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ររឿងររេងនិទាននិងត្ន្តនរីខ្មែរ 
រយើងមានពាក្យបុរាណ្និងររឿងររេងនិទានមួយចនួំន ខ្ែលពាក់្េ័នធនឹងឧបក្រណ៍្

និងវង់ត្ន្តនរីខ្មែរ។ តាមពាក្យក្នុងត្រមានាែសាន្តសរថា “សម័យមួយរេះឥសូររទង់គង់ក្ណ្តរ
លរទវសភាខ្ែលឋិត្រៅរលើក្េូំលភ្នកំក្លាស មានបណំ្ងនឹងសខ្មរងេិធីរា ំ ឱ្យជាខ្បប
ចាប់សរមាប់រលាក្ រទើបរសរចរតាស់បង្គា ប់ឱ្យរេះនាងឧមារទវគីង់រលើសុវណ្ណបលល័ងក ឱ្យ
នាងសរសវតី្ ជារទេីរេះរេហ្ែ រែញេិណ្ ឱ្យរេះឥន្តនរផលុ មំ លុយ ឱ្យរេះរេហ្ែរ ះឈឹង ឱ្យ
រេះលក្ែសី ជារទេីរេះនារាយណ៍្ររចៀង ឱ្យរេះនារាយណ៍្វាយថូន និងរេះឥសូររេះអងា
ឯងរា ំរែើមបឱី្យរទវតា គនធេវ យក្សទាងំឡាយ ខ្ែលរ ើងរៅ ល់រេះអងារមើលរគប់ ន ”។១ 

វង់ត្ន្តនរីេិណ្ពាទយ ជាវង់ត្ន្តនរីខ្ែលមានអាយុកាលចាស់រៅក្នុងចរំណ្តមវង់ត្ន្តនរីខ្មែរ។ 
រយើងមានវង់ត្ន្តនរីេិណ្ពាទយេីររបរភ្ទ គឺវង់តូ្ចនិងវង់ធ។ំ 
េិណ្ពាទយវង់តូ្ច ឬ េិណ្ពាទយអងា៥ ឬ ររគឿង៥៖  
១. រនាត្ឯក្ ២. គងធ ំ ៣. រសក ធ ំ ៤. សរមាោ រ ៥. សារធ២ំ 

ររឿងររេងពាក់្េ័នធនឹងវង់ត្ន្តនរីេិណ្ពាទយអងា៥ ែណំ្តលថា៖  
«មានកថៃមួយ រេះឥន្តនររលាក្អផសុក្ ក៏្រតាស់ររបើឱ្យបរវសក្មែររៀបចរំាជរថនារំេះអងា រៅ
រក្សាលករេ។ រៅរេលរធវើែរំណ្ើ រ រេះអងាបានឮសូរលាន់រចញេីរាជរថ  រួចក៏្បញ្ជា ឱ្យ
រគរធវើឧបក្រណ៍្ត្ន្តនរីរតាប់តាមសូរ កនចខំ្ណ្ក្រផសងៗកនរាជរថរនាះ គឺ៖ 

ខ្រេក្-ង ជា រនាត្ 
ខ្រេក្រត្ង់ ជា រសក  
ក្ង់  ជា គងវង់ 
ែុរំរទះ  ជា សរមាោ រ និង 

ែុកំ្ង់  ជា សារធ»ំ៣  

 
១ ពេជ សល់ ១៩៧០: ៣ 
២ ជួន ណ្តត្ ១៩៦៧: ៧៥១-៧៥២, រេជ សល់ ១៩៧០: ៣ 
៣ សំ សំអាង ១៩៨៨: ២៧-២៨ 
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មានររឿងររេងមួយរទៀត្ខ្ែលពាក់្េ័នធនឹងវង់ត្ន្តនរីេិណ្ពាទយ និទានថា៖ 
«វាយរ េីរ   សីុែុរំរទះ 
រ មួយរបឡាក់្រផះ  រក្ះរោះនាង 
រផអៀងរមើលឫសស ី  សរំ ងែូចករ 

សមរីមួយៗ។» 
«វាយរ េីរ»   គឺវាយសារធេីំរ 
«សីុែុរំរទះ»   គឺផលុ រំសក  
«រ មួយរបឡាក់្រផះ» គឺ បិទបាយសរមាោ រ 
«រក្ះរោះនាង»  គឺវាយរោះគង គឺគងវង់ 
«រផអៀងរមើលឫសស ី សរំ ងែូចករ សមរីមួយៗ» 

គឺរលងរនាត្។៤ 
ត្ន្តនរីេិណ្ពាទយវង់ធបំចចុបបនន មានរនាត្ឯក្ រនាត្ខ្ែក្ រនាត្ធុង គងតូ្ច គងធ ំ

រសក តូ្ច រសក ធ ំសរមាោ រ សារធ ំ និងឈឹង ខ្ែលរសរើរខ្ត្ទាងំអស់ រលើក្ខ្លងខ្ត្រនាត្
រចញ គឺមានឆ្លល ក់្រៅរលើជញ្ជា ងំរបាសាទអងារវត្រ ខ្ថវខាងរជើង។ 
 ពាក់្េ័នធនឹងឧបក្រណ៍្ត្ន្តនរី «ចាបីុ» តាមពាក្យអនក្រចះរធវើររគឿងរភ្លងបុរាណ្មលះ និង
តាមសមររីគូរភ្លងមលះថា ចាបីុនីមួយៗ មិនខ្មនរចះខ្ត្រធវើឱ្យខ្ត្បានរនាះរទ។ ចាបីុខ្ែលមាន
សូរនិងសរំ ងេីររាះទាក់្ចិត្រអនក្សារ ប់រតូ្វរធវើ សនូក្រោយរឈើរាងំ រធវើែងរោយរែើម
រក្សាងំ រធវើសនរះរោយរែើមមរមព រធវើគងាក់្រោយរែើមធនង់ និងរធវើមរង់រោយឆ្អឹង រទើបោក់្
ខ្មសរែញរៅលាន់ឮសូរេីររាះ។ មយ៉ាងវញិរទៀត្ រគមានជរំនឿថាឧបក្រណ៍្ចាបីុរនះ មាន
រពាយកាន់ផង។ ែូចមានពារក្ចាស់រពាលថា៖ 

«សនូក្រាងំ  ែងរក្សាងំ 
សនរះមរមព  គីងាក់្ធនុង 

 
៤  ស ំសអំាង ១៩៨៨: ២៩ តាមឯក្សាររែើមរបស់រលាក្ ឆ្យ សីុផាត្ និងរបសាសន៍របស់រលាក្រគូ ឈា 
ោវ ី
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មរង់ឆ្អឹង»។៥  
ពាក្យបុរាណ្ក៏្ែូចជាររឿងនិទាន មានសារៈសខំាន់ណ្តស់ ររពាះវាក៏្ជារបវត្រិសាន្តសរ

រោយការបក្រសាយឬេិេណ៌្នាតាមមាត់្។ ពាក់្េ័នធនឹងឧបក្រណ៍្និងវង់ត្ន្តនរីខ្មែរ ពាក្យ
បុរាណ្និងររឿងនិទានទាងំរនះ ផរល់ជារបវត្រិសាន្តសរ ជាេ័ត៌្មាន ជាគតិ្បណ្ឌិ ត្ គនិំត្គិត្ 
និងកចនរបឌិត្ រេមទាងំជារូបមនរខ្ផសផសវំត្ថុធាតុ្ រែើមបផីលិត្រចញឱ្យរៅជាឧបក្រណ៍្ត្ន្តនរី
ខ្មែរ។ មិនរ ន់ខ្ត្ប៉ាុរណ្តណ ះ ពាក្យរេចន៍បុរាណ្ខាងរលើរនះ បុេវបុរសខ្មែរមានភាេឆ្លល ត្ខ្វ
និងរទេរកាសលយ ខ្ែលរលាក្បានររៀបចតំាក់្ខ្ត្ងជាក្ណំ្តេយកាេយរលល ងឱ្យមានរសាភ័្ណ្
រោយបងកប់នូវអត្ថន័យមលឹមសារ រែើមបឱី្យអនក្អានមានភាេង្គយរសួលក្នុងការទរនរញឱ្យ
រចះចងចាផំង៕ 

 

 
 

 
៥ រេជ សល់ ១៩៧០: ១៨, ខ្ក្វ ណ្តរុ ំ២០១១: ៣២ 
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