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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេរចៀងខរ៉ អូេខ

អញច ឹងជទូេទខរ៉ អូេខគឺជកែនលងមួយែដលេយងអចេទេរចៀងបន ជមួយនឹងមិតតភកតិ
ឬក៏ជមួយនឹងរកុមរគួសរ េនេពលែដលេយងទំេនរ
េហយខរ៉ អូេខជទូេទគឺ[េយង]េរចៀងគិតជេម៉ ង ឬក៏គិតជបទ កែនលងខលះគឺគិតេម៉ ង
អញច ឹងេពលខលះេយងអចេរចៀងមួយេម៉ ងឬពីរេម៉ ង េពលខលះេយងអចេរចៀងគិតជចំនួនបទ
មួយបទ ឬក៏ពីរបទចេរមៀងជេដម។
អញច ឹងេយងមកេមលកនុងរូបភពទំងអស់គន េដយេនកនុងរូបភពទី ១

េយងេឃញមននរ ីចំនួនបួននក់ អញច ឹងមនុសសរសី ឬក៏េយងអចេហថនរ ី ចំនួនបួននក់
ែដលេយងេឃញរប់ពីខងេឆវងៃដេទ គឺមននរ ីមនក់ គត់កំពុង គត់ចងសក់
គត់ពក់អវពណ៌សវយៃដខលី េសលៀកេខពណ៌េខមេជងែវង
េហយគត់កំពុងែតឈរនិយយអំពីករេរចៀងខរ៉ អូេខ
អញច ឹងបនន័យថគត់កំពុងែតបបួលនរ ីចំនួនបីនក់េផសងេទៀត
េដមបីេទេរចៀងខរ៉ អូេខជមួយគត់ េដយេនទល់មុខគត់េនះ េយងេឃញ
េយងេឃញមននរ ីចំនួនបីនក់េផសងេទៀត ែដលឈរេនទល់មុខគត់ ែដលនរ ីទំងបីនក់េនះ
គឺជមិតតភកតិរបស់គត់ ែដលេយងេឃញនរ ីែដលឈរេនខងមុខេគ គឺមនពក់អវពណ៌េលឿងៃដខលី
េហយេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស សក់របស់គត់បួងេឡងេទេល ចំែណកឯនរ ីមនក់ែដលឈរបនទប់
ឬក៏េនកណ
ដ លេនះ គឺគត់ពក់អវពណ៌ស េហយេសលៀកសំពត់ពណ៌ស
សក់របស់គត់គឺទមលក់ចុះេរកម ចំែណកឯនរ ីឈរខងេរកយេគ គឺគត់មនសក់ខលី ពក់អវសៃដខលី
៉
និងមនេសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ សំពត់របស់គត់គឺខលី េហយនរ ីមនក់េនះគឺគត់ពក់ែវនត
អញច ឹងបនន័យថគត់េមលមិនសូវចបស់េនះេទ ែភនករបស់គត់មិនសូវចបស់េនះេទ
ែដលេយងេហថែភនកម៉ូ ញប អញច ឹងនរ ីែដលឈរខងេរកយេគគឺមនែភនកម៉ូ ញប
៉
ដូេចនះគត់រតូវពក់ែវនត
េដមបីជំនួយ េដមបីឲយបនេមលឲយបនចបស់។

៉
ជធមមតរបសិនេបេយងេមលមិនសូវចបស់ េយងរតូវពក់ែវនតេដ
មបីជំនួយែភនក
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺមននរ ីមនក់េនះ ែដលពក់អវពណ៌សវយ

គត់បនបបួលមិតតភកតិរបស់គត់ទង
ំ បីនក់េផសងេទៀត េដមបីេទេរចៀងខរ៉ អូេខជមួយគត់
េរពះថៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណតរបស់គត់ អញច ឹងេហយគត់ចង់េធវព
 ិធជ
ី ប់េលៀង
េដយបបួលមិតតភកតិរបស់គត់េទេរចៀងខរ៉ អូេខ។
េនកនុងរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីពួកេគបបួលគនរួចេហយ
ពួកេគក៏យល់រពមេទេរចៀងខរ៉ អូេខជមួយនឹងគន
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អញច ឹងពួកេគក៏បនេដរមកដល់េនផសរទំេនបមួយ
អញច ឹងបនន័យថខរ៉ អូេខែដលេគចង់េទេរចៀងេនះ គឺេនកនុងផសរទំេនប
ជទូេទផសរទំេនបគឺមនេរចន បនន័យថគឺមនហងេរចន

ែដលមនដូចជហងលក់សេមលៀកបំពក់ ហងលក់ចំណីអហរ ហងលក់មូ ហប

និងហងលក់សមភរៈជេរចនេផសងេទៀត េនកនុងេនះ េពលខលះគឺកុ ងផសរទំ
ន
េនប គឺមនេរងកុន

ឬក៏េរងភពយនត ឬក៏កែនលងញុអ
ំ ហរ ឬក៏កែនលងេរចៀងខរ៉ អូេខជេដម អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
ពួកេគទំងអស់គន គឺបនេដរមកដល់ផសរទំេនបមួយ ែដលេនកនុងផសរទំេនបេនះ គឺមនហង

ឬក៏កែនលងេរចៀងខរ៉ អូេខ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងេនះ គឺេយង ពួកេគកំពុងែតេដរេទដល់មត់ទវរ
ឬក៏េខលងទវរៃនផសរទំេនប ែដលេយងេឃញេនេលជញជង
ំ របស់ផសរទំេនបេនះ

េយងេឃញមនរូបតុកកតជ័រ ឬក៏េគេហថម៉ នីកង
ំ ែដលដក់តង
ំ សេមលៀកបំពក់សរមប់លក់
អញច ឹងេគដក់តង
ំ សេមលៀកបំពក់េនេលតុកកតជ័រមួយ

េដមបីឲយអតិថិជនេឃញសេមលៀកបំពក់ែដលេគតំងលក់េនះ អញច ឹងពួកេគចូលេទផសរទំេនប
គឺពុំែមនចូលេទទិញសមភរៈ ឬក៏ទិញសេមលៀកបំពក់េនះេទ ប៉ុែនតពួកេគចូលេទេដមបីេរចៀងខរ៉ អូេខ
ែដលេនកនុងផសរទំេនបេនះ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ នរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយ
គត់េដរពីមុខ ឬក៏គត់េដរខងមុខេគ គត់ជអនកនំផូ វល ចំែណកឯនរ ីពក់អវពណ៌េលឿង

គឺគត់េដរបនទប់ េហយនរ ីែដលេសលៀកសំពត់ពណ៌ស ពក់អវពណ៌ស គឺគត់េដរបនទប់េទៀត
ចំែណកឯនរ ីែដលេសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ េហយនិងអវពណ៌សៃដខលី គឺគត់េដរខងេរកយេគ
អញច ឹងពួកេគទំងបួននក់កំពុងែតេដរេទេរចៀងខរ៉ អូេខេនកនុងផសរទំេនបមួយកែនលង
ែដលផសរទំេនបេនះ គឺមនលក់ទង
ំ សមភរៈ មនលក់ទង
ំ សេមលៀកបំពក់ ឬក៏េខអវ

មនលក់ទង
ំ ចំណីអហរ និងមនកែនលងេផសងៗេទៀតជេរចន ដូចជេរងភពយនត េរងកុន
និងកែនលងេរចៀងខរ៉ អូេខជេដម។
បនទប់មកចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគចូលេទដល់កុ ងផសរទំ
ន
េនបេហយ ពួកេគបនេដរសំេដេទរកជេណដរយនត
អញច ឹងជទូេទផសរទំេនបគឺមនេរចនជន់ អញច ឹងេគែបងែចកជន់គនថ

របសិនេបផសរទំេនបមួយមនេរចនជន់ អញច ឹងេគអចែបងែចកថ ជន់ទីមួយគឺលក់ចំណីអហរ
ជន់ទីមួយ ជន់ទីពីរលក់សេមលៀកបំពក់ ជន់ទីបីេគលក់
េគេបកជហងសរមប់ញុច
ំ ំណីអហរេផសងៗផងែដរ។ អញច ឹងេពលខលះហងេរចៀងខរ៉ អូេខ

គឺេនជន់េលបងអស់ ឬក៏េនជន់ទីបី ឬក៏ទីបួនជេដម ែដល[ជទូេទ] ដូចជេនកនុងរបេទសកមពុជ
មនផសរទំេនបមួយចំនួនគឺេរងភពយនតនិងកែនលងកមសនតេផសងៗ គឺេនជន់ទីបី
អញច ឹងគឺេនជន់ទីបី ដូេចនះពួកេគទំងបួននក់បនេដរមកដល់ជេណដរយនត
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េហយេគចុចប៊ូតុងេដមបីេឡងេទេល អញច ឹងេគចុចរគប់ចុច ឬក៏ប៊ូតុងជេណដរយនត េដមបីេឡងេទេល
េទរកបនទប់ខរ៉ អូេខ េដយនរ ីពក់អវសវយគឺជអនកចុចប៊ូតុងជេណដរយនត

អញច ឹងពួកេគចង់ជិះជេណដរយនតេឡងេទជន់ ែដលមនបនទប់ខរ៉ អូេខែតមដង

ពួកេគមិនេឡងតមជេណដរេជងេនះេទ េរពះេពលខលះ[ជេណដរ]ផសរទំេនបគឺខពស់ មនេរចនជន់
អញច ឹងរបសិនេបេគេឡងតមជេណដរេជង គឺវអចេធវឲយេគេនឿយហត់បន
ដូេចនះេហយេគេរបរបស់ជេណដរយនតេដមបីេឡងេទេលែតមដង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីពួកេគជិះជេណដរយនតមក
ពួកេគក៏បនមកដល់ជន់មួយែដលមនបនទប់ខរ៉ អូេខ អញច ឹងពួកេគសបបយរ ីករយណស់
ែដលបនេដរមកដល់បនទប់ខរ៉ អូេខ ែដលេគចង់េរចៀងែតមដង
អញច ឹងបនទប់ខរ៉ អូេខគឺមនេរចនជេរមស
បនន័យថេពលខលះេយងអចេរចៀងេនបនទប់ខរ៉ អូេខជលកខណៈផទល់ខួ ន
ល
បនន័យថេយងេរចៀងមនែតមិតតភកតិរបស់េយងនិងេយងែតប៉ុេណណះ

គឺមិនមនអនកដៃទចូលរួមេនះេទ ប៉ុែនតអនកខលះេទៀតគត់ចង់មនសភពអ៊ូអរ
ដូេចនះគត់បនចូលេទបនទប់រម
ួ ែដលេនកនុងបនទប់េនះ គឺមនមនុសសជេរចន

ែដលេរចៀងខរ៉ អូេខជមួយគន អញច ឹងរបសិនេបេយងយក[បនទប់] បនទប់េដយែឡក
ឬក៏បនទប់ឯកជន គឺេយងេរចៀងែតគនឯង ជមួយនឹងមិតតភកតិ ឬក៏រកុមរគួសរែតប៉ុេណណះ
ប៉ុែនតរបសិនេបេយងយកបនទប់រម
ួ គឺេយងនឹងេរចៀងជមួយនឹងអនកដៃទ
មនដូចជមនុសសេផសងៗែដលមិនែមនជមិតតភកតិរបស់េយង េហយេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញថ នរ ីទំងបួននក់េនះ គត់បនយកបនទប់េដយខលួន បនន័យថបនទប់េនះ
គឺគត់េរចៀងែតជមួយនឹងមិតតភកតិរបស់គត់ែតប៉ុេណណះ

េដយពុំមនអនកដៃទណេផសងេទៀតចូលមកេរចៀងេឡយ េដយេយងេឃញេនកនុងបនទប់េនះ

េយងេឃញមនសឡុងចំនួនពីរេដមបីអងគុយ អញច ឹងសឡុងចំនួនពីរ ពួកេគនឹងអងគុយេលសឡុង

េហយេនចំកណ
ដ លគឺមនតុចំនួនមួយ តុេនះគឺសរមប់ដក់ចំណីអហរ ឬក៏ដក់េភសជជៈេផសងៗ
េហយេនេលតុេយងេឃញមនេសៀវេភមួយកបល គឺជេសៀវេភចេរមៀង

អញច ឹងេយងអចេមលចំណងេជងបទចេរមៀងែដលេយងចង់េរចៀង េនកនុងេសៀវេភេនះបន
េហយេនជប់ជញជង
ំ ៃនបនទប់េនះ េយងេឃញមនទូរទសសន៍ធំមួយ

ទូរទសសន៍ធំេនះគឺេរបសរមប់ឲយេយងេមល េនេពលែដលេយងេរចៀងខរ៉ អូេខ

ី
អញច ឹងទូរទសសន៍ធគ
ំ ស
ឺ រមប់បញចង
ំ វេដអូ
េហយេនខងេរកមទូរទសសន៍គឺមនកូនម៉ េញ៉
ឬក៏ធុងបសសរមប់ចក់ចេរមៀង េហយនិងមនកបលេមរកូចំនួនពីរផងែដរ
អញច ឹងមនកបលេមរកូចំនួនពីរេនេលធុងបសេនះផងែដរ។

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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — KARAOKE (SAKANAN)

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ បនទប់ពីេគេរជសេរ សបនទប់ខរ៉ អូេខរួចេហយ
បនទប់មកពួកេគក៏បនកុមម៉ង់នូវចំណីអហរនិងេភសជជៈនន េដមបីញុេំ នកនុងបនទប់េនះ
អញច ឹងរូបភពទី ៥ េនះ េយងេឃញមនថសចំនួនពីរ មនថសចំនួនពីរ

ែដលថសទីមួយេយងេឃញមនដក់េភសជជៈ ែដលេនកនុងេនះ េយងេឃញមនដូចជរស
មនែកវទឹក មនទឹករកូចជេដម ែដលេយងេឃញមនទឹករកូចពណ៌ៃបតងេនកនុងែកវមួយ
េហយមនដបធំៗចំនួនបួន ែដលដបេនះគឺជដបរស ក៏មនដបទឹករកូចផង
េហយនិងដបេភសជជៈេផសងៗេទៀត ដូចជ Sprite Fanta កូកកូឡជេដម
អញច ឹងពួកេគេហេភសជជៈទំងអស់ មនទំងរសេបៀរ មនទំងទឹករកូច េរពះេពលខលះអនកខលះ
គត់អត់េចះញុរំ សេបៀរេទ ដូេចនះគត់ញុទ
ំ ឹករកូច េហយេនេលថសេនះ

គឺេយងេឃញមនែកវចំនួនមួយចំនួន គឺបនន័យថពួកេគនឹងញុរំ សេបៀរ ឬក៏ទឹករកូចទំងេនះ
េដយចក់ចូលេទកនុងែកវ អញច ឹងពួកេគមិនញុទ
ំ ង
ំ ដប ឬទំងកំប៉ុងេនះេទ

គឺេគចក់ចូលេទកនុងែកវេដមបីែចកគនញុ ំ ចំែណកឯថសទីពីរ េយងេឃញមនចំណីអហរ
ដូចជបយ ដូចជមហូប នំប៉វជេដម អញច ឹងេនកនុងេនះ េយងេឃញមនចនេគមមួយ
ែដលកំពុងែតដក់បយ កំពុងែតេកដហុយៗ អញច ឹងបនន័យថបយេនះេទបែតឆអិន

ដូេចនះេហយេទបវេនេកដហុយៗ ចំែណកឯេនែកបរចនបយ គឺេយងេឃញមនចនមហូបចំនួនមួយ
អញច ឹងបនន័យថមហូបេនះគឺទុកញុជ
ំ មួយនឹងបយ េហយេនែកបរេនះគឺមនចនស៊ុបចំនួនមួយ
អញច ឹងេគកុមម៉ង់បយ កុមម៉ងម
់ ូ ហប និងមនកុមម៉ង់ទឹកស៊ុបផងែដរេដមបីញុ ំ េហយមហូបអហររបស់េគ

ែដលេនេលថសេនះ គឺកំពុងែតេកដ បនន័យថមនែផសងហុយេចញ អញច ឹងមហូបអហរទំងេនះ
គឺេទបែតឆអិន ដូេចនះេហយេទបវហុយែផសង បនន័យថេកដ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ បនទប់ពីពួកេគបនទទួលនូវេភសជជៈ
ជមួយនឹងចំណីអហររួចរល់េហយ ពួកេគបនជដក់េភសជជៈ

និងចំណីអហរទំងេនះេនេលតុមួយ ែដលេនចំកណ
ដ លៃនបនទប់
េហយពួកេគក៏បនអងគុយេទេលសឡុងេរៀងៗខលួន អញច ឹងសឡុងចំនួនពីរ

ដូេចនះគនេគមនចំនួនបួននក់ អញច ឹងពួកេគែបងែចកគន សឡុងមួយគឺអងគុយមនក់

េហយសឡុងមួយេទៀតគឺអងគុយចំនួនពីរនក់ អញច ឹងពួកេគែបងែចកគនពីរនក់អងគុយសឡុងមួយ
ពីរនក់អងគុយសឡុងមួយ ចំែណកឯចំណីអហររបស់ពួកេគគឺដក់េនេលតុ

អញច ឹងេពលពួកេគេរចៀង ពួកេគអចញុប
ំ េណដរ េរចៀងបេណដរបន េនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខរបស់េគ
េដយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ មននរ ីពីរនក់កំពុងែតអងគុយេមល

ចំែណកឯនរ ីមនក់ែដលពក់អវេលឿង គត់បនមកចុចបញជេទេលទូរទសសន៍
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េដមបីកំណត់បទចេរមៀងែដលេគចង់េរចៀង េដយេយងេឃញៃដមខងគត់កន់េតេឡ
ឬក៏របដប់បញជ ចំែណកឯៃដមខងេទៀត គត់កំពុងែតកន់កបលេមរកូេដមបីេរចៀង
អញច ឹងគត់សមលឹងេទេមលទូរទសសន៍ េហយគត់យកេតេឡ ឬក៏របដប់បញជេនះ

ិ េយងេឃញនរ ីមនក់
ចុចេទេលទូរទសសន៍េដមបីកំណត់បទចេរមៀង ចំែណកឯេនេលសឡុងវញ
ែដលពក់អវពណ៌សវយៃដខលី គត់កំពុងែតអងគុយ

ែដលដក់េសៀវេភបទចេរមៀងេនេលេជងរបស់គត់

អញច ឹងគត់ដក់េសៀវេភបទចេរមៀងេនេលេជងរបស់គត់
េហយៃដមខងគត់កន់កបលេមរកូេដមបីេរចៀង អញច ឹងពួកេគកំពុងែតេរចៀងចេរមៀង
ែដលពួកេគចូលចិតត េនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខមួយេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគេរចៀងបនប៉ុនមនបទរួចរល់មក ពួកេគក៏បនេបកេសៀវេភចំណងេជងបទចេរមៀង
េដមបីេរជសេរ សចេរមៀង អញច ឹងជទូេទេនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខ

គឺេយងែតងែតមននូវេសៀវេភមួយកបល េដមបីឲយេយងេរជសេរ សថ េយងចង់េរចៀងបទមួយណ
ឬក៏េរចៀងបទរបស់អនកណ អញច ឹងេយងអចេបកេសៀវេភ

ែដលេនកនុងបនទប់ែដលេគដក់ឲយរសប់េនះ េដមបីេរជសេរ សចំណងេជងបទចេរមៀង
 េរ សរួច េយងរគន់ែតយករបដប់បញជ
េហយេនេពលែដលេយងេរជស
មកចុចតមេលខេរៀងេនកនុងេសៀវេភេនះ េនះេយងនឹងអចេរចៀងបទែដលេយងេពញចិតតបន

ឧទហរណ៍ថរបសិនេបេយងេពញចិតតេរចៀងនូវបទទីេលខេរៀងទី ៦ អញច ឹងេយងរគន់ែតចុចេលខ
៦ េទេលទូរទសសន៍ េដយេយងេរបរបដប់បញជចុចេលខ ៦ េទេលទូរទសសន៍
េនះទូរទសសន៍នឹងេចញ នឹងចក់នូវបទែដលេយងចង់េរចៀងេនះជក់មិនខន

អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរជសេរ សរួចរល់ េយងអចេរចៀងបទែដលេយងចង់េរចៀងេនះបន
េដយងយរសួលបំផុត អញច ឹងបនន័យថងយរសួល គឺេយងមិនចំបច់េទរកអនកណេផសង
ឬក៏មិនបច់េទពឹងអនកបេរម េដមបីឲយជួយបដូរេនះេទ េយងរគន់ែតេរបរបដប់បញជ ឬក៏េតេឡ
ចុចេលខេរៀងនូវបទចេរមៀង ែដលេយងេពញចិតតេនះ វជករេរសចែតមដង។

បនទប់មករូបភពទី ៨ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទប់ពីេគបនេរជសេរ សបទចេរមៀងរួចរល់េហយ
េយងេឃញនរ ីមនក់ែដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់កំពុងែតឈរេរចៀង អញច ឹងពួកេគ

ពួកេគកំពុងែតេរចៀងេនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខ េដយនរ ីបីមនក់េផសងេទៀតកំពុងែតអងគុយេមល
និងញុច
ំ ំណីអហរ ចំែណកឯនរ ីែដលពក់អវពណ៌េលឿង គត់ឈរេនែកបរទូរទសសន៍
េដយៃដមខងរបស់គត់កន់កបលេមរកូ េហយៃដមខងេទៀតរបស់គត់ គឺេលកៃដេឡង
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ិ អញច ឹងគត់កំពុងែតឈរេរចៀងនូវបទចេរមៀង
េដមបីេធវកយវករ

ែដលគត់បនេរជសេរ សអមបញ់ មិញ េដយេយងេឃញេនកនុងទូរទសសន៍

គឺមនអកសរចេរមៀងជេរចន ែដលេយងេហថខរ៉ អូេខ អញច ឹងនរ ីពីរនក់
ែដលអងគុយេនសឡុងមួយេនះ គត់កំពុងែតអងគុយបេណដរ ញុច
ំ ំណីអហរ

និងញុេំ ភសជជៈបេណដរ េដយែភនករបស់ពួកេគកំពុងែតសមលឹងមកទូរទសសន៍ េដមបីេមលរូបភព
ី
ឬក៏េមលវេដអូ
ចេរមៀង ចំែណកឯនរ ីពក់អវពណ៌សវយ នរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយ

គត់កំពុងែតកន់ែកវេភសជជៈញុដ
ំ ូចគន េហយគត់ក៏កំពុងែតេមលមិតតភកតិរបស់គត់េរចៀងដូចគន
ដូចេទនឹងនរ ី[ែដល]ពីរនក់េនះែដរ េហយចំែណកឯេសៀវេភែដលចំណងេជងបទចេរមៀង

ពួកេគបនទុកេនេលតុ អញច ឹងបនទប់ពីេគេរជសេរ សរួច េគទុកេសៀវេភេនេលតុេដមបីឲយអនកដៃទ
អចយកេសៀវេភេនះេដមបីេរជសេរ សបទចេរមៀងេរចៀងផងែដរ

អញច ឹងេយងេឃញថេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគកំពុងែតេរចៀងបេណដរ ញុច
ំ ំណីអហរបេណដរ
និងញុេំ ភសជជៈបេណដរ េដយេយងេឃញេភសជជៈេនេលតុរបស់ពួកេគចំនួនមួយថស

េហយនិងចំណីអហរេនេលតុរបស់េគចំនួនមួយថសេផសងេទៀត អញច ឹងពួកេគញុប
ំ េណដរ
និងេរចៀងបេណដរយ៉ ងសបបយរ ីករយ។

បនទប់មកេទៀតចូលដល់រូបភពទី ៩ េនកនុងរូបភពទី ៩ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគេរចៀងបនបនតិចេរកយមក ពួកេគទំងអស់គនបនកុមម៉ង់នូវនំេខក
ឬក៏នំខួបកំេណតចំនួនមួយមក េរពះថៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណតរបស់មិតតភកតិេគ
ដូេចនះេហយេទបពួកេគមកេរចៀងខរ៉ អូេខ េហយេគបនកុមម៉ង់េហនូវនំខួបកំេណតចំនួនមួយ
ែដលេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថមនអនកបេរមមនក់ គត់បនកន់នំខួបកំេណតមួយ
េដរចូលមកខងកនុង េដយេនកនុង េនេលនំខួបកំេណតេនះ គឺមនេទៀនចំនួនពីរេដម
ែដលេទៀនេនះគឺជេលខ េយងេឃញេលខ ២៣ អញច ឹងបនន័យថ

ៃថងេនះគឺជខួបកំេណតគរមប់ខួបអយុ ២៣ ឆន ំ របស់មិតតភកតិរបស់េគែដលមនពក់អវពណ៌សវយ
អញច ឹងេយងេឃញនរ ីពក់អវេលឿងេនះ គត់កំពុងែតឈរកន់កបលេមរកូ
េហយេហឲយអនកបេរមចូលមកខងកនុង ចំែណកឯនរ ីពីរនក់េផសងេទៀត េយងេឃញថ
រូបភពគត់គដ
ឺ ូចជភញក់េផអលយ៉ ងខលង
ំ េដយសរែតេឃញមននំខួបកំេណត

ចូលមកកនុងបនទប់របស់គត់ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺពួកេគេហនំខួបកំេណត

េដមបីមកអបអរសទរៃថងខួបកំេណតរបស់មិតតភកតិរបស់េគ េដយគរមប់ខួបអយុ ២៣ ឆន។
ំ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ េយងេឃញថ

បនទប់ពីអនកបេរមយកនំខួបកំេណតចូលមកដល់កុ ងបនទ
ន
ប់ខរ៉ អូេខេហយ
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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — KARAOKE (SAKANAN)

អញច ឹងនរ ីែដលពក់អវពណ៌សៃដខលី សំពត់ខលីពណ៌ស គត់បនយកនំេនះពីអនកបេរមមកកន់
រួចេហយគត់ក៏បនេលកេទែកបរនឹងនរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយេនះ

ំ នលត់េទៀត េរពះថអមបញ់ មិញនំខួបកំេណតយកមក
អញច ឹងជទូេទេយងរតូវផលុព

គឺមនដុតេទៀនចំនួនពីរ អញច ឹងមចស់ខួបកំេណតរតូវែតេធវករផសង ឬក៏ប៉ង អញច ឹងគត់អចប៉ង
ឬក៏ផសងនូវបំណងរបថនមួយចំនួន េដមបីឲយកលយជករពិត បនទប់មកគត់រតូវផលុំេទៀនពនលត់
េដមបីជករបញច ប់ េហយកត់នំែចកគន អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
នរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយ គត់ផុ ំព
ល នលត់េទៀន

អញច ឹងបនន័យថគត់បនផសងបំណងរបថនរួចរល់េហយ ដូេចនះគត់ក៏ផុ ំព
ល នលត់េទៀន

េដយេយងេឃញមិតតភកតិរបស់គត់ពីរនក់េផសងេទៀតកំពុងែតឈរទះៃដេដមបីអបអរសទរ

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលមចស់ខួបកំេណតផលុំពនលត់េទៀន េយងែដលជេភញៀវ ឬក៏អនកចូលរួម

រតូវែតទះៃដអបអរសទរ នូវៃថងខួបកំេណតរបស់េគ អញច ឹងៃថងេនះគឺជៃថងខួបកំេណតអយុ ២៣
ឆនរំ បស់នរ ីមនក់ែដលពក់អវពណ៌សវយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញថ

បនទប់ពីពួកេគបនផលុំេទៀនពនលត់រច
ួ រល់េហយ មិតតភកតិទង
ំ បីនក់របស់នរ ីពក់អវពណ៌សវយ
បនសំណូមពរឲយនរ ីពក់អវពណ៌សវយេឡងេរចៀងចេរមៀងចំនួនមួយបទ
អញច ឹងពួកេគបនសំណូមពរឲយនរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយេឡងេរចៀង
ដូេចនះេហយនរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយ ក៏បនេឡងេរចៀងចេរមៀងមួយបទ
េដមបីតមសំណូមពររបស់មិតតភកតិរបស់េគ េដយេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
នរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយេនះ គត់កំពុងែតឈរេនខងមុខទូរទសសន៍

េហយគត់ក៏បនកន់កបលេមរកូេនៃដមខងរបស់គត់ េដយគត់កន់បេណដរ េរចៀងបេណដរ
និងេមលេទដល់ទូរទសសន៍បេណដរ ចំែណកឯមិតតភកតប
ិ ីនក់ដៃទេទៀត
គឺគត់កំពុងែតអងគុយេនេលសឡុង េដយេយងេឃញមននរ ីមនក់ ែដលេសលៀកសំពត់ស
និងអវពណ៌ស គត់កំពុងែតញុន
ំ ំេខក ឬក៏នំខួបកំេណត

ែដលនរ ីពក់អវពណ៌សវយបនកត់អមបញ់ មិញ ចំែណកឯនរ ីែដលេសលៀកសំពត់ពណ៌េខៀវ
គឺគត់កំពុងែតញុប
ំ យ េហយចំែណកឯនរ ីែដលេសលៀកេខពណ៌ស គឺគត់កំពុងែតញុេំ ភសជជៈ
អញច ឹងគត់កំពុងែតកន់ដបេភសជជៈេដមបីញុ ំ េហយៃដមខងរបស់គត់កន់កបលេមរកូ
េហយៃដមខងគត់កន់ដបេភសជជៈ អញច ឹងគត់អងគុយេមលនូវនរ ីែដលពក់អវសវយ
ឈរេរចៀងខរ៉ អូេខ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺេយងេឃញេនេលតុ

េនេលតុគច
ឺ ំណីអហររបស់ពួកេគចំនួនពីរថសគឺេនដែដល បនន័យថេគញុម
ំ ិនទន់អស់េនះេទ
ប៉ុែនតេនេលេនះគឺែថមមននំខួបកំេណតចំនួនមួយេទៀតផងែដរ
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អញច ឹងនំខួបកំេណតែដលេគផលុំអមបញ់ មិញ គឺេគកត់ែចកគនញុ ំ

ដូេចនះេហយេយងេឃញនំខួបកំេណតេនេលតុេនះ មិនមនរងមូលេទៀតេទ

គឺមនរូបរងអស់មួយដុំ បនន័យថេគដកេចញអស់មួយដុំ ដូេចនះេហយេយងេឃញមនរូបកញឆ ត
ឬក៏ឆក ឆកអស់មួយដុំ េរពះថនរ ីែដលពក់អវពណ៌សវយ គត់បនកត់នំមួយដុំ
េហយែបងែចកេចញជបីសរមប់មិតតភកតរិ បស់េគទំងបីនក់។
បនទប់មករូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ េនកនុងខរ៉ អូេខមួយចំនួន
េនេពលែដលេយងេរចៀងគឺអត់មនអនកបេរមេនកនុងបនទប់េនះេទ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងចង់េហ order ឬក៏ចង់េហមហូបបែនថម ឬក៏កុមម៉ង់មូ ហបបែនថម
ឬក៏កុមម៉ង់េភសជជៈបែនថម អញច ឹងេយងអចមនប៊ូតុងមួយសរមប់ចុចេហអនកបេរម

អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ បនទប់របស់ពួកេគអត់មនអនកបេរមេនខងកនុងេនះេទ
ដូេចនះគឺេគមនរគប់ចុច ឬក៏ប៊ូតុងមួយ េដមបីចុចេហអនកបេរមឲយមក

អញច ឹងេយងេឃញពួកេគកំពុងែតចុចប៊ូតុងេដមបីេហអនកបេរម េដយប៊ូតុងេហអនកបេរមេនះ
គឺេនេលតុ េហយប៊ូតុងេនះគឺមនរងរជុង ែដលមនដុំមូលមួយេនចំកណ
ដ លេនខងេល
េដយដុំមូលេនះមនពណ៌ទឹករកូច អញច ឹងេនែកបរប៊ូតុងេនះគឺមនែកវទឹករកូចមួយែកវ
អញច ឹងបនន័យថដុំចុចេហអនកបេរមេនះ ឬក៏ប៊ូតុងចុចេហអនកបេរម

គឺេនេលតុចំកណ
ដ លរបស់ពួកេគែតមដង អញច ឹងេនេពលែដលពួកេគរតូវករអនកបេរម
ឬក៏រតូវករេហមហូបបែនថម ឬក៏រតូវករេហេភសជជៈបែនថម

ពួកេគពុំចប
ំ ច់េទេហអនកបេរមេនខងេរកេនះេទ េដយេគរគន់ែតចុចប៊ូតុង
ឬក៏ចុចរគប់ចុចេហអនកបេរម េនះអនកបេរមនង
ឹ ចូលមកេដយខលួនឯងែតមដង

េរពះេនេពលែដលេយងចុចប៊ូតុង ឬក៏រគប់ចុចេនះ គឺនង
ឹ មនសំេឡងមួយេរទ៍េទខងេរក
ែដលឮដល់អនកបេរម ដូេចនះអនកបេរមនង
ឹ ដឹងថ េយងរតូវករអវីជក់ជពុំខន
អញច ឹងេនេពលែដលអនកបេរមឮ េគនឹងចូលមកសួរេយង េដមបីឲយចបស់ថ េតេយងចង់បនអវី។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ

បនទប់ពីេគចុចរគប់ចុចេហអនកបេរមរច
ួ រល់េហយ េពលេនះអនកបេរមក៏មកដល់
បនទប់មកេគបនសួរេទកន់អនកទំងបួន ឬក៏នរ ីទំងបួនអនកេនះថរតូវករអវីបែនថម
អញច ឹងពួកេគទំងបួននក់បនេហេភសជជៈបែនថម ដូេចនះេហយេនកនុងរូបភពទី ១៣ េនះ
គឺេយងេឃញអនកបេរម គត់កន់េភសជជៈចំនួនមួយថសចូល

អញច ឹងគត់កន់េភសជជៈចំនួនមួយថសែថមេទៀតចូល េដយេយងេឃញេនកនុងថស
ែដលអនកបេរមកំពុងែតកន់េនះ គឺមនដបចំនួនបី និងមនែកវទឹករកូចចំនួនមួយ
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អញច ឹងគត់បនេហបែនថម េរពះថគត់មិនទន់ចង់េទរតលប់េទផទះេទ
ដូេចនះគត់ចង់ញុអ
ំ ីបនតេទៀតជមួយមិតតភកតិ អញច ឹងគត់បនេហេភសជជៈបែនថម

អញច ឹងនរ ីទំងបួននក់េនះ េរកយេពលែដលេឃញអនកបេរមគត់កន់េភសជជៈចូលមកដល់
ពួកេគទំងបួននក់គឺមនអរមមណ៍េរតកអរយ៉ ងខលង
ំ
េដយសរែតរបែហលជពួកេគបនញុេំ ភសជជៈេនកនុងបនទប់េនះអស់េហយ
ដូេចនះពួកេគរតូវករេភសជជៈបែនថម

អញច ឹងេរកយេពលែដលអនកបេរមគត់កន់េភសជជៈចូលមកដល់កុ ងបនទ
ន
ប់របស់គត់េហយ

អនកទំងបួននក់គត់បនេរតកអរជខលង
ំ េរពះថគត់អចេនបនតេទៀតរហូតដល់េភសជជៈគត់អស់
អញច ឹងគត់នង
ឹ េនបនតេនកនុងបនទប់េនះរហូតដល់គត់ញុេំ ភសជជៈអស់។
បនទប់មករូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ បនទប់ពីពួកេគេរចៀងអស់ចិតតេហយ
ពួកេគក៏បនបញច ប់ករេរចៀង អញច ឹងពួកេគបញច ប់ករេរចៀង

េហយពួកេគក៏បនេដរេចញពីកុ ងបនទ
ន
ប់ខរ៉ អូេខេនះ េដយពួកេគបនេដរេចញ

ែតពួកេគមិនយកអីវ៉ន់េចញេទេនះេទ អញច ឹងបនន័យថថសេភសជជៈ និងថសចំណីអហរ
គឺេនកនុងេនះទំងអស់ ក៏ប៉ុែនតចំេពះេភសជជៈនិងចំណីអហរ គឺពួកេគញុអ
ំ ស់េហយ

បនន័យថពួកេគញុម
ំ ិនមនសល់អីេវ ទៀតេនះេទ គឺេនសល់ែតដប និងេនសល់ែតចនែតប៉ុេណណះ
ចំែណកឯចំណីអហរ ដូចជបយ ដូចជស៊ុប គឺពួកេគញុអ
ំ ស់េហយ
េហយេនេលតុេនះគឺេយងេឃញមននំេខកចំនួនកនលះដុំ

អញច ឹងបនន័យថេគញុន
ំ ំេខកអស់ពក់កណ
ដ ល ចំែណកេនសល់ពក់កណ
ដ លេទៀត
គឺេគទុកេនកនុងេន េនេលតុ េដយេគមិនបនយកនំេខកេនះេទផទះេនះេទ

អញច ឹងពួកេគបញច ប់ករេរចៀងរបស់ពួកេគ េហយេដរេចញពីកុ ងបនទ
ន
ប់ខរ៉ អូេខ េដមបីរតលប់េទផទះ
េដយេយងេឃញនរ ីពក់អវសវយ គត់ជអនកេដរខងមុខ នរ ីពក់អវេលឿង គត់េដរបនទប់
បនទប់មកនរ ីពក់អវពណ៌ស សំពត់ពណ៌ស េដរេនេលខេរៀងទីបី

៉
ចំែណកឯនរ ីែដលពក់អវពណ៌ស សំពត់ពណ៌េខៀវ និងមនពក់ែវនត
គឺគត់េដរេរកយេគ
ឬក៏េដរេនេលខេរៀងទីបួន អញច ឹងពួកេគបនេដរេចញពីបនទប់ខរ៉ អូេខ
េដយទឹកចិតតសបបយរ ីករយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គឺជរូបភពែដលនិយយអំពីករលគន
អញច ឹងបនទប់ពីពួកេគបញច ប់ករេរចៀងខរ៉ អូេខេនកនុងបនទប់ខរ៉ អូេខរួចរល់េហយ
ពួកេគក៏បនេដរេចញពីផសរទំេនបេនះ អញច ឹងពួកេគបនេដរេចញពីផសរទំេនប
េហយេនខងមុខផសរទំេនបពួកេគក៏បនេលកៃដលគន េដមបីេទផទះេរៀងៗខលួន
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អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ ពួកេគបនែបកផលូវគនជបួន បនន័យថនរ ីពក់អវពណ៌េលឿង

គត់េដរមកខងេឆវង នរ ីពក់អវពណ៌សវយ គត់េដរេទខងសដ ំ េហយនរ ីែដលពក់អវពណ៌ស
សំពត់ស គត់េដរេទខងមុខ ចំែណកឯនរ ីពក់អវពណ៌ស សំពត់េខៀវ គឺគត់េនឈរេនេឡយ
េហយគត់មិនទន់េដរេទ ប៉ុែនតពួកេគទំងអស់គនគឺេដរបេណដរ និងងកេរកយបេណដរ
ិ
ិ
េហយេលកៃដលគនេទវញេទមក
េដមបីជសញញថពួកេគរតលប់េទផទះវញេហ
យ
បនទប់ពីពួកេគមកេរចៀងខរ៉ អូេខេនកនុងៃថងខួបកំេណតរបស់មិតតភកតិរបស់េគ
ែដលមិតតភកតិរបស់េគខួបកំេណតគរមប់ខួបអយុ ២៣ ឆន។
ំ
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