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មណីមមខលា ក្នុងជមំៃឿនៃការវលិត្ត្ឡប់ជាៃិរៃតរ ៍ 
 មណីមមខលា ត្ត្ូវបាៃមេទទួលស្គា ល់ថាជាតួ្អងាដ៏មាៃស្គរៈសខំាៃ់មួយក្នុងចមំោម
តួ្អងាបុរាណៃិងសកាា រៈទងំអស់ ម ើយថែមទងំជាមូលោា ៃត្េរឹះក្នុងរបាតំ្រឹះរាជត្ទរយថខែរ។ 
តួ្អងាមៃឹះអាចសថមតងបាៃមោយអនក្សថមតងថដលមាៃសមត្ថភារសមបទខពស់ មិៃត្ត្រមថត្
ជនំាញបមចេក្មទសប ុមោណ ឹះមទ ថត្ថែមទងំមាៃរូបរាងសត្មស់ៃិងឥរយិាបែលអថែមមទៀត្
ផង។ ទងំអស់មៃឹះ ជាេុណលក្ខណៈរិមសសរបស់របា។ំ របាមំណីមមខលា មាៃក្ាច់រា ំ
ត្បទក់្ត្ក្ឡាគ្នន យា ងលអិត្លអៃ់ មោយរួមបញ្ជូ លៃូវស្គច់មរឿងៃិងខលរមស្គរ លាត្ត្ត្ោង
បង្ហា ញអរីំ ទនំាស់រវាងសភាវៈលអៃិងអាត្ក្ក់្។ 

 មៅមរលមួយមនាឹះ រាមឥសូរ (រាមសូរយ) ៃិងមមខលា មៅបមត្មើឥសីថដលមាៃ
ម ិទធិឫទធិ ៃិងខាល ងំរូថក្មួយអងា មដើមបមីរៀៃសិលបស៍្គស្រសត។ សិសសទងំរីរមាៃភារនវឆ្លល ត្
ៃិងមាៃសមត្ថភារមរៀងៗខលួៃ ម ើយខិត្ខតំ្បរងថត្បងមដើមបបីមំរញចិត្តរបស់ត្េូ ថដលមាៃ
ចិត្តត្សឡាញ់សិសសទងំរីរនាក់្មសែើៗគ្នន ។ បនាា ប់រីបាៃបមត្ងៀៃសិលបស៍្គស្រសតចប់សរវត្េប់
ម ើយ ឥសីជាត្េូចង់ម្វើការលបងសមត្ថភារសិសសមដើមបឱី្យដរងថាៃរោឆ្លល ត្ជាងៃរោ 
មោយបាៃៃិយាយមៅកាៃ់សិសសទងំរីរថា “អនក្ោថដលអាចថសវងរក្ទរក្សមៃស ើមមួយ
ថក្វមរញបាៃមុៃមេ មយើងៃរងមត្បើទរក្សមៃស ើមមនាឹះម្វើឱ្យមៅជាថក្វមមនារា ៍។ អនក្ថដល
មាៃថក្វមនាឹះ ៃរងអាចបាៃអវីៗទងំអស់ថដលមេប ងត្បាថាន »។១  

 រាមឥសូរ បាៃយក្ថក្វមួយមៅត្បមូលទរក្សមៃស ើម ថដលដក់្មៅមលើសលរក្ម ើៃិង
មមែ ។ គ្នត់្បាៃម្វើរមបៀបមៃឹះរាល់ត្ររក្មោយភារអត់្្ែត់្ ប ុថៃតមិៃបាៃទទួលលទធផលលអ
មស្គឹះ។ ឯមមខលា ថដលមចឹះេិត្ត្បមសើរជាង បាៃយក្បណតូ លក្នុងនៃថមក្ម ើមួយថដល
មាៃសភារដូចមៅស ូមស្គព ត្ យក្មៅផតិត្យក្ទរក្សមៃស ើមរីសរ លក្ម ើៃិងមមែ រ ូត្ជក់្ទរក្
បាៃមត្ចើៃដូចបណំង។ បនាា ប់មក្ នាងបាៃត្ចបាច់រូត្យក្ទរក្ោក់្ចូលមៅក្នុងថក្វ ៃិង

 
១ សំ ចស្រៃាម ូលី (១៩៩២) 
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ត្បេល់ជូៃដល់មុៃីឥសី។ មុៃីឥសី ក៏្បាៃយក្ទរក្សមៃស ើមមនាឹះយក្មៅជប់ឱ្យមចញមៅជា
ថក្វមមនារា ៍ រួចម ើយឱ្យមៅមមខលា មោយត្បាប់នាងថា “ថក្វមមនារា ៍មៃឹះ មាៃ
ម ិទធិឫទធិខាល ងំកាល ោស់។ មៅមរលថដលប ងត្បាថាន អវីមួយ ត្គ្នៃ់ថត្មបាឹះថក្វមៃឹះមៅមលើ
អាកាស រមំរចមនាឹះបណំងមនាឹះៃរងកាល យជាការរិត្។ មិៃថត្ប ុមោណ ឹះ ថក្វមៃឹះៃរងម្វើឱ្យ
អនក្ម ឹះម ើរបាៃ។” មមខលា បាៃទទួលថក្វមនាឹះម ើយ ក៏្មបាឹះថក្វមនាឹះមៅមលើអាកាស 
ម ើយម ឹះមចញបាត់្មៅ។ 
 រាមឥសូរ មោយការអត់្្ែត់្ ក៏្ត្បមូលបាៃទរក្សមមស ើមមួយថក្វមរញ រួចយក្មៅជូៃ
មុៃីឥសី។ មុៃីឥសី បាៃត្បាប់មៅរាមឥសូរថា “ឯងយក្ទរក្សមមស ើមមៃឹះមក្ឱ្យមយើងយឺត្
បៃតិចម ើយ។ មយើងបាៃឱ្យថក្វមមនារា ៍ មៅមមខលាមៅម ើយ។ មយើងអាចបមញ្េញឫទធិ
ជប់ជាថក្វមនាឹះបាៃថត្មតងមទ”។ បាៃឮដូមចនឹះ រាមឥសូរអៃ់ចិត្តយា ងខាល ងំរួចក៏្យ។ំ មុៃីឥសី
ក៏្បាៃលួងរាមឥសូរថា “ចូរឯងកុ្បំារមភ មយើងៃរងឱ្យរូមៅមួយមៅឯង។ ជាមួយៃរងរូមៅ
មៃឹះ ឯងអាចមដញតាមមមខលាមដើមបដីមណតើ មយក្ថក្វរីនាង។ មៅមរលថដលមាៃម្លៀង 
មមខលាចូលចិត្តម ឹះមៅមលើមមឃមដើមបៃីរងងូត្ទរក្ម្លៀងមនាឹះ។ ដូមចនឹះ មៅមរលថដល
មាៃម្លៀង ឯងអាចេប់រូមៅមៃឹះត្ត្មង់មៅនាង ម ើយនាងៃរងមបាឹះថក្វមនាឹះមៅមលើម ើ
យ។ ប ុថៃតមៅមរល ថដលឯងមឃើញមមខលាមបាឹះថក្វមនាឹះមៅ ឯងត្តូ្វបិទថ្នក្មុៃៃរងេប់
រូមៅត្ត្មង់មៅនាង»។ 

 បនាា ប់រីបាៃទទួលរូមៅរួចមក្ រាមឥសូរក៏្បាៃចាក្មចញមៅថសវងរក្មមខលា 
មដើមប ី           ដមណតើ មយក្ថក្វមមនារា ៍។ ប ុថៃតមៅមរលថដលមមខលាបាៃមឃើញរាមឥសូរ 
នាងររំរងេិត្ថាៃរងមាៃមរឿងអាត្ក្ក់្មក្ើត្មឡើង។ ដូមចាន ឹះ នាងក៏្បាៃមបាឹះថក្វមៅមលើ
អាកាស រួចក៏្ម ឹះខពស់មឆ្លព ឹះមៅមលើមមឃ។ មោយមឃើញភារថចងចាងំរបស់ថក្វមមនារា ៍ 
រាមឥសូរក៏្បាៃបិទថ្នក្ម ើយេប់រូមៅរបស់ខលួៃសមំៅមៅនាងមមខលា។ រូមៅមនាឹះ
ម ឹះមៅយា ងមលឿៃ រួមជាមួយៃរងសូរៃិងសមមលងយា ងសៃធរក្ ថត្មិៃបាៃមៅចមំមខលា
មឡើយ។ េឺតាងំរីមនាឹះមក្ម ើយ ថដលមរឿងមៃឹះបាៃកាល យជា «ជមំៃឿនៃការវលិត្ត្ឡប់ជា
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ៃិរៃតរ»៍ រាល់មរលថដលមាៃម្លៀង េឺថត្ងថត្មឃើញមាៃផារៃិងរៃាឹះ ថដលជាផលនៃជមមាល ឹះ
មិៃមចឹះចប់មិៃមចឹះម ើយរវាងរាមឥសូរៃិងមមខលា។២   
 ក្នុងមរឿងមត្រងថដលទក់្ទងៃរងត្រឹះជៃក្ មណីមមខលា មាៃតួ្នាទីជាមទរ្ីតាឬ
មទវតាទរក្ េឺអនក្ថែរក្ាទរក្។ ដូចមទវតាដនទមទៀត្ថដរ មណីមមខលា មាៃសមត្ថភារក្នុង
ការម ឹះម ើរ។ តួ្នាទីរបស់នាងេឺជួយសមស្រង្ហា ឹះមៃុសសលអមៅមរលថដលលង់ទរក្។ បនាា ប់
រីរួចជីវតិ្រីការលិចសមំៅ ត្រឹះជៃក្ បាៃជួបមទវតាទរក្ មណីមមខលា ជាមួយៃរងថក្វ
មមនារា ៍របស់នាង ថដលជារត្ៃវត្ថុសត្មាប់ការពារជីវតិ្ មដើមបជួីយក្នុងស្គថ ៃភារថដល
េរំាមក្ថំ ងជីវតិ្។ ភារថចងចាងំរបស់ថក្វមមនារា ៍មៃឹះ អាចម្វើឱ្យេូបដិបក្សរបស់នាង
ងងរត្ថ្នក្បមោត ឹះអាសៃនសិៃបាៃ មដើមបឱី្យនាងមេចមៅរក្សុវត្ថិភារ។ 

 ការបក្ត្ស្គយ ជមំៃឿនៃការវលិត្ត្ឡប់ជាៃិរៃតរ ៍ មៅក្នុងរបារំាមឥសូរៃិងមណី
មមខលា េឺមាៃត្ប្រមក្រីទមំៃៀមទមាល ប់ក្នុងវស័ិយក្សិក្មែនៃសងាមថខែរ ថដលមាៃបុរស
ៃិងស្រសតីចូលរួមចថំណក្។  Peggy Sandy បាៃៃិយាយថា “ការរៃយល់មួយ សមំៅមៅមលើ
មម្ោបាយមវទមៃតថដលស្រសតីមត្បើ ៃិងរក្ាតួ្នាទីមដើមបតី្េប់ត្េង។ ឧទ រណ៍ ស្រសតីអាច
ទទួលបាៃអោំចៃិងសិទធអាជាា ក្នុងសងាមថដលចាត់្ទុក្មាតុ្ភារ ថាមាៃមុខង្ហររិសិដា
ឬម ិទធិឫទធិ»។៣  

 របាមំណីមមខលា បង្ហា ញអរីំេៃិំត្ៃិងជមំៃឿសុទធស្គ្។ មរឿងសខំាៃ់មួយថដលេួរ
ចងចា ំេឺរបាថំដលមយើងមឃើញសរវនែៃ ត្ត្ូវបាៃមេអ្ិរក្សភារមដើមនៃទត្មង់រាៃិំងខលរមស្គរ
របស់របា។ំ អនក្ត្េូត្ររទធ ចារយ ជា ស្គមី បាៃមាៃត្បស្គសៃ៍ថា មោយស្គរថត្ការបមត្ងៀៃ
តាមរយៈការត្បាប់ផ្ទា ល់មាត់្រីមួយជនំាៃ់មៅមួយជនំាៃ់ មយើងមាៃការម្លចភាល ងំៃូវអត្ថៃ័យ
មួយចៃួំៃ។៤ ត្ក្ឡារាបំត់្ថបៃ ៃិងជារងវង់ ជាត្បម្ទត្ក្ឡារារីំរថដលមាៃភារជាក់្លាក់្។ 

 
២ ស ំសអំាង ១៩៨៨: ២៥០-២៥១ 
៣ ១៩៧៤: ២០៣-២០៤ 
៤ ទនំាក្់ទៃំងផ្ទា ល់ (១៩៨៩) 
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ក្នុងរបាមំណីមមខលា ៃិងរបាសុំវណណមចាា  មយើងមឃើញមាៃត្បម្ទត្ក្ឡារាទំងំរីរមៃឹះ 
ថដលសថមតងបង្ហា ញរីការតាមៃិងថចចង់រវាងម្ទទងំរីរ េឺមៅមរលថដលយក្ស (តួ្ត្បុស) 
មដញតាមនាងមទរ្ីតា (តួ្ត្សី) ៃិងមៅមរលថដល ៃុមាៃតាមថចចង់នាងសុវណណមចាា ។៥ 
មៅមត្កាមចោំត់្ថាន ក់្នៃរបាបំងាបមងាើត្រូជ (Fertility Dance Classification) មលាក្ Curt 

Sachs បាៃរៃយល់ថារបាតំ្បម្ទមៃឹះៃរងនាមំក្ៃូវទរក្ម្លៀង។៦  

 សក្មែភារ មបាឹះឬមចាលថក្វមមនារា ៍មៅមលើអាកាស បមងាើត្បាៃជាមវទមៃតៃិង      
ម ិទធិឫទធិ។ មទឹះយា ងោក៏្មោយ វាជាការចាបំាច់ោស់ក្នុងការមមើលត្េប់ទិដាភារទងំ
អស់មៅក្នុងរបា ំ ៃិងៃិមិត្តរូបរបស់វា មដើមបផីតល់អត្ថៃ័យដល់រូបភារទងំមូល។ ម ិទធិឫទធិ
ត្តូ្វបាៃបញ្េូ លមៅក្នុងថក្វមមនារា ៍ ឯភារក្ក្កុ្ញនៃររក្ ក៏្ជាការមត្បៀបម្ៀបមៅៃរង
ភារតាៃត្រងថដលមក្ើត្មឡើងមៅក្នុងជីវតិ្តាមរយៈរបាមំៃឹះថដរ។ មៅមរលថដលមវលាត្ត្រម
ត្តូ្វបាៃមក្ដល់ សក្មែភារមបាឹះឬមចាលថក្វមៃឹះ ចាប់មផតើមមៅចកំ្ោត លឆ្លក្សថមតង។ 
មៅមរលថដលថក្វមមនារា ៍ ម ឹះត្ត្ង់មឆ្លព ឹះមៅមលើអាកាស េឺបញ្ជជ ក់្អរីំការសក្មែភារ
ទមលុឹះបថំបក្ររក្ មៅមរលថដលថក្វបមញ្េញម ិទធិឫទធិបមងាើត្ឱ្យមាៃម្លៀងធា្ល ក់្។ ក្នុងមរល
ជាមួយគ្នន ថដរ ម ិទធិឫទធិក៏្បង្ហា ញអរីំបរាជ័យរបស់រាមឥសូរថដលត្ោំងឱ្យសភាវៈអាត្ក្ក់្។  

 មៅទីបញ្េ ប់ មទឹះបីមរឿងៃិទៃមៃឹះ  ក់្ដូចជាគ្នែ ៃដមំោឹះត្ស្គយក៏្មោយ ថត្មយើង
អាចដរងបាៃថា មៅក្នុងជមមាល ឹះៃិងកាលៈមទសៈស្គល ប់រស់ េូបដិបក្សៃិងេុណលក្ខណៈ
ស័ក្តិសិទធរបស់មេ បាៃរួចផុត្រីមត្គ្នឹះថាន ក់្បាតុ្្ូត្។ ភារមិៃមចឹះចប់មិៃមចឹះម ើយនៃ
ជមំៃឿនៃការវលិត្ត្ឡប់ជាៃិរៃតរម៍ៃឹះ មាៃស្គរៈសខំាៃ់ោស់ មោយសបញ្ជជ ក់្អរីំៃិរៃតរ
ភារនៃជីវតិ្ មពាលេឺភារសថិត្មសថរនៃក្មាល ងំទងំរីរ េឺផារៃិងរៃាឹះ ថដលធា្នាឱ្យមាៃម្លៀង
ធា្ល ក់្ជាមរៀងរាល់ឆ្លន  ំ ឬតាមរដូវកាលសត្មាប់វដតជីវតិ្រុក្ខជាតិ្។ ម្លៀងធា្ល ក់្មាៃស្គរៈសខំាៃ់

 
៥ សំ ចស្រៃាម ូលី (១៩៩២) 
៦ ១៩៣៧: ១១៤ 
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ក្នុងការត្ទត្ទង់ជីវតិ្ ម ើយរបាដ៏ំរិសិដាមៃឹះ ត្ត្ូវបាៃមេមជឿថាៃរងបមំរញមុខង្ហរក្នុងការផតល់
ផលជីវតិ្ មោយសុៃិំងបមងាើត្ទរក្ម្លៀង។ ជារួម របាមំណីមមខលា ជារបាមំភាេផល ថដល
ៃរងមាៃបៃតមៅមុខជាមរៀងរ ូត្ ដរាបោជីវតិ្មៅមាៃ។ 

  របាមំណីមមខលាបញ្េប់មោយភាររកី្រាយ។ ម ិទធិឫទធិថដលទទួលបាៃមក្រី
ថក្វមមនារា ៍ បមងាើត្បាៃជាម្លៀងធា្ល ក់្។ មណីមមខលា បមញ្េញម ិទធិឫទធិរបស់នាងមៅ
មរលមត្កាយ មៅរដូវមត្កាយ ឬមៅមរលោថដលម ិទធិឫទធិមនាឹះចាបំាច់ត្ត្មូវឱ្យមាៃ 
ថដលរបាមំៃឹះៃរងសថមតងមឡើងៃិងមក្ើត្មឡើងមតងមទៀត្។ ដូមចនឹះ ទនំាក់្ទៃំងរវាងតួ្ឯក្ឬតួ្
អងាទងំរីរមៃឹះ ៃរងនាមំក្ៃូវអោំចៃិងឥទធិរល មដើមបតី្ទត្ទង់តុ្លយភារៃិងរមបៀប
មរៀបរយនៃចត្ក្វាឡ បៃតភារសុខដុមរមនា ក៏្ដូចជាភាររុងមរឿងក្នុងជីវតិ្។ មលើសរីមៃឹះ
មៅមទៀត្ ត្បសិទធភារនៃការផតល់ៃូវក្មាល ងំបាតុ្្ូត្ៃិមិត្តរូប ត្ត្ូវបាៃមេមត្បើមដើមបទីប់ទល់
ត្បឆ្លងំៃរងស្គថ ៃភារេរំាមក្ថំ ងនៃក្មាល ងំអរូបី ដូចជាមត្គ្នឹះរាងំសៃួត្ឬទរក្ជៃំៃ់ជាមដើម។  

 ក្នុងៃ័យស្គមញ្ញបផុំត្ របាមំៃឹះជាៃិមិត្តរូបៃិងមម្ោបាយនៃការថាវ យដង្ហវ យៃិង
បូជា តាមរយៈសក្មែភារនៃរបា ំ មដើមបទីក់្ទញៃិងអៃុញ្ជញ ត្ឱ្យមាៃការរួបរួមៃិងមាៃ
ភារសុខដុមរមនារវាងក្មាល ងំមៃុសសៃិងជមំៃឿអរូបី មដើមបទីទួលបាៃៃូវផលលអ។  

 មលើសរីទិដាភារសថមតងមៅមទៀត្ របាតំ្រឹះរាជត្ទរយមាៃការបង្ហា ញៃូវទមំៃៀមទមាល ប់
ជាមត្ចើៃ ក្នុងមនាឹះមាៃមុខង្ហរទក់្ទងៃរងទមំៃៀមរបាកំ្ាច់បុរាណ រិ្ីស្គសនា ៃិងរិ្ី
បុណយមផសងៗ។ មុខង្ហរមៃឹះជាទមំៃៀមទមាល ប់ ថដលត្ត្ូវបាៃថែរក្ាតាងំរីសម័យអងាររ ូត្
ដល់បចេុបបៃន។ មគ្នលបណំង េឺមដើមបកីារពារៃិងត្ប មជាមួយៃរងមត្គ្នឹះម ៃតរាយ្មែជាតិ្ 
ដូចជាការរាងំសៃួត្ ជងឺំរាត្ត្ាត្ ឬមត្គ្នឹះទុរ ភកិ្សមផសងៗ។ មទឹះជាយា ងមៃឹះក្តី ក៏្មយើងមឃើញ
មាៃការសថមតងរបារំាមឥសូរមណីមមខលា មៅថត្ត្បត្ររត្តមៅត្សបមរលជាមួយៃរងការ
ត្បាររធរិ្ីចូលឆ្លន ែំែី ថដលជាការក្ត់្សមាា ល់ដ៏សខំាៃ់មួយៃូវវដដនៃការបៃតជីវតិ្រីរដូវត្បាងំ
ដល់រដូវវសា។ មដើមមឡើយ របាទំងំមៃឹះមាៃមគ្នលបណំងចូលរួមចថំណក្មៅក្នុងរិ្ី



អត្ថបទ៖ មណីមមខលា ក្នុងជមំៃឿនៃការវលិត្ត្ឡប់ជាៃិរៃតរ ៍               
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ថដលមេមរៀបចមំឡើងមដើមបញុីងំ ៃិងធា្នាឱ្យត្បជាជៃៃិងស េមៃ៍ទទួលបាៃៃូវផល
ដោំលំអ ៃិងជីវតិ្លអ ថដលមេបាៃររំរងទុក្មៅក្នុងរដូវកាលែែីៃិងឆ្លន ែំែី។  មលើសរីមៃឹះមៅមទៀត្ 
របាមំៃឹះត្តូ្វបាៃមេសថមតងមៅក្នុងឱ្កាសសខំាៃ់ៗមផសងមទៀត្ថដលមាៃដូចជា ត្រឹះរាជរិ្ី
ចមត្មើៃត្រឹះជៃែត្រឹះម ក្សត្ត្ៃិងការសមមាព ្ទីក្ថៃលងសកាា រៈជាមដើម។  

 ក្នុងចមំោមជមត្មើសរបា ំ្ កំ្រូំលៗទងំអស់ របាមំណីមមខលា ជាស្គន នដដ៏មលចមធា្ល មួយ 
ថដលត្តូ្វបាៃសថមតងក្នុងត្បមទសក្មពុជា ៃិងមៅបរមទសផងថដរ។ មត្ៅរីកិ្ត្តិនាមដ៏រិសិដា 
មេមាៃជមំៃឿថារបាមំៃឹះ មាៃអោំចៃិងឥទធិរលក្នុងការរមៃលឿៃម្លៀងឱ្យធា្ល ក់្។ តាមរយៈ
ការបង្ហា ញបមចេក្មទសដ៏សុត្ក្រត្ៃិងរិសិដា របាមំៃឹះ បាៃចូលរួមចថំណក្ថត្បកាល យរបាឱំ្យ
មៅជារបាតំ្បណិត្មួយ ត្រមទងំបាៃរួមបញ្េូ លមៅក្នុងមូលោា ៃត្េរឹះនៃសិលបៈវបប្ម៌ថខែរ
មទៀត្ផង។ 

 សិលបៈមៅថត្ជាថផនក្មួយនៃការសថមតងរបស់ថខែរ មពាលេឺសិលបៈទសសៃីយភារថខែរ
ថដលត្ត្ូវបមញ្េញតាមរយៈបោត ញៃិងមម្ោបាយែែ។ី ក្នុងៃ័យជាក់្ថសតង របាសំកាា រៈ
ទងំអស់មៃឹះបាៃរត្ងីក្ ៃិងរត្ងរងវសិ្គលភារៃិងការយល់ដរងវបប្ម៌ក្នុងទិសមៅសមភារ
ជាងមុៃមួយ ម ើយត្តូ្វបាៃមេមកាត្សរមសើរៃិងគ្នតំ្ទ ចមំពាឹះមុខង្ហរៃិងេុណត្នមលដ៏លអ
បផុំត្របស់របាទំងំមៃឹះ មៅត្េប់ក្ត្មិត្ក្នុងសងាមរស់មៅែែ។ី សរុបមក្ មទឹះបីមយើងត្តូ្វ
សត្មបសត្មួលមៅតាមបរបិទែែីយា ងោក៏្មោយ ក៏្របាមំណីមមខលា មៅថត្ត្ត្ូវមេសថមតង
ដថដល។ ែវីត្បតិ្ថត្ស្គរៈសខំាៃ់ខលឹះនៃទមាល ប់សថមតងរបាមំៃឹះ ៃិងជមំៃឿនៃការវលិត្ត្ឡប់ជា
ៃិរៃតរ ៍ អាចៃរងបាត់្បង់ក្តី ក៏្របាមំៃឹះបាៃចាប់យក្ៃូវអត្ថៃ័យសខំាៃ់ែែមីទៀត្ក្នុងបរបិទ
ថដលថត្បត្បួល មោយមៅថែរក្ាៃិងត្បកាៃ់យក្ជាប់ៃូវៃិមិត្តរូបរិត្នៃដួងត្រលរងៃិងស្គែ រតី្
របស់ថខែរ៕ 
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