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រប ាំសួព្រ័ព្ត្ 
 រប ាំសួព្រ័ព្ត្មានន័យថា រប ាំដដើរដ ើខ្សែព្រ័ព្ត្។ ដូដ្នេះ “សួព្រ័ព្ត្” ក៏ជាកីឡាមួយ
ព្បដេទខ្ដរ។ រប ាំដនេះ មានអនករ ាំរីរដៅបួននាក់ កាន់កនទុយដកាោ កមួយប្់កនុងដដនីមួយៗ 
មានរងដៅដូ្ជាផ្លតឹ្ធាំមួយ។ រប ាំដនេះ កាំដរដោយវង់ដេលងខ្ដ មានបីុរកមួយ និងសគរដដរីរ 
ដូ្ជាវង់ដេលងដព្បើកាំដរកនុងរប ាំកខ្នតែខ្ដរ។ ្ដព្មៀងខ្ដ ដព្បើដៅកនុងរប ាំរួមមាន បទសនងេនាំ 
សារកិាខ្កវ អុាំទូក និងដោ ោប។  
 ដេដរៀប្ាំរប ាំដនេះដោយដបេះបដគគ  រងឹបួន មានព្បខ្វងព្បខ្ែ ២ខ្មតព្ត្ និងព្តូ្វ
បនកត់្្ាំណាំដោយអកែរ ក ស េ ឃ។ បដគគ   ក និង េ ដែើយ ស និង ឃ ព្ត្ូវបន្ង
ភ្ជា ប់ជាមួយគ្នន ដោយខ្សែរីរ ខ្ដ មានទាំែាំបតុនដមដដ ដ្ញរីខ្សែកសត្វខ្ដ ដេដៅថា
ព្រ័ព្ត្។ បដគគ  ទ ាំងបួនព្តូ្វបនដេោាំដព្ៅដៅកនុងដី ដែើយខ្សែព្រ័ព្ត្ព្តូ្វបន្ងយត ងតឹ្ង
ដដើមែធីានានូវកមាល ាំងនិងផ្ែ ់ ាំនឹងសព្មាប់អនករ ាំដព្រេះអនករ ាំសខ្មែងដ ើខ្សែព្រ័ព្ត្។ ដៅ
ដរ ខ្ដ ្ដព្មៀងោប់ដផ្ែើម អនករ ាំព្បវត ដ ើងឈរនិងរ ាំដ ើខ្សែព្រ័ព្ត្ ដែើយដដើររីខ្សែមួយ
ដៅខ្សែមួយដទៀត្ ដោយអនករ ាំដដើរកាត់្គ្នន ដៅវញិដៅមក។  
 តាមរិត្ដៅ រុាំមាននរណបនដឃើញដេសខ្មែងរប ាំដនេះដទ។ រប ាំដនេះមានរស់ដៅកនុង
ខ្ត្ការ្ងោ ាំរបស់មនុសែមួយ្ាំនួន ដែើយខ្ដ ដេព្បប់និងឮរីមាត់្មួយដៅមាត់្មួយខ្ត្
បតុដណណ េះ។ ដយងតាមដសៀវដៅ រប ាំព្បជាព្បិយខ្សែរ ដេខ្ត្ងខ្ត្សខ្មែងរប ាំដនេះរួមជាមួយនឹង
រប ាំកខ្នតែខ្រ ត ខ្ដ ដេដៅថា «រប ាំកខ្នែតខ្រ តសួព្រ័ព្ត្»។១ ជាក់ខ្សែង រប ាំទ ាំងរីរដនេះមានធមែជាតិ្
ផ្ទុយរីគ្នន  មួយមាន កខណ្ៈ្ ោ្  និងមួយដទៀត្មាន កខណ្ៈខ្បបដសៀកនិងផ្ចង់សាែ រតី្។ 
 ឯកសារព្សាវព្ជាវបនអេះអាងថា រប ាំសួព្រ័ព្ត្ មានដដើមកាំដណ្ើ ត្តា ាំងខ្ត្រីសម័យ
មុនព្េិសែសករជមកដមតលេះ ដោយមានេសែុតាងដនការដព្បើព្បស់កនទុយដកាោ ក ខ្សែព្រ័ព្ត្ដធវើរី
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ខ្សែកសត្វ និងឧបករណ៍្ត្ន្តនែីបីុរក។២ ដរឿងដព្រងខ្សែរមួយបនផ្ែ ់នូវដាំដណ្ើ រដរឿងដូ្
ខាងដព្កាម។ 
 កា រីដព្រងនាយ មានអនករកឧសមាន ក់ខ្ដ បនដ ើងដសាយរជយជាដសែ្ ។ 
ដោយសារមានដដើមកាំដណ្ើ ត្ជារន្តសែសាមញ្ញ ព្រេះរជាបនោក់ព្រេះរជបញ្ជា ត្ដមលើងរប ាំ
ដនេះដ ើង ដោយបគា ញរីសកមែភ្ជររបស់អនករកឧស ដូ្ជាដដើរកនុងដព្រ ព្រមទ ាំងដរ ើស
ខ្មកដឈើនិងវ លិ៍ ជាដដើម។ ្ាំខ្ណ្កឯ្ដព្មៀងវញិ េឺបគា ញរីសាំដ ងសត្វ និងោប។៣  
 ដេដព្បើវង់ដេលងតូ្្មួយមានបីុរកមួយនិងសគរដដរីរ ដដើមែកីាំដររប ាំដនេះ។ 
១.  សារកិាកែវ 

  ១.  សារកិាខ្កវដអើយ   ទនទឹមដូ្េលុក 
   ទីដទខ្ត្មុស    ដងសលួនដូ្គ្នន ។ 
  ២. សារកិាខ្កវដអើយ   សារកិាខ្កវដកើ្ 
   បង ួងឲ្យដសើ្   ្ង់ដមើ ដជើងដធែញ។ 
  ៣. បងេន់ដជើងសក់   រត់្ជួររដមញ 
   បងេន់ដជើងដធែញ   ព្តឹ្មដូ្ដេកាត់្។ 
  ៤. សារកិាខ្កវដអើយ   សារកិាខ្កវសញូង 
   ដែើរមកទ ាំងែវូង    អ អេះខ្ត្មួយ។ 
  ៥. អាសលេះទាំខ្មក    អាសលេះទាំព្តួ្យ 
    អ អេះខ្ត្មួយ    ទាំព្តួ្យបាំផុ្ត្។ 
  ៦. ព្ស ន នដអើយ   ដរញ្ិត្ែញាតិ្សា 
   ខ្មតសីុខាន់សាល     តាម្ាប់ព្រែែដទរ។ 
២. អ ុំទូែ 

 (ព្បុស) ១. ទូកបងវត្ខ្វង   បងខ្សងោក់ទឹក 
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   ខ្្វឮេព្េឹក    ដបេះមនដព្ត្ើយនាយ។ 
  ២. អនកសលេះដបេះដវ្   អនកសលេះដបេះសាា យ 
   ដបេះមនដព្ត្ើយនាយ   បឹងដកាេះផ្កា យព្រឹក។ 
 (ព្សី) ៣. កុាំអួត្ទូកខ្វង    ្ង់ខ្សងោក់ទឹក 
   សទឹងដព្ៅរនលឹក   ព្កដរើខា ាំសាល ប់។ 
 (ព្បុស) ៤. ព្កដរើអត់្ដធែញ   បងហ៊ា ន្ុេះោប់ 
   ទុកជាខា ាំសាល ប់   ស៊ាូោប់ឲ្យដមើ ។ 
 (ព្សី) ៥. ព្កដរើកា្ណស់   អនកកុាំរដងើ  
   កុា្ំ ង់ ដមើ     មុសជាវខា ាំ។ 

សញុ ាំសូមសងឃមឹទុកជាមុនថា សិ ែករសិ ែការនីិដយើងនឹងសិត្សាំព្បឹងខ្ព្បងព្សាវព្ជាវ 
និងនា ាំគ្នន េិត្ត្ដមលើងរប ាំដនេះដ ើងជាថ្ែីដទៀត្ ដដើមែដីធវើឲ្យរប ាំដនេះរស់មានជីវតិ្ដ ើងវញិ។ ជា
ការដសាកសាែ យណស់ ខ្ដ រប ាំក៏ដូ្ជាសិ ែៈវបែធម៌ខ្សែរមួយ្ាំនួនដទៀត្ខ្ដ បន
បត់្បង់ កប់និងដេល្ ដោ ដៅដែើយ៕ 
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