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្របជំុកងធម៌ ្របជំុេរឿងេ្រពង ចបប់េផ ងៗ ប ្ដ ំ្រកមងុ៉យ គ ដ ទ

ទំព័រេដើម ក ១ ២ ៣ ៤ ៥ កំនត់េហតុជីវ ក្វ ន់

ក - េយបល់របស់អនកបកែ្រប

 កំនត់េហតុរបស់ ជីវ ក្វ ន់ អំពី្របៃពណីៃនអនក្រសុកេចន  ែដលមិត្ដអនក ន កំពុងកន់េនៃដេនះ ពិតជែអក រពិ

សិដ្ឋមួយៃន្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរេយើង។ េសៀវេភ្របវត្ដិវទិយ រ ឺអតថបទ មួយែដលស្ដីពី្រសុកែខមរ មិនែដលចេន្ល ះេឈម ះ

ែអក រជីវ ក្វ ន់េនះេឡើយ។ កូនែខមរ្រគប់រូបេរៀន្របវត្ដិ្របេទសរបស់ខ្លួនមិនែដលនរ មួយមិន គ ល់េឈម ះ ជីវ

ក្វ ន់េទ បុ៉ែន្ដករែដលេយើង គ ល់េនះ សុទធែតលឺពកយតៗគន  កត់ចំលងតៗគន  ពីេសៀវេភមួយេទេសៀវេភមួយ ម

រយៈេសៀេភេដើមជភ ប ំងែដល េ ក បូ៉ល េប៉លិេយត បនែ្របសំរួលេចញពីអតថបទចិន េហើយេបះពុមពផ យ

ដំបូងកនុង្រពឹត្ដិបត្ដៃនភ ប ំងេនចុងបូព៌ Bulletin de l' école Francaise d' Extrème-Orient (BEFEO) ពីឆន  ំ១៩០២

េហើយេ្រកយមក េពលែដលេ កេប៉លិេយត ទទួលមរណភពេទ េ ក ហ កសឺេដស ក៏យក ន ៃដេនះ មនទងំ

អ ថ ធិបបយបែនថមេកបះកបយផង េទេបះពុមពរួបរួមជេសៀវេភមួយេឡើងពី គ.ស ១៩៥១។ េ កេប៉លិេយត បន

បញជ ក់កនុង រមភកថ ថេ កបនពយយមបកែ្រប មករ្រ វ្រជវរកែអក ររបស់ ជីវ ក្វ ន់ ែដលមនេ ក 

ប់ែបលេរមុ៉ ត៍ បនែ្របផ យម្ដងេហើយពី គ.ស ១៨១៩ បុ៉ែន្ដមិនទន់្រគប់សព្វ។ ខ្លួនេ ក បនេទេន្របេទសចិន

អស់េ្រចើនឆន  ំេទើបែ្របបនជ ន ៃដេនះ។

េយើងជែខមរ េយើងសូមេគរព អរគុណពិេសស ចំេពះេ កអនក្រ វ្រជវជំនញទងំេនះ ទុកដូចជជួយេរ ើកកយកំនប់

ដ៏មនតំៃលមួយេ យេយើងែដរ។ បុ៉ែន្ដ េ យេ កអនកែ្របេនះែអង មិនែមនជែខមរ េម្ល ះេហើយេយើងេចះែតមន

ចិត្ដតូចមួយមៃមនឹកជនិចចថ ្របសិនជែខមរ ែ្របេចញពីអតថបទភ ចិនផទ ល់ែតម្ដង េយើងដូចជអស់ចិត្ដជង េទះ

បីករបកែ្របេនះមិនេ្រជ្រជះឆ្អិនេឆ្អ ស់ ក៏េ យ។

ខញុំធ្ល ប់បនេរៀនអក រចិនអស់បួនឆន  ំកលេនពីេកមង ែតេភ្លចភ្ល ងំេទវញិេសទើរគម នសល់ េនចបំនែតតួអក រ ធ្ល ប់

េ្របើញឹកញប់ និង េនេចះសរេសរចំលង មេគេកើត។ ទងំពកយ ទងំអក រចិនមកបញជ ក់ផង ដូចជេឈម ះ្រសុក

េឈម ះរបស់ េឈម ះករផ យជេដើម ខញុំក៏េចះែតកត់ទុកៗ នូវអក រចិនទងំេនះ្រគន់ជែអក រ។

សំនងមន េនឆន  ំ១៩៦២ ខញុំបនទទួលេបសកកមមមួយខងវបបធម៌ េ យខញុំដឹកនគំណៈ្របតិភូអនកនិពនធែខមរ េទកន់្រប

េទសចិន។ ខញុំនឹកជប់កនុងចិត្ដជនិចចថ កនុងដំេនើរេនះ ខញុំនឹង កសួរេគរកែអក រ ន ៃដ ជីវ ក្វ ន់ េ យបនេឃើញ

ផទ ល់ែភនកែតម្ដង បំនច់បនមកជន់ដី្រសុកកំេនើត ជីវ ក្វ ន់េហើយ។ េនេពលែដលខញុំជួបសនទនជមួយនឹងរដ្ឋម្រន្ដី្រក

សួងវបបធម៌ចិន ែដលកលេនះជ្របធនសមគមអនកនិពនធចិនផងេនះ ខញុំបនេសនើនឹងេគអំពីបំនងចង់េឃើញ និងចង់

ចំលងែអក រ ជីវ ក្វ ន់េនះ។ រដ្ឋម្រន្ដីវបបធម៌េនះែអង ទទួល ៉ ប់រងបំេពញបំនងខញុំ។ យប់េនះខញុំអរៃ្រកែលង អរ

បន់េ យែតភ្លឺឆប់ នឹងបនេទទស នប ្ណ ល័យជតិរបស់េគ ែតមិនទន់បនេទភ្ល មេទ េ្រពះមនកមមវធីិេទទស

នទីឆង យៗពីេនះសិន។ ទល់ែត្របៃំថងេ្រកយមកេទើបេគនខំញុំេទកន់ទីទុកែអក រេនះ ែដលេគេ ថ ែផនកខង

េសៀវេភកំរ សថិតេនកនុងប ្ណ ល័យជតិ ្រកុងេប៉កងំ។ នយកប ្ណ ល័យនសំហករេីគពីរនក់េទៀតេនរង់ចខំញុំ គឺ

នយែផនកខងេសៀវេភកំរ និងអនកែអកេទសខងករ្រ វ្រជវ ្របវត្ដិចុងបូព៌្របេទស េឈម ះ ទ សីវេម៉ង យុ៦៩

ឆន ។ំ គឺេ ក ទ សីវេម៉ង េនះេហើយែដលបនេរ ើេសៀវេភ្រកស់ៗមួយគំនរ  មកចបំង្ហ ញខញុំែដលសុទធសឹងជេសៀវេភ
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មនស្ដីទក់ទងនឹង្របវត្ដិ ្រស្ដែខមរ េហើយសុទធែតេសៀវេភែដលេបះពុមព ងំពីសតវត ទី ១៤, ១៥, ១៦ និង ១៧ មកេម្ល៉ះ

។ េគសនទននឹងខញុំយ៉ងេ្រចើន ក់ដូចជចង់លបងថ េតើខញុំទទូចរកែអក រេនះ ជអនកេចះដឹងខង្របវត្ដិ្រសុកេទសែម

នែទន រ ឺក៏្រគន់ែតរកៗេទេទ? ជភ័ព្វល្អ ខញុំធ្ល ប់បន េមើលែអក រេ្រចើន ស្ដីពីករទក់ទងរ ង្រសុកទងំពីរេនះ េហើយ

មុននឹងេទ្រសុកេគ ក៏ខញុំបនកកត់្រ ែអក រេនះចបស់ៗេទៀត េ្រពះេបសកកមមខញុំ ចំេលើេរឿងវបបធម៌េនះែអងផងេម៉្ល ះ

េហើយ ខញុំេឆ្លើយនឹងេគរហ័សហួន ស់ រហូតគូសនទនទងំបីនក់េនះ នខំញុំេទជួបនឹងបណ្ឌិ តសភខង្របវត្ដិ ្រស្ដ

េទៀត។

កនុងបន្ដ េសៀវេភ្រកស់ៗទងំេនះ មនខ្លះនិយយពី្រសុកេយើងែត ១ រ ឺ២ ទំព័របុ៉េ ្ណ ះេទ មនែតមួយបុ៉េ ្ណ ះែដលម

នេសចក្ដីែវងេកបះកបយ គឺ្របវត្ដកនុង ជសន្ដិវង  មុ៉ងេ គ ល ែដលមនមួយភគធំ និយយពីករចត់អនកកត់្រ មក្រសុ

ក េចន  គឺេ ក ជីវ ក្វ ន់ េនះែអង។ ខញុំសំុចំលងអតថបទេនះទងំ្រសុង ែដលមនចំនួន៦៣ទំព័រ េគក៏្រពមថតចំលង

អតថបទេនះេ យខញុំ បនជហ្វីលមួយែខ ែវង។ លុះមកដល់្រសុកវញិ ខញុំផ្ដិតេចញជសន្លឹកអក រ េហើយអនិចច ! េនែត

អងគុយេមើលៗ យេសចក្ដីមិនែបកេ ះ។ ខញុំបនយកអក រថតផ្ដិតេនះ បិទេធ្វើជេសៀវេភមួយ េហើយយកេទតំកល់ទុក

េនសមគមអនកនិពនធែខមរ េ្រពះសងឃឹមែ្រកងៃថងេ្រកយ មនេ ក មួយកនុងបន្ដ អនកនិពនធអនក្រ វ្រជវ ចេធ្វើករ

បកែ្របអតថបទេនះបន។ ្រ ប់ែតពីរឆន េំ្រកយមក បត់េសៀវេភេនះជ របង់េទ សួររកេដើមចុងមិនេឃើញ ខញុំ

នឹកថ : អនកែដលេឆ្ល តបំបត់េសៀវេភេនះ ពិតជមនបំនងយកេទេធ្វើែអក រផទ ល់ រ ឺមួយ ក់កំបងំកំុេ យេយើង

េធ្វើ

ករបកែ្របបន។ ែតសំនងល្អខញុំេនសល់ហ្វីល ក៏ផ្ដិតបនមួយចបប់េទៀត េហើយក៏ចត់ែចងបកែ្របេបះពុមពេ យបន

េទះ មិនទន់ហមតចត់ ក៏បនជផ្លូវសំ ប់អនកសិក  អនក្រ វ្រជវមួយែផនកធំែដរ។ មួយេទៀតសំ ប់អនកសិក បនជ

្របភពមួយេទៀតេ្រប បេធៀបនឹង្របភពដៃទៗផង ។ ករបកែ្របេនះបនេធ្វើទុកខខញុំយ៉ងខ្ល ងំ េ្រពះខញុំ្រតូវករពឹងរកអនក

េចះអក រចិន េហើយរេបៀបចិនបុ ណេទៀត ែអអនកេចះចិនសម័យថមី នមិនយល់ចបស់ យេសចក្ដីពំុបនន័យេឡើយ។

មិត្ដខញុំមន ក់េឈម ះ អឹ៉ង យ ជអនកនិពនធ្របេ មេ កេ្រចើនេរឿងែដរ ងំពីឆន  ំ១៩៥៥ - ៥៦ េហើយតមកគត់ជអនក

ែអកេទសែ្របេរឿងភពយន្ដចិន េទះជេរឿងបុ ណែដលេ្របើពកយជំនន់ចស់ៗ ក៏គត់ធ្ល ប់ជួប្របទះគម នសល់។ មិត្ដ

អឹ៉ង យបនធនជួយខញុំេពញកំ ងំ។ េ កែ្របអតថបទេនះមួយចប់េ យខញុំ េហើយ្រតង់ពកយ ពិបកេពកគត់េដ

ញសួរេទវចននុ្រកមចិន េហើយកត់ទងំពកយពនយល់ទុកេ យខញុំផង។ មនមិត្ដខញុំមន ក់េទៀតេឈម ះ ម៉ េអៀត ធ្ល ប់េធ្វើ

ជ្រគូបេ្រង នអក រែខមរេន ចិន ក៏បនជួយបកែ្របខញុំមួយចំែនកេផ ងេទៀតេ យអេន្លើខ្លះ មិនបនចប់ចុងចប់េដើ

មេទ។ ខញុំយកសំេ បកែ្របទងំពីរេនះមកេមើល សំរួលែកកុនផ ំបញចូលគន  េ យេផទ ងផទ ត់ខ្លះជមួយអក រចិនជអតថ

បទេដើម ែដលខញុំេមើលបនេ យអេន្លើៗ ែផ ផ ំផង េហើយខញុំេផទ ងជមួយនឹង ន ៃដែ្របរបស់េ ក េប៉លិេយត ជភ

ប ំងេទៀត។ បុ៉ែន្ដេនែតមិនអស់ចិត្ដ។ លុះៃថងមួយ ខញុំជួប្រគូចស់ខញុំ ែដលអិលូវ យុ៧១ ឆន េំហើយ េឈម ះេ ក

ងំ សុ៊យគង់។ កលខញុំេរៀនអក រចិន (១៩៤០) េ កជ ្រ ្ដ ចរយខងអក រ ្រស្ដ ធ្ល ប់េចះចេំរឿងេ្រពងសព្វ្រគប់

ជអនកសិក េ យខ្លួនែអង មរេបៀបចិនបុ ណ។ អិលូវេ ករស់េនជមួយកូនេច ែដលសុទធសឹងជម្រន្ដី ជករ

េយើងខ្លះ និងខ្លះជអនកជំនួញ។ ខញុំេសនើសំុេ យគត់ជួយេផទ ងជមួយខញុំ។ េ ក ទទួលេ យរកី យ េពញចិត្ដនឹងកិចច

ករេនះ ដូចមិត្ដខញុំទងំពីរខងេលើែដរ។ គត់ពនយល់ ខញុំម្ដងមួយវគគៗ ខញុំេផទ ងេមើល េតើ្រតូវន័យសព្វ្រគប់ដូចេសចក្ដីែ្របរប

ស់ខញុំរេឺទ? េបើខ្វះខ្លះខញុំ ក៏បែនថម េបើមិនងយយល់ ខញុំក៏េធ្វើន័យលកខណៈ ពយល់ខងេ្រកម មគត់្របប់។ អស់រយៈបីែខ

េទៀត េទើបបនសំេរចយកេសចក្ដីបន េហើយែដលចត់ករេបះពុមពេពលេនះ។

មយ៉ងេទៀត អំពីសំេនៀងភ ចិន មនេ្រចើនយ៉ង ម្រគមភ  (Dialeeles) ដូចជភ េប៉កងំ ៊ ងៃហ កន្ដ ងំ ទ

ជីវ ហុកេគៀន៘ ខញុំសូមបញជ ក់ថ េ កជីវ ក្វ ន់ មនេដើមកំេនើតេនេវង៉  ែខ្រត ជក់កង កនុងភូមិភគចិនខង
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តបូង។ ដូេចនះសំដីភ េ កក៏ពិេសស ម្រសុកេនះែដរ។ ែតមកដល់្របេទសេចន គម នចិន្រសុកគត់មកេនេទ

មនែតចិនែខ្រត គង់ទុង រ ឺក្វ ង ងំ ែខមរេយើងធ្ល ប់េ  ចិនកន្ដ ងំ ចិនទជីវ េនះែអង មករស់េន។ េម្ល ះេហើយសំេលង

ពកយែដលគត់ែ្របពីែខមរេទពិបក ្ដ ប់ ស់ េ្រពះ មសំេនៀងពួកកន្ដ ងំ និង ទជីវជអនកែ្របេ យគត់ផង និង ម

សំេនៀងភ ផទ ល់របស់្រសុកកំេនើតគត់ផង។ កនុងករបកែ្របេនះ េយើងខញុំសំេរចគន ថ យក មសំេនៀងចិនទជីវជេគ

ល េ្រពះមនែតចិនទជីវេទ ែដលរស់េនភគេ្រចើនេលើសលុបេគកនុង្រសុកែខមរ េហើយអនកេចះភ ចិន រ ឺក៏ពកយែខមរ

ខ្លះ ែដលក្ល យមកពីចិនសុទធែត ន មសំេនៀងចិនទជីវទងំអស់។

    ដូេចនះខញុំ សូមអភ័យេទសជមុន ពីសំនក់េ កអនកែដលេចះចិនេ្រជ្រជះ ែ្រកងេ កខញុំ និងគីគន ខញុំ ផ ំគន ែ្របេនះមិន

ទន់សព្វ្រគប់ខ្វះចេន្ល ះពកយេពចន៍។

ភនំេពញ ែខមិថុន គ.ស. ១៩៧១                      

លី ធមេតង                          
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