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“ច្រឹង” វធីិដ ាំច្រូវមួយបែែ 
វធីិដ ាំដុុះច្រូវតាមបែែែុរាណ្មានហច្រើនយ៉ា ង អាច្រ័យហៅហ ើរណ្ឋា នដីផង និង

អាច្រ័យហៅហ ើពូជច្រូវផង។ ច្រូវវរា ហេហច្រើនរទូង ឬហច្រុះកនុងបច្រហ ើកភ្លឺឱ្យមានទឹក
ដក់ច្េែ់ច្ាន់។១ រឯីច្រូវធងន់ជាំពូកខ្លុះ ពុាំងាយឱ្យផ មានដូរជា ច្រូវហ ើងទឹក ឬច្រូវ
ច្ែហដញទឹក ហេហច្រើនរទូង ឬហច្រុះកនុងបច្រជហច្ៅ ឬបច្រែឹង ឬរទូងកនុងច្តរ ាំងមានទឹកហច្ៅ
ដក់ហៅយូរបខ្។២  

ហដយប ក ច្រូវមួយបែែហទៀតហៅថា “ច្រូវរមាា រ” ហេហច្រើនដាំដុុះកនុងរមាា រថ្មីហទើែ
កាែ់ប កហរ ើរមាា តព្ច្ព៣ ឬែុរចារ់ធ្លល ែ់ដាំដុុះមតងជាពីរដង បតហៅហរររ ់េ ់ហ ើ 
ឬឫរហ ើភ្ជួ រមិនហកើត ហេហច្រើនហច្ែើវធីិ “ច្រឹង”។ រហែៀែហធវើច្រូវរមាា រហដយច្រឹង ឬែុកដីដាំ
ហនុះ ក៏ជាទាំហនៀមរែរ់ជនជាតិហដើមភាេតិរហៅភាេឦសានតបដរ ហ ើយកនុងភាសាជនជាតិ
ហច្ៅហៅថា “ឆ្យាមូរួយ”។៤ 

   
 

 

 
១

 ឌិញ ច្ាជញ ១៩៤៩: ១៣០-១៣១ 

២ ភ្ិន រាំណ្ឋង ២០១១: ៥-៧ 

៣ រកយបខ្មរែុរាណ្ហៅ “រីុព្ច្ព”។ 

៤
 រូមអរេុណ្ហោក  ួន ខាន បដ ពនយ ់អាំពីរែរដាំច្រូវតាមច្ែព្ពណី្ជនជាតិហដើមភាេតិរ។ 

រូែហ ខ្១ ជនជាតិហដើមភាេតិរច្រឹងដាំច្រូវតាមច្ែព្ពណី្ 
ហៅកនុងរមាា រព្ច្ពដុត (ច្ែភ្ព៖  ួន ខាន) 

រ 

រូែហ ខ្២ អនកច្រុកតាំែន់អងគរច្រឹង 
ដាំច្រូវកនុងែុររមាា រចារ់ 
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រដូវដដលដេអាចចាប់ដ្តើមច្ចឹងោាំច្រូវបាន េឺក្នុងរងវង់ដែដេរឋ ឬអាសាឍ ដោលេឺ
បន្ទា ប់ពីធ្លា ក់្ដ្ាៀងដរើមដីមតងជាពីរដង។ ចាំដោោះចម្កា រដដលធ្លា ប់ច្ចឹងោាំដបបដនោះពី ៣ឆ្ន ាំ
ដៅ៤ ឆ្ន ាំជាប់ៗគ្នន  ដេអាច្ជួរោ ាំបានដោយអដនាើដៅឆ្ន ាំបនតបន្ទា ប់ ដច្ោោះេល់ដ ើនឹងងាប់ ឬ
ពុក្្ុយរលរ់ែាោះ។ ប ុដនតចាំដោោះេនជាតិ្ដដើមភាេតិ្ច ដេដត្ងបតូរក្ដនាងោាំច្រូវពីចម្កា រមួយ
ដៅចម្កា រ ក្នុងរងវង់រវាងពី២ឆ្ន ាំ ដៅ៣ឆ្ន ាំ ដៅថា “ចម្កា រវលិេុាំ” ឬអនក្ែាោះដៅថា “ចម្កា រព្ច្ព
ដុត្” (រូបដលែ១៥-១៦)។ រដបៀបដ្វើចម្កា រដបបដនោះ ក៏្ជាទាំដនៀមរបរ់េនជាតិ្ដដើមច្បកាន់
យក្ ដ ើយដដលដេដត្ងរម្កា ល់ដ ើញជាទូដៅរ ូត្មក្។  

    
 
 

    
 

 

រាំហរុះវធីិច្រឹង ដាំែូងព្ដហេច្ាន់បតយកហ ើ ឬឫរសបីដ មានទាំ ាំច្ែប  ែ៉ាុនកព្ដ 
ឬតូរជាងហនុះែនតិរ  មមងាយច្រួ កាត ែ់កាន់ ច្ែបវងច្ែប  ពី ២បម៉ាច្ត ហៅ២បម៉ាច្តកនលុះ 
រច្មួរខាងេ ់ឱ្យច្រួរហៅថា “ហ ើច្រឹង”។  ុុះដ ់ព្ថ្ងដ ាំច្រូវ ច្តូវមានមនុរសមាន ក់កាន់
ហ ើច្រឹងែុកជាអនលង់រច្មាែ់ដក់ច្ាែ់ពូជ បដ ហេហច្រើនហៅថា “អនកច្រឹង” (រូែហ ខ្១-២)។ 
អនកច្រឹងបតងកាន់ហ ើច្រឹងកនុងព្ដទ ាំងរងខាង ែុកអនលង់ជហច្ៅច្ែប  ១ថាន ាំងព្ដ ឬហច្ៅ
ជាងហនុះែនតិរ ហដយហដើរច្រឹងហៅមុខ្ ឬថ្យហច្កាយក៏ាន ហ ើយរកមមភាពហនុះក៏ហៅថា 
“ច្រឹង” បដរ។  

រូែហ ខ្៣ ច្ាែ់ពូជច្រូវច្តូវដ ាំ 
 

 
 

រូែហ ខ្៥ បផនកខាងថាន ាំងទុក ុែដី រូែហ ខ្៤ ែាំពង់ដក់ច្ាែ់ពូជដាំ 
 

 

រូែហ ខ្៦-៨ រកមមភាពច្រឹងដាំច្រូវរែរ់អនកភូ្មិនេរហច្ៅ រថិតហៅជាែ់ខាងហជើងកាំបពងអងគរធាំ (ហរៀមរាែ) 
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ការច្រឹងដាំច្រូវរមាា រ ហេបតងច្រឹងតាមរហ ល្ ុះេ ់ហ ើ ឬជុាំវញិដាំែូកច្តង់រាំបណ្កដី
ណ្ឋទាំហនរ កនុងេមាល តច្ែប  ៣ហៅ៤ តឹក  មមច្រូវ ូតោរ់បែកេុមពាន។ ជាទូហៅ
អនកច្រឹង ភាេហច្រើនជាមនុរសច្ែុរហពញកមាល ាំង រាំបណ្កឯអនកដក់ច្ាែ់ពូជហច្រើនជាមនុរសច្រី 
ឬហកមងបដ អារជាំនួរព្ដហជើងកនុងកិរចការហនុះ។ អនកច្រឹងមាន ក់ អារច្រឹងឱ្យអនកដក់ច្ាែ់ដាំ
ានច្ែប  ៤ ហៅ៥ ្ក់។ ដូហរនុះច្ែរិនហែើព្ផទដីរមាា រធាំ ហេហច្រើនច្ែវារ់ព្ដាន  ហរ េឺ
ជួយយកអាសារាន មតងមាន ក់ ហដយច្តូវរកអនកច្រឹង៤ ហៅ៥្ក់ និងអនកដាំច្ែប  ១០ ហៅ
២០្ក់ (រូែហ ខ្៦-៨)។   

   
 

 

   
 
 

ទិដឋភាពព្នការច្ចឹងោាំច្រូវដនោះ ដច្ៅពីម្កនមនុរសដច្ចើនេួយដ្វើការរួមគ្នន  របាយ
រកី្រាយ ដេរដងាត្ដ ើញថាដបើក្នុងក្រណីច្ចឹងមិនទាន់ អនក្ោាំែាោះយក្បាំពង់ោក់្ច្គ្នប់ពូេ
ដន្ទោះវាយដក្ងដេើងអនក្ច្ចឹង ទុក្ជាដលែងផ្ទា ន់ដលងរបាយ្ង និងដច្ក្ើនរ ាំឭក្ឱ្យអនក្ច្ចឹង
ញាប់ព្ដដែមដទៀត្។ ច្បការមួយដទៀត្ ដដលដេរម្កា ល់ដ ើញ ដបើម្កនអនាង់ណាដៅដក្ៀក្
េិត្គ្នន ដេដៅថា "អនាង់ពរកូ្ន"។ អនាង់ពរកូ្នដនោះ ដេដច្ចើនរ ាំលងដចាលមួយ ព្លយក្អនាង់
ណាដដលម្កនេម្កា ត្លមមពីអនាង់ដព្ទដទៀត្។ ដេបនតច្ចឹង និងោាំតាមដច្កាយគ្នន ដបបដនោះ 
ឱ្យហ ើយរួររា ់កនុងហព មួយព្ថ្ង ឬពីរព្ថ្ង ហដើមបឱី្យច្រូវដុុះ ូតោរ់ ាច្ពមាន ។ 

រូែហ ខ្៩ ច្រូវហទើែនឹងដុុះ រូែហ ខ្១០ ច្រូវដុុះានមួយរយៈ រូែហ ខ្១១ ច្រូវដុុះអារែាំបែកាន 

រូែហ ខ្១២-១៤ ច្ែហភ្ទដាំណ្ឋាំរួមផស ាំហផសងៗដាំដុុះជាមួយច្រូវហៅកនុងរមាា រ (ច្ែភ្ព៖  ួន ខាន) 
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រាំហរុះពូជច្រូវរមាា របដ ហេនិយមដាំម្កនដូចជា ពូេន្ទងឧក្ ឬពូេន្ទងកួ្ន (ន្ទង
កួ្យ?) និងពូេែាោះដទៀត្ដដលជាពូេច្រូវច្សាល “ឆ្ប់ដចញ” ឬអនក្ច្រុក្ត្ាំបន់អងារែាោះដៅ
ថា “ឆ្ប់ដលច” ក្នុងរវាង៤ ដៅ៥ដែ (រូបដលែ៣)។ រឯីេនជាតិ្ដដើមភាេតិ្ចដច្ៅម្កនពូេ
ច្រូវដដលដត្ងច្ចឹងោាំបានដូចជា កាបវ ៉ាត  ែលីត  ខន  ា  ច្តាញ់ ការីុ ។ ។ ពូជច្រូវបដ 
ច្តូវយកមកដាំហ្ុះ ហេពុាំចា ាំារ់ច្តា ាំទឹកដូរយកហៅសាែកនុងថាន  ហ ើយ។ កនុងហព ដាំ 
ហេអារោយច្ាែ់ដាំណ្ឋាំហផសងៗហទៀតានដូរជា ហរត របណ្ត ក ច្តរក់ ឪ ឹក ច្តឡារ 
ហមទរ ហពព ជាហដើម។ ែ៉ាុបនតការោយច្ាែ់ពូជដាំណ្ឋាំរួមផស ាំហផសងៗហ្ុះ េឺតិរភាេែាំផុតហែើ
ហធៀែនឹងច្ាែ់ច្រូវ។ ហ តុដូហរនុះហ ើយ ហទើែហេបតងរហងាតហ ើញកនុងច្រូវរមាា រ បតងមាន
ដាំណ្ឋាំរួមផស ាំហផសងៗដុុះោយ ាំ និងឱ្យផ ជាែ់រដឹកជា ូរប  (រូែហ ខ្១២-១៤)។   

   
 

 
 

កនុងព្ថ្ងដ ាំហេយកច្ាែ់ពូជច្រកែាំពង់ឫរស ី (រពវព្ថ្ងហច្ែើែាំពង់ជ័រ) ច្ែបវងច្ែប  
កនលុះបម៉ាច្ត ឬ៨តឹក។ ែាំពង់ឫរសហី្ុះទាំ ាំែ៉ាុនកព្ដ ហ ើយបផនកមាខ ងច្តូវទុកថាន ាំង (ហែើែាំពង់
ជ័រហេព្រនហធវើឆ្យនុកមាខ ង) រា ាំងកុាំឱ្យច្ជុុះច្ាែ់ពូជផង និងទុកជាបផនករច្មាែ់រុញដី ុែរហតត
វញិ (រូែហ ខ្៤-៥)។ កនុងរយៈដពល៣ ដៅ៤ព្ែៃ ច្គ្នប់ច្រូវដន្ទោះនឹងដុោះដ ើង រ ូត្លូត្បាន
ច្បម្កណ២ ដៅ៣ តឹ្ក្ ដេច្ត្ូវបាំដបក្េុមពម្កនដដើមច្រូវដច្ចើន ដៅោាំេួរចដន្ទា ោះណា ឬដក្ែរ
េុមពដដលមិនរូវដុោះ (រូបដលែ៩-១១)។ ដេដច្ចើនបាំដបក្ច្រូវដៅដពលដម ក្ាំពុងដ្ាៀង ដែតិ្
ដដើមែកុី្ាំឱ្យច្រូវដដលដទើបបាំដបក្ោាំដន្ទោះរវិត្ ឬងាប់។ បន្ទា ប់ពីបាំដបក្ដ ើយអរ់ដេច្ត្ូវដៅ
រវា ាំងដមើលច្រូវដន្ទោះជាដរឿយៗ បងាា រដគ្នច្ក្បីមក្រីុបាំផ្ទា ញ រ ូត្ដល់ច្រូវដចញ និងទុាំលមម
ច្បមូល្លដទើបចប់ភារកិ្ចចច្រូវចម្កា រ៕ 

រូែហ ខ្១៥-១៦ រមាា រច្រូវ បដ ជាច្ែហភ្ទរមាា រវ ិជុាំ (ច្ែភ្ព៖  ួន ខាន) 



អត្ថបទ៖ “ច្រឹង” វធីិដ ាំច្រូវមួយបែែ                                            

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន រុវណ្ណមរកត 

ឯកសារហយង 
ឌិញ ច្ាជញ 

១៩៤៩, “ហរឿងហធវើបច្របខ្មរហៅកមពុជាហច្កាម (កូរ័ងរីុន)”, កមពុ ជរុរយិ, ទាំ. ១២៤-
១៣១, ពុទធសារនែណ្ឌិ តយ, ភ្នាំហពញ 

ភិ្ន រាំណ្ឋង 
 ២០១១, ច្រូវកនុ ងច្ែព្ពណី្បខ្មរ, នេរវតត, ភ្នាំហពញ 


