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Introduction about Bunong Traditional Wedding Ceremony

In Bunong culture, traditional weddings usually feature necklaces of beads and thread 
and sticky rice in their wedding ceremony; the necklaces are worn by the elder close rel-
atives of the groom and bride, including their parents, aunts, uncles and older siblings. 
This is one of the main ways by which the ceremony can be identified as being uniquely 
Bunong.

The Bunong ceremony is completely different from that of the Khmer. Bunong wed-
dings include sacrifices to the participants’ ancestors and to placate spirits that cause 
thunder and poisoning, the playing of gongs and drinking of jar wine with meat, and not 
having obligatory gift giving by the guests to the couple. Bunong people are far happier 
to spend on their wedding day because of this as they are not concerned with profit-
ing from the gifts brought by wedding guests as Khmer people tend to be; thus Bunong 
wedding guests eat buffalo, pig and chicken freely. 

However, this has started to change as Bunong people choose to integrate certain fea-
tures of Khmer weddings into their ceremonies including:

• A material proposal in which gifts are brought to the bride’s family when asking for 
her hand, such as shoes, bags, soap, power and lip stick

• The playing of loud music through large speakers and dancing in non-Bunong styles
• The sending of written invitations to guest
• The welcoming of wedding guests by the bride and groom at the entrance of the 

wedding venue
Some parts are also cut from the traditional Bunong ceremony including the singing 

of songs to the wedding guests while they are eating and the playing of gongs (replaced 
by Khmer music played through large speakers)

Some Bunong people also choose to organize two ceremonies for the bride and groom: 
one Bunong and one Khmer. These can take place on two different days or at different 
times of the same day. Very often the reason this is done is because of the practice of 
the giving of monetary gifts to the couple in the Khmer wedding, as the families orga-
nizing the wedding want to recoup their expenditures and make a profit; this stands in 
stark contrast to traditional Bunong attitudes towards weddings where money was not 
a concern for the participants.

Despite these new trends, the majority of Bunong people still maintain their tradi-
tional wedding practices and do not include many Khmer elements in their ceremonies 
as their respect for the spirit and belief in the importance of Bunong culture is strong. 
The main risk facing the traditional Bunong wedding ceremony is people moving away 
from it due to not being clear on the stages and practices that comprise it. For example, 
previously Bunong people wore breechcloth, Bunong sarongs, beam necklaces and tusk 
earrings on their wedding day but have ceased to do so as the knowledge of how to pro-
duce these costumes has begun to disappear from Bunong culture.

There are two different types of Bunong wedding ceremony- normal ceremony and 
Katis ceremony. Both the Katis and the normal ceremony require 3 days of preparation 
for properly organizing the ceremony

• Day 1: The relatives of those involved gather at the bride’s house to eat, drink and 
discuss the upcoming wedding and make the house look crowded for the community to 
see

• Day 2: the preparations for organizing the wedding that were discussed the day be-
fore are put into place

• Day 3: A special ceremony takes place on this day in which the couple pass sausages 
to their relatives

តាមប្រព្រណីជនជាតិដើមភាគតិចព្នងពិធីរៀបការត្រូវត្រមាន អំបោះ អង្កាំ បាយតំណើប សម្រប់ឲ្រយឪពុកមា្ដាយក្ម្រក 
បង ពូ មីង ដ្រលចូលរួមក្នុងពិធី យកអង្កាំ និងអំបោះទាំងន្រះ មកពាក់លើ ក ដ្រលជាផ្ន្រកមួយ អាចឲ្រយអ្នកសមា្គាល់បានថា 
វាជាអាពារហ៍ពិពារហ៍ប្រព្រណីព្នង។ 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្របជនជាតិព្នង ខុសពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្របខ្ម្ររទាំងស្រុង ដោយ   សារជនជាតិព្នង អត់មានសូត្រមន្ត 
ក្រុងពាលី បាំងឆ័ត្រជូនឪពុក មា្តាយ ហ្ររជំនូន កាត់សក់ សំពះផ្ទឹម ទទួលភ្ញៀវ និងការតុបត្រងមុខមាត់ (សមា្អាងការ) 
នោះទ្រ។ល។ ដោយ  ឡ្រក ពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្របជនជាតិ     ព្នងវិញ  មានរៀប ច ំពិធី ស្រនឧបកិច្ច វាយ     ឃ្មោះ ផឹកស្រ  
ក្ល្រមសាច់ ហើយ មិនតម្រូវឲ្រយអ្នកចូលរួមចងដ្រនោះទ្រ។ ពិធី រៀបការជនជាតិព្នង មិនមានគិតពីផល   ចំណ្រញ  ត្រឡប់ 
មកវិញទ្រ គឺមានត្រចំណាយ ដោយមាន កាប់គោ  ក្របី ជ្រូក  និងមាន់ជាដើម។ កំឡុងព្រលរៀបពិធីការ បងប្អូន ពូ មីង 
សាច់ញាតិជិត ឆ្ងាយនាំគ្នាពិសារភោជនាហារសប្របាយទាំងអស់គ្នាដោយមិនមានគិតថ្ល្រ។

បច្ចុប្របន្នន្រះ ពិធីរៀបការប្របជនជាតិព្នង មានលាយប្របខ្ម្ររ ត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖

• ការចូលស្តីដណ្តឹង៖ ពីដើមឡើយ សមា្ភារៈដ្រលគ្រួសារកូនកម្លោះយកទៅស្តីដណ្តឹងកូនក្រមុំ មិនមានស្រប្រកជើង  
កាបូប សាប៊ូ ម្រសៅ ក្រមទ្រ នៅព្រល ទៅ ចូល ស្តីដណ្តឹង

• ការដាក់ធុងបាស់រាំ
• ការអញ្ជើញធៀបការ 
• ការឈរទទួលភ្ញៀវដើម្របីពិសារភោជនាហារ។ 

ក្នុងនោះដ្ររ ផ្ន្រកខ្លះន្រពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្របជនជាតិព្នង ត្រូវបានកាត់ចោលនាព្រល     បច្ចុប្របន្នន្រះ ដូចជា 
ការម្រើឆូង នៅព្រលភ្ញៀវហូបបាយ (ការច្រៀងកំដរភ្ញៀវដ្រលមកចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការ នៅព្រល ដ្រលពួកគ្រ 
កំពុងពិសារភោជនាហារ) ការវាយឃ្មោះរាំ ដោយពួកគ្រប្តូរមក ចាក់    ធុង  បាសរាំវិញ។ នាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ ពិធីការខ្លះ 
រៀបចំមួយថ្ង្រប្រប ជនជាតិ និង មួយ ថ្ង្រ ទៀតប្របខ្ម្ររ។  ខ្លះទៀត ពីព្រឹកដល់ម៉ោង៣ រៀបពិធីប្របជនជាតិ បនា្ទាប់មក 
រៀបតុទទួលភ្ញៀវពិសារអាហារ ដូចខ្ម្ររដ្ររ។ មូលហ្រតុដ្រលពួកគ្ររៀបចំប្របន្រះ ព្រះដើម្របីទទួលបានចំណងដ្រខ្លះពី
ពិធីន្រះ ក្នុងការយកមកជួយទូទាត់លើការ ចំណាយសម្រប់ពិធីទាំងមូល។ ដូចលោកអ្នកបានជ្របហើយថា ពិធីការប្រប 
ជនជាតិព្នង មិនតម្រូវឲ្រយអ្នកចូលរួមចងដ្រ ហើយមិនគិតពីផលចំណ្រ ញនោះទ្រ គឺគិតត្រពីការចំណាយ។ 

ទោះបីជាយ៉ោងន្រះក្តី បងប្អូនជនជាតិព្នង នៅត្ររៀបចំពិធីការតាមប្របជនជាតិ ព្នងភាគ ច្រើន ដោយមានបញ្ចូលប្រប 
ខ្ម្ររតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ ជាពិស្រស រឿង     អបិយ         ជំនឿ  តាម   ប្រប    ប្រព្រណីខ្លួន ពួកគ្រមិនដ្រលកាតចោល់ទ្រ។ អ្នកដ្រល 
កាត់   ចោល គឺដោយ    សារត្រពួកគ្រ មិនយល់ ឬច្រះមិនច្របាស់។ ឧទារហរហ៍ ៖ ដូចជា ក្ម្រង ជំនាន់ក្រយន្រះ 
មិនយល់ច្របាស់អំពីជំនឿទាំងន្រះ ដូច្ន្រះ  ពួកគ្រ ច្រះត្រកាត់ចោលជា បណ្តើរៗហើយ។ ពីដើមអ្នកចូលរួមត្រងត្រស្លៀកបុឹង 
ស្លៀកសំពត់ និងពាក់ អង្កាំ ក្រវិល ភ្លុក ធំៗ របស់ជនជាតិ ព្នងនៅក្នុងពិធីរៀបការ ប៉ុន្ត្រឥឡូវន្រះ វាបានបាត់អស់ហើយ 
ត្រដោយសារ ឥឡូវមិនមានវត្ថុទាំងនោះ ផង ហើយក៏ពិបាកនឹងស្វ្រងរកអ្នកផលិតផងដ្ររ។

ពិធីរៀបមង្គលការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងមាន២ប្រភ្រទគឺ៖ ពិធីការប្របធម្មតា និងពិធីការប្របកាទីស។ 

ពិធីរៀបការទាំង២ប្រភ្រទខាងលើ គឺត្រូវចំណាយព្រល៣ថ្ង្រដូចគ្នាដើម្របីរៀបចំ៖

ថ្ង្រទី១៖ គឺពិធីកំដររោង ដ្រលមាន ចាស់ទុំ បងប្អូនមកជួបជុំពិភាក្រសាគ្នាអំពីពិធីរៀបការ  និងមានពិសារស្រជុំគ្នាផងដ្ររ។

ថ្ង្រទី២៖ គឺជាថ្ង្ររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ថ្ង្រទី៣៖ គឺពិធីច្រកសាច់ក្រក់ជូនបងប្អូនសាច់ញ្ាតិពិសារ។



ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្របកាទីស
Katis Wedding Ceremony

A Katis wedding ceremony is one which the pairing of the wife and groom would not 
be considered permissible by traditional Bunong standards and the couple’s elders do 
not encourage them to marry: these include the pairing of close relatives and marrying 
someone who is known to be descended from a sorcerer; in the former case there are 
stronger and weaker gradations of the ceremony to adjust for the closeness or distance 
of the relatives involved. However, although Katis weddings do make it possible (through 
enacting extra stages in the ceremony) for somewhat close relatives to marry there are 
still some hypothetical pairings which would be considered not permissible and out of 
bounds; these include the marriage of a parent to their child or a brother to his sister. 
In these cases those involved would either be punished by death or banished to live out 
the rest of their lives in the forest for their misdeeds.

There are 5 different versions of the Katis wedding:
• Ultra strong Katis
• Strong Katis
• Somewhat strong Katis
• Medium Katis
• Low Katis

Ultra strong and strong Katis weddings are differentiated from the other types as in 
these cases, the ceremony must include an event that takes place far from the village in 
the forest near a river with flowing water. In the case of somewhat strong Katis, medi-
um Katis and low Katis ceremonies fewer animals are required to be sacrificed over the 
course of the ceremony; in general however, Katis weddings tend to end up being more 
expensive than Khmer ones due to the amount of sacrifices that need to be performed.
Generally speaking, there are 8 steps to the Katis wedding ceremony. 

ពិធីរៀបការប្របកាទីសមានន័យថា ជាពិធីរៀបការប្របខុស ប្រព្រណី ជនជនព្នង ដ្រលចាស់ទុំមិនអនុញ្ញាតឲ្រយ ឬមិន 
ជម្រុញលើកទឹកចិត្តឲ្រយយុវវ័យធ្វើប្របន្រះ នោះទ្រ។ ការរៀបការប្របកាទីសមានប្រងច្រកជា២ប្រភ្រទគឺ៖ កាទីស 
ឈាមជាន់ឈាម (រៀបការជាមួយខ្រស្រលោហិតខ្លួនឯង) និងកាទីសមិនឲ្រយយកគ្នាព្រះខា្លោចអាប ។ កាទីសឈាម ជាន់ 
ឈាមមានន័យថា ការរៀបការជាមួយសាច់លោហិតខ្លួនឯងណាដ្រលកាន់ត្រជិត នោះនឹងត្រូវរៀបការតាមប្របកាទីស
កាន់ត្រខា្លោំង រីឯកាទីសមិនឲ្រយយកគ្នាព្រះខា្លោចអាបវិញមានន័យថា ការរៀបការជាមួយនរណាមា្នាក់ ដ្រលត្រូវបានគ្រដឹង
ថាមានជាប់ខ្រស្រស្រឡាយជាអាប ហើយដ្រលត្រូវបានចាស់ទុំប្រើពាក្រយន្រះដើម្របីមកបនា្លោច និងហាមឃាត់ក្ម្រងៗ។ ពីដើម 
បើម៉្រយកកូន បងយកប្អូន គឺត្រូវបានគ្រកាប់ចោលត្រម្តង ដោយមិនមាន រៀបចំពិធីការឲ្រយនោះទ្រ ឬត្រូវបានឪពុកមា្តាយ 
និងចាស់  ទុំក្នុង ភូមិ បណ្ត្រញច្រញពីភូមិ ឲ្រយទៅរស់នៅក្នុងព្រអស់មួយ ជីវិត  ។ 

កាទីស ឈាមជាន់ឈាម មានប្រងច្រកជា ៥ ដំណាក់កាលផ្រស្រង ៗ គឺ៖
• កាទីសខា្លោំងបំផុត 
• កាទីសខា្លោំង 
• កាទីសបង្គួរ 
• កាទីស មធ្រយម និង
• កាទីសតិច។ 

ដោយឡ្រក មានត្រ កាទីសខា្លោំងបំផុត និង ខា្លោំងទ្រដ្រលតម្រូវឲ្រយមានរៀបពិធីស្រន ឧបកិច្ចបន់ស្រន់នៅព្រ។ 
សម្រប់ពិធី ការប្របកាទីសបង្គួរ កាទីសមធ្រយម និងកាទីសតិច មិនបាច់ទៅរៀបចំពិធីនៅព្រ និង មិនតម្រូវឲ្រយកាប់ 
សត្វច្រើនដូចកាទីសខា្លោំងបំផុត និង កាទីស ខា្លោំងនោះទ្រ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រត្រូវមានពិធីស្រនឧបកិច្ចបួងសួងនៅក្នុងភូមិ 
ដ្រលមានអត្ថន័យដូចនៅព្រដ្ររ។

សម្រប់ការរៀបការប្របកាទីស  គឺចំណាយ អស់ច្រើន ណាស់   ប្រើប្រៀបធៀប ទៅនឹង ការ រៀប   ការ ប្រប ខ្ម្ររ។

ជាទូទៅ ក្នុងថ្ង្ររៀបអាពារហ៍ពិពារហ៍ប្របកាទីសខា្លោំងមាន ៨ ជំហា៊ានផ្រស្រងៗគ្នាដូចតទៅ៖



ជំហា៊ានទី១៖ ពិធីជួបជុំពិភាក្រសាគ្នា
 (គល់ប៉ូកគល់អស់)

Step 1: Meeting and Discussion 

ពិធីន្រះជាពិធីដ៏សំខាន់មិនអាចខានបាន ជាពិស្រសគឺការកាប់ពព្រនៅព្រ ត្រ 
ម្តង ពីព្រះវាជាពិធីបន់ស្រន់សុំនូវស្រចក្តីសុខ កុំឲ្រយបងប្អូនក្នុងភូមិ ឈឺថា្កាត់ ឬ ជួប 
គ្រះថា្នាក់នានា។ ពួកគ្រធ្វើវាផ្តាច់តាមទឹក ដោយពួកគ្រ រកកន្ល្រងអូរ ដើម្របីប្ររព្ធ 
ពិធីីបណ្ត្រញចង្រន្រះបណ្ត្រតតាមទឹកអូរ។  ពិធីន្រះតម្រូវឲ្រយកាប់សត្វមួយ 
ចំនួន     ដូចជា ឆ្ក្រ ពព្រ ជ្រូក ទា និងមាន់ ដើម្របីយកទៅស្រន (លីសលាង) នៅ ទី 
នោះ។ ពួកគ្រស្រនឧបកិច្ច ទៅដល់អារក្រស អ្នក តាទាំងអស់ ឲ្រយត្រជាធាតុព្រ សូម 
កុំ  ឲ្រយរន្ទះបាញ់ កុំ    ឲ្រយ    គ្រុន កុំឲ្រយធ្វើទុកកូនចៅ កុំឲ្រយបញ្ហា នា នា    កើត  មានឡើង ក្នុង   
ភូមិ ក្នុងស្រុក និងសុំទោស សុំព្ររ៍ពីជាតិទឹក ជាតិដី ជាតិម្រឃ ជាតិផ្កាយ។ 
សម្រប់   ពិធីនៅព្រគ្រមិនទាន់សុំទោស សុំព្ររ៍   ពីដូនតាទ្រ គឺសុំទោសត្រពីធាតុទឹក 
ធាតុដីទ្រ (ធាតុ   ទាំងន្រះហៅថាធាតុពិស ដ្រលជាធាតុបង្ករឲ្រយមានរន្ទះ)។ ពួក   
គ      ្រខា្លោចរន្ទះជាងគ្រ ហើយមួយទៀត ខា្លោចជម្ងឺដ្រលធ្វើឲ្រយខា្វាក់ភ្ន្រក ធ្វើឲ្រយ   ទន់  ជើង 
រាគរូស ចុកពោះអស់១ជីវិត ដ្រលបង្ករមកពីជាតិពិស (ធាតុទឹក ធាតុ  ដី)។ 

ផ្ទុយទៅវិញ បើសិនជាពួកគ្រ   មិនធ្វើពិធីន្រះទ្រ នៅព្រលដ្រលមានអ្នកភូមិឈឺ 
ថា្កាត់ ជួបគ្រះថា្នាក់ ឬក៏សា្លោប់ គឺមា្ចាស់ដើមការជា អ្នកសង ទៅលើថ្ល្រខូចខាតទាំង 
ន្រះ។ ហើយការសងន្រះគឺស្រចត្រគ្រទា អាចជា លុយ ជាគោ ជាក្របី ជាដំរី 
និងជួយរៀបចំ ពិធីបុណ្រយ សព ឬទៅនៅបម្រើគ្រ១០ ទៅ២០ឆ្នាំ ឬ អស់ មួយ    
ជីវិតក៏មាន។ ន្រះបើគិតទៅតាម ប្រព្រ ណីរបស់ ជនជាតិព្នង បើទោះ បី ជា 
មា្ចាស់ដើមការ រត់ទៅ ប្តឹង ភូមិ  ឃុំក៏ដោយ ក៏ពួកគ្រនៅត្រត្រូវសង បើគិត តាម ជំនឿ 
របស់ ជនជាតិព្នង ព្រះមា្ចាស់ដើមការជាអ្នកដើមហ្រតុធ្វើឲ្រយគ្រ មាន គ្រះ ថា្នាក់ 
ដូច្ន្រះ  មា្ចាស់ដើមការត្រូវត្រសងគ្រដោយគ្មោនល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ 

ពិធីន្រះគឺធ្វើឡើង  ដើម្របីពិភាក្រសាទៅលើជំនូនដ្រលខាងប្រុសបាននាំមកជូន        
ខាងស្រី និងពិភាក្រសាទៅលើពិធីកាប់សត្វនៅព្រ និងពិធីកាប់សត្វនៅផ្ទះ។  ជា 
ដំបូង  គឺនៅព្រលព្រឹកព្រលឹមគ្រួសារខាងប្រុស រួមទាំងកូនកម្លោះផងដ្ររបាន 
មក  ជួបជុំគ្នានៅផ្ទះខាងស្រី  ដោយនាំយកមកជាមួយនូវស្រ១ពាង មាន់១ និង 
មានរៀបចំជាក្រមា អង្ករ ទៀន កាំបិត ដើម្របីជាពិធី បញ្ជាក់ថាខាងប្រុស បាន      
ប្រគល់អ្វីខ្លះ មកឲ្រយគ្រួសារ ខាងស្រី ដ្រលមានដូចជា គោ ក្របី ពព្រ ពាង មាន់ 
និងលុយគ្រប់ចំនួន ហើយក៏ដើម្របប្របទៅខាងស្រីថា សមាជិកខាង ប្រុស មក ន្រះ  
មានប៉ុនា្មោននាក់។ 

ស្របព្រលដ្រលក្រុមគ្រួសារខាងប្រុស បានធ្វើ ដំណើរ មកដល់ផ្ទះខាងស្រី 
គឺមានឪពុកមា្តាយ ខាងស្រីឈរបាចទឹកទៅលើ ក្រុម    គ្រួសារខាង ប្រុស និងមាន 
កាប់  មាន់មួយ ដើម្របីយកឈាមមក លីស      លាង (ស្រនឧបកិច្ច) ឲ្រយសមាជិក 
ទាំង  អស់  របស់គ្រួសារខាងប្រុស ដ្រលបានមកថ្ង្រន្រះ  និងដើម្របីជា ការ   សា្វាគមន៍ 
សុំឲ្រយសុខ សប្របាយ និងសុំឲ្រយមា្ចាស់ទឹកមា្ចាស់ដី ព្រលឹង ជីដូន ជីតា ទទួលសា្គាល់ 
ពួកគ្រ។ បនា្ទាប់មកទៀត គ្រួសារខាងស្រីលើកស្រជូនទៅខាង ប្រុស វិញ ដើម្របី 
បញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានដឹងឮ/ទទួលសា្គាល់មនុស្រស និងបានទទួលរបស់របរ ទាំងន្រះ 
ហើយ។ បនា្ទាប់ពីនោះមក ពួកគ្រនឹងចាប់ផ្តើមពិភាក្រសាផ្តាសំខាន់ទៅលើពិធីនៅ ព្រ 
ដ្រលនឹងត្រូវនាំយកសត្វអ្វីខ្លះទៅកាប់ និងស្រននៅទីនោះ និងពិភាក្រសាពីប្រភ្រទ 
សត្វដ្រលត្រូវកាប់សម្រប់ពិធីនៅផ្ទះ។ នៅព្រលចប់ការពិភាក្រសានោះ   មានគោះ 
ឃ្មោះ ច្រៀងរាំសប្របាយផងដ្ររ។ 

ជំហា៊ានទី២៖ ពិធីកាប់សត្វលីសលាងនៅព្រ 
(កា្វាសទីសកា្វាសតាក)

Step 2: Sacrificing Animals at Forest 

The first step of this ceremony is the presentation of 
gifts by the grooms’ family to that of the bride; these 
are the animals that will be sacrificed in the stages tak-
ing place in the forest (if the wedding is ultra or strong 
katis) and the ones that will take place in the village. 
The grooms’ family arrive at the bride’s house in the 
early morning with 1 jar of  Bunong rice wine, 1 chicken, 
1 scarf, rice, candle and a knife in order to verify that 
they will later bring the cow, buffalo, goats, jars, chick-
ens and money that will be used in the wedding later. 

As they do this the bride’s family welcome them 
by praying for them using water and chicken blood 
in order to secure their good health and introduce 
the groom’s family to the spirits of their ancestors, 
water and soil. Then the bride’s family hand one 
jar of wine to that of the groom in order to con-
firm that they recognize and accept their new rela-
tives and the material and animal gifts they have 
brought. After that is discussion that focuses on the 
animals to be sacrificed in the forest (if this ex-
tra stage is required) and in the village; after this 
they go to drink, play gongs and dance together.

This is a stage that is of the utmost importance and cannot 
be omitted in the ceremonies that require it because it is 
here that steps are taken to request the prosperity and good 
health of the community and to stave off misfortune. It 
takes place in the forest and nearby a river because it is nec-
essary for the bad luck that emerges from the Katis pairing 
to be dropped into the flowing water in order to get rid of it. 

If this is not performed then the couple could face great mis-
fortune and expenditure in the future as they will blamed 
for any death or sickness that happens in the village for 
bringing their bad luck onto the community; the families 
that organized the wedding will be held responsible and li-
able to pay the victim’s family whatever they demand such 
as: money, cows, buffaloes, elephants, support in organiz-
ing the victim’s funeral or even enslavement for a period 
from ten, twenty or even a lifetime of indentured service. 
The families involved are not likely to complain to the police 
or other authorities in this situation as they are obliged to 
follow the traditional Bunong path in these circumstances.

The participants are required to kill dogs, goats, pigs, ducks 
and chickens and to use the blood from these animals to 
make sacrifices to the spirits that comprise and suffuse the 
forest. They pray to avoid dangers such as lightening, dis-
ease and bad luck arriving in the village; the participants 
seek forgiveness from the spirits that comprise the water, 
soil, sky and stars as it is these that can cause poison-
ing, sickness and lightening. Lightening is the most feared 
threat, followed by that of blindness, diarrhea, polio and 
stomach disease as these come from water and soil spirits. 



ពធិនី្រះ  ហៅថា  ពធិតីណំមមនិឲ្រយប៉ះ នងិមនិឲ្រយ ហៅ ឈ្មោះ របសស់ាចញ់្ញាតសិាច ់
ថ្ល្រ ដ្រលមាន អាយុ ច្រើន  ជាង និងមានភ្រទផ្ទុយគ្នាពីកូនកម្លោះ ឬកូនក្រមុំ។ 
ក្នុង ពីធី ន្រះដ្ររ  កូនកម្លោះកូនក្រមុំ ត្រូវជូនវត្ថុអនុស្រសាវរីយ៍ទៅគ្រួសារសាច់ថ្ល្រ   
របស់ពួកគ្រ ហើយនៅក្នុងព្រលជូននោះ ចាស់ទុំនឹងធ្វើការណ្រនាំ ហាមប្រម  
កូនកម្លោះកូនក្រមុំទៅលើចំណុចដ្រលត្រូវតមទាំង២ ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

 

ពធិនី្រះមានកាបម់ាន១់ ឬ២ក្របាល ស្រ១ពាង ចាន២ ដាបំាយដណំើបពតូជាដុំៗ  
យកទៅស្រននៅលើផ្ទះ ដោយ   មានអញ្ជើញម្រកន្ទា្រញមកចលូរមួដ្ររ។ អ្នកដ្រល
អាចចូលរួមក្នុងពិធីន្រះមានត្រកូនកម្លោះ     កូនក្រមុំ ឪពុកមា្តាយក្ម្រកទាំងសងខាង 
បងប្រសុ បង   ស្រ ីរបសក់នូកម្លោះកនូក្រមុ ំ មងី ព ូ អ៊ ំ នងិសាចញ់ាតទិាងំឡាយណា 
ដ្រលរាបខ់្រស្រលោហតិត្រវូជា ជាមងី/ព ូ យយ/តា របសក់នូកម្លោះ កនូក្រមុ ំ  បើ 
ទោះ  បជីាអ្នកនោះមានអាយ ុតចិ ជាង កនូកម្លោះ/កនូក្រមុកំដ៏ោយ។ រឯីអ្នកដ្រលមនិ 
ម្រន  ជាសាច់ញ្ញាតិ និងអ្នក ដ្រល ត្រូវប្អូន កូនកម្លោះ/កូនក្រមុំ គឺមិនតម្រូវឲ្រយចូលរួម
ក្នុងពិធីន្រះទ្រ។ 

បើកូនកម្លោះ និងកូនក្រមុំមនគោរពទៅតាមតំណមន្រះទ្រ វានឹងនាំឲ្រយបាប 
ដ្រល ធ្វើឲ្រយពួកគ្រ រក សុីមិនទៅមុខ ធា្លោក់ខ្លួនស្គមសា្គាំង ហាត់ហ្រវ ខ្រសាយ 
កមា្លោំង  ជាដើម។ ដូច្ន្រះប្រសិនបើកូនកម្លោះ/កូនក្រមុំបានធ្វើបាបទៅលើនរណា 
មា្នាក់ ដូច មានរៀបរាប់ខាងលើហើយ កូនកម្លោះ/កូនក្រមុំនោះនឹងត្រូវបានគ្រលក់
នឹងស្រមួយពាង ដើម្របីស្រនឧបកិច្ចសំុបាបគ្រ។  

ព្រលពិធីនៅឯព្រចប់សព្វគ្រប់ហើយ ពួកគ្រនឹងនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះ ដើម្របី 
រៀប  ចំពិធីកាប់សត្វលីសលាង  នៅក្នុងភូមិវិញម្តង ដើម្របីឲ្រយឧបទ្រុប ដ្រលមក    ប ៀត  
បៀនជៀសច្រញឲ្រយឆ្ងាយ និងកុំឲ្រយមានឧបសគ្គនានា មកតាមឈា្នានីស   ពួកគ ្រ 
ទៀត។ សត្វ ដ្រល       ត្រូវមានដូចជា មាន់ ទា គោ ក្របី ជ្រូក និង ឆ្ក្រ ដើម្របីយកឈាម 
មកស្រនឧបកិច្ច ដល់ជីដូន ជីតា លោកយយ លោកតា អ្នកតាតូច អ្នកតាធំ បងប្អូន 
សាច់ញាតិ ដ្រលបានច្រកឋានទៅ។ 

ពិធីទី៣៖ ពិធីកាប់សត្វលីសលាងនៅផ្ទះ (វីតគោងវីតញង) Step 3: Sacrificing Animals at Village ជំហា៊ានទី៤៖ ពិធីតំណម និងជូនវត្ថុអនុវស្រសាវរីយ៍ 
(វ្ររប៉ូវវ្ររវា៉ោ)

Step 4: Tabooing and Passing 
Souvenirs

Similarly to the previous step, this stage is again organized 
to chase out the bad luck and potential misfortunes that 
could befall the community in the case of Katis pairings; 
the blood of chickens, ducks, cows, buffalos and dogs are 
offered to the spirits of the participants’ ancestors here.

This event is known as the one in which there exists a 
taboo of touching and calling the names of the cou-
ple’s new-relatives-in-law; here the groom and bride 
are required to hand souvenirs to their parents and 
their new relatives one by one. As they do this, the el-
ders will give advice the groom and the bride to be. 

1-2 boiled chickens, 1 jar of rice wine, 2 plates or bowls 
and balls of sticky rice are used in the course of this event. 
Only the groom, bride, parents, older relatives and vil-
lage headman are allowed to participate in this event. 

No-one younger than the groom and bride are allowed 
to be present; if this rule is not respected, then they will 
incur misfortunes that put them at risk of becoming sick 
or falling victim to bad luck. If they do fail to take heed of 
this, then the  couple is punished by having to pay a jar of 
wine and/or a pig in order to cleanse themselves of sin. 



ជំហា៊ានទី៥៖ ពិធីគ្របក្រមា (ញាតិជ្រយូម)

ន្រះជាពិធីជួបជុំគ្នារវាងសមាជិកគ្រួសារ                                                                                   ខា ង    ប្រុស និងខាងស្រី ដើម្រប  ចូល     
រួម ចងដ្រ     កូនកម្លោះ  កូន   ក្រមុំ។ ជាដំបូង  គឺត្រូវដាក់អង្ករ ដាក់នៅ   កូន  ចា ន     ឲ្រយ  
ព្រញ។ ចំនួនចានអង្ករ អាស្រ័យលើចំនួន  សាច់        ញាតិ   ខាង  ស្រី       ដ្រល   ចូលរួម។ 
បនា្ទាប ់ មកឪពុក  មា្តាយ និងបងប្អូនសាច់ញាតិខាងស្រី ត្រូវ        យក         អង្ករ ១ ចាន        
ហើយ      ដាក់លុយ ឬរបស់របរ ដ្រលតម្ល្រ ទៅលើ ចាន   នោះ និងស្នើរក សមាជិក 
គ្រួសារខាង ប្រុស   ណា                                                             មា្នាក់ ដ្រលហា៊ាន ទទួល យកចាន                             នោះ។   អ្នក ដ្រល  ហា៊ាន 
ទទួលយកត្រូវដាក់លុយ ឬ របស់របរ ឲ្រយ ស្មើទៅ នឹង គ្រួសារ     សាច់់ញាតិខាងស្រី
ដ្រលបានដាក់លើចានអង្ករ នោះ បនា្ទាប់មក ត្រូវយក លុយ ឬ  របស ់ របរ ដ្រល   
ដាក់  បញ្ចូលគ្នា លើចានអង្ករ នោះ ប្រគល់ទៅឲ្រយ កូនកម្លោះកូនក្រមុំ សម្រប់ជា 
ចំណង ដ្រ។ សាច់ញាតិ ខា ង  ស្រី ត្រូវ ស្វ្រងរកសមាជិកសាច់ញាតិខាងប្រុស 
មា្នាក់ម្តងៗ  រហូតដល់អស់អ្នកស្ម័គ្រ ចិត្តចូល រួមដាក់ចំណងដ្រ ជូនទៅកូនកម្លោះ 
កូនក្រមុំ។

កូនកម្លោះ កូនក្រមុំ មិនទាន់អាចកា្លោយទៅជា ប្តី ប្រពន្ធ ព្រញមុខព្រញមាត់ 
ទៅតាម ប្រព្រណី នៅ ឡើយ ទ្រ ដរាបណាពួកគ្រមិនទាន់បានប្ររព្ធពិធី ន្រះ។ 
ម៉្រយាងវិញទៀត  ពិធីន្រះក៏ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្របីមើលថា តើនរណា 
ឆ្លោតជាង រវាងគូរសា្វាមីភរិយថ្មីន្រះ។ ន្រះមានន័យថានរណារហ័ស នរណា 
ឆ្លោត អាចបើក ក្រមាដ្រលចាស់ទុំបានគ្រប ឲ្រយបានមុន នោះមានន័យ ថាអ្នក 
នោះ ពូក្ររកសុី ទទួល ទានជាងអ្នកដ្រលបើកក្រយ។ មិនត្រប៉ុណ្ណោះ អ្នក 
ដ្រលបានបើកក្រមាបានមុន អាច មានប្រៀបជាងអ្នកដ្រលបើកក្រយ ក្នុងការ 
រស់ ប្រចាំថ្ង្រ។

សមា្ភារៈដ្រលត្រូវយកមកប្រើប្រស់ក្នុងពិធីន្រះមានដូចជា៖ ស្រ ១ពាង 
មាន ់ ស្ងា  ១ក្របាល ក្រមា១ អង្ករ២ចាន ទាន២ដើម បាយ២ចាន ហើយពិធីន្រះ 
គឺជាពិធីសំខាន់ណាស់សម្រប់គូរសា្វាមីភរិយជនជាតិព្នង។ 

ជំហា៊ានទី៦៖ ពិធីបណា្តាក់ចំណងដ្រ (តិប៉្រះ)

Step 6: Offering Gift 

1 jar of wine, 1 boiled chicken, 1 scarf, 
1 bowl full of rice, 2 candles and 1 plate 
of cooked rice are needed for this stage. 

This part of the ceremony is of the utmost im-
portance as it is here that groom and bride be-
come officially married. In this event, it becomes 
clear which of the couple is the cleverer and 
more dominant one in the relationship as it is ar-
ranged as a contest; whoever is first to lift the 
scarf at this stage is declared the cleverer partner!

This is an event in which all the relatives of the 
bride and groom put forward their wedding gifts 
for them. First of all, rice must be placed in 
plates or bowls that depend on the number of 
the bride’s relatives. Then the parents or each 
relative of the bride take a bowl of rice and put 
money or any other gifts in that bowl and chal-
lenge a member from the groom’s side to take 
the bowl and make an offering equal to it; then 
those present give the total to the couple as a gift.

Step 5: Covering Scarf



ពិធីលីសលាងតាមផ្ទះន្រះ គឺធ្វើឡើងចំពោះត្រ   ពិធីរៀបការប្របកាទីសន្រះ 
ទ្រ ដ្រលវាមានន័យថាស្រឡាញ់បងប្អូនសាច់ញ្ាតិរបស់ខ្លួន។ កា  ទីស    ខា្លោំង 
ត្រូវដើរ  លីស   លាង ឲ្រយអ្នកភូមិ គ្រប់ផ្ទះ គ្រប់មនុស្រស គ្រប់ផ្ទះបាយ ស្រូវ  ជង្រុក     
ស្រូវ អណ្តូង ទឹក។ល។  

កូន កម្លោះកូនក្រមុំត្រូវ   ដើរអំប៉្រះភា្លោមៗបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់  ពិធី បណា្តាក់ ចំណង 
ដ្រ ដោយត្រូវយកឈាមក្របីទៅដើរអំប៉្រះដល់អ្នកភូមិគ្រប់គ្នា ដ្រលបាន មក 
ចូលរួមក្នុងពិធីការរបស់ខ្លួន  ដើម្របីសុំស្រចក្តីសុខ បញ្ចៀសនូវគ្រះកាចទាំង 
ឡាយ                                                                                           ដ្រលអាច នឹងកើតមានឡើងចំពោះអ្នកភូមិ កុំមានមនុស្រសឈឺ ឬសា្លោប់ 
ឬក៏បាតុភូតអាក្រក់នានាដូចជារន្ទះបាញ់ រញ្ជួយដី/បាក់ស្រុតដីជាដើម ហើយ  
ម្រយា៉ោងវិញទៀត វាក៏ជាពិធីមួយដើម្របីធានាទៅថ្ង្រមុខថា បើសិនជាមាន បញ្ហា    
អ្វីកើតឡើង ក្នុងភូមិ នោះមានន័យថា វាមិនម្រនបណា្តាលមកពីគូរសា្វាមីភរិយ
ន្រះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ                               សម្រប់  អ្នកដ្រលមិនបានមកចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការ កូនកម្្លោះ 
កូនក្រមុំក៏មិនចាំបាច់ទៅដើរលីសលាងឲ្រយគ្រតាមផ្ទះដ្ររ។

ជំហា៊ានទី៨៖ ពិធីច្រកសាច់ក្រក 
(បា៉ោក់អន្ទុង)

Step 8: Distributing Sausages

This is a stage in which the groom and bride 
go praying and apologizing to the homes of ev-
eryone who went to their wedding in house 
by house, as well as in their kitchen, rice, rice 
stockpiles and wells. This must be done soon 
after finishing the first six steps of the wed-
ding; buffalo blood is used to accomplish this. 

The couple pray to ask for the health, prosper-
ity, good luck of those whose houses they vis-
it and for misfortune, illness and natural disas-
ters not to strike their village; this also ensures 
that if in future any of these things do hap-
pen, then it was not because of the couple.

This step is conducted on the 3rd day of the wed-
ding ceremony and must include a bamboo basket of 
sticky rice, 1 jar of wine, 1 blanket, plates/bowls and 
thread. During this stage the village leaders, elders 
and parents from both sides make arrangements for 
the post wedding party at the groom’s parent’s house. 

It is also an event in which goodbyes are said 
as the groom’s family leaves the bride’s house 
and go back home. Parents of both sides are a 
given a piece of sausage, liver and intestine of 
the buffalo and one serving of sticky rice while 
others are only given a piece of sausage and 
sticky rice, although they can be given extra liv-
er or intestine if this is not felt to be enough. 

This is a particularly happy time as people can sit down 
and fully eat their fill and enjoy drinks; as of late, some 
Bunong people choose not to organize this part of 
the event but if they do then sausage must be used.

Step 7: Praying and Asking for Prosperity and 
Making Apology Home by Home

 

ពិធីន្រះធ្វើឡើងនៅថ្ង្រទី៣ ដ្រលគ្រហៅថា ពិធីច្រកសាច់ក្រក។ វាត្រូវបាន 
រៀបចំឡើងដើម្របីពិភាក្រសាគ្នា រវាងដន្លង នឹងដន្លង ក៏ដូចជាកូនចៅសាច់ញាតិ 
ពី កាលបរិច្ឆ្រទ សម្រប់រៀបចំពិធីកាត់ចំណងដ្រនៅផ្ទះ ខាងប្រុស។ 

វាក៏ជាពិធី សម្រប់ជូនដំណើរគ្រួសារសាច់ញ្ញាតិខាងប្រុស ត្រឡប់ទៅផ្ទះ 
វិញផងដ្ររ។ ដោយ ក្នុងនោះមានច្រកជូនឪពុកមា្តាយកូន កម្លោះ/កូនក្រមុំ ជា 
សាច់ក្រក និង គ្រឿង ក្នុងក្របី ដូចជាថ្លើម ពោះរៀន ជាដើម និង  ច្រក  ជូនបង 
ប្អូន  សាច់ញាត ដ្រល  ចូលរួម ជាសាច់ក្រក ដើម្របី  ពិសារ សប្របាយជួបជុំគ្នា។ 
ឬ  អ្នក អាចនិយយបានថា ពិធីន្រះត្រូវបាន រៀបចំ ឡើង ដើម្របការសប្របាយ 
បាន  ហូប១ឆ្អ្រត ផឹកឲ្រយស្រវឹង ដោយមាន ជូនជា សាច់ក្រកមា្នាក់១កង់ និង 
បាយដំណើបមា្នាក់១ដុំ។ បច្ចុនប្របន្ន អ្នកខ្លះ    ក៏  មិន  ធ្វើដ្ររពិធីន្រះ ប៉ុន្ត្របើធ្វើគឺចាំ
បាច់ត្រូវត្រប្រើសាច់ក្រក ហើយបើសិន  ជាសាច់ ក្រក ប្រើមិនគ្រប់ មា្ចាស់កម្មវិធី 
អាចប្រើថ្លើម ឬពោះវៀនក្របី ដើម្របីយកមកច្រកជូនបន្ថ្រមទៅអ្នកចូលរួម។

សមា្ភារៈ សម្រប់យកមកប្រើប្រស់ក្នុងពិធីន្រះ មានដូចជា៖ បាយដំណើប១ 
សៀវ ស្រ១ពាង ភួយ១ ចាន អំបោះ សម្រប់អ្នកម្រកន្ទា្រញ ចាស់ទុំ 
បងប្អូនសាច់ញាតិពិភាក្រសាគ្នារហូត ដល់ចប់។

ជំហា៊ានទី៧៖ ពិធីលីសលាងតាមផ្ទះ (ហាន់អំប៉្រះ) 



ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបធម្មតា
Normal Wedding Ceremony

Bunong normal wedding means a wedding which is organized following and re-
specting their tradition and they are not against spirits of their ancestor. The bride 
and groom are not counted as relative or less relative. 

Men are said they are the one who marry women, in Bunong spoken language, 
they won’t say women marry men. It is far different between Bunong’s wedding 
ceremony and the Khmer’s. Loss or profit is depended on the families are rich or 
poor in the Khmer’s wedding ceremony. Yet in Bunong’s based on they are relative 
or non-relative after counting by the elders. If they are counted as non-relative, 
they won’t loss any benefit or spend much money or many animals for sacrificing.  
For example, a Khmer man marries a Bunong woman or Bunong man marries a 
Khmer woman. Either Bunong man marries a daughter of this uncle as well; they 
aren’t counted as relative. They just celebrate a small wedding ceremony is enough 
and they do not need to organize a Katis wedding ceremony. There are 6 different 
steps in Normal Bunong wedding ceremony in genera which is less than the Katis’s 
2 steps. Otherwise it’s quite same for other events since pre-wedding and post-
wedding days. Thus once woman family agrees after man’s family proposed, they 
will start organizing the wedding ceremony and they won’t spend much on this cer-
emony. They are able to do what they want and depend on their abilities. So they 
will just need to kill only one chicken and its blood for sacrificing. The most impor-
tant animal is chicken so they can use 1 or 2 chickens for sacrificing. While sacrific-
ing, they also splash rice for the ceremony then they get some drink altogether. 

They could have choices to us one or two chickens depend on their ability and three 
jar wines are enough for that. If so the both groom and bride families have enough 
ability and want to make their party looked as a big shot, they could spend pig or 
buffalo as food for their wedding guests.

Otherwise the arrangement and the amount of animals for using in the ceremony 
are going to be changed and increased if the groom and bride have had secret sex-
ual relationship before marrying; it is as well as different of how they use animals 
between a woman who is pregnant and not pregnant yet which are meant if the 
woman is pregnant, she is required to kill a buffalo and use its blood praying and 
asking for fineness and apology from their villager by the elders and village leader. 
But if the woman is not pregnant yet, she is constrained to use only pig blood for 
praying and asking. 

Generally there are 6 steps in normal wedding ceremony day in case groom and bride 
didn’t have sexual relationship before marrying.

ពិធីការបែបធម្មតា មានន័យថាជាពិធីរៀបការសែបតាមបែពែណី របស់ជនជាតិព្នង។        កូនកម្លោះ 
កូនកែមុំមិនមានជាប់សាច់ ឈាមនឹងគ្នា ឬជាប់សាច់ ឈាម គ្នា តិចតួច។ 

នៅក្នុងភាសានិយាយរបស់ជនជាតិព្នង   គឺគែនិយាយ ថាខាងបែុស ទៅរៀបការជាមួយ ខាង     
សែី      ប៉ុណ្ណោះ ដោយគែមិនដែលនិយាយសែីរៀបការជាមួួខាងបែុសនោះទែ។ ពិធីរៀបការ   បែប          
ជនជាតិ ព្នង ខុសគ្នាឆ្ងាយពីពិធីការបែបជនជាតិខ្មែរ។ ពិធីរៀបការបែប ខ្មែរ ខាត  ឬចំណែញ គឺ  
អាសែ័យ    លើអ្នកមាន ឬអ្នកកែ។ ចំណែកឯជនជាតិ ព្នងវិញ បើមិនជាន់ឈាម មិន យក       សាច់    
ឈាម      ខ្លួនឯងទែ គឺមិន់មានខាតនោះឡើយែ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីមិន ជាប់    សាច់    ឈាម   គ្នា  
មួយ៖ ខ្មែររៀបការជាមួយជនជាតិ ឬជនជាតិ រៀបការ  ជាមួយខ្មែរ។ នោះអត់ មានជាប់ សាច់ 
ឈាម គ្នា ឬក៏ជនជាតិ យក ជនជាតិដូចគ្នាដូចជា កូនកម្លោះរៀបការជាមួយកូនសែី របស់អ៊ំ ឬ កូន  
របស់សែីពូ នោះគឺមិនអីទែ ឲែយតែ បាន សែន តិចតួចទៅ ជាការសែច។ ពួកគែមិនចាំបាច់ តែូវ   
ចំណាយចែើនទៅ លើ ពិធីការនែះទែ។ ពួកគែអាចរៀបចំទៅតាមលទ្ធភាព និងទៅ តាមអ្វី ដែល  
ពួកគែចង់បាន។ បែសិនបើកូនកម្លោះ និងកូនកែមុំមិនមានជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នា ហើយ មិនបាន  
មាន    ទំនាក់ទំនងផ្លូវ ភែទមុនរៀបការទែនោះ ពួកគែនឹងតមែូវឲែយកាប់តែមាន់១កែបាលប៉ុណ្ណោះ 
ដើមែប  ីយកឈាមមកសែនឧបកិច្ចជាការ    សែច។ បើគែួសារទាំងសងខាងមានលទ្ធភាពអាចកាប់ 
ជែូក ឬកែបី ដើមែបីធ្វើឲែយពិធីអធិកអធម និងដើមែបីរៀបចំទទួលភ្ញៀវដែលមកចូល រួមក្នុងពិធីការ។ 
សត្វដែលសំខាន់គឺមាន់ ដូច្នែះពែលកាប់មាន់ គែនឹង សែនឧបកិច្ច បាចអង្ករ រួចផឹកសែទាំងអស់គ្នា។ 
ពួកគែអាចបែើមាន់១ក៏បាន ឬ២ក៏បានទៅតាមលទ្ធភាព និងសែតែ៣ពាង ជាការសែច។

ប៉ុន្តែការរៀបពិធី និងចំនួនសត្វដែលតមែូវឲែយយកកាប់ដើមែបីសែនឧបកិច្ចនឹងមានភាពខុសគ្នា 
បែសិនបើកូនកម្លោះ និងកូន            កែមុំលួច   មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភែទមុនពែលរៀបការ។ នោះមានន័យ 
ថា បែសិនបើកូនកែមុំមានផ្ទែពោះមុនរៀបការ  ចាស់ទុំ  មែកន្ទែញ នឹងតមែូវឲែយកាប់កែបី ដើម ែបី           យក 
ឈាម ដើរលីសលាងឲែយអ្នកភូមិ   ដែលមកចូលរួមក្នុងពិធី និងដើរលីសលាង            អ ណ្តូង ទឹក ទីកន្លែង 
ដែលមានទឹកហើយអ្នកភូមិកំពុងបែើបែស់ និងបនា្ទលការពារផ្ទះ ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានផ្ទែពោះ គឺ   
តមែូវឲែយកាប់តែឹមជែូកប៉ុណ្ណោះដើមែបីយកឈាមទៅដើរលីសលាង។

ជាទូទៅក្នុងថ្ងែរៀបការបែបធម្មតា សមែប់កូនកម្លោះ និងកូនកែមុំ      ដែលមិនមានទំនាក់ទំនង 
ផ្លូវភែទមុនរៀបការ  មាន៦ជំហ៊ានដូចតទៅ ដែលពួកគែ តែូវរៀបចំ៖



ជំហ៊ានទី១៖ ពិធីជួបជុំពិភាកែសាគ្នា
 (គល់ប៉ូកគល់អស់)

គឺអាចរៀបការបានដោយគែន់តែមានមាន់១ ឬ២   និងសែពាង ២ទៅ 
៣ ពាង  ដើមែបីសែនពែនដូនតា និងផែសំផ្គុំកូនកម្លោះកែមុំឲែយកា្លោយជា បែពន្ធ 
ប្តីនឹងគ្នា តែពួកគែតែូវរៀបការម្តងទៀត ដោយ យកកែបី មកសែន នៅ 
ពែលដែលពួកគត់មានលទ្ធភាព ក្នុង   រយៈ ពែល៤ទៅ៥ ឆ្នាំខាងមុខ។ មាន់១ 
គឺបែើ សមែប់សែនជូនដូនតា ដើមែបីបញ្ជាក់បែប់ ថា ថ្ងែនែះ ពួកគែមានរៀបចំ  ពិ
ធីរៀបការទៅតាមបែពែណីជនជាតិព្នង ឲែយកូនបែុសកូនសែីទាំងពីរ និងមាន់១ 
ទៀត គឺបែើសមែប់រៀបការឲែយពួកគែទាំងពីរនាក់ ហើយមាន់មួយនែះ នឹងតែូវ
យកមកកាប់បរិភោគទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងែរៀបការនែះ។  

ពិធីនែះ គឺធ្វើឡើងដើមែបីពិភាកែសា ទៅលើជំនូនដែលខាងបែុសបាននាំមកជូន 
ខាងសែី និងពិភាកែសាទៅលើការរៀបចំពិធី និងការកាប់សត្វនៅផ្ទះ។  ជាដំបូងគឺ 
នៅពែលពែឹកពែលឹមគែួសារខាងបែុស រួមទាំងកូនកម្លោះផងដែរបានមកជួបជុំ 
គ្នានៅផ្ទះខាងសែី  ដោយនាំយកមកជាមួយនូវសែ១ពាង មាន់១ និងមានរៀបចំ 
ជាកែមា អង្ករ ទៀន កាំបិត ដើមែបីជាពិធីបញ្ជាក់ថាខាងបែុស បានបែគល់របស់ 
របរមួយចំនួនមកឲែយគែួសារខាងសែីដែលមានដូចជា៖ លុយកាក់ សែ និង 
សត្វ    ធាតុ  នានា គែប់តាមចំនួនដូចដែលបានពិភាកែសាគ្នា កន្លងមក ហើយ និង 
ដើមែបីបែប់ទៅខាងសែីថា ខាង បែុសមកនែះមានសមាជិកប៉ុនា្មាននាក់។ 

សែបពែលដែលកែុមគែួសារខាងបែុស បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះខាងសែី 
គឺមានឪពុកមា្តាយ  ខាង សែី ឈរបាចទឹក ទៅលើកែុមគែួសារខាងបែុស 
និងមានកាប់មាន់មួយ ដើមែបីយកឈាមមកសា្វាគមន៍ និងលីសលាង ឲែយ 
សមាជិកទាំង របស់  គែួសារខាងបែុស ដែលបានមកថ្ងែនែះ  និងសុំ  ឲែយ  មា្ចាស់ 
ទឹក  មា្ចាស់ដី ពែលឹងជីដូន ជីតា ទទួលសា្គាល់ពួកគែ។ បនា្ទប់មកទៀត គែួសារ 
ខាងសែី លើកសែជូនទៅខាងបែុសវិញ ដើមែបីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានដឹងឮ/
បាន  ទទួល  សា្គាល់មនុសែស និងបានទទួលរបស់របរទាំងនែះហើយ។ បនា្ទប់ 
ពីនោះមក ពួកគែនឹងចាប់ផ្តើមពិភាកែសាផ្តាសំខាន់ទៅលើពិធីនៅពែ ដែល 
នឹងតែូវនាំយកសត្វអ្វីខ្លះទៅកាប់ និងសែននៅទីនោះ និងពិភាកែសាពីបែភែទសត្វ 
ដែលតែូវកាប់សមែប់ពិធីនៅផ្ទះ។ នៅពែលចប់ការពិភាកែសានោះគឺមានគោះ
ឃ្មាះចែៀងរាំសបែបាយផងដែរ។ 

ជំហ៊ានទី២៖ ពិធីសែនរៀបការសែបតាមបែពែណីStep 2:  Wedding Ceremony Respects for Tra-
dition

Step 1: Meeting and Discussion 

The first step of this ceremony is the presenta-
tion of gifts by the grooms’ family to that of the 
bride; these are the animals that will be sacri-
ficed in the stages taking place in the village. The 
grooms’ family arrive at the bride’s house in the 
early morning with 1 jar of  Bunong rice wine, 1 
chicken, 1 scarf, rice, candle and a knife in order 
to verify that they will later bring the animal, jars 
and money that will be used in the wedding later. 

As they do this the bride’s family welcomes them 
by splashing water on them and use chicken 
blood to pray their good health and introduce the 
groom’s family to the spirits of their ancestors, wa-
ter and soil. Then the bride’s family hand one jar of 
wine to that of the groom in order to confirm that 
they recognize and accept their new relatives and 
the material and animal gifts they have brought. 

After that is discussion that focuses on the ani-
mals to be sacrificed in the forest (if this ex-
tra stage is required) and in the village; after this 
they go to drink, play gongs and dance together.

The ceremony can be organized by using 1-2 chick-
ens and 2-3 jar wines to sacrifice and pray for their 
ancestors. Yet the bride and groom have to sacri-
fice a buffalo in the next 4-5 years when their fi-
nancial situation is improved. 1 chicken is sacrificed 
for their ancestors to confirm that today they are 
organizing a traditional wedding ceremony for this 
bride and groom. Another chicken is used for mar-
rying the couple and for food in this ceremony.



ពិធីនែះ  ហៅថា  ពិធីតំណមមិនឲែយប៉ះ និងមិនឲែយ ហៅ ឈ្មាះញាតិសាច់ថ្លែ 
ដែលមាន អាយុ ចែើន  ជាងពួកគែ និងមានភែទផ្ទុយគ្នា ហើយវាតែូវ បាន រៀបចំ 
ធ្វើឡើង ដើមែបីឲែយ កូនកម្លោះកូនកែមុំជូនវត្ថុអនុសែសាវរីយ៍ទៅគែួសារសាច់ថ្លែ 
របស់ពួកគែ ហើយនៅក្នុងពែលជូននោះ ចាស់ទុំនឹងធ្វើការហមបែមកូន 
កម្លោះកូនកែមុំទៅលើចំណុចទាំង២នែះ។ 

ពិធីនែះមានកាប់មាន់១ ឬ២ សែ១ពាង ចាន២ ដាំបាយដំណើបពូនជាដុំៗ 
យកសែននៅលើផ្ទះ ដោយ   មានអញ្ជើញមែកន្ទែញមកចូលរួមដែរ។ អ្នក 
ដែល  អាចចូលរួមក្នុងពិធីនែះមានតែកូនកម្លោះ     កូនកែមុំ ឪពុកមា្តាយក្មែក ទាំង 
សងខាង បងបែុស បង   សែី របស់កូនកម្លោះកូនកែមុំ មីង ពូ អ៊ំ និងសាច់ ញាតិ
ទាំងឡាយណាដែលរាប់ខែសែលោហិតតែូវ ជាមីង/ពូ យាយ/តា បើទោះបី ជា 
អ្នក នោះមានអាយុ តិច ជាង កូនកម្លោះ/កូនកែមុំក៏ដោយ។ បើនិយាយ ជារួម ទៅ 
អ្នកដែលមិនមែនជាសាច់ញ្ញាតិ និងអ្នក ដែល តែូវប្អូន កូនកម្លោះ/កូនកែមុំ គឺមិន
តមែូវឲែយចូលរួមក្នុងពិធីនែះទែ។ 

បើកូនកម្លោះ និងកូនកែមុំមនគោរពទៅតាមតំណមនែះទែ វានឹងនាំឲែយបាប 
ដែលធ្វើឲែយពួកគែ រក សុីមិនទៅមុខ ធា្លោក់ខ្លួនស្គមសា្គាំង ហត់ហែវ ខែសាយ 
កំមា្លោំងជាដើម។ ដូច្នែះបែសិនបើកូនកម្លោះ/កូនកែមុំបានធ្វើបាបទៅលើនរណា
មា្នាក់ដូចមានរៀបរាប់ខាងលើហើយ កូនកម្លោះ/កូនកែមុំនោះនឹងតែូវបានគែ 
លក់នឹងសែមួយពាង ដើមែបីសែនឧបកិច្ចសុំបាបគែ។  

ជំហ៊ានទី៣៖ ពិធីតំណម និងជូនវត្ថុអនុវសែសាវរីយ៍ 
(វែរប៉ូវវែរវា៉ា)

Step 3: Tabooing and Passing 
Souvenirs

ជំហ៊ានទី៤៖ ពិធីគែបកែមា (ញាតិជែយូម)

កូនកម្លោះ កូនកែមុំ មិនទាន់អាចកា្លោយទៅជា ប្តី បែពន្ធ ពែញមុខពែញមាត់ 
ទៅតាម បែពែណី នៅ ឡើយ ទែ ដរាបណាពួកគែមិនទាន់បានបែរព្ធពិធី នែះ។ 
ម៉ែយាងវិញទៀត  ពិធីនែះក៏តែូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដើមែបីមើលថា តើនរណា 
ឆ្លោតជាង រវាងគូរសា្វាមីភរិយាថ្មីនែះ។ នែះមានន័យថានរណារហ័ស នរណា 
ឆ្លោត អាចបើក កែមាដែលចាស់ទុំបានគែប ឲែយបានមុន នោះមានន័យ ថាអ្នក 
នោះពូកែរកសុី ទទួល ទានជាងអ្នកដែលបើកកែយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នក 
ដែលបានបើកកែមាបានមុន អាច មានបែៀបជាងអ្នកដែលបើកកែយ ក្នុងការ 
រស់ បែចាំថ្ងែ។

សមា្ភារៈដែលតែូវយកមកបែើបែស់ក្នុងពិធីនែះមានដូចជា៖ សែ ១ពាង 
មាន់ ស្ងា  ១កែបាល កែមា១ អង្ករ២ចាន ទាន២ដើម បាយ២ចាន ហើយពិធីនែះ 
គឺជាពិធីសំខាន់ណាស់សមែប់គូរសា្វាមីភរិយាជនជាតិព្នង។ 

This event is known as the one in which there exists 
a taboo of touching and calling the names of the cou-
ple’s new-relatives-in-law; here the groom and bride 
are required to hand souvenirs to their parents and 
their new relatives one by one. As they do this, the 
elders will give advice the groom and the bride to be. 

1-2 boiled chickens, 1 jar of rice wine, 2 plates or bowls 
and balls of sticky rice are used in the course of this event. 
Only the groom, bride, parents, older relatives and vil-
lage headman are allowed to participate in this event. 

No-one younger than the groom and bride are allowed 
to be present; if this rule is not respected, then they will 
incur misfortunes that put them at risk of becoming sick 
or falling victim to bad luck. If they do fail to take heed of 
this, then the  couple is punished by having to pay a jar of 
wine and/or a pig in order to cleanse themselves of sin. 

Step 4: Covering Scarf

1 jar of wine, 1 boiled chick-
en, 1 scarf, 1 bowl full of rice, 

2 candles and 1 plate of cooked 
rice are needed for this stage. 

This part of the ceremony is of the ut-
most importance as it is here that groom and 

bride become officially married. In this event, it 
becomes clear which of the couple is the clever-

er and more dominant one in the relationship as it 
is arranged as a contest; whoever is first to lift the 
scarf at this stage is declared the cleverer partner!



ពិធីនែះធ្វើឡើងនៅថ្ងែទី៣ ដែលគែហៅថា ពិធីចែកសាច់កែក។ វាតែូវបាន 
រៀបចំឡើងដើមែបីពិភាកែសាគ្នា រវាងដន្លង នឹងដន្លង ក៏ដូចជាកូនចៅសាច់ញាតិ 
ពី កាលបរិច្ឆែទ សមែប់រៀបចំពិធីកាត់ចំណងដែនៅផ្ទះ ខាងបែុស។ 

វាក៏ជាពិធី សមែប់ជូនដំណើរគែួសារសាច់ញ្ញាតិខាងបែុស តែឡប់ទៅផ្ទះ 
វិញផងដែរ។ ដោយ ក្នុងនោះមានចែកជូនឪពុកមា្តាយកូន កម្លោះ/កូនកែមុំ ជា 
សាច់កែក និង គែឿង ក្នុងកែបី ដូចជាថ្លើម ពោះរៀន ជាដើម និង  ចែក  ជូនបង 
ប្អូន  សាច់ញាត ដែល  ចូលរួម ជាសាច់កែក ដើមែបី  ពិសារ សបែបាយជួបជុំគ្នា។ 
ឬ  អ្នក អាចនិយាយបានថា ពិធីនែះតែូវបាន រៀបចំ ឡើង ដើមែបការសបែបាយ 
បាន  ហូប១ឆ្អែត ផឹកឲែយសែវឹង ដោយមាន ជូនជា សាច់កែកមា្នាក់១កង់ និង 
បាយដំណើបមា្នាក់១ដុំ។ បច្ចុនបែបន្ន អ្នកខ្លះ    ក៏  មិន  ធ្វើដែរពិធីនែះ ប៉ុន្តែបើធ្វើគឺចាំ
បាច់តែូវតែបែើសាច់កែក ហើយបើសិន  ជាសាច់ កែក បែើមិនគែប់ មា្ចាស់កម្មវិធី 
អាចបែើថ្លើម ឬពោះវៀនកែបី ដើមែបីយកមកចែកជូនបន្ថែមទៅអ្នកចូលរួម។

សមា្ភារៈ សមែប់យកមកបែើបែស់ក្នុងពិធីនែះ មានដូចជា៖ បាយដំណើប១ 
សៀវ សែ១ពាង ភួយ១ ចាន អំបោះ សមែប់អ្នកមែកន្ទែញ ចាស់ទុំ 
បងប្អូនសាច់ញាតិពិភាកែសាគ្នារហូត ដល់ចប់។

ជំហ៊ានទី៦៖ ពិធីចែកសាច់កែក 
(បា៉ាក់អន្ទុង)

Step 6: Distributing Sausages

នែះជាពិធីជួបជុំគ្នារវាងសមាជិកគែួសារ                                                                                   ខា ង    បែុស និងខាងសែីដើមែបីចូលរួម 
ចងដែ     កូនកម្លោះ  កូន   កែមុំ។ ជាដំបូង  គឺមានអង្ករ ដាក់នៅ   កូន ចាន។ ចំនួនចាន 
និងអង្ករអាសែ័យលើចំនួន  សាច់        ញាតិ   ខាង  សែីដែលចូលរួម។ បនា្ទប  ់ឪពុក  មា្តាយ 
បងប្អូនសាច់ញាតិខាងសែី តែូវយក អង្ក១ ចាន      ហើយ      ដាក់លុយ ឬរបស់របរ 
ដែល  មាន តម្លែ ទៅលើ ចាន   នោះ ហើយស្នើរកសមាជិកគែួសារខាង បែុស   ណា                                                             
មា្នាក ់ ដែលហ៊ានទទួលយកចាននោះ។  អ្នកដែល ហ៊ានទទួលយកតែូវដាក់លុយ 
ឬរបស់របរ  ឲែយស្មើទៅនឹងគែួសារសាច់ញាតិខាងសែីដែលបានដាក់លើចាន
អង្ករនោះ បនា្ទប់មក តែូវយក លុយ ឬ  របស ់ របរ ដែល   ដាក់  បញ្ចូលគ្នា លើចាន 
អង្ករនោះ បែគល់ទៅឲែយ កូនកម្លោះកូនកែមុំ សមែប់ជា ចំណង ដែ។

ជំហ៊ានទី៥៖ ពិធីបណា្តាក់ចំណងដែ (តិប៉ែះ) Step 5: Offering Gift 

This is an event in which all the relatives of the 
bride and groom put forward their wedding gifts 
for them. First of all, rice must be placed in 
plates or bowls that depend on the number of 
the bride’s relatives. Then the parents or each 
relative of the bride take a bowl of rice and put 
money or any other gifts in that bowl and chal-
lenge a member from the groom’s side to take 
the bowl and make an offering equal to it; then 
those present give the total to the couple as a gift.

This step is conducted on the 3rd day of the wed-
ding ceremony and must include a bamboo basket of 
sticky rice, 1 jar of wine, 1 blanket, plates/bowls and 
thread. During this stage the village leaders, elders 
and parents from both sides make arrangements for 
the post wedding party at the groom’s parent’s house. 

It is also an event in which goodbyes are said 
as the groom’s family leaves the bride’s house 
and go back home. Parents of both sides are a 
given a piece of sausage, liver and intestine of 
the buffalo and one serving of sticky rice while 
others are only given a piece of sausage and 
sticky rice, although they can be given extra liv-
er or intestine if this is not felt to be enough. 

This is a particularly happy time as people can sit down 
and fully eat their fill and enjoy drinks; as of late, some 
Bunong people choose not to organize this part of 
the event but if they do then sausage must be used.
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