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រប ាំក្ងោ កបប៉ៃលិន 
 ក្ៅប្បក្ទសកម្ពុជា ក្េក្ ើញមានរប ាំក្ងោ កបីប្បក្េទ េឺ៖ រប ាំក្ងោ កក្ោធិសាត់្ រប ាំ
ក្ងោ កេនាំប្កវ៉ៃញ និងរប ាំក្ងោ កបប៉ៃលិន។ 

 ក្េត្តបប៉ៃលិន ដែលមានប្រាំប្បទល់ជាប់នឹងប្បក្ទសបៃឡង់ សម្បូណ៌្ក្ៅក្ោយដរ ៉ៃត្បូង
ដែលមានត្បម្ៃ។ ធនធានក្នេះប្តូ្វបនជនជាតិ្ដេែរកូឡា ដែលមានក្ែើម្កាំក្ណ្ើ ត្ជនជាតិ្
េូមា និងបនម្ករស់ក្ៅកនុងត្ាំបន់ក្នេះជាក្ប្រើនជាំនាន់ម្កក្ ើយក្នាេះ ក៏បនទាញយកផល
រីធនធានធម្ែជាតិ្ក្នេះ។ របររិញ្ចឹ ម្ជីវតិ្សាំខាន់ជាងក្េរបស់ជនជាតិ្ដេែរកូឡា េឺងរជីក
យកដរ ៉ៃត្បូងែ៏មានត្បម្ៃ។   

 មិ្នេុសគ្នន នឹងក្េត្តក្ោធិសាត់្ ក្េត្តបប៉ៃលិនក៏មានរប ាំក្ងោ កដែលក្េក្ៅថា «រប ាំក្ងោ ក
បប៉ៃលិន»។ សត្វក្ងោ កជានិមិ្ត្តរូបបនសុេម្ងគល។ ក្ទាេះបីជាប្បជាជនរូលរិត្តឬមិ្នរូលរិត្ត
ក្ធវើប្ាប់ាម្សត្វក្ងោ កកតី ក៏រប ាំក្នេះប្តូ្វបនក្េបក្ងកើត្ក្ឡើងនិងបរនប្បឌិត្ឱ្យមានលកខណ្ៈ
រស់រក្វ ើកនិងទាក់ទាញ ែូរមានក្ៅក្លើរណ៌្ែ៏ប្សស់សាា ត្បនសាៃ បក្ងោ កជាក្ែើម្។ រប ាំក្ងោ ក
បប៉ៃលិន បង្ហា ញរីងរដររង់រវងសត្វក្ងោ កក្មែ លនិងក្ងោ កញី។ រប ាំក្នេះប្តូ្វបនក្េនិយាយ
ថានាាំម្កនូវភារសបាយរកីរាយនិងភាររប្មុ្ងរក្ប្ម្ើនែល់អនកប្សុកអនកេូមិ្។ ក្ តុ្ែូក្រនេះ
ក្ ើយ បនជាក្យើងក្ ើញក្ៅកនុងេូមិ្ប្សុកនាក្េត្តបប៉ៃលិន រប ាំក្នេះប្តូ្វបនក្េសដម្តងកនុង
រិធីបុណ្យរូលឆ្ន ាំ និងឱ្ងសក្ផេងៗក្ៅាម្ត្ប្មូ្វងរ។ 

រប ាំក្ងោ កបប៉ៃលិន ប្តូ្វបនក្េសប្មួ្លយកក្រញរីក្រឿងនិទានដែលទាក់ទងនឹងសត្វ
ក្ងោ ក និងប្ោនបប្រែូរត្ក្ៅ៖ 

មានប្រេះនាងមួ្យអងគបនផទាំយា៉ៃ ងសកប់សកល់និងសុបិន ក្ ើញសត្វក្ងោ កែ៏សង្ហា មួ្យ
ដែលក្រេះក្វទម្នត និងក្ប្រៀងផង។ កនុងសុបិន ងរក្ប្រៀងរបស់សត្វក្ងោ កក្នាេះបនទាក់ទាញ
អារម្ែណ៍្ប្រេះនាងយា៉ៃ ងខាៃ ាំង។ ក្ប្ងយក្រលដែលប្រេះនាងក្ត្ើនក្ឡើង ក៏េិត្ថាក្ត្ើក្ធវើយា៉ៃ ង
ណាក្ែើម្បបីនសត្វក្ងោ កក្នាេះម្កក្ប្រៀងឱ្យប្រេះនាងសាត ប់ម្តងក្ទៀត្។ ប្រេះនាងបនដប្បជា
ក្សាកក្ៅ មិ្នក្សាយប្កយា និងផទាំមិ្នលក់។ ក្ោយទត្ក្ ើញអាងរៈមិ្នប្បប្កតី្របស់
បុប្តី្ ប្រេះរាជា ប្ទង់សួរក្ៅងន់បុប្តី្ ក្ ើយប្រេះនាងក៏បនក្្ៃើយទូលថាវ យក្ៅប្រេះវរបិា
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វញិ អាំរីសុបិននិមិ្ត្តរបស់ប្រេះនាង និងក្សរកតីប្បថាន រង់បនសត្វក្ងោ កក្នាេះម្កក្ប្រៀង
ថាវ យប្រេះនាង។ 

ប្រេះរាជា ក៏បនប្ាស់បញ្ជា ក្ៅប្ោនបប្រមាន ក់ដែលរូដកជាងក្េក្ៅកនុងប្រេះរាជាណា
រប្កឱ្យក្ៅដសវងរកសត្វក្ងោ កក្នាេះ។ ក្ប្ងយរីដសវងរកសរវទិសទីអស់ក្ ើយ នាក្វលាក្រល
ប្រឹកមួ្យក្នាេះ ប្ោនបប្រក៏បនក្ ើញសត្វក្ងោ កមួ្យទាំក្ៅក្លើដម្កក្ ើ ក្ ើយក្ធវើសមាធិ
ក្ោយដបរមុ្េក្ៅប្រេះអាទិត្យ។ បនាទ ប់ម្ក សត្វក្ងោ កក្នាេះក៏ក្លាត្រុេះរីក្លើដម្កក្ ើក្ ើយ
ក្ររា ាំក្ោយកតីរកីរាយនិងក្សាម្នសេ។ ក្រលក្នាេះ ប្ោនបប្រក៏ក្រៀបរាំសាន និងប្រួញប្បុងនឹង
បញ់ក្ៅក្លើសត្វក្ងោ កកុាំឱ្យវក្ ើរ កនុងក្គ្នលបាំណ្ងនឹងចាប់យកវក្ៅថាវ យប្រេះរាជបុប្តី្
បនប្រេះរាជា។ ប៉ៃុដនត ប្ោនបប្របញ់មិ្នប្តូ្វសត្វក្ងោ កក្នាេះក្សាេះ និងមានរម្ោល់យា៉ៃ ងខាៃ ាំង
ថាក្ តុ្អវី ឬក៏សត្វក្ងោ កក្នាេះមានសិលបក៍្វទម្នតអាេម្គ្នថាឬយា៉ៃ ងណា?។ 

រីរបីបៃោបនកនៃងផុត្ក្ៅ ប្ោនបប្របនាម្សក្ងកត្ក្ ើយែឹងថា សត្វក្ងោ កក្នាេះ
ដត្ងដត្ក្ងើបរីប្រលឹម្និងក្ធវើសមាធិក្ោយោក់ក្ជើងទា ាំងរីររក្បៀបែូរជាសាំរេះ ក្ៅប្រេះ
អាទិត្យនាទិសខាងក្កើត្ និងក្ធវើែូរគ្នន ក្ៅក្រលលាោ រក្ោយោក់ក្ជើងសាំរេះក្ៅប្រេះអាទិត្យ
នាទិសខាងលិរ មុ្ននឹងរូលក្ែក។ ប្ោនបប្របនរកម្ក្ធោបយបញ្ឈប់សត្វក្ងោ កកុាំឱ្យក្ធវើ
សមាធិមួ្យបៃោ ក្ែើម្បកី្េនឹងចាប់យកសត្វក្ងោ កក្នាេះឱ្យបន។ 

ក្ៅបៃោបនាទ ប់ ប្ោនបប្របនចាប់បនសត្វក្ងោ កញីមួ្យយា៉ៃ ងប្សស់សាា ត្ ក្ ើយក៏
យកក្ៅដលងក្ៅកនុងទីធាៃ ខាងមុ្េកដនៃងដែលសត្វក្ងោ កក្មែ លក្នាេះរស់ក្ៅ។ នាប្រឹកក្នាេះ 
សត្វក្ងោ កក្មែ លក្ងើបក្ឡើង ទទេះសាៃ បប្បុងនឹងក្ធវើសមាធិែូរធម្ែា ប្សាប់ដត្ក្ ើញ
សប្ម្ស់ែ៏ប្សស់សាា ត្របស់ក្ងោ កញីក្ៅនឹងដេនក។ សត្វក្ងោ កក្មែ លក៏ក្ែើរក្ឆ្ព េះក្ៅរកសត្វ
ក្ងោ កញី ដត្ប្តូ្វប្ោនបប្រចាប់បន។ សត្វក្ងោ កក្មែ ល ក៏បនសួរក្ៅប្ោនបប្រថា «ក្ត្ើអនក
រង់បនអវីរីេ្ុ ាំ? េ្ុ ាំបនចាកក្ចាលបប្រប្រឹកា ម្កក្ៅកនុងបប្រែ៏ក្ប្ៅក្នេះ ក្ែើម្បឱី្យឆ្ោ យរីងរ
បរបញ់បនប្ោនបប្រ។ ក្ តុ្អវីក៏អនករង់ក្ធវើបបេ្ុ ាំ?» បនាទ ប់រីបនឮសត្វក្ងោ កក្មែ ល
ក្រៀបរាប់ែូក្ចាន េះក្ ើយ ប្ោនបប្រក៏មានរិត្តអាណិ្ត្អាសូរែល់សត្វក្ងោ ក និងក្្ៃើយត្បក្ៅ
វញិក្ោយោកយដផាម្ដលាម្ថា៖ «ដនមាន លសត្វក្ងោ ក េ្ុ ាំនឹងមិ្នសមាៃ ប់អនកក្ឡើយ ក្ោយេ្ុ ាំ
បនក្ ើញថាអនកជាអនកងន់សីល ក្ធវើសមាធិជាក្រៀងរាល់ប្រឹក។ ក្ តុ្ែូក្រនេះក្ ើយបនជា
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េ្ុ ាំចាប់យកអនកក្ៅថាវ យប្រេះរាជបុប្តី្បនប្រេះរាជា ក្ប្ោេះប្រេះនាងបនសុបិននិមិ្ត្តក្ៅក្ ើញ
សត្វក្ងោ កមួ្យ ក្រេះក្ប្រៀង ដែលប្រេះនាងសរវប្រេះ ឫទយ័រង់បនក្ែើម្បនឹីងបនសាត ប់វ
ក្ប្រៀង»។ សត្វក្ងោ កបនឮែូក្ចាន េះ ក៏មានក្សរកតីរកីរាយក្សាម្នសេនិងក្្ៃើយថា៖ «ែូក្រនេះ
សូម្ប្ោនកុាំប្រួយ  េ្ុ ាំនឹងក្ៅក្ប្រៀងថាវ យប្រេះនាងក្ៅរាល់បៃោសីលចាប់រីបៃោក្នេះត្ក្ៅ»។ 
ចាប់រីក្រលក្នាេះម្ក សត្វក្ងោ កក៏ដត្ងដត្ក្ៅក្ប្រៀងថាវ យប្រេះនាង។ ក្ោយក្ជឿក្ៅក្លើ
ជាំក្នឿក្នេះ ដេែរកូឡានាក្េត្តបប៉ៃលិន និយម្សដម្តងរប ាំក្ងោ ករបស់ក្េក្ៅក្រៀងរាល់បៃោសីល។ 

ក្ៅក្រលដែលសាកលវទិោល័យេូមិ្នទវរិិប្ត្សិលបៈយករប ាំក្នេះម្កត្ក្ម្ៃើង ធាតុ្ក្ែើម្
េៃេះបនរប ាំប្តូ្វបនក្េែកក្រញ ក្ ើយធាតុ្ៃែីប្តូ្វបនក្េបដនថម្។ ប្បធានបទនិងេៃឹម្សារ
របស់រប ាំ ប្តូ្វបនក្េដកដប្បម្កបង្ហា ញរីងរដររង់រវងក្ងោ កញីនិងក្មែ លវញិ។ វង់ត្ន្តនតី
កាំែររប ាំក្ងោ កបប៉ៃលិន មាន៖ សគរប្យុា ាំ១ សគរក្ភាៃ េះ១េូ ប្សបឡបប៉ៃលិន១ ឆ្ប២េូ េងម្៉ៃង់១ 
និងអនកក្ប្រៀងមាន ក់ ដែលក្យើងក្ ើញមានក្ៅក្ប្បើរ ូត្ែល់សរវបៃោ។ 

 
ឯកសាររិក្ប្គ្នេះ 

Sam, Chan Moly, Nguon, Sam Ath, and Sam, Sam-Ang. (1989). Khmer Folk Dance (2nd ed.).  

Washington, DC: Cambodian Network Council. 
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