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“ចាក់ហេក” សិល្បៈកាេ់រេនាដែល្កាន់ដតហោេហៅ 
ចាក់ចេក  ឬចាក់កាេ់១ ជាកាេ់រេនាចៅចល្ើស្សទបចេក ច ើយចស្បើស្កោសពណ៌ 

ចែើម្បរីចំល្េផ្ទៃកាេ់ឱ្យចល្េច ើញេាស់ស្សស់ល្អសម្ដនែក។ ជួនកាល្ចេចស្បើល័្កតពណ៌
ស្ជល្ក់េូរបដនថម្ចល្ើចនាោះចទៀត្ ចែើម្បឱី្យកាេ់កាន់ដត្ចល្េេាស់ច ើង។ កែុងសងគម្ដមែរ ការ
ចស្បើកាេ់ចាក់ចេកមានទងំកែុងស្ពោះរាជពិធី ពិធីសស្មាប់ស្ពោះសងឃមានកិត្តយសមពង់មពស់ 
និងពិធីស្បផ្ពណីអែកស្សុក។ េចំ ោះអែកស្សុកត្បំន់អងគរ ចាក់ចេកោក់ែូេជាសិល្បៈយ៉ា ង
សខំាន់ចសៃើរមវោះពុំបាន ែបតិ្ចស្ៅពីចរៀបេចំស្េឿងរណ្តត ប់សកាា រៈែូេជា បាយសី និងស្លា ធម៌្
ជាចែើម្ ចេដត្ងចាត់្ដេងចាក់ចេកតុ្បដត្ងឱ្យបានសម្រម្យតាម្ពិធីចទេងៗ។ 

តាមទហំនៀមនិងទម្លា ប់តមក ហេហ្បើកាេ់ចាក់ហេកដតហៅហល្ើទីសកាា រៈហសេងៗននពិធី
ែូេជា ល្មអហល្ើអាសនៈតមាល់្្ពះបែិម្ល បុសបុកហ្ោេទឹក បុសបុកតមាល់្្ពះពុទធរូប 
ឬហទពហសេងៗ កដនាងតមាល់្េមពីរធម៌អាថ៌ កដនាងតមាល់្សព ភ្នហំោង ឬហមរុបូជាសព ។ល្។
កែុងស្ពោះរាជពិធីត្ម្ាល់្ និងថ្វវ យស្ពោះចនាើងស្ពោះបរម្សពអតី្ត្ស្ពោះម្ោកេស្ត្ដមែរ ចេដត្ង
សចងាត្ច ើញមានកាេ់ចាក់ចេកល្ម្អចជើងថ្ារបុសបុក និងកដនាងសកាា រៈចទេងៗជាែរាប។ 
ទិែឋភាពចនោះ មានជាប់ជា ូរដ តាម្ទចំនៀម្ ដែល្ច ើញរ ូត្ម្កែល់្ស្ពោះរាជពិធីត្ម្ាល់្
និងថ្វវ យស្ពោះចនាើងស្ពោះបរម្សពស្ពោះបរម្រនចកាែឋ២ (រូបចល្ម១)។ 

េដំណកពិធីថ្វវ យស្ពោះចនាើងស្ពោះសពសចម្តេស្ពោះធម្ែលិ្មិត្ ស្ពោះសងឃនាយករងទី១ 
ក៏ចស្បើកាេ់ចាក់ចេកតុ្បដត្ងល្ម្អដែរ។ រឯីការចស្បើកាេ់ចាក់ចេកកែុងកិេចពិធីរបស់ស្បជា
រាស្រសតទូចៅ ចេច ើញមានកែុងពិធីបុណយសព បុណយពុទា និចសក បុណយចទសន៍ម្ោជាត្ក៍ 
បុណយេចស្ម្ើនអាយុ ពិធីចការជុក និងពិធីចេញម្ាប់ជាចែើម្ (រូបចល្ម២-៣)។ ជាទូចៅចៅ
កែុងស្ពោះរាជពិធី និងពិធីែូេចរៀបរាប់ខាងចល្ើ ចេចស្បើកាេ់ចាក់ចេកសស្មាប់ល្ម្អចល្ើដទែក ឬ
វត្ថុសខំាន់ជាសកាា រៈផ្នស្ពោះរាជពិធី និងពិធីចនាោះែូេជា អាសនៈពុទាបូជា រានពុទាេុណ រាន
ទិស បុសបុក ដស្េចទសន៍ ឬកដនាងត្ម្ាល់្ម្ឈូសសស្មាប់ពិធីបូជាចនាើង ។ល្។ 

 
១

 អែកស្សុកដប៉ាកខាងចជើងចស្េើនចៅ "ចាក់ចេក" ដត្ដប៉ាកខាងត្បូងមាោះចៅ “ចាក់កាេ់”។ 

២
 ស្ ប ចាន់មា៉ា រា៉ា , េង់ វរីៈ, ជី រោឋ  ២០១៣: ៥៤ 
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ចោយដ ក រូបខាងចស្កាម្ជាការចស្បើស្បាស់កាេ់ចាក់ចេក កែុងពិធីបុណយសពរបស់
អែកស្សុកជនបទ (រូបចល្ម៤-៥)។ តាម្ការសចងាត្ ទស្ម្ង់កាេ់ចាក់ចេកចនោះមានល្កខណៈ
ពិចសសចោយដ កមួ្យចទេងចទៀត្ កែុងរចបៀបជាទឹកផ្ែសិល្បៈរបស់អែកស្សុក។ ប៉ាុដនតចបើពិ
និត្យជារួម្ ចេច ើញថ្វការល្ម្អចល្ើសសរ ចេចស្បើទស្ម្ង់កាេ់េង្វវ យស្សចែៀងនឹងកាេ់

រូបចល្ម១ កាេច់ាក់ចេកល្ម្អចជើងថ្ារ និងបុសបុកត្ម្ាល់្ស្ពោះសពស្ពោះបរម្រត្នចកាែឋ (រូប៖ ស្ ប ចាន់មា៉ា រា៉ា ) 
 

រូបចល្ម២-៣ កាេ់ចាក់ចេកល្ម្អស្ពោះឆាយល័្កខណ៍ និងចជើងថ្ារកែុងពិធីថ្វវ យស្ពោះចនាើង 
សចម្តេស្ពោះសងឃនាយករងទី១ (រូប៖ ?) 
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ល្ម្អចល្ើសសរបុសបុកកែុងស្ពោះរាជពិធីដែរ។ រឯីទស្ម្ង់កាេ់ដែល្ចស្បើចល្ើរបា ចេចស្បើកាេ់
មួ្យចទេងចទៀត្ ច ើយរចំល្េចោយស្កោសពណ៌ែូេគ្នែ ។ 

  

 

 ខាងចស្កាម្ចនោះ ជាការចស្បើកាេ់ចាក់ចេកកែុងពិធីបុណយពុទា និចសក (រូបចល្ម៦)។ 
ដទែកសខំាន់ដែល្ចេស្ត្ូវចស្បើ េឺកដនាងត្ម្ាល់្ស្ពោះពុទារូបថ្ែចីធវើពិធីចបើកស្ពោះចនស្ត្។ កាេ់ស្ត្ូវ
ចស្បើមានចស្េើនកដនាងណ្តស់ ច ល្េឺរាប់តាងំពីសសរ របា និងចោជាងជាចែើម្។ ចៅផ្ទៃ
ខាងចស្កាយ ចេេងស្ពោះបត់្កែុងេចនាា ោះកាេ់ទងំចនាោះចទៀត្ទង។ េដំណករូបចល្ម៧ ក៏ជា
ការចស្បើកាេ់ចាក់ចេកកែុងពិធីបុណយអនិចសកមួ្យចទេងចទៀត្ តាម្ទចំនៀម្អែកស្សុកដែរ។ 
ការល្ម្អកដនាងសកាា រៈកែុងបុណយចនោះ ក៏ពុំសូវមុសពីរូបចល្ម៦។  

សូម្បញ្ជា ក់ថ្វ ការចរៀបេតុំ្បដត្ងកដនាងសកាា រៈកែុងពិធីបុណយអនិចសកកែុងរូបទងំ
ចនោះ ចេស្ត្ូវការចពល្ចសៃើរចពញមួ្យផ្ថ្ៃ ច ើយដត្ងមានការេូល្រួម្ជួយផ្ែចជើងពីអែកជិត្
ខាងជានិេច។ េចំ ោះរូបចល្ម៦  ចោយស្លរចវលាស្ត្ូវថ្វវ យបងគសំ្ពោះរត្នផ្ស្ត្យ៍ម្កែល់្ ចេ
ក៏ពុំទន់ចរៀបេចំស្សេបាេ់ចៅច ើយ លុ្ោះេប់កិេចចនោះចទើបចេយកតុ្បដត្ងបដនថម្ផ្កា នញី។  

  

  

រូបចល្ម៤-៥ ការចស្បើស្បាស់កាេ់ចាក់ចេកល្ម្អចល្ើចម្រុ ទីរលំាយសពរបស់អែកស្សុកជនបទ 

រូបចល្ម៦-៧ កាេ់ចាក់ចេកតុ្បដត្ងល្ម្អចល្ើដទែកសខំាន់ៗផ្នពុទា សនៈកែុងពិធីបុណយពុទា និចសក 
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ចៅវត្តអធ្វវ រ ចមត្តចសៀម្រាប ចេដត្ងចធវើបុណយច ើងអែកតា “ទួល្តាចម្ឿង” ដែល្ជា
បុណយស្បផ្ពណីស្បចាឆំាែ ។ំ កែុងពិធីបុណយចនាោះ មានកដនាងសកាា រៈសខំាន់ពីរដែល្ចេល្ម្អ
កាេ់ចាក់ចេក។ មួ្យកដនាង េឺទីអស្លែ ស្ពោះ ដែល្សថិត្ចៅកែុងចរាងបុណយ (រូបចល្ម៨) និ
ងមួ្យកដនាងចទៀត្ េឺរានយម្រាជ ឬនឹម្រាជ (រូបចល្ម៩) ដែល្សថិត្ចៅស្ជុងឦស្លនផ្នចរាង
បុណយ។ ទីសខំាន់ទងំពីរ សុទាដត្ចស្បើកាេ់ចាក់ចេកល្ម្អទងំអស់ ច ើយចបើពិនិត្យសនាឹក
កាេ់វញិចស្លត្ េឺមានភាពពិចសស និងចោយដ កចទេងមួ្យចទៀត្ពីទស្ម្ង់សនាឹកកាេ់
ដែល្ចល្ើកម្កបង្វា ញអម្ាល្មា៉ា នខាងចល្ើ។ សនាឹកកាេ់ចៅទីចនោះ ោក់ែូេជាមានល្កខ
ណៈតូ្េចសតើង ដត្មានចស្បើស្កោសពណ៌ចែើម្បរីចំល្េផ្ទៃកាេ់ែូេគ្នែ ។  

  

 

 

រឯីរូបខាងចស្កាម្ េឺជាការចស្បើកាេ់ចាក់ចេកល្ម្អបុសបុករានមា៉ា កែុងពិធីចការជុកកែុង
ចមត្តចសៀម្រាប (រូបចល្ម១០-១១)។ តាម្ការសចងាត្ េចំ ោះកាេ់ល្ម្អចៅទីចនោះមានពីរ
ស្បចនទ េឺល្ម្អចល្ើសសរ និងចល្ើរបា។ កាេ់ល្ម្អចល្ើសសរ េឺមានល្កខណៈជាេង្វវ យ
ចេញពីេល់្សសរច ើងចៅចល្ើ។ កាេ់ល្ម្អចល្ើរបាចល្ើចស្កាម្ មានល្កខណៈែូេស្េវ៉ា ក់
ភាា ប់គ្នែ ពីមួ្យចៅមួ្យកែុងចរៀបជាសិល្បៈ។ សូម្រឭំកដែរថ្វ កែុងេនិំត្ដមែរចាត់្ទុករានមា៉ា  
ដែល្តុ្បដត្ងយ៉ា ងវេិិស្ត្ចនោះជានែផំ្កលាស ច ើយកែុងកិេចផ្កត េ់ជុក ដត្ងមានស្ពោះសងឃចធវើ
កិេចចៅចល្ើចនោះ។ 

រូបចល្ម៨ កាេ់ចាក់ចេកល្ម្អចល្ើអស្លែ ស្ពោះ រូបចល្ម៩ កាេ់ចាក់ចេកល្ម្អចល្ើរានយម្រាជ  
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តាម្ការសចងាត្ ចាក់ចេកជាសិល្បៈដែល្មានល្កខណៈពិចសសចរៀងមាួនតាម្ត្បំន់ 
ដត្ជាទូចៅបចេចកចទសចាក់ចេក និងស្បចនទចែើម្ចេកដែល្ចស្បើោក់ពុំមុសគ្នែ ច ើយ េឺចេ
និយម្ចស្បើចេកជាវ  ចេកស្លែ ប់មុ្ម និងចេកណ្តវំ៉ា  ែបតិ្វមានល្កខណៈសវិត្ មិ្នស្សួយ និង
មិ្នឆាប់ជា ំ ឬចស្លា ក។ ប៉ាុដនតស្េប់ស្បចនទចែើម្ចេកដែល្ស្ត្ូវយកម្កចាក់ចេក េឺស្ត្ូវដត្ជា
ចែើម្ល្អ ស្សទបល្អ មិ្នចស្លា ក ឬជា ំនិងចៅស្សស់ល្អ (រូបចល្ម១២-១៣)។  

  
 

 

អែកចាក់ចេកទម្ទរឱ្យមានេិត្តអណំត់្ រឯីវត្ថុ ចស្បើសស្មាប់ចាក់ចេក ចៅថ្វ “កាបិំត្
ចាក់ចេក” ដែល្ជាដែកតូ្េយ៉ា ងស្លម្ញ្ញមួ្យ ែផំ្េែឱ្យសដំប៉ាត្ មានមុ្មសងខាង សចំល្ៀង
ឱ្យមុ្ត្ ស្បដវងស្បដ ល្១េអំាម្ ច ើយភាា ប់នឹងែងសស្មាប់កាន់ (រូបចល្ម១៤-១៥)។ ជា

រូបចល្ម១១ ចាក់ចេកល្ម្អរានមា៉ា កែុងពិធីចការជុក រូបចល្ម១០ ចាក់ចេកល្ម្អបុសបុករានមា៉ា ចការជុក 

រូបចល្ម១២-១៣ ចែើម្ចេកដែល្ចេយកម្កចាក់ចេក 
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ទូចៅមានពីរខាែ ត្ េឺកាបិំត្ខាែ ត្តូ្េចស្បើសស្មាប់វល្កាេ់ និងកាបិំត្ខាែ ត្ធចំស្បើសស្មាប់
ចាក់ទស្ម្ង់ចធែញស្តី្។ េដំណកកាបិំត្តូ្េធម្ែតាមួ្យចទៀត្ ស្តូ្វសចំល្ៀងឱ្យមុ្ត្ល្អ េឺចស្បើ
សស្មាប់ចស្េៀក និងត្ស្មឹ្ម្ស្សទបចេក។ 

ឯបចេចកចទសចាក់ឱ្យចេញជាកាេ់ េឺមានល្កខណៈពិចសសខាា ងំណ្តស់ អែកចាក់
ស្ត្ូវដត្រ ័ស ែបតិ្ចែើម្បចីាក់ឱ្យទន់ និងេប់មុ្នចពល្ស្សទបចេកស្សច នសវិត្។ ម្យ៉ាង
ចទៀត្ចេស្ត្ូវដត្ឈ្លា សកែុងការបា៉ា ន់ស្បមាណស្បដវង ឬទស្ម្ង់កាេ់ចទេងៗ ចែើម្បឱី្យកាេ់
ដែល្ចាក់ចេញច ើយមានភាពរស់រចវ ើក សម្ទងំទ ំំ សម្ទងំស្បដវងសស្មាប់យកចៅតុ្
បដត្ង។ 

  

 
 

ស្សទបចេកដែល្ស្ត្ូវចាក់ េឺស្តូ្វសមាអ ត្ឱ្យស្លអ ត្ យកម្កោក់ផ្កា ប់ចល្ើតុ្ ឬោក់ចល្ើ
កចនៃល្ផ្កៃ ល់្ក៏បាន ចោយស្តួ្ត្គ្នែ ពីរជាន់ ឬមួ្យជាន់ ច ើយអែកចាក់នឹងចាប់ចទតើម្ផ្ល្
ស្បមាណទ ំំ និងស្បដវងស្សទបចេកចនាោះ ច ើយចាក់ខាវ ល្ឱ្យចេញជាកាេ់យកភាា ម្ៗដត្
ម្តង ច ល្េឺពុំចាបំាេ់េូរ ឬស្ ងអវីបនតិេចស្លោះច ើយ។ ស្សទបចេកដែល្បានចាក់ចេញជា
កាេ់នញរួីេច ើយ ចេស្ត្ូវឆាឹោះយកដទែក ឬផ្ទៃដែល្ពុំដម្នជាសនាឹកកាេ់ចេញ រួេទគុ សំ្េបចល្ើ
ស្កោសពណ៌ចទេងៗែូេជា ស្ក ម្ ចល្ឿង ស្លា ទុ ំផ្កា ឈូក ឬផ្បត្ង ចែើម្បរីចំល្េនូវកាេ់
ចល្ើស្សទបចេកចនាោះឱ្យចល្េទុសច ើង។ បនាៃ ប់ម្ក ចេយកកាេ់បនាៃ ប់បនេែូំេជាចធែញ
រណ្ត ចធែញស្កបី ឬពងស្តី្... ចោត្ភាា ប់នឹងដេម្ស្សទបចេកចគ្នល្ដែល្មានកាេ់ស្ស្លប់
ែូេនិយយខាងចល្ើ មុ្ននឹងយកចៅែចំ ើង ឬតុ្បដត្ងេងភាា ប់នឹងទីដែល្ស្ត្ូវល្ម្អ(រូប
ចល្ម១៦-១៧)។  

រូបចល្ម១៤ កាបំិត្ចាក់ចេកខាែ ត្តូ្េ (រូប៖ អាន រសែី) 
 

រូបចល្ម១៥ បចេចកចទសចាក់ចេក (រូប៖ អាន រសែី) 
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សរុបរួម្ម្កចេសចងាត្ច ើញថ្វ ទស្ម្ង់សិល្បៈកាេ់រេនាសស្មាប់តុ្បដត្ងល្ម្អដទែក
ចទេងៗផ្នសណំង់ ទីសកាា រៈ ឬចស្បើល្ម្អកិេចនានាកែុងវបបធម៌្ដមែរមានចស្េើនសណ្តឋ ន។ កាេ់
កបូរមាោះឆាា ក់ចល្ើថ្ែ មាោះចល្ើចឈើ មាោះចល្ើចលា ៈ មាោះចធវើពីសីុម្៉ាងត៍្... ច ើយេង់វងេរាប់ ន់រាប់
រយឆាែ  ំស្បសិនចបើមានការដថ្ទសំ្តឹ្ម្ស្តូ្វ។ េដំណកកាេ់រេនាសស្មាប់ចស្បើល្ម្អមួ្យចពល្មាី 
ឬឱ្យចម្ើល្ច ើញស្លអ ត្សម្សួនមួ្យស្គ្ន ចេចស្េើនឆាា ក់ចល្ើវត្ថុឆាប់មូេចៅវញិ ចៅតាម្កាល្
តាម្ធម្ែជាតិ្វត្ថុ ចនាោះ ផ្េែចៅតាម្េនិំត្ស្បាជាញ របស់ម្នុសេ។ ឧទ រណ៍ “ចាក់ចេក” ជា
ស្បចនទសិល្បៈមួ្យដបប ដែល្ចាក់ឆាា ក់ឆាវ ល្ចឆាៀល្ឆាឹោះចេញពីស្សទបចេក ឱ្យចកើត្ជាកាេ់
រេនាកាេ់ចកាងពត់្ចពនកែុងទស្ម្ង់ចទេងៗ សស្មាប់ល្ម្អចល្ើទីសកាា រៈកែុងពិធីបុណយនានា 
ចស្បើស្តឹ្ម្មួ្យចពល្មាីប៉ាុចណ្តណ ោះ។ បេចុបបនែ ទស្ម្ង់សិល្បៈចនោះោក់កាន់ដត្ចោេចៅ ច ើយ
ចេចស្េើនចស្បើជនួំសវត្ថុមានស្ស្លប់ ែដែល្ពីចរាងមួ្យចៅចរាងមួ្យ ដែល្ឥត្មានល្កខណៈ
សិល្បៈអវីចស្លោះ៕   
 

រូបចល្ម១៦ ការចរៀបេែំចំ ើងកាេច់ាក់ចេកបំ
 ក់តុ្បដត្ងចល្ើទីសកាា រៈ  

រូបចល្ម១៧ ពុទាបរស័ិទចធវើកិេចនម្ស្លា រមុ្ម
អស្លែ ស្ពោះល្ម្អចោយកាេច់ាក់ចេក 
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ឯកស្លរពិចស្គ្នោះ 
េ័នៃ វតិាថ រនិ 
 ២០០៥, កាេដ់មែរ, ផ្រយ,ំ នែចំពញ 
ស្ ប ចាន់មា៉ា រា៉ា  

២០០៨, “ចាក់ចេក”, កស្ម្ងអត្ថបទកែុ ងបណ្តត ញពត័្ម៌ានវបបធម្ដ៌មែរ, ទ.ំ ៤៧-៥១, 
យចស្លធរ, នែចំពញ  

ស្ ប ចាន់មា៉ា រា៉ា , េង់ វរីៈ និង ជី រោឋ  
២០១៣, អពីំស្ពោះរាជពិធីបុណយថ្វវ យស្ពោះចនាើង, ស្កសួងវបបធម៌្និងវេិិស្ត្សិល្បៈ, 
នែចំពញ 

លឹ្ម្ ស្សរូ 
 ២០១៧, “ចស្េឿងរណ្តត ប់ ចាក់ចេក និងកាេ់បាយសី” ទាយចល្ើចេ ទពំ័រ 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=51975  ផ្ថ្ៃទី៣០ ដមចម្ស្ល ឆាែ ២ំ០១៧ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


