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ប្រះអាចារ្យ  ហែមច ៀវ 
បកើតឆ្ន ំ ១៨៩៨    អនិ្ចចធម្ម ឆ្ន ំ ១៩៤៣ 

រោឋ ភិ ល បក្កាម្អធិបតីភាពថ្ន្បលាកបសនាក្បមុ្ែ លន់នល ់ 
ក្បធានាធិបតីថ្ន្សាធារណរដ្ឋខែមរ សបក្ម្ចនាសម័្យក្បជំុកាលពីថ្ងៃទី ២២ មី្នា ១៩៧២ 

ទទួលសាា ល់នូ្វអំបពើលអទំងឡាយខដ្លក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ  
 ន្បធវើជូន្ក្បជាជាតិខែមរ ។ 
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ចេ ក្តីច្តើម 

 
 បេតុខដ្លនំាឱ្យបកើត ន្ជាកូន្បសៀវបៅ ជីវក្បវតតិអាចារយ ហែមច ៀវ ប ើងបោយសាររោឋ ភិ

 ល បលាកបសនា ក្បមុ្ែ លន់នល ់ ន្សបក្ម្ចចាត់ឱ្យនំាអដ្ឋិធាតុបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ម្ក
បធវើបុណយជាឧឡារកិ សម្តាម្កិតតិយស ខដ្លជាតិក្តូវតម្កល់តបម្កើងបលាកជារដ្ឋបុរស។ ក្កសួងធម្មការ 
ក្តូវទទួលភារៈបរៀបចំកម្មវធីិបុណយ និ្ងចាត់ខចងកិចចការសពវសារបពើ បធវើឱ្យពិធីបន្ោះ ន្សបក្ម្ច និ្ង ន្
អធិកអធម្ សកតិសម្នឹ្ងកតតិគុណថ្ន្ក្ពោះសពបន្ោះ។ 

ដូ្បចនោះ គណៈកម្មការមួ្យក៏ ន្បបងកើតប ើងកនុងថ្ផ្សទថ្ន្ក្កសួង បដ្ើម្បីចំាក្បតិបតតិឱ្យ ន្សបក្ម្ច
កិចចការទំងពួង។ កនុងបណ្តត  កិចចការទំងបន្ោះ គណៈកម្មការក៏យល់ថា ក្តូវប ោះពុម្ពផ្សាយនូ្វជីវក្បវតតិ 
ថ្ន្រដ្ឋបុរសរបូបន្ោះឱ្យ ន្សុសសាយ សក្ាប់ឱ្យម្ហាជន្  ន្ដឹ្ង ន្សាា ល់ចាស់ក្គប់គ្នន ផ្សង តបិត
សកម្មភាពរបស់បលាកផុ្សតរលត់បៅ បក្ចើន្ឆ្ន ំម្កបេើយ។ បដ្ើម្ប ីន្សបក្ម្ចបំណងបន្ោះ គណៈកម្មការ 
ក៏ ន្ជូន្មុ្ែងារបៅបលាក គុយឡតូ្ ឱ្យទទួលភារៈស្រសាវក្ជាវ បេើយបរៀបបរៀងជាអតថបទប ើងកនុង
បពល យ៉ាងឆ្ប់  ឱ្យទន់្ពិធីបុណយ។ បលាក  គុយឡតូ្ ក៏បំបពញមុ្ែការបន្ោះ ន្ទន់្បពល នំាយក
អតថបទម្កក្បគល់ឱ្យគណៈ កម្មការ បេើយគណៈកម្មការក៏ក្បជំុគ្នន ពិនិ្តយ ខងម្ងយសក្ម្លួអតថបទបន្ោះ
ភាា ម្ សបក្ម្ចយកជាការ បេើយប ោះពុម្ពផ្សាយ ជាសាធារណៈកនុងបវលាបន្ោះ។ 

 
                                                                                 ភនំបពញ  ថ្ងៃទី២៦  ឧសភា  ១៩៧២ 
                                                                                           ក្បធាន្គណៈកម្មការ, 
                                                                                              បលាក មុ ៉ាំងមូរ្ ី
                                                                                     អនុ្រដ្ឋបលខាធិការ ក្កសួងធម្មការ 
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អារ្មភក្ថារ្រេអ់្នក្និរនធ 

 
      តំាងពីបកមងម្ក ែ្ុំ ទខតឮចាស់ៗាន្បលាកឪពុកែ្ុំ ទជាបដ្ើម្  ដំ្ណ្តលនាម្បលាកអាចារយ 
ហែមច ៀវ ជាបរឿយៗ ថាបលាកាន្បរឿងក្តវូ រងំចាប់ផ្សសកឹ រចួយកបៅោក់គុកបៅបកាោះប្ត្ឡា  
លុោះក្តាខតសុគតបៅទីបនាោះបៅ។ បរឿងបន្ោះ បធវើឱ្យែ្ុំ ទចង់ដឹ្ងបរឿងរ៉ា វពិតរបស់បលាកខាា ំងណ្តស់ បទើប
សម័្យបក្កាយៗម្ក ែ្ុំ ទខតងពាយម្សាកសួរក្ពោះសងឃ និ្ង ក្គេសថចាស់ែាោះៗខដ្ល ន្ដឹ្ងទន់្
បរឿងបន្ោះផ្សង ាន្ក្ពោះបរម្សពសបម្តចក្ពោះសងឃរជ ជួនណាត្  ខដ្លក្តូវជាក្គូរបស់ បលាកអាចារយ  
ហែមច ៀវ ជាបដ្ើម្។ បក្ៅពីបន្ោះក៏បៅាន្ក្ពោះសងឃ និ្ង ក្គេសថចាស់ៗែាោះបទៀត ខដ្ល ន្សាា ល់
ក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ យ៉ាងចាស់លាស់ ក្ពម្ទំង ន្ចូលរមួ្សកម្មភាពជាមួ្យនឹ្ងបលាកអាចារយ
បន្ោះផ្សង  ន្ាន្ពុទធដី្កា និ្ងនិ្យយ យ៉ាងពិសាត របកាោះកាយឱ្យែ្ុំសាត ប់ ក្ពម្ទំងជួយរកឯកសារឱ្យ
ែ្ុំ ទបទៀតផ្សង គឺក្ពោះបោធិវងស េូហាយ, ក្ពោះអាចារយ ហរ៉ែនេខុ ក្ពោះភិកខុ ប៉ែ ងខាត្់ បលាក       
រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល, បលាក ជុ៉ាំមួង, បលាកញូងចេឿង...។ 
 ែ្ុំ ទ ន្រកាកំណត់ ខដ្ល ន្កត់បន្តិចម្តងៗ តាម្ោកយក្ពោះសងឃ និ្ងអស់បលាកជំនាន់្បនាោះ
ពិពណ៌នាទុករេូតម្ក  បោយពំុទន់្ ន្បរៀបបរៀងបដ្ើម្បីប ោះពុម្ពអវីបទ។ 
 ខត, លុោះម្កដ្ល់ថ្ងៃទី១៨ ខែបម្សា ១៩៧២ កនុងកិចចក្បជំុពិភាកាបរឿងបៅយកក្ពោះអដ្ឋិធាតុ ក្ពោះអា
ចារយ ហែមច ៀវ អំពីបកាោះក្តឡាចបនាោះ ក្កសួងធម្មការ ខដ្លាន្បលាក មុ ៉ាំងមូរ្ ីអនុ្រដ្ឋបលខាធិការ
ក្កសួងធម្មការជាក្បធាន្ តក្ម្ូវឱ្យែ្ុំ ទ ស្រសាវក្ជាវបរឿងបលាកក្គូអាចារយ ហែមច ៀវ បន្ោះឱ្យ ន្ជាក់
លាក់, ែ្ុំ ទនឹ្កប ើញដ្ល់ឯកសារខដ្លែ្ុំ ន្សន្សំទំងប៉ាុនាម ន្, ែ្ុំ ទក៏ាន្ចិតតបសាម្ន្សស ចាប់
បរៀបបរៀងក្បវតតិរបស់បលាកក្គូអាចារយបន្ោះប ើង។ 
 លុោះបរៀបបរៀងរចួ ខាា ចាន្ការភាា ំងភាា ត់ ែ្ុំ ទក៏ចម្ាងជាបក្ចើន្ចាប់ថាវ យសបម្តចក្ពោះសងឃរជ 
ែួត្- តាត្ គណៈម្ហា និ្កាយ, ក្ពោះបោធិវង័ស េូហាយ, បលាក ជុ៉ាំមួង, បលាករ ុណ្ណ  នទម៉ែុល, 
បលាក នួនរ ុត្ សូម្ក្ពោះអងា និ្ង អស់បលាកទំងបន្ោះជួយពិនិ្តយខងម្ បដ្ើម្បីឱ្យ ន្ក្តឹម្ក្តវូ។ រចូ
បេើយែ្ុំ ទក្បមូ្លកំខណរបស់ក្ពោះអងា និ្ង អស់បលាកទំងបនាោះ ម្កបញ្ចូ លតក្មឹ្ម្យកជាការ ន្។  
 កនុងងិរបវលា ខដ្លែ្ុំ ទកំពុងបរៀបបរៀងបរឿងក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ, ក្កុងភនំបពញ ខតង ន្
ទទួលរងក្គ្នប់   រខូកកតជា បរឿយៗ បេើយក្កុង និ្ងទីក្បជំុបក្ចើន្កខន្ាងកនុងសាធារណរដ្ឋខែមរ កំពុងរង
ក្គ្នប់ខបកក្គ្នប់កំាបភាើងតូចធំ... គឺថា ស្រសុកខែមរកំពុងរង វនិាសកម្មបែទចខាទ ំសបម្បើម្ណ្តស់។ 
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 ែ្ុំសូម្បន់្ស្រសន់្ សូម្ឲ្យសង្រ្ងាា ម្បៅទីបន្ោះឆ្ប់រលត់សៃប់បៅ សូម្ឲ្យក្បជាពលរដ្ឋខែមរ ខដ្លកាន់្
ក្ពោះពុទធសាសនា  ន្សុែសបាយចបក្ម្ើន្ប ើងវញិ ! 

 
ជចោ ប្រះរុទ្ធសាេនា ! 
ជចោ សាធារ្ណ្រ្ដ្ឋហខែរ្ ! 

ភនំបពញ ថ្ងៃបៅរ ៍១ បកើត  ខែ  បជសឋ ឆ្ន ំជូត 
ចតាវ ស័ក ព.ស. ២៥១៦ ក្តូវនឹ្ងថ្ងៃទី ១៣ ឧសភា ១៩៧២ 

គុយឡតូ្ 
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ប្រវត្តិអាចារ្យ ហែម ច ៀវ 
     
វគគទ្ី ១ : ក្៉ាំចណ្ើ ត្  

 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បកើតបៅថ្ងៃអងាា រ ខែា  ឆ្ន ំច ព.ស. ២៤៤១ គ.ស.១៨៩៨ 
បៅ ំុ     ទ្៉ាំនរ់ធ៉ាំ ស្រសុករញាឮ បែតតក្ណាត ល។ ឪពុកប ម្ ោះ ហែម បធវើជាបម្ស្រសកុ ាត យប ម្ ោះ 
ទ្ីវ។ ាន្បងបអូន្ ៤ នាក់គឺប ម្ ោះ ហែម ល,ី ហែម ែួត្, នាង ហែម េ ុ និ្ងនាង ហែម- 
សាយ ឯបលាក ហែមច ៀវ ជាកូន្ទី ២ បនាទ ប់ពី ហែម ល ី។ 

 
វគគទ្ី២ : ជីវភារក្មុរ្ 

 កាលពីបៅបកមង កុារ ហែមច ៀវ ាន្ជីវភាពដូ្ចអនកស្រសុកអនកខស្រសធម្មតាខដ្រ។ ធាា ប់បដ្ើរ
តាម្ាត យបៅខស្រស ធាា ប់ឃ្វវ លបគ្នជាមួ្យបកមងគងាវ ល ធាា ប់អាស្រស័យទឹកតាម្ោន្បជើងបគ្ន ធាា ប់ចំា
ចាប ធាា ប់អាស្រស័យ យហាលថ្ងៃបៅត  បៅកណ្តត លខស្រស ធាា ប់ក្តូវបភាៀងក្តូវែយល់ គឺថាាន្
សម្បុរខសបកជាកូន្កសិករសុទធសាធ។ បេើយបោយឪពុកាត យជាអនក កាន់្បគ្នរពក្ពោះពុទធ
សាសនាមុ្តាំបនាោះ កុារ ហែមច ៀវ ខតង ន្ចូលវតតវ៉ា សាត ប់បលាកសូក្តធម៌្ បលាកបទសន៍្ 
រល់ឱ្កាសបុណយជាមួ្យឪពុកាត យពំុខដ្លខាន្។ 
 លុោះវយ័លមម្ឱ្យបៅវតតបេើយ បម្ស្រសកុហែម ជាឪពុកក៏ ន្ម្កក្បបគន្ឱ្យបៅនឹ្ងក្ពោះក្គសូងឃ
សតាថ    ជួនណាត្ វតតឧណ្តា បលាម្ក្កុងភនំបពញ បោយក្ពោះក្គូអងាបន្ោះក៏ជាអនកធាា ប់ក្បស្រស័យរប់
រកជិតដិ្តរបស់បម្ស្រសុក ហែម ស្រសាប់។ 

 
វគគទ្ី៣ : ជីវភារេកិ្ា 

 ម្កបៅនឹ្ងក្ពោះក្គូសងឃសតាថ  ជួនណាត្, កុារ ហែមច ៀវ ជាបកមងយកចិតតទុកោក់
បរៀន្សូក្តអកសរ លំនំាឥតាន្បធវសដ្របដ្ល់បចោះអាន្បចោះសរបសរ។ ជាកុារាន្បញ្ញា ប្ាៀវឆ្ា ស 
ាន្ឫកោសម្រម្យ ក្ពោះក្គូសងឃសតាថ  សពវក្ពោះទ័យណ្តស់ និ្ម្ន្តបៅណ្ត បៅសូក្តម្ន្ត បៅ
បទសន៍្ ខតងខតយកកុារ ហែមច ៀវ ឱ្យសាព យងង់យម្បៅ តាម្ពំុខដ្លខាន្។ 
  បធវើតាម្ទំលាប់ពុទធសាសនិ្កខែមរ ាត យឪពុក ន្បំបួសកុារ ហែមច ៀវ ជា
សាម្បណរ បេើយឱ្យបៅនឹ្ង ក្ពោះក្គូសងឃសតាថ តបៅបទៀត។ សាម្បណរ ហែមច ៀវ ក៏បផ្សតើម្
សិកាក្ពោះបរយិតតិធម៌្ប ើង បេើយការសិកាក៏ ន្ ចបក្ម្ើន្លូតលាស់ជាលំោប់។  
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  ដ្ល់ជនាម យុ ២០ ឆ្ន ំ (គ.ស.១៩១៧) ក៏ ន្បំបពញឧបសម្បទជាភិកខុបៅនឹ្ងវតតលងាក  
បោយាន្ក្ពោះម្ហារមិ្លធម្ម ចថាង ជាក្ពោះឧបជាយ៍ ាន្ក្ពោះក្គបូវរវជិាា  លវីឯម និ្ងក្ពោះក្គូ
សងឃសតាថ  ជួនណាត្ ជាក្គ ូសូក្ត។ 
 បោយការែិតែំឥតបធវស បៅឆ្ន ំ១៩៦១ ក្ពោះភិកខុហែមច ៀវ ក៏ ន្ក្ប ងជាប់សញ្ញា បក្ត
សាលា លីជាន់្ែពស់  ន្បលែ ៦ ។(Diplôme de L ´ Ecole Supérieure de Pali) 

វគគទ្ី៤  :  ជីវភារក្នងុមុខងារ្ 
  សម័្យបនាោះ រជការអាណ្តពា ល  ន្បបងកើតឱ្យាន្សាលាបឋម្សិកាបៅតាម្វតត
នានាកនុងក្បបទស បេើយ បបងកើតមុ្ន្បគគឺបៅនឹ្ងបែតតកំពត។ កាលបណ្តោះបៅហាវ យបែតតកំពតគឺ
 រងំប ម្ ោះ     ចរ្េសមូ ក៏ ន្ពឹងោក់បលាកក្គូ បម្គុណវតត អ្ងគេរូ្ភី បៅវតតក្ចនាោ រ្ ស្រសុក
កំពង់ក្តាច បែតតកំពត ឱ្យជួយរកក្ពោះសងឃខដ្លាន្សញ្ញា បក្តបចញពី សាលា លីជាន់្ែពស់ 
ឱ្យម្កជួយបបក្ងៀន្ក្ពោះសងឃឯបទៀតខដ្លនឹ្ងក្តវូក្បមូ្លបក្ជើសបរ ើសពីវតតឯបទៀតៗ កនុងបែតតកំពត 
បដ្ើម្បីឱ្យសងឃទំងបនាោះ ាន្ចំបណោះវជិាា គរបុកាសលយ បដ្ើម្បនឹី្ងបងាា ត់សាលាបឋម្សិកាបៅកនុង
វតតរបស់ែាួន្ បេើយក្តវូការ ក្ពោះសងឃខដ្លាន្សម្តថភាពម្កពីភនំបពញ បនាោះជួយក្តួតសាលា
បឋម្សិកាកនុងបែតតកំពតផ្សង។ ឱ្យបៅបរៀន្បដ្ើម្បីយក ចំបណោះវជិាា បៅបងាា ត់បងាា ញបៅសាលា
បឋម្សិកា ខដ្លនឹ្ងបបងកើតឱ្យាន្បៅនឹ្ងវតតរបស់ក្ពោះសងឃទំងបនាោះ។ ឯទីវតត ក្បជំុសម្ណ
និ្សសិតបដ្ើម្បសិីកាគរបុកាសលយបនាោះ គឺវតតក្កំាងដូ្ង ស្រសុកបនាទ យាសកំពត។ គឺថាបគនិ្ម្ន្ត
បលាកបៅបនាោះ ពំុខម្ន្បៅបបក្ងៀន្ធម៌្អាង៌អវីបទ គឺឱ្យអប់រសំម្ណនិ្សសតិ បដ្ើម្បីឱ្យបចោះដឹ្ង បៅ
បបក្ងៀន្បៅសាលាបឋម្សិកាតបៅបទៀត ខតប៉ាុបណ្តា ោះ។ គិតបៅ ខផ្សនកអប់រជំាតិបយើង ក្តវូាន្ក្ពោះ
សងឃជាអនកដឹ្កមុ្ែមុ្ន្បគជាដ្រប។ 
 ចំខណកក្ពោះបម្គណវតត អ្ងគេរូ្ភី កាលបបើ ចរ្ ៉ែ េុដី្ង់ បែតតកំពតពឹងោក់ដូ្បចនោះ ក៏និ្ម្ន្តម្ក
ភនំបពញជួបនឹ្ង ក្ពោះក្គសូងឃសតាថ  ជួន ណាត្ ខដ្លធាា ប់សាា ល់គ្នន  ឱ្យជួយរកក្ពោះសងឃាន្ 
សម្តថភាពតាម្រជការកំណត់បនាោះ។ ក្ពោះក្គូសងឃសតាថ  ក៏បៅក្ពោះភិកខុ ហែមច ៀវ ម្កក្ ប់
ពិបក្គ្នោះការបោយចង់តក្ម្ូវឱ្យភិកខុបន្ោះបចញបៅបំបរ ើខផ្សនកបនាោះ ផ្សង។ ក្ពោះភិកខុហែមច ៀវ ក៏ ន្
ក្ពម្បក្ពៀងនិ្ម្ន្តបៅ បោយបសចកតីសម័ក្គ។ 
 តំាងពី ន្បចញពីភនំបពញម្កបំបពញកិចចការបៅក្កំាងដូ្ង ក្ពោះភិកខុ ហែមច ៀវ ខតងែិតែំ
យកចិតតទុកោក់បំបរ ើរដ្ឋ និ្ងសាសនាខាា ំងណ្តស់ ឥតគិតខាា ចបន្ឿយេត់បសាោះប ើយ។ បលាក
 ន្បងាា ត់បបក្ងៀន្ក្ពោះសងឃខដ្លម្កបរៀន្បនាោះ បោយក្ពោះទ័យបសាម ោះ និ្ងបោយែិតែំបំផុ្សត 
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បលាកខតងាន្ពុទធដី្កាថា បលាកចង់ឱ្យក្ពោះសងឃទំងបនាោះបចោះដឹ្ង បដ្ើម្បីយក ចំបណោះបនាោះបៅ
បបក្ងៀន្កូន្បៅខែមរតបៅបទៀតឱ្យបចោះដឹ្ងក្ពម្គ្នន ផ្សង។ បក្ៅពីការបងាា ត់គរវុជិាា  ភិកខុហែមច ៀវ 
ក្តូវ ន្ ឧ សក ឧ សិកាជាបក្ចើន្វតតនិ្ម្ន្តបៅសខម្តងធម៌្បទសនា ពន្យល់ពីបុណយ ប ពីផ្សាូវ
បលាកនិ្ងផ្សាូវធម៌្ ខដ្លាន្បគ ចុោះចូលបពញចិតតនឹ្ងបលាកជាបក្ចើន្។ បោយចិតតបម្តាត  និ្ងសបនាត
សបន្ោះ ាន្ក្ពោះសងឃនិ្ងពុទធបរស័ិទចូលចិតតបលាកណ្តស់។ 
 បៅខែមី្នា ១៩៣១ សាលា លីជាន់្ែពស់ ក្តូវការបក្ជើសបរ ើសសាស្ត្សាត ចារយភាសា លីពីរ    
របូ។ បបកខជន្ខដ្លអាច ក្បលង ន្ ក្តវូាន្ជាចំា ច់ម្ធយម្សិកាបក្តសាលា លីជាន់្ែពស់។ 
ក្ពោះភិកខុហែមច ៀវ ក៏ ប្ាៀតម្កក្ប ងនឹ្ងបគ ខដ្រ។ ខតគួរឱ្យសាត យបន្តិច កនុងការក្ប ងបក្ជើស
បរ ើសបនាោះ បលាកក្ប ងជាប់បលែ៣ ដូ្បចនោះបលាកពំុ ន្ជាប់ជា សាស្ត្សាត ចារយដូ្ចបំណងប ើយ ឯ
អនកជាប់បលែ១ និ្ងបលែ២ ខដ្លក្តូវខតងតំាងជាសាស្ត្សាត ចារយបនាោះ ក៏ជាមិ្តតរបស់បលាក ខដ្រ គឺ
ក្ពោះភិកខុ អ្ ុ រ្េ ់និ្ង ហរ៉ែនេខុ ។ ក្ពោះភិកខុ ហែមច ៀវ ក៏បៅបៅក្កំាងដូ្ងវញិ។ 
 ប៉ាុខន្តកន្ាងម្កក្បាណជា ៦ ខែ សាស្ត្សាត ចារយាន ក់បៅសាលា លីជាន់្ែពស់ គឺអនកឧកញ៉ា
ក្ពោះធម្មក្បីជា នាម្ ក្ង  ន្ទទួលអនិ្ចចកម្មបៅ បលាកក្កម្ការ ជុ៉ាំច ៉ែ  បធវើការបៅក្ពោះរជបណ្តា
ល័យ ខដ្លជាអនកចាត់ការកនុងសាសន្សិកាធិការ ក៏ ន្ពិបក្គ្នោះនឹ្ងក្ពោះក្គូសងឃសតាថ  ចង់សំុ
តំាងក្ពោះភិកខុ ហែមច ៀវ ជាសាស្ត្សាត ចារយ ជួសប ើង បោយពំុចំា ច់ក្ប ង បទៀត បក្ោោះបលាក
កាលក្ប ងបនាោះក៏ជាប់បលែ ៣ ស្រសាប់។ ក្ពោះក្គូសងឃ សតាថ សំុឱ្យបលាក ជុ៉ាំច ៉ែ  ពិបក្គ្នោះនឹ្ង
អស់ បលាកឯបទៀតចុោះ  កំុឱ្យាន្ោកយបគថាបលាកជួយខតសិសសរបស់ឯង។ បលាក ជុ៉ាំច ៉ែ  ក៏ ន្
ពិបក្គ្នោះនឹ្ងអនកធំខាងបលើ បទៀតជាបដ្ើម្គឺនាងកញ្ញា ការីហឡេ អនកក្គប់ក្គងក្ពោះ រជបណ្តា ល័យ, 
ក្ពោះម្ហាវមិ្លធម្ម ចថាង ចាងហាវ ងសាលា  លីជាន់្ែពស់, ចរ្េុដី្ងស េ ចូរ៉ែរ្ចីយើរ្ ក្ពម្ទំងស
បម្តចចក្កី រ៉ែុណ្ណ  រដ្ឋម្ង្រ្ន្តីក្កសួងសិកាធិការ។ អស់បលាកទំង បនាោះ  ន្យល់ក្ពម្តាម្សំបណើ
បន្ោះ។ 
 ថ្ងៃទី២២ ខែកម្ភៈ ១៩៣២ ក្ពោះភិកខុហែមច ៀវ  ន្ក្តូវខតងតំាងជាសាស្ត្សាត ចារយភាសា
 លី បៅសាលា លី ជាន់្ែពស់។ 
 បេើយបខន្ថម្បលើនាទីសាស្ត្សាត ចារយបន្ោះ បលាកក្តូវខតងតាំងជាសាជិកក្កមុ្ជំនំុ្ក្ពោះថ្ក្តបិដ្ក
ផ្សងបទៀត (រជបញ្ាតតិ បលែ៣៦ ចុោះថ្ងៃទី២៦ មី្នា ១៩៣២ កនុងជំនាន់្េាួងសីុសុវតថិមុ្នី្វងស និ្ង ចរ្
េុដី្ងស េ ចូរ៉ែរ្ចីយើរ្  េុលីចវ៉ែស្តេត) ។ 
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 កាលបបើ ន្បធវើជាសាស្ត្សាត ចារយបៅសាលា លីជាន់្ែពស់បេើយ បលាកក៏ ន្ាន្មិ្តតភកតិជា
អនកបចោះដឹ្ង កាន់្ខតបក្ចើន្ ជាពិបសស ន្បៅជិតក្ពោះសងឃកំពូលៗជំនាន់្បនាោះផ្សង ខដ្លរតឹខតបធវើ
ឱ្យបលាកាន្ចំបណោះដឹ្ង ទូបៅកាន់្ខតក្បបសើរប ើង។ ម្ា៉ាងបទៀត ការបងាា ត់បបក្ងៀន្សិសស ក៏
អាចឱ្យបលាកាន្ការពិបសាធក្ជាលបក្ៅ ខងម្បទៀត។ សាស្ត្សាត ចារយសម័្យបនាោះ បគបៅែាីថា      
«អាចារយ»។ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្បគសាា ល់បោយបក្ចើន្ បោយសាបលាកពូខកបបក្ងៀន្ 
ពូខក បទសន៍្ ប៉ាុខន្តសំខាន់្បំផុ្សតខដ្លបធវើឱ្យបលាកាន្ប ម្ ោះលបីបនាោះគឺក្តង់បលាកជាក្ពោះសងឃសីុវ ិ
ល័យ ភាឺសាវ ង ាន្គំនិ្ត ងមីៗជាបក្ចើន្ បោលឱ្យចំបៅ គឺថាបលាកបជឿន្បលឿន្ ស្រសឡាញ់ឯករជយ
ស្រសុកបទស ហា៊ា ន្និ្យយហា៊ា ន្ថា ខដ្លសម័្យបនាោះ បគពំុសូវហា៊ា ន្។ 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្របូលកខណៈ សាម ធំ ចបងកោះបរៀវ ថាៃ សទូលាយ ថាា ម្ខងាន្ ស
បម្ាងក្កាងក្កឪ មូ្លក្គលួច។ ជាអនកាន្បវហារ  ន្ាត់ ន្ក បគចូលចិតតសម្តីបលាកណ្តស់។ 
បលាកាន្កិរយិស្រសគត់ ស្រសគំ  បេើយាន្បរមិ្ណឌ លសម្រម្យមិ្ន្រយីករយក ឫកោថ្ងាងនូរ និ្ង   
សងាា ។ បលាកជាអនកាន្អនាម័្យ។ 

វគគទ្ី៥  : និេសយ័គ៉ាំនតិ្ 
 ក) បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្គំនិ្តបជឿន្បលឿន្និ្យម្ ចូលចិតតដឹ្ងសាថ ន្ការណ៍ពិភព
បលាក។ បលាកចូលចិតតអាន្សារព័ត៌ាន្ ទសសនាវដ្តីជាភាសា ថៃ និ្ងកាខសត បរ៉ាំង ាន្
កាខសត ឡាចវរ្ចីត្ អ្ូរីនីញ៉ែុង អា ៉ាំប៉ែ េយ៉ែល ់និ្ង ចប្រេដ្ឺចេែកង។ ឯសារព័ត៌ាន្ និ្ងទសស
នាវដ្តីជាតិបយើងពំុទន់្ាន្បទ ាន្ខតសារព័ត៌ាន្ នគរ្វត្ត ខដ្លចាប់បចញផ្សាយពីឆ្ន ំ១៩៣៦ 
ខដ្លដឹ្កនាំបោយបលាក េងឺង៉ែុក្ថាញ,់       ប៉ែ  ឈនឺ, េុ៊ឹមវ៉ែ ....ឯទសសនាវដ្តីគ្នម ន្
បសាោះ។  
 សម័្យបនាោះ ក្បជាជន្ពិភព អារ៉ែ រ់ និ្ង អាស្តែវកី្ ខដ្លបៅបក្កាម្អាណ្តនិ្គម្បរ៉ាំង បចោះ
ាន្គំនិ្ត    បោះប រទម្ទរយកឯករជយបេើយ បេើយបម្អាណ្តនិ្គម្និ្យម្បន្ោះខតងខតបក្បើ
កាា ំងអាវធុបង្រ្ងាក បក្បបទសទំងបនាោះ។ ដំ្ណឹងទំងបនាោះនំាឱ្យបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្
គំនិ្តកាន់្បជើងជួយគិតវសនាក្បបទសតូចតាចទំងបនាោះ រចួផ្សាូរផ្សាងម្កនឹ្ងក្បបទសខែមរខដ្លបៅ
បក្កាម្អំណ្តច រងំផ្សងខដ្រ។ បលាកខតងនិ្យយសាៃ ត់កំ ំងថា រងំជាអនកជិោះជាន់្បគណ្តស់។ 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្មិ្តត រងំាន ក់ប ម្ ោះ ម៉ែ នីរូ ខដ្លបចោះខតនិ្យយពីបរឿង
ន្បយ យ សកលបលាកក្ ប់ហាក់ដូ្ចជារតឹខតបំភាឺបលាកឱ្យកាន់្ខតភាឺប ើងបទៀត។ 
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 សម័្យបនាោះផ្សងខដ្រ បរ៉ាំង និ្ង អាឡមឺ៉ែង់ បផ្សដើម្ចាំងគ្នន  បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ  ន្
តាម្ោន្ ក្ពឹតតិការណ៍បនាោះរល់ៗថ្ងៃ បេើយបបើប ើញពត៌ាន្ថាទ័ព បរ៉ាំង ចាញ់ អាឡមឺ៉ែង ់
បលាករខម្ងាន្ពុទធដី្កាក្ ប់ សិសសគណថា បរ៉ាំងអន់្ណ្តស់  អាឡមឺ៉ែង់បទើបពូខក ! 
 សម័្យបនាោះក្បបទសបយើងបៅបក្កាម្អំណ្តច រងំ ម្ង្រ្ន្តីខែមរភាគបក្ចើន្សឹងខតចូលចិតត
 រងំ ផ្គា ប់ផ្សាុន្ រងំបដ្ើម្ប ី បុណយសកតិ បគមិ្ន្ក្តូវការនឹ្ងបរឿងរបំោោះស្រសុកបទសអវីបទ។ ពំបនាល
របស់ក្ពោះអាចារយហែមច ៀវ រខម្ងក្ជួតក្ជាបដ្ល់ ក្តបចៀកអស់បលាកទំងបនាោះ មិ្ន្ខដ្លបធវើឱ្យ
អស់បលាកទំងបនាោះមិ្ន្សបាយចិតត។ បគកួចកនុងចិតតថាបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បន្ោះាន្
គំនិ្តក្បឆំ្ងនឹ្ង រងំបេើយ។ 
 បលាកក្គូអាចារយ   ហរ៉ែនេខុ  ខដ្លជាមិ្តតភកតិ  ដឹ្ងថាាន្បគមិ្ន្សបាយចិតតនឹ្ងក្ពោះ    
អាចារយ  ហែមច ៀវ  ក៏ក្ ប់រលឹំកក្ពោះអាចារយបន្ោះថា : 
 «សូម្ឱ្យបលាកបអូន្ ច ៀវ ឯងក្បយ័តនាត់បន្តិចបៅ ពីបក្ោោះាន្បគសំគ្នល់ថា បយើងក្បឆំ្ង
នឹ្ង រងំ ក្បយ័តនគិញ រងំបគយកការណ៍ ន្ បគនឹ្ងចាប់បៅបធវើបទស! 
 ខតបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ប្ាើយតបវញិថា : 
 «បលាកបង េខុ ឯង បបើមិ្ន្ហា៊ា ន្និ្យយ បៅឱ្យបសៃៀម្បៅ! បបើមិ្ន្ជួយចូកជួយខចវកំុយក
បជើងរទឹក! បៅឱ្យបសៃៀម្!  ចំា្អិន្សឹុម្សីុបៅ!  សម័្យបន្ោះក្តូវខតហា៊ា ន្និ្យយែាោះ  ោស់គ្នន ឱ្យ
យល់បរឿងពិភពបលាក     ពិភពបលាកបគភ្ាក់បផ្សអើលែាោះ បេើយ បយើងក្តូវបបើកខភនកបម្ើលបគែាោះផ្សង! 
 បលាកអាចារយ េខុ ក៏បៅបសៃៀម្ខាា ចក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ បបនាទ ស។ 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្សិសសជំនិ្តមួ្យរបូ គឺបលាក នួនឌងួ ។ បលាកនួនឌួង 
ាន្និ្សស័យ ដូ្ចបលាកខដ្រ។ 
 ែ) បោយនិ្សស័យគំនិ្តជាអនកបដិ្វតតន៍្ ខដ្លសម័្យបនាោះបគមិ្ន្ដឹ្ងនឹ្ងឱ្យប ម្ ោះបៅថាដូ្ច
បម្តចផ្សង បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ខតងខតចង់ប ើញស្រសុកបទសបចញផុ្សតពីចំណុោះបគ ចង់ប ើញ
ការតស៊ាូរបស់ក្បជាជន្ខែមរបដ្ើម្បឯីករជយ។ ដូ្បចនោះ បទសនាកនុងទីណ្តក៏បោយ បោលអវីក៏បោយ 
បក្ចើន្ខតបផ្សអៀងបៅបលើការរលឹំកោស់បតឿន្ពុទធបរស័ិទឱ្យយល់បរឿង ជាតិបនាោះជាដ្រប។ ធម្ម
បទសនារបស់បលាក  ាន្បក្ចើន្ខតបរឿង វរីយិ ពាយម្ កំុឱ្យែាិលក្ចអូស។ បលាកថាការែាិល
ក្ចអូស បខណត តបបណ្តត យ ក្បចំាបគក្បចំាឯងបនាោះ គឺជាបទស នំាឱ្យែាួន្ធាា ក់បៅកនុងទសភាព
បោយក្តង់ខតម្តង។  បលាកចូលចិតត យកោកយ «ទសភាព» បន្ោះម្កខវកខញកណ្តស់ បេើយផ្សាូរផ្សាង
បក្បៀបបធៀបជារបបៀបោស់បតឿន្សក្ាប់ស្រសកុបទសផ្សង បលាកាន្ពុទធដី្កាបរឿយៗថា  បយើងរល់
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គ្នន បៅកនុងវដ្ដសងារបន្ោះ សឹងសថិតបៅកនុងអានុ្ភាពរបស់កិបលសក្គប់គ្នន  បយើងជា «ទសករ» 
របស់កិបលសក្គប់គ្នន ។ ទសភាពបន្ោះជាទម្ៃន់្សងកត់ជីវតិមួ្យជាន់្បៅបេើយ ប៉ាុខន្តបធវើដូ្ចបម្តច បបើ
បយើងបៅ ក្តំាកនុងអន្ាង់វដ្ដសងារដូ្បចនោះបៅបេើយ នឹ្ងបគចបៅឯណ្តរចួ? បយើងក្ទំចុោះ! ប៉ាុខន្តបបើ
បយើងបន្ោះឯង សុែចិតតក្បគល់ែាួន្ជា «ទសករ» របស់ម្នុ្សសដូ្ចគ្នន បទៀតបនាោះ ការបន្ោះគួរឱ្យសាត
យបពកណ្តស់ បយើងដូ្ចជាសតវធាតុខតម្តង! បយើងមិ្ន្គួរទទួល ទម្ៃន់្ «ទសភាព» បន្ោះម្កទូល
ខរកបទៀតបសាោះ! 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ  ន្រលឹំកសិសសគណថា បកើតម្កជាម្នុ្សសក្តូវាន្ការ
ពាយម្ តស៊ាូ កំុអស់ សងឃឹម្ឱ្យបសាោះ។ 
 អំពីបរឿងពាយម្ «វរីយិៈ» បលាកឧសាេ៍នំាក្ពោះជន្កជាតកម្កដំ្ណ្តលណ្តស់ បសទើរក្គប់
បរឿងខដ្លក្តូវបទសនា។ បដ្ើម្បីពន្យល់អនកសាត ប់ឱ្យបកើតគំនិ្តពាយម្ប ើង បលាកថា : ក្ពោះជន្ក
បោធិសតវ បលាកពំុលោះបង់វរីយិភាពប ើយ សូម្បីលិចសំបៅវបងវងបកាោះបក្តើយ ប ើញមុ្ែជាសាា ប់ 
កណ្តត លសមុ្ក្ទបនាោះដូ្ចបម្តច ក៏បលាកបៅតំាងសាម រតីក្តដ្រខេលតបទៀត ខងម្ទំងប្ាៀតែពុរាត់
សំអាតបធមញ ទន្ទិញធម៌្ អធិោឋ ន្ បពលក្ពោះចន្ទបពញបូណ៌មី្ ខដ្លបលាកបម្ើលពីកនុងសមុ្ក្ទបៅ. . . 
គឺបលាកាន្វរីភិាពាំណ្តស់ ពំុបបណ្តត យឱ្យការអស់សងឃមឹ្ម្កទញយកសងាខ របលាក   ប ើយ។  
បនាោះបរឿងម្ហាជន្ក  បៅកនុងលំេសមុ្ក្ទបម្តចក៏គង់បលាកែំទល់ខត ន្សបក្ម្ច ចុោះបយើងរល់
គ្នន បៅបលើបគ្នកក្តលាងំ បម្តចក៏ែាិល បម្តចក៏ោក់ធុរៈ ចំបោោះកិចចការ? បម្តចក៏ចំាវសនាម្កដឹ្កមុ្ែ? 
រចួពីបោលដូ្បចនោះ ក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក៏បោលបបញ្ឆ ៀងៗម្កបរឿង ស្រសុកបទស ខដ្លរល់គ្នន
ក្តូវពាយម្រចនាឱ្យក្បបសើរថ្ងាថាា ប ើង។ 
 គ) ក្បការមួ្យបទៀត បលាកចូលចិតតបទសនារលឹំកោស់បតឿន្ក្បជាជន្ខែមរឱ្យាន្គំនិ្តភាឺថាា
លោះបង់ទាា ប់អាក្កក់បៅ កនុងសងាម្ផ្សង។ 
 សម័្យបនាោះ ខែមរបយើងបៅាន្ទាា ប់ម្ា៉ាងកនុងបរឿងបរៀបចំកូន្ឱ្យាន្គូស្រសករ គឺាត យឪពុក
ខាងស្រសី   ចូលចិតតឱ្យកូន្ ក្បសាបំរងុការម្កបៅបបក្ម្ើែាួន្ ជួន្កាលបងាា ប់ឱ្យខាងក្បសុបធវើផ្សទោះ
បកបឿងបក្គឿងស្រសបៅបីបួន្ែនងឱ្យែាួន្។ ការបងាា ប់ដូ្បចាន ោះ បលាកយល់ថា ជាអយុតតិធម៌្បពកណ្តស់ 
បេើយែុសនឹ្ងសងាេធម៌្ផ្សង។ បក្ោោះាត យឪពុកក្តូវាន្សងាេធម៌្ចំបោោះកូន្មិ្ន្ ថាក្បុសថាស្រសី
បទ គឺសបង្រ្ងាា ោះស្រសឡាញ់បសមើ បបើបយើងគ្នបសងកត់ខត បៅបលើកូន្ក្បសុដូ្បចនោះ ហាក់បយើងមិ្ន្បពញ
ចិតតកូន្ ក្បុសបសាោះ កូន្ក្បុសបនាោះពំុខម្ន្ាន្ខតខាងបគបទ បយើងក៏ាន្ខដ្រ បេើយបបើបយើងមិ្ន្
ក្ពម្នាំគ្នន ជក្ម្ុោះទាា ប់បន្ោះបចញបទ កូន្ក្បសុបយើងក៏ក្តូវធៃន់្កខដ្របពលខដ្លបៅសតីដ្ណតឹ ងកូន្ស្រសី
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បគបនាោះ។ ម្ា៉ាងបទៀត ការគ្នបសងកត់ខាា ំងបពក គឺបងាា ប់ខាា ំង បពករេូតដ្ល់ខាងក្បសុគ្នន  ធាា ក់ក្ក
ដុ្ន្ោបបនាោះ វមិ្ន្ខម្ន្បវទនាខតខាងក្បុសបនាោះបទ ខាងកូន្ស្រសីបយើងឯងបន្ោះ ក៏ក្តូវ បវទនាបៅផ្សង
ខដ្រ។ បេតុបន្ោះបបើបយើងបន្ធូរបន្ថយែាោះ ជួយសក្ាលែាោះបៅបនាោះ ក៏ដូ្ចជាជួយែាួន្បយើងបៅវញិ
បទ។ កូន្ក្បសាបយើង ន្ធូរ កូន្ស្រសីបយើងក៏ ន្ស្រសលួ បយើងជាខម្៉ាឪក៏ស្រសណុកចិតត ក្គសួារ
ទំងមូ្លក៏ាន្សុភម្ងាល។ 
  ) បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ចូលចិតតអប់រឱំ្យាត យឪពុកបញ្ាូ ន្កូន្បៅសាលាបរៀន្។ 
 ប្ាៀតឱ្កាសជាបរឿយៗ បលាក ន្រលឹំកោសបតឿន្ឱ្យពុទធបរស័ិទបញ្ាូ ន្កូន្បៅបៅបរៀន្បៅ
សាលា ខដ្លរជការ ន្ បបងកើតតាម្វតតែាោះ បេើយថាឱ្យនំាកូន្បៅឱ្យបៅបរៀន្បៅក្កុងផ្សងបៅ 
បោយសំុផ្គត ំបផ្ស្ើទុកនឹ្ងបលាកសងឃ។ បលាកខតងថា ការបចោះដឹ្ង ជាពន្ាឺធំណ្តស់ កាលណ្តបយើង
លៃង់ បីដូ្ចជាខភនកងងឹតបចោះខតបដ្ើរបៅោន្បក្តាកោន្ក្តំាង។ សម័្យបនាោះ ក្បជាជន្ខែមរបយើងពំុ
សូវឱ្យកូន្បៅបៅបរៀន្បៅសាលាបទ យល់ថាសាលាបនាោះជាសាលា រងំ បរៀន្បៅពួក រងំ
បកណឌ  យកបៅបធវើទហាន្។ បលាកក្គអូាចារយ ហែមច ៀវ ខតងខតជួយពន្យល់បំ ត់កាា ចបនាោះ
បចញជាបរឿយៗ។ 
 ង) បក្ៅពីបន្ោះ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ខតងខតគិតដ្ល់សុែភាពថ្ន្អនកភូមិ្ផ្សង។ 
 បៅតាម្ភូមិ្ស្រសុកខដ្លបលាក ន្និ្ម្ន្តបៅដ្ល់ បបើប ើញបកមងកាម ងឯណ្តមិ្ន្សាអ តក្បឡាក់
ក្ប ូស បលាកខតងនំាបៅ និ្ទន្ជាឧទេរណ៍ឱ្យអនកឯបទៀតសំអាតកូន្បៅ បោយរលឹំកថា ខត
ាន្ការកែវក់ ការក្បឡាក់ក្ប ូស នឹ្ងនំាឱ្យាន្បរគ ាន្ជំងឺ បេើយបបើាន្ជំងឺ្ាងផ្សងបទៀត 
នឹ្ង្ាងសាា ប់អស់ទំងភូមិ្មិ្ន្ខាន្។    បលាកថា  ខែមរបយើងសាា ប់បោយជំងឺស្ាងបន្ោះ  បក្ចើន្បលើក
ម្កបេើយ  តំាងពីសម័្យឧដុ្ងាម្ក  សាា ប់បោយបរគអុត អាសន្នបរគ អេិរតបរគ បសទើររលីងពី
ស្រសុក។ បលាកថាខែមរបយើងាន្គ្នន តិចផ្សង បបើសាា ប់បោយបរគរតតាតបសទើរោយដូ្បចនោះបទៀត 
មុ្ែគួរឱ្យសាត យពន់្បពកណ្តស់ បលាកសំុឱ្យពុទធបរស័ិទសំអាតកូន្បៅ និ្ងរបូកាយ បចៀសវងជំងឺ
ផ្សង។ 
 ច) ទសសន្ៈចំបោោះសងាម្ 
 ជាមួ្យនឹ្ងជីវភាពសងាម្សម័្យបនាោះ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ខតងខតទស់ក្ពោះទ័យ
យ៉ាងខាា ំង បក្ោោះមិ្ន្ប ើញាន្ជន្ជាតិខែមរស្រសវស្រសបទញបរៀន្វជិាា បបចចកបទសអវីបសាោះ។ សម័្យ
បនាោះពួកយន្តការ ី បធវើឡាន្ បធវើា៉ា សីុន្អវីៗសុទធខត ជន្ជាតិយួន្ សូម្បីអនកតខែសបភាើងក៏ជាជន្ជាតិ
យួន្ខដ្រ ខែមរគ្នម ន្ាន ក់បសាោះ។ បលាកចង់ឱ្យខែមរបយើងបចោះដឹ្ងវជិាា ខផ្សនកបន្ោះណ្តស់ បក្ោោះដូ្ចជា
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យ៉ាប់បពក ខែមរាច ស់ស្រសកុបេើយ បៅពឹងបគឱ្យបធវើការ ជួស សពវបបើបរឿងជួសជុលឡាន្ តខែសបភាើង 
អវីៗដូ្បចនោះ។ 
 បោយគំនិ្តបន្ោះ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ក៏ចាត់ឱ្យកូន្សិសសបលាកជាបក្ចើន្នាក់បៅ
បរៀន្បៅសាលាខដ្ក និ្ងបរៀន្បរឿងបចច ែចងា៉ា សីុន្បភាើងបក្គឿងបភាើងបន្ោះ ាន្ប ម្ ោះ ចប៉ែ  ជាបដ្ើម្ 
ខដ្លបក្កាយម្កបចោះដឹ្ងក្គ្នន់្បបើបក្គឿងា៉ា សីុន្ រងយន្តបផ្សសងៗ។ 
 ប ម្ ោះ ចប៉ែ  បន្ោះ ខតងែចីឡាន្បគបបើកជូន្បលាកអាចារយ បពលខដ្លបលាកក្តូវបគនិ្ម្ន្តបៅ
បទសន៍្បែតតឆ្ៃ យៗ។ 
 សូម្បញ្ញា ក់ថា សម័្យបនាោះ ឡាន្ឈ្នួលតិចណ្តស់ ពិ ករង់ចំាជិោះណ្តស់ បេើយបៅម្ក
យូរបពកផ្សង។  បបើបគនិ្ម្ន្ត ទល់ខតបៅមុ្ន្បពលកំណត់បុណយបទើប ន្ ម្កវញិក៏ដូ្ចគ្នន ខដ្រ គឺរ
អាក់រអួលណ្តស់ មិ្ន្ដូ្ចចិតតបទ។ ដំ្បណើ របនាោះនំាឱ្យ ែកបក្ចើន្ បេើយែូចបពលខដ្លក្តូវបងាា ត់
បបក្ងៀន្សិសសសាលា លីផ្សង។ បលាកាន្ សិសសចំាជួយរករងយន្តដូ្បចនោះជាការ ស្រសួល ចង់
និ្ម្ន្តបចញបៅបងមើរា៉ាន្ក៏ ន្ ម្កវញិបងមើរា៉ាន្ក៏ ន្ មិ្ន្ខាត បពលបធវើការបៅភនំបពញឯបណោះ។ 
 ក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក្តូវបគនិ្ម្ន្តខាវ ត់ខែវងសបម្បើម្ណ្តស់ និ្ម្ន្តបទសន៍្ និ្ម្ន្តឱ្យបៅ
ជួយបរៀបចំបុណយ សឹងខតគ្នម ន្លស់អាទិតយ។ បលាកជាអនកពូខកចាត់ខចងបរៀបចំបុណយ បុណយអវីក៏
បោយ បុណយបខាម ច បុណយផ្គក  បុណយកងិន្ បុណយជាទាា ប់របស់ខែមរ។ កាលបុណយសពបញម្ក្ពោះ
អាចារយ ហរ៉ែន េខុ ជាមិ្តតបនាោះ ក៏ាន្បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ជាអនកជួយខដ្រ។ 
 សម័្យបនាោះបគក្តូវការបលាកសបម្បើម្ណ្តស់។ ប ម្ ោះបលាកក៏កាន់្ខតបលចឮខាា ំងប ើងបៅ
កនុងក្បបទស។ សម័្យបនាោះ បគលបីថា សិសសរបស់ក្ពោះក្គសូងឃសតាថ  ជនួណាត្ ពូខកបទសន៍្ និ្ង
បចោះដឹ្ងសបម្បើម្ណ្តស់ ។ លុោះក្ពោះក្គូសងឃសតាថ  ប ើងងារជាក្ពោះពុទធបឃ្វសាចារយ ក្ពោះអាចារយ 
ហែមច ៀវ ក៏ ន្ងារជាក្ពោះ ឡាត់បឃ្វសនាគរបស់ក្ពោះពុទធ បឃ្វសាចារយតម្ក។ កាល
បណ្តោះបលាកគង់បៅជាមួ្យនឹ្ងក្ពោះពុទធបឃ្វសាចារយកុដិ្ជាមួ្យគ្នន  គឺកុដិ្មួ្យសថិតបៅខាងបក្កាយ 
ម្ហាកុដិ្សបម្ដចក្ពោះសងឃរជ នាវតតឧណ្តា បលាម្សពវថ្ងៃបន្ោះ។ 
 ្) បលាកក្គូអាចារយ ហែមច ៀវ ជាអនកដឹ្ងគុណាតាបិតាខាា ំណ្តស់ បលាកឧបតថម្ភាតា
បិតាបោយ បសចកដីបគ្នរព។ ម្ា៉ាងវញិបទៀត ចំបោោះក្ពោះពុទធបឃ្វសាចារយ ជួនណាត្ ជាក្គូបនាោះ ក៏
បលាកក្គូអាចារយ ហែមច ៀវ បគ្នរពក្បណិប័តន៍្ណ្តស់ បលាកបបក្ម្ើក្គ ូតាម្ខតក្គកូ្តូវការ។ 
 កនុងសម័្យមួ្យបនាោះ ឆ្ន ំ១៩៣៩ ាន្បលាកក្គូបៅអធិការមួ្យអងានាម្ ឱក្ឱម ចង់ ន្
បសៀវបៅធម៌្មួ្យមុ្ែ កនុងការខដ្លបលាកបរៀបចំបធវើបុណយមួ្យ  បលាកក៏ ន្អារធនាក្ពោះពុទធ
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បឃ្វសាចារយបរៀបបរៀងធម៌្បនាោះ បដ្ើម្បីបលាកនឹ្ងយក បៅប ោះពុម្ពខចកជាធម្មទន្កនុងបពលបុណយ។ 
បោយាន្ការងារម្ាញឹកបពក កនុង    ឋាន្ៈបលាកជាចាហាវ ងរងសាលា លី ជាន់្ែពស់ ពំុាន្
បពលនឹ្ងបរៀបបរៀង ន្ ក្ពោះពុទធបឃ្វសាចារយជួនណាត្ក៏ក្បគល់ភារៈឱ្យក្ពោះ ឡាត់បឃ្វសនាគ 
ហែមច ៀវ បរៀបបរៀងធម៌្បនាោះ។ ក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក៏ទទួលភារៈបធវើបោយបសចកដីបគ្នរ
ព។ បពលបនាោះបលាក ប្ាៀតសបម្បើម្ណ្តស់ បក្ោោះបលាកក៏រវល់ណ្តស់ខដ្រ។ អតថបទធម៌្ខដ្ល
បលាកបរៀបបរៀងបនាោះ ាន្ចំណងបជើងថា : «ទន្កថា» ខដ្លនិ្យយបោយពិសាត រ អំពីការឱ្យទន្ 
- ប ម្ ោះទន្ - របបៀបឱ្យទន្ - និ្ងអានិ្សងឃរបស់ទន្។ អតថបទធម៌្បនាោះក្តូវ ន្ពុទធសាសន្
បណឌិ តយប ោះពុម្ពផ្សាយតំាងពីឆ្ន ំ១៩៣៩ បនាោះដ្ល់ក្គ្នបន្ោះ។ 
 ជ) ក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ចូលចិតតបធវើទន្ : 
 ក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ពំុខម្ន្ជាអនកសន្សំាន្ ន្អវីប ើយ ក្ ក់កាសខដ្លបលាក ន្
ម្កពីបទសនា ឬ ន្ម្កពីបគក្បបគន្បផ្សសងៗ បលាករខម្ងខចករខំលកឱ្យសិសសគណនិ្ងអនកក្ក
លំ កខដ្លបលាក ន្ក្បទោះ។ 
 កនុងធម្មបទសនារបស់បលាក បលាករខម្ងរលឹំកោស់បតឿន្បៅខក គេបតី អនកាន្ ឱ្យាន្
សទធ ក្ជោះថាា កនុងការ ឱ្យទន្។ ឱ្យអនកាន្ ាន្ចិតតសបនាត ស បម្តាត ចំបោោះអនកក្ក រចួបលាកប្ាៀត
ពន្យល់ម្នុ្សសឱ្យាន្សម្ភាព ភាតរភាព ឱ្យាន្ការរប់រកគ្ននន បៅវញិបៅម្ក កំុក្បកាន់្ពូជពងស
ែពស់ទប ាន្ក្ក . . . បលាកយល់ ថាម្នុ្សសបកើតម្កាន្បវទនារម្មណ៍ ដូ្ចៗគ្នន  ាន្សបក្ម្ក
គាា ន្ដូ្ចគ្នន  ាន្ចំណង់ចង់ ន្សុែសបាយដូ្ចគ្នន  . . . ដូ្បចនោះក្តូវខតម្នុ្សសផ្សតល់សបង្រ្ងាា ោះ
ចំបោោះគ្នន  នឹ្ងគ្នន ផ្សង។ 
 ជាការពិតខដ្លបងាា ញនូ្វគំនិ្តរបស់បលាកបន្ោះ បៅកនុងបសៀវបៅ «ទន្កថា» របស់បលាក 
បលាក ន្សរបសរ មួ្យអបន្ាើថា : ពួកសតវទំងអស់សុទធខតាន្បសចកតីសុែទុកខជាប់ទក់ទង 
បោយរងកាយ ឬថាាន្រងកាយជាទីអាស្រស័យ បៅថ្ន្បសចកដីទុកខ ដូ្ចបគេោឋ ន្ជាទីអាស្រស័យ
បៅថ្ន្ម្នុ្សស។ ជីវតិខដ្លតំាងបៅ ន្ ក៏បក្ោោះអាស្រស័យរងកាយ ការក្គប់ក្គងចិញ្ច ឹម្រងកាយ
បោយអាហារបផ្សសងៗ ក៏ប ម្ ោះថាក្គប់ក្គងជីវតិ។ ការរកាជីវតិរបស់ម្នុ្សសទំងអស់ ជាភារៈ 
យ៉ាងធៃន់្បំផុ្សត សាច់្ម្ ខសបកសរថ្ស ពណ៌សម្បុរ ខដ្លចបក្ម្ើន្ស្រសស់បស់ប ើង ន្ ក៏បក្ោោះ
អាស្រស័យអាហារ កាលបបើក្ សចាកអាហារបេើយ សន្តតិរបូ គឺរបូខដ្លចបក្ម្ើន្ជាប់តបៅ ក៏ឈ្ប់
ចបក្ម្ើន្ រងកាយទំងមូ្លក៏សវិតស្រសបោន្ ងយចុោះបៅ ទំងជីវតិបសាតក៏តំាងបៅ ន្បោយក្ក។ 
អាហារជារបស់សំខាន់្សក្ាប់បក្ម្ុងជីវតិឱ្យក្បក្ពឹតតបៅ សម្ដូ្ច  លីថា : «សបពវ សតាត  អាហារ
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ដ្ឋិតិកា» «ពួកសតវរល់របូាន្ជីវតិតំាងបៅ ន្បក្ោោះអាហារ»។ វតថុដ្ថ្ទបក្ៅអំពីអាហារបនាោះបទៀត 
ជន្ជាតិម្នុ្សសក្តូវ ាន្លំបៅសក្ាប់ជាទីក្ជកបកាន្ សំពត់សក្ាប់បសាៀកដ្ណត ប់ ថាន ំសក្ាប់ខក
បរគកនុងក្គ្ន ខដ្លក្តូវការ វតថុអម្ាលបន្ោះ សុទធខតជារបស់សក្ាប់ឧបតថម្ភទប់ទល់ជីវតិបោយពិត 
បបើក្ ស់ចាករបស់ណ្តមួ្យ ជីវតិ រខម្ងតំាងបៅ ន្បោយលំ ក។ ជន្ជាតិម្នុ្សស លុោះខតាន្
ចំបណោះវជិាា  ឬកាា ំងកាយ កាា ំងក្ ជ្ាបរបូិរណ៍ បទើបអាច ខសវងរកអាហារ ន្បរបិភាគ រកទី
អាស្រស័យបៅ និ្ងបក្គឿងបក្បើក្ ស់សក្ាប់ជួយជីវតិ ន្ក្គប់ក្គ្នន់្លអ។ ចំខណកម្នុ្សស ខដ្លគ្នម ន្
ចំបណោះវជិាា  បែាយកាា ំង ឬ ឥតគុណសម្បតតិណ្តមួ្យក៏មិ្ន្អាច រកាជីវតិរងកាយ ឱ្យរស់បៅ
តាម្ទំបន្ើង ែាួន្ឯង ន្ប ើយ ម្នុ្សសខបបបន្ោះ ក្តូវអាស្រស័យពឹងខផ្សអកនឹ្ងអនកដ្ថ្ទឱ្យបគជួយចិញ្ច ឹម្
ជីវតិរបស់ែាួន្ជាដ្រប គឺឱ្យជួយក្ ប់ ឧ យកនុងការចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ការរការងកាយ និ្ងការរកា
ចិតតឱ្យតំាងបៅ បោយលអ បក្ោោះម្នុ្សសបលាកទំងអស់រខម្ងាន្ វសនា ឬគុណសម្បតតិនិ្ង
កាា ំងបផ្សសងៗគ្នន  ចំខណកខាងម្នុ្សសខដ្លែសត់បែាយវសនា និ្ងគុណសម្បតតិ ឬបែាយកាា ំង 
កាយ និ្ងសម្ៃំបៅតាម្ទំបន្ើងែាួន្ឯងមិ្ន្ ន្ ក្តូវបធវើសាគម្គប់រកម្នុ្សសខដ្លសម្បូរវសនា 
និ្ងគុណសម្បតតិ ឬកាា ំង កាយ ឱ្យជួយខណនំាបងាា ត់បបក្ងៀន្ ជួយបក្ជាម្ខក្ជងបោយក្ទពយរបស់ 
ឬបភាជនាហារសក្ាប់ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ។ ម្នុ្សសខដ្លាន្ វសនា និ្ងគុណសម្បតតិែពង់ែពស់ ក៏ក្តូវខត
ទទួលអភិ លរកាម្នុ្សសខដ្លបៅតូចទន់្ែចី ឬ បថាកទបជាងែាួន្ បោយកិចច បក្បៀន្ក្បបៅ និ្ង
ក្ទពយសម្បតតិជាបដ្ើម្ទុន្ ឬ អាហារសក្ាប់បរបិភាគរល់ថ្ងៃជាដ្រប ដូ្ចាតាបិតាជាក្បធាន្ថ្ន្បុតត
ធីតា។ ការឱ្យអាហារ ឬ បក្គឿងបក្បើក្ ស់ក្គប់យ៉ាង បន្ោះជាកលាណបបបវណី ជាទំបន្ៀម្មួ្យដ៏្
វបិសស ជាប់ម្កតំាងពីមុ្ន្ពុទធកាល តាម្ លីបលាកបៅថាទន្ៈ ខក្បថា ការឱ្យ។ បុគាលែាោះកនុង
បលាកបន្ោះជាអនកាន្ចិតតអាណិតបទរទន់្បៅរកម្នុ្សសសតវដ្ថ្ទ បេើយ ន្ឱ្យបក្គឿងបរបិភាគ 
បោយបសចកតីអាណិតខតម្ា៉ាងមិ្ន្អាស្រស័យយកកាា ំងបក្បើក្ ស់ ការឱ្យទន្ដូ្បចនោះបៅថា «
ករណុ្តទន្»។ បុគាលែាោះយល់ចាស់កនុងគុណូបការៈ ឬ គុណសម្បតតិណ្តមួ្យរបស់បលាកអនក
ាន្គុណ ាន្ាតាបិតា ក្គូអាចារយ ឬ បលាកអនកក្ទក្ទង់នូ្វគុណាន្ សីលគុណជាបដ្ើម្ ក៏បធវើ
ទន្ចំបោោះបលាកអនកាន្គុណបនាោះ ការឱ្យទន្ដូ្បចនោះ បៅថា «បូជាទន្ ឬបដិ្ការទន្»។ 
ម្នុ្សសពួកែាោះជាអនកាន្ចិតតធូរទូលាយ ចង់ឱ្យក្បបយជន៍្ ឱ្យបសចកដីសុែ បសចកដីចបក្ម្ើន្ដ្ល់អនក
ដ្ថ្ទ ខដ្លជាញតិសាបលាេិត ឬមិ្តតសាា ញ់ ឬក៏ជាម្នុ្សសរមួ្ជាតិជាមួ្យគ្នន  ខដ្លលមម្ទទួល
អំបណ្តយការ     សបង្រ្ងាា ោះ ន្ បេើយខចកក្ទពយសម្បតតិជាបដ្ើម្ទុន្កតី បក្គឿងបរបិភាគបក្គឿងបក្បើ
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ក្ ស់កតី បដ្ើម្បីទំនុ្កបក្ម្ុង ជួយជាកាា ំង សបង្រ្ងាា ោះឱ្យបកើតក្បបយជន៍្បសមើមុ្ែគ្នន ប ើង ការឱ្យទន្
ដូ្បចនោះបៅថា «អនុ្គាេទន្ ឬ សងាេទន្»។  
 បន្ោះក្គ្នន់្ខតសក្ម្ង់ែាីមួ្យខដ្លបយើងយកបចញពី «ទន្កថា» របស់បលាក ខដ្លសឱ្យ
ប ើញថា បលាកជាអនកឱ្យទន្  និ្ងជាអនកចូលចិតតសបង្រ្ងាា ោះចំបោោះគ្នន នឹ្ងគ្នន  ជាពិបសសចំបោោះជន្
រមួ្ជាតិខែមរបន្ោះឯងខតម្តង។ បន្ោះក៏គឺជាតថ្ម្ាថ្ន្គុណធម៌្ របស់បលាកមួ្យខផ្សនកយ៉ាងសំខាន់្។ 
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វគគទ្ី ៦ 
  ប្រះអាចារ្យ ហែមច ៀវ និងការ្រដ្ិវត្តន៍ : 

 កនុងបពលបនាោះ ខដ្លក្បបទសបយើងបៅបក្កាម្អំណ្តច រងំ ាន្អនកបសនហាជាតិមួ្យចំនួ្ន្ 
ាន្ចិតតមុ្ោះមុ្ត ឥតខាា ច គុកក្ចវក់ ឥតខាា ចសាា ប់ ឥតខាា ចបចាលស្រសុក  ន្លបបបួលគ្នន បធវើការត
ស៊ាូក្បឆំ្ងនឹ្ង រងំ។ កនុងបណ្តត វរីជន្ទំងបនាោះាន្ បលាក េ៊ឹងង៉ែកុ្ថាញ ់ជាបម្ដឹ្កនាំ  ន្
នំាគ្នន បធវើបដិ្វតតន៍្ប ើង។ ការបដិ្វតតន៍្បន្ោះ ក្តួសក្តាយប ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៣៦ តាម្ផ្សាូវសារព័ត៌ាន្ «
នគរ្វត្ត» សារព័ត៌ាន្បន្ោះ ាន្បគ្នលបំណងសរបសរោស់បតឿន្បក្កើន្រលឹំកក្បជាជន្ខែមរ បពល
បនាោះឱ្យាន្សងឃឹម្ ឱ្យាន្បសចកតីកាា ហាន្ បរៀបរប់ពន្យល់អំពីតថ្ម្ាថ្ន្ឯករជយក្បបទស ឱ្យបចោះ
តស៊ាូ . . . ។ 
 ក្បជាជន្ខែមរក្គ្នបនាោះកាលបបើប ើញកាខសតបន្ោះ ក៏ដូ្ចជាាន្សាម រតីភាឺថាា ក្គប់គ្នន  បចោះ
ស្រសឡាញ់សិទធិបសរភីាព ឯករជយ ស្រសុកបទសប ើង។ ពួកបដិ្វតតន៍្ គឺពួកអនកសារព័ត៌ាន្ «
នគរ្វត្ត» ជំនាន់្បនាោះ ាន្ក្បជាក្បិយភាពណ្តស់ ាន្ក្ពោះ សងឃ អនកខស្រសចំការ កម្មករ ម្ង្រ្ន្តីរជ
ការស្រសឡាញ់រប់អាន្កាន់្ខតបក្ចើន្។ 
 បេតុការណ៍ទំងបនាោះ នំាឱ្យរជការអាណ្តពា លាន្ការចាប់អារម្មណ៍បេើយក៏ចាប់បផ្សតើ
ម្តាម្ោន្ សកម្មភាព របស់ពួកបន្ោះជាលំោប់។ 
 ចំខណកអតថបទខដ្លសរបសរប៉ាោះោល់ខាា ំងៗបលើរជការ ឬវចិារណកថាលអៗ  រលឹំកខែមរឱ្យ
បចោះស្រសឡាញ់ជាតិ ក៏ក្តវូបគ ដ្កបចញមិ្ន្ឱ្យផ្សាយ។ ដូ្បចនោះ ជួន្កាលកាខសតបចញក្កោសទបទ
ក្តង់កខន្ាងបគដ្កបនាោះ។ ការបន្ោះាន្ជាញឹកញយ ណ្តស់។ 
 បោយយល់ប ើញថា ក្គ្នន់្ខតផ្សាយដំ្ណឹងបណតុ ោះសាម រតីខែមរឱ្យបចោះយល់បរឿងជាតិខតតាម្
ផ្សាូវសារព័ត៌ាន្ប៉ាុបណ្តា ោះ ពំុក្គប់ក្គ្នន់្បទ បោយ រងំបចោះខតដ្កអតថបទលអៗ បចញមិ្ន្ឱ្យផ្សាយ
បនាោះ បទើបបលាក េ៊ឹង  ង៉ែុក្ថាញ ់ជំុនំុ្គិតជាងមី រកម្បធា យមួ្យបផ្សសងបទៀតបខន្ថម្បលើផ្សាូវសារ
ព័ត៌ាន្បន្ោះ គឺបំខបកឱ្យាន្ក្កមុ្បដ្ើរទក់ទងផ្គទ ល់នឹ្ងក្បជារស្ត្សត និ្ងក្កុម្ទហាន្បជើងក្កេម្ 
ទហាន្បជើងបចម  ក្ពម្ទំងបឃ្វសនាក្ ក់កាសម្កបន្តសកម្មភាពបដិ្វតតន៍្ផ្សង។ ក្កុម្បន្ោះាន្
បលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់ជាបម្ និ្ងាន្បលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល បលាក នួនឌួង និ្ងបលាក ជុ៉ាំ 
មួង ។ល។ ជាសាជិក។ 
 គឺជំនាន់្បនាោះឯងបេើយ  ខដ្លក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក្តូវ ន្ាន្ប ម្ ោះរប់បញ្ចូ លបៅ
កនុងក្កុម្បន្ោះខដ្រ ដ្បតិការលបីលាញរបស់បលាកខាងខផ្សនកបទសនា និ្ងខាងបណតុ ោះគំនិ្តងមីបនាោះ នំា
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ឱ្យពួកបដិ្វតតន៍្នឹ្កប ើញបលាកភាា ម្ បេើយចូលបៅក្ ស្រស័យទក់ទងបលាកភាា ម្ សំុឱ្យបលាក
ជួយកនុងខផ្សនកបឃ្វសនាអប់រពំន្យល់ក្បជាពលរដ្ឋបន្ោះឯង។ 
 សម័្យបនាោះ ទហាន្បជើងក្កេម្ និ្ងទហាន្បជើងបចម  បចោះខតទស់ខទងគ្នន បោយក្បកាន់្
បកសពួក។  
 រងំជាបម្ទហាន្ក៏សូម្ឱ្យាន្ក្ពោះសងឃខែមរបៅបទសនាទូនាម ន្ទហាន្ទំងបនាោះ ក្គប់បនាទ យ
កនុងមួ្យខែម្តង បដ្ើម្បីអប់រឱំ្យ ាន្សីលធម៌្ និ្ងកិរយិាយទលអប ើង។ 
 ការចាត់ក្ពោះសងឃឱ្យបៅបទសនា ឬបធវើសន្និសីទបដ្ើម្បីអប់រទំហាន្តាម្លទធិក្ពោះពុទធសាសនា
ជាភារៈបលើ ពុទធសាសន្បណឌិ តយ។ ជួន្កាលាន្ចាត់ក្ពោះសងឃឱ្យបៅបទសនារេូតដ្ល់ាត់ក្ជកូ
(Chaudoc)ជាបដ្ើម្។ 
 កាលបណ្តោះបលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់ បធវើការបៅពុទធសាសន្បណឌិ តយ និ្ងក្ពោះរជបណ្តា ល័យ
ខដ្លរមួ្អាគ្នរជាមួ្យ គ្នន  ជាជំនួ្សក្កម្ការ ជុ៉ាំច ៉ែ  ខដ្លផ្គា ស់បចញ បក្កាម្បងាា ប់នាងកញ្ញា ជាតិ
 រងំាន ក់ប ម្ ោះ ការ្រឺចឡេ (Melle Karpelés)ខដ្លាន្ឋាន្ៈជាអគាបលខាធិការថ្ន្ពុទធ
សាសន្បណឌិ តយ និ្ងជាអនកក្គប់ក្គងក្ពោះរជបណ្តា ល័យ (Secrétaire Générale de I’Institut 
Bouddhique el Conservater de la Bibliothéque Royale) 
 បលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់ ទទួលភារៈជាអនកចាត់ក្ពោះសងឃឱ្យបៅបទសនាក្បបៅទហាន្ ជួស
នាងកញ្ញា  ការ្រឺចឡេ ។ បាា ោះបេើយ ជាឱ្កាសលអរបស់បលាក បលាកបក្ជើសបរ ើសខតក្ពោះសងឃ
ណ្តខដ្លបសនហាជាតិមុ្តាំ និ្ង ន្បវហារបកាោះកាយកនុងការពន្យល់បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លទហាន្ 
បោយអាស្រស័យធម្មបទសនា។ បពលបនាោះក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក៏ក្តូវ ន្បលាក េ៊ឹងង៉ែកុ្-
ថាញ ់បក្ជើសបរ ើសឱ្យបៅបំបពញបបសកកម្មបន្ោះ។ 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ  ន្បទសនាពន្យល់ទហាន្បជើងក្កេម្ ទហាន្បជើងបចម  
ឱ្យឈ្ប់ ប ា្ ោះគ្នន ។ រល់ដ្ងបលាក ន្បងាា ញឱ្យដឹ្ងថា : បយើងទំងអស់គ្នន សុទធខតជាខែមរ ាន្
សាច់្ម្ដូ្ចគ្នន  បីដូ្ចកូន្ខដ្ល បកើតម្កពីថ្ផ្សទាត យខតមួ្យ បយើងមិ្ន្គួរទស់ខទងខែវងគំនិ្តគ្នន
បទ។ រចួបលាកខតងខតប្ាៀតបទសនាបបញ្ឆ ៀងរលឹំកឱ្យដឹ្ងថា : ការទស់ខទងខែវងគំនិ្តគ្នន បន្ោះ 
មុ្ែគួរឱ្យសាត យណ្តស់ បក្ោោះគ្នម ន្ក្បបយជន៍្ អវីបសាោះដ្ល់របូបយើង តបិតបយើងបៅបក្កាម្ អំណ្តច
បគក្គប់គ្នន  ទស់ខទងគ្នន បៅក៏មិ្ន្ប ើញន្រណ្តក្គ្នន់្បបើជាងន្រណ្តខដ្រ បីដូ្ចជាាន់្ក្បជល់ បតើ
 ន្ក្បបយជន៍្អវី បក្ៅពី ន្ទទួលការឈឺ្ចាប់ធាុោះធាា យបរម្សាប ្ម្ោបែាួន្បនាោះ? ឯការ
ចំបណញគឺ ន្បៅបលើម្នុ្សសខដ្លជាាច ស់ បនាោះបៅវញិបទ។ 
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 បេើយអំពីបន្ោះ បលាកក្បក្ពឹតតម្ករេូតដ្ល់ឆ្ន ំ១៩៤២។ 
 បោយការបទសនាបញ្ឆ ិតបបញ្ឆ ៀងបន្ោះ ទហាន្ខែមរទំងឡាយ ក៏សឹង ន្យល់បោយបក្ចើន្ 
បេើយកាន់្ខតសាា ល់ក្ពោះ អាចារយ ហែមច ៀវ កាន់្ខតបក្ចើន្ប ើង បគក៏ ន្ភាឺថាា សាម រតីប ើង។ 
ជំនាន់្បនាោះទហាន្ខែមរបយើងសកតិធំបំផុ្សតក្តឹម្ ប្រិនធបល(Adjudant)។ 
 ឯចំខណកគិញ បរ៉ាំង ខតងឃ្វា សំកម្មភាពក្កុម្បដិ្វតតន៍្បនាោះ ក៏ខតងកត់សំគ្នល់នូ្វការខដ្ល
បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បទសនាបនាោះជាក្បក្កតីខដ្រ វដឹ្ងថាបលាកក្គូបន្ោះាន្គំនិ្តបដិ្វតតន៍្
បេើយ ខតវពំុទន់្ចាប់ថាន ក់ ន្ បៅប ើយ ចំាសបងកតបៅបទៀត។ 
 សូម្ជក្ាបថា បៅឆ្ន ំ ១៩៤០ អនកដឹ្កនាំបដិ្វតតន៍្  ន្ទក់ទងនឹ្ងកងទ័ព ជរ៉ែុន ខដ្លបទើប
នឹ្ងចូលម្កដ្ល់។ បលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់ ន្បៅទក់ទងយ៉ាងសាៃ ត់ជាមួ្យនឹ្ងបម្ទ័ព ជរ៉ែុន 
តាម្រយៈបម្ហាងប ម្ ោះ ដាយណ្ង់គូេុ ី ខដ្លតំាងបៅមុ្ែផ្សារចាស់ បៅក្ជុងផ្សាូវពីបក(ឥ ូវ
ឧកញ៉ា្លុង) និ្ងក្ជុងផ្សាូវអូេីបយ(ឥ ូវផ្សាូវ ចោក្៉ាំចបរ្) បដ្ើម្បីសំុជាជំនួ្យកងទ័ពរបស់ជរ៉ែុន ឱ្យ
បគជួយអន្តរគម្ន៍្ផ្សង ក្បសិន្បបើាន្ការបថាា ោះបធាា យ ខបកការណ៍ដឹ្ងដ្ល់បរ៉ាំង បរ៉ាំងនឹ្ងបធវើ
 បបនាោះ។ បម្ហាងដាយណ្ង់គូេុបីនាោះគឺជាបម្ហាងរបស់ ជរ៉ែុន តំាងសក្ាប់បធវើចារកម្មបសុើប
ការណ៍ចំនួ្ន្កងទ័ព បរ៉ាំង បៅស្រសុកខែមរខដ្រ។ បម្ហាង    ដាយណ្ង់គូេុ ី ក្ពម្បក្ពៀង ជួយ
បយើង បោយបញ្ញា ក់ក្ ប់បលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់ថា បបើបថាា ោះបធាា យបោយបេតុណ្តមួ្យ ក្តវូខត
ក្បញប់ក្បញល់ រត់ចូលបៅឯកងតក្ម្ួតបយធា ជរ៉ែុន (គឺកខន្ាងសង់ធនាគ្នរជាតិសពវថ្ងៃបន្ោះ) 
បគការោបយើងមិ្ន្ឱ្យបរ៉ាំងចាប់ ន្។ បលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់ ក៏ក្ ប់បលាកអាចារយ ហែម
ច ៀវ និ្ងអស់បលាកឯបទៀតឱ្យដឹ្ងក្គប់គ្នន ។ 
 បលាកក្គូអាចារយ ហែមច ៀវ ខតកាលណ្តាន្ឱ្កាសនិ្ម្ន្តបចញបៅបែតតបក្ៅ តាម្ការ
និ្ម្ន្តន៍្របស់បគ ឬ បោយាន្ការអវី បលាកខតងខតប្ាៀតនិ្យយពន្យល់បំភាឺអនកស្រសកុអនកខស្រសឱ្យ
ស្រសឡាញ់ជាតិ ឱ្យអង់អាច ឱ្យស្រសឡាញ់បសរភីាព ។ល។ ការពន្យល់បំភាឺរបស់បលាក បធវើឱ្យក្បជា
ពលរដ្ឋាន្ការភ្ាក់រលឹកកាន់្ខតខាា ំងប ើង បេើយបគខតងនាំគ្នន ថ្រអងាា ស ក្ ក់កាសបោយក្ជោះថាា  
ចូលជាកុសលចំបោោះរបូបលាក បដ្ើម្បីបលាកនឹ្ងយកបៅចាត់ខចងជាក្បបយជន៍្កនុងការបដិ្វតតន៍្
ខងម្ បទៀតផ្សង។ 
 

 C  
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វគគទ្ី  ៧ 
 ការ្ចារ់្ស ៊ឹក្ចោក្ប្គអូាចារ្យ ហែម-ច ៀវ : 

 តំាងពី ន្ចូលែាួន្ជាអនកបឃ្វសនា បដ្ើម្បរីបំោោះស្រសុកបទសបន្ោះម្ក បលាកក្គូអាចារយ ហែម-
ច ៀវ ក្តូវ ន្គិញ រងំតាម្ោន្យ៉ាង សវិតសាវ ញដូ្ចជាបគបធវើប ើងជាមួ្យនឹ្ងពួកន្បយ យ
ឯបទៀត ាន្បលាក េ៊ឹង-ង៉ែុក្ថាញ ់ ជាបដ្ើម្បនាោះខដ្រ។ គិញ រងំខតងរយការណ៍ ក្ ប់
បៅហាវ យនាយបគរល់បពលាន្បរឿងខបាកៗ។ បភ្ៀវខដ្ល បចញចូលទក់ទងនឹ្ង បលាកក្គូអាចារយ 
ហែម-ច ៀវ ជាញឹកញយបនាោះគឺ បលាក េ៊ឹង-  ង៉ែុក្ថាញ,់ ចៅ ហេនក្េុល ឈុ៉ាំ, េុ៊ឹមវ៉ែ  
ប៉ែ  -ឈនឺ បលាកបតជៈ តាន់-ច ៉ែ  និ្ងទហាន្បជើងបចម       បជើងក្កេម្ែាោះ បទៀត។ ក្ពោះអាចារយ 
ហែម-ច ៀវ បលាកាន្ាន្ោះសិកា និ្ងកាា ហាន្ណ្តស់សូម្បីមិ្តតភកតិ បលាកក្ ប់បលាកឲ្យ
ក្បយ័តនបគ បធវើ បយ៉ាងណ្តក៏បោយ។ ការមួ្យបទៀតខដ្លនំាឱ្យបលាកាន្បរឿងកាន់្ខតបក្ចើន្ គឺ
បលាកមិ្ន្ខាា ចនឹ្ងនិ្ម្ន្តបៅបទសនា បៅកខន្ាងពុទធបរស័ិទណ្តសអប់បលាកបទ ឱ្យខតបគនិ្ម្ន្តបៅ។ 
បលាកជាបពវជិតខផ្សនកគណៈម្ហានិ្កាយ បទសន៍្លបីលាញ បតើបគអនកក្បកាន់្បុរណបនាោះបធវើបម្តច
នឹ្ងសបាយចិតត? 
  បោយសារាន្ប ម្ ោះលបីលាញក្គប់ម្ជឈោឋ ន្ដូ្បចនោះបេើយ ន្ជា បលាកក្គូអាចារយ 
ហែម-ច ៀវ ក្តូវ ន្ កាា យែាួន្ជាទីបៅថ្ន្ ចុងក្ពួញ របស់គិញ រងំនិ្ងពួកអនកសអប់បលាក។   
គិញ រងំជាពិបសសខដ្លបគក្តវូការយកប ម្ ោះ យសសកតិរបស់បគផ្សង បគក៏ែំបធវើការ ទល់ខត
 ន្សបក្ម្ច។ បគយកបរឿង ក្ពោះអាចារយ ហែម-ច ៀវ ខដ្លបគសាត ប់ ន្ ទំងប៉ាុនាម ន្បៅជក្ាប
បៅហាវ យនាយរបស់បគ។ ចាងហាវ ងគិញ រងំកាលបណ្តោះប ម្ ោះ ប្រែូស ៊ឹត្ុង (Brocheton) មួ្យ 
ប ម្ ោះ េមចប្រ (Sambray) មួ្យ។ បៅកនុងបសចកតីរយការណ៍របស់បគបនាោះ គឺថាបលាកក្គូ      
អាចារយ ហែម-ច ៀវ ជាបម្ដឹ្កនាំទហាន្ និ្ងរស្ត្សតខែមរឲ្យបោះប រក្បឆំ្ង រងំ។ ក្គ្នបនាោះ បគក៏
ចាត់ទហាន្ខែមរចំនួ្ន្ ១៥ នាក់ឱ្យចំា ចាប់បោយសាៃ ត់កំុឱ្យខបកការណ៍។ 
 បៅ ថ្ងៃទី ១៧ កកកោ ១៩៤២ បពលក្ពឹក បៅនាយកោា ន្រដ្ឋម្ង្រ្ន្តី បគប ើញចាងហាវ ងគិញ
ាន ក់និ្ងបលខាធិការខែមរ ពីរនាក់បទៀតកាន់្សំណំុបរឿងមួ្យដំុ្ផ្សង  ន្រយការណ៍ជក្ាបបលាក  
អ្ុ៊ឹង អ្ុី នាយករដ្ឋម្ង្រ្ន្តី ក្ពម្ទំងបលាកទា-សាន រដ្ឋម្ង្រ្ន្តីក្កសួងម្ហាថ្ផ្សទនិ្ងធម្មការ និ្ងម្ង្រ្ន្តីឯ
បទៀត។ 
 បក្កាយខដ្ល ន្ជំនំុ្គ្នន ម្ក បលាក ទា-សាន  ន្បញ្ញា បៅ បលាក ជុ៉ាំ-មួង ខដ្លបពលបនាោះ
បធវើជាបលខាធិការ បក្កាម្បងាា ប់បលាក ឱ្យបៅនិ្ម្ន្តបលាកក្គអូាចារយ ហែម-ច ៀវ ម្ក។ បលាក  
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ជុ៉ាំ-មួង ក៏បៅវតតឧណ្តា បលាម្ ជួបនឹ្ង បលាកក្គអូាចារយ ហែម-ច ៀវ បេើយទូលនិ្ម្ន្ត តាម្បលាក
រដ្ឋម្ង្រ្ន្តីបក្បើ។ ក្ពោះអាចារយ ហែម-ច ៀវ នឹ្កខបាកខដ្រ សួរបៅបលាក ជុ៉ាំ-មួង ថាបតើបលាករដ្ឋម្ង្រ្ន្តីឲ្យ
និ្ម្ន្តបៅាន្ការអវី? បលាក ជុ៉ាំ-មួង ក៏ទូលតាម្ដំ្បណើ រខដ្ល ន្ប ើញ  រងំម្កជំនំុ្ ខតពំុ ន្
ដឹ្ងជាបរឿងអវី។ 
 បក្កាយខដ្ល ន្ចូលបៅបំបពញកិចចការបៅបរងពុម្ពសារព័ត៌ាន្« នគរ្វត្ត » រចួ បលាក
ក្គូអាចារយ ហែម-ច ៀវ និ្ង បលាក ជុ៉ាំ-មួង ក៏បធវើដំ្បណើ រម្ក។ បៅតាម្ផ្សាូវ ក្ពោះអាចារយ ហែម-ច ៀ
វ ាន្ពុទធដី្កានឹ្ងបលាក ជុ៉ាំ-មួង ថា : ក្បខេលជាបគនិ្ម្ន្តបៅបន្ោះ បដ្ើម្បីសួរព័ត៌ាន្សកម្មភាព
របស់បយើងបេើយ បបើបគសួរបយើងប្ាើយក្បខកកថា ខតមិ្ន្ដឹ្ងបៅ!! រចួបលាកាន្ពុទធដី្កាបទៀតថា : 
បលាក េ៊ឹង-ង៉ែុក្ថាញ ់ាន្ផ្គត ំនឹ្ងអាតាម ថា បបើ រងំវដឹ្ងបរឿង ក្តូវក្បញប់រត់ចូលបៅឯម្ន្ទីរកង
អាវធុេតថជប៉ាុន្បៅ បទើបរចួែាួន្! 
 បលាកអាចារយ ហែម-ច ៀវ និ្ងបលាក ជុ៉ាំ-មួង យល់ថាចាស់ជា រងំវដឹ្ងបរឿងសាៃ ត់ែាោះ
បេើយ បពលបន្ោះ ក្បខេលជាវពំុទន់្ បធវើអវីបទ វក្គ្នន់្ខតបៅបៅសួរបទ បម្ើលបៅ . . . 
 បលាកអាចារយ ហែម-ច ៀវ និ្ងបលាក ជុ៉ាំ-មួង បៅដ្ល់សាលសន្និសីទគណៈរដ្ឋម្ង្រ្ន្តី។ 
បលាកក្គូអាចារយ ហែម-ច ៀវ ចូលខតមួ្យអងា បលាកបៅកនុងកខន្ាងក្បជំុ ក៏ជួបនឹ្ងអស់បលាក
 រងំនិ្ងខែមរកំពុងរង់ចំា។ បលាកពំុទន់្  ន្សាកសួរដូ្ចបម្តចផ្សង ស្រសាប់ខតបលាក ទា-សាន 
និ្យយម្កថា : ែ្ុំក្ពោះករណុ្តឱ្យបគនិ្ម្ន្តម្កបន្ោះ គឺបដ្ើម្បីសំុផ្សសឹក ក្ពោះបតជគុណខតម្តង បក្ោោះក្ពោះ
បតជគុណាន្បទស បោយ ន្បំបោះ បំប រទហាន្និ្ងក្បជារស្ត្សត ឱ្យក្បឆំ្ងនឹ្ងរជការ 
អាណ្តពា ល ! 
 បេើយបលាករដ្ឋម្ង្រ្ន្តីបន្ោះបងាា ប់បៅបំបរ ើឱ្យទិញបខាអាវមួ្យសក្ាប់ម្ក។ 
 បលាកអាចារយ ហែម-ច ៀវ ស្រសឡាងំកាំង ធមឹងបន្តិច បទើបសួរបៅថា : 
 « អាតាម ាន្ ន្បំបោះបំប របគពីកាលណ្ត? ាន្ភសតុតាងក្តង់ណ្តខដ្លថាអាតាម បំបោះ
បំប របនាោះ?» 
 បលាក ទា-សាន តបថា : 
 « រជការអាណ្តពា ល  ន្តាម្សកម្មភាពរបស់ក្ពោះបតជគុណយូរណ្តស់បេើយ បគ
ប ើញក្ពោះបតជគុណក្បក្ពឹតត បនាោះចាស់លាស់ បក្ចើន្កខន្ាងណ្តស់ ឥ ូវបន្ោះែ្ុំក្ពោះករណុ្តមិ្ន្
អាចនឹ្ងទូលក្ពោះបតជគុណអវីបទៀតបទ គឺសំុខតផ្សសឹកក្ពោះ បតជគុណខតប៉ាុបណ្តា ោះឲ្យបៅជាក្គេសថ 
បដ្ើម្បីរជការនឹ្ងបសុើបសួរតាម្ចាប់តបៅបទៀត! 
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 ក្ពោះអាចារយ ហែម-ច ៀវ  ត់ក្ពោះឱ្សឋក្តឹម្បណ្តោះ បលាកយល់ថា អំបពើរបស់បលាកទំង
ប៉ាុនាម ន្បនាោះាន្ ក្បតិកម្មបេើយបតើ។ អំបពើណ្តាន្ក្បតិកម្ម អំបពើបនាោះាន្តថ្ម្ាែពស់បំផុ្សត ក្តូវខត
បពញចិតតនឹ្ងទទួលផ្សលរបស់អំបពើបនាោះចុោះ! 
 បពលបនាោះ បគបងខំបោោះសបង់ចីពរបលាកបចញ បេើយឲ្យបលាកបសាៀកបខា ោក់អាវខដ្លជា
ក្បោប់បិទ ំងកាយរបស់ ក្គេសថសុទធសាធ។ ក្គ្នន់្ខតកាា យែាួន្ជាក្គេសថសាម្ញ្ាភាា ម្ តក្ម្តួ
ក៍ ន្នំាបលាកបចញពីកខន្ាងបនាោះ ចុោះបៅរកឡាន្ខដ្ល ចតចំាឯបក្ៅរចួ បបើកបរបចញវងឹបៅមួ្យ
របំពច។ បលាក ជុ៉ាំ-មួង ប ើញដូ្បចាន ោះធាា ក់បងាើម្កតុក ដឹ្ងថាបគយក បលាកអាចារយ ហែម-ច ៀវ បៅ
បធវើបទសក្ កដ្បេើយ។ បចញបា៉ាងបធវើការ បលាក ជុ៉ាំ-មួង ក៍រត់បៅជក្ាប បលាក េ៊ឹង-ង៉ែុក្-   
ថាញ ់ បលាក េ៊ឹង-ង៉ែុក្ថាញ ់ ក៍ក្ ប់ថា : ឱ្យក្បយ័តនែាួន្ បរឿងបយើងខបកការណ៍បេើយ  រងំ
ក្ កដ្ជាតាម្ចាប់បយើងែាោះបទៀតបេើយ ឱ្យឆ្ប់រត់ចូលបៅកខន្ាងកងអាវធុេតថជប៉ាុន្ជាក្បញប់! 
 ក្ពម្គ្នន នឹ្ងបពលចាប់ បលាកអាចារយ ហែម-ច ៀវ បនាោះ រងំ ន្បៅចាប់បលាក នួន-ឌួង 
បទៀតនំាយកបៅ។ 
 បៅឯកុដិ្របស់បលាកក្គអូាចារយ ហែម-ច ៀវ ឯបណ្តោះវញិ បក្កាយខដ្លបគនិ្ម្ន្តបលាកបៅ
ផុ្សតបដ្ើម្បីផ្សសឹកបនាោះ ពួកគិញ រងំយួន្ ខែមរក៏តំាងចូលខ្កប្រកកូរកកាយអស់បពលក្បខេលពីរ
បា៉ាង បដ្ើម្បីរកឯកសារខដ្លបគក្តូវការ។ បពលបនាោះ បគប ើញពួកទំងបនាោះ បរ ើកកាយទសសនាវដ្ដី 
កាខសត បសៀវបៅធម៌្ និ្ងក្កោសសាន ម្បផ្សសងៗ ចសាច        ោសបពញបៅមុ្ែកុដិ្ បេើយបគ
យកខតឯកសារសំខាន់្ៗ និ្ងរបូងតរបស់បលាកក្គូអាចារយ ហែម-ច ៀវ ប៉ាុបណ្តា ោះ។ សកម្មភាព
ខ្កប្រយ៉ាងពិនិ្តយពិច័យបន្ោះ នំាឱ្យអនកឈ្របម្ើលសំគ្នល់ដឹ្ងថា បគនឹ្ងចាប់ដ្ល់អនកដ្ថ្ទបទៀត 
ខដ្លាន្ការទក់ទងនឹ្ងក្ពោះអាចារយ ហែម-ច ៀវ ខដ្លបគ ន្ប ើញកនុងសំបុក្តសាន ម្បផ្សសងៗ
បនាោះតបៅបទៀតពំុខាន្។ ដូ្បចនោះអនក ខដ្លខាា ចាន្បទសឥតជក្ម្ោះសឹងរញួែាួន្ក្គប់គ្នន  ែាោះបគច
បភៀសបៅភាា ម្ ែាោះបទៀតខដ្លាន្របូងតក្ពោះអាចារយ       ហែម-ច ៀវ បនាោះ ពំុហា៊ា ន្ទុករបូងត
បនាោះបទ បគក្បមូ្លដុ្តបចាលគ្នម ន្សល់ សូម្បីស្រសឡាញ់រប់អាន្យ៉ាងណ្តក៏បោយ ដ្បិតខាា ច
 រងំតំាង បសុើបអបងកតសបម្បើម្ណ្តស់។ 
 សូម្បខន្ថម្ថា : មុ្ន្នឹ្ងាន្ការចាប់បលាកអាចារយ ហែម-ច ៀវ បន្ោះ សបម្តចក្ពោះសងឃរជ
សពវថ្ងៃ កាលបណ្តោះបលាក ន្សុបិន្ថា ាន្រន្ទោះ ញ់ក្តវូបចតិយធំបៅវតតឧណ្តា បលាម្ផ្សង 
បេើយបលាកក្ជាបថាក្ កដ្ជាាន្ បរឿងធំបេើយ។ 
 

 C  
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វគគទ្ី៨ 
បត្ុក្មែេុ៉ាំចដាះហលងចោក្អាចារ្យហែមច ៀវ និងចោក្នួនឌួង 
 បរឿង បរ៉ាំង ចាប់បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បន្ោះ ាន្ក្បតិកម្មបផ្សអើលរជួំលប ើង កនុងបណ្តត
ក្ពោះសងឃជានិ្សសិតសាលា លីជាន់្ែពស់និ្ងវតតនានាខដ្លជាមិ្ក្តភកតិ និ្ងជាសិសសរបស់បលាក។ 
 ឯក្កុម្អនកបដិ្វតតន៍្ក៏ក្បញប់ចាត់ការផ្សាយដំ្ណឹងបន្ោះខងម្បទៀត បៅក្គប់វតតជិតឆ្ៃ យតាម្
ម្បធា យខដ្លអាច បធវើ ន្។ អនករត់ការសវិតសាវ ញកាលបនាោះាន្បលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ។ 
បលាក េ៊ឹងង៉ែុក្ថាញ ់សបក្ម្ចថា : ក្តូវខតបធវើ តុកម្មស្រសុោះគ្នន ជាសន្តិវធីិមួ្យ បដ្ើម្បីទម្ទរសំុឱ្យ 
បរ៉ាំង បោោះខលងបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ និ្ងបលាក នួនឌួង ម្កវញិ។  តុកម្មបនាោះក្តវូ
បធវើបៅថ្ងៃទី ២០ កកកោ ១៩៤២ បវលាក្ពឹក បោយចាត់ឱ្យក្ពោះសងឃឆ្ន់្បពលក្ពឹកឱ្យបេើយ។ កនុង
 តុកម្មបនាោះ ឥតក្តវូឱ្យាន្អាវធុដំ្បងក្ពន្ង់អវីទំងអស់ គឹឱ្យដ្ខងាបចញបៅសំុពី បរ៉ាំង បោយ
សន្តិភាព បបើ បរ៉ាំង បធវើ ប ឱ្យទំងអស់គ្នន ែំអត់សងកត់ចិតត កំុក្បឆំ្ងវយតប់វញិឱ្យបសាោះ ការ
យ៉ាងណ្តបទៀតាន្ ជរ៉ែុន ជាអនក ចំាជួយបធវើអន្តរគម្ន៍្បេើយ  ។  បលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ក៏នំា
ចំណ្តត់បន្ោះម្កក្ ប់គនីគ្នន  ជាពិបសសក្ ប់បលាក ប៉ែ  ឈនឺ ។  
 លុោះដ្ល់ថ្ងៃកំណត់បពលក្ពឹកបនាោះ ក្ពោះសងឃ ន្បចញពីក្គប់វតតជិតឆ្ៃ យ ម្កផ្សតុំបៅវតត លងាក  
មួ្យកខន្ាង វតត ឧណាណ ចោម មួ្យកខន្ាង បទើបបចញដំ្បណើ រជាកបួន្បដ្ើរតក្ម្ង់បៅកាន់្ទី ចរ្ ៉ែេុដី្ងស់ 
បៅខាងលិចវតត ភន៉ាំ បោយរបបៀប បរៀបរយ។ បៅខាងមុ្ែកបួន្ាន្បោសរបសរថា : «សំុឱ្យបោោះ
ខលងបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ និ្ងបលាក ននួឌួង ម្កវញិ» និ្ង « ជបយ ក្ពោះពុទធសាសនា! » 
ជាបដ្ើម្។ បលាក ប៉ែ  ឈនឺ ជាអនកនំាមុ្ែ។ បៅដ្ល់ទី ចរ្ ៉ែេុដី្ង់ស  បរ៉ាំង មិ្ន្ក្ពម្បបើកឱ្យចូល
បៅពិបក្គ្នោះការប ើយ ក៏បកើយបៅជារញុក្ចាន្គ្នន បៅវញិបៅម្ក  តុកររញុប៉ាូលីស បរ៉ាំង បៅ
មុ្ែ ពួកបនាោះរញុឱ្យងយម្កវញិ។ ឯបលាក ប៉ែ  ឈនឺ ខដ្លចូលែកបៅកនុងទីបនាោះក៏ក្តូវពួកគិញ
 រងំចាប់ អូសចូលបៅ ត់។ ការបនាោះនំាឱ្យ តុករឯបក្ៅបកើតក្ជលួក្ចបល់ខស្រសកថា : « វចាប់
គ្នន បយើងាន ក់បទៀតបេើយ វមិ្ន្ចរចា នឹ្ងបយើងបទ ក្តូវចូលបៅជួយរបំោោះគ្នន បយើងម្កវញិ! បទើបរញុ
ជក្ម្ុលបៅយកខតខាា ំងខម្ន្ខទន្ ធាា យរ ំងមួ្យខផ្សនក ពួក រងំអត់ពំុ ន្ក៏តំាងក្ចាន្ម្កវញិ 
បោយបក្បើដំ្បងម្កបលើ តុករខតម្តង។ ពួក តុករាន្ការឈ្ឺចាប់ ក៏សនាធ ប់បៅវញិ បោយវយ
ពួកបនាោះនឹ្ងកូន្តឹង ក្ពោះសងឃែាោះក៏បុកនឹ្ងចុង្័ក្តក្តូវកាល រងំខបក្ម្រហាម្មួ្យរបំពច។ 
 តុកម្មបន្ោះ កាា យបោយសវ័យក្បវតតិជាអធិករណ៍ក្បកាប់ក្បចាក់គ្នន បោយកាា ំងបពញបន្ទុក ពួក
 រងំបៅខាងកនុងក៏ក្បញប់និ្យយទូរស័ពទ បៅគ្នន បគបខន្ថម្ជំនួ្យ។ របំពចបនាោះតក្ម្ួតអាវធុក្គប់
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ថ្ដ្ចំនួ្ន្ពីរឡាន្ម្កដ្ល់ភាា ម្។ ពួក តុករប ើញថាតស៊ាូមិ្ន្ឈ្នោះក៏តំាងបោោះថ្ដ្រត់បចញ ពួក
ក្បោប់អាវធុបំខបកេវូង តុករ ន្ តំាងបដ្ញចាប់ តុករក្ោតបក្ោង ក្ពោះសងឃក៏តំាងខបកខែក្  
ែាោះបចាល្័ក្ត  ែាោះបចាលសបង់  បគចខតអាតាម ខាា ច រងំចាប់។    តុកម្មថ្ងៃបនាោះក្តូវកងកាា ំង
រលំាយបៅ ឯពួកតក្ម្ួត បយធាជប៉ាុន្ក៏មិ្ន្ហា៊ា ន្ជួយអវីខដ្រ បក្ោោះែុសគបក្ាងការខដ្លថាឱ្យបធវើ
 តុកម្មបោយសន្តិភាព បនាោះអស់បៅបេើយ។ អនករមួ្  តុកម្មបម្ៗ បគក្តូវ រងំចាប់តបៅបទៀត 
ែាោះរត់រចួបៅបៅឯវតត ខស្រសចំការ ែាោះរបូតបៅស្រសុកបសៀម្ ែាោះក្តូវ រងំចាប់ ន្កនុងកាលបក្កាយ
ម្ក ដូ្ចជាបលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ក្ពោះភិកខុ ប៉ែ ងខាត្់ ជាបដ្ើម្។ 
 ការរបំជើបរជួំលបន្ោះ នំាឱ្យរដ្ឋ លអាណ្តពា ល បិទសាលា លីជាន់្ែពស់ បៅថ្ងៃទី១៨ 
សីហា ១៩៤២បៅ។ បេើយបបើកប ើងវញិបៅថ្ងៃទី ១ ធនូ ១៩៤២ បនាទ ប់ពី ន្ចាត់ការឱ្យ បលាក
សងឃាន្បបៀបបរៀបរយបេើយបនាោះ។ 
 

 C  
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វគគទ្ី៩ 
អ្នក្ចទាេនចោបយ និងគុក្ : 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ និ្ង នួនឌួង បនាោះក្តូវពួកគិញ រងំយកបៅសាកសួរបៅ    
ប៊ាុយរ ៉ាគិូញឱ្យងតរបូ និ្ងផ្សតិតថ្ដ្ទុក។ បក្កាយម្កបទៀតាន្របូបលាក ប៉ែ  ឈនឺ ាន ក់បទៀតខដ្ល
បទើបនឹ្ងចាប់ ន្បក្កាយ។ 
 បក្កាយខដ្ល ន្សាកសួរបេើយ បគបញ្ាូ ន្បៅបៅគុកធំទំងអស់គ្នន ។ 
 បៅកនុងគុកធំាន្ទុកខបវទនាណ្តស់ រកោកយខងាងពំុ ន្ បគោក់បខាន ោះបដ្កផ្គទ ល់នឹ្ងឥដ្ឋកនុង
បន្ទប់ងងឹតឈ្ឹង បពល យ ទឹក អាហារទំងអស់សុទធសឹងផ្សអូម្ ចាន្ោក់ យបនាោះគឺជាចំណូក
ខដ្លបគធាា ប់ចូកលាម្កបៅតាម្ចងអូរបងាន់្ បគយកចាន្ របបៀបបន្ោះម្កោក់ យឱ្យបរបិភាគ។ 
បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បលាកពំុទទួលទន្លាៃ ចបទ បោយក្បកាន់្ែាួន្ថា ជាសងឃដ្ខដ្ល។ 
បៅកនុងគុកធំបនាោះ ាន្បសចកតីបវទនាបសមើឋាន្ន្រក។ 
 រងទរណុកម្មបៅទីបនាោះក្បាណជា ១០ ថ្ងៃ បទើបបគបបញ្ចញ បេើយបគោក់បខាន ោះថ្ដ្នាំប ើង
រងយន្តមួ្យបចញបៅ។ ទំងបីនាក់បន្ោះ មិ្ន្ដឹ្ងជាបគនំាបៅណ្តបទៀតបទ ស្រសាប់ខតរងយន្តបនាោះ
ឈ្ប់បៅកំពង់ខផ្សក ៉ា ល់ក្កុម្ទ័រពីយ័រ បៅមុ្ែផ្សទោះបលាក ចរ្ ៉ែេុដី្ង់សេ ចូរ៉ែរ្ចីយើរ្ (ខដ្លឥ ូវបន្ោះជា
វាិន្ថ្ន្រោឋ ភិ ល)។ ដ្ល់ម្កក្តង់បន្ោះបទើបរល់គ្នន ភ្ាក់បក្ពើត ដឹ្ងថាបគ បញ្ាូ ន្បៅថ្ក្ពន្គរ      
បេើយ។ បគឱ្យចុោះពីបលើរងយន្ត បេើយបបណតើ រចុោះក ៉ា ល់ បគឱ្យចុោះបៅកនុង ាប់ក ៉ា ល់ខដ្លងងឹត
ឈឹ្ងខលងដឹ្ងទិសតំបន់្អវីទំងអស់ ឯថ្ដ្និ្ងបជើងបគោក់បខាន ោះដ្ខដ្ល។ អនកខដ្ល រងំចាប់ទំង
ប៉ាុនាម ន្កនុងបរឿងជាមួ្យគ្នន បន្ោះ ខដ្លជាប់ ំុបៅទីថ្ទពីគ្នន  ស្រសាប់ខត ន្ជួបគ្នន បៅកនុងក ៉ាល់ខត    
ម្តង។ 
 មិ្ន្ដឹ្ងជាប៉ាុនាម ន្បា៉ាងបទ។ ក ៉ា ល់បបើកបចញបៅបនាោះ ទំងអស់គ្នន ដូ្ចជាបៅកនុងអន្ាង់យប់
បក្ៅងងឹតរកពន្ាឺគ្នម ន្។ លុោះក្តាខតក ៉ាល់ឈ្ប់ខតម្តង បទើបបគដឹ្ងថាដ្ល់ដំ្ណ្តក់បេើយ។ បនាទ ប់
ពីក ៉ាល់ឈ្ប់ម្ក ពួកម៉ែ ត្់ទ្ឃ ូក៏ម្កបបើក ាប់ ាន្ពន្ាឺចូល បគនំាគ្នន បបញ្ចញទំងអស់គ្នន ឱ្យប ើង
ម្កបលើ រចួបញ្ាូ ន្តាម្ឡាន្បៅបទៀត បៅឈ្ប់នឹ្ងអាគ្នរធំជង្រ្ងាឹងមួ្យ ាន្ផ្គា កសរបសរជាអកសរ
 រងំធំៗថា «Prison Centrale» បទើបរល់គ្នន ដឹ្ងថា បន្ោះគឺជាគុកធំបៅថ្ក្ពន្គរបេើយ។ 
 របំពចបនាោះ បគបបណដើ រចូលបៅកនុងគុកបនាោះភាា ម្ បគឱ្យផ្គា ស់សំបលៀកបំោក់ចាស់បចញ ឱ្យ
បសាៀកោក់បខាអាវ ខាងគុកបគវញិ រចួនំាចូលបៅកនុងសាលធំ បៅជាន់្ទី ៤ សាលបលែ ៣ ។ គុក
ធំបន្ោះាន្អាគ្នរតូចធំជាបក្ចើន្ ែាោះមួ្យជាន់្ ែាោះពីរជាន់្ អាគ្នរខដ្លធំបេើយខវងជាងបគាន្ពីរ 
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សង់ជាបួន្ជាន់្។ អាគ្នរទំងអស់ខផ្សនកទី១ ថ្ន្សាលធំ បគឱ្យអនកបទស ខែមរបៅ ឯខផ្សនកទី២ 
សក្ាប់អនកបទសយួន្។ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បលាក នួនឌួង បលាក ប៉ែ  ឈនឺ សឹង
ខតបេវេត់បលវើយណ្តស់បៅបេើយបនាោះក្តូវបញ្ចូ លបៅខាងខែមរ។ បពលខដ្លចូលបៅបនាោះ     
 រងំជាអនកនំា ន្បៅនិ្យយនឹ្ងខែមរាន ក់ខដ្លាន្រងាំក្កអាញ    រល់គ្នន យល់ថាក្បខេល  
ជា ការ៉ែូរ៉ែ ល ់ គុកបៅទីបនាោះ បៅខកបរអនកបនាោះ ឯង ាន្អនកបទសាឌាំ ៤-៥ នាក់បទៀតអម្។ 
កនុងបពលអនកទំងបីនាក់កំពុងឈ្រពិនិ្តយបៅបគបនាោះ ស្រសាប់ខតាន្អនកបទសបផ្សសងាន ក់បដ្ើរ        
សបសៀរៗ ម្កជិតបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បេើយែសឹបតិចៗថា :  « ខន្ ែ្ុំអាណិតអនកឯង
ណ្តស់ ែ្ុំសំុក្ ប់អនកឯងឱ្យដឹ្ងែាួន្មុ្ន្ កំុឱ្យបគបធវើ បទន់្។ ែ្ុំសំុក្ ប់ថា អនកខដ្ល រងំកំពុង
និ្យយរកបនាោះ គឺជាកាប៉ាូរ៉ា ល់ ក្តួតក្តាអនកបទសខែមរ, គ្នត់កាចសាហាវណ្តស់, បគបៅគ្នត់ថា 
ថ្ដ្ប៊ាិវ តាម្ោកយយួន្។ កាប៉ាូរ៉ាល់បនាោះជាខែមរកម្ពុជាបក្កាម្ ជា  ទហាន្ជាប់បទសយូរបេើយ។ ពួក
អនកឯងចូលបៅ ក្តូវាន្ការបគ្នរពសំពោះគ្នត់បនាោះដូ្ចបសតច បេើយក្តូវបោលោកយសំុ ក្ជកបកាន្
គ្នត់ផ្សង បទើបសុែែាួន្ បបើមិ្ន្ដូ្បចាន ោះបទ នឹ្ងក្តវូគ្នត់ និ្ងពួកគ្នត់វយដំ្ក្ចំធាក់ឥតក្បណីឥ ូវ
េនឹង! និ្យយក្ ប់ ដូ្បចាន ោះបេើយ អនកបទសបនាោះបគចែាួន្បៅ។ ឯក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក៏
រេ័សបកោះក្ ប់បលាកននួឌួង ជាសិសសឱ្យ ចំាបធវើតាម្ោកយបគក្ ប់។ បពលបនាោះ រងំងយបៅ
វញិ កាប៉ាូរ៉ា ល់គុកក៏បៅម្កអនកបទសងមីទំងបីនាក់។ បលាក នួនឌួង ចូលមុ្ន្បគ លុតជងាង់វរ
បៅជិតបលើកថ្ដ្សំពោះ។   កាបូរ៉ាល់បនាោះសួរបោយទឹកមុ្ែកាចថា : អាឯងាន្បរឿងអី  ន្ជា ម្ក
ជាប់គុក ?   បលាក  ននួឌួង   ប្ាើយថា :  សូម្បទសបលាក បគបចាទថាែ្ុំ ន្បំបោះបំប រកបត់
 រងំ។ ក្គ្នន់្ខតឮ ថាកបត់ រងំដូ្បចនោះ កាប៉ាូរ៉ាល់បនាោះស្រសាប់ខតខស្រសកថា : បយើ អាឯងកបត់ រងំ
ផ្សង ! ចាត់ការបៅកន្បយើង ! ក្គ្នន់្ខតឮ បញ្ញា ដូ្បចនោះ អនកបទសអម្អងាបគទំងប៉ាុនាម ន្បនាោះសទុោះម្ក
ទំងកបក្ាល វយទត់ធាក់បលាក នួនឌួង ដួ្លក្ត ប់ក្ត ិន្ របម្ៀលធាា ក់ពីថាន ក់បលើតាម្     
ជបណតើ រម្កបក្កាម្ សន្ាប់ឈឹ្ង។ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ នឹ្កបខាា ចចិតតអាណិតសិសស។ លុោះ
ដ្ល់បលាក បលាកចូលបៅសំពោះនិ្យយេូរខេថា : សូម្បទសបលាកាច ស់ ែ្ុំ ទបន្ោះជាក្ពោះ
សងឃបទ បគផ្សសកឹម្ក បក្ោោះ ែ្ុំបទសនាពន្យល់ក្បជាជន្បងបអូន្ខែមរឱ្យបចោះដឹ្ងផ្សាូវលអ គិញ រងំសអប់
ែ្ុំ បចាទែ្ុំថាកបត់ រងំបៅ សូម្បលាកបម្តាត ផ្សង ! 
 កាប៉ាូរ៉ាល់បនាោះដូ្ចជាភ្ាក់ : 
  ឱ្ អនកឯងជាបលាកសងឃបទ? 
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  ែ្ុំ ទជាបលាកសងឃ, ឯាន ក់បទៀតបនាោះជាសិសសរបស់ែ្ុំ ជាអាចារយបបក្ងៀន្ ាន្បរឿងដូ្ច
ែ្ុំខដ្រ ! សូម្បលាកាច ស់ បម្តាត ផ្សង ទន្បក្ ស ! 
  អូ ពួកអនកឯងជាម្នុ្សសសាូតក្តង់បទ មិ្ន្ខម្ន្ជាបចារអីបទ បអើអញអត់ឱ្ន្ឱ្យែាោះ ! 
 បទើបកាប៉ាូរ៉ា ល់បនាោះបងាា ប់បៅអងារកសទំងប៉ាុនាម ន្ឱ្យជួយបលើកបលាក នួនឌួង ម្ករតិក្ច ច់
ឱ្យដឹ្ងែាួន្។ 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ និ្ងបលាក នួនឌួង ក្តូវបគោក់ឱ្យបៅជាមួ្យគ្នន  ឯបលាក 
ប៉ែ  ឈនឺ បគោក់បៅកខន្ាងបផ្សសង។ 
 កន្ាងម្កក្បខេល ១០ ថ្ងៃ ស្រសាប់ខតប ើញបគបញ្ចូ លអនកបទសជាគ្នន បលាកម្កពីភនំបពញ
បទៀត គឺាន្បលាករ ណុ្ណ  នទម៉ែុល និ្ងក្ពោះភិកខុប៉ែ ងខាត្់ ជាបដ្ើម្។ បលាកអាចារយហែមច ៀវ 
ក៏ក្បញប់និ្យយក្ ប់កាប៉ាូរ៉ាល់បនាោះជាបស្រសចថា : សំុបលាកអាណិត កំុបធវើ បអនកម្កដ្ល់ងមីៗ
បន្ោះប ើយ បគជាគ្នន ែ្ុំ ាន្បរឿងរ៉ា វដូ្ចែ្ុំខដ្រ សំុអាណិតបៅ ! 
 កាប៉ាូរ៉ាល់បនាោះ ក៏ងក់កាលថា : បអើមិ្ន្អីបទ មិ្ន្វយដំ្ក្ចំធាក់បទ ខតក្តវូបធវើការជាទម្ៃន់្ដូ្ចបគ
ឯងធម្មតា ! 
 អនកបទសខដ្លបៅបក្កាយបន្ោះ ក៏ ន្ធូរែាួន្បន្តិច បោយសាបលាកអាចារយជួយនិ្យយ
សក្ម្ួល ចំបោោះកាប៉ាូរ៉ាល់ ដ៏្បឃ្វរបៅបនាោះ។ 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ងវីតបិតខតជាប់ ំុឃ្វងំ បលាកប្ាៀតក្ ប់អនកបទសគនីគ្នន ថា ឱ្យែំ
អត់ធមត់បៅ បយើងជា អនកក្តួសក្តាយផ្សាូវឱ្យបគបដ្ើរបេើយ រខម្ងខតបពើបក្បទោះបក្គ្នោះថាន ក់ដូ្បចនោះឯង!
បលាកអាចារយហែមច ៀវ បលាកពិសា យខតបពលក្ពឹកប៉ាុបណ្តា ោះ  យលាៃ ចបលាកទុកឱ្យ
បលាកអនកបទសក្គេសថ ាន្បលាក រ ុណ្ណ   នទម៉ែុល ជាបដ្ើម្។ 
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វគគទ្ី១០    ថៃៃចគកាត្់ចទាេ  : 
 អនកបទសសំខាន់្ៗ ខដ្លក្តូវបគបៅបៅកាត់បទសមុ្ន្បគបនាោះាន្របូបលាកអាចារយ ហែម
ច ៀវ, ប៉ែ  ឈនឺ, នួនឌួង, រ ុណ្ណ  នទម៉ែលុ ។ បនាទ ប់ពី ន្សាកសួរតាម្ែ ខដ្លបគបចាទថា 
បយើងកបត់ អាណ្តពា លបនាោះបេើយ  បគ ន្បៅជំនំុ្គ្នន មួ្យសន្ទុោះ បេើយបចញម្កវញិ បគ
ខស្រសកក្បកាសបទសឱ្យទំងអស់គ្នន  ដឹ្ង : 
  ប ម្ ោះ ប៉ែ  ឈនឺ !  អនកឯងក្តវូបទសក្បហារជីវតិបង់ ! 
  ប ម្ ោះ ហែមច ៀវ !  អនកឯងក្តូវបទសក្បហារជីវតិ ! 
  ប ម្ ោះ នួនឌួង !  អនកឯងក្តវូបទសក្បហារជីវតិបង់ ! 
 ប ម្ ោះ រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល  អនកឯងក្តូវបទសគុក ៥ ឆ្ន ំ និ្ងនី្របទស ១៥ ឆ្ន ំមិ្ន្ឱ្យចូលស្រសុក 
បេើយក្តូវរបឹអូស យកក្ទពយសម្បតតិទំងអស់ ! 
 បក្កាយបនាោះ បគបញ្ាូ ន្បៅគុកធំវញិ។ បៅនឹ្ងគុកធំបនាោះអស់បពលជាងពីរខែ បទើបបគបញ្ាូ ន្
អនកបទសែាោះបៅបកាោះ ក្តឡាច។ ឯបលាកទំងបីបនាោះ ក្តូវរង់ចំាសាដ ប់បសចកតីសបក្ម្ចសក្ាល
បទស របស់បលាកបសនាក្បមុ្ែ ចរ៉ែតា ៉ាំង ក្បមុ្ែរដ្ឋថ្ន្ក្បបទស រងំជាចុងបក្កាយ។ ការរង់ចំា
បន្ោះក្តូវរងកម្មយ៉ាងទរណុ បៅគុកថ្ក្ពន្គរអស់បពលយ៉ាងយូរថ្ក្កខលង។ ក្បខេល ៦៧ ខែ
បក្កាយម្ក បទើបបគក្ ប់ថា : បលាកបសនាក្បមុ្ែ ចរ៉ែតា ៉ាំង សក្ាលបទសពីក្បហារជីវតិ ម្កក្តឹម្
បទសអស់មួ្យជីវតិវញិ។ 
 កនុងខែមិ្ងុនា ១៩៤៣ បគបញ្ាូ ន្អនកទំងបីបៅកាន់្បកាោះក្តឡាច។ 
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វគគទ្ី១១ 
ជីវិតាវសានរ្រេច់ោក្ប្គូអាចារ្យ ហែមច ៀវ  : 
 បៅគុកបកាោះក្តឡាច បគោក់អនកទំងបីបៅកនុងគុកបលែ ៤ ជាកខន្ាងបទសឧក្កិដ្ឋ អស់អាយុ
ទំងអស់គ្នន ។ គុកបនាោះ បគឱ្យអនកបទសបវញខែសពួរ និ្ងបធវើរបស់បផ្សសងៗតាម្ខត រងំបងាា ប់។ បៅ
គុកទី៤ បគហាម្តឹងរុងឹណ្តស់       មិ្ន្ឱ្យម្នុ្សស បផ្សសងបៅសាកសួរសុែទុកខម្នុ្សសបទស  ខដ្ល
បៅកនុងបនាោះបសាោះប ើយ ប៉ាុខន្តបលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ខដ្លម្ក ជាប់បទសមុ្ន្ បេើយខដ្ល ន្
ាន្វសនាបធវើជាកាប៉ាូរ៉ាល់អនកបទសាន ក់ខដ្របនាោះ  ន្លបលាក់បផ្ស្ើរបស់របរតិចតួច បៅឱ្យអនក
ទំងបីខដ្រ។ ប៉ាុខន្តបសចកដីលំ កទុកខបវទនាបោយែាួន្ជាអនកបទស រងទរណុកម្ម បូកនឹ្ងធាតុែុស
គ្នន ថ្ន្ធម្មជាតិ  ន្បធវើឱ្យបលាកអនកបទសទំងបីបន្ោះ ាន្បរគ្នោធបបៀតបបៀន្ជាបរឿយៗ។ បេើយ
បៅទីបំផុ្សត បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ  ាន្បរគមួ្លជាខាា ំង ឯបលាក នួនឌួង បកើតបរគសពឹក
បជើងថ្ដ្។ បលាក នួនឌួង បោយបពទយ បចោះខតចាក់ថាន ំគ្នម ន្ក្បសិទធភាពបក្ចើន្ម្ាុលបពក ក៏បៅជា
បកើតបូសក្តង់ក្តគ្នក បេើម្យ៉ាងធំ បពទយក៏វោះយកែទុោះបចញយ៉ាងបវទនា បំផុ្សត។ ឯបលាកអាចារយ 
ហែមច ៀវ ឈឺ្ោបខម្ន្ខទន្ បងើបខលងរចួ ចុករមួ្លសាឺតសាា ងំអស់ គ្នម ន្សងឃឹម្ប ើយ ! 
 ក្គូបពទយបៅបកាោះក្តឡាច គ្នម ន្ថាន ំអវីពា លអនកជំងឺបទ។ បេើយចំបោោះជំងឺមួ្លបន្ោះ ក៏មិ្ន្
ដឹ្ងជារកថាន ំអវីោក់ផ្សង បពទយបចោះខតយកទឹកសមុ្ទទ ឬទឹកកំប រសម្កឱ្យផឹ្សកបញ្ចុ ោះប៉ាុបណ្តា ោះ។ 
 បោយប ើញថាអនកទំងពីរោបខម្ន្ខទន្ បគបបញ្ចញបៅោក់បៅសាលបពទយ។ 
 បលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល  ន្ដឹ្ង ក៏សាក ត់ម្កបម្ើលអនកទំងពីរប ើញថាបលាកអាចារយ 
ហែមច ៀវ ោបបំផុ្សតបម្ើលបៅមិ្ន្ធារបទ ក៏និ្យយជួលកម្មករបពទយបៅទីបនាោះថា បបើអនកជំងឺ
បនាោះសាា ប់ សំុបម្តាត កប់បខាម ចបោយខ កផ្សង កំុកប់លាយ ំជាមួ្យបខាម ចដ្ថ្ទ។ រចួក៏ឱ្យក្ ក់ែាោះ
បៅកម្មករបពទយបនាោះ។ បៅបកាោះក្តឡាច បនាោះាន្បពលែាោះម្នុ្សស សាា ប់បក្ចើន្ បគយកបៅកប់ ៥-
៦ នាក់ ខតកនុងរបតត មួ្យក៏ាន្។ បលាក រ ុណ្ណ  នទ ម៉ែុល យល់ថាបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ 
អស់ាន្អវីនឹ្ងជួយខកបកើតបេើយ បបើសាា ប់បៅគ្នត់នឹ្ងក្តូវចំណំ្តកខន្ាងផ្សនូររបស់បលាកអាចារយត
បៅបទៀត បេតុបនាោះបទើបគ្នត់ជួលឱ្យបគចាំកប់បោយខ កបនាោះ។ 
 ចំខណកបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ បក្កាយបនាោះ បរគ្នោធកបក្ម្ើខាា ំងខម្ន្ខទន្ ចុកសាវ យ
ាត់អស់បេើយ បលាកន្បន្ៀលបៅរកបលាក នួនឌួង ជាសិសស បលាក នួនឌួង ក៏ែំរកិំលម្ក
រកខដ្រ បលើកកាលបលាកអាចារយជាក្គោូក់បលើបៅា  បេើយជួយរតឹក្ច ច់បោោះឱ្យក្គូបោយបគ្នរព 
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ឯទឹកខភនកក៏រអិលចុោះបៅបលើក្ទូងអាចារយជាក្គូ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ក៏ាន្ទឹកខភនក
រលីងរបលាងម្កខដ្របោយឈឺ្ចាប់បពក និ្ងបោយអាណិតគ្នន បៅវញិបៅម្កផុ្សតខងាង។ 
 បោយដឹ្ងែាួន្ឯងចាស់ថា អស់ាន្ជីវតិតបៅបទៀតបេើយ បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ 
 ន្និ្យយែាវៗ បៅកាន់្បលាក នួនឌួង ថា  : 
   នួនឌួង បយើងបវទនាណ្តស់ បេើយអញបម្ើលបៅមិ្ន្រស់បទ មុ្ែជាសាា ប់បពលបន្ោះ
បេើយ ! ឌួង ឯងបៅឯបក្កាយែំខងែាួន្បន្តិចបៅ ខក្កងាន្អាយុនឹ្ងចំាបម្ើលក្ពឹតតិការណ៍ស្រសកុ
បទសតបៅបទៀតផ្សង ! 
 បលាក នួនឌួង និ្យយបៅកាន់្បលាកអាចារយវញិថា : 
  ក្ពោះបតជគុណ, ែ្ុំអាណិតក្ពោះបតជគុណណ្តស់ ប៉ាុខន្តមិ្ន្ដឹ្ងនឹ្ងបធវើបម្តច បយើងទំងពីរនាក់
កំសត់បពកណ្តស់ ! 
 សូម្ជក្ាបថាបលាក ននួឌួង បៅបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ថា «ក្ពោះបតជគុណ» តាម្
ទាា ប់ែាួន្ជា សិសសម្កដ្រប។ 
 បលាកអាចារយាន្សាម រតីរងឹបៅខតនិ្យយែាវៗទំងចុករមួ្លម្កបទៀត :  

 ន្ឯករជយខតម្ា៉ាងប៉ាុបណ្តា ោះ ! 
 បលាក នួនឌួង ឥតតបបៅវញិអវីបទ បចោះខតែំរតិឱ្យបោយថាន ក់ងនម្ ទីបំផុ្សតបលាកក្គអូាចារយ
ក៏សម្ាឹងមុ្ែសិសស បោយក្កខសខភនកផ្សចិតផ្សចង់ រចូបលាកក៏រលត់ដ្បងាើម្បៅ កាលបលាកបៅបកើយបលើ
បៅា សិសសដ្ខដ្ល។ បលាក នួនឌួង ក៏ឱ្ន្កាលបក្ទបបៅបលើក្ទូងក្គូបោយបគ្នរព ទឹកខភនកេូរ
រខេងជាងមី ស្រសដី្ខតាន ក់ឯងថា : ឱ្ បលាកក្គែូ្ុំ បលាកលាចាក បចាលែ្ុំបៅបេើយ ! ជាសម្តីបោរ
បពញបោយបសចកតីស្រសបណ្តោះស្រសមុ្តចិតតឥតខងាង ន្។ 
 បក្កាយម្កបពទយក៏ចូលម្កយកសពបលាកអាចារយបៅ។ បពលយកសពបន្ោះ បលាកនួនឌួង 
េូរទឹកខភនកម្តងបទៀត បលាកតាម្បម្ើលប ើញបគយកសពក្ពោះអាចារយបៅោក់បលើកបន្ទលមួ្យសាអ ត 
បេើយរុនឹំ្ងក្កាងមីមួ្យ រចួបេើយាន្ខែសចង ក្តឹម្ក្តូវ។ បលាក នួនឌងួ តាម្បម្ើលបទៀត ប ើញ
បគបលើកសពោក់បលើរបទោះកង់បី រញុយកបៅ . . . បលាកបម្ើលប ើញ ខតក្តឹម្បណោះ ក៏ោក់មុ្ែចុោះ
ម្កវញិ បិទខភនកមួ្យសន្ទុោះផ្គត ច់ខែសទឹកខភនកខដ្លធាា ក់ចុោះម្ក. . . បលាកស្រសថ្ម្ប ើញបលាកអាចារយ 
ហែមច ៀវ កាលបៅពីឆ្ន ំមុ្ន្មិ្ន្ទន់្ាន្បរឿង ជាក្ពោះសងឃអង់អាច វងថ្វ ពូខកបបក្ងៀន្ បធវើឱ្យ
សិសសរកីរយ សបាយ ពូខកបទសនាបគសាត ប់បក្តៀបក្តា។ បលាក  នួនឌួង នឹ្កប ើញកាលក្តូវ
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 រងំចាប់ចង ស្រសថ្ម្ប ើញបសចកតីទុកខ បវទនាយ៉ាងម្េសាច រយបៅកនុងគុក . . . ឥ ូវបន្ោះ របូខដ្ល
ធាា ប់ាន្សបម្ាងាន្ឧតតម្គតិបន្ោះ ក្តូវម្ករលាយសូន្យចាប់ពីបពលបន្ោះបេើយ ! 
 បលាក នួនឌួង សបក្ងងអាណិតបលាកក្គូ អស់បពលយ៉ាងយូរ បភាចទំងកដីឈឺ្ចាប់របស់
ែាួន្ផ្សង។ 
 លុោះបក្កាយបនាោះ បលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ម្កសួរ បលាកក៏រយរប់តាម្ដំ្បណើ រខដ្លបលាក
អាចារយ ហែមច ៀវ   ន្ទទួលម្រណភាពបនាោះ។ បលាក  រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ាន្ទឹកខភនកខដ្រ រចួ
ងយបៅវញិ។ រលំងម្ក ជាយូរថ្ងៃ បលាកក៏ម្កក្ ប់វញិថា : បលាក ន្ឱ្យអនកបទសយកដំុ្ងមធំៗ 
បៅោក់ចំណំ្តផ្សនូរអាចារយបេើយ ផ្សនូរបនាោះាន្បលែ ១.១១៣។ រចួបលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ក៏ែំ
និ្យយបលើកទឹកចិតត រលឹំកបលាក នួនឌួង ថាឱ្យែំកាត់ចិតតែាោះបៅ កំុបកើតទុកខបពក នំាឱ្យបរគចិតត
ក្តួតខងម្បលើបរគកាយបទៀត។ ជាកុសលខដ្រ បលាក នួនឌួង  ន្គង់ជីវតិតម្ក។ 
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អ្វសាន 
 បលាកអាចារយ ហែមច ៀវ  ន្ទទួលម្រណភាពកនុងជនាម យុ ៤៥ ឆ្ន ំ បៅចុងឆ្ន ំ ១៩៤៣ 
បៅបលើបកាោះក្តឡាចោច់ស្រសយល ាន្ខតក្បវលសាគរព័ទធជំុវញិ ខតស្រសបាលឧតតម្គតិ និ្ង
គុណធម៌្របស់បលាក បៅខតរសាត់កាត់រលក ម្កចំាងផ្សតិតបលើដួ្ងចិតតខែមរក្គប់គ្នន ជានិ្ចចពំុ ន្
រលប់រលាយបៅតាម្បពលបវលាបសាោះប ើយ។ 
 ខែមរស្រសករបន្ោះ និ្ងស្រសករបក្កាយ បៅខតចំាក្ពោះនាម្បលាក ចំាសកម្មភាពរបស់បលាក បេើយ
រលឹំកគុណបលាកជាក្បក្កតី។ 
 អនកបរៀបបរៀងសូម្បញ្ញា ក់ឱ្យចាស់ថា  ន្ជាក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ ក្តូវបយើងតំកល់តំ
បកើង បក្ោោះម្កពីបលាក ជាអនកនំាបំភាឺផ្សាូវ កនុងការកសាងស្រសុកខែមរបឆ្ព ោះបៅរកឯករជយ កនុងសម័្យ
ខដ្លស្រសុកបន្ោះបៅបក្កាម្អំណ្តច រងំអាណ្តនិ្គម្ និ្យម្ជិោះជាន់្បធវើ បខែមរ។ 
 បោយបេតុខត ន្សំគ្នល់ថាបលាកអាចារយ ហែមច ៀវ ាន្ឧតតម្គតិបសនហាជាតិ បេើយ
ាន្គុណធម៌្ដ៏្ ក្បបសើរបនាោះ បទើបគណៈរដ្ឋម្ង្រ្ន្តី បក្កាម្អធិបតីភាពបលាកបសនាក្បមុ្ែលន់នល ់
ក្បធានាធិបតីថ្ន្សាធារណរដ្ឋខែមរ កនុងសម័្យក្បជំុកាលពីថ្ងៃទី ២២ មី្នា ១៩៧២  ន្សបក្ម្ច
បរឿងកិចចការបលាកក្គូអាចារយ ហែមច ៀវ កនុងបណ្តត បញ្ញា ខដ្លោក់ក្បជំុថា : 
 « រោឋ ភិ ល  ន្ទទួលសាា ល់នូ្វអំបពើលអទំងឡាយខដ្លក្ពោះអាចារយ ហែមច ៀវ  ន្បធវើ
ជូន្ក្បជាជាតិខែមរ បេើយ ន្សបក្ម្ចថានឹ្ងចាត់ខចងឱ្យ ន្បផ្សទរធាតុរបស់បលាកពីបកាោះក្តឡាច 
ម្ករដ្ឋធានី្ភនំបពញបយើងវញិ» 
 កនុងបរឿងបន្ោះ រោឋ ភិ លចាត់ក្បតិភូខែមរ ខដ្លាន្របូបលាក រ ុណ្ណ  នទម៉ែុល ជាអនកដឹ្កនំា 
ឱ្យបៅកាន់្ក្បបទសយួន្ខាងតបូង េួសបៅបកាោះក្តឡាចស្រសាវក្ជាវរកក្ពោះអដ្ឋិធាតុក្ពោះសពអាចារយ
បន្ោះម្កក្បបទសខែមរវញិ បេើយបធវើបុណយរលឹំក និ្ងតបម្កើងក្ពោះនាម្ក្ពោះសពខដ្លជា « អនកបម្គំនិ្ត
ាន ក់កនុងបដិ្វតតន៍្ខែមរ ឆ្ន ១ំ៩៤២ » បោយតម្កល់តបម្កើងឋាន្ៈបលាកជា «រ្ដ្ឋរុរ្េជាត្ិ» កនុងបចាឆ  
ម្រណៈផ្សង។ 
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