
KHMER RECORDINGS / TRANSCRIPT — SEASONS 5 (VUTHY)  

  

	 	 	
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. 

សួសតីមិតតភកតិទងំអស់គន  ជួបជមួយខញុ ំមដងេទៀតេហយកនុងករនិយយអំពីរដូវេភលៀង េនជនបទមដង។ 
េនជនបទបនន័យថេនរសុកែរស។ បទ ដូេចនះកំុឲយខតេពលយូរខញុ ំសូមបករសយ 
និងេរៀបរប់ដូចតេទ។ េនជនបទ េពលែដលមនេភលៀងមដងៗ 
គឺអនកែរសែតងែតសបបយចិតតេទនឹងទឹកេភលៀង។ បទ   េរពះែតទឹកេភលៀងេនះ 
គឺេធវឲយផលដំណរំបស់គត់ ដូចជករដរំសូវ ដូចជករដដំំឡូង ដូចជករដលំង ដូចជករដ ំ
ផលដំណេំផសងៗហនឹង គឺវលូតលស់ គឺវអំេណយផលបនយ៉ងលអ។ បទ 
េហយេពលែដលេភលៀងមដងៗ គឺថអនករសុកអនកែរសគឺែតងែត 
ទទួលយកទឹកេភលៀងេនះទុកេរបរបស់។ បទ ដូចជេពលេភលៀងមក គឺេគមនទទឹកសរមប់រទ[…] 
ទេនះ គឺេគដក់ទពីេលដំបូលផទះ រហូតមកដល់េរកម បទ គឺេពលែដលទឹកេភលៀងវហូរមក 
វហូរចូលេទកនុងពង។ បទ ដូេចនះេគអចទុកទឹកេនះេរបរបស់ បទ េរបរបស់ដូចជករដសំល 
ដូចជករដទឹំកញុ ំនិយយរមួគឺករេរបរបស់េផសងៗតមតរមូវកររបស់េគ។ 
េហយអនកខលះេទៀតេនះ ក៏យកទឹកេភលៀងេនះយកេទរតងទុក បទ ទុករយៈេពល ១០ ៃថង ឬមួយក៏ 
៥ ៃថង អញច ឹងេទ[?]ពួកេគយកមកបរេិភគ យកមកផឹក[…]។ បទ េហយេភលៀង បទ 
េពលែដលេភលៀងមក គឺរសូវ អីហនឹងគឺវបនផលលអ ពីេរពះអីេពលែដលេភលៀងមក េពលែដលមុនដំបូង 
េពលែដលេភលៀងមក គឺេគភជួររស់ដី បទ ភជួររស់ដី េពលែដលេភលៀងមកមួយសេទៀត គឺេគចប់េផដម 
បទ បចរសូវ បចអីអញច ឹងេទ េដមបីឲយវហនឹងមនសំណបកនុងករដក។ 
េពលែដលសំណបហនឹងលអេហយ គឺេគបនយកវហនឹងដក[…] េដមបីដវំពូនកល យជរសូវ។ បទ 
េហយេបសិនជវលអ ឬមួយក៏មិនលអ គឺអរស័យេទេលទឹកេភលៀងែដរ។ បទ ដូចជ ឧទហរណ៍ 
ដូចជឆន េំនះផទ ល់ គឺទឹកេភលៀងេនកមពុជ មិនសូវជមនេទ […] ខញុ ំគិតថេនឆន េំនះ 
េនរបេទសកមពុជ នឹងខវះខតេសបៀង បនន័យថនឹងខវះខតអហរ និងខវះខតបយញុ ំ
េហយអងករគឺរតូវែតេឡងៃថល េរពះថឆន េំនះ គឺមិនសូវមនទឹកេភលៀង េហយរបជពលរដឋ 
គត់ក៏បនដឹងអំពីបញហ េនះ េហយគត់អនកខលះហនឹង គឺមិនបនេធវែរសេទឆន េំនះ 
រឯីអនកខលះេទៀតហនឹងក៏បនេធវែរស បុ៉ែនតេធវែរសេដយដីទេទ គឺគម នទឹកទល់ែតេសះ។ បទ 
ដូេចនះេរឿងេនះ គឺជេរឿងមួយមិនែមនធមមតេទ គឺជេរឿងកងវល់របស់របជជនកមពុជទូទងំរបេទស 
ែតមដង។ បទ េហយមួយេទៀតេពលែដលេភលៀងអញច ឹងេនរសុកែរសគឺ វមិនសូវជមនថនល់ជតិេទ 
មនថនល់ចក់េកសូ៊អីអញច ឹងេទ វមនែតផលូវលំ ផលូវរកួសរកហមអីអញច ឹង ផលូវភក់ អីអញច ឹង[…] បទ 
េហយេពលែដលេយងេធវដំេណ រ […] ភក់ហនឹងវខទ ត មករបឡក់អវរបស់េយង 
ឬមួយក៏េពលែដលភក់េនះ អញច ឹងេទ េធវឲយេយងរអិលដួល។ បទ េហយខលះណេទៀតេនះ 
ដីេនកែនលងហនឹងេបសិនជមនទឹកហូរខល ងំ វេធវឲយដីកែនលងហនឹងបក់អីអញច ឹងេទ 
ឬមួយក៏េនេលសព នអីអញច ឹងេទ េធវឲយដីេនះបក់ េហយទឹកហូរេលឿន ទឹកហូរកួចអីអញច ឹង 
របជជនមនលកខណៈភ័យ ដូេចនះពួកេគក៏កត់បនថយេពលែដលេភលៀង ពួកេគមិនសូវេចញេដរេទ។ 
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បទ បុ៉ែនតមនរបជជនមួយចំនួនេពលែដលេភលៀងមក ពួកេគែបរជកន់ចប កន់ធុង បទ េដរេទរក 
េដរេទរកអី ដូចជខយង ដូចជកដ ម អីអញច ឹងេនតមវលែរស បទ េនះគឺជេរគះថន ក់មយ៉ងែដរ 
េរពះថេនតមវលែរស វមនចរនតរសូបជេរចន ដូចជចរនតែខស អីុនេធេណត 
ែខសកបទូរទសសន៍អីអញច ឹង វមនចរនតេរចន ដូេចនះវេធវឲយមនរនទះបញ់ ឬមួយក៏អីអញច ឹងេទ 
វអចនឹងឆក់េយង។ បទ េហយរនទះបញ់ នឹងបញ់េយងមួយរេំពចហនឹងែតមដង។ ដូេចនះ 
ករបត់បង់ជីវតិហនឹង នឹងមនលកខណៈេលឿនែមនែទន។ បទ ដូេចនះេយង 
គបបីេយងេពលែដលេភលៀង េយងគួរែតេនផទះ បទ គបបីេយងមិនគួរេចញេដរេទវលែរស 
ឬមួយក៏េចញេដរេទរកខយង ឬមួយក៏រកកដ មអីេទ បទ េរពះថវេធវឲយេយងមនេរគះថន ក់។ បទ 
េហយអនកខលះេទៀត េពលែដលទឹកេភលៀងមក គឺេគបនយកអគុយរបស់េគ 
បនយកអគុយរបស់េគហនឹង យកេទរតងទឹកេភលៀង ឬមួយក៏យកអគុយរបស់េគហនឹង 
េទលងទឹកេភលៀង ឬមួយក៏េបកគរមបទឹកអសីុតហនឹង ចក់ទឹកេភលៀងចូល 
េរពះថេនកនុងទឹកេភលៀងហនឹងវមនជតិអសីុតែដរ បទ 
ដូេចនះេគេធវឲយអគុយហនឹងកន់េភលងអីអញច ឹងេទ។ បទ អគុយហនឹងគឺ  
ជវតថុមយ៉ងសរមប់ចប់ឲយមនេភលងដូចអគគិសនីអញច ឹង បុ៉ែនតវមនរូបរង ៤ រជុង បទ វមនរូបរង 
៤ រជុង បទ េហយវមន[របដប់សរមប់?]ចប់ពីរ គឺ ចប់មួយបូក គឺចប់មួយដក។ បទ 
ចប់បូកេនះ គឺពណ៌រកហម រឯីចប់ដកេនះ គឺពណ៌េខម អីអញច ឹងេទ។ បទ 
ដូេចនះគឺខញុ ំេរៀបរប់បនែតរតឹមហនឹងេទ។ ដូេចនះខញុ ំសូមបញច ប់នូវករេរៀបរប់ 
នូវរដូវទឹកេភលៀងេនកនុងជនបទែតរតឹមេនះសិន។ បទ សូមអរគុណ សូមជរមបល។ 


