលេទកនុងេហេប៉ឲយេរជ អញច ឹងេយងេឃញ 
េយងេឃញកបូបលុយរបស់គត់េលៀនេចញមកខងេរក ឬក៏េដយសរែត ឬក៏េដយសរែត 
េហេប៉របស់គត់រក់ ដូេចនះេធវឲយកបូបលុយរបស់គត់េលៀនេចញមកខងេរក។ 
និងេយងេឃញគត់កន់ កន់ កន់បេងគ លរេទះេភលងបេណដ រ 
កន់បេងគ លែដកកនុងរេទះេភលងេនះបេណដ រ គត់ចុចទូរស័ពទបេណដ រ។ 
េដយសរែតេនកនុងរេទះេភលងគឺអត់មនលំនឹងេទ េនេពលែដលរេទះេភលងេបក េពលខលះគឺរលក់ 
េពលខលះគឺរលក់ ដូេចនះគត់រតូវ គត់រតូវេតងបេងគ លេភលងេនះឲយជប់ 
ពីេរពះរបសិនេបអត់េតងេទ របសិនេបអត់េតងេទអចេធវឲយគត់ដួល អចេធវឲយគត់ដួល 
េដយសរែតេនខងកនុងគឺអត់មនលំនឹង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ 
េយងេឃញកបូបលុយរបស់គត់កន់ែតេលៀនេចញមកខងេរក កន់ែតេលៀនេចញមកខងេរក 
កន់ែត អញច ឹងកបូបលុយរបស់គត់េលៀនេចញមកខងេរកខល ងំ 
អញច ឹងេយងេឃញពក់កណដ លចូលេទកនុង ពក់កណដ លកនុងេហេប៉ 
ពក់កណដ លេទៀតេលៀនេចញមកខងេរក។ អញច ឹងេនះគឺជករេធវសរបែហសរបស់គត់ 
េដយសរែតេនេពលែដលគត់ទិញសំបុរតរេទះេភលងេហយ គត់មិនបន គត់មិនបនស៊កេហេប៉ 
គត់មិនបនស៊កកបូបលុយេនះចូលេទកនុងេហេប៉ឲយេរជ។ 
អញច ឹងេយងេឃញកបូបលុយេលៀនេចញមកខងេរក 
អញច ឹងេនេពលែដលកបូបលុយេលៀនេចញមកខងេរក គឺងយរសួល និងេពលខលះ ងយរសួល 
េពលខលះរបសិនេបេនកនុងរេទះេភលងេនះមនេចរ មនេចរ 
េចរនឹងលូកយកកបូបលុយេនះបនយ៉ងងយរសួល។ ដូេចនះភគេរចនកបូបលុយ ជទូេទ 
េយងរតូវដក់វេនេហេប៉ខងមុខ និងេយងរតូវដក់ៃដេយងេនេលកបូបលុយេនះេដមបីករពរ 
ពីេរពះេនកនុងរេទះេភលងមនមនុសសេរចន និងេពលខលះរបេរជៀតគន  
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ដូេចនះងយរសួលេចរបនលំលូកយកកបូបលុយ។ 
អញច ឹងេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តនរគប់េពលេវល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ េយងេឃញមនេចរលូក 
លូកេហេប៉យកកបូបលុយរបស់គត់ បុ៉ែនតគត់មិនដឹងថ 
មនេចរលូកយកកបូបលុយេចញពីេហេប៉របស់គត់េទ េដយសរែតគត់កំពុង 
េដយសរែតគត់រវល់ែតចុចទូរស័ពទេលង គត់កំពុងែតឆតជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ 
អញច ឹងគត់មិនបនចប់អរមមណ៍ថ កបូបលុយែដលេនេហេប៉េខរបស់គត់ 
គឺេលៀនេចញមកខងេរកខល ងំ និងមនេចរកំពុងែតលូកយកកបូបលុយេនះ។ 
អញច ឹងេនកនុងសថ នីយ េនកនុងរេទះេភលងមនមនុសសេរចន និងេពលខលះរេទះេភលងរលក់ 
អញច ឹងេចរេពលខលះគឺវងយរសួលកនុងករលូក លូកយករបស់របរ ឬក៏លួចយករបស់របរ 
ពីអនកេធវដំេណ រេផសងៗែដលគត់មិនបនរបុងរបយ័តន។ 
អញច ឹងជក់ែសដងបុរសមន ក់េនះគឺគត់មិនបនរបុងរបយ័តន គត់រវល់ែតចុចទូរស័ពទ 
អញច ឹងេចរបនលូកយកកបូបលុយ េចញពីេហេប៉របស់គត់បនយ៉ងងយរសួល 
ែដលគត់មិនបនដឹងខលួនេឡយ។ 
 
រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ រេទះេភលងក៏បនមកដល់ចំណតមួយេទៀត េដមបីដក់អនកដំេណ រចុះ។ 
អញច ឹងរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ រេទះេភលងបនមកដល់ និងបន បនមកដល់សថ នីយរេទះេភលង 
ឬក៏បនមកដល់ចំណតមួយេទៀត េដមបីដក់អនកដំេណ រចុះ។ 
 
រូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលរេទះេភលងឈប់ ទវ ររេទះេភលងក៏បនេបក។ 
ដូេចនះអនកដំេណ រែដលជិះេនកនុងរេទះេភលង ែដលមនេកមង មនចស់ មនរបុស មនរសី 
បនេដរេចញមកខងេរកេទកន់កែនលងេរៀងៗខលួន។ អនកខលះគឺគត់េទេធវករ 
អនកខលះគឺគត់រតូវរតលប់េទផទះ អនកខលះគឺគត់រតូវេទសលេរៀន។ អញច ឹងពួកគត់ ពួកគត់េរប 
េរបរេទះេភលងេដមបីជមេធយបយេធវដំេណ រ ពីេរពះេពលខលះករជិះម៉ូតូ ជិះឡន េពលខលះផលូវសទះ 
និងករជិះរេទះេភលងគឺេលឿន ករជិះរេទះេភលងគឺេលឿន និងអត់មនផលូវសទះេទ 
អញច ឹងអចេធវឲយគត់េទដល់េគលេដបនយ៉ងេលឿន។ 
អញច ឹងេនេពលែដលរេទះេភលងបនមកដល់េគលេដ អញច ឹងរេទះេភលងក៏បន ក៏បនេបកទវ រ 
េដមបីឲយអនកដំេណ រទងំអស់បនេដរេចញមកខងេរក។ អញច ឹងអនកដំេណ រទងំអស់បនេដរ 
បនេដរេចញមកខងេរក។ េដយេយងេឃញ េយងេឃញទវ រែដល ែដលបុរស ែដលគត់ពក់ 
ែដលគត់រតូវេចរលូកេហេប៉េនះ េដយគត់មិនបនដឹងខលួនេនះ េយងេឃញមនរសតីមន ក់ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — PICKPOCKET (VANNA)  

  

	 	 	
Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

គត់េដរនមុំខមុនេគ គត់េដរេចញនមុំខមុនេគ បនទ ប់មកគឺ គឺគត់ 
គឺបុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌សវ យៃដខលីេនះ គត់េដរបនទ ប់រសតីមន ក់េនះ 
និងេយងេឃញមនរបុសៗេផសងេទៀតេដរេចញមកតមេរកយ និងទវ រមួយេទៀត េយងេឃញមន 
េយងេឃញមនរបុសៗេកមងៗ គត់េដរេចញមកតមទវ រមួយេទៀត។ អញច ឹងរេទះេភលងគឺវ 
រេទះេភលងគឺែវង ដូេចនះមនទវ រេរចន អញច ឹងអនកដំេណ រទងំអស់គឺ 
គឺេនេពលែដលគត់េដរចូលតមទវ រណ េពលខលះគឺគត់េដរេចញតមទវ រហនឹងវញិ 
េដយសរែតរបសិនេបគត់េដរេចញតមទវ រេផសងេទៀត គត់រតូវេដរេទយូរ េដមបីេទរកទវ រេនះ 
និងេពលខលះរតូវរបេរជៀតេន េពលខលះរតូវរបេរជៀតគន  ដូេចនះគត់េដរចូលទវ រណ 
គត់េដរេចញទវ រហនឹង គត់េដរេចញតមទវ រហនឹងគឺងយរសួល អញច ឹងមិនចបំច់របេរជៀតគន  
មិនចបំច់របេរជៀតគន ។ េបេទះបីជទវ រែដលគត់រតូវេដរេចញេនះមនមនុសសេរចនក៏េដយ 
គឺគត់រតូវរង់ច ំគឺគត់រតូវរង់ច ំរបសិនេបគត់េដរតរមង់េទរកទវ រមួយេទៀត អញច ឹងអចរបេរជៀត 
ឬក៏ពិបកជងកររង់ចទំវ រ ទវ រេនះេទេទៀត។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសែដលគត់ពក់អវពណ៌ 
ែដលគត់ ពក់អវយឺតពណ៌សវ យ ែដលរតូវេចរលូកេហេប៉ 
លួចយកកបូបលុយេចញពីេហេប៉របស់គត់ គត់អត់បនដឹងខលួនេទ គត់ 
េរកយេពលែដលគត់េដរេចញពីរេទះេភលងេនះ គត់ក៏បនេដរតរមង់េទ គត់ក៏បនេដរតរមង់េទ 
គត់ក៏បនេដរតរមង់េទជេណដ រយនតេដមបីចុះេទ ចុះេទខងេរកម េដមបីរតលប់េទផទះ 
ឬក៏េដមបីេទជួបពួកម៉ករបស់គត់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ គឺគត់ចុះមកខងេរកមេដយេរបជេណដ រយនត។ 
អញច ឹងេយងអត់េរបជេណដ រេថមរេជងេទ អញច ឹងកែនលងខលះសថ នីយរេទះេភលងខលះ គឺគត់េរបជេណដ រេជង 
និងជេណដ រយនត អញច ឹងអនកខលះរបសិនេបគត់មនអីវ៉ន់េរចន 
អញច ឹងគត់អចចុះតមជេណដ រយនតបនគឺងយរសួល េដយសរែតជេណដ រយនតគឺវអូតូ 
ចុះមកខងេរកម អញច ឹងេយងមិនចបំច់ឈនេជងចុះមដងមួយកំៗ េទ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងមន[អីវ៉ន់] អីវ៉ន់េរចនេយងអចចុះតមជេណដ រយនតបន 
និងេពលខលះរបសិនេបជេណដ រយនតមនមនុសសេរចន េយងអចចុះតមជេណដ រេជងក៏បនែដរ 
របសិនេបេយងអត់មនអីវ៉ន់េរចន អញច ឹងេយងអចចុះតមជេណដ រេជងបន េដយមិនចបំច់ 
េនេពលែដលជេណដ រយនត េដយមិនចបំច់រង់ចជំេណដ រយនត 
ពីេរពះេពលខលះជេណដ រយនតមនមនុសសេរចន គត់ មនមនុសសេរចន គត់ចុះតមជេណដ រយនតេនះ។ 
អញច ឹងេយងអត់ចបំច់រង់ច ំឬក៏របេរជៀតចុះមកតមជេណដ រយនតេនះេទ េយងអចេរបជេណដ រ[េជង] 
េយងអចេរបជេណដ រេជង។ ជក់ែសដងបុរសែដលគត់ពក់អវយឺត ពក់អវយឺតពណ៌សវ យេនះ 
ែដលរតូវបនេចរលូក លូកយកកបូបេចញពីេហេប៉ខងេរកយេនះ គត់បនចុះតមជេណដ រយនត 
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ចុះមកខងេរកម េដយៃដទងំពីររបស់គត់ដក់េនកនុង 
ៃដទងំពីររបស់គត់ស៊កចូលេទកនុងេហេប៉របស់គត់ទងំសងខង អញច ឹងគត់មិនបនដឹងខលួនថ 
កបូបលុយរបស់គត់បត់េឡយ។ 
 
រូបភពទី រូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ គត់ក៏បនេដរមកដល់ទូម៉សីុន 
ែដលមនបរស សរមប់ហម បរសសរមប់ហមមិនឲយេចញមកខងេរក លុះរតែតពួកគត់ 
លុះរតែតគត់បនស៊កសំបុរតរេទះេភលង ឬក៏កតរេទះេភលងចូលខងកនុងសិន របសិនេបស៊ក 
របសិនេបស៊កចូលេទកនុងេហយបរសែដលឃងំេនះនឹងេបក នឹងេបកអូតូ ដូេចនះនឹងេបកអូតូ 
ឬក៏េបកេដយសវ័យរបវតត ិដូេចនះេយងអចេដរេចញមកខងេរកបន។ អញច ឹងទូែដល 
ទូម៉សីុនេនះគឺដក់សរមប់ករពរ សរមប់ករពរ របសិន សរមប់ករពរ 
ឬក៏របសិនេបមនអនកចង់បនល ំមិនចង់បង់លុយៃថល ៃថលជិះរេទះេភលង 
អញច ឹងពួកគត់អត់អចេដរេចញពីខងេរក េដរេចញមកខងេរកបនេទ។ 
អញច ឹងពួកគត់អត់អចបនល ំមិនបង់ៃថលរេទះេភលងបនេទ អញច ឹងពួកគត់រតូវែតទិញសំបុរតរេទះេភលង 
និងដក់សំបុរតេនះចូលេទកនុងទូម៉សីុនេនះ េទបអចេដរេចញមកខងេរកបន។ 
អញច ឹងេនេពលែដល េនេពលែដលបុរសមន ក់េនះ គត់េដរេចញមកខងេរក គត់ក៏បន 
េនេពលែដលគត់េដរេចញមកដល់ទូម៉សីុនែដលរតូវស៊កសំបុរតរេទះេភលងេនះ 
គត់ក៏បនលូកៃដយកកបូបលុយេចញពីេហេប៉ខងេរកយរបស់គត់។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១៣ េនេពលែដលគត់យកៃដលូកេហេប៉ខងេរកយរបស់គត់ 
េនេពលែដលគត់សទ បគត់អត់បនេឃញ 
េនេពលែដលគត់សទ បគត់អត់េឃញកបូបលុយរបស់គត់េនកនុងេហេប៉ខងេរកយរបស់គត់។ 
ដូេចនះគត់ខំរបឹងសទ បេហេប៉មុខផង េហេប៉េរកយផង និងងកេមលេឆវងសដ  ំ
ែរកងវរជុះេនជំុវញិខលួនគត់។ អញច ឹងគត់អត់ដឹងថមនេចរលូកយកកបូបលុយរបស់គត់េទ។ 
គត់គិតថរបែហលជកបូបលុយេនះរជុះ គត់គិតថរបែហលជកបូបលុយេនះរជុះ។ 
អញច ឹងគត់ខំ គត់ខំ គត់ខំ គត់ខំលូក ឬក៏សទ បកបូប[លុយ] គត់ខំលូក 
ឬក៏សទ បេហេប៉េខរបស់គត់ េដមបីរកកបូបលុយរបស់គត់។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គត់ខំរបឹងសទ ប 
និងគត់ខំរបឹងលូកេហេប៉របស់គត់ទងំមុខទងំេរកយ 
បុ៉ែនតគត់មិនបនេឃញកបូបលុយរបស់គត់េនខងកនុងេនះេទ។ អញច ឹងគត់ គត់ 
េទបគត់ដឹងថកបូបលុយរបស់គត់មិនបនរជុះេទ កបូបលុយរបស់គត់គឺរតូវេចរលូក 
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គឺរតូវេចរលូកេហេប៉យកេទ។ អញច ឹងេធវឲយគត់មនករភញ ក់េផអលយ៉ងខល ងំ េដយសរែតលុយ 
ឬក៏ េដយសរែតលុយ និងករ េដយសរែតលុយ និងសំបុរតរេទះេភលង 
គឺេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់ទងំអស់។ ដូេចនះគត់មិនអចេចញេទខងេរកបនេឡយ និង 
និងេដយសរែតគត់ 
និងេដយសរែតគត់មិនមនលុយដក់េនេហេប៉េផសងេទៀតេរកពីកបូបលុយ ដូេចនះ ដូេចនះគត់ 
ដូេចនះគត់មិនអចេចញេទខងេរកបន គត់មិនអចទិញសំបុរតថមីមួយេទៀត ឬក៏គត់មិនអច 
គត់មិនអចេចញេទខងេរកបនេឡយ។ ដូេចនះេនះគឺជ េនះគឺជករមិនរបុងរបយ័តន  
េនះគឺជករមិនរបុងរបយ័តន េដយសរែតគត់រវល់ចុចទូរស័ពទ ឆតជមួយនឹងពួកម៉ក 
ឬក៏េផញសរជមួយពួកម៉ក ដូេចនះគត់អត់បនរបុងរបយ័តនថកបូបលុយ 
ែដលគត់បនដក់េនកនុងេហេប៉េរកយេនះ គឺគត់អត់បនស៊កចូលេទេរជ គត់បន 
គត់អត់បនស៊កចូលេទខងកនុងេរជ ឬក៏េដយសរែតេហេប៉េខរបស់រក់ 
េហេប៉េខរបស់គត់រក់ គត់មិនបនយកៃដឧសសហ៍សទ បកបូបលុយេនះ 
ឬក៏យកៃដដក់េលកបូបលុយេនះេទ។ អញច ឹងេនះគឺជករេធវសរបែហសរបស់គត់ 
េដយសរែតគត់រវល់ែតចុចទូរស័ពទេលងេនកនុងរេទះេភលង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គត់ក៏បនងកសដ ងំកេឆវង េដយ ងកសដ ងំកេឆវង 
េដយទឹកមុខ េដយទឹកមុខភ័យ អញច ឹងគត់ងកសដ ងំកេឆវង េដមបីរកេចរេនះ 
េដមបីរកេចរែដលបនលូកេហេប៉េខរបស់គត់យកកបូបលុយេនះ 
បុ៉ែនតគត់មិនបនរកេឃញេចរេនះេទ េដយសរែតេចរេនះ េរកយេពលែដលលូកេហេប៉ េដយ 
េដយសរេចរេនះ េរកយេពលែដលលូកកបូប[លុយ] ែដលលូកកបូបលុយេចញពីេហេប៉ 
លូកយកកបូបលុយេចញពីេហេប៉របស់បុរសមន ក់េនះេហយ េនេពលែដលរេទះេភលងឈប់ 
និងេនេពលែដលរេទះេភលងឈប់ េចរេនះក៏បន ក៏បនរត់េគចខលួនយ៉ងេលឿន 
ពីេរពះរបសិនេបរត់េគចខលួន ពីេរពះេប ពីេរពះរបសិនេបរត់េគចខលួនមិនបនេលឿនេទ 
របសិនេបរតូវ រតូវបុរសមន ក់េនះចប់បន ឬក៏រតូវបូ៉លិសចប់បន េចរេនះនឹងរតូវចូលគុក 
េចរេនះនឹងរតូវ នឹងរតូវចូលគុក។ អញច ឹងេនេពលែដលវលួចបនេហយ 
េនេពលែដលវលួចបនេហយ វរតូវរត់រកកែនលងេគចខលួន។ អញច ឹងបុរសមន ក់េនះគត់ 
គត់ងកេមលេឆវងសដ  ំេដយទឹកមុខភ័យ អញច ឹងគត់មិនអចរកេឃញេចរេនះេទ អញច ឹងគត់អត់ 
គត់រកអត់េឃញេចរេនះេទ 
និងអនកដំេណ រេផសងេទៀតមិនបនដឹងថបុរសមន ក់េនះបត់កបូបលុយេឡយ។  
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ 
បុរសមន ក់េនះគត់ក៏បនេដររតលប់េរកយវញិ េដររតលប់េរកយវញិ េដយសរែតគត់មិនអច 
មិនអចេដរេចញពីបរសែដលមនទូម៉សីុនស៊ក 
ែដលមនទូម៉សីុនស៊កសំបុរតរេទះេភលងចូលេទខងកនុងេនះ។ អញច ឹងរបសិនេបគត់មិនមន 
របសិនេបគត់មិនមនសំបុរតរេទះេភលង ឬក៏កតរេទះេភលងេនះេទ 
គត់មិនអចេចញេទខងេរកបនេទ េដយសរែតមនបរសបិទមិនឲយេចញេទខងេរក។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនេដររតលប់េរកយនិងកន់ទូរស័ពទេនកនុងៃដរបស់គត់។ បុ៉ែនតសំណងលអ 
ទូរស័ពទរបស់គត់ គឺគត់កន់ជប់េនកនុងៃដរបស់គត់ របសិនេបគត់ដក់ទូរស័ពទេនះេនកនុងេហេប៉ 
របែហលជគត់បត់ទងំ ទងំកបូបលុយ គត់បត់ទងំទូរស័ពទ 
បុ៉ែនតគត់បនកន់ទូរស័ពទេនះេនកនុងៃដរបស់គត់ េដយសរែតគត់រវល់ែតឆត ឬក៏ 
ឬក៏េផញសរជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ ឬក៏េផញសរជមួយ េទពួកម៉ករបស់គត់។ 
អញច ឹងទូរស័ពទរបស់គត់មិនបនបត់េទ គត់[បន]បត់ គត់បត់ែតកបូបលុយ។ 
អញច ឹងគត់ក៏បនេដររតលប់ គត់ក៏បនបកេរកយ គត់ក៏បនេដរបកេរកយវញិ។ 
 
រូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ គត់ក៏បន គត់ក៏បនេរបទូរស័ពទរបស់គត់ចុចេទពួកម៉ករបស់គត់ 
េដមបីឲយពួកម៉ករបស់គត់មកជួយគត់ អញច ឹងេដមបីឲយពួកម៉ករបស់គត់មកជួយគត់។ 
អញច ឹងេយងេឃញទឹកមុខរបស់គត់ភ័យ ភ័យនិងបរមភ 
េដយសរែតគត់ខល ចមិនអចេចញេទខងេរកបន និងរបែហលជ 
េនកនុងកបូបលុយរបស់គត់មនលុយេរចន 
ឬក៏របែហលជកនុងកបូបលុយរបស់គត់មនរបស់សំខន់ ដូេចនះគត់មនអរមមណ៍ថភ័យ 
និងេសកសដ យ ែដលបត់កបូបលុយេនះ។ អញច ឹងគត់មនអរមមណ៍ថភ័យនិងេសកសដ យ 
ែដលបត់កបូបលុយេនះ 
និងេសកសដ យយ៉ងខល ងំេដយមិនបនចប់េចរេនះយកកបូបលុយមកវញិ 
និងមិនបនចប់េចរឲយបូ៉លិស និងមិនបនបញជូ នេចរេទកនុងគុក។ អញច ឹង េធវឲយគត់មនករភ័យ 
និងេសកសដ យយ៉ងខល ងំ។ អញច ឹងគត់ក៏បនេរបទូរស័ពទ ែដលគត់កន់េនកនុងៃដខងសដ រំបស់គត់ 
គត់ក៏បនេរបទូរស័ពទេនះចុចេទពួកម៉ករបស់គត់។  
 
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ១៨ គត់ក៏បន គត់ក៏បនេតេទ 
េរកយេពលែដលគត់ចុចេលខទូរស័ពទរបស់គត់េហយ 
េរកយេពលែដលគត់ចុចេលខទូរស័ពទេទពួកម៉ករបស់គត់ អញច ឹងពួកម៉ករបស់គត់ក៏បនេលក 
ពួកម៉ករបស់គត់ក៏បនេលកទូរស័ពទ បនទ ប់មកពួកគត់ទងំពីរក៏បន ក៏បននិយយគន ។ 
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បុរសមន ក់េនះគត់ក៏បននិយយេដម េដមេហតុែដល ែដល េដមេហតុ 
ឬក៏េហតុករណ៍ែដលគត់បនបត់កបូបេនះរបប់ពួកម៉ករបស់គត់ទងំអស់។ 
អញច ឹងគត់បនរបប់ពួកម៉ករបស់គត់ថមនេចរបនលូកេហេប៉របស់គត់ 
យកកបូបលុយរបស់គត់េទបត់ ែដលេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់មនកត ឬក៏សំបុរតរេទះេភលង 
និងលុយ ដូេចនះគត់មិនអចេចញេទខងេរកបនេទ 
អញច ឹងគត់រតូវករឲយពួកម៉ករបស់គត់មកសថ នីយរេទះេភលងេដមបីជួយគត់។ 
អញច ឹងគត់និយយជមួយនឹង[ពួក] គត់និយយជមួយនឹងពួកម៉ករបស់គត់ េដយទឹកមុខភ័យ 
និងេដយទឹកមុខភ័យ េដយទឹកមុខភ័យ និងសំុឲយពួកម៉ករបស់គត់មកសថ នីយរេទះេភលង 
េដមបីយកលុយឲយ េដមបីយកលុយឲយគត់ខលះ អញច ឹងគត់អចេចញេទខងេរកបន 
ឬក៏េដមបីឲយពួកម៉ករបស់គត់មក េដមបីជួយនិយយជមួយនឹងអនក ែដលគត់េនេមលកែនលង 
ែដលដក់បរសហមមិនឲយេចញេទេនះ គត់អចនិយយរបប់អំពីបញហ  ឬក៏េហតុករណ៍ែដល 
ែដលមនេចរលូកយកកបូបលុយពីកនុងេហេប៉របស់គត់េនះ ពីកនុងេហេប៉របស់គត់េនះ 
េដមបីឲយពួកគត់អនុញញ តឲយ េដមបីឲយពួកគត់ែដលករពរេនកែនលងេនះ 
អនុញញ តឲយគត់េចញេទខងេរក។ អញច ឹងគត់បនេតរកមិតតភកតិរបស់គត់ 
និងេរៀបរប់េហតុករណ៍េនះ និងបនេហពួកម៉ក[របស់]គត់ឲយមកសថ នីយរេទះេភលង 
េដមបីមកជួយគត់។ 


