
អត្ថបទអពំី៖ ពិធបីណុ្យសែនព្ពះសែ 

 ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ាំរ ើងតែងតែរ ើញប្រជាជនចិន, ប្រជាជនតមែ ជារ់តែប្ែឡា ចិន និងរណ្ដា   
ប្រជាជនក្នុងតរ៉ែក្អាែុើជារប្ចើនប្ររេែ  រ វ្ើកា ប្ា ព្ធពិ្ ើ្រុណ្យតែនប្ព្ះតម តែលែថិែរៅក្ណ្ដា ល ែូវ
ែលឹក្រ ើប្ជរះ ពិ្ ើ្រនះតែ រេរប្ចើនប្ា ព្ធរ ើងរៅងៃទីេើ ១៥ ក្នុងតមេើ៨ រែ់ចិន រ ើ ប្ែូវនឹងតម ក្ញ្ញា  ឬ 
ែុលាងៃនប្រែិេិនែុ  ិេែិ រែ់តម។ 
 
 
 
 
 
  
 
១.ព្បវត្ិតននពិធីសែនព្ពះសែ 
 តាមឯក្សា េាំរនៀមេម្លល រ់ប្រងៃព្ណ្ើ ចិន រុណ្យតែនប្ព្ះតមរក្ើែរ ើងតាាំងព្ើែម័  ជជកាល ជូ ឆ្ន ាំ
១០៤០-២៥៦ មុនប្េិែតែក្រាជមក្រម៉ែលះ តែរេរ ើញកាលរ ះម្លនប្ា ព្ធរ វ្ើតែក្នុងប្ក្រមប្េួសា រាជវងស
រ៉ែុរណ្ដណ ះ។ រប្កា មក្ ជជកាល ែួ  ឆ្ន ាំ៥៨១-៦១៨ និងែម័  ជជកាល ថាង ឆ្ន ាំ៦១៨-៩០៧ ងៃនប្េិែត
ែក្រាជ ជនជាែិចិនប្េរ់ប្ែទារ់វណ្ណៈានប្ា ព្ធរ វ្ើយ៉ែ ងរេៀងទាែ់រេៀែផង។   ូែែល់ែម័  ជជកាល 
ែុង ឆ្ន ាំ៩៦០-១១២៧ រុណ្យតែនប្ព្ះតមរនះ ជនជាែិចិនប្ា ព្ធរ វ្ើជាែក្លរៅប្េរ់េិែេើ  ូែមក្
េល់នឹងរចចុរបននរនះ។1  

ចាំរ ះពិ្ ើ្រុណ្យរនះក៏្
ម្លនរ ឿងរប្ព្ងែាំណ្ដលថា ក្នុង
អែើែកាលរុរាណ្ រែ់ចិន 
ម្លន ើ រុ ែម្លន ក់្លបើរ ែ្ ះម ួ
 ូររ ែ្ ះ ហុង យ ីតែលម្លន
សាន ងៃែលអរាំផុែក្នុងកា ាញ់ ន្ូ 
រ ើ រលាក្ ហុង យ ីក៏្ម្លន
ប្រព្នធតែលម្លនែប្មែ់ែ៏

                                                           
1 រែៀវរៅជនជាែិចិនភាេែចិរៅក្មពុជា ( accessed September 19, 2021 at 9:30 am) 

ពិធីបណុ្យសែនព្ពះសែ 

ហុងយ ីរ វ្ើកា ាញ់េម្លល ក្ប់្ព្ះអាេិែយ កា តរក្គ្នន  វាងអនក្ទាាំងព្ើ  



ប្ែែ់សាអ ែម ួ ូររ ែ្ ះថា ឆាងអឺ។ កាលែម័ រ ះ រក្ើែម្លនប្ព្ះអាេិែយ ចាំនួន ១០ រៅរលើរម  
រណ្ដា លឱ្យមនុែស ែែវ និង  ុក្ខជាែិ ជរួរៅរប្គ្នះម នតរា ។ 
រោ រព្លរ ះតែ  ហុងយ ី ានរ វ្ើកា ាញ់ប្រហា ប្ព្ះអាេិែយ
ចាំននួ ៩ ឱ្យរៅែល់តែម ួេែ់ រែើមបើផាល់នូវព្នលឺែល់ប្រជានុរាស្រែត។ 
រព្លរ ះតែល ហុងយ ីានកាល  រៅជាវ ើ រុែ រែ់ប្រជាជនចិន។ 
រែាចម្លនកា រកាែែ រែើ ែល់ ហុងយ ីជាខ្ល ាំង និងានផាល់នូវថាន ាំ
អមែៈ តែលអាចឱ្យគ្នែ់រហាះរ ើ រៅរលើរម ាន។ រ៉ែុតនាអវើតែលជា
រញ្ញា  េឺេឹក្ថាន ាំរ ះម្លនតែម ួែររ ើ ែប្ម្លរ់តែមនុែសម្លន ក់្េែ់។ 
ហុងយ ី មិនចង់ចាក្រចញព្ើប្រព្នធ រែ់គ្នែ់រ ើ  គ្នែ់ក៏្ានឱ្យ 
ឆាងអ ឺ  ក្ាេឹក្ថាន ាំរនះេុក្។ រ៉ែុតនត បប៉េងប ៉េង តែលជាែិែសម្លន ក់្
ក្នុងចាំរណ្ដមែិែស រែ់គ្នែ់ានែឹងកា ែមី្លែ់រនះ។ រៅងៃទីេើ១៥ 
តមែើហា រៅក្នុងប្រែិេិន រៅរព្លតែល ហុងយ ីានរៅរ ាញ់
ែែវ បប៉េងប ៉េង ានចូលរៅក្នុងផទះ រែ់ ហុងយ ី និង រងខាំឱ្យ ឆាងអឺ ប្រេល់ថាន ាំអមែៈរ ះមក្ឱ្យ
រេ។ ឆាងអឺ មិន ល់ប្ព្ម រ ើ  ងានផឹក្េឹក្ថាន ាំរ ះចូលរៅក្នុងរ ះ  ចួក៏្រហាះរៅរលើរម ាែ់
រៅ។  ងប្ែឡាញ់សាវ មើជាខ្ល ាំងណ្ដែ់ រ ើ ែងឃមឹថានឹង ែ់រៅតក្ប គ្នន ជារ ៀង  ូែ រេើរ ងរប្ជើែ
រ ើែប្ព្ះចនទែប្ម្លរ់រ វ្ើជាលាំរៅឋាន។ រៅរព្លតែល ហុងយ ី ប្ែ រ់មក្វញិ គ្នែ់ានែឹងព្ើអវើ តែល
ានរក្ើែរ ើង គ្នែ់ម្លនអា មែណ៍្រសាក្សាា  ជាខ្ល ាំង។ រែើមបើជាកា  ាំលឹក្ែល់ភ យិ គ្នែ់ាន ាំ ក្តផល
រ ើ និងនាំ តែល ឆាងអឺ ចូលចិែតរៅ ឧេិទែែល់ ង តែល ែ់រៅក្នុងឋានប្ព្ះចនទ មនុែសតែលានែឹង
អាំព្ើែក្មែភាព្ទាាំងអែ់រនះ ក៏្ចារ់រផាើមចូល មួរៅក្នុងកា រូជាតែន រែ់ទាាំងរនះ ជាម ួ ហុងយ។ី 
ចារ់តាាំងព្ើរព្លរ ះមក្ េម្លល រ់ងៃនកា រូជាែល់ប្ព្ះចនទ ក៏្ប្ែូវាន ើក្រាលោល ែរព្ញប្ររេែតាាំងព្ើ
រព្លរ ះមក្។ មនុែសានថាវ  រូជាែល់ ឆាងអឺ រែើមបើ ាំលឹក្ែល់ ង តែលម្លនភក្តើភាព្ចាំរ ះសាវ មើ 
និង ែ់រៅក្នុងប្ព្ះចនទតែម្លន ក់្ឯង រ ើ ក៏្រងួែួងែុាំរែចក្ាើែុម និងែាំណ្ដងលអ ែល់អនក្ជាំ ន់រប្កា 
ផងតែ ។2 
២. អត្ថន័យ និង របបៀបសែនព្ពះសែ 
 រុណ្យតែនប្ព្ះតម ជាពិ្ ើ្រុណ្យែាំខ្ន់មូ  ក្នុងប្រែិេិន រែ់ចិន។ តាមប្រងៃព្ណ្ើ េឺ ញាែិមិែត 
និង មិែតភ័ក្តិ មក្ជរួជុាំគ្នន រៅងៃទីរនះ រែើមបើរមើលប្ព្ះតមរព្ញរូណ៌្មើ និង ញុាាំនាំរលាក្តមជុាំគ្នន ។ ក្នុងពិ្ ើ្
រុណ្យរនះ ក៏្ម្លនរប្េឿង ណ្ដា រ់ែូចជា   

                                                           
2 ប្រវែតិងៃនព្ើ្ើរុណ្យ «តែននាំប្ព្ះតម» 
https://www.kampucheathmey.com/belief/685/ (accessed September 19, 2021 at 10:30 am) 

ហុងយ ីនិង ឆាងអឺ ជាភរយិា 

https://www.kampucheathmey.com/belief/685/


 កា កាន់រគ្នម ែុែរគ្នម និង ររ ា្ ះរគ្នម 
 អុជ្ុរ និងតែននាំ ជារប្ចើនប្ររភេ រែើមបើជាកា រគ្ន ព្ែល់រេព្ ើ្តា ឆ្ងអឺ 
 រា ាំ ាាំរភលើងរតា េជារែើម3 

 មណ្ៈឯ ក្នុងអាំ ុងរព្លរុណ្យតែននាំប្ព្ះតមរនះ អវើតែលប្រជាជនចិន ប្រជាជនតមែ ជារ់តែប្ែ
ឡា ចិន និង ប្ររេែរផសងៗរេៀែ តែងតែនិ មរ វ្ើក្នុងរព្លរុណ្យប្រងៃព្ណ្ើ ែ៏ ា្ំម ួរនះ រែើមបើេេលួ
ានព្ ជ័  និង  ុងែ ុ  រព្ញម ួជើវែិព្កួ្រេ និង ាំមក្នូវប្ររយជន៍ែូចែរៅ  
 ១. េេលួទានអាហា រព្លលីាចជាម ួប្េសួា  

រោ សា ពិ្ ើ្រុណ្យរនះចារ់រផាើម រៅ ក់្ក្ណ្ដា ល  ែូវែលឹក្រ ើប្ជរះ តែលែាំណ្ដលព្ើ
កា ជរួជុាំប្ក្រមប្េួសា  និងេេលួទានអាហា រព្លលីាចជាម ួគ្នន រៅរវលា រ់។ មនុែសតែលមិន
ម្លនរព្លរៅជាម ួឪពុ្ក្ម្លា   ព្កួ្រេនឹងព្ាយមវលិប្ែ រ់រៅផទះយ៉ែ ងរហាចណ្ដែ់ាន
េេលួទានអាហា រព្លលីាច មួគ្នន ។ 

 ២. េេលួទាននាំតែនប្ព្ះតមជុាំគ្នន  
នាំតែនប្ព្ះតម េឺជានាំប្រងៃព្ណ្ើ ចិន តែលានរ វ្ើរចញព្ើរមៅប្ែូវសាលើ ែក  និង រមៅប្គ្នរ់

 ូក្ ែតណ្ា ក្ប្ក្ ម.......។ នាំរនះជានិមិែត ូរងៃនកា ជរួជុាំប្េួសា  នឹងប្ែូវានកាែ់ជាចាំតណ្ក្ 
រែែើៗគ្នន  ែប្មូវតាមចាំននួមនុែសរៅក្នុងប្េួសា ។ រៅរលើនាំតែនប្ព្ះតម ម្លនរាះជាែអួក្ស ចិន 
តែលម្លនន័ ថា “ភាព្ ូ អតងវង” និង “ភាព្ែុមែុម ម ” កា ែុរតែងរតនថមរេៀែែូចជា  ូរ
ប្ព្ះចនទ  ូររេព្ ើ្តា ឆាងអឺ និង  ូរេនា  (េនា ក៏្ែាំណ្ដងឱ្យប្ព្ះចនទតែ )។ 

 ៣. ផាល់ែងៃមលែល់ប្ព្ះចនទ តែលជានិមិែត រូងៃនកា ជរួជុាំប្េសួា  
តាមជាំរនឿចិន ប្ព្ះចនទ េឺជានិមិែត ូរែប្ម្លរ់កា ជួរជុាំប្េួសា ។ អនក្និព្នធក្ាំណ្ដព្យរុរាណ្

លបើៗ  ជារប្ចើនានែ រែក្ាំណ្ដព្យអាំព្ើប្ព្ះចនទ និងរ ា្ ញព្ើភាព្ក្ក់្រដា  រែ់ព្ួក្រេ។ រៅរព្ល
មនុែសប្ក្រ ក្រមើលរៅប្ព្ះចនទ ក៏្អាចជ ួ ាំលឹក្ព្កួ្រេព្ើប្េួសា  និងប្ែរក្ក្ាំរណ្ើ ែានតែ ។ 

 ៤. ថាវ  រងគាំ ប្ព្ះចនទ តាមប្រងៃព្ណ្ើ  
រ ទ រ់ព្ើអាហា រព្លលីាច ចួរាល់ ប្េួសា ទាាំងអែ់ នឹងោក់្ែុរៅខ្ងរប្ដទាវ  មុមផទះ ឬ 

រៅេើធ្លល េូលា ណ្ដម ួ។ រ ទ រ់មក្ព្កួ្រេោក់្នាំតែនរលាក្តម តផលរ ើ ្ូរ និង រគ្នមរៅរលើែុ
រោ តរ មុមរៅ ក្ប្ព្ះចនទ។ តផលរ ើែប្ម្លរ់រគ្ន ព្រូជាប្ព្ះចនទ មួម្លន តផលឪ កឹ្ ប្កូ្ចទលុង តផល
េេឹម តផលេ ល រ់ េាំ ាំងា ជូ  ឬ តផលរ ើតាម ែូវរផសងរេៀែ។ 

 ៥. រ វ្ើអាំពូ្លរគ្នមព្ណ៌្តរលក្ៗរាំភល ឺ

                                                           
3 តែននាំរលាក្តម https://www.qoobuzzkh.com/topic/351 (accessed September 19, 2021 at 02:30 pm) 

https://www.qoobuzzkh.com/topic/351


ចរងកៀងរគ្នមម្លនរាងមុែៗគ្នន រ ើ ក៏្អាចប្ែរែៀង នឹងែែវ  ុក្ខជាែិ ឬ ផ្កក តែលប្ែូវាន
រេព្យួ រៅរលើរែើមរ ើមុមផទះ ឬ រតណ្ា ែរៅរលើេរនលជារែើម។ ជនជាែិចិនតែងតែេម្លល រ់រ វ្ើ
ចរងកៀងរគ្នមតរលក្ៗ រែើមបើេុក្រាំភលឺែល់ប្ព្ះចនទជានិចច។ 

 ៦. ផាល់អាំរណ្ដ ែល់មិែតភ័ក្ាិ សាច់ញាែិ និង រុេកលកិ្ 
ក្នុងអាំ ុងរព្លងៃនពិ្ ើ្រុណ្យរនះកូ្នតមែ កាែ់ចិនម ួចាំននួ នឹងចាំណ្ដ រព្លរៅរលង 

មិែតភ័ក្តិ ឬសាច់ញាែិ រោ  ក្អាំរណ្ដ រៅជាម ួ។ ជា្មែតាព្កួ្រេចាក្រចញមុនរព្ល
អាហា រព្លលីាច រ ើ រនះេឺជារព្លរវលាែ៏លអរែើមបើជិែែនិេធជាម ួមិែតភ័ក្តិ និង សាច់ញាែិ។ 
ប្ក្រម  ុន ក៏្ចូលចិែតផាល់អាំរណ្ដ ែល់រុេគលិក្ប្េរ់ ូរផងតែ ។ អាំរណ្ដ តែលរព្ញនិ មេូរៅ 
េឺនាំតែនប្ព្ះតម និង តផលរ ើ។ 

 ៧. េូ ែ័ព្ទ ឬ រផញើសា អរអ សាេ ែល់អនក្តែលរៅឆី្  
រ ឿងម ួរេៀែតែលតមែ តែប្ែឡា ចិននិ មរ វ្ើេឺេូ ែ័ព្ទរៅែួ ែុមេុក្ខឬក៏្រផញើសា អរ

អ សា ែល់មិែតភ័ក្តិសាច់ញាែិ ឬ មនុែសតែលរៅឆី្ ។4 
 
 
 
 
 
 
៣. ែននិដ្ឋា ន 
 ចាំរ ះកា ប្ា ព្ធពិ្ ើ្រុណ្យតែនប្ព្ះតម រែ់ប្រជាជនចិន ប្រជាជនតមែ ជារ់តែប្ែឡា ចិន និង 
ប្រជាជនក្នុងប្ររេែអាែុើ រនះក៏្ម្លនកា ប្ា ព្ធរ វ្ើរ ើងែូចគ្នន  និង មុែគ្នន រនតិចរនតួចរៅតាមប្ររេែរៅ
ក្នុងប្ររេែអាែុើម្លនែូចជា ជរ៉ែុន, កូ្រ ៉ែខ្ងរជើង, ែិងារុ ើ, ម្ល៉ែ រ ែុើ, រវៀែណ្ដម និង  វើលើព្ើនជារែើម.. 
តែលតែងប្ា ព្ធពិ្ ើ្រនះរៅរព្លក្ណ្ដា ល ែូវកាលែលឹក្រ ើប្ជរះ ចរ ល ះរព្លតមក្ញ្ញា  និង ែុលា ជាឱ្
កាែលអក្នុងកា ជរួជុាំប្េួសា  ញាែិមិែត រងរអូន ជិែឆី្  រែើមបើរ វ្ើកា អរអ ពិ្ ើ្តែនប្ព្ះតម រោ ម្លន
កា រ រិភាេអាហា រព្លលីាច ររងកើននូវភាព្ក្ក់្រដា ក្នុងប្េួសា  រ វ្ើកា រូជាែុាំក្ើតែុមព្ើរេព្ ើ្តា ឆ្ងអឺ និង 
កា េេលួទាននាំ តែនប្ព្ះតម ជុាំគ្នន  េ េន់ប្ព្ះចនទរព្ញរូណ៌្មើ  ងៃទពិី្ ើ្រុណ្យ។ ចាំរ ះកា ប្ា ព្ធពិ្ ើ្
រុណ្យរនះ ក្នុងប្ររេែចិនក៏្េេលួានរក្ើនចាំណូ្លរែែឋកិ្ចចប្រម្លណ្ ៧.៩% ព្ើកា ប្ា ព្វពិ្ ើ្តែននាំ

                                                           
4 ជាំរនឿនងិប្រងៃព្ណ្ើ តែប្ែឡា  រែច់និអាក្់ខ្នមិនាន ក្នុងព្ិ្ើតែននាំប្ព្ះតម 
https://tnb-news.com/detail/242335.html (accessed September 20, 2021 at 09:30 am) 

នាំតែនប្ព្ះ និង កា េេួលទានអ់ាហា រព្ល
លីាចជុាំប្េួសា 

https://tnb-news.com/detail/242335.html


រលាក្តមរនះ រែែើនឹងេឹក្ប្ាក់្ចាំនួន(២.៧៧ រ ើលានែុលាល  ) ចាំតណ្ក្ឯកា រ វ្ើែាំរណ្ើ  ក្មានត រែ់ប្រជា
ជនចិនក្នុងឱ្កាែ រ់ែប្ម្លក់្ពិ្ ើ្រុណ្យតែនប្ព្ះតមានប្រម្លណ្ ៧.៨% និង ចាំណូ្លក្នុងវែ័ិ 
រេែច ណ៍្ក្នុងប្ែរក្រក្ើនរ ើង ៨.៧% រែែើនឹងេឹក្ប្ាក់្ចាំនួន( ៦.៧៣ រ ើលានែុលាល ) េិននន័ េិែប្ែឹម
ឆ្ន ាំ២០១៩។5 ពិ្ ើ្រុណ្យតែនប្ព្ះតមរនះជាពិ្ ើ្រុណ្យ តែលម្លនកា ជរួជុាំយ៉ែ ងែរា  ើក្រា ក្នុងប្ក្រម
ប្េួសា  ររងកើនភាព្ក្ក់្រដា  និង ចាំណ្ងមិែតភាព្។   
  
  

 

 

 

 

   

 

                                                           
5 China Economic Update Report – Asia Perspective 

https://asiaperspective.net/ap20/wp-content/uploads/2020/01/china-economic-update-2019Q3.pdf?x73343 (accessed September 20, 
2021 at 11:30 am) 

ពិ្ ើ្រុណ្យតែនប្ព្ះតម និង កា  ាំលឹក្រេព្ ើ្តាឆ្ងអឺ 

https://asiaperspective.net/ap20/wp-content/uploads/2020/01/china-economic-update-2019Q3.pdf?x73343

