
 

 

អំពីប្រវត្តិស្ត្តបី្រម ំខ្មែរ 

នៅ 

្ម័យអង្គរ 

 

អពីំប្រវត្តសិ្រ្តីប្រមុខំ្មែរ នៅម័យអង្គរ នៅ ចុង្្ត្វត្សទី១៣ គឺប្គឹ្ត្ ររាជ១២៩៧ នោយ 
រណំត្ន់េតុ្ ររ្់នោរឯរអគគរដ្ឋទូត្ចិន នាមជីវ-តាក្វា ន។់ 

ពួរឪពុរម្តត យ ខ្ដ្លម្តនរូនប្្ី ខ្ត្ឱ្យពររូនថា “្ូមឱ្យរូនឯង្ នៅអានាគត្នៅ បានជាប្្ី 
ខ្ដ្លអានរតីរារ់រយរារ់ពាន”់។ រូនប្្ីរនុង្ប្គួសារអនរម្តន ចារ់ពីអាយុ ៧ នៅ ៩ឆ្ន  ំនិង្ប្គួសារ  
អនរខ្ដ្លប្រមសត្ ់ម្តនរេូត្ដ្ល់អាយុ ១១ឆ្ន  ំគឺនគនិមនតនោរឬតារ្ មរន្ាើពិ្ីនរើរមុម រូនប្្ី 
ខ្ដ្លនៅថា ឆឹនថាន់។ 

ពិ្ីននេះ រា ជក្វរបានោរ់រប្មិត្ ឱ្យន្ាើមួយឆ្ន មំតង្ នៅរនុង្ខ្មខ្ដ្លប្ត្ូវនឹង្ ខ្មទី ៤ ររ្់ចិន 
នោយនរ ើ្ យរថ្ងៃណាមួយ ន្ាើរ៏បានខ្ដ្រ។ អនរម្តនរូនប្្ី ខ្ដ្លប្ត្ូវន្ាើពិ្ីននេះ នតាង្ជរំារ  
រាជក្វរជាមុន នេើយអនររាជក្វរ នគរ៏បានឱ្យនទៀន្មួំយនដ្ើម មរទុរជាមុន និង្ម្តនគូ្គនូំ្មួយ 
ជារណំត្់្ញ្ញា នៅនឹង្នទៀន នេើយប្បារ់ថា ចាដំ្ល់នពលយរ ់ចានំ្ាើពិ្ីននេះ នរើដុ្ត្នទៀនអ្់ដ្ល់ 
រប្មិត្ននាេះនេើយ ប្ត្ូវចារ់ន្តើមន្ាើពិ្ី ឆឹនថាន់ន ើង្។ 

 



 

-២- 

នៅមុននពលខ្ដ្លន្ាើពិ្ីននេះមួយខ្មឬរនលេះខ្ម ឬរ៏ដ្រ់ថ្ងៃ ឪពុរម្តត យប្ត្ូវនប្ជើ្នរ ើ្  
យរនោរឬតារ្ណាមួយ ប្រក្វន់ទុរជាមុន ន េះរីនៅវត្តណារ៏នោយ រ៏ខ្ត្ង្ខ្ត្នៅ  
និមនតបានខ្ដ្រ ។ 

នោរប្គូអង្គណាខ្ដ្ល្ខំាន់ៗជាង្នគ ខ្ត្ង្ខ្ត្ប្ត្ូវបានពួរមស្រនតី ឬអនរម្តននគនិមនត  
ទុរអ្់នេើយ រឯីអនរប្រ ពំុអាចនប្ជើ្នរ ើ្ ររនោរបាន តាមចណំង្់ន ើយ។ មស្រនតីឬអនរម្តន 
នគរូជានោរនូវ្ុរា អង្ករ រណំាត្់្ពំត្់ សាល មលូ  និង្នប្គឿង្ប្បារ់យ៉ា ង្នប្ចើន រេូត្ដ្ល់នៅ ១០០ 
អខ្ប្មរ្ង្ នេើយត្ថ្មលននាេះ មិនត្ិចជា ង្សាច់ប្បារ់ចិន ២០០ឬ៣០០ ត្មលឹង្ន ើយ។ 
អនរម្តនររ្់រររត្ិច រ៏គង្់ន្ាើអ្់ររ្់ ៣០-៤០ ឬ១០-២០ អខ្ប្មរខ្ដ្រ។ ដូ្នចនេះប្គួសារ  
អនរប្រប្ត្ូវរង្ចា ំដ្ល់រូនប្្ីអាយុ ១១ឆ្ន  ំនទើរ ចារ់ន្ាើពិ្ីននេះ មរពីពិបារររ រ រ្់រររ 
 ងំ្ននេះឯង្។ 

ម្តនអនរមលេះនគជួយលុយ ដ្ល់រូនអនរប្រ ឱ្យន្ាើពិ្ីននេះ ខ្ដ្លនគទុរជាក្វរ រសាង្រុ្ល  
មួយខ្ដ្រ។ រនុង្មួយឆ្ន  ំនោរឬតារ្មួយអង្គ អាចទទួលនិមនត ន្ាើពិ្ីននេះ ឱ្យនរែង្ប្្ីបានខ្ត្  
មួយនារ់នទ នេើយនរើទទួលយល់ប្ពម ជាមួយនឹង្អនរណានេើយ មិនអាចទទួលនិមនត ររ្់អនរ  
ដ្ថ្ទនទៀត្បាននទ។ 

នៅនពលយរ់ខ្ដ្លនគន្ាើពិ្ីននេះ នគម្តននរៀរចនំប្គឿង្ ្ីុ្ឹរនិង្នលលង្ភ្លល ត្់ ប្ទេឹង្អឹង្រង្។ 
នប្ៅពីក្វរជួរជុញំាត្ិមិត្តជិត្ឆ្ៃ យ នគបាន ្ង្់ន្ាើជានរាង្មួយ ្រំារ់ដ្រំល់ រូរមនុ្ស  រូរ្ត្ា 
ខ្ដ្ល្ូនយអពីំដ្ី។ អនរម្តនយ្្រតិ នគន្ាើរូរននេះដ្ល់នៅ ជាង្ដ្រ ់ រឯីអនរមិន្ូវម្តន 
យ៉ា ង្នោចរ៏ម្តន រីឬរួនខ្ដ្រ។ 



 

-៣- 

ចនំពាេះអនរខ្ដ្លទី ល់ប្រខាល ងំ្វញិ គ្មែ នន្ាើរូរននេះនទ គិត្ខ្ត្ន្ាើពិ្ីខ្ត្មតង្នៅ លុេះដ្ល់នពល  
គប្មរ៧់ថ្ងៃ នទើរនគរុេះនរាង្ននាេះនចញ។ នៅនពលយរ់ ខ្ដ្លន្ាើពិ្ីននាេះនទៀត្ នគយរខ្ប្គខ្្នង្ 
នៅនិមនតនោរ នេើយបាងំ្រល្ ់ និង្ម្តននល ង្នលលង្ដ្ខ្ង្ែ នាយំរមរ្ង្។ នគម្ត នរូនតូ្រពីរ 
ដូ្ចខ្ប្គខ្្នង្ខ្ដ្រ ខ្ដ្លម្តនរិទបាងំ្ អអំរនៅនោយ ខ្ប្ព ពណ៌លលឺប្ពាលៗ តូ្រមួយ្រំារ់រូនប្្ី 
ននាេះអង្គុយ រឯីតូ្រមួយនទៀត្ ្រំារ់នោរឬតារ្គង្់្ូប្ត្្ម៌ ខ្ត្មញុមមិនដ្ឹង្ថានោរ្ូប្ត្  
អាីន ើយ នេើយ នៅនពលននាេះ នលលង្រប៏្រគុឮំគឹររង្រពំង្ខ្ដ្រ។ មញុឮំថានពលយរ់េនឹង្ គ្មែ នប្ត្ណម  
អាីនទ ប្គ្មន់ខ្ត្ដ្ឹង្ថា ដ្ល់នពលនវោភ្លល ម នោរឬតារ្ ននាេះរ៏ចូលនៅរនុង្រនទរ់ ជាមួយរូនប្្ី 
នេើយលូរថ្ដ្ររ្់នោរផ្ទទ ល់ នៅយរររ្់រូន ប្្ី នៅោរ់រនុង្ប្សា។ មលេះថាឪពុរម្តត យ 
និង្ញាត្ិមិត្ត យរររ្់រូនននាេះ នៅ្តិត្និង្ថាៃ ្ ឬមុមនរៀង្ៗមលួ ន។ មលេះនទៀត្ថា យរមរលលរ់ប្គរ់គ្មន  
នេើយមលេះថា នោរឬតារ្ រ៏រួមររ័ជាមួយរូនប្្ីរនុង្នពលននាេះខ្ដ្រ ខ្ត្អនរមលេះថា  
ឥត្ម្តនក្វររួមររ័នទ។ នរឿង្ននេះ នគមិនបានឱ្យពួរចិនន ើញ ផ្ទទ ល់នឹង្ខ្លនរនទ នេតុ្ននេះ 
នទើរមញុមំិនអាចដ្ឹង្ក្វរពិត្ន ើយ។ 

លុេះដ្ល់នពលនទៀរលលឺ នទើរនគដ្ខ្ង្ែរនោរឬតារ្ នោយខ្ប្គខ្្នង្ ខ្ដ្លម្ត ននលលង្ 
និង្របាងំ្រល្ ់ នាយំរនៅ វញិ នេើយនគយរររ្់លអៗ  ម្តនខ្ប្ពពណ៌ជានដ្ើម នៅន្ាើជាងនូ រ 
នដ្ើមបលួី្យររូនប្្ីននាេះមរវញិ។  នរើពំុន្ាើដូ្នចាន េះនទ រូនប្្ីននេះ មិនអាចយរនៅ ឱ្យម្តនរតី  
ដ្ថ្ទនទៀត្បានន ើយ ពីនប្ពាេះនៅជារមែ្ ិទធ ររ្់នោរឬតារ្នៅន ើយ។ 

នពលខ្ដ្លមញុបំាននមើញនរឿង្រា៉ា វននេះ គឺនៅថ្ងៃ ៦ ខ្មទី៤ ថ្នឆ្ន នំត្ង្អីុវ ឬឆ្ន ១ំ២៩៧។ 

 



 

-៤- 

នៅនពលខ្ដ្លមុនន្ាើពិ្ីននេះ រូនប្្ីប្ត្ូវនៅនដ្ររនុង្រនទរ់ ជាមួយឪពុរម្តត យ 
លុេះដ្ល់ន្ាើពិ្ីននេះរួចនេើយ រូនប្្ីប្ត្ូវខ្ររនៅនដ្រនៅរនទរ់ដ្ថ្ទ នេើយនាង្ចង្់នៅនដ្រ 
រខ្នលង្ណារ៏បាន តាមចិត្តចង្ ់ឥត្ម្តននរណាតាមនមើល ឬឃ្ល ចំានំមើលន ើយ។ 

ចនំពាេះនរឿង្នរៀរអាពាេ៍ពិពាេ៍វញិ ពិត្ខ្មនខ្ត្ម្តនត្ប្មូវ ឱ្យជូនលុយក្វរ់ជានប្ចើ ន 
រ៉ាុខ្នតនគម្តនអនុនប្គ្មេះជានប្ចើនខ្ដ្រ។ ម្តនអនរមលេះនគអាច នដ្រនៅរួមររ័នឹង្គ្មន  ជាមុនរួចនៅ  នេើយ 
នទើរនរៀរក្វរជានប្ក្វយរ៏បាន។ តាមប្រថ្ពណីនគ មិនម្តន ចាត្់ទុរក្វរណ៍ននេះ ជាក្វរគួរខាែ ្នអៀន 
ឬជាចខ្មលរន ើយ។ 

នៅយរ់ខ្ដ្លន្ាើពិ្ី “ឆឹនថាន” ននាេះ ជួនក្វលនៅតាម្លូ វខ្ត្មួយ ម្តននគន្ាើពិ្ីននេះ 
រេូត្ដ្ល់ដ្រ់្ទេះឯនណាេះ។ នៅតាមទីប្រុង្ អនរណាោ៊ា ននដ្ើរក្វត្់េាូង្ពិ្ី ពីមុមនោរ 
ឬតារ្ ងំ្ននេះ ចា្់ជាវខ្ង្ាង្្លូ វនេើយ ឬរ៏ឮ្ូរនលលង្គឹររង្ គ្មែ នចននាល េះនពលណាន ើយ៕ 

 


