
	 1	

 

របំ$្&រ 
របំគឺជសិល*+ៈៃនកររំែដលបង&'ញពីអត្ស/0'ណជតិនីមួយៗ េហើយវមនេ្ចើនែបបេ្ចើនសណ./នេទតម្បៃពរបស់ខ្9ន។ 

 
របំជូនពរែខ្រ 

FOLKLORE ជរបំ្បៃពណីនិងទំេនៀមទម34ប់របស់អ្ក្សុកែខ្រ មនដូចខងេ្កម៖ 

• ១ របំ្តុដិ 
• ២ របំេគះអែ្ង 
• ៣ របំយីេក 
• ៤ របំៃឆយំ 
• ៥ របំរំវង់ 
• ៦ របំេក&'ក 
• ៧ របំត%នី្ 

 របំ្តដុ ិ

របំេនះជរបំ្បជ្បិយមួយែបប ែដលេគនិយមេលងែតក្.ងេពលចូលឆ34ំែខ្រេដើម4:ី្បសិទិ្សព្សធុករជូនពរដល់អ្ក្សុក និង 
បេណ$ញេ្គះចៃ្ង ្ពមទំងេដើម%&ីសំុទឹកេភ្$ងេអយេ្សចេពញមួយឆ"#ំផងែដរ។ បុ៉ែន្តមទម+,ប់របស់អ្ក្សុកជួនកលេគេលង 
របំេនះម្ងៗែដរេនេពលេគ្បរព្ពិធីបន់្សន់សំុទឹកេភ្$ងេដយមនកររំងស្0តខ្ះទឹកេភ្$ងរយៈេពលយូរ។ ម"#$"ងេទៀតអ្ក្សុក 
ែតងមនជំេនឿថ្បសិនេបើមនសត្ៃ្ពណមួយចូលមកក្<ង្សុកេហើយនឹងេកើតឧប្ទុបចៃ្ងែបបណមួយមិនខន។ េគក៏នំគ() 
េ្បះ្ពំេ្បងេម*+េអយសត្េនះេហើយសំុពរជ័យពីសត្េនះវ:ញ។ េដយសរមនជំេនឿែបបេនះេហើយេទើបអ្ក្សុកបេង្ើតរបំ 
េនះេឡើងែដលមនសត្េ្បើស ទេន$%ង េក#$ក សុទ្សឹងែតជសត្ៃ្ពែដលជបង23ញេអយអ្ក្សុកេ្បះ្ពំេ្បងេម3?ចងៃដ 
អំេបះក្មងផ+, េអយទនជលុយកក់េទេធ្ើបុណ23រ5េដះេ្គះេអយេ្សចែតម្ង ្បសិនេបើមនសត្ៃ្ពណចូលមកេ្កយ 
េទៀតក៏ចៃ្ងឧប្ទុបេនះពំុអចេកើតេឡើងេទៀតេឡើយ។ 

របំេគះអែ្ង 
កលពីសម័យេដើមេគនិយមេលងរបំេគះអែ្ងសឹងែត្គប់ភូមិ្សុក បុ៉ែន្មកដល់សព្ៃថ្របំេនះេនះេសសសល់បនិ្ចបន្:ចែត 
ក្#ងកែន្ងណែដលមនអ្កចង់ែថរក12ទុកនូវ្បៃពណីេនះ ឬកែន្ងណែដលឆ+,យពីទំនក់ទំនងជមួយអរ9យធម៌បរេទសដូចជ 
សំេរងចុងកល់ជំក-.ន្ជេដើម។ េលក គុយ ហួក បនរយករណ៍ថអ្ក្សុកសូ្ទនិគមេហរបំេគះអែ្ងថរបំកួយ និង 
រកួយ េឃើញថមនជប់េឈ,-ះកុលសម័្ន្ែខ្រេដើមេហថជ រកួយែដលជេហតុនំេអយេគសនិ្ដ56នថ របំេគះែ្អ មនេដើម 
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កំេណើតមកពីសសន៍កួយេនះឯង។ ឯកសរេឆ្ើយឆ្ងពីសមជិកៃន្កុមជំនំុទំេនៀមទំន:;ប់ថ របំេនះចម្ងមកពី្បេទសហី្លីពីន 
តំងពីរជ្កល្ពះបទនេរត្មកលែដល្ពះអង្្ទង់យងេត្កុងមនីល េហើយពួកបរ*ពរ្ពះក៏បនេរៀបចំរបំេនះយកមក 
េលងេន្បេទសែខ្រេយើង។ បុ៉ែន្េនមនមតិមួយចំនួនេទៀតយល់េឃើញថ ជនជតិកួយកី្ ហី្លីពីនកី្ សុទ្ែតជអ្កមនកំេណើត 
េដើមបេង្ើតអរ+យធម៌អូ0ស្3អសីុដូចគ9:។ ដូេច្ះរបំេគះអែ្ងេមះមនេដើមកំេណើតមកពីមនុស:;ជន់េដើមទេនះ មិន្បកដរបស់ 
ជនជតិណែតម)*ក់ឯងេឡើយ។ 

របំយីេក 
ែខ្រេយើងនិយមេលងរបំយីេកេនះតំងពីយួរយរណស់មកេហើយ។េគេ្ចើនេលងរបំយីេកេនេពលបុណ?@ទន ឬេនេពលលំែហ 
ពីកិច្ករ្សចំករ។ េគែតងបេង្ើតវង់របំយីេក្បចំភូមិ្សុករបស់េគ េហើយែដលមនអ្ក្សុក្សី្បុសេក្ងចស់ ចូលរំក្(ងវង់ 
របំេនះែដរ។ េម#$%ះេហើយរបំេនះក៏មនកររ1កចេ្មើនលូតលស់េដយសរករនិយមរប់អនយ#%ងខ$%ំងអំពីសំណក់អ្ក្សុកេនះ 
ឯង។ បុ៉ែន្របំេនះខ-.ត់េខ-1យេទវ5ញេន្គែដល្បេទសេយើងមនករលចលក្Fងរវងេដើមសតវត-.ទី១៩រហូតដល់សម័យ 
អណព#$បលបរំង។ចប់េ្កយេពលេនះមករបំយីេកក៏មនជីវ=តេឡើងវ=ញ។ ចំេពះ្បភពៃនរបំយីេកអ្ក្សវ្ជវខ្ះបន 
េអយដឹងថរបំេនះមនេដើមកំេណើតមកពីពួកជ78 ឬម័លយូរេហើយទំនងចូលមក្សុកែខ្ររយៈ្ពះបទជ័យវរ=័នទី២ ែដលយងេទ 
គង់េន្បេទសជ+,អស់េពលយ1,ងយូរឬតមរយៈចម។ 

របំៃឆយំ 
េគនិយមេលងរបំេនះជញឹកញប់ក្1ងពិធីបុណ89ទនដូចជ បុណ$%ផ'$ កឋិន បំបួសនគជេដើម។ របំៃឆយំ េធ្ើេអយ បរ#យកស 
មនសភពអឹកធឹកណស់ េ្ពះចង'(ក់េភ្ងមនសន្2ះហឹុកហ7(ក់្សប់តមកយវ>ករេលតចុះេឡើង ញក់មុខ ញក់ខ្&ន ្កមិច 
្កេមើមគួរេអយអ្កស./ប់ឬអ្កេមើលរ4ករយជខ8/ំង។ ករ្សវ្ជវ្មវតិ្ៃនរបំេនះ ពំុទន់បនលទ្ផលេនេឡើយេទ បុ៉ែន្េគអច 
សនិ្ដ&'នបនខ្ះថ របំេនះ្បកដជមនសំណលអរ0យធម៌មនុស67ជន់េដើមេលើទឹកដីែខ្រេនះឯង។ 

របំរំវង ់
របំរំវង់បជរបំេនះមនេឈ./ះថ រំវង់ េ្ពះរបំេនះ្ប្ពឹត្េទជំុវ2ញតុផ56 មនគូ្បុស្សីេដើររំបន្បន%&ប់គ)&ជវង់មូល។ 
លវេហរបំេនះថ ឡលវឬឡំេកន ឯេសៀមេហថឡំថួន។ តមពិតរបំរំវង់ជសិល01ៈចស់បុរណ ែដល្បភពេដើម 
េន្បេទសែខ្រេយើងេនះឯង។ បុ៉ែន្របំេនះេ្កយមកជនជតិជិតខងយកេទពត់បត់ែបនតមរេបៀបេគរួចេហើយេទើបចូលមក 
្បេទសែខ្រវ+ញ។ សព្ៃថ្របំេនះក"#យេទជរបំ្បជ្បិយេទេហើយ។ េគែតងែតសេង្តេឃើញេន្គប់េខត្មនករនិយមរំវង់ 
ជពិេសសេនពលបុណ+,ចូលឆ0+ំ។ ជួនកល េគរំេនេពលទំេនរពីករងរ ឬក្$ពិធីជប់េលៀង ក្#ងឪកស់ពិធីអពហ៏ពិពហ៏ និង 
ក្#ងពិធីបុណ,-ទនក្#ង្គ2សរែដរ។ សូមអនបន្ « ្បវតិ្របំ្បជ្បិយែខ្រ រំវង់ រំក'(ច់ »  

របំេក&'ក 
របំេក&'កជរបំែដលេគ្បទះេឃើញជំពិេសសេនតំបន់ៃបលិន។ បណ#$រជនបរៃប៉លិនេ្ចើនជជនជតិកុឡែដលចូលស%&'តិែខ្រ 
េពលចូលឆ%&ំ េគនិយមរំេក'(កឪ(+បណ.(ជនេមើលកំសន្។ តមមតិអ្ក្សុកៃប៉លិនថ របំេក&'កមន្បវតិ្ទក់ទងនិងេរឿងេ្ពង។ 
បុ៉ែន្ េបើតមករ្សវ្ជវរបំេក./កេនះេសសសល់ពីអរ9យធម៌អ&ស្)អសីុដូចរប្បជ្បិយដៃទេទៀតែដរ។ រ"ឯទំនុកេ្ចៀងៃនរបំ 
េនះេនជពក()តុឡេនេឡើយែដលមនន័យថជេសចកី្បួងសួង្បសិទ្ពរជ័យដលអ្ក្សុកឪ()បនសុខចំេរJនឪ()មនទឹកេភ្Nង 
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្គប់្គម់ឪ()ជីកដីរកត(01ងបនផលល្។ល។ េ្កពីរបំ្បជ្ប័យែដលេរៀបរប់រួចមកេហើយមន របំ្បជ្ប័យខ្ះ េទៀតែដរ 
សព្ៃថ្មិនសូវនិយមយកមកេលងកំសន្ដូចជ របំបុកអែ្ង របំកែន្េរ) របំសួរ្ព័ត្ របេគះ្តេឡក របំវយ្គប់ 
របវយគួយជេដើម។ 

របំត%ន្ ី
កលពីសម័យមុនេគេហរបំត2នី្េនះថ របំ្ពះរជ្ទព*+ េ្ពះជរបំរបស់េស្ច េហើយេគនិយមេលងែតក្/ងវំងេស្ចដូចជ 
េលងេនេពលបួងសួង េលងថ%&យអទិេទព និងថ%&យវ)*+&ណក្ន្េស្ចែដលបនចូលទីវង្តេទេហើយ។ របំេនះមនកំេណើត 
យូរយណស់មកេហើយ។លុះដល់សម័យអង្រេគបនឆ:;ក់រូបេទបអប;>រែដលជ្សីរបំចុះពីេលើថនសួគ៌មកេររំេនតមជMN;ំង្ប
សទ។ ែផ្កខ្ះៃនរបំេនះបនដក្សង់អំពីេរឿងរមេករ9: េរឿងមហភតរៈ និងេរឿងេ្ពងែខ្រ។ េ្កពីរបំែដលទក់ទងនឹងេរឿងរ56វ 
ទំងេនះមនរបំថ+,យពរ របំេទពមេនរម)* របំេមអំេប របំស%& របំដវ។ល។ ឯករេដគួរេអយចប់អរម្ណ៍ចំេពះរបំភនី្ 
ឬរបំក&'ច់បុរណេនះ គឺកយវ&ករនីមួយៗមនន័យមួយ េហើយសភពទន់ភ្ន់សុភបសមតមចិត្គំនិត្ែខ្រ ែដលជអ្កនិយម 
សុខសនិ្ភព។ សូមអនបន្ « របំ្ពះរជ្ទព*+ » 

របំ!"ះរជ!"ព"$ 

 
នដករសែម្ងនិងេរឿងរមេករ&' 

របំ្ពះរជ្ទព$%ៃន្ពះរជណច្កកម្+ជ ជអ្កែថរក%&នដកម្បុរណរបស់ែខ្រ។ របំក"#ច់ែខ្របុរណ (របំ្ពះរជ្ទព$%) 
ៃន្ពះរជណច្កកម្+ជ ល"#លី"#ញខងមនកយវ"ករទន់ភ្ន់ គួរឱ"#ចង់គយគន់ និងមន្ទង់េ្គឿងចំងភឺ្េផ្កៗ។ របំ្ពះរជ
្ទព$%ៃន្ពះរជណច្កកម្+ជ គឺជអ្កែថរក%&្បៃពណីនដកម្បុរណែខ្រជចំែណកមួយយ"#ងជិតសិ្ទ្ ៃន្កុមបរ#ពររបស់
មហក$%្តអស់រយៈេពលជងមួយពន់ឆ"#ំកន្ងមក េហើយ។ របំ្ពះរជ្ទព&'មនករេដើរតួបួន្បេភទដូចជ៖ តួនង(្សី) តួ
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នយរង(្បុស) តួយក#$ (សភវៈអ្កក់) តួស"# (សត្) តួនិមួយៗមនលក្ណៈនិងមនពណ៌េដយែឡកៗពីគ"# មនករ
េស្$កពក់ ករលបេម#$ ករតុបែតងខ្#ន ទំងក"#ំងមុខ និងកយវ"ករផ"#ល់ខ្#នផងែដរ។ កយវ"ករ និងក"#ច់រំទំងេនះនដករ្ត#វ
ហត់េរៀនយ"#ងសកម្ និងមមញឹក អស់រយៈេពលជេ្ចើនឆ"#ំ េទើបេចះចំ មនអត្ន័យដូចជកររ"ជួលចិត្នន ករភ័យភិត 
េស្ហ ករសប#$យរ"ករយ ឬករខឹងសម#$ជេដើម។ 

ករសែម្ង្ប្ពឹត្េទតមចង#$ក់េភ្ងៃន្កុមត"នី្សក#$រៈ េដយពួកនដករកច់ក"#ច់រំត្ម$វតមសំេឡងបក្សយសច់េរឿង 
និងមេនសេ%្តនេដយនរ#អ្កេ្ចៀងមួយ្កុមតូច។ របំ្ពះរជ្ទព$%េស្ើរែតបត់បង់អស់េនេ្កមរបបែខ្រ្កហម ែដលបន
គស់រ"េលើងេចលេស្ើរែតទំង្សុង នូវ្គ#នដកម្និង្គ#ដូរ$%ត'នី្។ តំងពីករដួលរលំៃនរបបបុ៉ល ពត េនឆ"#ំ១៩៧៩ មក ្កុមរបំ
្ពះរជ្ទព$%្ត#វបនេគបណ#$ះបណ#$លេឡើងវ"ញ និងបនដំេឡើងក្មងនដកម្ពីេដើមៗេឡើងវ"ញ។ របំបុរណែដលជផ្#វករ ្ត#វ
បនផ"#រភ"#ប់ជថី្ជមួយមហក$%្ត និងសសន ចប់ពីេពលេនះមកបនក"#យេទជធតុស្#លមួយស្មប់កសង្បេទស និង
កសងអត្ស%&'ណែខ្រជថី្។ សព្ៃថ្េនះ របំ្ពះរជ្ទព$%បនរកេឃើញេឡើងវ"ញេហើយ នូវរសី្្តចះ្តចង់របស់ខ្#ន បុ៉ែន្មន
េនជួបឧបសគ្ជេ្ចើន ដូចជ កង្ះខតថវ#ក និងេរងសែម្ង ករ្បកួត្បែជងពីសំណក់្បព័ន្េឃសនព័ត៌មន ឬហនិភ័យ
ៃន្បជ្បិយនីយកម្សិល$%ៈទក់ទងនឹងវ"ស័យេទសចរណ៍។ េនមន្តឹមែត្គ#នដកម្បីបួននក់បុ៉េណ&'ះ ជអ្កែដលបនរួចខ្#ន
និងរស់រនមនជីវ$ត េហើយេចះដឹងពិត្បកដអំពីក"#ច់សិល$%ៈទំងអស់ រហូតេធ្ើឱ"#របំេនះមនលក្ណៈដ៏សំបូរែបបេទៀតផង។ 

រ្តីអង្រ គឺជសកម្ភពវប#$ធម៌បរំង ែខ្រមួយ បង#$ញនូវទស#$នីយភពសិល$%ៈ ពីរជសហព័ន្មួយ គឺជវប#$ធម៌បសិ្ម
្បេទស និងមួយេទៀតជវប#$ធម៌បូព$%្បេទស ែដលសហកររួមគ"#េធ្ើឱ"#េចញបនជែផ្ផ%& នូវវណ្កម្មួយចំនួនរវង្កុមសិល$%ករ
ែខ្រ និងបរំង។ ទស#$នទន (ក"្ក់េនចេន$%ះវប#$ធម៌បរំង និងវប#$ធម៌ែខ្រ) គឺជសរៃសែខ#$្កហមៃនករផលិតកម្វ%ធីេនះ។ 
សកម្ភពវប#$ធម៌េនះមនកំេណើតេនឆ"#ំ២០០០ តមករផ្#ចេផ្ើមរួមគ"#រវងឯកអគ្រដ្ទូតបរំង េលកអង់េ្ដ ហ"#ង់លីបូ៊ែរល និង
រដ្ម"នី្្កសួងវប#$ធម៌និងវ"ចិ្តសិល$%ៈែខ្រ គឺសេម្ច្ពះរម នេរត្មបុប$% េទវ$។ តំងពីេពលេនះមក ្ពឹតិ្ករណ៍េនះបនក"#យេទ
ជសកម្ភពសិល$%ៈដ៏ធំជងេគបង្ស់ និងជបន#$ស់ប្#រវប#$ធម៌ដ៏ចម#$ងែដល្ត#វបនេរៀបចំ និងស្មបស្ម$លេដយមជ#$មណ&ល
វប#$ធម៌បរំង។ តំងពីឆ"#ំ២០០៣មក ចំនួនសធរណៈជនែដលអេ#្ើញមកទស#$នមនករេកើនេឡើងជ្បចំ រហូតជិតដល់
៤.០០០នក់ េនឆ"#ំ២០០៥។ មនកម#$ំងេដយសរទទួលេជគជ័យនេពលកន្ងមក រ្តីអង្រ២០០៨ ក៏្ត#វបន្បកសថ នឹង
្បរព្េធ្ើពីៃថ្ទី៣១ មករ ដល់ៃថ្ទី២ កុម្ៈ ខងមុខេនះ េនរមណីយដ'(ន្បង្្បសទអង្រវត្។ ទនឹ្មគ"#នឹងករេធ្ើឱ"#សម#$%រែបប
នូវក្#ងករផលិតៃនកម្វ%ធី សកម្ភពវប#$ធម៌េនះ ក៏មនកិតិ្សព្ល្េឡើងៗជេរៀងរល់ឆ"#ំ។ បរ#មណទស#$និកជន្បចំឆ"#ំេកើន
េឡើងឈនេទដល់ជិត៤.០០០នក់ េនឆ"#ំ២០០៥ និងេលើសពី៤.៧០០នក់ េនឆ"#ំ២០០៦។ សកម្ភពវប#$ធម៌េនះ្ត#វបន
្បព័ន្េឃសនព័ត៌មនជេ្ចើន ចុះមកយកព័ត៌មន េហើយករចុះផ"#យេនឆ"#ំ២០០៦ មនេ្ចើន និងសុទ្សឹងជមតិសរេសើរ។ 

របំ្ពះរជ្ទព*+ របំក%&ច់បុរណែខ្រមន ចំនួន ៨២  របំ និងរបំេរឿងមនចំនួន ៣៥  េរឿង : 

• របំែដលរស់េឡើងវ.ញមនចំនួន ៥៤របំ និង េនបត់បង់ចំនួន ២៨របំ 
• របំេរឿងែដលរស់េឡើងវ/ញមនចំនួន២១ េរឿងនិងេនបត់បង់ ចំនួន ១៤ េរឿង 
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សេម្ច្ពះេរៀម នេរត្ម បុប$%េទវ) ្ទង់សែម្ងរបំបួងសួង 

របំ្ពះរជ្ទព*+ ជរបំក&'ច់បុរណែខ្រ ែដលជទ្មង់សិល,-ៈសក0,រៈ(សិល$%ៈេទវៈ) មួយែដលមនវ័យ ចំណស់ ដ៏យូរលង់ 
ណស់មកេហើយេនក្,ងចំេណមទ្មង់សិល45ៈសក84រៈ េហើយក៏ជទ្មង់សិល01ៈ ែដលមនតៃម្ពិតខងស/0រតី និងខងបេច្កេទស 
កំរ$តខ្ស់ក្+ងចំេណមទ្មង់សិល56ៈ ទស#$នីយភព េនកម្&ជ។ កលេដើមេឡើយ នសម័យមហនគរ នដករ នដករ%នី 
្បចំ្បសទមនតួនទី ស្មប់ រំ ឧទិ្សដល់អទិេទព ឬរំថ%&យេទវៈរជ គឺជ និរសសនិ្ភព ពីស$%នមនុស%*េលក 
េទស$%នេទវត និងជសិល'(ករ+នីសនិ្ភព ឬជសនិ្ភវករ+នីខងផ្1វដួងចិត្ គំនិត ែដលធ%&ប់បនរំផ&.ព្ផ&1យ សីលធម៌ 
និងគុណធម៌ េដើម%&ីេសចកី្សុខ សនិ្ភពែខ្ររប់ពន់ឆ01ំមកេហើយ។ េយើងអចសកល*+ង សនិ្ដ&'នបនថ ទ្មង់ក'(ច់បុរណែខ្រ 
របំ្ពះរជ្ទព'( គឺជទ្មង់របំ,សី្ េ្ពះកលេដើមេឡើយ អ្កសែម្ងតួអង្មនបួន ៖ តួនង (!សី្) តួនយេរង (បុរស) 
តួយក%& និងតួស'( ្ពមទំងតួបន+,ប់បន,/ំ មនតួសត្សុទ្ែត្សីៗ ជអ្កសែម្ងតួអង្ទំងេនះ េលើកែលងែតតួតឥសី 
និងតួត្'កបុ៉េណ./ះែដល សែម្ងេដយ្បុសៗ។ 

េ្កយមកេដយមនករវ,វត្ន៍របស់ទ្មង់សិល78ៈេនះ តួអង្ស'(្ត*វបនសែម្ង េដយ្បុសៗរហូតមកដល់សព្ៃថ្។ 

 

 
្កុមរបំៃន ហ្#ងសីុសុវតិ្ 

របំ្ពះរជ្ទព*+ របំក%&ច់បុរណែខ្រ ជ្បេភទរបំ ែដលនដករ េ្បើចលនកយវ+ករក./ច់ និងមេនសេ()*តនយ$%ងបិុន 
្បសប់េទតមករវ,វត្ន៍ៃនសច់េរឿងេរៀបរប់ ប"#$ក់េដយទំនុកេ្ចៀង ៃន្កុមចេ្មៀង ជពួក (ជេហៀរេល) ែដលមនតួនទី 
េ្ចៀងជូនរបំេនះ ជមួយនឹងវង់េភ្ងពិណពទ,- ែដលមនតួនទី្បគំជូនរបំេនះផងែដរ។ 
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ឧបករណ៍វង់េភ្ងពិណពទ12 

1. រនតឯក 
2. រនតធុង 
3. រនតែដក (បច្$ប%&ន្មិនសូវែដលេឃើញេ្បើ) 
4. រនតេថង (បច្$ប%&ន្មិនសូវែដលេឃើញេ្បើ) 
5. គងធំ (គងវង់ធំ) 
6. គងតូច (គងវង់ធំ) 
7. សំេភរ 
8. ស្រធំមួយគូ 
9. ស្រជ%&មួយគូ (បច្$ប%&ន្មិនសូវែដលេឃើញេ្បើ) 
10. ៃ្សឡមួយគូ 
11. ឈឹង 
12. ្កប 

 

វ"េដអ ូ្កុមេល'(ន្ពះរជ្ទព(/សែម្ងរប ំ្ពះេថងនងនគ 
LE CORPS DU BALLET ROYAL DU CAMBODGE INTERPRÈTE PREAH THONG NEANG NEAK 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ym2ZSank51s 
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្បវត្ិរបំ្បជ្បិយែខ្រ រំវង់ រំក'(ច់ 
ឯកសរ្សវ្ជវវប)*ធម៌ែខ្រ, ១៥ មីន២០១៨ 

 

េយងតមេសៀវេភ «ទស#$នីយភពែខ្រ» េលើកេឡើងថ មិនខុសអី្ពីែល#$ង្បជ្បិយ េចលឈូង លក់កែន&'ង ចប់កូនែខ្ង 
េបះអង្ញ់ េស្ចចង់ ឬែល#$ងឯេទៀតែដលែខ្រនិយមនំគ"#េលងកម#$ន្ក្#ងពិធីបុណ()នន ពិេសសគឺបុណ$%ចូលឆ*$ំ្បៃពណីជតិ
េនះេឡើយ របំ្បជ្បិយរំវង់ រំក$%ច់ គឺជ្បេភទរបំែដលមនករនិយមជទូេទេនក្#ងទូទំង្បេទស េទះេនទី្កុង ក៏ដូចជ
ជនបទ េនតំបន់ភំ្ ក៏ដូចេនវលទំនប ឬក៏តំបន់មត់សមុ្ទ ។ របំ្បជ្បិយែខ្រេនះ ជ្បេភទរបំែដលងយចំ ងយេចះ 
េហើយងយេរៀបចំសែម្ងេទៀតផង ។ អ្ស័យេហតុេនះេទើបេគសេង្តេឃើញ្បជជនែខ្រ តំងពី្ពះរជ នមឺុនសព្មុខម$នី្
រហូតដល់្បជរ%ស្ ទំងេក្ង ទំងចស់ ្បុស្សីេចះរំរបំេនះ ្គប់ៗគ"# ។ 

ឯពក#$ថ «រំវង់» គឺជលក្ណៈពិេសសស្មប់សម#$ល់រូបភពៃនរបំេនះ េពលគឺេពលរំេគនំគ"# រំបន្គ"#ជរង្ង់មូល េហើយជ
របំស្មប់រំេលងកម#$ន្ ឬក៏រំេដើម%&ីបំបត់ករេនឿយហត់ េ្កយពីករបំេពញពលកម្ននរួច ។ 

ចំេពះ្បវតិ្កំេណើតៃន «របំរំវង់» េនះវ"ញ េបើពឹងែផ្កេលើឯកសរសរេសរែដលមនបនិ្ចបន្&ច និងែផ្កេលើភពជក់ែស្ងក្#ង
ជីវ$តែដលបន្ប្ពឹត្ដល់េយើងសព្ៃថ្េនះ េជឿថ សិល$%ៈរំវង់មនអយុេ្ចើនសតវត$%រ'ណស់មកេហើយេនេលើទឹកដីៃនមតុភូមិ
កម្$ជ ។ េ្ពះតំងពីបុេព្ដ៏យូរលង់ ទំងជនជតិែខ្រ និងជនជតិឯេទៀត ែដលសិ្តក្#ងអំបូរជមួយគ"#ដូចជ ព្ង ្គឹង ទំពូន េ្ព
… មនករទក់ទងនឹងកររំវង់ ឬជរង្ង់មូលេនះជេ្ចើន ។ 
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-បងប្$នជនជតិែខ្រេលើ ភូមិភគឦសនៃន្បេទស ឬតំបន់ៃ្ពភំ្ៃនភូមិភគដៃទេទៀតនិយមរំេលងកម#$ន្េនជំុវ%ញភ្ក់េភ្ើងន
េពលរ្តី ។ ទម#$ប់រំវង់ជំុវ%ញភ្ក់េភ្ើងេនះមនអយុេ្ចើនពន់ឆ"#ំមកេហើយ េហើយក៏េនមនេសសសល់រហូតដល់សព្ៃថ្េនះ ។ 

- ក្#ងពិធីេលៀងអរក្ ឬេឡើងអ្កត (ជំេនឿែខ្រេដើមមនតំងពីយូរលង់ មុនសម័យែដល្ពហ្!"សសន និង្ពះពុទ្សសនហូរ
ចូលមកក្#ងតំបន់េ្ជយសុវណ្ភូមិ, េពលគឺតំងពីមុន៣០៩ឆ"#ំមុន ្គឹស្ស័ករជ (្ពះេតជគុណ ប"#ង ខត់…) ជនជតិែខ្រ
ែតងនំគ"#សង់េរងតូចមួយេដយេធ្ើរជវ័តព័ទ្ជំុវ%ញ េហើយរូបេមមត់ (អ្កចូលរូប) ែតងែតរំជរង្ង់មូលជំុវ%ញេរងេនះ ក្#ងេពល
្បរព្ពិធីេលៀងអរក្េនះ ។ 

- ឯពិធីកប់្កបីថ"#យអ្កតរបស់បងប្$នជនជតិព្ង ្គឹង ទំពូន មនអយុេ្ចើនរប់ពន់ឆ"#មំកេហើយ ែដលេគេឃើញមនរូបចម&'ក់
េនេលើជ"#$ំង្បសទបយ័ន ែដលកសងក្#ងរជ្កល្ពះបទជ័យវរ#័នទី៧(១១៨១-១២១៨) េហើយែដលបងប្$នេយើងែថរក%&
ឱ"#គង់វង%&រហូតមកដល់សព្ៃថ្េនះផងេនះ ក៏មនទម#$ប់រំជវង់ ឬជរង្ង់មូលផងែដរ ។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត បងប្$នជនជតិ េ្ព ព្ង ្គឹង ទំពូន េន្បកន់ខ'(ប់ទំេនៀម «រំវង់ភូមិថី្» ែដលភសជនជតិនិយមថ «
រំវង់្សុ◌៊ក ហន់េទើម» ។ របំរំវង់ភូមិថី្េគមនទម#$ប់េធ្ើេនក្#ងេពេលប្#រភូមិពីភូមិចស់េទរស់េនភូមិថី្ ។ តមធម្តក្#ង
រយៈេពលពីបីេទ្បំពីរឆ"#ំ មុននឹងប្#រភូមិ ឬចកេចញពីភូមិចស់ េមក$ន&'ញ និងចស់ទំុក្#ងភូមិ ែតងនំគ"#េធ្ើពិធីផ"#ងេទតមជំេនឿ
របស់ខ្#នេដើម%&ីរកកែន្ងដីថី្ ែដលមនលក្ណៈភូមិស&ស្ល្ មនទឹក្គប់្គន់ និងជកែន្ងែដលអចករពរសនិ្សុខជូនញតិ
មិត្ក្#ង្សុកភូមិបនល្ ។ េពលផ"#ងេរ#សរកដីថី្បនេហើយ េទើបេគនំគ"#េធ្ើពិធីកំណត់ឆ"#ំស្មប់រស់េន គឺឱ"#ដឹងថ េតើពួកេគអច
រស់េនបនបុ៉ន%&នឆ"#ំ េននឹងភូមិថី្េនះ ? ពិធីកំណត់ឆ"#ំស្មប់រស់េនេនះ្ប្ពឹត្េទេដយេមក$ន&'ញ និងចស់ទំុភូមិេធ្ើពិធីផ"#ង
េដយយក្បទលមកចិត្ទម#$ក់េលើដីចំនួន្បំពីរចំណិត ។ េបើ្បទលេនះ្កឡប់បុ៉ន%&នចំណិតេនះេគេជឿថ េគអចរស់េន
ក្#ងភូមិថី្េនះបនបុ៉ណឹ្ងឆ"#ំែដរ េពលគឺតមចំនួនចំណិត្បទលែដល្កឡប់េនះ ។ ដូចជេបើ្ បទល្កឡប់បី ឬ្បំចំណិត 
េនះេគអចរស់េនទីេនះបនបី ឬ្បំឆ"#ំែដរ ។ ជំេនឿេនះមនេរៀងរហូតតំងពីបុេព្ យូរលង់ណស់មកេហើយរហូតដល់សព្
ៃថ្េនះ ។ េពលេធ្ើពិធីផ"#ងរកដីថី្បនេហើយេមក$ន&'ញក៏្បកសឱ"#អ្ក្សុក អ្កភូមិរុះេរ%ពីភូមិចស់េទេរៀបចំផ្ះសែម$%ងេនភូមិថី្ 
។ េពលនំគ"#ចូលេទភូមិថី្ជដំបូង េគនំគ"#្បរព្ពិធីសែម្ងរបំរំវង់ភូមិថី្េនះមុនេគបង្ស់ ។ អ្ក្សុកអ្កភូមិមន្សី មន្បុស
នំគ"#រំជគូ(តម្បៃពណីដូនត)តៗគ"#រហូតដល់បច្$ប%&ន្េនះ ែដលមនជំេនឿថ នឹងនំឱ"#េគ ្គប់ៗគ"#បនេសចកី្សុខចេ្មើន  

ករេរៀបរប់ខងេលើេនះប"#$ក់ថ របំរំវង់េន្បេទសកម្$ជ មនតំងពីយូរយរណស់មកេហើយជរបំែដលជប់នឹងពិធី្បៃពណី 
ែតលុះចំេណរេ្កយមកេទើបក"#យជរបំ្បជ្បិយែដលមនករនិយមចូលចិត្ពី្គប់មជ#$ដ&#នក្#ងសង្មជតិកម្$ជទំងមូល ។ 
េ្កយមកេទៀតក្#ងេពលែដល្បេទសជិតខងមន េសៀម និងឡវ បនចប់កំេណើតេឡើង របំរំវង់េនះ ក៏ដូចជទ្មង់សិល$%ៈ
ឯេទៀតែដរ បនហូរចុះហូរេឡើង ឬក៏ជះឥទិ្ពលឆ្ងគ"#េទវ"ញេទមករវងែខ្រ និងលវ ែខ្រ និងេសៀម ពិេសស្គប់តំបន់ជយែដន 
និងតំបន់ែដលមន្បជជនែខ្រ-លវ ឬែខ្រ-េសៀមរស់េនលយឡំគ"#េ្ចើនេនះ ។ 

េបើតមឯកសរ ខ្ះៗែដលេនសល់ និងតមព័ត៌មនែដល្កុមអ្ក្សវ្ជវទទួលបនពីចស់ទំុជេ្ចើនបនប"#$ក់ថ េន
្បេទសកម្$ជរបំ្បជ្បិយរំវង់ រំក$%ច់ បនរ"កចេ្មើនយ◌៉ងខ"#ំងេនសតវត$%ទី២០ ។ ពិេសសគឺតំងពីេពលែដលចលន
ែខ្រឥស'(រៈេកើតមនេន្គប់តំបន់ក្#ង្បេទស និងជីវពលនរ#ក%&ហនេ្កកេឡើងបេណ$ញអណនិគមបរំង េដើម%&ីទមទរ
ឯករជ%&ជូនជតិមតុភូមិេនះមក េហើយែដលេគអចេឃើញមនសល់េនបទចេ្មៀងរំវង់មួយចំនួនែដលអចជតឹកតង ឬជ
អនុស%&វរ)យ៍ៃនសម័យកលេនះផង ។ ្បែហលេនក្#ងេពលេនះែដរ ែដលឥទិ្ពលៃនពក#$បរេទសដូចជពក#$ថ រំ «ឡំថូន» 
ឬឡក «ឡំថូន» ថូនគឺស្រ ្ត#វែខ្រយកមកេ្បើ េ្ពះេពលេនះកងទ័ពែខ្រឥស'(រៈែដលេបះទីតំងក្#ងៃ្ព េ្ជៗ តំបន់ភំ្ដងែរក 
តំបន់្ជវឱរ◌៉ល់ ភំ្្កវញ តំបន់ភគឦសនៃន្បេទស (ែដលអចចងសម័្ន្ជមួយឥស#$រៈឡវ) ឬតំបន់មត់សមុ្ទកី្ េ្ចើន
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នំគ"#េលងរំវង់ េដយេ្បើស្រៃដមួយបុ៉េណ&'ះ និងចេ្មៀងែដលមនលក្ណៈងយ្សួលក្#ងករកម#$ន្េទតមកលៈេទសៈៃនករ
តសូ៊ និងកររស់េនេដយយកៃ្ពេ្ជជមូលដ%&នបែង្ក ។ សូមប"#$ក់ថ ស្រៃដេនះជស្រៃនវង់េភ្ងអរក$% ឬវង់េភ្ង្បៃពណី 
េភ្ងកររបស់ជនជតិែខ្រែដលមនកំេណើតរប់ពន់ឆ"#ំមកេហើយ ។ 

តំងពីេពល្សុកែខ្របនឯករជ%& ពីពួកអណនិគមបរំងនៃថ្ទី៩ វ"ចិ្ក ឆ"#ំ១៩៥៣ មក ្បេទសជតិ និង្បជរ%ស្មន
េសរ$ភព្គប់្គន់ ។ របំ្បជ្បិយរំវង់ រំក$%ច់ ក៏បនរ"កចេ្មើនយ"#ងខ"#ំងក"# េពលគឺេនកែន្ងខ្ះ េគរំជមួយស្រៃដ េពលខ្ះ
េគរំជមួយវង់េភ្ងែខ្រ ែដលមនឧបករណ៍ ស្រ ្ទ រនត និងឧបករណ៍េ្ចើន េផ#$ងៗេទៀតរហូតដល់វង់ត"នី្សម័យយ◌៉ងទំេនើប 
ែដលេយើងេឃើញរហូតដល់សព្ៃថ្េនះផង ។ 

រេបៀបសែម្ង 
ដូចបនពណ៌នរួចមកេហើយថ រំវង់ រំក$%ច់ ជរបំ្បជ្បិយែខ្រមនលក្ណៈងយ្សួលចំ ងយេចះ ទំងក"#ច់ក"&'រ េ្បើៃដ 
េជើង ក ចេង្ះ េទៀតេសតក៏សម#$ណស់ែដរ។ ចង#$ក់វ"ញមិនយឺតេពក ក៏មិនញប់េពកែដរ គឺេបើស"#ប់សំេឡងស្រៃដឮ «ប"#ក់ 
េពើង ប"#ក់ (ៗ)» ឬក៏ «តក់ ទីង តក់ (ៗ)» យ"#ងេនះ ។ ក្#ងេពលរំទំង្សីទំង្បុស ្ត#វេបះជំហនេឆ្ងស"#េំទមុខ េដយ
្សីរំេនខងមុខ ្បុសរំពីេ្កយបន្គ"# ឬេពលខ្ះរំេកៀងគ"# ឬជំរុញឱ"#ប្#រគូក៏មន ។ ឯៃដ្ត#វ «ជីប» ពីេ្កម េហើយេលើកចំ
ពីមុខេទ «ល» ខងេលើ ប"#$%សគ"# េឆ្ងម្ង ស"#ម្ំង េហើយៃលៃដ និងេជើងេនះក៏ឱ"#ប"#$%ស់គ"#ផងែដរ គឺេបើឈនេជើងស"#េំទ
មុខ ្ត#វេលើកៃដេឆ្ង េហើយេបើឈនេជើងេឆ្ងេទមុខវ"ញ ្ត#វេលើកៃដស"# ំ។ល។ រួចជួនកលេគរំេធ្ើដំេណើរេទមុខបីជំហន រួច
េគះេជើងមកខងេ្កយ «មួយ» ក៏មន េហើយេចះែតបន្យ"#ងេនះជរង្ង់មូលរហូតេទ ។ 

ឯចង#$ក់េភ្ងរំវង់វ"ញ ជទូេទេពលចប់េផ្ើមេ្ចើនែតសិ្តេនក្#ងចង#$ក់នឹង ឬេស្ើរធម្ត លុះជិតចប់បទ នីមួយៗ ្កុមត"នី្េ្ចើនែត
្បគំរេន្ើនេឡើងៗ «ញប់េឡើងៗ» រហូតដល់ចប់ ។ 

ចំែណកខងរំក$%ច់ ក៏មនលំនំ្បហក់្បែហលគ"#នឹងក"#ច់រំវង់ែដរ គឺៃដ្ត#វ «ជីប» ពីេ្កម េហើយេលើកខ្ស់េឡើងេលើ រួចេទ «
ល» េនខងេលើខងេឆ្ងម្ង ខងស$%ំម្ង ប្#រេវនគ"#េដយៃលឱ"#ប"#$%សគ"#នឹងេជើង ែដលេបះែខ្ងគ&'ឈនេទមុខេនះផង ។ 
េពលគឺេបើេបះេជើងស"#ឈំនេទមុខ ែខ្ងេជើងេឆ្ងែដល្ទទម្ន់ដងខ្%ន ៃដេឆ្ងែដល «ជីប» ពីេ្កម្ត#វវសេលើកខ្ស់ េឡើងេលើ
្តឹមចុងចិ#ឹ្ម េហើយ «ល» េនខងេឆ្ង ។ លុះដល់ឈនេជើងេឆ្ងេទមុខ ែខ្ងនឹងេជើងស"#ែំដល្ទទម្ន់ដងខ្%នវ"ញេនះ 
ៃដស$%ែំដល «ជីប» េនខងេ្កម្ត#វេលើកខ្ស់េឡើង រួច «ល» េនខងស$%ំវ"ញម្ង ។ េធ្ើចលនយ"#ងេនះក្#ងដំេណើររំឈនេទ
មុខជរង្ង់មូលដូចជរំវង់ែដរ ខុសែតចង#$ក់េនះយឺតជង គឺេបើស"#ប់េជើងស្រេឃើញ «តក់ តក់ ទីង ទីង (ៗ)» ឬ «ប"#ក់ ប"#ក់ 
េពើង េពើង (ៗ) » យ"#ងេនះ ។ 

ឯករតុបែតងលំអស្មប់រំវ"ញមនលក្ណៈសម#$បំផុត គឺមនែតទីលនស"#ត និងតុដក់ផ"#មួយថូ ឬមួយេផើងែដលេគ
ចត់ទុកជស្#លកណ#$លបុ៉េណ&'ះ ។ បុ៉ែន្សម័យថី្េនះេឃើញេគមនតុបែតងលំអេភ្ើង ឬអី្ េផ#$ងៗេទៀតេទតមភពសម#$%រែបប
របស់កែន្ង នីមួយៗេទៀតផង ៕ 
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របំរំវង់(្*រ 

ជបឋម ចូរេយើង្កេឡកេមើល្ត#សៗ េទេលើនិយមន័យរបស់ពក&' រំវង់ ក្#ងបរ#បទែខ្រ-មន ឬ មន-ែខ្រ ។ ពក#$រំ ែដលជ
កិរ$យស័ព្គឺជករសែម្ងភពរ"ករយសប#$យតមកយវ$ករខ្#ន្បណេជើងៃដជេដើមេហើយ ពក#$របំគឺជពក#$េកើតេចញពីពក#$
រំ ។ រ"ឯពក#$វង់ែដលជនមគឺមនន័យថរង្ង់ឬមូល។ េតើរបំរំវង់េកើត េឡើងេនេពលណ ? សំនួរេនះមនសរៈសំខន់ណស់ 
ស្មប់ជនជតិែខ្រែដលចត់ទុករបំេនះជមរតកវប#$ធម៌អរូបីយ្បចំជតិរបស់ខ្'នរួចេទេហើយេនះ។ 
េបើតមករ្សវ្ជវរបស់េយើង និងេលក ទំុ េព្ជ្កវ$ល កន្ងមកេនះ រំវង់ែខ្របច្$ប%&ន្េកើតេចញពីរំវង់របស់សហគមន៍ែខ្េដើមឬ
ែខ្រេលើ ែដលជជនជតិភគតិច ដូចជ ព្ង ្គឹង េ្ព និង ទំពូន  ែដលភគេ្ចើនរស់េនតមតំបន់ខ្ង់របឬៃ្ពភំ្ក្(ងភូមិភគ
ឦសនៃន្បេទសែខ្របច្$ប%&ន្ក៏ដូចេន្បេទសេវៀតណមសណ#ខងត$%&ងនិងេន្បេទសលវជេដើម។ បែន្មពីេនះេទៀតេដយ 
សរ ែតេន្បេទសេសៀមឬេនតំបន់េផ#$ងៗឯេទៀតមួយ ចំនួនែដលមនជនជតិែខ្ររស់េនយ"#ងកុះករេនេឡើយកំពុងេពញនិយម
របំខងេលើេនះែដរ។ េយើងអចចត់ ទុកថ្បករេនះគឺជភស្$តងបង#$ញឲ"#ដឹងថរបំរំវង់្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេដយបុព្ករ'ជន
ែខ្រយ&'ងពិត្បកដឥតែក្ងក&'យក្*ងអតីតកលដ៏យូរលង់មួយមុនឥទិ្ពលឥណ#$ ។  ពក់ព័ន្េទនឹង្បភពៃនរបំេនះ សូមជ្មប 
ថគំនូរេលើជ"#$ំងភំ្នសម័យបុេរ្បវតិ្ស+ស្មួយចំនួនែដលេគបនជួប្បទះជអំណះអំណងដំបូងបំផុតៃន្បៃពណីរំវង់េនះ។ 
ដូចបនកត់សម()ល់រួចមកេហើយករែដលសហគមន៍មន-ែខ្រនិងែខ្រនិយម្បតិបតិ្របំរំវង់េនះជពិេសសេនេពលែដល ចូលឆ%&ំថី្
ែខ្រឬក៏េនេពលែដលចូលរស់េនភូមិថី្ម្ងៗ ែដលជ្ពឹតិ្ករណ៍សំខន់ក្(ងជីវ$ត្បចំៃថ្ឆ្*ះប,-.ំងឲ"#េឃើញនូវេខឿនវប'(ធម៌រួមរវង
ែខ្រនិងកុលសម័្ន្ព្ងរស់េនតមតំបន់ខ្ង់រប។ េលើសពីេនះេទៀតឆ្ងតមករសិក&'វ"ភគបង#$ញថរបំរំវង់ពិតជមនលក្ណៈ 
ពិេសសែមនែដលបង្ប់នូវអត្ន័យសីុជេ្មៃ្កែលង ។  ដូចឧទហរណ៍ខងេលើរំវង់ែខ្រមិន្គន់ែតតំណងឲ"#ភពរ"ករយ
សប#$យែតបុ៉េណ,#ះេទ ក៏បុ៉ែន្ទនឹ្មនឹងេនះេធ្ើឲ"#េយើងេឃើញនូវលក្ណៈពិសិដ្របស់ជំេនឿដូនតផងែដរ។ពីេ្ពះ ក្#ង្បព័ន្គំនិត
របស់មនុស"# បុរណ កររំជវង់ឬរង្ង់មូលមនន័យថករេធ្ើឲ"#េកើនេឡើងនូវក្មិតថមពល ដ៏ពិសិដ្របស់ធម្ជតិែដលអចនំមក
ឲ"#ចំេពះខ្#ននូវកម#$ំងពលំ ្ពមទំងជមួយេនះផងែដរភពរ"ករយសប#$យឥតេខ%&ះ ។ ដូចេនះេបើេយើងពិនិត%& េមើលរំវង់ែខ្រ ែផ្ក
និមិត្រូបវ"ញ េយើងេឃើញថ រង្ង់មូលែដលរែមងែតបង្ប់នូវលក្ណៈដ៏ពិសិដ្សកលមួយពិតជតំណងឲ"#ស្#លៃនជីវ$ត េដយេហតុ 
ថ ក្#ងសង្មបុរណ អី្ៗទំងអស់ ក្#ងេលកេយើងេនះសុទ្ែតេកើតេចញពីចំណ$ចស្#លកណ#$ល ែដលជចំណ$ចេផ្ើមនូវជីវ$ត ដូចជ 
ខ"#ល់ព"#'ះសង"+រពពកទឹកកួច។ល។ែដលតំណងឲ"#ឥទិ្ពលធម្ជតិ។ ដូេច្ះេហើយ បនជែខ្របុរណេជឿជក់ថ ភព្តជក់្តជំុ 
និងសិរ$មង្លពិតជនឹងេកើតមនេឡើងពំុខនកលេបើេគរំជវង់ៗ។ ម"#$"ងវ'ញេទៀតវង្ង់មូលេនះក៏អចជួយបីបច់ែថរក%&ពួកេគក្#ង 
ករទប់ទល់នឹងឧប្ទុបចៃ្ងទំងឡយមកពីេ្កែដលយយីសហគមន៍មនុស%&។ សរុបេសចកី្មកេយើងអចនិយយជរួមេឡើង 
វ"ញែដលពំុអចឲ"#េយើងមនមនិ្លសង()័យបនេឡើយេនះ គឺអត្ន័យសីុជេ្ម ៃនចំណ$ចស្#លកណ#$លវង់ ឬ រង្ង់មូលែដល
មនុស%&ែខ្របុរណេជឿជក់ថ ជករចប់េផ្ើមេឡើងនូវអី្ៗទំងអស់ពីេ្ពះរល់សកម្ភពឬថមពលទំងអស់ជំុវ%ញៃនពិភពេលកគឺ
សុទ្ែតេផ្ើមេឡើងពីចំណ$ច កណ#$លេនះឯងេហើយ បន#$ប់មកក៏បនរ"ករលដលធំេទៗេដយមនសណ#$នជក"#ច់គូថខ"#ងេហើយ 
េនទីប$្ប់ក៏្គបដណ&ប់ទូទំងច្កវឡយ"#ងឆប់រហ័ស។ គឺក្#ង ករណីេនះកររំជវង់ៗ ឬរង្ង់មូល្ត#វបនេគចត់ទុកថ 
ជេដើមេហតុៃនឥទិ្ពល ្បកបេដយលក្ណៈពិសិដ្អស#$រ$& មិនមនលក្ណៈខុសែប្កពីអី្ ែដលេគធ"#ប់មនក្#ងផ្ត់គំនិត គឺ
ដំេណើរៃនវ"#$%ណែដរ ។ តមពិតេទ តមកយវ$ករេនះ េគចង់បង&'ញពីេគលបំណងរបស់េគេហើយេនះក៏ជជំហនទីមួយនំេទ
កន់េសចកី្សុខសប#$យឬសិរ$មង្ល។ មូលេហតុែដលែខ្ររំវង់ គឺពិតជេផ្ើមេចញពីទស#$នៈខងេលើេនះ េហើយវក៏មិនែមនជេរឿង
ៃចដន%&េឡើយគឺេដយសរែតជំេនឿ សសនយ"#ង្បកដ ។ ែតសំខន់បំផុត ែដលេយើង្ត#វកត់្ត របំរំវង់ែដលជទម#$ប់បន 
ក"#យេទជទស&'នៈទម#$ប់្បៃពណី្បជជតិែខ្រេហើយ្ត#វបន្បរព្រហូតដល់សព្ៃថ្ ៕ (ម.្តេណ)  សគូ សមុ៉ត  
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របំ!"ជ!"ិយ!្#រ រំវង់  
 

 
រំវង់ជរបំ្បជ្បិយេកើតសតវត$%រ'ទី៧សម័យែខ្រ មន ្បេទសកម្)ជ ។ រំវង់ ជនជតិែខ្ររំបន្គ/0ជរង្ង់មូល រំកំសន្ក្(ងេពល 
ចូលឆ%&ំ េពលចូលរស់េនភូមិថី្ម្ងៗ ឬបុណ%&េផ%)ងៗមនលក្ណៈសប%3យរ6ករយ។  របំ្បជ្បិយែខ្រេនះ ជ្បេភទរបំែដល
ងយចំ ងយេចះ េហើយងយេរៀបចំសែម្ងេទៀតផង ។ អ្ស័យេហតុេនះេទើបេគសេង្តេឃើញ្បជជនែខ្រ តំងពី្ពះរជ 
នមឺុនសព្មុខម$នី្ រហូតដល់្បជរ%ស្ ទំងេក្ង ទំងចស់ ្បុស្សីេចះរំរបំេនះ្គប់ៗគ"# ។ 
>> រំវង់ ជរបំ្បជ្បិយែខ្រមនលក្ណៈងយ្សួលចំ ងយេចះ ទំងក"#ច់ក"&'រ េ្បើៃដ េជើង ក ចេង្ះ េទៀតេសតក៏សម#$
ណស់ែដរ។ ចង#$ក់វ"ញមិនយឺតេពក ក៏មិនញប់េពកែដរ គឺេបើស"#ប់សំេឡងស្រៃដឮ «ប"#ក់ េពើង ប"#ក់ (ៗ)» ឬក៏ «តក់ ទីង តក់ 
(ៗ)» យ"#ងេនះ ។ ក្#ងេពលរំ ទំង្សី ទំង្បុស ្ត#វេបះជំហនេឆ្ងស"#េំទមុខ េដយ្សីរំេនខងមុខ ្បុសរំពីេ្កយបន្
គ"# ឬេពលខ្ះរំេកៀងគ"# ឬ ជំរុញឱ"#ប្#រគូក៏មន ។ ឯៃដ្ត#វ «ជីប» ពីេ្កម េហើយេលើកចំពីមុខេទ «ល» ខងេលើ ប"#$%សគ"# 
េឆ្ងម្ង ស"#ម្ំង េហើយេលើកៃដនិងេជើងេនះក៏ឱ"#ប"#$%ស់គ"#ផងែដរ គឺ េបើឈនេជើងស"#េំទមុខ ្ត#វេលើកៃដេឆ្ង េហើយេបើឈន
េជើងេឆ្ងេទមុខវ"ញ ្ត#វេលើកៃដស"# ំ ។ល។ រួចជួនកលេគរំេធ្ើដំេណើរេទមុខបីជំហន រួចេគះេជើងមកខងេ្កយ «មួយ» ក៏
មន េហើយេចះែតបន្យ"#ងេនះជរង្ង់មូលរហូតេទ ។ 

>> ឯចង#$ក់េភ្ងរំវង់វ"ញ ជទូេទេពលចប់េផ្ើមេ្ចើនែតសិ្តេនក្#ងចង#$ក់នឹង ឬ េស្ើរធម្ត លុះជិតចប់បទនីមួយៗ ្កុមត"នី្
េ្ចើនែត្បគំរេន្ើនេឡើងៗ «ញប់េឡើងៗ» រហូតដល់ចប់ ៕ 

Ram Vong (Danse en rond) est une danse très populaire au Cambodge. 
Les filles et les garçons dansent en rond. Les danseurs suivent les 
danseuses, leurs mains se placent en deux positions : « plié, serré » ou 
« déplié ». On danse le Ram Vong surtout pendant les fêtes du nouvel 
an ou pendant les fêtes de village. Cette danse exprime la joie de vivre. 
Les filles sont souvent habillées en tenue traditionnelle khmère. Du fait 
de sa facilité d’exécution, cette danse est pratiquée du Palais Royal 
jusque dans tous les villages du pays. 
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. 

La danse du Cambodge peut être divisée en trois catégories 
principales : 
• classique, élaboré dans les cours royales, 
• populaire, décrivant la vie quotidienne, 
• vernaculaire, ayant une fonction sociale. 

La danse classique 
Ballet royal du Cambodge. 

Le Ballet royal du Cambodge, également appelé danse classique khmère    

(khmer : េល#$ន្ពះរជ្ទព$,), est un art sacré des Khmers qui accompagne depuis plus de mille ans 
les cérémonies royales. Les Khmers offrent ainsi les danses aux génies et divinités en vue de 
prier les choses sacrées de venir chasser les malheurs de toutes sortes, afin d’avoir la paix et des 
pluies abondantes. On danse encore pour se divertir et oublier la fatigue de la vie pénible. 

Le répertoire classique comporte quatre types de personnages : Neang la 
femme, Neayrong l’homme, Yeak le géant et Sva le singe. Chacun possède ses couleurs, ses 
costumes, son maquillage et ses masques. Ses gestuelles complexes exigent des années de 
formation et sont accompagnées de musique cambodgienne. 
La danse classique khmère était à l'origine uniquement exécutée devant la famille royale. 
En khmer, on l'appelle robam preah reachea trop, ce qui signifie "danse de richesse royale". 
La danse classique khmère a de nombreux éléments en commun avec la danse classique thaïe, 
vraisemblablement en raison d'échanges culturels entre les cours des deux pays. Les costumes 
khmers et thaïs étaient à l'origine très similaires, mais de légers changements et des réformes 
apportés par la reine Kossamak Nearireath ont modifié le costume khmer. Au milieu 
du XXe siècle, la danse de cour a été portée à la connaissance du public. Elle est désormais 
exécutée durant des événements publics, des fêtes nationales et pour les touristes. 

Étymologie  
Les noms occidentaux pour cette tradition de danse font souvent référence à la cour royale; y 
compris la danse de la cour cambodgienne comme elle a été exécutée et maintenue par les 
préposés des palais royaux. En tant qu'art, il est formellement appelé le ballet royal du 
Cambodge (ou Royal ballet of Cambodia en anglais) par l'UNESCO, Cravath, Brandon, et 
d'autres encore dans le domaine académique; bien que ce terme puisse également désigner le 
ballet royal en tant que corps de ballet, la Compagnie Nationale de Danse du Cambodge. Le 
terme de "danse classique khmère" est également utilisé à côté "Royal Ballet of Cambodia" dans 
les publications de l'UNESCO et par les auteurs mentionnés. 

En Khmer, il est officiellement connu sous le nom Robam Preah Reach Trop (របំ្ពះរជ្ទព*+, 
lit. danses de la richesse royale) ou Lakhon Preah Reach Trop (េល#$ន្ពះរជ្ទព$,, lit. théâtre 

de la richesse royale. Il est également appelé Lakhon Luong (េល#$នហ្(ង, lit. le théâtre du roi). 
(laku est un mot dérivé du javanais qui signifie marcher). Pendant le régime de Lon Nol au 
Cambodge, la tradition de la danse était appelée Lakhon Kbach Boran 
Khmer (េល#$នក$'ច់បូរណែខ្រ, lit. théâtre khmer de style ancien), un terme le coupant de son 
héritage royal, 
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Danseurs classiques khmères. 
  
  

Les danses populaires 

 
Danse populaire cambodgienne lors du Northwest Folklife Festival de Seattle aux États-Unis 

 
Contrairement à la danse de cour, les danses populaires khmères ont un rythme rapide. Les 
mouvements et gestes n'en sont pas aussi stylisés. Les costumes sont ceux des gens dont elles 
décrivent la vie, paysans, montagnards. Elles sont accompagnées par un orchestre mahori, 
semblable au pinpeat, avec plus d'instruments à cordes et une flûte à la place du sralai (sorte 
de hautbois). 
 

Danses vernaculaires 
On les danse lors d'événements de la vie sociale. Elles comprennent notamment 
le ramvong (similaire au lam vong thaï ou lao), le ram kbach, le ram saravan, le lam 
leav (littéralement "danse lao"). Certaines de ces danses témoignent d'une influence des danses 
traditionnelles du Laos. En revanche, le rom kbach, par exemple, est largement inspiré de la 
danse de cour. 
 
 


