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អត្ថបទដោយ៖  ន ៀន រុវណ្ណមរកត 

 

ទូកប្រណាំងនិងទាំននៀមអ្នកប្រុក (ភាគ២ រញ្ច រ់) 
 ទូកប្រណាំងឬនៅថា “ទូកង” ប្រចាំវតតនីមួយៗ ជារមបតតិរួមដ៏មានតម្មៃរររ់អ្នកប្រុក។ 
តាមទាំននៀម នគតតងដាក់ន ម្ ោះទូកនដាយភាា រ់នឹងន ម្ ោះវតត អ្នកតា ឬបារមីប្រច ាំវតត 
ន ើយនគន ឿថាទូកន ោះមានអ្មនុរសតែរកា ជាពិនររគឺមាន “ប្ាយ” កាន់ផង។១ នរៀង
រាល់ឆ្ន ាំ ចរ់ពីភាុ ាំរិណ្ឌ រ ូតដល់នេញប្ពោះវរា អ្នកប្រុកតតងន្វើកិេចដាក់ទូកេុោះទឹក នដើមប ី
ប្រណាំងជាមួយទូកវតតនផសងៗ។ ការប្រណាំងននោះនគនមើលន ើញថាជាទាំននៀមរររ់អ្នក
ប្រុកររ់នៅតាមទននៃផង ន ើយជាឱការនប្ ើរនរ ើររកទូកលអ ប្រណាំងឈ្នោះនគ នដើមប ី
េូលរួមប្រណាំងជាមួយទូកមកពីប្រុកនផសងនទៀត កនុងប្ពោះរា ពិ្ីរុណ្យអុ្ាំទូកនៅមុខប្ពោះ
ររមរា វ ាំង (រូរនលខ១-២)។ 

  
 
 
 

ជាការពិត នៅតាមរណត វតតនីមួយៗនគតតងរនងេតន ើញមានរង់នរាងតមេល់ទូក
នៅតកបរប្ពោះវហិារ (រូរនលខ៣-៤)។ តាមទាំននៀមរុរាណ្ នោកតតងនប្ ើរនរ ើរទីតា ាំងរង់
នរាងទូកនៅទិរឦសានប្ពោះវហិារ កាលទូកដាក់នៅទិរខាងនកើត កម្នសនៅទិរខាង
លិេ។ រ ុតនតអ្នកប្រុកតាំរន់ខៃោះ នគយកទូកនៅតមេល់ទុកនប្កាមនដើមនឈ្ើ ឬរង់នរាងជារ់
នឹងមាត់ទននៃតតមតង។២ កនុងនរាងរកាទូកន ោះនសាត នគន ើញជាទូនៅយ ងនហាេណរ់

 
១

 Ang Chouléan 1986: 138-141 

២ យ  ដា ១៩៩៥: ៣១ 

រូរនលខ២ ប្ពោះរា ពិ្ីរុណ្យអុ្ាំទូកមុខប្ពោះររមរា វ ាំង  
ឆ្ន ាំ២០១៩ (រូរែត៖ pressocm.gov.kh) 

វ 

រូរនលខ១ ប្ពោះរា ពិ្ីរុណ្យអុ្ាំទូកមុខ
ប្ពោះររមរា វ ាំង ឆ្ន ាំ១៩៤៨ (រូរែត៖ EFEO) 
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អត្ថបទដោយ៖  ន ៀន រុវណ្ណមរកត 

មានកៃរ់មួយថាវ យនៅខាងកាលទូក ន ើយតាមទមាៃ រ់នគតតងយកនប្គឿងរកាេ រៈ ឬ
តង្វវ យនផសងៗនៅថាវ យរាល់ម្ែៃរីល ឬម្ែៃរុណ្យ (រូរនលខ៥-៧)។ នដាយមាន ាំននឿ
ាក់ព័នធនឹងអ្មនុរស ឬប្ាយរកាទូកដូេនរៀររារ់ខាងនលើ នគតតងទូ ម នមនុរសប្រី
ពរនាោះមិនឱយនៅតកបរនរាងទូកន ើយ ដបតិខាៃ េមាននប្រោះដូេជារលូតកូន ឬសាៃ រ់មាត យ។៣ 

   
 

    
 
 

នៅតកបរនរាងទូកខៃោះនគក៏តតងរនងេតន ើញមានខទមអ្នកតា តដលហាក់ដូេជាមាន
ទាំ ក់ទាំនងផ្ទទ ល់ជាមួយទូកផងតដរ (រូរនលខ៨)។ មិនតតរ ុនណណ ោះនរើទូកន ោះចរ់ ឬបាក់
តរកខូេ នគតតងយកតួទូក ឬរាំតណ្កទូកនៅរកាទុកកនុងខទមអ្នកតាជានិេច (រូរនលខ៩)។ 
នលើរពីននោះអ្វីតដលរង្វា ញឱយន ើញកាន់តតេារ់ អ្ាំពីទាំ ក់ទាំនងរវងទូកនិងអ្នកតា គឺ
ទូកខៃោះនគគូររូរតួអ្ងគអ្នកតាន ោះនៅកាលទូក ឬដាក់ន ម្ ោះអ្នកតាភាា រ់នឹងទូកតតមតង   

 
៣

 Ang Chouléan 1987-1990: 3-30 

រូរនលខ៣ នរាងទូកនៅវតតប្ពោះធាតុបាប្រី រូរនលខ៤ នរាងទូកនៅវតតតម បាន 

រូរនលខ៥-៧ ការដាក់តង្វវ យ និងនប្គឿងរកាេ រៈនផសងៗថាវ យទូក 
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(រូរនលខ១០-១១)។ មកដល់េាំណុ្េននោះ នគគួរច ាំថាតាមទាំននៀមរុរាណ្ នោកនប្េើនដាក់
ន ម្ ោះទូកប្រណាំងាក់ព័នធនឹង “ប្រី” នប្ាោះនដាយន ឿថាជា “មាន ងទូក” ឬជាអ្មនុរសនភទ
ប្រី (ប្ាយ) តដលតាមតែរកាទូកដូេជា ប្រីនមម  ប្រីរ ប្រីប្ររ់ ប្រីតកវប្រីប្សាវ  រី
ឧតតមភ ររមី រ ី ររីងស ី ររីត័នមានឫទធិជានដើម។៤ 

   
 
 

  
 
 

 នដាយត ក នរើប្ត រ់មកនិយយអ្ាំពីទាំននៀមប្រណាំងទូកវញិ អ្នកប្រុកតតងចរ់
នផតើមតា ាំងពីម្ែៃភាុ ាំរិណ្ឌ  រ ូតដល់ម្ែៃនេញប្ពោះវរា តដលនគនប្េើននៅថា “ផ្ទត េ់ប្ព័ប្ត”។៥ 

 
៤ យ  ដា ១៩៩៥: ២៤ 

៥
 ប្ារ ឌិរ ១៩៤៩: ៥៧៦ និង នពប្  រល់ ១៩៦៦: ៦១ 

រូរនលខ៨ ខទមអ្នកតានិងរាំតណ្កទូក 
នៅមុខនរាងទូកវតតាមតាឯក 

រូរនលខ៩ រាំតណ្កទូកន ម្ ោះររមីតភៃត តមេល់កនុងខទម
អ្នកតានៅវតតោវ នលើ 

រូរនលខ១០-១១ ទូកន ម្ ោះ “រ ាំដួលរទិធិ ័យបារមីតាដាំរងតដក” តមេល់មុខខទមអ្នកតាដាំរងតដក  
រថិតនៅភូមិរ ាំដួល កនុងខណ្ឌ កាំរូល រា ធានីភនាំនពញ 
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រ ុតនតមុននឹងយកទូកនៅប្រណាំង នគប្តូវ ួរ ុល តកលមអ រួេនទើរន្វើកិេចប្រុងពលីដាក់ពី
រងគងេុោះទឹក នដើមបហីាត់រមេាំណុ្ោះទូក (រូរនលខ១២)។ នៅកនុងកិេចប្រុងពលីនលើកទូកេុោះ
ទឹកននោះ  ួនកាលនគន្វើនពលប្ពឹក  ួនកាលនពលោៃ េ។ កនុងកិេចននោះ នគប្តូវនរៀរបាយប្រី 
សាៃ ្ម៌ នេក ប្សា កាលប្ ូក មាន់នសាៃ រ រតងអម េមាអ ម និងនាំេាំណី្ជានប្េើននទៀត ប្ពម
ទ ាំងមានថាវ យនភៃងផង (រូរនលខ១៣)។ កនុងឱការន ោះ  ួនកាលមានកិេចរញ្ចូ លរញ្ជា ន់
បារមី រាំាក់តភនកទូកតដរ៦ ន ើយកិេចេុងនប្កាយគឺ និមនតប្ពោះរងឃប្ររ់ប្ពាំពរ ័យ នដើមប ី
រុាំនរេកតីរុខដល់េាំណុ្ោះទូក និងអ្នកភូមិផង។  

   
 
 
  

េាំនាោះការប្រណាំងទូកតាមទាំននៀមអ្នកប្រុក នដើមន ើយនគនប្េើនអុ្ាំប្រណាំង៣ម្ែៃ
កនុងនពលភាុ ាំរិណ្ឌ  ន ើយមូលមាត់រន ប្រណាំងផ្ទត េ់ប្ព័ប្តកនុងម្ែៃនេញប្ពោះវរា។ កនុងនពល
ប្រណាំងនគប្តូវតមមាត់តមកណរ់ នាលគឺមិនប្តូវនិយយាកយនផតរផ្ទត រ មិនប្តូវ
ន មដាក់នលើទូក ន ើយនគប្តូវនដាតទង់ ័យរូរប្បាសាទ ឬរូរ នុមាននៅកម្នសទូក មាន
មាន ក់ជាប្គូរង់រត់ ឬជាអ្នកមានរមតីែវីមាត់ប្រន់រប្មារ់តប្រកយក ័យ។៧ មុននពលេុោះ
ទូកនរៀរេាំប្រណាំង នគប្តូវប្ររ់ប្ពាំ ឬអុ្ ្ូរថាវ យតផៃនឈ្ើនៅកាលទូកមតងនទៀត (រូរនលខ
១៤-១៦)។ រ ទ រ់ពីប្រណាំងរួេន ើងទី១ ឬទី២ ឬក៏រាំេតទូករង់ច ាំប្រណាំងផ្ទត េ់ប្ព័ប្តកតី 

 
៦ តាមទាំននៀមរុរាណ្ នគតតងនដាោះតភនកទូកយកនៅរកាទុកនប្កាយប្រណាំងរួេ។ លុោះដល់នពលប្រណាំង 
នទើរនគន្វើកិេចរាំាក់តភនកន ើងវញិ។ រ ុតនតរេចុរបនន តភនកទូកនប្េើនតតងគូរភាា រ់ជាអ្េិម្្នតយ៍។ 

៧
 ប្ារ ឌិរ ១៩៤៩: ៥៧៦-៥៧៨ 

រូរនលខ១២ ការ ួរ ុលទូកមុននឹងន្វើកិេច 
ប្រងុពលីេុោះទឹក 
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រមមុននឹងប្រណាំងផ្ទត េ់ប្ព័ប្ត (រូរែត៖ រ ុ ៊ុំ កុរល) 
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