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ហៅព្រលឹងសក់កនុងរិធីហោរជុក 
 ហេ ទរំ័រ ហេ េឹម ហេស េរយិធម៌ខ្មែរ (AMS Khmer Civilization) ហយើងម្ុធំ្លា ប់បានចុុះ
ផ្សាយេរីំរិធី “ហោរជុក” មតងរួចមកហ ើយ។១ ហៅកនុងរិធីហោរជុក មានកិចចហព្ចើនណាស់
ខ្ែលព្តូវព្បាររធ ហ ើយហបើរិនិតយហោយសហងេបហេហ ើញមានកិចចចនួំនបីប ុហណាណ ុះ ខ្ែល
មានវតតមានព្រុះសងឃ ហោលេឺកនុងកិចចសូព្តមនតហៅព្រលប់ថ្ងៃទី១ និងកិចចផ្តត ច់ជុក រួចរាប់
បាព្តព្រុះសងឃហៅព្រឹកថ្ងៃបហងហើយ។ រឯីកិចចែថ្ទហទៀតេឺមានខ្តអាចារយ និងចាស់ទុខំ្ែល
ហចុះចាប់កបួនជាេនកហរៀបច ំ ែបតិមានកិចចមាុះរិបាកនឹងយល់ន័យេស់ផ្សង។ កិចចទងំហ ុះ
រួមមាន ព្បុងរលី (ឬព្កុងោលី) ខ្សនមារោរ ខ្សនែូនតា បងវិលររិលេងកររាប ហែកេងករ
រាប២ ហៅព្រលឹងសក់ ជញ្ជា ត់ព្រលឹង រាវេងកររាប ហធវើហធែញ ។ល។៣   

ោក់រ័នធនឹងរិធីហោរជុកហនុះ េនកព្ាវព្ជាវបានរកហ ើញន័យហផ្សេងៗគ្នន ។ ោកយថា 
“ជុក” េឺនិយាយតាមោកយថាជាទូហៅ ឯេនកព្សុកហៅតបំន់ខាងហជើង និងភាេោយរយ 
ព្បហទសហព្ចើនហៅថា “កហំបា យ” ឬ “កហំបា ច” ហ ើយហបើហេចង់និយាយរីកិចចរិធីោត់កហំបា ច
ជាាា ររហ ុះ ហេហព្ចើននិយាយាមញ្ញថា “ហោរសក់”។៤ រឯីេនកព្សុកមាុះថា “ហោរសក់” ឬ 
“ហោរកហំបា យ” ហ ើយ “ជុក” ឬ “កហំបា យ” ជាសក់មួយែុ ំឬហព្ចើនែុ ំ (េស់ហព្ចើន៣ែុ)ំ ខ្ែល
ហកែងព្បុសព្សីទុកហៅហលើកាលចាប់រីអាយុ៣ឆ្ន  ំរ ូតែល់ធហំ ើងហទើបហោរ។៥ ប ុខ្នតយា ង
ណាក៏ហោយហេហមើលហ ើញែូចគ្នន ថា “ហោរជុក” ជារិធីហរៀបចសំព្មាប់ហកែងទងំព្សីទងំ
ព្បុសមុនរួកហេឈានែល់ែណំាក់ោលហរញវយ័ ខ្ែលហេនឹងព្តូវឆ្ាងោត់កិចចរិធីហផ្សេងៗ
ជាហព្ចើនតហៅហទៀត។ 

 
១ សូមអានបខ្នាមេតាបទ “ហោរជុក” ហោយហោក ថាន់ មហ មយិទធិ ហៅហលើតណំ្ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/493  
២

 មុនហែកេងកររាប ហេបងវិលររិលមតងហទៀត ហ ើយហកែងអាយុ១០ឆ្ន ហំ ើងហទើបហេឲ្យហែកេងកររាប។ 
៣ ហែើមបយីល់មាឹមារមាុះថ្នកិចចទងំហនុះសូមអាន “ែហំណ្ើ រជីវតិខ្មែរហមើលតាមរិធីឆ្ាងវយ័” និរនធហោយ  
អាងំ ជូោន, ព្ោប ចាន់មា រា , ស ុន ចាន់ែឹប 

៤
 ហមៀវ ច័នទ និង េឹុម សុមរទិធី ២០១៥: ៣១-៣២  

៥ អាងំ ជូោន, ព្ោប ចាន់មា រា , និង ស ុន ចាន់ែឹប ២០១៧: ១១ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/493


អត្ថបទ៖ ហៅព្រលឹងសក់កនុងរិធីហោរជុក                                           

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត 

ហោយខ្ ក “កិចចហៅព្រលឹងសក់” េឺជាកិចចមួយខ្ែលព្បាររធកនុងរិធីហោរជុក ហវោ
អាព្ធ្លព្ត ប ទ ប់រីកិចចហែកេងកររាប។ មកែល់ព្តង់ហនុះហេេួរយល់ខ្ែរថា កនុងជហំនឿខ្មែរ 
“ព្រលឹង” រិបាកនឹងរនយល់ថាជាេវីឱ្យព្បាកែណាស់ ខ្តខ្មែរយល់ែូចគ្នន ថាមនុសេមាន ក់ៗ
មានព្រលឹងចនួំន១៩ ហ ើយហបើព្រលឹងរហោុះរីមាួន (ហៅថាហោុះព្រលឹង) ហ ុះមាច ស់មាួន
នឹងរុំមានសុមភាររងឹមាហំ ើយ។៦ រឯី “សក់” វញិហាត ខ្មែរយល់ថាមានន័យខ្វងឆ្ៃ យ
ខាា ងំណាស់ ែបតិហេខ្តងសហងកតហ ើញមនុសេមាុះោត់ឱ្យមាី (មិនខ្មនោត់ឱ្យាា តសាកំនុង
ទសេនៈហាភណ្ភារ) មនុសេមាុះហោរ ឯមនុសេមាុះទុកសក់ឱ្យខ្វងរុំហ នប ុះោល់ហ ើយ 
ហ ើយខ្មែរក៏ខ្តងមានកិចចតាមទហំនៀមជាហព្ចើនោក់រ័នធនឹងសក់ តាងំរីហកើតមកជាទរក
ជា ូរខ្ មកខ្ែរ។៧  

ចហំោុះកិចចហៅព្រលឹងសក់ហនុះ ហេហធវើហរលហកែងហែក ហ ើយអាចារយខ្តង គំ្នន សូព្ត 
មានខ្បបបទហលើកោក់សហំ ងយឺតៗ និងមានេនកចាបំនទរព្តង់ឃ្លា មានោកយថា “ព្រលឹង”។
ឃ្លា បនទរមានជាអាទិ៍ “មកហវ ើយ ព្រលឹងសក់! ហមើលកុក ហមើលទុង ហមើលព្ជុងទហនា កុហំៅតាម
ហេ មកផ្សទុះហយើងវញិ” ឬបខ្នាមថា “ហៅផ្សទុះហយើងធពំ្សណុ្ក សីុហចកេបុំក សីុព្តាវែ ូំង 
សីុហចកហែកហៅ សីុេហំៅហែើរហលង ហេហៅកុហំោយ រមិលហមើលហព្ោយ រការូបរកាេងគ” 
ជាហែើម។ ឃ្លា បនទរ ហក់មានន័យបារមភខាា ចព្រលឹងរហោុះហចញរីហកែង មិនហៅរការូប
ោយហកែងទងំហ ុះ។ ោរសូព្តហៅព្រលឹងហនុះចាយហរលព្បខ្ លជាង១ហមា ង ខ្តហបើ
អានធមែតាព្បខ្ លជាង១០ ទីប ុហណាណ ុះ។ រឯីរណាត ប់សខំាន់កនុងកិចចហនុះេឺ បាយព្រលឹង 
និងបាយសីហែើម ហ ើយហព្ោយបញ្ច ប់ោកយសូព្ត ហេខ្តងោស់ហកែងឱ្យហងើបរីហែក និងយក
បាយព្រលឹងហ ុះបញ្ចុ កព្េប់ៗគ្នន  មានែូចជា កណំាត់េហំៅ ហចកទុ ំែ ូំង ព្តាវ និងរំនូត
បាយជាហែើម។ បាយព្រលឹងហនុះ ហរៀបចហំ ើងហែើមបសីខ្មតងឱ្យហ ើញថាព្រលឹងទងំេមាល
មា នហៅមូលជុគំ្នន  ទនទឹមនឹងហរលចប់កិចចហេខ្តងព្ាយបាសីហែើម រួចហលើករលំងហកែង៣
ែង ហទើបយកហៅហចាល ែបតិជានិមិតតរូបថាអាតាែ ចាស់ថ្នហកែងមាន ក់ៗកនាង ួសហ ើយ៕៨  

 
៦ អាងំ ជូោន ២០០៤: ១ 

៧ េង ់វរីៈ ២០១១: ៤២-៤៦ 

៨
 អាងំ ជូោន ២០០៤: ៥ និង២៥ 
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បញ្ាី រូបភារ 

  
 
 

  
 
 

  

រូបហលម១ ហកែងទុកជុកតាមទហំនៀមរង់ចារិំធីហោរ 
 

រូបហលម២ ាមីរិធីព្បហេនហទយយទនព្រុះសងឃកនុង
កិចចសូព្តមនត 

 

រូបហលម៣-៤ ទិែឋភារកនុងរាព្តីហៅព្រលឹងសក់ហោយមានអាចារយ និងយាយរង់ចាបំនទរ 
 

រូបហលម៥ អាចារយ គំ្នន ហបើកព្ោងំសូព្ត
ហៅព្រលឹងសក់ 

 

រូបហលម៦ ព្កុមយាយេងគុយរង់ចាបំនទរព្តង់ឃ្លា មាន
ោកយថា “ព្រលឹង” និងជួយហធវើកិចចហផ្សេងៗ 
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រូបហលម៧-៨ បាយព្រលឹងមុនហរលហធវើកិចចសូព្តហៅព្រលឹង និងេ ុំងហរលែល់កិចចសូព្តហៅព្រលឹង 

រូបហលម៩-១០ យាយបញ្ចុ កបាយព្រលឹង និងកួចថ្ែែល់ហកែងជាាមីរិធីហព្ោយចប់កិចចសូព្តហៅព្រលឹង 
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ឯការហយាង 

ហមៀវ ច័នទ និង េឹុម សុមរទិធី 
២០១៥, “ហោរជុកហៅេងគរវតត” កព្មងេតាបទកនុ ងបណាត ញរត័ម៌ានវបបធមខ៌្មែរ, 
យហាធរ, ភនហំរញ 

េង់ វរីៈ 
២០១១, “សក់” កព្មងេតាបទកនុ ងបណាត ញរត័ម៌ានវបបធមខ៌្មែរ,  
Friends of Khmer Culture, ភនហំរញ 

ថាន់ មហ មយិទធិ 
២០២០ “ហោរជុក” ហលើតណំ្ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/493 

អាងំ ជូោន 
 ២០០១, ព្រុះលិងគ, ថ្រយ,ំ ភនហំរញ 
អាងំ ជូោន, ព្ោប ចាន់មា រា , និង ស ុន ចាន់ែឹប  

២០១៧, ែហំណ្ើ រជីវតិមនុសេខ្មែរហមើលតាមរិធីឆ្ាងវយ័,  នុមានហទសចរណ៍្, 
ភនហំរញ 

 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/493

