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សូមជរមបសួរ! េនះជករនិយយអំពីរដូវេនកនុងរបេទសកមពុជ។ េនកនុងរបេទសកមពុជគឺ
ជរបេទសមួយែដលសថិតេនកនុងអសុីអេគនយ៍

របេទសអសុីអេគនយ៍េហយមនអកសធតុេកដេហយេសម
អញច ឹងគឺមនអកសធតុេកដេហយេសម គឺមនសំេណម។
េហយរដូវេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនែតពីរេនះេទ វខុសអំពីរបេទសេផសងេទៀត
ដូចរបេទសេលកខងលិចគឺ រដូវមនដល់េទបួន ែតេនកនុងរបេទសកមពុជគឺ

ករែបងែចករដូវគឺមនែតពីរេទ គឺ េគេហថរដូវរបំង េហយនិងរដូវវសស។ ពកយថរដូវរបំង
គឺសេំ ដេទេលរដូវែដល រដូវេកដ រដូវែដលអត់មនេភលៀងធលក់ អញច ឹងគឺជរដូវមួយែដលេកដ
អញច ឹងេយងេហថរដូវរបំង។ េហយរដូវវសស គឺជរដូវមួយែដលមនេភលៀងធលក់េរចន
អញច ឹងេយងេហថរដូវវសស។ េហយជទូេទអកសធតុគឺខុសគនែតបនតិចបនតួចេទ គឺ

រដូវរបំងគឺេកដ រដូវវសសក៏មិនជរតជក់ខលង
ំ ណស់ណែដរ រគន់ែតវរតជក់ជងរដូវរបំងបនតិច
អញច ឹងរតជក់េដយសរវមនេភលៀងេរចន អញច ឹងេធវអកសធតុ [...] រតជក់ [...]
ប៉ុែនតមិនរតជក់ដូចជេនកនុងរបេទសេលកខងលិចេនះេទ

ិ គឺរដូវវសស
ដូចជរដូវរងេនកនុងរបេទសេលកខងលិច គឺរតជក់ខលង
ំ ែតេនកនុងរបេទសកមពុជវញ
គឺ[េផដត?]សំខន់េទេលមនេភលៀងធលក់េរចន

េហយអកសធតុគឺរតជក់ជងរដូវេកដែតបនតិចែតប៉ុេណណះ។ េហយេនកនុងរបេទសកមពុជ

គឺអកសធតុ គឺេកដេហយេសម មនន័យថមិនែមនេកដេហយសងួតេនះេទ េកដែតមនសំេណម
េហយដូចជេធវឲយេយងងយនឹងែបកេញស។ អញច ឹងគឺេពលែដលេកដ គឺេយងែបកេញសេរចន។
អញច ឹងអកសធតុេកដេហយេសម េហយរដូវសំខន់ក៏មនែតពីរែដរ គឺរដូវរបំងនិងរដូវវសស។
េហយរដូវទំងពីរេនះ គឺ សំខន់ដូចគន គឺ មនន័យថ រដូវទំងពីរ
សរមប់កសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺរដូវវសស គឺសំខន់ណស់ ដូចជ [...] គឺករដំ េធវចំករ
ដំរសូវ ដូចជករដំរសូវអីហនឹងគឺពឹងែផអកេទេលទឹកេភលៀង។ អញច ឹង[…] េនកនុងរបេទសកមពុជ
ករេធវកសិកមម ករេធវចំករ ដំដំណ ំ អញច ឹងគឺកសិករ ពកយថកសិករ គឺអនកេធវចំករ
អនកដំដំណេំ ផសងៗ […] របកបមុខរបរែដលេធវចំករគឺេយងេហថ កសិករ។

អញច ឹងកសិករេនកនុងរបេទសកមពុជគឺ ពឹងែផអក ពឹងែផអកេទេលទឹកេភលៀង េដយសរេយងអត់មនទឹក
របព័នធធរសរសត រគប់រគន់េនះេទគឺកសិករពឹងែផអកសំខន់េទេលទឹកេភលៀង។ អញច ឹងគឺរដូវវសស
គឺសំខន់សរមប់កសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ។ អញច ឹងដូចជេនតមជនបទគឺ អនកែរសចំករ
អនកដំដំណ ំ កសិករហនឹង គឺគត់រ ំពឹងេទេលទឹកេភលៀង។ អញច ឹងរដូវវសស

គឺជរដូវមួយែដលកសិករគត់ ចប់េផដមដំដំណ ំ គឺគត់ចប់េរៀបចំដី េរៀបចំចំកររបស់គត់

េរតៀមចំទឹកេភលៀង។ អញច ឹងគឺកសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺគត់ដឹងពីេពលេវល ថេតេនែខណ
េនេពលណែដលនឹងមនេភលៀងធលក់ េហយក៏ជេពលេវលមួយែដលគត់នឹងដំដំណែំ ដរ។

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.

KHMER RECORDINGS / TRANSCRIPT — SEASONS 1 (SITHY)

អញច ឹងគឺរដូវវសស គឺជរដូវែដលសំខន់ណស់សរមប់កសិករេនកនុងរបេទសកមពុជ

េហយក៏ជរដូវមួយែដលមនតួនទីសំខន់ែដរ គឺផដល់ទឹកេភលៀង ផដល់ទឹកសរមប់កសិករ
េដយសរេបសិនជគមនេភលៀងេទ គឺកសិករមិនអចដំដំណប
ំ នេនះេទ។

េហយកសិករគឺពឹងែផអកេទេលទឹកេភលៀងទំងរសុងែតមដងកនុងករែដលេធវចំករ

កនុងករែដលដំដំណ។
ំ េហយេនកនុងរដូវវសស េបេយងរកេឡកេមលេទ គឺេយងេឃញថគឺមនរដូវ
គឺជរដូវមួយែដលេគមនរបរពធពិធីបុណយែដរ

េដយសរេនកនុងរបេទសកមពុជគឺមនរបរពធពិធីបុណយជេរចន េហយេនកនុងរដូវវសស

ពិធីបុណយែដលសំខន់េនះគឺ េយងេហថ ពិធីបុណយអុំទូក។ អញច ឹងេយងេហថពិធីបុណយអុំទូក
ែដលពិធីបុណយអុំទូកគឺេធវេនកនុងរដូវវសស គឺកុ ងរដូ
ន
វេពលទឹកេឡង ដូចជទឹកទេនល
ទឹកទេនលេមគងគេឡងខលង
ំ េហយេយងេហថពិធីបុណយអុំទូក។

ពិធីបុណយអុំទូកគឺជពិធីបុណយមួយែដលរបរពធេធវេពលែដលមនកររបកួតរបណំងអុំទូក
ដូចជេយងមនទូកែចវ ឬក៏ទូកអុំហនឹង គឺេយងរបណំងគន គឺអនកែដលមកពីេខតតេផសងៗហនឹង
គឺេទរបកួតរបណំងេនទីរកុង េនកនុងទីរកុងភនំេពញ។ អញច ឹងេយងេហថពិធីបុណយអុំទូក។
េហយជ[…] េពលេវលមួយែដលមនផដល់ឱកសដល់អនកេផសងៗ

អនករស់េនកនុងរបេទសកមពុជ[...]ករសរមកេហយលំែហ េហយចូល[...]ពិធីបុណយេនះផងែដរ
ដូចជអនកេនតមទីជនបទ តមេខតតគឺគត់េឡងមកទីរកុងេដមបីេមលពិធីបុណយអុំទូកេនះ
អញច ឹងគឺមនភពកុះករខលង
ំ ណស់ េនកនុងទីរកុង

ពីេរពះមនមនុសសមនជេរចនមកេមលពិធីបុណយអុំទូក។
េហយបនទប់មកេទៀតគឺេយងអចនិយយអំពីរដូវរបំង។

ិ
ចំែណករដូវរបំងវញគឺ
ជរដូវមួយែដលមិនមនេភលៀងធលក់េរចនេទគឺ ចប់ពីែខ ដូចជែខដប់ពីរ […]
ែខធនូ រហូតេទដល់ែខបួនេយងេហថែខេមស អញច ឹងចប់ពីែខធនូរហូតដល់ែខេមស គឺរដូវរបំង
េហយរដូវវសសគឺចប់ពីែខ របំរហូតេទដល់ែខដប់មួយ។ អញច ឹងែខរបំ គឺែខ ឧសភ
ិ ិក អញច ឹងគឺរដូវវសស គឺចប់ពីែខ េមស
រហូតេទដល់ែខ ែខដប់មួយអញច ឹងគឺ ែខវចឆ

ិ ិក ចំែណករដូវរបំងវញគឺ
ិ
រហូតដល់ែខវចឆ
ចប់ពីែខ ធនូ រហូតេទដល់ែខេមស អញច ឹងែខដប់ពីរ
ិ
រហូតដល់ែខបួន។ េហយេនកនុងរដូវរបំង គឺេបសិនជអកសធតុវញ[?]គឺ
េកដ

ិ
េហយេបសិនជអនកែដលេនតមជនបទវញគឺ
ដីហុយខលង
ំ ែមនែទន េដយសរផលូវអត់ល។
អ

អញច ឹងគឺអនកែដលរស់េនតមជនបទគឺ ែតងែតប៉ះពល់រហូតេដយសរផលូវ និងរបព័នធគមនគមន៍
របព័នធេធវដំេណរផលូវថនល់ហនឹង គឺអត់លេអ នតមជនបទ រដូវរបំងគឺែតងែតដីហុយេរចន
ិ គឺភក់ ពីបងករេធវដំេណរ ភក់ េហយរដូវរបំងគឺដីហុយ
េហយចំែណករដូវវសសវញ

ក៏មិនងយរសួលប៉ុនមនែដរ រគន់ែតថេយងអចេធវដំេណរេទបន ែតគឺមនដី ដីហុយយ៉ ងេរចន។
េហយរដូវរបំងគឺជរដូវមួយែដលមនករសរមក ដូចជក៏មិនមន[ញឹក?]អំពីកររបមូលផល
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បនទប់ពីកររបមូលផលគឺកសិករអចមនករសរមកបន េហយ ជទូេទគឺ
េយងមនតមទំេនៀមទមលប់ េយងេហថពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ គឺេធវេនែខេមស
អញច ឹងគឺជែខេនកនុងរដូវរបំងេនះែដរ

េហយមូលេហតុែដលេយងេធវពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរេនកនុងែខេមស េដយសរជែខមួយែដល

កសិករបញច ប់កររបមូលផល អញច ឹងគឺរបមូលផលពីដំណ ំ ចំកររួច គឺ គឺគត់មនកររបរពធពិធី
គឺចូលឆនថ
ំ ីម អញច ឹងគឺមនករលំែហ ករសរមក ករេលងែលបងរបជរបិយេផសងៗ

អញច ឹងេយងេហថពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ ែដលជេរៀងរល់ឆនគ
ំ ឺរបរពធេនកនុងែខេមស

ែដលជែខមួយែដលកសិករបនរបមូលផល េហយមនករសបបយរ ីករយអបអរសទរចូលឆនថ
ំ ី។
ម
អញច ឹងេនកនុងែខេមសេនះ[…] ពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ។

េហយសរុបេសចកដម
ី កេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺមនរដូវពីរ គឺរដូវរបំង និងរដូវវសស។
េហយពិធីបុណយេនកនុងរដូវវសស គឺពិធីបុណយអុំទូក េដយសរមនទឹកេឡងខលង
ំ

េហយពិធីបុណយេនកនុងរដូវរបំង គឺពិធីបុណយចូលឆនែំ ខមរ បនទប់ពីមនកររបមូលផលដំណ ំ

កសិករមនករសបបយរ ីករយ និងកររបមូលផល េហយរ ីករយ[កនុង?]ករែដលចូលឆនថ
ំ មី។

អញច ឹងពិធីបុណយចូលឆនថ
ំ មីគឺ េធវេនកនុងែខេមស ែដលជរដូវរបំង បនទប់ពីកររបមូលផលដំណរំ ច
ួ ។
េហយខញុំក៏សូមបញច ប់ករពិពណ៌នេទេលរដូវទំងពីរ

េហយនឹងពិធីបុណយេនកនុងរបេទសកមពុជេនះេដយប៉ុេណណះែដរ។ សូមអរគុណ។
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