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អត្ថបទរប ាំម ៉ុងសាយក្ន៉ុងពិធីចូលឆ្ន ាំប្បពពណីចិន 

 ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ាំ រៅរេលដែលមានេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មីប្បពេណី្ចិន ប្បជាជនចិន និង ប្បជាជន
ដមម ជាប់ដែប្ែឡាយចិន ដែងដែប្ា េធេិធីចូលឆ្ន ាំថ្មី ចាំដណ្កឯប្បជាជនរៅរប្ៅប្បរេែវញិ ានរៅ
េិធីបុណ្យរនេះថា៖ «បុណ្យចូលឆ្ន ាំ ច័នទគែិថ្មី» េិធីបុណ្យរនេះានចាប់រ ដ្ីមរៅពថ្ៃេីមយួ ពនដមេីមយួ 
តាមច័នទគែិ កនុងប្បែិេិនចិន រ យីបញ្ច ប់រៅវញិរៅពថ្ៃេី១៥ ដែលរគរៅពថ្ៃរនេះថា៖ េិធីបុណ្យ
បរ ហ្ េះរោម។ បុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន ែថិែកនុងពថ្ៃមុែៗោន រៅរ ៀងរាល់ឆ្ន ាំ គឺរៅចរ ល្ េះពថ្ៃេី២១ ដមមករា 
ែល់ ពថ្ៃេី២០ ដមកុមភៈ។ រៅកនុងពថ្ៃដែលប្ា េធេិធីបុណ្យរនេះ រគដែងដែរ ញីមាននូវ " ាាំម ុងសាយ" 
និង កា ែុែផាវជាប្បចាាំ។ " ាាំម ុងសាយ" ឬ " ាាំែែវរតា" គឺជាកា ែដមដងកាច់រា ាំដបបប្បពេណី្ចិន 
រៅកនុងឱកាែេិរែែធាំៗ មាន េិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិនជារែីម រែីមបី្ ាំមកនូវែាំណាងលអ រប្រេះរគរជឿ
ជាក់ថា រតាជាែែវែ៏វរិែែវសិាល។ រែីរ ែុអ្វីានជាមាន ាាំរនេះកនុងពថ្ៃប្ា េធេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំ
រនេះ? 

I. ប្បវត្តិដ ើមពនរប ាំម ៉ុងសាយ 
  

 ប្បភេរែីមពន ាាំែែវរតា ឬ ម ុងសាយ រនេះ
ប្ែូវដបងដចកយ ងេូលាំលាយ ប ុដនែមែិដែលគ ួឱយ
េុកចិែែបាំ្ុែមយួគឺ៖ រៅកនុងវបបធម៌ប្បពេណី្ចិន ែែវ
រតា រប្បៀបានែូចជាែែវ្គអី្ចឹង គឺជាែែវដែល
រកីែមានដែរៅកនុងរេវកថាប ុរណាណ េះររលគឺោម នែែវ
រតាេិែប្ាកែ រៅកនុងប្បរេែចិនរ យី។ រៅមុនែម័យរាជវងសហាន (ឆ្ន ាំ២០២ មុនប្គិែដែករាជ 
ែល់ ២២០ រប្កាយប្គិែដែករាជ) មានែែវរតាដែប ុ ម្ នកាលប ុរណាណ េះ ដែលានមកែល់ែាំបន់ភាគ
ខាងលិច ពនប្បរេែចិនបុរាណ្ (បចចុបបននគឺជាេីប្កុង Xinjiang) រោយសា ដែកា រធវីជាំនញួែូប្ែ។ 
រៅរេលរ្េះ មនុែសាន្ាំោន រធវីប្តាប់តាម ូបរាង និងែកមមភាេពនែែវរតា ដែលរេីបដែមកែល់
ថ្មីៗ រៅកនុងកា ែដមដង  ូែបរងកីែានរៅជា ាាំែែវរតារៅកនុងែម័យកាលនគ ទាំង៣ (ឆ្ន ាំ២២០ 
ែល់ ២៨០)។ រប្កាយមកវាានកាល យជាកា រេញនិយម រៅកនុងែម័យរាជវងសខាងរជីង និង ខាង
ែបូង(ឆ្ន ាំ ៤២០ ែល់ ៥៨៩)។   ូែែល់ែម័យរាជវងសថាង (ឆ្ន ាំ ៦១៨ ែល់ ៩០៧)  ាាំែែវរតា 
ានកាល យជា ាាំមយួរៅកនុងសាលរា ាំ។ ប ទ្ ប់មក  ាាំែែវរតា រនេះានកាល យជាកា ែដមដងែ៏រេញ
និយមរៅកនុងចាំរណាមប្បជាជនចិន រែីមបអី្ធិោា នែុាំែាំណាងលអ កនុងអ្ាំ ុងេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន និង
ឱកាែេិរែែែពេជារប្ចីនរេៀែ។1 

                                                           
1 រែីម ុងសាយមានរែីមកាំរណី្ែែាំបូងមកេីណា?  https://kleykley.sabay.com.kh/article/1186205 (accessed January 01, 2022, at 2:30 
pm) 

ែែវរតាែាំណាងឱយម ុងសាយ 
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 ប ុដនែ ាាំែែវរតារនេះ ក៏មានរ ឿងែាំណាលរ្សងៗមយួចាំននួរេៀែ រោយរលីករ ងីមុែោន ថា 
កាលេីរប្េង្យមានរ ឿងមយួែាំណាលថា មានប្េេះែងឃមយួអ្ងគានែុបិនរ ញីថា មានេុកខរវេ្ 
និងបិសាច ជារប្ចីនបាំផាល ញេិភេរលាក។ ប្េេះែងឃរ្េះានបន់ប្ែន់ និងែួ រៅប្េេះេុេធថា៖ រែីប្ែូវ
រធវីែូចរមដច រែីមបកីា រ មិនឱយមានេួកបិសាចទាំងអ្ែ់រ្េះ? ប្េេះេុេធមានបនទូលរៅកាន់ប្េេះែងឃ
អ្ងគរ្េះថា ែិងហ (ម ុងសាយ) អាចកា រ  និង ប្បយុេធនឹងបិសាចទាំងអ្ែ់រ្េះាន។ ប្បជាជនចិន
មិនធ្លល ប់រ ញីែិងហេីមុនរ យី ប ុដនែធ្លល ប់ឮរ ឿងែាំណាលៗោន ថា៖ ែិងហ គឺជារែដចរលីែែវទាំងអ្ែ់។ 
ែូរចនេះប្េេះអ្ងគានបញ្ចូ លែួអ្ងគែែវមានែាំណាង ឬ ែែវរេវកថាទាំងអ្ែ់ រ យីប ទ្ ប់មកបរងកីែជា
ម ុងសាយរនេះ។ 
 ចាំដណ្ក អ្នកមលេះរេៀែែាំណាលថា កាលេីរាប់ យឆ្ន ាំមុន មានភូមិែូចមយួរៅចិន ប្ែូវគាំរាម
កាំដ ងរៅពថ្ៃចូលឆ្ន ាំថ្មី រោយប្កុមរចា ពប្េ ដែលដែងមលួនជាែែវពប្េចដមលកៗ។ ប្កុមរចា រនេះ ាន
ប ល្ ចប្បជាជនឱយ ែ់រចញេីលាំរៅោា ន អាលនឹងលួច បែ់ ប កនុង ទ្េះ និងែីដប្ែ បែ់េកួរគ។ រោយ
សា ភាេអ្ែ់ឃ្លល នអ្នកភូមិក៏រងីបឈ ប្បឆ្ាំងនឹងប្កុមរចា ពប្េមិនសាគ ល់មុមរ្េះ  និងានបរងកីែែាំរលៀក
បាំរក់ដកលងកាល យមយួដែលរ ម្ េះថាម ុងសាយ ែាំណាងឱយ(ែិងហឬរតា)។  ែាំរលៀកបាំរក់រ្េះរធវីេី
រប្ោងឫែស ី រប្សាបរោយប្កណាែ់លាបេណ៌្ មានែណាា នជាែែវរតា ឬែិងហ។ អ្នកែដមដងេី ្ក់
រក់ែាំរលៀកបាំរក់រនេះនិងរា ាំរេលដែលអ្នកភូមិរ្សងៗរេៀែវាយគប្មបចានឆ្ន ាំង។រោយសា ែាំរលៀក
បាំរក់ែ៏ចាំដមលករ្េះ អ្នកភូមិអាចប ល្ ចប្កុមរចា ពប្េរ្េះឱយរចញឆ្ៃ យ រ យីេួករគរជឿថា កា ែដមដង
 ាាំម ុងសាយ អាចបរណ្ដ ញភាេចពប្ងឧបប្េេ និងប ល្ ចប្េលឹងបិសាចឱយរចញឆ្ៃ យ និង្ាំមកនូវ
ែាំណាងលអ។ រែីមប ី ាំលឹកប្េឹែែិកា ណ៍្ពន ាាំរនេះ ប្ែូវានរគអ្នុវែែបនែេីជាំ្ន់មយួរៅជាំ្ន់មយួ 
  ូែមកែល់ែេវពថ្ៃ។ 
  ឯី រ ឿងប្េងមយួរេៀែែាំណាលថា កាលេីប្េង្យ មានែិងហ(ឬរតា) មួយប ហ្ ញមលួនរៅ
កនុងភូមិមយួ និងានរធវីេុកខបុករមនញែល់អ្នកភូមិ និងែែវប្ែុក។ រេលរ្េះមានប្គូកុង វូមាន ក់ ាន
មកែល់ភូមិរ្េះ និងែម័ប្គចិែែចូលកនុងភនាំពប្េប្កាែ់ រែីមបបី្បយុេធជាមយួែិងហរ្េះ។ កា ប្បយុេធោន មាន 
យៈរេល ៣ែង ប ុដនដប្គូកុង វូមិនអាចយកឈនេះរ យី។ ែូរចនេះប្គូរ្េះ ានប ហ្ ែ់កាច់គុនកុង វូ 
ែល់អ្នកភូមិមយួចាំននួឱយជួយែមាល ប់ែិងហរ្េះ។ ប ុ ម្ នដមរប្កាយមក េួករគរ ងីភនាំែមាល ប់ែិងហរ្េះ
ានរជាគជ័យ។ រែីមបអី្បអ្ ែល់ជ័យជមនេះរនេះ េកួរគានរធវីតាមច វ្ ក់ប្បយុេធជាមយួែិងហរ្េះ 
រ យីកា រធវីប្តាប់រនេះានកាល យជា ាាំម ុងសាយ  ូែមកែល់រេលបចចុបបនន។ 
 រ ឿងែាំណាលចុងរប្កាយពន ាាំែែវរតារនេះគឺថា អ្ធិរាជចិន គឺប្េេះអ្ងគ ឈងី ពន ជជកាលឈងី 
ានែុបិនរ ញី ាាំែិងហ ឬ  ាាំែែវរតា។ ប ទ្ ប់មកក៏បញ្ជជ ែល់អ្ងគ កសរៅរាជវា ាំង ែដមដងតាមអ្វី
ដែលែូចកនុងែុបិន បែ់ប្េេះអ្ងគ។2 

                                                           
2
 ប្បវែែិម ុងសាយ រែមី ុងសាយែាំណាងអ្វ?ី 

https://socheatorganization.wordpress.com/2013/02/08/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E
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II. អត្ថន័យពនរប ាំម ៉ុងសាយ 
  ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតា គឺជា ាាំ ដែលរគែដមដងរៅរេលមានកមមវធីិែបាយមដងៗ ែូច
ជា៖កា របីកែរមាោ ធហាង, ែរមាោ ធនូវែមិេធិ្លថ្មីៗអ្វីមយួ, ជាកិចចេេលួសាវ គមន៍រភញៀវកិែែិយែ និង 
ជាេិរែែកនុងរេលប្ា េធេីធីចូលឆ្ន ាំប្បពេណី្ចិន។  ាាំែែវរតា ឬ  ាាំម ុងសាយរនេះ ប្បជាជនចិន
មានជាំរនឿថា នឹង្ាំកា រលីករាែីរជាគជ័យែាំណាងលអ និង បរណ្ដ ញឧបប្េេចពប្ង រ យី្ាំមកនូវ
លាភែាំណាងែប្មាប់ឱកាែចូលឆ្ន ាំថ្មី។ មយ ងរេៀែ  ាាំរនេះក៏អាចរធវីកា ទក់ទញែល់អ្នកេែស្
ជារប្ចីន្ងដែ  មិនថារកមងចាែ់ ប្បុែប្ែីរ្េះរេ ដែងដែចង់េែស្ ាាំរនេះមិនដែលជិនណាយ
រ យី រប្រេះភាេប្កមិចប្ករមីម បែ់ែែវរតា ឬ ម ុងសាយរនេះ មានកា ទក់ទញ។ ជាេិរែែ មាន
ឈុែឆ្ករលាែរផាល េះរលីបរ គ្ លដែក ដែលរធវីឱយេែសនិកជន មានអា មមណ៍្ដបលក និងមានកា ភិែភ័យ
ជាំនែួអ្នកែដមដង។ ប ុដនដ ាាំម ុងសាយ គឺជាញឹកញាប់ប្ែូវានរគប្ច ាំនឹង ាា្ំ គ(Dragon Dance)
។ អ្វីដែលជាកា ្យប្ែួលែមាគ ល់េីកា រា ាំម ុងសាយ (Lion Dance) គឺថាជាេូរៅ កា រា ាំម ុងសាយ 
ប្ែូវកា មនុែសដែេី ្ក់រេ ទ្ុយេី ាា្ំ គ ដែលរគប្ែូវកា មនុែសរប្ចីន។ ម យងកា រា ាំម ុងសាយ រគមិន
្យរ ញីមុមអ្នករា ាំរេ រប្រេះប្គបជិែរោយែរមលៀកបាំរក់មានែណាា នជាែែវរតា មណ្ៈដែល ាាំ
្គគឺអាចរមីលរ ញីអ្នករា ាំចាែ់ រប្រេះ្គរគប្ោន់ដែកាន់បរ គ្ លរឈរីប្ជាងប្គវបី្គវាែ់តាមចល្
ែែវ្គប ុរណាណ េះ ជារ ែុរធវីឱយរគអាចរមីលរ ញី ូបរាងមនុែសចាែ់។ 
 

III. ការពិពណ៌នាអាំពីរប ាំសត្វដោ ឬ ម ៉ុងសាយ 
 ែូចដែលានរលីករ ងី  ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំាំែែវរតា គឺជាកា ែដមដងកាច់រា ាំដបបប្បពេណី្
ចិន រៅកនុងឱកាែេិរែែធាំៗ ែូចជាេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន ជារែីម រែីមបី្ ាំមកនូវែាំណាងលអ រប្រេះ
រគរជឿជាក់ថារតា ជាែែវែ៏វរិែែវសិាល។ ម ុងសាយប្ែូវានរគរធវីរ ងីេី រប្ោងឬែស ី បិែរោយ
ប្កោែ និងមានមនុែសេី ្ក់ែដមដង មាន ក់កាន់កាល រ យីមាន ក់រេៀែកាន់កនទុយ និងចល្េកួរគ
រធវីរៅតាមច វ្ ក់រភលងែគ ។ ចាំររេះកា ែដមដងគឺ ម ុងសាយ ឬ ែែវរតា រ្េះហាក់ែូចជារេីបនឹងភាញ ក់ 
និងរប្ែកឃ្លល ន ប្ែូវឆ្លងកាែ់ឧបែគគជារប្ចីន (រ ងី រលាែ រផាល េះបរ គ្ ល) រែីមបែុីីអាហា  ដែលមាន
បដនលពបែង្ាំែាំណាង ដ ល្រឈី្ ាំែាំណាង(ប្កូច) និង អាាំងា វ (្ាំែាំណាងលអែល់មុម ប  កែុី) 3 
កា រលាែម ុងសាយ ឬ  ាាំរតារនេះមានេី េប្មង់ធាំៗ គឺ  ាាំែែវរតាភាគខាងរជីង និង រតាភាគខាងែបូ
ង។ ទាំងេី េប្មង់រនេះគឺធមមតាប្ែូវានរគ ករ ញីរៅកនុងប្បរេែចិន ប ុដនដរៅជុាំវញិេិភេរលាកជា
េិរែែរៅអាែុីអារគនយ ៍  ាាំែែវរតាភាគខាងែបូងមានភាេរលចរធ្លល ជាង រោយសា ដែវាានសាយ
ភាយតាម យៈែ គមន៍ជនជាែិរែីមចិន (Chinese diaspora communities) ដែលភាគរប្ចីន
មានប្បវែែិរែីមជាជនជាែិចិនភាគខាងែបូង។ កា ែដមដង ាាំម ុងសាយរនេះក៏ប្ែូវានរគរ ញីមានរៅ

                                                                                                                                                                                     
%8F%E1%9E%B7%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%99-
%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9F/ 
3 ដែវងយល់ប្បវែែិែិលបៈរលាែម ុងសាយ! រមដចាន ជនជាែិចិននិយមរេលចូលឆ្ន ាំថ្មី? https://mytvplus.com.kh/archives/15386 (accessed January 03, 2022, 
at 10:20 am) 

https://mytvplus.com.kh/archives/15386
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កនុងប្បរេែជប ុន កូរ   េីរប និង រវៀែណាម្ងដែ ។ចាំររេះ ូបរាង បែ់ែែវរតា ឬ ម ុងសាយ និង 
េណ៌្ររាមក៏មានអ្ែថន័យ បែ់វា្ងដែ ។ ប្េឹែដីរប្គឿង្សាំ ចាំនួនប្ាាំេណ៌្ ែាំណាងនិមិែែែញ្ជា ទាំងប្ាាំ
បី និង េណ៌្គឺែុេធដែទក់េងនឹង ុងែ ុយ ដែលជាមូលោា នែប្មាប់បកដប្បនិងេិេណ៌្្ បែ់រតា។ 
មនុែសមយួចាំនួន រគប្បដ លជាគិែថា វាប្ោន់ដែជា ូបរាងែាំណាងែែវរតាដែប ុរណាណ េះ ដែកា េិែម ុង
សាយ គឺមានលកខណ្ៈេិរែែមុែេីរតាប្ែង់ថា៖ ម ុងសាយមានដែនងែ៏ប្ែួចមយួេយមកមុមបនដិច
ែូចជារែេះែុេះដែនង គឺជាឧបក ណ៍្ម យង ដែលប្បជាជនចិនរជឿថាជាវែថុែប្មាប់ប្បយុេធប្បឆ្ាំងជាមយួ
នឹងបិសាចឬវញិ្ជា ណ្អាប្កក់ៗជារែីម។ របីេិនិែយឱយែិែែល់បនែិចរគនឹងរ ញីមានកញ្ច ក់មយួ ដែល
រៅរប្កាមដែនងែថិែរៅចាំកណាដ លថាៃ ែម ុងសាយ ដែលរគរជឿជាក់ថាវាជាកញ្ច ក់េិេវែប្មាប់ប្បឆ្ាំង
នឹងវញិ្ជា ណ្អាប្កក់្ងដែ ។ ែូរចនេះរ យី រៅរេលដែលមានម ុងសាយថ្មីមដងៗរគដែងដែរធវីេិធីមយួ
រែីមបគូីយន័ែរៅរលីកញ្ច ក់រ្េះមុននឹងរចញរៅែដមដង រ យីរនេះរគរៅថា «េិធីរបីកដភនកម ុងសាយ»
។ រោយសា ដែ វែថុែ័កែិែិេធិទាំងេី ែ៏មានែពមលរនេះរ យី រេីបរធវីឱយអ្នក កម ុងសាយនិងអ្នកមាន
ជាំរនឿរលីម ុងសាយរនេះរគប្បកាន់ោច់ខាែហាមមិនឱយប េះរល់ដែនង ឬ កញ្ច ក់រ្េះរោយោច់ខាែ 
រប្រេះរគគិែថាជាកា រមីល្យនឹងមិនឱយែពមលរលីវែថុេិេវជារែីម។ 
 រាល់កា ែដមដង ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតារនេះរគក៏ដែងដែែរងកែរ ញីមានមនុែសរក់មុម
ែលុកកាន់ ល្ិែរា ាំមុមម ុងសាយ ដែលរគរៅថា «អ្ ុងរ ៀ » ចាំររេះអ្ ុងរ ៀ រនេះមានរ ឿងមយួរេៀែ ដែល
រគានែាំណាលែៗោន ថា មានែែវរតាមយួកាល ដែលដែងដែរធវីាបប្បជាជនរៅកនុងភូមិមយួ 
រប្កាយមកក៏មានប្េេះែងឃរចេះកាច់គុនមយួអ្ងគែម័ប្គចិែែរែីមបរីៅបង្ក្ ក្ បែែវរតារ្េះ ដែបង្ក្ ក្ បមិន
ឈនេះរសាេះ រ យីប្េេះែងឃអ្ងគរ្េះក៏ានឱយប្បជាជនហាែ់កាច់គុនរែីមបបីង្ក្ ក្ បរតា លុេះបង្ក្ ក្ បាន
រ យីរតារ្េះក៏សាដ ប់តាមបញ្ជជ ប្េេះែងឃរ្េះ រ យីដប ជាតាមដថ្ កាអ្នកភូមិរៅវញិ។ ែូរចនេះរ យី 
រេីបរៅរេលរគ កម ុងសាយមដងៗ រគដែងដែរ ញីមានអ្នកែដមដង ដែងមលួនជាមនុែសែុេះកាល
ររេះ រែលៀករក់ែូចែងឃចិន និងរក់ ាាំងមុមមនុែសញញឹម អ្ែ់ែក់កាន់ ល្ិែរៅេីមុមម ុងសាយ 
ដែលរគរៅជាភាសាេូរៅថា«អ្ ុងរ ៀ »។ ម ុងសាយជាែែវ្ាំែាំណាង ែូរចនេះរៅរេលរគ កមដងៗ 
រគដែងដែែដមដងម ុងសាយឱយែុីពែោ  ចួរសាដ េះប្េួែរចញមកវញិ រែីមបឱីយលាភែាំណាង ដែលរចញេី
មាែ់ម ុងសាយអាចសាយភាយជុាំវញិកដនលងដែលម ុងសាយកាំេុងដែ ក។ ប្បែិនរបីម ុងសាយចូល ទ្េះ 
ឬ ហាងរគប្ែូវែដមដងម ុងសាយរ្េះប្ែូវដែលិឍមាែ់ទវ   រេលចូលឬរចញេី ទ្េះហាងរ្េះរែីមបឱីយ
លាភែាំណាងែិែោមនូវោនជាប់មាែ់ទវ   ដែលមនុែសដែងដែឆ្លងកាែ់ រ យីប្បជាជនចិន្ាំោន ដែង
ជារកយរសាល កមយួថា «រចញចូលែាំណាងលអ» រេៀែ្ង។ រ យីរគមិនដែលែដមដងម ុងសាយរោយ
ោម នឧបក ណ៍្រភលងរ្េះរ យី ទ្ុយរៅវញិែគ  ឆ្ប និង ជងួ ដែលប្បគាំជាមួយម ុងសាយែុេធដែមាន
អ្ែថន័យ និងអ្ែថ ែ បែ់វាទាំងអ្ែ់។ ែគ ប្ែូវានរគែាំណាងឱយច វ្ ក់របេះែូង និងច នែពនែាំរណី្ 
 បែ់ម ុងសាយ រ យីជាភាសាមយួ ដែលប ហ្ ញេីអា មមណ៍្ បែ់ម ុងសាយ ្រេលដែលវារកីែេុកខ 
ភ័យ ែបាយចិែែ និង េុេះករង្ក្ញ្ជជ ល មណ្ៈដែលឆ្ប និង ជងួប្បរែញអ្មតាមែគ បរញ្ចញម េិធិឫេធិ
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កនុងកា បរណ្ដ ញរប្ោេះចពប្ងរេៀែ្ង។ រ យីមូលោា នប្គឹេះចមបងែប្មាប់អ្នក កម ុងសាយគឺប្ែូវរចេះ
កាច់គុនមលេះ រេីបអាចរធវីកា ែដមដង ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតារនេះ ានរោយែុវែថិភាេ េីរប្រេះប្ែូវ
 ក់រលាែរផាល េះ ឆ្លងេីបរ គ្ លមយួរៅបរ គ្ លមយួ។ ែូរចនេះរ យីរេីបកាលេីមុនរៅរេលដែលមាន
ែដមដងម ុងសាយ រគក៏មានកា ែដមដងជាកាច់គុនរៅជាមយួោន ្ងដែ ។4 
  
  
 
 

  
 
 
 
IV. ការជះឥទធិពលរបាំម ៉ុងសាយ ឬ រប ាំសត្វដោដលើសក្លដោក្ 
 ថ្វីែបែិដែ មានប្បភេជារប្ចីនាននិយយរ ៀបរាប់អ្ាំេីប្បវែែិ " ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតា" 
រនេះរប្ចីនក៏េិែដមន ប ុដនែមានប្បភេមយួដែលចាែ់កា ជាងរគបាំ្ុែរ្េះគឺ  ាាំម ុងសាយរនេះមាន
រែីមកាំរណី្ែមកេី ប្បរេែចិនតាាំងេីែម័យបុរាណ្មករម លេះ។ រ ឿងដែលចដមលករ្េះគឺ  ាាំម ុងសាយ
កាលែម័យរ្េះមិនាន្លិែរ ងីរែីមបែីដមដងេេួលយកលាភជ័យអ្វីរ្េះរ យី។ ប ុដនែរគបរងកីែវា
រ ងីប្ោន់ដែ រែីមបបីាំរេញចាំណ្ង់ដភនកដែប ុរណាណ េះ រោយសា ដែរៅជាំ្ន់រែីមរៅប្បរេែចិនេុាំមាន
ែែវរតារ្េះរេ។ រេីបដែរាជកា  ហានរេ ដែលប្បរេែចិនចាប់រ ដ្ីមមានែែវរតាប ុ ម្ នកាលបញ្ជូ ន
ចូលមកតាម ល្ូវែូប្ែ ដែលជា ល្ូវរណិ្ជជកមមែ៏លប ីបែ់ចិន។ រៅរេលរ្េះ ប្បជាជនចិនមានចិែែ
 ាំរភីបជាខាល ាំងរប្រេះមិនធ្លល ប់រ ញីែែវប្បរភេរនេះេីមុនមក ែូរចនេះរ យីេកួរគក៏ែរងកែែាំរណី្  បែ់
រតារ យីបរងកីែានជា ាាំែែវរតា ឬ ម ុងសាយរនេះជាកា កមានែរៅកនុងែម័យនគ បីសាមកុក។ 
 ាាំ កម ុងសាយរនេះចាប់រ ដ្ីមលបខីាល ាំងរៅៗ រៅរេលដែលប្េេះេុេធសាែ្ានេប្ងីកមលួនចូលែល់
ភាគខាងរជីង និងភាគខាងែបូងពនប្បរេែចិន។ រៅរាជកា  ថាង  ាាំរនេះប្ែូវានរគយកមកែដមដង
ជូនឱយប្េេះមហាកសប្ែរៅកនុងប្េេះរាជវា ាំងរេៀែ្ង។5 

4.1. ការសាយភាយរបាំម ៉ុងសាយដៅដប្ៅប្បដទស 
 ែបែិ ាាំម ុងរនេះមានភាេលបលីាញកនុងប្បរេែចិនខាល ាំង ដែរបីនិយយរៅរប្ៅប្បរេែវញិក៏
មានភាេលបលីាញ្ងដែ ។ កា  កីសាយភាេពន ាាំរនេះគឺតាម យៈប្បជាជនរធវីកា ចាំណាកប្ែុករៅ
 ែ់រៅតាមែាំបន់េវីបរ្សងៗមានែូចជា េវីបអាែុី, េវីបអឺ្  ុប, េវីបអាង្ក្ វកិ, េវីបអារម កិខាងរជីង, េវីប
អារម កិខាងែបូង, េវីបអូ្រែអានី ជារែីម។ រ យីេួករគ ដែងដែប្ា េធេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំ ឬរៅម យង
                                                           
4 ម ុងសាយ និងជាំរនឿ បែ់ប្បជាជនចិន http://www.sovrinmagazine.com/site/view_article?artid=867 (accessed January 03, 2022, at 3:04 pm) 
5 រមីលរគ កម ុងសាយរាល់រេលចូលឆ្ន ាំចិន មានែឹងវាមានប្បវែែិេីណាអ្ែ់? http://anarchak.com/article/37741 (accessed January 04,2022 at 10:00 am) 

ម ុងសាយ ឬ ែែវរតាភាគខាង
រជីង 

ម ុងសាយ ឬ ែែវរតាភាគខាងែបូង 

http://www.sovrinmagazine.com/site/view_article?artid=867
http://anarchak.com/article/37741
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រេៀែថា េិធីបុណ្យ្ទ  ែូវ រនេះតាមែាំបន់េួករគ រ យីក៏មានកា ែាំដែងនូវ ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំ
ែែវរតា កនុងរេលចូលឆ្ន ាំថ្មីរែីមបជីាកា កមានែ។ មិនប្ែឹមដែែដមដងប ុរណាណ េះរេ ប្បជាជនចិនទាំងរ្េះ
ក៏ានបរងកីែជាែមាគមជនជាែិចិន រោយមានកា បរប្ងៀនប ហ្ ែ់ប ហ្ ញអ្ាំេីកា ែដមដង ាាំរនេះរៅ
ែល់រកមងជាំ្ន់រប្កាយ រោយមិនប្បកាន់ជាែិសាែន៍ និង បរប្ងៀនភាសាចិន្ងដែ ។ ចាំររេះកា  កី
សាយភាយពន ាាំរនេះភាគរប្ចីន គឺជា ាាំម ុងសាយភាគខាងែបូង រោយសាយដែកា ចាំណាកប្ែុក
ភាគរប្ចីនជាប្បជាជនចិន ដែលែថិែរៅភាគខាងែបូងពនប្បរេែចិន។ ែូរចនេះរ យី រេីបរគឧែា ៍
រ ញីម ុងសាយប្បរភេភាគខាងែបូងែដមដងរប្ចីនតាមបណាដ ប្បរេែ្្ មានែូចជា៖ ែិងហបុ ,ី 
ឥណ្ឌូ រនែុ,ី  មា រ ែុី,  វលីីេីន, ពថ្, កមោុជា ក៏ែូចជាប្បរេែែពេរេៀែ ដែលមានប្បជាជនចិន ែ់
រៅរោយប្ែបចាប់ភាគរប្ចីន គឺប្បរេែែថិែរៅដកប ែមុប្េចិន។ ចាំររេះប្បរេែរៅែាំបន់អារម ិ
កវញិ ក៏មានប្ា េធេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំប្បពេណី្ជនជាែិចិនរនេះ្ងដែ  រោយរលីកយកប្បរេែកាណា
ោ រទេះបីប្បរេែរនេះមិនមានពថ្ៃឈប់ែប្មាក្ឱកាែចូលឆ្ន ាំចិនកដី។  ប ុដនែប្បរេែរនេះ មានប្ា េវ
េិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន រ យីដថ្មទាំងមានប្បជាជនចិន ែ់រៅេីរ្េះជារប្ចីនានប្ា េធេិធីរនេះយ ង
េូលាំេូលាយរេៀែ្ង ប្េមទាំងពប្បែណី្យព៍នប្បរេែកាណាោានដចកចាយដែមប្បិ៍ ែប្មាប់រប្បី
កនុងឱកាែឆ្ន ាំថ្មី រៅតាមរគ ោា ននីមយួៗ និង មានែដមដង ាាំម ុងសាយតាមបណាដ ហាង ឬ ប្កុម
  ុន រែីមបបីរណ្ដ ញឧបប្េេចពប្ងទាំងេួង និង្ាំមកនូវែិ ែីួែដី ្ាំលាភ្ាំជ័យរៅឱយមាច ែ់ហាង ឬ 
មាច ែ់អាជីវកមមដថ្មរេៀែ។6 
 

 
 
 
 
 
 

4.2. ការដប្ជៀត្ចូលនូវរប ាំម ៉ុងសាយ ក្ន៉ុងប្បដទសក្មព៉ុជា 
 របីតាម យៈកាំណ្ែ់ប្តា បែ់រលាក ជីវ តាកាវ ន់ ានប ហ្ ញថា ជនជាែិចិន និងកមោុជាមាន
េាំ្ក់េាំនងកា េូែប្េមទាំងរែែាកិចចជាមយួោន  តាាំងេីែែវែសេី៣ ឬេី៤ពនគ.ែមករមល េះ។ ចាំដណ្កឯ
រលាកបណ្ឌិ ែមីដ សល ប្តារណ្ ានអ្ធិបាយកនុងរែៀវរៅ បែ់រលាកថា តាម បកគាំរ ញីថ្មី និង 
ភែដុតាងមយួចាំននួែូចជាែិលាចា កឹ និងរ ឿងរប្េងនិទន្ងរ្េះ ជនជាែិចិនានមានវែែមានរៅ
រលីេឹកែីកមោុជាតាាំងេីមុនែែវែស េី៍១ ពនគ.ែ រៅរេៀែ។ ែូរចនេះមិនដមនជារ ឿងចដមលកប ុ ម្ នរេ 
ចាំររេះវែដមានជនជាែិចិននិង វបបធម៌ បែ់ចិន រៅរលីេឹកែីកមោុជា បែ់រយងី។ ឯរលាកសាង្ក្សាែ ចា យ

                                                           
6 ប្បពេណី្បុណ្យចូលឆ្ន ាំ និងេាំរនៀមេាំលាប់ បែ់ជនជាែិចិន https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/158352.html (accessed January 05, 2022, at 1:30 Pm) 

 ូបភាេ ាាំម ុងសាយរៅបណាដ លប្បរេែជុាំ
វញិេិភេរលាក

https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/158352.html
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បណ្ឌិ ែ រែៀប ែុ្ល ានរ ៀបរាប់កនុងឯកសា  បែ់រលាកថា ជនជាែិចិនានមានវែដមាន រលីេឹកែីក
មោុជា ជាយូ យ ណាែ់មករ យី ។ ជនជាែិចិនទាំងរនេះមាន៥ជនជាែិ គឺចិនរេៀជីវ ចិនកាតាាំង ចិន
ព ណាាំ ឬ ព ណាន ចិន ុករគៀន ចិន  ូ សា ន ឬ ចិនមិ។ តាម យៈរនេះ េីមយួឆ្ន ាំរៅមយួឆ្ន ាំ 
ប្បជាេល ែាដមម ជាប់ដមសប្ែឡាយចិន ឬ ដមម កាែ់រវៀែណាម និង ជនជាែិចិន ែ់រៅរលីេឹកែីដមម ទាំង
អ្ែ់ ដែលមានែមាគម កនុងប្បរេែកមោុជាដែងដែ្ាំោន ប្ា េធេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មីប្បពេណី្ចិន កនុង
លកខណ្ៈយ ងគប្គឹកគរប្គងបាំ្ុែ។ កនុងរ្េះដែ ក៏មានវែែមាន ាាំ ដែលរេញនិយមកនុងរេលប្ា េធ
េិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិនរនេះ្ងដែ  គឺ  ាាំ កម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតា ដែលរគអ្រញ្ជ ីញប្កុមអ្នកែដមដង
 ាាំរនេះរៅែដមដងរៅតាម ទ្េះ, ប្កុម  ុនធាំៗ , តាម្ា េាំរនីប និង េីតាាំងលក់ែូ រ្សងៗ។ល។ រែីមបី
ជយួរែញកមាច ែ់នូវភាេអ្េមងគលឧបប្េេចពប្ងឧែាែរ្សងៗឱយវ ិ្ ែាែ់រៅ រ យីរលីករាែី ែិ ី
ែួែដី ែុភមងគល និងលាភជ័យមកវញិ។ 7 ជាក់ដែដងប្បជាជនកមោុជាក៏មានកា ចូលចិែែេែស្កា 
ែដមដង បែ់ប្កុម ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតារនេះ មិនថាមនុែសចាែ់រកមងប្បុែប្ែី គឺដែងដែចង់
រ ញី ាាំរនេះ រោយសា ដែមានប្បជាប្បិយភាេដបបរនេះរ យីរេីបមានសាលាភាសាចិនមយួចាំននួ
ានបរប្ងៀនែិែសអ្ាំេី ាាំរនេះរោយមិនគិែប្ាក់ចាំររេះែិែានុែិែសណា ដែលមានកា ប្ែលាញ់
ចូលចិែែ ាាំរនេះ ដថ្មេីរលីរនេះរៅរេៀែ ែិែានុែិែស ដែលមានែមែថភាេអាចរចញរៅែាំដែងរលី
ឆ្កអ្នែ ជាែិ និងអាច កចាំណូ្លេីកា ែដមដង ាាំម ុងសាយរនេះ្ងដែ ។  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 លាំ ូ ជនជាែិចិន និងប្ា េធេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មីប្បពេណី្ចិន-រវៀែណាម រលីេឹកែីកមោូជា 
https://www.interconrooster.com/archives/2020/01/22/37896 (accessed January 06, 2022,at 3:30 pm) 

 ូបភាេកា ប ហ្ ែ់ និង កា ែដមដង ាាំម ុងសាយែល់
ែិែសជាជនជាែិដមម 

https://www.interconrooster.com/archives/2020/01/22/37896
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V. សនិនដ្ឋា ន 

 ែូចដែលានែឹងរ យីថាប្បជាជនចិន និង ប្បជាជនរៅបណាដ ប្បរេែរ្សងៗភាគរប្ចីន េកួ
រគានសាគ ល់នូវ ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតា រ យីមានកា េេលួសាគ ល់នូវកា ែដមដង បែ់ ាាំរនេះ
រោយមានភាេប្កមិចប្ករមីម រប្ែៀវរប្ែីបជាំនែួអ្នកែដមដងមដងៗរៅរេលដែលកា ែដមដងរលាែ 
រផាល េះ ាំលងបរ គ្ លដែកបូក្សាំ និង ែរមលងឧបក ណ៍្ប្បគុាំរភលង បែ់ ាាំរនេះគួ ឱយទក់ទញរេីបរធវីឱយ
 ាាំរនេះមានភាេ ែ់ រវកី ែក់ជាប់កនុងចិែែេែសនិកជនប្គប់ ូប។ ជាកា េិែណាែ់ របីនិយយអ្ាំេី ាាំ
ម ុងសាយ ្ែម័យបុរាណ្វញិ  ាាំមយួរនេះក៏ជា ាាំែ៏រេញនិយមមយួកនុងកា ែដមដង និង ប ហ្ ញ់
កាច់គុនមយួចាំនួន ជូនែល់ប្េេះមហាកសប្ែ ឬ អ្ធិរាជ រែីមបជីាកា េែស្កមានែ្ឱកាែេិធីបុណ្យ
ធាំៗកនុងប្េេះរាជវា ាំង ្ែម័យ សាមកុក (នគ បី)។  របីនិយយអ្ាំេីដ ន្កជាំរនឿសាែ្វញិ  ាាំរនេះក៏
មានជាំរនឿខាល ាំងរលីែែវរតា បែ់ ាាំរនេះ្ងដែ  រោយរគរជឿថា ជាែែវដែលមានឥេធិេលបាំ្ុែកនុងកា 
រែញែភាវៈអាប្កក់ និង្ាំមកនូវលាភែាំណាងចូលកនុង ទ្េះ កា ជញួែូ  (ជាំនញួ)ែមប្បកប និង 
ប្គួសា មានែុភមងគល។ រ យីជាំរនឿរនេះក៏មានកា  កីសាយភាយលបលីាញែៗោន  េីប្បរេែមយួរៅ
ប្បរេែមយួ រៅកនុងេវីបអាែុី  ូែេវីបរ្សងៗតាម  យៈកា រធវីចាំណាកប្ែុក  បែ់ប្បជាជនចិនរៅ
តាមប្បរេែរ្សងៗ រោយមានកា បរងកីែជាែមាគមជនជាែិចិន ឬ េីប្កុងែូចៗ រៅកនុងបណាដ
ប្បរេែ ដែលមានប្បជាជនចិន ែ់រៅ ែូចជា៖រៅតាមបណាដ កដនលងជាប់នឹងែមុប្េជារែីម។ ប្បជា
ជនចិនទាំងរ្េះដែងដែប្ា េធេិធីបុណ្យ ,េិធីរ ៀបអារ ៍េិរ ៍, ែរមាោ ធប្កុម  ុន ឬ អ្ោ ថ្មី ជា
េិរែែកនុងឱកាែ ប្ា េវេិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន ប្ែូវដែមានកា ែដមដង ាាំម ុងសាយរនេះជូនសា ធ្ល 
ណ្ៈជនេែស្្ងដែ  រេីបរធវឱីយរគសាគ ល់ ាាំរនេះរប្ចីន មិនដែប ុរណាណ េះ  ាាំរនេះក៏មានកា ប ហ្ ែ់
បរប្ងៀនេីប្គូជាំ្ញៗ កនុងែ គមន៍ចិន រៅែល់ែិែសនិែសែិ រោយមិនមានប្បកាន់ជាែិសាែន៍
េណ៌្ែមបុ រ្េះរ យី។ រ យីដថ្មទាំងរប្ជីែរ ែីែិែានុែិែសណាដែលមានែមែថភាេ យករៅ
បណ្ដុ េះបណាដ លែប្មាប់រៅែដមដងរលីឆ្កអ្នែជាែិដថ្មរេៀែ្ង។ រេីបរធវីឱយ ាាំរនេះមានភាេលបី
លាញមិនថារៅែាំបន់អាែុី អឺ្  ុប និង អារម កិរ យី។ រោយសា ដែកា  កីសាយភាយនូវវបបធម៌ជន
ជាែិចិនែូចរនេះរ យីរេីប ាាំម ុងសាយ ឬ  ាាំែែវរតារនេះមានកា ដថ្ កាមកែល់បចចុបបននរនេះ៕ 

កា ែដមដង ាាំម ុងសាយ្ឱកាែបុណ្យចូលឆ្ន ាំចិន 


