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ម្ពឹតាិការណ៏ សំខាន់ៗ  

ព្ពះអង្គម្ចា ស់ក្សព្រីចូវ ជាព្ពះរាជបុព្រីព្ពះសៅព្ក្ងុ្សវេ ។ ព្ពះ

អង្គព្រូវជាព្ពះសទ្ពី ព្ពះជ័យសចស្តា  ជាព្ពះរាជបុព្រចបង្ 

របស់ព្ពះបាទ្សសមាចព្ពះព្សីសុរសិោព័ណ៍ (១៦០០-១៦១៨)។ 

សៅឆ្ន ាំ ១៦០៥ បនាា បម់្ចនសង្គ្ង្ហគ ម ជាមួយ នគរសសៀម 

ក្នលង្មក្ ព្ពះព្សីសុរសិោព័ណ៍1 ព្ទ្ង្់ ជួបព្បជុាំអស់ព្ពះវង្ា 

មហាភិមុខមង្គ្នា ី សវើយព្ទ្ង្់ព្ាស់ថា : សយើង្រវល់តរព្បាប់

ព្បាមសឹក្សង្គ្ង្ហគ ម ក្ន ុង្រយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំ ក្នលង្មក្សនះ ពុាំ

ទាន់បានគិរ សរៀបចាំព្ពះនគរ ឲបានព្រឹមព្រូវសៅស ើយ

សទ្។ សយើង្យល់ថា ខាង្ព្ក្ងុ្សទ្ពបុរ ី ព្សីអយុធ្យា នគរ

សសៀមសនាះ តរង្តរគិរមក្ពាធាសបៀរសបៀននគរសយើង្ 

សព្ចើនព្ា សព្ចើនដង្មក្សវើយ ដូសចនះសយើង្ គួរចង្សមពនធ

មិរា និង្ព្ពះសៅព្ក្ងុ្សវេ  ចង្ស្តព នព្ពះរាជសមព្រី សុាំយក្

ព្ពះអង្គម្ចា ស់ក្សព្រីអង្គចូវ ឲបានមក្ផ្ស ាំ ជាព្ពះសទ្ពីនឹង្

                                                   

11 ព្ពះបាទ្ព្សីសុរសិោពណ ៏ កាលតដលទ្ព័សសៀមវាយបនាា យលតង្េក្តបក្, 
ព្ពះអង្គជាអហាឧបរាជ, សព្កាយពីវល ងួ្តខែ រ ជាព្ពះសរៀម លួចររ់សចញពី
បនាា យ, ព្ពះអង្គ បានសុាំចះុចាញ់សសៀម។ សវើយ ពួក្សសៀម បានអស ជ្ ើញព្ពះ
អង្គឲសៅគង្់សៅព្សកុ្សសៀម អសបួ់នរាជយ សទ្ើបពួក្នាមុ៉ឺនសពេមុខមង្គ្នា ី
តសែ រ នាាំាន សៅអស ជ្ ើញព្ពះអង្គ ឲោង្ព្រ ប់មក្សស្តយរាជយ សៅ ឆ្ន ាំ 
១៦០០។ សពលសនាះព្ពះអង្គម្ចនព្ពះជនែ ៤៦ ព្ពះវសា។ បនាា ប់មក្ ព្សកុ្តខែ រ
ម្ចនសក្ើរចលាចល ជាខាល ាំង្ សក្ើរមក្ពីការបះសបារ ប ុន្នា ព្ពះអង្គ ព្ទ្ង្់
បានបង្គ្ង្ហគ បឲរាបសៅវញិ។ សោយស្តរម្ចនការចលាចល សសៀមក្៏ស ល្ ៀរ
យក្ឱកាសចូលមក្រុក្រានព្សកុ្តខែ រ។ ប ុតនា  ព្ពះអង្គ ព្ទ្ង្ច់បាំង្រយទុ្ធ
ទាល់តរបានជ័យជាំនះ សវើយក្ង្ទ្័ពសសៀមក្ប៏ាក្់ទ្័ពររ់សៅវញិអស់សៅ។ 
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ព្ពះជ័យសចស្តា ។ សបើបានដូចសសចក្ា ីព្បាថាន  របស់សយើង្

សវើយ នគរសសៀម ក្៏គង់្តរនឹក្សការញសញើរយួនខលះ ពុាំ

សូវនឹង្គិរមក្ញាំញីនគរសយើង្សពក្។  

ព្ពះសៅព្ក្ងុ្សវេ  ទ្ទួ្ល នូវសសចក្ា ីសសន ើពីមង្គ្នា ីទូ្រតខែ រ ព្ទ្ង្់

យល់ស ើញថា : ព្ពះព្សីសុរសិោព័ណ៍ អង្គសនះលបីលបញឮរនា ៉ឺ

ព្ពះជានុភាព ខាង្ការព្បាបព្បាមសឹក្សព្រូវ ដ៏ម្ចាំមួន

ណាស់ ទា ាំង្ព្ពះរាជវឬទ្័យ ក្៏ព្បក្បសោយសុចររិ យុរា ិធ្យ

ម៏ណាស់តដរ។ សបើសយើង្ព្ពមសសចក្ា ីសុាំ របស់វល ងួ្តខែ រ ព្សកុ្

យួននឹង្បានព្សកុ្តខែ រ ជាពីរនគរ គួរសមចង្ស្តព នម្ចន 

ព្ពះរាជសមព្រីបាន។ 

ព្ពះសៅព្ក្ងុ្សវេ  យល់ព្ពមាមសសចក្ា ីសសន ើ សទ្ើបព្ទ្ង្់ ឲសរសី

រក្ង្គ្សា ីយួនចាំនួន ៥០០នាក្់ ជាស្តវ ិក្2 ឲសរសីរក្បុរស 

៥០០នាក្់ ោក្់ជាចាំណង្ព្ពះវសា  សវើយឲចាស់ទ្ុាំអស ជ្ ើញ 

សសមាចព្ពះរាជបុព្រី និង្ បរវីារ ចុះសាំសៅ ១៥ ោង្មក្

ព្ក្ងុ្ក្មព ុជា។ ចាប់ពីសពលសនាះមក្ យួនបានចូលសចញ

ព្ពះនគរក្មព ុជាធ្យិបរី បានសោយសសរ។ី 

សៅឆ្ន ាំ ១៦២៨, ព្ពះព្សីសុរសិោព័ណ៍ ព្ទ្ង្ ់ សស្តយរាជយ

សមបរា ិ បាន ១៨ ឆ្ន ាំ ក្៏សក្ើរ ព្ពះទ្័យសនឿយណាយស ើង្។ 

ព្ទ្ង្់ោក់្រាជយថាេ យព្ពះរាជបុព្រចបង្ ព្ពះនាមសសមាច ព្ពះ

                                                   

2 ព្សីជាំទ្ង្អនក្បសព្មើព្ពះអង្គម្ចា ស់ក្សព្ា ក្សព្រី។ 
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ជ័យសចស្តា  ឬ ព្ពះបាទ្ជ័យសជោា  ទ្ី២ (១៦១៨-១៦២៨) 

ម្ចនព្ពះជនែ  ២៣ ឆ្ន ាំ ស ើង្ព្បារពជាភិសសក្ សស្តយរាជយ

សនង្ សសមាចព្ពះវររាជបិា សវើយ តរង្ាាំង្ ព្ពះអនុជ ព្ពះ

នាម ព្ពះឧទ្័យ ជា មហាឧបរាជ។ ព្ពះបាទ្ជ័យសជោា ទ្ី២ 

ព្ទ្ង្់សលើក្ព្ពះសទ្ពីអង្គចូវ ជាព្ពះអគគមសវសី ថាេ យព្ពះ

នាម សសមាចព្ពះភគវរី ព្ពះព្សីវរក្សព្រី។ បនាា ប់មក្ ព្ទ្ង្់

សលើក្ព្ពះរាជវាាំង្ពី លាេ ឯម សៅស្តង្សៅព្សកុ្ឧដុង្គម្ចន

ជ័យវញិ សព្ពាះព្សកុ្សនាះ ធ្យាំទូ្លាយ សវើយដរបាយខាច់ភូ

រផ្ង្់ មិនដក្់ទ្ឹក្។ ជាមួយ ព្ពះអគគមសវសីចូវ ព្ទ្ង្់ម្ចន

ព្ពះរាជបុព្ា ព្ពះនាម រូ និង្ ម្ចន ព្ពះបុព្ាបុព្រីជា

សព្ចើនសទ្ៀរជាមួយអនក្នាង្សផ្សង្សទ្ៀរ។ 

សព្កាយមក្ ព្ពះសៅព្ក្ងុ្អណាា ម ទាស់តទ្ង្នឹង្សសាចចិន 

សទ្ើបព្ទ្ង្់ចារ់ព្ពះរាជទូ្រ នាាំព្ពះសុភអក្សរពីរចបប់ : មួយ

ចបប់ឲថាេ យព្ពះសៅព្ក្ងុ្ក្មព ុជា មួយចបប់សទ្ៀរឲថាេ យ 

ព្ពះអង្គចូវ ឲជួយព្កាបបង្គាំទូ្ល ព្ពះស្តេ មី សូមខា ីសខរាសកាះ

ព្ក្បីន្ព្ពនគរ សដើមបីបង្ហា រ់សសនាទាហាន ក្ន ុង្រយៈសពល

តរ ៥ ឆ្ន ាំ តរប ុសណាា ះ។ ព្ពះរាជាតខែរ ព្ទ្ង្់យល់ស ើញថា ព្ពះ

សៅព្ក្ងុ្សវេ  ជាបិាសក្ែង្ព្ពះអង្គ និង្ ព្សកុ្យួន ម្ចន

ចង្សមពនធមិរា ាាំង្ពី រាជយព្ពះបីាមក្សមលះ តដលជាទ្ី

ពឹង្ ន្នការក្ាំ តវង្សសៀម ដូសចនះ ព្ទ្ង្ ់ ព្ាសព់្ពះចិនាា  ឲ

យួនខា ី ាមសសចក្ា ីសសន ើ របស់ព្ពះសៅព្ក្ងុ្សវេ សៅ។ ពួក្
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យួនក៏្បានមក្ាាំង្ទ្ីលាំសៅ ព្បក្បរបររក្សុី សៅតដន

ដីក្មព ុជាាាំង្សពលសនាះមក្។ 

 រឯីព្ពះសៅព្ក្ងុ្សទ្ពបុរ ី ព្សីអយុធ្យា ន្ន នគរសសៀម ព្ពះ

នាម ន្ៃណា  វញិ ព្ទ្ង់្ ព្ពះចិនាា ថា តខែ រ រមួន្ដ ជាមួយយួន 

កាន់តរខាល ាំង្ស ើង្ៗ សោយសបាះបង់្សចាលសសៀម តដល 

ព្ទ្ង្់ ទ្ុក្អាំសពើសនាះជាការសមើលង្ហយព្ពះអង្គ ដូសចនះ ព្ទ្ង្់ 

ព្ាស់ឲសក្ណឌ ទ្័ព ១០ មុ៉ឺននាក្់ សដើមបីមក្វាយព្សកុ្តខែ រ 

សដើមបីផ្ចា លផ្ចា ញ់ ព្ពះរាជាតខែរ ឲរាង្មាង្។ ព្ពះសៅសសៀម 

ដឹក្នាាំទ្័ព សោយខល នួឯង្។ ទ្័ពតខែ រ សពើបពះព្បទ្ះនិង្ទ្ព័

សសៀម សៅសខរាមហានគរ (សសៀមរាប)។ តរទ្័ពតខែ រសធ្យេ ើ

លបិចដក្ៃយ រវូរមក្ដល់តខព្របារាយណ៏។ សៅទ្ីសនាះ 

ទាហានសសៀមផឹ្ក្ទ្ឹក្សព្ជាះ ទ្ឹក្ន្ព្ពចាំការ នាាំសក្ើរជមង ៉ឺ

ព្គនុចាញ់ ស្តល ប់អស ់១/៣។ ១/៣ សទ្ៀរ ម្ចនជមង៉ឺ តដលនាាំ 

ទ្័ពចុះទ្ន់សខាយជាខាល ាំង្ សវើយ រព្មូវ ដក្ៃយសព្កាយវ ិ

ញ។ មក្ដល់ព្សកុ្ នគរវរា បានជួបនឹង្ទ្័ពតខែ រ សលើក្ាន

វាយពីសព្កាយ។ ទ្័ពសសៀមស ូ ព្ទា ាំមិនបាន ក្៏នាាំាន ររ់តបក្

ាន  សៅស្តា ាំផ្ង្ សៅស េ្ង្ផ្ង្។ សទាះបី ព្ពះសៅសសៀម ព្ាស់

បញ្ជជ  ឲសសនាទាហានខាំព្បឹង្ទ្ប់ទ្ល់ឲតមនតទ្ន ពុាំសនាះ

សស្តធ្យ សយើង្នឹង្ស្តល ប់ជាមិនខាន តរ ទ្័ពសសៀមព្ទា ាំពុាំ

បាន ក៏្តបក្ររ់ខាា រ់ខាា យអស់សៅ។ ព្ពះសៅ ន្ៃណា នាាំសរវ៏

ពលព្បម្ចណជា ១០០នាក់្ ររ់ព្រ ប់សៅព្ពះនគរវញិ តរ
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ព្រូវទ្័ពតខែ រសដញាមវាយ។ ទាហានសន ិទ្ធ ១១នាក្់ របស់ 

ព្ពះ ន្ៃណា នាាំម្ចា ស់ខល នួ ររ់ សៅដល់ មល នូ្ព្ព តរព្រូវ ទាហាន

តខែរ ៦នាក្់ សដញជាប់ជានិចា។ ព្ពះ ន្ៃណា ភិរភយ័សពក្

ណាស់ សទ្ើបព្ទ្ង្់សោះព្ពះម្ចលា(តខសក្) ោាំសពជយ របស់ព្ពះ

អង្គ សវើយសបាះសៅឲទាហានតខែ រ តដលក្ាំពុង្សដញាម 

ព្បាប់ថា ឲឯង្យក្របស់សនះចុះ។ ខណៈសនាះ នាយទាហាន

តខែរស ើញ ព្ពះម្ចលាក្៏បញ្ជជ ឲសសនាទាហានខល នួឈប់សរសី។

ក្ន ុង្សពលតដលទាហានតខែរ ក្ាំពុង្តរសរសីសព្គឿង្សពជយសនាះ 

ព្ពះ ន្ៃណា ក្៏ដក្ឃ្លល ររ់រចួសៅ ោង្ព្រ ប់សៅព្សកុ្សសៀម

 វញិសៅ។ 

មក្ដល់ឆ្ន ាំ ១៦៣៣, ព្ពះសៅ ន្ៃណា ឲសក្ណឌ ទ្័ព ៥មុ៉ឺន

នាក់្ ដឹក្នាាំសោយ ព្ពះសៅវាាំង្ណាម មហាឧបរាជ សលើក្

ាមសជើង្ទ្ឹក្ មក្វាយព្សកុ្តខែ រ មាង្សទ្ៀរ។ មក្ដល់សខរា

ក្ាំពង្់សស្តម សវើយពុាំស ើញទ្័ពតខែ រ សូមបីតរបណាា រាង្គ្សា  ក្៏

ាែ នតដរ។ ព្ទ្ង្់ព្ាស់ឲទាហានរក្ចាប់មនុសសបានម្ចន ក្់ 

មក្សួរ។ សពលសនាះាចាស ់ តដលសៅចាាំភូមិនីមួយៗ ក្៏

ស ល្ ើយថា រាង្គ្សា តខែ រ ទា ាំង្សនាះ ឮថា សសៀមសលើក្ក្ង្ទ្័ពមក្

ដល់សវើយសនាះ ក្៏ភ័យសល ុ រ ខលបខាល ចអាំណាច ពន់សពក្។ 

ឥ ូវវល ងួ្តខែ រ ឲបសព្មើសក្ណឌ អនក្ព្សកុ្ នាាំាន ររ់ចូលក្ន ុង្

ន្ព្ពរលីង្សៅសវើយ។ ឮដូសចនះ សមទ្័ពសសៀម ក្៏សបបយក្ន ុង្

ព្ពះទ្័យណាស់ ក្៏បញ្ជជ ឲទ្័ព សលើក្មក្កាន់ សខរាក្ាំពរ។ 
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មក្ដល់ទ្ីសនះ ព្ទ្ង្់ស ើញសងប់ស្តង រ់ណាស់ដូចាន ។ ព្ទ្ង្់

ចារ់ក្ង្ទ្័ព ស ើង្មក្សលើសាក្។ មក្ដល់ព្សកុ្ក្ាំពរ ទ្

ព័សសៀមជួបព្បទ្ះនឹង្ទ្័ពតខែ រ សវើយចូលចបាំង្ាន  ពុាំទាន់

បានប ុនាែ នសភលង្ផ្ង្ ទ្័ពតខែ រសធ្យេ ើជាដក្ៃយររ់។ សសៀម

សសព្មើបចិរា សោយស ើញទ្័ពតខែ រររ់ ក្៏សលើក្សដញាមសៅ

ដល់ ព្ចក្ភន ាំខាង្សក្ើរទាេ រក្ាំពរ។ សៅទ្ីសនាះ ទាហាន

សសៀម ស ើញបាយសមលស្តច់សា សទ្ើបនឹង្ោាំ សៅសតា វុយ

ៃែីៗ នឹក្ស្តែ នតរទ្័ពតខែ រ ររ់សចាល។ ព្រូវនឹង្ខល នួក្ាំពុង្

ឃ្លល នបាយ អស់ក្ម្ចល ាំង្ផ្ង្ ក្៏ាាំង្សបាះទ្័ពសុបីាយ។ 

ទាហានសសៀម សុីបាយមិនទាន់ទាាំង្បានប ុនាែ នផ្ង្ ក្៏

ពុលទាាំង្អស់ាន  ព្បាសសដក្ៃង រូតព្សក្សរាទ្៍ ក្អ រួចសង្ហោ រ តរ

រាល់ខល នួ។ លុះដល់សពលអព្ធាព្រ ទ្័ពតខែ រ សៅពួនតក្បរទ្ី

សនាះ ក្៏សចញវាយផ្ាប់ពីមុខពីសព្កាយ ពីស េ្ង្ ពីស្តា ាំ សម្ចល ប់

ទាហានសសៀម អស់ជាសព្ចើន។ ព្ពះសៅវាាំង្ណាម3 សមទ្័ព

សសៀម បារ ់ នូវការព្រួរព្ា ន្នក្ង្ទ្័ព ក្៏ររ់ចុះទូ្ក្

ចមបាំង្ ជាមួយ សសនាសន ិទ្ធ វលឹព្រ ប់សៅព្សកុ្សសៀមវញិ។ 

ទ្័ពតខែ រចាប់បានសឈល ើយសសៀមជាសព្ចើន។ ព្ពះរាជាតខែរ ព្ទ្ង្់

ព្ាស់ឲបាំ តបក្ាន  នាាំសៅព្សកុ្បាភនាំខល ះ ន្ព្ពនគរខលះ និង្ ភន ាំ

សជើង្បាតដង្ខលះ។ 

                                                   

3 ព្ពះសៅវាាំង្ណាម សពលររ់វលឹព្រ ប់សៅព្សកុ្សសៀម ព្ទ្ង្រូ់ចព្ពទ្យ័ណាស ់
សវើយក្៏ក្សយ័ព្ពះជនែាមផ្ល វូសនាះសៅ។ 
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ព្ពះសៅ ន្ៃណា បានព្ទ្ង្់ព្ជាបសពេព្គប់សវើយ ព្ទ្ង្់ព្ពះ

ពិសរាធ្យណាស់ សទ្ើបព្ទ្ង្់ាាំង្ព្ពះរាជបុព្ា ព្ពះនាម ព្ពះ

សជោា  ឲសក្ណឌ ទ្័ពជាៃែី ៥ មុ៉ឺននាក្ ់ សលើក្ាមសជើង្ទ្ឹក្

មក្វាយព្សកុ្តខែ រ មាង្សទ្ៀរ។ ទ្័ពសសៀមមក្ដល់ក្ាំពរ 

ព្ទ្ង្់ ជាំនុាំការរាជការ សដើមបីចង់្ដឹង្ ក្ម្ចល ាំង្សឹក្ទ្័ពតខែ រ។ 

លុះជាំនុាំសវើយ សទ្ើបព្ទ្ង្់ឲតរង្ាាំង្សុភអក្សរ ចារ់មង្គ្នា ី

ទូ្រ ឲនាាំសៅជូន សមទ្័ពតខែ រ។ ក្ន ុង្សាំបុព្រសនាះ សមទ្័ព

សសៀម សសន ើសូម សមទ្័ពតខែ រ ឈប់សាំរាក្ទ្័ពចាំនួន ១៥ ន្ៃង 

មុននឹង្ចូលចបាំង្ាន ។ ទូ្រសសៀម មក្ដល់ បនាា យជ័យ

របស់ទ្័ពតខែ រ ព្បគល់ថាេ យ សសមាចព្ពះមហាឧបរាជ ព្ពះឱ

ទ្័យ នូវសាំបុព្រ របស់សមទ្័ពខល នួ។ អនក្បក្តព្បភាស្ត អាន

ចប់កាលណា ព្ទ្ង្់ ព្ាស់ថា : ឯង្ព្រ ប់សៅព្កាបទូ្ល

ម្ចា ស់ឯង្ចុះថា សយើង្ព្ពមាមសវើយ។ សពលសនាះ ទូ្រ

សសៀម សសង្េរស ើញថា ទ្័ពតខែ រម្ចនចាំនួន បីដង្សលើស

ទ្័ពសសៀម សវើយ ម្ចន សសះ ដាំរ ី ក្៏សនធ ឹក្គឹក្ក្ង្ណាស់ 

សវើយ ស ើញ ក្ិរោិ សសនាទាហានតខែរ សសង្េៀរសធ្យែញ សចញ

បាំណាច់ចាំណង្ ចង់្ាាំង្ចបាំង្នឹង្សសៀមខាល ាំង្ណាស់។ ទូ្រ

សនាះ ក្៏យក្ដាំណឹង្សនះ សៅព្កាបថាេ យទូ្លម្ចា ស់ របស់ខល ួ

ន។ ដឹង្ដាំណឹង្សនះសវើយ សមទ្័ពសសៀម ក៏្សសន ើដល់ អស់

សរពលខល នួថា ទ្័ពសយើង្ម្ចនចាំនួនរិចណាស់ សបើចូល

ចបាំង្នឹង្តខែ រ នាាំឲសនឿយវរ់ ស្តល ប់សសនាទាហាន ឥរ

ព្បសោជន៏។ ដូសចនះសយើង្ព្រូវតរព្រ ប់សៅព្បងុ្សព្បៀប
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សរៀបចាំ ទ្័ពជាៃែី មាង្សទ្ៀរ សវើយសូមវលឹព្រ ប់មក្ចបាំង្

 វញិ។ ទាហានសសៀម ក៏្តព្សក្ទ្ទួ្លយល់ព្ពម ដូចសគសហា

ចូលក្ន ុង្សពលតដលសធ្យេ ើសឹក្សង្គ្ង្ហគ ម។ សមទ្័ពសសៀម ព្ទ្ង្់

បតនែមសទ្ៀរថា : សបើសយើង្យល់ព្ពមាន  ចុះសព្មងុ្នឹង្ាន  

ដូសចនះសវើយ ព្រូវឲនិោយព្ពមាន ថា ខយល់ព្ពះុ បណាា ល

ម្ចនរលក្ខាល ាំង្ នឹង្ ល្ង្សៅពុាំរចួ។ ដល់ោមទ្ីពីរ ក្ន ុង្

សវលាយប់ សមទ្័ពសសៀម ព្ទ្ង្់ព្ាស់បង្ហគ ប់ឲសសនាទាហាន 

ចុះទូ្ក្ចមបាំង្ សបើក្សកាា ង្សចញពី ព្សកុ្តខែ រជាព្បញប់។ 

ដឹង្ដាំណឹង្សនះភាល ម សមទ្័ពតខែ រ សសន ើដល់ព្ពះរាជាតខែរ សូម

សលើក្ទ្័ព សៅវាយព្សកុ្រសសៀមតរមាង្ សព្ពាះយល់ស ើញថា 

នគរសនះ ក្ាំពុង្តរចុះសខាយ។ តរព្ពះរាជាតខែរ ព្ាស់

បង្ហគ ប់ មិនឲបនាសង្គ្ង្ហគ មនឹង្សសៀម សធ្យេ ើអេ ីសទ្ៀរ សព្ពាះ ព្ពះ

នគរព្រូវចាាំបាច់ សរៀបចាំឲម្ចាំមួនសិន។ ចមបាំង្ សៅវញិសៅ

មក្ មិនសចះចប់ នាាំឲ ព្បជានុរាង្គ្សា  ពុាំអាច ព្បក្ប ក្ិចា

ការតព្សចាំការ ឲបានបរបូិណ៏ស ើយ។ 

សពលសព្កាយមក្ ព្ពះជ័យសជោា  ព្ពះសៅព្ក្ងុ្ក្មព ុជា ព្ទ្ង្់ 

បង្ហគ ប់ឲនាាំ ព្ពះរាជបុព្រចបង្ ព្ពះនាមព្ពះពញរូ ចសព្មើន

ព្ពះជនែវសាបាន ២១ ឆ្ន ាំ សៅឲចូលបពេជិរជាភក្ខ ុ  សៅ

នគរវរា។ ព្ទ្ង្់បានទ្ាំនុក្បាំរុង្ ព្ពះចនាវរី ព្ពះរាជបុព្រី 

ឲជា ព្ពះជាោក្ាំណាន់ព្ពះទ្័យ ន្នសៅពញរូ។ ថាសបើព្ទ្ង្់ 

សឹក្ ចាក្សិកាា បទ្មក្ កាលណា ព្ទ្ង្់នឹង្ បតង្េររាជយ
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ថាេ យ សៅព្ពះពញ រូ និង្ ព្ពះអង្គចនាវរី ជាព្ពះសទ្ពី។ 

ព្ពះពញ រូ ាាំង្ពីចូលបពេជាជ ជាភិក្ខ ុ  កាលណាមក្ សសា ច

ខាំព្បឹង្ ឱសាវ៏សរៀនសូព្រ ពុាំតដលសធ្យេស រវូរ សចះចប់ ន្ព្រ

ភូមិ, ន្ព្រសភទ្ ន្ព្រយុគ, ព្ពះន្ព្របិដក្, ព្ទ្ង្់ គង់្ជាសុខ

សបបយក្ន ុង្ អរយិសចាធ្យម៏ ពុាំចង់្សឹក្ ចាក្សិកាា បទ្ ស ើ

យ។ លុះដល់ ឆ្ន ាំ ១៦៣៧, ព្ពះបិា ម្ចនព្ពះជនែ  ៤៩ ឆ្ន ាំ សសា

ចព្ពះឈួន ក្៏ព្ទ្ង្់ សស្តយព្ពះទ្ីវង្គរ ក្ន ុង្ឆ្ន ាំសនាះសៅ។ សៅ

សវលាសនាះ ព្ពះរាជវង្ានុវង្ស និង្ នាមុ៉ឺន សពេមខុមង្គ្នា ី 

ជាំនុាំព្ពមយល់ថា : ព្ពះពញ រូ ជាទាោទ្ តរព្ទ្ង្់ សៅព្ពះ

ផ្ន សួសៅស ើយ សបើសយើង្នឹង្អស ជ្ ើញសសា ច ឲចាក្សិកាា បទ្

មក្ ក្៏ពុាំទាន់ សវើយ ព្ពះរាជវឫទ្័យ ក្៏ក្ាំពុង្តរព្សឡាញ់ 

អាល័យសីលផ្ន សួសនាះពន់ព្បម្ចណ តរសបើសយើង្ អស ជ្ ើញ 

ព្ពះអង្គ នូ ឬ ព្ពះអង្គ ចនា  ជាបុព្ា របស់លួង្សុវណា សកាដា 

តដរ ឲទ្ទួ្លរាជសមបរា ិសនាះ ស ើញថាខុសនឹង្ចបប់ ដបិរ

ថា ព្ពះអនុជ ពុាំព្រូវសស្តយរាជយ ក្នលង្ព្ពះសជោា បានសទ្។ 

ដូសចនះគួរសយើង្ អស ជ្ ើញ សសមាចព្ពះឧទ្័យ មហាឧបរាជ វញិ 

ដបិរថា សសមាច ព្ពះបិរុលា (ម្ចខាង្ឱពុក្) ធាល ប់កាន់

កាប់កិ្ចាការរាជការមក្ព្ស្តប់។ គិរព្ពមាន ដូសចនះសវើយ 

ក្៏នាាំាន ចូលព្កាបបង្គាំទូ្ល ព្ពះមហាឧបរាជ4 ាមសសចក្ា ី 

តដលបានគិរ។ ព្ទ្ង្់ព្ជាប សសចក្ា ីជាំនុាំ ព្ទ្ង្់ព្ាសរ់បថា : 

                                                   

4 ព្ពះមហាឧបរាជ ម្ចនបុព្រ ៤ ព្ពះអង្គ ព្ទ្ង្់ព្ពះនាម : ព្ពះអង្គ ននា , សូរ, 
រន់, ឥនា។ 
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កាលព្ពះសរៀម គង់្ព្ពះជនាែ យុសៅស ើយ ព្ពះអង្គ ព្ទ្ង្ ់

បព្មងុ្ទ្ុក្ថាេ យ ព្ពះពញ រូ ដូសចនះ សយើង្ពុាំព្រូវសធ្យេ ើ ឲខុស

ព្ពះរាជបណាា ាំ សនាះស ើយ សវើយវា អនិយមនឹង្ ព្បន្ពណី

ក្សព្រផ្ង្។ តរ ព្ទ្ង្ ់យល់ព្ពម ទ្ទួ្លរក្ារាជសមបរា ិ ទ្ុក្

សិន ក្ន ុង្ឋានៈ ជា ព្ពះមហាឧភសោរាជធ្យាំ ទ្ាំរា ាំ ព្ពះពញ រូ 

ចាក្សិកាា បទ្។ សម័យន្ៃងមួយ ព្ពះឧទ្័យ បានជួបព្បទ្ះ 

ព្ពះអង្គម្ចា ស់ក្សព្រ ី ចនាវរី តដលជាគូផ្ស ាំផុ្្ាំ ជាមួយ ព្ពះ

ពញ រូ។ ព្ទ្ង្់ព្ពះសសនហាណាស់ សវើយ រក្ព្គប់មសធ្យាបាយ 

សដើមបី លួង្សលាម ព្ពះចនាវរី មក្សធ្យេ ើជាសទ្ពី រវូរបាន

សសព្មច ដូចព្បថាន ។ 

 រឯី ព្ពះពញ រូ  វញិ តរង្តរព្បតក្ក្ ពុាំព្ពមចាក្សិកាា បទ្

សស្តះ រវូរសពលមួយ ពួក្ភិសលៀង្ ខាង្ព្ពះអង្គ និោយ

ពនយល់ព្ទ្ង្់ថា : សបើព្ទ្ង្ ់មិនព្សឡាញ់ រាជសមបរា ិ គួរ ព្ពះ

អង្គគិរដល់ ព្ពះវររាជម្ចាផ្ង្។ ឥ ូវ ព្ពះមហា

ឧភសោរាជ សសា ចព្បសលាម យក្ព្ពះអង្គចនាវរី សធ្យេ ើជាសទ្ពី

បានរចួសវើយ, ន្ៃងមុខសទ្ៀរ សសា ចនឹង្យក្រាជសមបរា ិតៃម

សទ្ៀរជាពុាំខាន។ សបើដូសចាន ះតមន មុខនាទ្ី ជាសសមាចព្ពះវរ

រាជម្ចា ព្ពះទាវ នឹង្បានសៅខាង្ព្ពះម្ចា សសមាចព្ពះ

មហាឧភសោរាជ សទ្ៀរជាពុាំខាន។ គួរព្ពះអង្គ អាណិរ

ដល់ព្ពះម្ចា តដលព្ពះអង្គ លះបង់្ព្សកុ្យួនមក្សវើយ 

សវើយនឹង្បារ់ រួនាទ្ីជា ព្ពះវររាជម្ចាសទ្ៀរ។ សធ្យេ ើតបប
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សនះ គ៉ឺសគអាចទ្ុក្ព្ពះអង្គ ដូចជាម្ចន អក្រ ញ្ ធូ្យម៏នឹង្

ព្ពះម្ចាន្ព្ក្សពក្ណាស់។ ព្ពះពញ រូ ក្៏យល់ព្ពមចាក្

សិកាា បទ្ ាមការសសន ើ សដើមបីទ្ទួ្លរាជសមបរា ិ បនាពីព្ពះបិ

ា។ ព្ពះមហាឧភសោរាជ ព្ទ្ង្់យល់ព្ពមាមសពេព្ពះរាជ

វឫទ្័យ ព្ទ្ង្់ ក្៏អស ជ្ ើញ សសា ច ឲស ើង្ព្គង្រាជយព្ក្ងុ្ក្មព ុ

ជា ាមព្បន្ពណី។ សសា ច ព្ទ្ង្់ ម្ចនព្ពះនាមរាជយ ព្ពះព្សី

ធ្យមែរាជា។ ក្ន ុង្ឯក្ស្តរខលះថា ព្ពះនាមរាជយពិរ គ៉ឺ ព្ពះបាទ្

ធ្យមែរាជ សាំភារ។ 

ព្ពះសៅអណាា មកុ្ក្ ព្ទ្ង្់ព្ជាបថា ព្ពះពញរូ តដលជាសៅ

ព្ពះអង្គ បានស ើង្ព្គង្រាជសមបរា ិ សៅព្សកុ្តខែ រ ព្ទ្ង្់ម្ចន

ព្ពះរាជវឫទ្័យសស្តមនសសណាស់។ សសា ច ឲនាាំ ព្ពះរាជប

ណាា ការ សៅថាេ យ និង្ សរវ៏ពល ៥០០ នាក្់សទ្ៀរ សាំរាប់

ជួយសធ្យេ ើបុណយព្គង្រាជសមបរា ិ។ សវើយទូ្ល សុាំឲាាំង្ ព្ពះអង្គ

ចូវ ជា សសមាចព្ពះទាវធ្យីា មហារាជជននី ឲម្ចនអាំណាច

ដ៏ខាល ាំង្ខាល  អាចនិោយការតផ្នដីបាន។ ព្ពះព្សធី្យមែរាជា 

យល់ព្ពមាមសសចក្ា ីសសន ើ របស់ព្ពះសៅអណាា មកុ្ក្ ព្គប់

ព្បការ ព្ពម ចារទ់្ុក្មង្គ្នា ីយួនពីរ នាក្់ និង្ សរវ៏ពល 

ទា ាំង្ ៥០០ នាក្់ សនាះ ឲសៅាល់បសព្មើ សសមាចព្ពះទា

វធ្យីា មហារាជជននី។ 

ន្ៃងមួយ ព្ពះសៅពញ រូ ចូលាល់ ព្ពះម្ចា និង្ ព្ពះ

បិរុលា ាម ទ្ាំសនៀមរាលឆ់្ន ាំ។ ខណៈសនាះ ព្ទ្ង្់ទ្រស ើញ 
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ព្ពះចនាវរី ក្៏នឹក្ក្ន ុង្ព្ពះរាជឫទ្័យ ន្ភនព្ពះសសនហាស្តា យ 

អាល័យណាស់។ ព្ទ្ង្ ់ លួចទាក្់ទ្ង្នឹង្ ស្តវ ឹក្ពីរនាក្់ 

ស ែ្ ះនាង្ ចាន់ និង្ តចម របស់ព្ពះចនាវរី រចួសធ្យេ ើលិខិរ

អក្ារាសសនហា ស ល្ ើយ ល្ង្ ជាមួយ គូស្តង្នឹង្ព្ពះអង្គ រវូរ

ដល់ ព្ពះនាង្ចនាវរី តលង្ចង្់រស់សៅ ក្ន ុង្អាំណាចព្ពះ

ស្តេ មី រសៅសទ្ៀរ ក៏្គិររក្ឧបាយក្ល នឹង្ររ់សៅ រស់សៅ

ជាមួយ វល ងួ្ រូ សៅសកាះសឃ្លល ក្។ ន្ៃងមួយ ព្ពះចនា វរី ចូល

សៅព្កាបបង្គាំទូ្លព្ពះស្តេ មីថា ព្ទ្ង្ធ់ាល ប់បានបន់ព្ពះវរា

 វហិារសួគ៏ កាលព្ពះស្តេ មីព្បឈួន ថាសបើ ព្ពះអង្គចាក្ព្ពះ

សរាគ នឹង្ស្តង្ផ្ចេ ព្បស្តទ្ដប់ នាាំសៅថាេ យ។ ព្ពះឱទ្័យ 

មហាឧភសោរាជ ព្ទ្ង្់ពុាំព្ជាបក្លឧបាយ ក្៏អនុញ្ជជ រ ឲ

ព្ពះសទ្ពី ោង្សៅសធ្យេ ើបុណយ ាមព្ពះរាជបាំណង្។ ផ្ល វូទ្ឹក្ពី

ព្ក្ងុ្ឧដុង្គ សៅ ព្ពះវរា វហិារសួគ៏ ម្ចនក្តនលង្ផ្ល វូតបបសៅ

សកាះសឃ្លល ក្។ មក្ដល់ក្តនលង្សនាះ ព្ពះចនាវរី ព្ាសបញ្ជជ  

ដល់មង្គ្នា ីតដលាមតវ ឲតចវព្ពះទ្ីនាាំង្ សៅចូលចរសៅ

សកាះសឃ្លល ក្ សវើយ ព្ទ្ង្់ ក្៏ចូលសៅសៅរមួនឹង្ វល ងួ្ រូ 

ព្រកាលព្រក្ង្សសនហា ាមសបបយព្ពះរាជវឫទ្័យ សភល ើន

សភលចព្ពះអង្គ សបាះបង់្សីល ៥ សីល ៨។ ព្ជាបសវរុដូសចនះ 

ព្ពះឧទ្័យ ខាា ល់ណាស់ សទ្ើបសលើក្ទ្័ពាមចាប។់ ព្ពះ

សៅពញ រូ សលើក្ទ្័ពមក្រយុទ្ធ វញិ។ ប ុតនា ព្ពះអង្គៃយ

ក្ម្ចល ាំង្ជាង្ សទ្ើបព្ទ្ង្់សភៀសខល នួររ់សចញសៅ។ លុះដល់

ព្សកុ្ក្ ជ្ រ តខព្រព្ក្សចះ ព្ទ្ង្់ក៏្ស ើង្ពួន សលើសដើមសាន រ
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មួយសដើម។ ទ្័ពព្ពះឧទ្័យាមទាន់ ក្៏បាញ់ព្ពះអង្គព្រូវ 

ធាល ក្់ស្តល ប់ ក្ន ុង្ព្ពះជនែ  ៣០ វសា។ ព្ពះសៅពញ រូ ព្ទ្ង្ ់

សពេព្ពះទ្័យ ខាង្អក្សរស្តង្គ្សាណាស់ ព្ទ្ង្់បាននិពនធចបប់

សផ្សង្ៗ ម្ចន ចបប់ព្ពះរាជសាំភារជាសដើម ទ្ុក្ទូ្នាែ នកូ្ន

សៅជាន់សព្កាយ រវូរដល់សពេន្ៃង។ បនាា ប់ពី វល ងួ្ព្ទ្ង្់រាជ 

រូ សុគរ សៅ, ព្ពះឧទ្័យ ក្៏អស ជ្ ើញ ពញ នូ5 ជាព្ពះអនុជ 

និង្ ពញ រូ ឲស ើង្សស្តយរាជសមបរា ិ សន ង្ព្ពះសជោា ។ 

ម្ពះេខគកសម្តីចូវ  

ព្ពះអង្គចូវ កាលព្ពះស្តេ មី ព្ទ្ង្់គង្់ព្ពះជនែសៅស ើយ ព្ពះ

ស្តេ មី ព្ទ្ង្់បង្ហគ ប់ មង្គ្នា ីយួន ឲរក្ថាន ាំសញៀនក្ម្ចល ាំង្ផ្ល វូសភទ្ 

មក្លាយជាព្ពះឱសៃថាេ យ តរលាយពុាំទាន់បាន ក្៏ព្ទ្ង្់

ព្បឈួន សស្តយទ្ិវង្គរសៅ។ ន្ៃងមួយសនាះ ព្ពះអង្គចូវ ម្ចន

ព្ពះសវនីយ៏ សៅវែ សនាះមក្សួរថា : ថាន ាំសនាះ សរើព្បក្បព្រូវ

នឹង្សរាគអេ ី ? ខណៈសនាះ វែ ពុាំហា នទូ្លចាំ តបរជាព្កាបទូ្ល

ប ជ្ ិរបស ជ្ ៀង្ថា : ថាន ាំសនាះ តរអាព្ស័យកាលណា នងឹ្សក្ើរ

ម្ចនការសបបយរកី្រាយ ក្ន ុង្ខល នួណាស់ រក្អេ ីមក្សព្បៀប

ផ្ាឹមពុាំបានស ើយ។ ព្ទ្ង្់ព្ជាបសវើយ នឹក្ស្តែ នថាសគទូ្ល

សោយសស្តែ ះព្រង់្ ក្៏ព្ពះអង្គឲយក្ថាន ាំសនាះមក្សស្តយ។ លុះ

សស្តយសៅកាលណា សោនីសនាះ ក្៏រកី្ធ្យាំស ើង្ សវើយស ើង្

                                                   

5 ព្ពះព្សសីុរសិោព័ណ៍ ម្ចនព្ពះរាជបុព្ា មក្ដុ ៣ ព្ពះអង្គ : ព្ពះពញ រូ, នូ 
និង្ ចនា។ 
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សសព្មើបសព្សើបព្ស្តលសនាះ សពក្ពន់ព្បម្ចណណាស់។ ចាប់

ាាំង្ពីសពលសនាះមក្ ព្ទ្ង្់ឲសរសីបុរសៗ ចូលាល់ាម

សវនជាអចិន្ង្គ្នា យ៏។ តរ មហារលិក្ទាាំង្ឡាយ សសា ចពុាំសូវ

ាប់ព្ពះទ្័យសនាះ សសា ចព្ាស់ឲបសណា ញសចញ ឬ ឲសម្ចល ប់

សចាល សដើមបីបាំបារ់ម្ចរ់ក៏្ម្ចន។ សរឿង្អាៃ៍ក្ាំបាាំង្ របស់

តម ចូវសនាះ ព្ពះសៅពញ រូ ព្ជាបទាាំង្អស់ ព្ទ្ង់្តព្ក្ង្

រសង្េៀសក្ន ុង្ព្ពះទ្័យ។ ព្ពះអង្គ ពុាំចង់្គង់្ សៅក្ន ុង្ព្ក្ងុ្

ឧដុង្គ ជាមួយព្ពះម្ចា និង្ ព្ពះបិរុលា ព្ពះឧទ្័យ តដរ ក្៏

សសព្មចព្ពះទ្័យ សលើក្ព្ពះបរមរាជវាាំង្ សៅ សកាះសឃ្លល ក្។ 

ន្ៃងមួយ ព្ពះអង្គចូវ សសា ចសៅព្បពារន្ព្ព សៅោក្់ាាំង្

ពនាល  សៅបឹង្តសលង្ ក្ន ុង្សខរាភន ាំសពញ។ ខណៈសនាះ ម្ចន

ព្បសុម្ចន ក្់ ជាកូ្នពញសសនាធ្យិបរី សៅហាេ យព្សកុ្សខរាប

 របូិណ៏ ស ែ្ ះពញ ធ្យាំ។ បានជាព្បសុសនាះ ស ែ្ ះដូសចនះ សព្ពាះ

អនក្សនាះធ្យាំទា ាំង្របូ ខាង្សព្ត និង្ ទា ាំង្របូខាង្ក្ន ុង្។ 

ពញធ្យាំ តរង្តរនាាំសែ ័ព្គប័ក្សពួក្របស់ឋខល នួសដើររក្ បរ

បាញ់សរេ ជាអចិន្ង្គ្នាយ៏។ ជាន្ចដនយ ពញធ្យាំ បានជួប ព្ពះ

អង្គចូវ សវើយក្៏ចាប់ចិរាសសនហាសៅ វញិសៅមក្។ សពលន្ៃែ

មួយ ព្ពះអង្គចូវ ក្ាំពុង្សដើរក្ាំស្តនា លាំ តវព្ពះទ្័យ ព្ស្តប់តរ

ព្ក្ស ង្ស ើញ ពញ ធ្យាំ ក្ាំពុង្ស ើង្សបះតផ្លសឈើ សវើយរបូរ

សាំពរ់ សលចសចញព្បោប់ខាង្ក្ន ុង្ ធ្យាំ តវង្។ ព្ទ្ង្់មុខគួរឲ

សពញព្ពះទ្័យណាស់។ រឯី ពញ ធ្យាំ វញិ ខាំរក្មសធ្យាបាយ ឲ
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បានចូលាល់ ព្ពះអង្គចូវ, ក្៏សសព្មចចិរា នាាំយក្សរេ

តដលខល នួសដើរបរបាញ់ជាសព្ចើន សៅថាេ យព្ពះអង្គ។ ព្ពះអង្គ

ចូវ ស ើញ ពញ ធ្យាំ មក្ាល់ដូសចនះ ក្៏ឃ្លរ់ ពញ សនាះ ឲ

សៅចូលក្ន ុង្សវនោម យប់សនាះ។ ក្ន ុង្រាព្រីសនាះ ព្ពះអង្គចូ

វ ព្ទ្ង្់សេ ប់សេល់សពញព្ពះទ្័យ ពន់ព្បម្ចណ។ ាាំង្ពីសពល

សនាះមក្ ព្ពះអង្គចូវ និង្ ពញ ធ្យាំ ក្៏សសព្មចចិរា រស់សៅ

ជាមួយាន  ដូចជា បា  ី ព្បព័នធ  សៅ6។ តរពួក្នាមុ៉ឺន ពុាំសូវ

ខាល ច ពញ ធ្យាំ សនាះសស្តះ សទ្ើប ព្ពះអង្គចូវ បញ្ជា រឲសៅ គូ

សសនហាសនាះថា អនក្សសា ចខល នួធ្យាំ។ 

ព្ពះអង្គចូវ ព្ទ្ង្់ម្ចនឥទ្ធិពលខាល ាំង្ណាស់ ក្ន ុង្កិ្ចាការរាជ

ការតខែរ ាាំង្ពីព្ពះស្តេ មីព្ពះអង្គ សៅម្ចនព្ពះជនែ សៅស ើ

យ។ ព្ពះអង្គ ម្ចនសសនាយួន ការពារព្ទ្ង្ ់ ទា ាំង្យប់ន្ៃង។ 

សទាះបី ព្ពះស្តេ មី សស្តយទ្ិវង្គរសៅក៏្សោយ, ព្ពះមហា

ឧភសោរាជ សសមាចឧទ្័យ តដលជា អនក្រក្ារាជសមបរា ិ ឬ 

រាជានុសិទ្ធិ មិនហា ន ប ះពាល់ បុពេសិទ្ធ ិព្ពះអង្គស ើយ សព្ពាះ

ព្ទ្ង្់ ញសញើរ ព្ពះសៅអណាា ម នឹង្បង្េជសម្ចល ះនឹង្ព្សកុ្តខែ រ 

តដលក្ាំពុង្ម្ចនជសម្ចល ះនឹង្ព្សកុ្សសៀម។ កាលម្ចនជសម្ចល ះ 

ដសណា ើម ព្ពះចនាវរី ជាមួយ ព្ពះសៅ រូ, ព្ពះឧទ្យ័ ាែ ន

បាំណង្នឹង្ សម្ចល ប់ ពញ រូ សនាះសទ្ តរ សមទ្័ព របស់ព្ពះ

                                                   

6 ព្ពះអង្គចូវ រស់សៅជាមួយ ពញ ធ្យាំ រវូរ សុគរ បានព្ពះជនែ  ៦១ ឆ្ន ាំ។ 
សព្កាយពី ព្ពះអង្គ សុគរសៅ ពញ ធ្យាំ ម្ចនក្ា ីរលកឹ្នឹក្អាលយ័ ព្ពះអង្គចូវ
ណាស់។ ក្៏សៅរស់សៅ សខរាបាទ្ី សវើយ សៅទ្ីសនាះ ក្៏ឲស្តង្នូវចម្ចល ក្់ សោនី 
ពីៃែ សវើយជីក្ព្រពាាំង្មួយ សង្ស់្តលា សព្ម្ចប់ដាំក្ល់របូចម្ចល ក្ ់សនាះ។   
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អង្គជាជនជារិព័រទ្ុយសវគស៏ ស ែ្ ះកាយីណារូ (Gallinato) 

តដលនាាំសសនាទាហាន សដញាម ពញ រូ សវើយ ទាហាន

ព័រទ្ុយសវគស៏ម្ចន ក្់ សលាះន្ក្កាាំសភល ើង្ បាញ់សៅព្រូវព្ពះសៅ

តខែរ ធាល ក្់ពីចុង្សាន រមក្ សវើយសុគរសៅ។ តរមរណភាព

ជាសព្ាះថាន ក្់សនាះ ក៏្ម្ចនព្បសោជន៏ដល់ ព្ពះឧទ្័យសនាះ

តដរ សព្ពាះព្ទ្ង្់ មិនតមនជាអនក្ទ្ទួ្លខុះព្រូវផ្ចា ល់ សវើយ

អាំសពើ ព្ពះសៅ រូ ក្៏អាចចារ់ទ្ុក្ជា ទ្សង្េ ើទ្ុចា ររិ ាមផ្ល វូ

សីលធ្យម៏ និង្ ព្ពះពុទ្ធស្តសនាផ្ង្ សព្ពាះ ពញ រូ ព្ទ្ង់្

ធាល ប់បួសជាសង្ឃ។ ចាំ តណក្ ព្ពះអង្គចូវ ព្ទ្ង្់ព្ជាបពីមរណ

ភាព ន្នព្ពះរាជបុព្រ និង្ សរឿង្រា៉ា វទា ាំង្ឡាយ ព្ទ្ង្់ក៏្សៅ

សសង ៀម សព្ពាះសបើបង្េជសម្ចល ះនឹង្ ព្ពះឧទ្័យ ក្៏ាែ នព្បសោជ

ន៏អេ ីសព្ចើនសនាះតដរ សាំរាប់ព្ពះអង្គផ្ចា ល់ និង្ ព្សកុ្យួន។ 

លុះដល់ឆ្ន ាំ ១៦៤៩, ព្ពះវល ងួ្ព្ទ្ង្់រាជយ នូ ម្ចនព្ពះទ្យ័ ចង់្

សោះព្ស្តយ សរឿង្យួនខា ីសខរាសកាះព្ក្បី ន្ព្ពនគរ សព្ពាះ រយៈ

សពលខា ី វាវួសឆ្ង យណាស់មក្សវើយ។ សៅក្ន ុង្រាជជាំនុាំមួយ 

តដលម្ចន ព្ពះអង្គចូវ ចូលរមួផ្ង្ ព្ពះសៅ នូ ក្៏សលើក្សរឿង្

សនាះ មក្សចាទ្ជាបញ្ជា ។ តរសពលសនាះ ព្ពះអង្គចូវ សធ្យេ ើ

អនារាគមន៏ ោ ង្មុ៉ឺង្ម្ចរថ់ា : សរឿង្តផ្នដី ន្ព្ពនគរមួយ

សនាះ ម្ចនសុភអក្សរព្ពះសៅព្ក្ងុ្អណាា មកុ្ក្ មក្សសមាច

ព្ពះវរាជបិា និង្ មក្ដល់អនក្ថា : ព្សកុ្ចិន និង្យួន 

ម្ចនសក្ើរសង្គ្ង្ហគ មនឹង្ាន  ពុាំទាន់ោច់សព្សចសៅស ើយ ថា
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សូមអង្េរក្រកូ្នសិន ក្ុាំអាលឲរឹង្ទារស ើយ សវើយតផ្នដី

មួយសនះ អនក្ម្ចា យ (ម្ចា យចុង្) សូមធានា មិនឲខូចខារ

បារ់បង្់សៅណាទាល់តរសស្តះ។ ខល នួអនក្ម្ចា យសនះ ក្៏សៅ

ក្ន ុង្អាំណាចកូ្នព្ស្តប់ សបើដីសនះ ព្រ ប់តបរសៅជាខូច

ខារ សោយព្បការ ដូចសមាចសៅវញិ អនក្ម្ចា យថាេ យខល នួ

កូ្នឲាមតរកូ្នសធ្យេ ើសទាសអនក្ម្ចា យចុះ។ ព្ពះសៅ នូ ព្ទ្ង្់

ព្ពះសណាា ប់សវើយ ក្៏ទ្ញ់ទាល់ព្ពះអង្គណាស ់ សវើយសោយ

ព្ទ្ង់្តព្ក្ង្ព្ពះរាជវឫទ្័យ ព្ពះអង្គ ចូវ ណាស់តដរ ក្៏ព្ទ្ង្់

សណា ិរសៅសសង ៀមសៅ។ លុះដល់ឆ្ន ាំ ១៦៥០, ព្ទ្ង្់ ចសព្មើនព្ពះ

ជនែបាន ២៧ ឆ្ន ាំាំ, គព្មប់រាជយបាន ៥ ឆ្ន ាំ, ព្ទ្ង្់ ព្ពះឈួន

សរាគជាទ្មងន់ ព្ទ្ង្់សុគរសៅ។ 

សលើក្សនះ ព្ពះឧទ្័យ មិនយល់ព្ពម ព្បគល់រាជសមបរា ិ ដល់ 

ព្ពះរាជបុព្រសៅ ព្ពះព្សីសុរសិោព័ណ៍ ព្ពះនាម ព្ពះអង្គចនា  

សទ្ៀរស ើយ។ ព្ពះអង្គ សសន ើដល់អស់មង្គ្នា ីទា ាំង្ពួង្ ព្បគល់

រាជសមបរា ិ ឲបុព្រចបង្ព្ពះអង្គ ព្ពះនាម ននា  ចសព្មើនព្ពះ

ជនែ  ២០ ឆ្ន ាំ។ សោយពួក្មង្គ្នា ីទា ាំង្សនាះ ម្ចនសសចក្ា ី

ព្សឡាញ់ ព្ពះឧទ្័យផ្ង្ ក្៏ព្ពមាន  ាមរាជសាំសណើរសនាះ

សៅ។ បាំលាស់បត រូ តខសរាជយសនាះឯង្ តដលនាាំ ព្ពះអង្គចនា  ជា

សមទ្័ពតខែ រលបីម្ចន ក្់ ព្ទ្ង្់រូចព្ពះទ្័យណាស់ សវើយគិរ

ឧបាយជាមួយ សែ ័ព្គបក្សព្ពះអង្គ នឹង្ ដសណា ើមរាជយ ឲបាន

ជាោច់ខារ។ លុះដលឆ់្ន ាំ ១៦៥៣, ព្ពះអង្គចនា  ក្ន៏ាាំសសនា 
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សៅលុក្សធ្យេ ើគរ ព្ពះសៅ ននា  និង្ ព្ពះឱទ្័យ មហា

ឧភសោរាជ បានដូចសាំសរច សវើយស ើង្សស្តយរាជសមបរា ិ 

ចសព្មើនព្ពះជនែ  ២៣ ឆ្ន ាំ។ ក្ន ុង្ឯក្ស្តរខលះ សគ សរសសរ ព្ពះ

នាម ព្ពះអង្គចនា  ថា ព្ពះសាែ  (១៦៥៣-១៦៥៦)7។ 

លុះដល់ឆ្ន ាំ ១៦៥៥, ព្ពះរាជាតខែរ ម្ចនបាំណង្សៅសទ្ៀមទារ 

សខរា ន្ព្ពនគរ ពីយួនវញិ តរ សៅសពលព្បជុាំ ព្ពះអង្គ ចូវ 

សធ្យេ ើអនារាគមន៏ ជាៃែីមាង្សទ្ៀរថា : ព្សកុ្ន្ព្ពនគរមួយសនះ 

អនក្សុាំឲយួនសៅសាំណាក្់អាព្ស័យ ព្ាន់នឹង្មក្រក្អនក្ 

ទ្ព្ម្ចាំអនក្ អស់ជីវរិ។ ឯសខរាទា ាំង្៥8 សព្ម្ចប់ស ើង្អនក្9

សនាះ ឲអនក្យក្ជាសព្ម្ចប់រាជយចុះ ទ្ុក្តរសខរាន្ព្ពនគរ

មួយសនះ ឲស ើង្ខល នួអនក្រសៅ។ សទ្ើបព្ពះអង្គចនា  ឬ សាែ  

ព្ទ្ង្់ទ្ញ់ទាល់សវើយក្៏បង្ោង្់សសចក្ា ីនឹង្ទារសនាះសរៀង្មក្។ 

សព្កាយបនា ិចមក្ ព្ពះអង្គ ចូវ ចូលថាេ យបង្គាំ ព្ពះសៅតខែរ 

សុាំសៅរស់សៅ ភន ាំសពញ សោយនាាំ បុព្រ សពព្ពះឧទ្័យ ព្ពះ

អង្គ សូរ និង្ រន់ សៅជាមួយផ្ង្។ វល ងួ្ព្ទ្ង្់រាជយ ពុាំហា ម

ទ្ទ្ឹង្នឹង្សាំសណើរសនះស ើយ សវើយក្៏អនុញ្ជជ រ ាមព្ពះរាជ

វឫទ្័យ ព្ពះអង្គ ចូវ សៅ។ 

                                                   

7 ព្ពះអង្គសនះឯង្ តដលយល់ព្ពម ចូលស្តសន៏ចាម សោយសសនហា ព្ពះសទ្ពី 
ស ែ្ ះ អនក្ម្ចន ង្ វ៉ាះ ន្ព្ក្សពក្។ 
8 សខរាទា ាំង្៥សនាះ គ៉ឺសែ ិរសៅក្ន ុង្ទ្ឹក្ដីក្មព ុជាសព្កាម។ 

9 ពាក្យអនក្សនះ តខែ រសព្ចើននិោយថាម្ចា យ នងិ្ សព្ម្ចប់សៅ ជាការគួរសម 
ចាំសពាះជនណាម្ចន ក្់ផ្ង្។  
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សព្កាយមក្សទ្ៀរ ព្ពះអង្គ ចូវ ព្ទ្ង្់ ជួយ ព្ពះអង្គ សូរ និង្ 

រន់ ឲសក្ណឌ ទ្័ព វាយដសណា ើមរាជយពីព្ពះសាែ ។ ព្ពះអង្គ សុាំ

ជាំនួយទ្័ពយួន ពីព្ពះបិា ឲមក្ជួយចបាំង្ សសា ចពីរអង្គ

សនាះ រវូរចាប់ខល នួ ព្ពះសាែ បាន សវើយោក្់ព្ទ្ងុ្តដក្ 

នាាំខល នួសៅព្សកុ្យួន។ សមទ្័ពយួន មិនព្រឹមតរ ចាប់ ព្ពះ

មហាក្សព្រតខែរ តៃមទាាំង្ ម្ចនបាំណង្នឹង្ចាប់ ព្ពះអង្គ 

សូរ និង្ រន់ សទ្ៀរ សដើមបី យក្ព្សកុ្តខែ រ ោក្់ជាចាំណុះតរ

មាង្។ តរសសា ចទាាំង្ពីរអង្គដឹង្ខល នួទាន់ ក៏្នាាំទ្័ព និង្ ព្ពះ

អង្គចូវ ជាចាំណារ់ខាែ ាំង្ ផ្ង្ សៅព្ក្ងុ្ឧដុង្គ។ សៅទ្ីសនាះ 

សសា ចទាាំង្ពីរ បាន ប្ុ្ះប្្លូ ទ្័ពវល ងួ្ ឲរបួរមួជាមួយ

ព្ពះអង្គ សវើយនាាំាន  វាយទ្័ពយួន រវូរបានជ័យជាំនះ។ 

ព្ពះសៅព្ក្ងុ្អណាា ម ព្ជាបថា ព្ពះអង្គចូវ ជាបុព្រី សៅក្ន ុង្

ក្ណាា ប់ន្ដតខែ រ ព្ទ្ង្់ក៏្សោះតលង្ព្ពះសាែ  ឲ វលឹព្រ ប់មក្

ព្សកុ្តខែ រវញិ។ តរាមផ្ល វូ ព្ពះអង្គ ម្ចនជមង៉ឺអវិវារសរាគ 

(សរាគសក្ើរអាំពីខយល់នាាំឲ ចុះផ្ង្ ក្អ រួផ្ង្) ព្ទ្ង្់ សុគរ 

សៅព្សកុ្បរ់ចិស ា្ ៀន សៅក្ន ុង្ព្ពះជនែ  ៤១ ឆ្ន ាំ10។ 

                                                   

10 ចាប់ពីរាជយ ព្ពះអង្គ សូរ (១៦៥៦-១៦៧១) មក្ សសា ចតខែ រ តរង្តរស ល្ ះដ
សណា ើមរាជយាន  សវើយ សៅសុាំជាំនួយទ្័ពយួន សដើមបជួីយចបាំង្។ រវូរមក្ដល ់
រាជយ ព្ពះអង្គអមឹ សទ្ើបសសៀម ចាប់សផ្ាើមសព្ជៀរតព្ជក្ មក្សលើព្សកុ្តខែ រ ស ើង្
 វញិ សព្ពាះព្ពះបាទ្ធ្យមែរាជា ទ្២ី (១៧០៦-១៧១០) តដលព្ពះអង្គអ៉ឺម វាយដ
សណា ើមរាជយបាន  ររ់សៅព្សកុ្សសៀម សវើយសុាំឲសសៀមជួយចបាំង្ យក្រាជយវញិ។        
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េតថធិបាយ  

របូង្ោរលអ  និខ ម្ាជាា  ម្ពះេខគចូវ 

ព្ពះអង្គម្ចា ស់ក្សព្រី ចូវ ជា សសា ចសក្ែង្ម្ចន ក្់ ម្ចនព្បាជាាណា

ស់។ សទាះបី ព្ពះអង្គ មក្រស់សៅក្ន ុង្អាំណាច ន្ន ព្ពះរាជ

វង្ានុវង្សតខែ រ, ក្ន ុង្បរសិ្តែ ន ន្ន អសែ ិរភាព ន្នរាជសមបរា ិ

ព្ក្ងុ្ក្មព ុជា, រាជជសម្ចល ះវិង្ា រវាង្សសាចតខែរ សវើយ ព្ទ្ង្់ 

សែ ិរឆ្ង យ ពី ព្ពះនគរ និង្ បិាព្ពះអង្គ សទ្ៀរ តរ ព្ទ្ង្់ 

អាចរក្ា នូវស្តែ ររីរងឹ្ម្ចាំណាស់ សៅចាំសពាះមុខព្គប់ព្ពិរា ិ

ការណ៏ តដលព្ទ្ង្់ជួបព្បទ្ះ។ មិនតរប ុសណាា ះ ព្ពះអង្គតរង្

តរម្ចនសដើមគាំនិរ រវ័សណាស់ ជាព្បរិក្មែ សដើមបី ការពារ 

នូវព្បសោជន៏នគរយួន និង្ ព្ពះបិា។ ក្ន ុង្ឯក្ស្តរព្បវរា ិ

ស្តង្គ្សា តខែ រ សគពុាំបានសរៀបរាប់ អាំពី របូសឆ្ម របស់ព្ពះអង្គ 

សទ្ តរ សបើសោង្ ាម រាគគគ ិ (រសព្មក្រណាា ) របស់ព្ពះ

ស្តេ មី ខាំរក្ថាន ាំជួយក្ម្ចល ាំង្កាមសោគ សដើមបី បាំសរ ី ព្ពះសទ្ពី 

និង្ ស្តា ប់ សវើយ យល់ព្ពមព្គប់សោបល់ផ្ង្, ការណ៏សនះ 

សគអាច សនន ិោា នបានតដរថា ព្ពះស្តេ មី ចបស់ជាព្សឡាញ់ 

ព្ពះអង្គចូវណាស់ សព្ពាះ ព្ពះសទ្ពី ម្ចនរបូសឆ្មលោ ពិសសស។ 

មួយសទ្ៀរ ពញ ធ្យាំ តដលជាគូសសនហា របស់ព្ពះអង្គចូវ 

សព្កាយពី ព្ពះជ័យសចស្តា  ព្ទ្ង្់សុគរសៅ បានជួបព្បទ្ះព្ពះ

អង្គចូវ ក្៏ចាប់ចិរាសសនហាខាល ាំង្ណាស់ សវើយសព្កាយបនា ិច

មក្ បានស ើញ សឆ្មសុដន ជាន្ចដនយ សវើយនិោយ

សព្បៀបព្បដូចនឹង្ រសែ ី ៣ ពណ៍ ជា គាំនិរ ព្សន្ម គ៉ឺអាច
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បញ្ជា ក្់បាន នូវភាពរបួរមួ ន្ន របូសឆ្មលោ  ពិសសស របស់

ព្ពះអង្គចូវ តដលព្ពះស្តេ មី សមើលស ើញសនាះតដរ។ របូសឆ្ម

លោ  និង្ ព្បាជាា  របស់ព្ពះអង្គ ចូវ សនាះឯង្ តដលជាអាវុធ្យ

ស័ក្ា ិសិទ្ធ សាំរាប់ការពារព្បសោជន៏ ព្សកុ្យួន និង្ ព្ពះបិា

ព្ពះអង្គ។ អាវុធ្យសនះ តដល យួន សគតរង្តរ យក្មក្សព្បើ 

សៅព្សកុ្តខែ រ ព្បក្បសោយសជាគជ័យ ព្គប់សម័យ បនាមក្

សទ្ៀរ។ 

និរិតារបូ នន ទុពវលភាពម្បសុខ្មែរ 

ដូសចនះ ង្គ្សា ីយួន កាល យជា និមិរារបូ ន្ន ទ្ុពេលភាពព្បសុតខែ រ

តដល បុពេបុរសសខមរា ាមរយៈព្បវរា ិស្តង្គ្សាជារិ តរង្តរ

ទ្ុក្ ព្ពះជ័យសចស្តា  ឬ ព្ពះជ័យសជោា ទ្ី២ ជា ជិពរបូភាព 

(image vivante) ន្ន ទ្ុពេលភាពសនាះ តដលវានាាំឲបារ់ទ្ឹក្

ដី ក្មព ុជាសព្កាម។ តរាមពិរ ព្ពះអង្គ មិនតមនជាអនក្

ទ្ទួ្លខុសព្រូវ តរម្ចន ក្់ឯង្សនាះស ើយ។ វាគ៉ឺជា ការទ្ទួ្ល 

ខុសព្រូវទា ាំង្ព្សងុ្ ន្ន ព្បព័នធ  ន្ន រាជានិយម ចាប់ពី សរ

វរស ទ្ី១៧ មក្ តដលនាាំឲបារ់បង់្ទ្ឹក្ដីជារិ ទា ាំង្ខាង្

លិច និង្ ខាង្សក្ើរ។  

ឆ្ក តួម្សី 

ក្ រួព្សី ជាជមង ៉ឺ ម្ចនចាំណាស់ ចាស់សសែ ើនឹង្ពិភពសលាក្។ 

ដូចោ ង្ ព្ពះសាែ  ក្ រួនឹង្ នាង្ វ៉ាះ ព្សីចាម សុខចិរា ដូរ

ស្តសនា នាាំបាំផ្ចល ញរាជសមបរា ិ និង្ ព្ពះសៅពញ រូ សព្ពាះ
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តរព្សី ម្ចន រណាា អសុចិ ព្ទ្ង់្ ព្រូវបារ់បង់្ជីវរិអស្តរ 

នឹង្អវុធ្យ។ តរ ជូនកាល សគទ្ុក្ ង្គ្សា ី ជា អវចីី ជួនកាល ជា 

ឋានសួគ៏ ន្ន ព្បសុ។ ដូច ក្វជីនជារិបារាាំង្ដ៏លបីម្ចន ក់្ 

ស ែ្ ះ Charles Baudelaire ារ់តរង្ក្ាំណាពយ អាំពី ក្ុសល 

និង្ អកុ្សល ន្ន ង្គ្សា ី : 

Imbécile – de son empire 

Si nos efforts te délivraient, 

Tes baisers ressusciteraient 

Le cadavre de ton empire ! 

(Extrait du poème intitulé le Vampire) 

អា ក្ រួ - ចព្ក្អនក្ 

ព្បសិនសយើង្ជួយ 

តរកាមសោគអនក្ 

សព្បាះបានតរសខាែ ច 

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, 

O toi, tous mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs ! 

(Extrait du poème intitulé le Balcon) 

ម្ចា ន្នអនុសសវរយី៏, ឧរាមម្ចា ស់ចិរា ន្នម្ចា ស់ង្គ្សា ីទា ាំង្ឡាយ, 

ឱ សង នួ, អូនគ៉ឺជា ព្គប់សសចក្ា ីសុខ របស់បង្! ឱ សង ួន, អូនគ៉ឺជា  

ព្គប់បាំណុល របស់បង្ ! 
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ដូសចនះ ង្គ្សា ី ជា សញ្ជា  ន្ន បាំណង្ ន្នរណាា , កាមសោគ ន្ន

ទ្ុក្ា  តរក៏្ជា សញ្ជា  ន្នបុរបិុណា សុខ (bonheur absolu) ន្ន

បុរសតដរ។ ព្ព ុាំតដន ន្ន សសចក្ា ីសុខ នឹង្ ទ្ុក្ា  គ៉ឺសែ ិរសៅសលើ 

ធារុ ន្ន បុរស-ង្គ្សា ី និង្ អាំសពើ ន្នសសចក្ា ីសសនហា របស់ 

បុរស-ង្គ្សា ី។ ធារុសនាះ ាមធ្យមែជារិ វាជា សសចក្ា ីសសនហា

បរសិុទ្ធ ចាាំបាច ់សាំរាប់ជីវរិ។ តរអាំសពើ ន្នសសចក្ា ីសសនហា វា

ព្គប់ព្គង្សោយរណាា  ដូសចនះ ព្រូវម្ចន សុសមធា11 សដើមបី 

រក្ា នូវសមា ន្ន អាំសពើ ន្នសសចក្ា ីសសនហា។ សមាសនាះ

ឯង្ វាជា ព្ពាំ តដន ន្ន សសចក្ា ីសុខ នឹង្ ទ្ុក្ា។ សសចក្ា ី

សសនហា សបើាែ ន រណាា សស្តះ ក្៏វាមិនពិរជា សសចក្ា ីសសនហា

តដរ តរ សបើម្ចន រណាា វួសសវរុសពក្ វាអាចនឹង្នាាំមក្

នូវ ទ្ុក្ា  ដូច ព្ពះជ័យសជោា ទ្ី២, ព្ពះសាែ  និង្ ព្ពះអង្គ រូ។ 

ង្តើ ម្ពះេខគ ចូវ ជាេកុសល ? 

សួរថា សរើ ព្ពះអង្គ ចូវ ជា អកុ្សល ន្ន សសចក្ា ីសសនហា ? ព្ពះ

អង្គ ចូវ ថាេ យ នូវព្គប់សសចក្ា ីសុខ ដល់ស្តេ មី។ ការណ៏សនះ 

ជា ក្រពេកិ្ចា ន្ន ភរោិ។ ព្ពះជ័យសជោា ទ្ី២ ព្ទ្ង្់សសនហា 

ព្ពះសទ្ពីណាស់ សព្ពាះព្ពះអង្គ ចូវ ម្ចន គុណសមបរា ិ ជា 

ភរោិលោ ។ សសចក្ា ីសសនហាសនះ ជាបាំណុល របស់ស្តេ មី ដល់ ភ

 រោិ។ ដូសចនះ អាំសពើន្នសសចក្ា ីសសនហា ន្នគូសនាះវាជា បដិការ 

ធ្យមែា។ ដូសចនះ ព្ពះអង្គ ចូវ មិនតមន ជា អកុ្សល ន្ន សស

                                                   

11 ព្បាជាា តដលអាចក្ម្ចា រ់ក្ិសលសបាន។ 
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ចក្ា ីសសនហា សនាះសទ្។ មា ង្មួយសទ្ៀរ សៅ ព្រង់្ ព្ពះអង្គ 

ស ល្ៀរ យក្រួនាទ្ីព្ទ្ង្់ ជា ព្ពះអគគមសវសី និង្ ព្ពះមហា

រាជជននី ន្នព្ក្ងុ្ក្មព ុជា សព្ជៀរតព្ជក្ ក្ន ុង្កិ្ចាការនគរ 

សដើមបី ការពារព្បសោជន៏ ព្សកុ្ក្ាំសណើរ របស់ព្ទ្ង្់ គ៉ឺព្សកុ្

យួន សរើអាចទ្ុក្វាបានជា ការក្បរ់។ សៅព្រង់្ចាំណុចសនះ 

វាម្ចន ភាពចព្មូង្ចព្ម្ចស សព្ពាះថា អាពាវ៏ពិពាវ៏ ព្ពះ

អង្គ ចូវ ជាមួយ ព្ពះជ័យសជោា ទ្ី២ ជាសមពង្ស សព្មះុសព្មួល 

រវាង្ ព្សកុ្តខែ រ និង្ ព្សកុ្យួន សដើមបី ចង្សមព័នធ សមព្រី រវាង្

ព្បសទ្សទាាំង្ពីរ ដូសចនះ ព្ពះអង្គ ចូវ ព្ទ្ង្់ម្ចនរួនាទ្ី ជា

មង្គ្នា ីទូ្រ ព្បចាាំព្សកុ្តខែ រ សដើមបី ការពារព្បសោជន៏ ព្សកុ្

យួន សៅក្ន ុង្ ព្ក្បខណឌ ទូ្រ។ ព្គប់កាលៈសទ្សៈ តដលព្ទ្ង្់ 

ការពារ ព្បសោជន៏យួន គ៉ឺព្ទ្ង្់សធ្យេ ើស ើង្ សចញមុខ ជា

សាំសណើរស្តធារណៈ ដល់ ព្ពះមហាក្សព្រតខែរទា ាំង្ឡាយ សវើយ

ព្ពះសៅតខែរ តរង្តរ ទ្ទួ្លយល់ព្ពមជានិចា។ សរើនរណា ជា

អនក្ទ្ទួ្លខុសព្រូវ ? 


