
អតថបទ៖ “រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?)                                         

អតថបទេដយ៖  េហៀន សុវណណមរកត 

 

“រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?) 

 តមរយៈចណំងេជងអតថបទេនះ េយងេឃញេរសចថជចមងល់េនេឡយ។ ប៉ុែនត 

េយងឥតពិបកយល់េទថ “រកស” និង “កញចក”់ មននទីអវី ដបតិរល់ៃថងេយងេរបរកស

សរមប់សិតសក់ រឯីេរបកញចកស់រមបឆ់លុះេមលមុខមតរ់ងកយ។ ហួសពីេនះកញចក់ក៏

ហក់ដូចជឧបមនវតថុ េរបៀបេធៀបឱយេឃញន័យខងេសភ័ណសមផសសរបស់មនុសសែដរ។ 

េបេគចង់និយយបងអ ប់ចមអន់នរណមន កក់នុងន័យថ មនុសសេនះរូបកយមិនលអមិនសអ ត 

េយងែតងធល ប់ឮេរឿយៗថ “មិនឆលុះកញចក់េមលខលួនឯង”។  

 ជករពិត រកសនិងកញចក ់ជវតថុចបំច់កនុងេរគឿងសមអ ងសរមប់សអិតសអ ងេរៀប

រយខលួនរបណ។ ករេរបរបស់េនះេបេមលេរជបនតិច រសីហកម់នតរមូវករេរចនជង

របុស។1 មនុសសរសីែតងមនវតថុទងំពីរ ដកជ់បត់មខលួន ទុកបងក រឆលុះេមលែថមថយ

េរៀបរយមុខមត់ឱយសអ តបត តមនិសសយ័ជរសី (រូបេលខ១-២)។ ករណ៍េនះែសតងឱយ

េឃញថ រសីជវស័ិយសអ តសអ ំ េបេធៀបេមលមករបុស វតថុទងំពីរពុំចបំចណ់ស់ណ

េពកេឡយ េហយេបរឭំកមតងេទៀតរតង់ឃល ថ “មិនឆលុះកញចកេ់មលខលួនឯង” កេ៏រចនែតរសី

និយយរះិគន់របុស ជពិេសសកនុងកុន ឬអកសរសិលបរ៍តងឈុ់តឆកសសងសុេំសនហ៍ជ

េដម។ 

  
 

  

 
1 រពប ចន់ម៉រ៉ ២០០៨-២០០៩: ១០៨ 

រូបេលខ១ រសតីអនកលក់ដូរេនតមរបសទ  

កពុំងឆលុះកញច ក់េរៀបរយសក់ 

រូបេលខ២ រសតីអនកលក់រកណត់ និងវតថុ េផសងៗ 

កនុងគនូំរវតតរជបូព៌ េខតតេសៀមរប កពុំងឆលុះកញច ក់សអិត

សអ ងខលួន (រូបថត៖ សន ផលល ) 



អតថបទ៖ “រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?)                                         

អតថបទេដយ៖  េហៀន សុវណណមរកត 

េតរកសនិងកញចក់សខំន់សរមបរ់សីែមនឬ? ចេមលយដច់ណត់េឆលយនឹងសណួំរ

ខងេលពុំមនេឡយ។ ប៉ុែនតេគអចពិចរណរូបភពខលះ េលឧទហរណ៍មួយចនួំនដូចជ 

ខលឹមសរចេរមៀងជនំន់េដម តឹកតងេលចមល ក់បុរណ និងរណត បថ់វ យអមនុសសជេដម។ 

ឧទហរណ៍ទី១ ជចេរមៀងចុងទសវតសទី៦០ េដមទី៧០ និពនធេដយរពឹទធ ចរយ ែវន៉ សុន 

និេរចៀងេដយអនករសី សូរ សេវឿន គឺបទ “លលកវយ”ំ រតងឃ់ល ថ “សត យរកសកញចក់ 

សត យសកអុ៊់តថមី សត យសច់សខចី សត យរសីបនេគ…”។ ឃល ខងេល របែហលអនកនិពនធ

ចង់បញជ ក់ថ ករតុបែតងខលួននិងសមផសសរសស់េសភរបស់រសីរកមុ ំ នឹងថមថយ រសក

រសុត េពលេរៀបករមនបតីសីេទមុខ េហយខកខនមិនសូវមនេពលឆលុះកញចក់សិតសក់

ែតងខលួនដូចកលេនរកមុ។ំ  

ចែំណកឧទហរណ៍ទី២ ជករសេងកតចមល ក់អបសរ ឬអនករសុកេហថ “រសីសន”ំ ជ

រសីេទពសួគ៌ឆល កេ់នជញជ ងំរបសទ។2 េបនិយយែតេនរបសទអងគរវតត (ស.វ.ទី១២) 

កនុងបណត រូបអបសរជិតពីរពន់បល យ េយងេឃញេហចណស់ក៏មនមួយភគតូច បងហ ញ

ពីនរទីងំេនះកពុំងតុបែតងខលួន ឆលុះកញចក់សអិតសអ ងរងកយែដរ (រូបេលខ៣-៤)។ រឯី

កនុងរូបេលខ៥ ជអបសរេនរបសទតេសម (ចុងស.វ.ទី១២ េដមស.វ.ទី១៣)។ តមរយៈ

រូបទងំទងំេនះ េយងេឃញថអបសរទងំបីមនសរមស់រតកលេរៀងខលួន េហយមន ក់ៗ

មនកនក់ញចក់ឆលុះតុបែតងមុខមត ់វស័ិយជមនុសសរសី។ 

   

 
 

2 អងំ ជូលន ២០០៦-២០០៧: ៦៦ 

រូបេលខ៣-៤ អបសរឆលុះកញច ក់ែតងខលួនេនរបសទអងគរវតត រូបេលខ៥ អបសរឆលុះកញច ក់ែតងខលួន

េនរបសទតេសម 



អតថបទ៖ “រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?)                                         

អតថបទេដយ៖  េហៀន សុវណណមរកត 

ឧទហរណ៍ទី៣ ជទិដឋភពឆលុះបញច ងំភពជ “រសី” កនុងភពអមនុសសគយឺយេម៉ 

និងយយេទព។ រូបភពទី១ គឺយយេម៉ ជអមនុសសេភទរសីែដលែខមរសគ ល់ ជពិេសស

អនករសុកតបំន់េឆនរ។ ចេំពះយយេម៉េយងដឹងថ ដងវ យជពិេសសគឺរូបលិងគ (រូបេលខ

៦)។ ប៉ុែនតកនុងេនះេគេឃញមនដងវ យសខំន់មួយេទៀតគឺ េរគឿងរកអូប និងរកស កញចក់ 

(រូបេលខ៧)។ សូមរឭំកថ កនុងេរឿងតណំលយយេម៉ជអនកមនសរមស់សអ ត េហយ

សូមបខីលឹមសរកនុងចេរមៀងអរកសក៏សរេសរយយេម៉ថជអនកមនែដរ។3 មិនែតប៉ុេណណ ះ 

យយេម៉រតូវករេរគឿងរកអូប េរបងេមស េរតករតអលនឹងកមគុណខល ងំ។4 េបេពល

បញចូ លបញជ ន់រូបយយេម៉ េគែតងេឃញរូបសណឹំងទញយកផក ភញមីកេថប និងយកទឹក

អប់ េរបងេមស កញចក់មកឆលុះសអិតសអ ងមុខមតសុ់ទធវស័ិយជរសីកនុងភពមនុសសធមមត (រូប

េលខ៨)។  

   
 

 
 

រូបភពទី២ គឺយយេទព ជអមនុសសេភទរសីមួយេទៀតែដលែតងសេងកតេឃញ

មនរូបសណំកតមទីសខំន់ៗ និងកនុងវតតអរម។ យយេទព ក៏ជអនកមនរទពយសតុកែដរ 

េហយដងវ យសខំន់ៗមនដូចជេរគឿងអលងក រ និងេរគឿងរកអូប រកស កញចក។់ យយ

េទពែដលលប ីគឺេនកណត លរទូងផលូ វែកបរអរសមនងេចកនងចម រកុងេសៀមរប។ ថវេីប

រូបសណំកេនះជរូបរពះយម ែតអនកផងទងំពួងសនមតេ់ហយយេទព េហយែតងចូល

េទថវ យេរគឿងរកអូប ជពិេសសលបែរកម េមស លបរកចកឱយេទៀតផង (រូបេលខ៩)។ 

 
3 ហួ៊ន សវង ២០២០: ២០ 

4 អងំ ជូលន ២០១៩ : ៨    

រូបេលខ៦ ដងវ យរូបលិងគចេំពះ

យយេម៉េនេជងភនបូំកេគ 

រូបេលខ៧ េរគឿងរកអូបលក់ជ

ដងវ យយយេម៉េនភនទំវ រ (កពំត) 

រូបេលខ៨ រូបសនងយយេម៉កនុង

ពិធីសុទឹំកេភលៀងេនភនវំលលិ (កពំត) 



អតថបទ៖ “រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?)                                         

អតថបទេដយ៖  េហៀន សុវណណមរកត 

រឯីរូបសណំកយយេទពដ៏លបមួីយេទៀត គឺេនវតតយយេទព រកុងកពំង់ឆន ងំ។ អនកមន

ជេំនឿ ែតងចូលេទថវ យេរគឿងអលងក រ និងេរគឿងរកអូប រកស កញចក់ េមសែរកម…ពុំខុស

ពីយយេទពេនេសៀមរបេឡយ(រូបេលខ១០)។ ករេគរពបូជយយេទពែបបេនះ េយង

េឃញេសទររគប់កែនលងេផសងេទៀតែដរ ជពិេសសេនតមវតតនន។ កនុងរូបេលខ១១-១២

ជដងវ យរកស កញចក់ចេំពះយយេទព េនវតតមកុដេពរជ រសុកលវ ឯម េខតតកណត ល។ 

   
 

 
 

    
 

រូបេលខ៩ បដិមរពះយមែដលអនក

ផងេគរពជយយេទពេនេសៀមរប 

រូបេលខ១០ បដិមយយេទពេនកនុងវតតយយេទព  

រកុងកពំង់ឆន ងំ 

រូបេលខ១១-១២ យយេទព និងរកស-កញច ក់ េរគឿងរកអូបជដងវ យេនវតតមកុដេពរជ េខតតកណត ល 



អតថបទ៖ “រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?)                                         

អតថបទេដយ៖  េហៀន សុវណណមរកត 

េដយែឡក ទិដឋភពែដលេយងសេងកតេឃញចុងេរកយគឺ រកសនិងកញចក់ េរបជ

រណត បក់នុងកិចចរកុងពលី និងកិចចជវខន់សល កនុងពិធីមងគលករ។ កនុងកិចចរកុងពលី េយង

ដឹងថនងគងហីងែតងមនវតតមន ែដលេគរតូវេធវរូបតណំងរឭំកេឈម ះ។ េបតមយល់

េដយសម ន រណត ប់កនុងកិចចេនះមនរកស និងកញចក់ ទនំងេគយល់ជធមមតថគងហីងជ

រសី គង់មននិសសយ័នឹងេរគឿងរកអូប រកស កញចក់ ដូចមនុសសរសីែដរ េហយអនករសុក

ែថមទងំដក់សពំតអ់វជមួយផង (រូបេលខ១៣)។ ចែំណកឯកនុងកិចចជវខល ន់សល  ែដល

ជកិចចសខំន់ៃនពិធីមងគលករ េយងេឃញមនរកសនិងកញចក់កេ៏របជរណត ប់ែដរ។5 

ខលឹមសររតង់េនះ របែហលពុំលបំកយល់េឡយ ដបតិកិចចជវខន់សល  គឺជនិមិតតរូបៃនករ

ផតល់តៃមល ផតល់កិតតិយស និងេរគឿងបញច ចំិតតដល់កូនរសី។  

 
 

 

 

 
5 ញិក នូវ ១៩៦៥: ១៤៧-១៥១ និង អងំ ជូលន, រពប ចន់ម៉រ៉, សុ៊ន ចន់ដឹប ២០១៧: ៥៣ 

រូបេលខ១៣ រកស កញច ក់ សពំត់អវ ជរណត ប់រកុងពលីេនកពំង់កុង រសុកេកះធ ំេខតតកណត ល 



អតថបទ៖ “រកស-កញចក់” និសសយ័របស់រសី (?)                                         

អតថបទេដយ៖  េហៀន សុវណណមរកត 

សរុបមក រកសនិងកញចក់ ជវតថុ េរបរបស់សរមប់សអិតសអ ងមុខមត់សរមបេ់រប

ទូេទ។ ប៉ុែនតតមរយៈករេមលរតួសៗខងេល វតថុទងំពីរជតរមូវករចបំចរ់បស់មនុសស

រសី េរបរបស់កនុងន័យេរៀបរយខលួនរបណឱយសអ តបត េហយមនុសសទូេទរបែហលយក

គនិំតេនះ េទភជ ប់ឱយអមនុសសេភទរសី (ទងំេទព និងអនកត)។ េលសពីេនះ េយងសេងកត

េឃញថពុំមនេទពេភទរបុស ឬអនកតណរតូវកររងវ យរកស-កញចក់េឡយ៕ 

 

ឯកសរេយង 

ញិក នូវ 

 ១៩៦៥, កបួនអពហ៍ពិពហ៍, ករផសយរបស់អនកនិពនធ, ភនេំពញ 

រពប ចន់ម៉រ៉ 

២០០៨-២០០៩, “រសីែតងខលួន”, ករមងអតថបទកនុ ងបណត ញពត័ម៌នវបបធមែ៌ខមរ, 

េលខ៤, ទ.ំ១០៨-១១៣, Friends of Khmer Culture, ភនេំពញ 

ហួ៊ន សវង 

២០២០, “យយេម៉និងពិធីសុទឹំកេភលៀងេនភនវំលល¬”, បណត ញពតម៌នវបបធមែ៌ខមរ

ករមងអតថបទកនុ ងេលខ១៥, ទ.ំ១៥-២០, យេសធរ, ភនេំពញ 

អងំ ជូលន 

២០០៦-២០០៧, “រសីសនេំលចមល ក់តមរបសទ” ករមងអតថបទកនុ ងបណត ញ

ពត័ម៌នវបបធមែ៌ខមរ, េលខ២, ទ.ំ៦៦-៦៨, Friends of Khmer Culture, ភនេំពញ 

២០១៩, “យយេម៉” [បកែរបេដយ សួង សុខរ ៉ូ], រពឹតតិបរតសកលវទិយល័យភូមិនទ

វចិិរតសិលបៈ, េលខ២, ទ.ំ១-១២, ភនេំពញ 

អងំ ជូលន, រពប ចន់ម៉រ៉, សុ៊ន ចន់ដឹប 

 ២០១៧, ដេំណ រជីវតិមនុសសែខមរេមលតមពិធីឆលងវយ័, យេសធរ, ភនេំពញ  


