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វង់េភលងពិណពទយ 

បុពវបុរសែខមរបនបនសល់ទុកវបបធម៌ និងអរយិធម៌ដ៏រុងេរឿងកនុងសម័យអងគរែដលជ 

តឹកតងសន ៃដដល់ែខមរជនំន់េរកយឱយបនសគ ល់ េដយមនបងហ ញតមរយៈសិលចរកឹ 

បុរណ ចមល ក់េផសងៗេនេលជញជ ងំរបសទ របបុំរណ (រសីេទពអបសរេររ)ំ រពមទងំ 

ឧបករណ៍តរនតីជេរចនមនែរត ស័ងខ រសៃឡ ែសនង ពិណ ែខសមួយ រទែខមរ មិុម ពទយ គង 

ឈឹង សគរ សេមភ រ។ល។ េដយឧបករណ៍តរនតីទងំេនះ េគេរបេនកនុងវង់តរនតីេផសងៗ ដូចជ 

អរកស អពហ៍ពិពហ៍ មេហរ ីនិងពិណពទយ ជេដម។ មុននឹងចូលដល់ករបករសយ 

លមអិអពីំវងសេភលងពិណពទយ ខញុសូំមពនយល់ន័យខលះៗពីពកយពិណពទយ។ 

ពកយពិណពទយ៖ “ពិណ” ជឧបករណ៍េរគឿងែខសេកះេដយេរបរមមៃដមនឆល ក់ 

េនរបសទអងគរវតត បយ័ន លនជល់ដរំ ី សបូំរៃរពគុក និងបនទ យឆម រ។ រឯី “ពទយ” 

ជរបេភទឧបករណ៍គងេដះ  មនឆល ក់េនេលជញជ ងំរបសទអងគរវតតមនែផល៨ និង៩១។ 

សេមតចសងឈ ជួន ណត បនពនយល់ថ ពិណពទយ ជវង់តរនតីែដលនមុំខ េដយឧបករណ៍ 

ពិណ២។ 
 

 វង់តរនតីពិណពទយ ជវង់តរនតីែដលមនអយុកលចស់េនកនុងចេំណមវង់តរនតីែខមរ។ 

តរនតីពិណពទយវង់ធបំចចុបបនន មនរនតឯក រនតែដក រនតធុង គងតូច គងធ ំរសៃឡតូច 

រសៃឡធ ំសេមភ រ សគរធ ំនិងឈឹង ែដលេសទរែតទងំអស់ េលកែលងែតរនតេចញ គឺមន 

ឆល ក់េនេលជញជ ងំរបសទអងគរវតតែថវខងេជង។ វង់តរនតីពិណពទយ មនសូរខល ងំជង 

វង់តរនតីែខមរឯេទៀត ែដលែខមរេយងេរជសយកមកេរបសរមប់កដំរេលខ ន និងរបកំបច់ 

បុរណែខមរ េលខ នេខល និងេលខ នែសបក ែដលសុទធែតសែមតងេរឿងពក់ព័នធនឹងចមបំង 

រងំជល់ជពិេសសេរឿងរមេករ តិ៍។ 

 

 

                                                             
១ Guesdon 1930 
២ ជួន ណត ១៩៦៧ 



អតថបទ៖ វង់េភលងពិណពទយ                   

អតថបទេដយ៖ េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

 វង់តរនតីពិណពទយ មនពីររបេភទ គវឺង់តូច និងវង់ធ៖ំ 

ពិណពទយវង់តូច ឬពិណពទយអងគ ៥ ឬ េរគឿង ៥៣៖  

១. រនតឯក  

២. គងធ ំ 

៣. រសៃឡធ ំ 

៤. សេមភ រ  

៥. សគរធ។ំ 
 

េរឿងេរពងពក់ព័នធនឹងពិណពទយអងគ ៥ ដណំលថ៤៖ មនៃថងមួយ រពះឥរនទ

េលកអផសុកក៏រតស់េរបឲយបរវិរេរៀបចរំជរថ នរំពះអងគេទរកសលៃរព។ េនេពលេធវ

ដេំណ រ រពះអងគបនឮសូរលន់េចញពីរជរថ  រួចក៏បញជ ឲយេគេធវឧបករណ៍តរនតីរតប់តម 

សូររបស់បែំណកេផសងៗៃនរជរថេនះ គឺ៖ 

១. ែរពក-ង  ជ រនត 

២. ែរពករតង់  ជ រសៃឡ 

៣. កង់  ជ គងវង់ 

៤. ដុរំេទះ  ជ សេមភ រ និង 

៥. ដុកំង់  ជ សគរធ ំ 

 

រឯីេរឿងេរពងមួយេផសងេទៀតែដលដណំលពីករពក់ព័នធនឹងវង់តរនតីពិណពទយ 

និទនថ៥៖ 

«វយេគពីរ  (វយសគរធពីំរ) 

សីុដុរំេទះ  (ផលុ រំសៃឡ) 

េគមួរបឡក់េផះ (បិទបយសេមភ រ) 
                                                             
៣ ជួន ណត ១៩៦៧: ៧៥១-៧៥២; េពរជ សល់ ១៩៧០: ៣ 

៤ ស ំសអំង ១៩៨៨: ២៧-២៨ 
៥ ស ំសអំង ១៩៨៨: ២៩ (តមឯកសរេដមរបស់េលក ឆយ សីុផត) 



អតថបទ៖ វង់េភលងពិណពទយ                   

អតថបទេដយ៖ េលកបណឌិ ត ស ំសអំង 

េកះេដះនង  (វយគងេដះ គឺគងវង់) 

េផអៀងេមលឫសស ី សេំឡងដូចៃរ សមតីមួយៗ (រនត)» 

 

តួនទីតរនតីពិណពទយ 
 

 េគេរបតរនតីពិណពទយេដមបកីដំររបកំបច់បុរណែខមរ េលខ នេខល េលខ នែសបក និង 

ពិធីបុណយទនេផសងៗេទៀត។ បទេភលងពិណពទយមនលកខណៈពិេសសមួយ ែដលជករ 

កត់សមគ ល់គឺ “េភលងសកមមភព ឬេភលងសគរ” (Action Tunes) ែដលកដំរេដយេជងសគរពិេសស 

របស់បទនីមួយៗ ជបណតុ ំ បទេភលងសរមប់កដំរចលនពិេសសរបស់េរឿង ឬរបេំនេលឆក 

មនដូចជេភលងសធុករ សរមប់រឭំកគុណរគូ េភលងផលិ សរមប់សតវសល ប េភលងបធ ំ(បឋម 

ឬ របធ)ំ សរមប់សវ  េភលងពញេដរ សរមប់ដេំណ រ េភលងេរកៃណ សរមប់ទព័សវ  

េភលងេរកណក សរមប់ទព័យកស េភលងអូត សរមប់េសកេស ជេដម។ 
 

មនែខមរេយងមួយចនួំនយល់រចឡថំ េភលងពិណពទយ ែដលជេភលងែខមរសុទធ ជ 

េភលងេសៀម េហយគត់េហេដយភ័នតរចឡ៦ំ។ េដយែឡក អនកែដលេចះភសេសៀម (ៃថ) 

ចូលចិតត និងេទជទមល ប់េហដូេចនះ ដូចជេហេភលងពិណពទយថ “េភលងពីផត” ឬ “េភលង

េសៀម”៧។ ពិណពទយ ជេភលងរបស់ែខមរសុទធ (េមលចមល ក់េលជញជ ងំរបសទអងគរវតត)។ 

ឧកញ៉ ឈឹម រកេសម បនអះអងថ៖ “វជិជ តូរយតរនតី និងេរគឿងតរនតីរបស់ែខមរបនផសយ

េចញេទរបេទសេសៀមកនុងសម័យរសីអយុធយ” រវងព.ស. ១៨៩៣-២៣១០ (១៣៥០-

១៧៦៧)៨។  

េដយសរឧបករណ៍ែដលមនេនកនុងវង់តរនតីពិណពទយេសទរែតទងំអស់ េលកែលង 

ែតរនតេចញ មនឆល ក់េនេលជញជ ងំរបសទអងគរវតត េយងក៏អចសនមតបនថ 

វង់តរនតីេនះមនេដមកេំណ តតងំពីសម័យអងគរ ឬមុនេនះេទេទៀត។ េនះជកតត ឬ

                                                             
៦ េពរជ សល់ ១៩៧០: ០២ 

៧ ជួន ណត ១៩៦៧: ៧៧៦ 

៨ េពរជ សល់ ១៩៧០: ០២ 
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ចណុំចសខំន់ ៃន “សម រតីជតិ” ឱយតៃមលមនេមទនភព និងេធវេខមរភវូបនីយកមម

ែដលជកតពវកិចចរបស់ែខមររគប់គន ។ 
 

 

ឧបករណ៍េភលងពិណពទយ 

 
 វងសរកុមេភលងពិណពទយ 
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ឯកសរេយង 

 

ជួន ណត  

(១៩៦៧). វចននុរកមែខមរ. ភនេំពញៈ ពុទធសសនបណឌិ តយ។ 

េពរជ សល់ 

(១៩៧០). អពីំលនំសំេងខបៃនេភលងែខមរ. ភនេំពញៈ ពុទធសសនបណឌិត តយ។ 
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