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ព្រះភិក្ខុ  ធម្មបាល ខ ៀវ-ជ ុំ 
(១៩០៧ - ១៩៧៥) 

 
រ ៀបរ ៀងរោយ  

បណ្ឌិ តសភាចា យ ឃីងហ កឌី 
 

 រក្ើត វាងឆ្ន ាំ១៩០៧1 រៅ ព្សុងស្អា ង ក្នុងរេតត ក្ណ្តត ល ក្នុង 
ព្រសួ្អ ក្សិក្ ។2 កុ្មា ខ ៀវ-ជ ុំបានបួសរ ៀនរ ើយបានម្ក្សាំណ្តក្ ់

                                                 
1
 សូម្អានបន្នែម្ CORFIELD Justin & SUMMERS Laura, Historical Dictionary 

of Cambodia, The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Maryland, and Oxford, 2003, 
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រៅវតតរ ឺ ក្នុងវតតលង្កានាទីព្ក្ុងភនាំររញរោយមាន ឧបជ្ឃាយាចា យ 
ព្រះធម្មលិេិត វជ្ឃិ បបរញោ  ល្វា -ឯម ជារៅអធកិា វតត3 

                                                                                                                 

 p. 210: “ KHIEU CHUM (c1915-1975)”. ក្នុងក្ាំណ្ត់រនះ បង្ហា ញថា ព្រះភិក្ខុ  
រេៀវ-ជុ្ឃាំរក្ើតនាឆ្ន ាំ១៩១៥។ រយើងយក្កាលប រិឆេទក្ាំរណ្ើ តរោក្តាម្បញ្ជី  
ព្រះសងឃក្នុងរាជារណ្ៈ រឺ ឆ្ន ាំក្ាំរណ្ើ តរោក្រៅ វាង១៩០៧  រព្រះរោក្ជា 
ព្រះសងឃន្ែលមានព្រះជ្ឃនមព្សបាលៗ នឹងព្រះភិក្ខុបា៉ា ងខាត់ន្ែលរោក្រក្ើត 

 វាង ឆ្ន ាំ១៩១០។ 
2
 Harris, Ian (2013). Kings and the Rebellious Monks: Buddhism and 

Political Conflict in Cambodia. Southeast Asia Seminar Series, Asian 

Institute, University of Toronto. Retrieved 30 May 2014; Harris, Ian 

(2010). Buddhism as an Element in Cambodian Political Conflict: 

the Overthrow of Norodom Sihanouk (PDF). Religious Dimensions to 

Southeast Asian Conflicts Panel, EUROSEAS Conference, University 

of Gothenburg. Retrieved 30 May 2014. 

3
  

រនះជាបុរវវាចា ភិក្ខុ  រេៀវជុ្ឃាំក្នុងរសៀវរៅរវយាក្ ណ៍្រយើង, ភនាំររញ, ១៩៦៦, 
ទាំរ័ រែើម្។ 
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លង្ហា ជ្ឃាំនាន់រនាះ។ ភិក្ខុ រេៀវ-ជុ្ឃាំ បានទទួលនាម្បបញ្ោតិ ជាស្អម្រណ្  
ថាព្រះធម្មបារោ មាននយ័ថា ជា « ឆ្ម ាំព្រះធម្ ៌» ។  វាងឆ្ន ាំ១៩៧០ 
ព្រះសងឃរាជ្ឃរណ្ៈម្ហានិកាយ  ួត-តាត បានន្តងតា ាំងព្រះភិក្ខុ  រេៀវ-
ជុ្ឃាំ ជារៅអធកិា វតតលង្ហា  រ ើយរោក្បានកាន់កាប់វតតរនះ   ូត 
ែល់ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ក្នុងររលន្ែល ន្េម ព្ក្ ម្ឆូលកានទី់ព្ក្ងុភនាំររញ។ 
 រៅឆ្ន ាំ១៩៤២នាថ្ងៃទី២០ក្ក្ាោព្រះភិក្ខុ រេៀវ-ជុ្ឃាំ បានឆូល ួម្ជា 
មួ្យព្រះសងឃនិងព្រ សែមួ្យឆាំនួនរធវើបាតុក្ម្ម ព្បឆ្ ាំងនឹងអាជាា ធ  
បារា ាំង ន្ែលអនក្ព្បវតតសិ្អស្តសតអឺុ ៉ាុប បានឲ្យរ ម្ ះថា៖« សស្តង្ហា ម្ឆ័ព្ត 
ព្រះសងឃ» (« Manifestation ou révolte des ombrelles des bonzes ») ។ 
ព្រះភកិ្ខុធម្មបារោរេៀវ-ជុ្ឃាំជាព្ក្មុ្យា៉ា ងជ្ឃិតសនិទធនឹងព្រះអាចា យន្ ម្- 
រឆៀវរោយទទួលម្រនារម្វជិាជ ព្រះព្រូអាចា យរនះទ ាំងព្សុង។ ព្រះអងា 
ជាព្រះសងឃរជ្ឃឿនរលឿននិយម្មួ្យអងាន្ែលគាំព្ទរាំនិតរោក្សឺង-
ង៉ាុក្ថាញ់ ររលររឺោក្ឆង់បានឯក្រាជ្ឃភារឲ្យព្បរទសក្ម្ពុជា។ 
រ តុរនះរ ើយ បានជាអាជាា ធ បារា ាំងចាប់រោក្ោក្់រនធនាគ ជា 
មួ្យព្រះសងឃមួ្យឆាំនួន ែូឆជាព្រះភិក្ខុបា៉ា ងខាត,់ ន្ ម្រឆៀវ...និង 
អនក្រទសនរយាបាយ មួ្យឆាំនួនរទៀតែូឆជា រោក្បា៉ា ឆ-ឈឺន, 
ប ុណ្ណឆនទ-ម្៉ាុល, ជុ្ឃាំ-មួ្ង, នួន-ឌួង ជារែើម្។ បនាទ បម់្ក្រទៀត អាជាា ធ  
បារា ាំងបានបញ្ជូ នអនក្រទសនរយាបាយទាំងអស់រនាះ រៅោក្់រនធ 
នាគ ន្ែលមានទីតា ាំង ោឆព់្សយាលឆ្ៃ យរីព្បរទសក្ម្ពុជារឺរៅ 
ខ ោះ ត្រឡាច។ 4 
                                                 

4
 សូម្អានបន្នែម្ អិនន្ទន្ណ្ត៖ http://www.digplanet.com/wiki/Khieu_Chum 

Khieu Chum (Khmer: ខ ៀវ ជ ុំ [kʰiəw cum], 1907-1975) was a prominent 

Cambodian Buddhist monk and activist who was a member of a small group of 
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 នាឆុងសស្តង្ហា ម្រោក្រលើក្ទី២ រឺក្នុងឆ្ន ាំ១៩៤៥ អនក្រទស 
នរយាបាយទាំងឡាយបាន ួឆេលួនរឆញរីរុក្រកាះព្តឡាឆ។ ភិក្ខុ រេៀវ-
ជុ្ឃាំនាររល ន្ែលបាន ួឆរីរនធនាគ រកាះព្សឡាឆម្ក្ក្៏ព្តឡប ់វលិ ម្ក្ 
រង់រៅវតតលង្ហា ជាព្រះសងឃែូឆរែើម្វញិ ។ 
 ក្នុងឆ្ន ាំ១៩៧០ នាររលន្ែល ព្រះរាជាណ្តឆព្ក្ក្ម្ពុជាបាន បតូ   
 បបែកឹ្នា ាំន្ព្បកាល យរៅជា បបសាធារណរដ្ឋខ្ ែរវញិ ព្របព់្រងរោយ 
ឧតតម្រសនីយលន់នល់និងព្ទងស់ ីស វរថសិិរមិរៈន្ែលមាន ព្រះភកិ្ខុ  
ធម្មបារោ និងបញោ ជ្ឃនមួ្យឆាំនួនជាអនក្គ ាំព្ទយា៉ា ង ររញទាំ ឹង នូវ
 បប ព្របព់្រងងមីរនះ។5 
 ព្រះភកិ្ខុ  រេៀវ-ជុ្ឃាំបានទុក្ស្អន ថ្ែសាំខាន់ៗ ែូឆមានខាងរព្កាម្រនះ៖ 
 

 

១)       យា                             
    -   ,                  , ស២៥០៤ គស១៩៦២ ១២៥២
                ន  
                                                                                                                 
people responsible for planning the Cambodian coup of 1970 which overthrew the 

monarchy and placed General Lon Nol as leader of a new Khmer Republic. Chum 

was a student of Hem Chieu, a leading figure in the early period of modern Khmer 

nationalism. After Cambodia achieved independence in 1953, Chum became an 

active figure in internal politics and is now considered one of the country's most 

significant political thinkers of the era. He is also credited with writing the Anthem 

of the Khmer Republic.សូម្អានបន្នែម្រសៀវរៅរោក្ ប ុណ្ណ-ឆនទម្៉ាុល, 
រុក្នរយាបាយ, ភនាំររញ, ១៩៧១។ 
5
 « Though a « political » monk of immense historical importance, his conservative 

doctrinal outlook was out of step with Lon Nol’s more radical and mythical sense 

of Buddhism as a moral force in politics. He opposed the president’s use of 

Buddhism in official republican ideology. Widely regarded as “Thanhist”, Chum 

was among the many intellectuals executed in April 1975 for alleged “CIA” 

sympathies and “enemy” activities.” CORFIELS & SUMMER, op. cit., p. 210. 
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២)  យា         ស       ស          
      ន                  ន-   - ស              
១៩៦៦ ១ ៦                ន  

៣)      ស  ,           ១៩៦៩              ស   ន
             សន                 ២៩៣៨៩១០, 
១២២ ទាំរ័   

៤)     សន                 ២០០១               )  
ស   ន             សន                 ២៥ 
១១៣១១៤១១៥  

៥)បញា ជី្ឃវតិ, ភនាំររញ, គម នកាលប រិឆេទ (របាះរុម្ពរឡើង
វញិសព្មាប់ធម្មទន),១៥៣ ទាំរ័ ។ 
 រសៀវរៅន្ែលព្រះភិក្ខុធម្មបាល រេៀវ-ជុ្ឃាំ ទុក្ជារក្  ឲ្យកូ្ន 
ន្េម រឺ រសៀវរៅ ក្ម្ពុ ជ្ឃរវយាក្ ណ៏្ មាន១២៥២ទាំរ័  និង រសៀវ 
រៅរវយាក្ ណ៏្រយើង ន្ែលមានស្អ ៈព្បរយាជ្ឃន៍ណ្តស់ សព្មាប់ 
អនក្ព្ស្អវព្ជាវជ្ឃាំនាន់រព្កាយរោយរោក្បានផ្តល់រាំនិតងមី ន្បប 
ទាំរនើបនិយម្ន្ែលនា ាំឲ្យអនក្ឯក្រទសខាងភាស្អវទិាន្េម  អាឆ 
យក្ម្ក្សិក្ាបន្នែម្និងយក្ម្ក្ព្តិះ ះិបនត។  ព្រះភិក្ខុធម្មបារោ 
ជាភាស្អវទូិ រព្មូ្ ឆាំររះអនក្សិក្ាភាស្អន្េម បឆចុបបននឲ្យមាន 
ឆក្ខុ វសិសយ័ឆរព្ម្ើននិយម្ែូឆមានអនក្ព្បាជ្ឃាមុ្នៗ េលះៗែូឆជារោក្ 
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ខ ៀវ-ខកីស6 និង ស្អស្តស្អត ចា យបណ្ឌិ ត ខកង-វ៉ាន់សាក់7 
ជារែើម្។ 
 រសៀវរៅ៣រទៀតមានលក្ខណ្ៈន្បបទសសនវជិាជ អនុវតតន៍ 
មានព្បរយាជ្ឃន៍ខាល ាំងកាល ក្នុងជី្ឃវតិ ស់រៅ បស់រុទធប ស័ិទទ ាំង 
ឡាយ ហាក់្ែូឆជារសឆក្តីសន្ម្តងធម្មរទសនាព្រះធម្មបាលផ្តល់ 
ឲ្យរុទធប ស័ិទ បានយល់រីបញា ជី្ឃវតិរោកិ្យរយើងរនះ។ 
 សាំរណ្ ព្ស្អវព្ជាវរនះទុក្ជារសឆក្តីឧទទិសឆាំររះវញិោ ណ្
ក្ខនធព្រះភិក្ខុធម្មបាល រេៀវ-ជុ្ឃាំ ន្ែលបានទុក្ជារក្ ឆាំរណ្ះែឹង 
ែ៏ព្បថ្រែល់ជ្ឃនានុជ្ឃនជ្ឃាំនាន់រព្កាយសិក្ាព្ស្អវព្ជាវបនត។ 
 
   កុ្លរឡរសាៀង, ថ្ងៃទី៤សីហា២០១៦ 
 
 

                                                 
6
 រអៀវ-រក្ើស, ភាស្អន្េម . កា លបងរិនិតយរោយ ក្រ តុផ្ល La langue 

cambodgienne (Un essai d’étude raisonnée), ភនាំររញ,១៩៤៧, 
របាះរុម្ពរោក្ទី២, ១៩៦៧, ៣៦៧ ទាំរ័              ន           
7
 រក្ង-វា៉ាន់ស្អស្តសត,      ន               (« Principes de création des 

mots nouveaux »), ជាភាស្អន្េម  បារា ាំង, ភនាំររញ, ១៩៦៤, ៦៦២ទាំរ័ ។ 
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ព្រះធម្មលិេិត លាី -ឯម 

ជាឧបជ្ឃាយាចា យ ព្រះធម្មបាល ខ ៀវ-ជ ុំ 
 

 
 

ព្រះធម្មលិេិត ល្វា -ឯម ជាចាងហាវ ងរុទធិក្វទិាល័យ, អធិបតីព្ក្ុម្ជ្ឃាំនុាំន្ព្ប 
ព្រះថ្ព្តបិែក្, ព្រះអងារង់ឈ ជួ្ឃ ទី១ន្ក្ប  សរម្តឆព្ក្ុម្ព្រះវ ជាតនិខោរតម 
ស ទ្ធា រស(បិតារសតឆ នខោរតមស ោត្មិរ), ជួ្ឃ ទី២ខាងស្អត ាំព្រះអងាចាងហាវ ង 

រឺ ព្រះសុរម្ធាធិបតី ជនួ-ណារ។ 



8 

 

 
 

ម្ស្តនតីសងឃជាន់េពស់រណ្ៈម្ហានិកាយថ្នព្រះរាជាណ្តឆព្ក្ក្ម្ពុជា 
 



9 

 

 
 

( ូបងតរនះ  ក្ារៅវទិាស្អែ នរុទធស្អសនបណ្ឌិ តយ, ផ្តល់រោយរោក្សុេនី,  
នាយក្ស្អែ ប័នរនះ, សូម្អ រុណ្រោក្) 
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ក្ម្ពុជ្ឃរវយាក្ ណ៏្, ភនាំររញ, ១៩៦២,  ១២៥២ទាំរ័ ។ 
 



11 

 

 
 



12 

 

 
 

រវយាក្ ណ៏្រយើង, ភនាំររញ, រទៀន- ុង-រសង, ១៧៦ទាំរ័ ។ 
 
 



13 

 

 
 

ជ្ឃីវតិតស ូ , របាះរុម្ពរឡើងវញិ, ២០០៤(របាះទី១៩៦៩), ១២២ទាំរ័ ។ 
 



14 

 

 
 

បញា ជ្ឃីវតិ, ភនាំររញ, របាះផ្ាយរឡើងវញិសព្មាប់ធម្មទន, ១៥៣ទាំរ័ ។ 


