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សួសតីមិតតភកតិទង
ំ អស់គន ជួបជមួយខញុំមដងេទៀតេហយកនុងករនិយយអំពីរដូវេភលៀង េនជនបទមដង។
េនជនបទបនន័យថេនរសុកែរស។ បទ ដូេចនះកុំឲយខតេពលយូរខញុំសូមបករសយ
និងេរៀបរប់ដូចតេទ។ េនជនបទ េពលែដលមនេភលៀងមដងៗ

គឺអនកែរសែតងែតសបបយចិតតេទនឹងទឹកេភលៀង។ បទ េរពះែតទឹកេភលៀងេនះ

គឺេធវឲយផលដំណរំ បស់គត់ ដូចជករដំរសូវ ដូចជករដំដំឡូង ដូចជករដំល ង ដូចជករដំ
ផលដំណេំ ផសងៗហនឹង គឺវលូតលស់ គឺវអំេណយផលបនយ៉ ងលអ។ បទ
េហយេពលែដលេភលៀងមដងៗ គឺថអនករសុកអនកែរសគឺែតងែត
ទទួលយកទឹកេភលៀងេនះទុកេរបរបស់។ បទ ដូចជេពលេភលៀងមក គឺេគមនទទឹកសរមប់រទ[…]
ទេនះ គឺេគដក់ទពីេលដំបូលផទះ រហូតមកដល់េរកម បទ គឺេពលែដលទឹកេភលៀងវហូរមក

វហូរចូលេទកនុងពង។ បទ ដូេចនះេគអចទុកទឹកេនះេរបរបស់ បទ េរបរបស់ដូចជករដំសល
ដូចជករដំទឹកញុ ំ និយយរួមគឺករេរបរបស់េផសងៗតមតរមូវកររបស់េគ។

េហយអនកខលះេទៀតេនះ ក៏យកទឹកេភលៀងេនះយកេទរតងទុក បទ ទុករយៈេពល ១០ ៃថង ឬមួយក៏
៥ ៃថង អញច ឹងេទ[?]ពួកេគយកមកបរ ិេភគ យកមកផឹក[…]។ បទ េហយេភលៀង បទ

េពលែដលេភលៀងមក គឺរសូវ អីហនឹងគឺវបនផលលអ ពីេរពះអីេពលែដលេភលៀងមក េពលែដលមុនដំបូង
េពលែដលេភលៀងមក គឺេគភជួររស់ដី បទ ភជួររស់ដី េពលែដលេភលៀងមកមួយសេទៀត គឺេគចប់េផដម
បទ បចរសូវ បចអីអញច ឹងេទ េដមបីឲយវហនឹងមនសំណបកនុងករដក។

េពលែដលសំណបហនឹងលអេហយ គឺេគបនយកវហនឹងដក[…] េដមបីដវ
ំ ពូនកលយជរសូវ។ បទ
េហយេបសិនជវលអ ឬមួយក៏មិនលអ គឺអរស័យេទេលទឹកេភលៀងែដរ។ បទ ដូចជ ឧទហរណ៍
ដូចជឆនេំ នះផទល់ គឺទឹកេភលៀងេនកមពុជ មិនសូវជមនេទ […] ខញុំគិតថេនឆនេំ នះ

េនរបេទសកមពុជ នឹងខវះខតេសបៀង បនន័យថនឹងខវះខតអហរ និងខវះខតបយញុ ំ
េហយអងករគឺរតូវែតេឡងៃថល េរពះថឆនេំ នះ គឺមិនសូវមនទឹកេភលៀង េហយរបជពលរដឋ
គត់ក៏បនដឹងអំពីបញហេនះ េហយគត់អនកខលះហនឹង គឺមិនបនេធវែរសេទឆនេំ នះ
រ ីឯអនកខលះេទៀតហនឹងក៏បនេធវែរស ប៉ុែនតេធវែរសេដយដីទេទ គឺគមនទឹកទល់ែតេសះ។ បទ
ដូេចនះេរឿងេនះ គឺជេរឿងមួយមិនែមនធមមតេទ គឺជេរឿងកងវល់របស់របជជនកមពុជទូទង
ំ របេទស
ែតមដង។ បទ េហយមួយេទៀតេពលែដលេភលៀងអញច ឹងេនរសុកែរសគឺ វមិនសូវជមនថនល់ជតិេទ
មនថនល់ចក់េកស៊ូអីអញច ឹងេទ វមនែតផលូវលំ ផលូវរកួសរកហមអីអញច ឹង ផលូវភក់ អីអញច ឹង[…] បទ
េហយេពលែដលេយងេធវដំេណរ […] ភក់ហនឹងវខទត មករបឡក់អវរបស់េយង

ឬមួយក៏េពលែដលភក់េនះ អញច ឹងេទ េធវឲយេយងរអិលដួល។ បទ េហយខលះណេទៀតេនះ
ដីេនកែនលងហនឹងេបសិនជមនទឹកហូរខលង
ំ វេធវឲយដីកែនលងហនឹងបក់អីអញច ឹងេទ
ឬមួយក៏េនេលសពនអីអញច ឹងេទ េធវឲយដីេនះបក់ េហយទឹកហូរេលឿន ទឹកហូរកួចអីអញច ឹង
របជជនមនលកខណៈភ័យ ដូេចនះពួកេគក៏កត់បនថយេពលែដលេភលៀង ពួកេគមិនសូវេចញេដរេទ។

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 5 (VUTHY)

បទ ប៉ុែនតមនរបជជនមួយចំនួនេពលែដលេភលៀងមក ពួកេគែបរជកន់ចប កន់ធុង បទ េដរេទរក
េដរេទរកអី ដូចជខយង ដូចជកដម អីអញច ឹងេនតមវលែរស បទ េនះគឺជេរគះថនក់មយ៉ ងែដរ
េរពះថេនតមវលែរស វមនចរនតរសូបជេរចន ដូចជចរនតែខស អុីនេធេណត
ែខសកបទូរទសសន៍អីអញច ឹង វមនចរនតេរចន ដូេចនះវេធវឲយមនរនទះបញ់ ឬមួយក៏អីអញច ឹងេទ
វអចនឹងឆក់េយង។ បទ េហយរនទះបញ់ នឹងបញ់ េយងមួយរ ំេពចហនឹងែតមដង។ ដូេចនះ
ិ
ករបត់បង់ជីវតហន
ឹង នឹងមនលកខណៈេលឿនែមនែទន។ បទ ដូេចនះេយង

គបបីេយងេពលែដលេភលៀង េយងគួរែតេនផទះ បទ គបបីេយងមិនគួរេចញេដរេទវលែរស
ឬមួយក៏េចញេដរេទរកខយង ឬមួយក៏រកកដមអីេទ បទ េរពះថវេធវឲយេយងមនេរគះថនក់។ បទ
េហយអនកខលះេទៀត េពលែដលទឹកេភលៀងមក គឺេគបនយកអគុយរបស់េគ
បនយកអគុយរបស់េគហនឹង យកេទរតងទឹកេភលៀង ឬមួយក៏យកអគុយរបស់េគហនឹង
េទលងទឹកេភលៀង ឬមួយក៏េបកគរមបទឹកអសុីតហនឹង ចក់ទឹកេភលៀងចូល
េរពះថេនកនុងទឹកេភលៀងហនឹងវមនជតិអសុីតែដរ បទ

ដូេចនះេគេធវឲយអគុយហនឹងកន់េភលងអីអញច ឹងេទ។ បទ អគុយហនឹងគឺ
ជវតថុមយ៉ ងសរមប់ចប់ឲយមនេភលងដូចអគគិសនីអញច ឹង ប៉ុែនតវមនរូបរង ៤ រជុង បទ វមនរូបរង
៤ រជុង បទ េហយវមន[របដប់សរមប់?]ចប់ពីរ គឺ ចប់មួយបូក គឺចប់មួយដក។ បទ
ចប់បូកេនះ គឺពណ៌រកហម រ ីឯចប់ដកេនះ គឺពណ៌េខមអីអញច ឹងេទ។ បទ
ដូេចនះគឺខុ ំេញ រៀបរប់បនែតរតឹមហនឹងេទ។ ដូេចនះខញុំសូមបញច ប់នូវករេរៀបរប់

នូវរដូវទឹកេភលៀងេនកនុងជនបទែតរតឹមេនះសិន។ បទ សូមអរគុណ សូមជរមបល។
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