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អត្ថបទ 
អនកនពិនធ នូ ហាច 

ដោយដោក ឃនិ យង៉ ់នាយកោា នកចិ្ចការទូដៅ  
វទិាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិាស្ថស្តស្រស្ងគម  

ននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
 

១- ជវីប្បវត្ដអិនកនពិនធ 
ដោក នូ ហាច្ ជាអ្នកនិពនធមយួរូបដែលមានដករ ដ ិ៍ដ ម្ ោះលបលីាញ កនុងជំនាន់ស្ស្បាលគ្នន នឹងដោក រមឹ គីន 

ដែរ។ គ្នត់្ក៏បានទទួលការស្កិាពីស្ថោទំដនីបដែរ ដ យីបានដត្ងនពិនធស្ថន នែស្បដោមដោកជាដស្ច្ីនកនុងស្ម័យ 
អាណាពាបាលបារាងំ និងដែីមស្ម័យឯករាជយ ជាអាទិ៍ដរឿងផ្កា ស្ស្ដោនដែលស្ត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងកមមវធិសី្ិកាថ្នន ក់ 
មធយមស្កិាបឋមភូមិ ។ 

ដោក នូ ហាច្ ស្បសូ្ត្ដៅឃុកំំពង់ស្ពោះ ស្ស្ុកស្ដងា ដេត្ដបាត់្ែបំង។ ច្ំដោោះកាលបរដិច្េទកំដណី្ត្ របស់្
ដោកមានមត្ិពីរដបែកគ្នន ដលឆី្ន កំំដណី្ត្ គឺ ៖ 

ស្បភពពបីណ្ឌិ ត្ ឃងី  ុកឌី អ្នកនិពនធ នូ ហាច្ ដកតី្ពីនងៃ២៦ មិងុនា ១៩១៦ ដៅភូមិកំពង់ស្ពោះ 
ស្ស្ុកស្ដងា ដេត្ដបាត់្ែំបង។ ដោកនូ ហាច្ ជាបុស្ារបស់្ដោកា ឃួន នូ និង ដោកយាយ ឱរ មចួ្1។ 

ស្បភពពីដោក ស្ មុនី  ដោកស្ថស្តស្ថដ ចារយ អុ្ក ច្នួ និងទស្សនាវែដីអ្នកនិពនធដេមរបញ្ជា ក់ថ្ន ដោក នូ ហាច្ 
ដកីត្ដៅនងៃទ២ី០ មិងុនា ១៩១៨ ដៅឃុកំពំង់ស្ពោះ ស្ស្ុកស្ដងា ដេត្ដបាត់្ែំបង។ បិារបស់្ដោកដ ម្ ោះ ឃួន នូ 
មាាដ ម្ ោះ ឃួន មុច្2។ 

ដោក ស្ មុនី បញ្ជា ក់់ថ្ន បាិរបស់្ដោកដ ម្ ោះ ឃួន នូ មាាដ ម្ ោះ ឃួន មុច្។ 
ាមរយៈការស្មាា ស្ន៍ផ្កា ល់ជាមួយដោកា រ ី ទ ី(ាន់ ទី) អាយុ ៧៩ឆ្ន  ំ ដែលជាបអូនស្ថច់្ឆ្ៃ យ របស់្

ដោក នូ ហាច្ មានស្បស្ថស្ន៍ថ្ន ឪពុកដោក នូ ហាច្ ដ ម្ ោះ អ្ ុ ៊ុំដៅ(នូ?) មានដែមីកំដណី្ត្ជាអ្នក កំពង់ឆ្ន ងំ 
បានស្បពនធជាអ្នកកំពង់ស្ពោះ ដ ម្ ោះ អុ្ំមួច្ ស្បកបរបរដធវីដស្ស្មាននងគ័លពីរ បី ដែលជាដករខាងឪពុក ដកមក និងដស្ស្ 
ចាប់នស្ពដៅ បងឹឫស្សី3។ 

                                            
1>ដរៀបដរៀងដោយបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយ ឃងី  ុកឌី អារមាកថ្នដោយបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយ ឃងី  ុកឌី Voir Khing Hoc Dy Ecrivains et 

expressions littéraires du Cambodge au  XXéme siécle volume 2   L’Harmattan Paris 1993 p.46. 
2>គឹម ដស្ត្ ទំពរ័ទី២៥៥-២៥៧ (ដននកដនោះអ្នកនិពនធបានដលីកយកអ្ត្ាបទដោក ស្ មុនី មកបញ្ចូ លដត្មរង) 
     -អ្ ុក ច្នួ ស្ថោគរុវជិាា ជាន់េពស្់ «សំ្រាវស្ជាវជីវស្បវត្រិអ្នកនិពនធដេមរ» ែឯម ទំពរ័ទី៤១ 
     -ស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរស្បវត្រិអ្នកនិពនធដេមរ កនុងទស្សនាវែរីអ្នកនិពនធដេមរ ឆ្ន ទីំ២ ដលេ៣ ដេកុមាៈ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ ទំពរ័ទី១៣។ 

3>ការស្មាា ស្នជ៍ាមយួដោកា រ ីទី (ាន ់ទី) អាយុ ៧៩ឆ្ន  ំជាបអូនស្ថច្់ឆ្ៃ យរបស្ដ់ោក នូ ហាច្ ស្រីពី «ជីវស្បវត្រិដោក នូ ហាច្»  
     ដៅឃុកំំពងស់្ពោះ នងៃទី៧ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០០២ ដវោដមា៉ោ ង ៩៖៤០នាទី។ 
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មានការបកស្ស្ថយដនសងគ្នន ពចី្ំនួនបងបអូនបដងាីត្របស់្ដោក នូ ហាច្។ ាមរយៈការបទស្មាា ស្ន៍ជាមយួ 
ដោកយាយ អ្ួន ដែម អាយុ៨៨ឆ្ន  ំ ដោយកនុងទស្សនាវែដីស្បជាស្បិយបានស្បាប់ឱយែឹងថ្ន កនុងដរឿង  «ផ្កា ស្ស្ដោន» 
ត្ួអ្ងគ ប ុន ដធឿន គជឺារូបដោក នូ ហាច្ ស្ត្ូវជាកមួយស្ថច់្នងែមានឪពុកដ ម្ ោះ ឃនួ ដៅ និងមាដ យដ ម្ ោះ មួច្ 
(ទងំអ្ស់្គ្នន ស្ថែ ប់អ្ស់្ដ យី)។ ដោកយាយបនដថ្ន ដោក នូ ហាច្ មានបងបអូនស្បសុ្ស្ស្ីទងំអ្ស់្ ែប់ពីរនាក់ 
(ស្ស្ីបីនាក់) ដ យីស្ពវនងៃដៅរស់្ដត្បនួនាក់ (ស្ស្ពីីរនាក់) រស់្ដៅស្ រែាអាដមរកិ និងនង គឺមាន ដ ម្ ោះ គុយ, 
កដណ្ដ ៀន, រា៉ោ ត់្ និងដយឿត្4។ បទស្មាា ស្ន៍ដនោះ ដោកយាយ អ្ ួន ដែម ក៏បាននដល់នងដែរែល់កាដស្ត្រស្មកីមពុជា 
ដត្គ្នម នបញ្ជា ក់ថ្នដោក នូ ហាច្ មានបងបអូនដៅស្បដទស្នងដទ កនុងដពលបច្ចុបបនន5។ 

ាមការជួបស្មាា ស្ន៍ផ្កា ល់ជាមួយអ្នកមីង រុ ំ ឌ ី អាយុ៤៦ឆ្ន  ំ មុេរបរដធវីដស្ស្ ជាកូនស្ស្ដីោកយាយដែៀង 
(បអូនជីទួត្មយួដោក នូ ហាច្) ស្ថន ក់ដៅដងរកានាោះដោក នូ ហាច្ បានឱយែងឹថ្នដោក នូ ហាច្ មានបងបអូន 
ស្បាបំួននាក់ស្ស្ីបីនាក់ (ស្បុស្ស្បាមំួយនាក់) ដែលមានរបូដោក ផ្កា ល់ ជាកូនច្បង និងបអូនៗស្បាបំីនាក់ ដទៀត្គ ឺ៖  

១. ដ ម្ ោះ ដ ឿន (មានស្បពនធជាអ្នកដស្ៀមរាប)  
២. ដ ម្ ោះ ដ ឿយ (ស្ស្ី)  
៣. ដ ម្ ោះ ដឆ្ម  
៤. ដ ម្ ោះ ដ ៀត្  
៥. ដ ម្ ោះ កដណ្ដ ៀន  
៦. ដ ម្ ោះ ដយឿត្ (ស្ស្ី)  
៧. ដ ម្ ោះ រា៉ោ ត់្ (ស្ស្ី)  
៨. ដ ម្ ោះ គុយ (ដៅមកបាងកក-ភនំដពញ ជាកូនដៅ) 6។ 
ដោកា ាន់ ទី បានបញ្ជា ក់ថ្ន ដោក នូ ហាច្ បានដរៀបការជាមួយស្ស្ីមាន ក់ដ ម្ ោះ ដរ ៉ោម (មិនែឹងកាល 

បរដិច្េទ) ជាអ្នកដៅដេត្ដដស្ៀមរាប ដស្កាយពីដស្នហាេកបណំ្ងជាមួយគូដស្ន ៍ចាស់្ (នាងវធិាវ)ី ដោយនាងស្ត្ូវ 
មាដ យដលីកឱយកូនអ្នកមាន ជាដៅដកដែីរកាណូ្ត្។ ជីវតិ្អាោ ៍ពិោ ៍របស់្ដោក បាននដល់កំដណី្ត្ឱយកូនពីររូប 
ដែលបច្ចុបបននកពុំងរស់្ដៅស្ រែាអាដមរកិ។ បអូនៗដោក នូ ហាច្ ទងំអ្ស់្សុ្ទធដត្ដស្បីស្ត្កូល ឃួន ដែលជាដ ម្ ោះ 
ជីាដៅាមទមាែ ប់ដស្បីដ ម្ ោះរបស់្ដេមរ ដលីកដលងដត្ដោក នូ ហាច្ ជាកូនច្បងមានស្ត្កូល នូ ដៅាមដ ម្ ោះ 
ឪពុកដៅវញិ។ 

                                            
4 >សូ្មដមីលទស្សនាវែរីស្បជាស្បិយ ឆ្ន ទីំ០៨ ដលេ១៩២ នងៃទី១១-២០ មករា ២០០២ «ែំដណី្រដរឿងរបស្ត់្អួ្ងគ ប ុនដធឿន គឺជាជីវតិ្  
      ពិត្របស្អ់្នកនិពនធ នូ ហាច្» ទំពរ័ទី៣២-៣៣។ 
5>សូ្មដមីលកាដស្ត្រស្មីកមពុជា ដលេ២៥៥៨ នងៃដៅរ ៍ទី២២ ដេកញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០០១ «ឃុកំំពងស់្ពោះ ស្បវត្រិដរឿងប ុនដធឿន-វធិាវ»ី ទំពរ័េ១-េ៦។  
6> ការស្មាា ស្នជ៍ាមយួអ្នកមីង រុ ំឌី អាយុ ៤៦ឆ្ន  ំមុេរបរដធវីដស្ស្ ជាកូនស្សី្ដោកយាយ ដែៀង (បអូនជីទតួ្មយួ ដោក នូ ហាច្) ស្ថន ក ់
        ដៅដងរកានាោះដោក នូ ហាច្ បានឱយែឹងថ្ន «ជីវស្បវត្រិដោក នូ ហាច្» ដៅនាោះដោក នូ ហាច្ ដៅឃុកំំពងស់្ពោះ នានងៃច្ន័ា ទី៧ ដេមកា  
        ឆ្ន ២ំ០០២។ 
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ាមរយៈព័ត៌្មានពីដោកា  ាន់ ទី ក៏ែូច្ជាអ្នកមីង ឌុំ រ ីបានឱយែឹងថ្នដោក នូ ហាច្ ដស្កាយដពលដៅ
ដធវីការដៅភនំដពញ មានមុេមានមាត់្មក ដោកបានមកដធវីនាោះដកបឿងពីរេនង ស្ត្ង់ទីាងំនាោះរបស់្ឪពុកមាដ យ គ្នត់្ 
ដៅភូម-ិឃុកំំពង់ស្ពោះ ស្ស្កុស្ដងា ដេត្ដបាត់្ែបំង។ ដៅទីស្កងុភនំដពញ ដោក នូ ហាច្ មាននាោះមួយដែលទីាងំនាោះ 
ដនាោះ បច្ចុបបននកាែ យជាដននកមយួននយានោា នជួស្ជុលរងយនដ នួន ស្ំណាង (នាោះដលេ៣៤ នែូវ ដលេ៩៥, នែូវខាង 
លិច្ស្ស្បជាមួយមហាវងិីស្ពោះមុនីវងស ដស្កាយមដុ ំដមដភែីង ខាងដជីងដភាជនីយោា នស្កដពី )។ ដោកា ទ លឹមដ ង 
អាយុ៦៥ឆ្ន  ំស្ថន ក់ដៅនាោះដលេ១៦ នែូវដលេ១០៥ ស្ង្កា ត់្ បឹងស្ពលតឹ្ េណ្ឌ ៧មករា បញ្ជា ក់ថ្ន កាលពីមុនស្ម័យ 
ស្ស្តង្កគ ម ដគ ោា នដនោះជារបស់្ដោក នូ ហាច្ មានចារកឹអ្កសរ នូ ហាច្ ដៅដលបីដង្កគ លរបង។ នាោះដោក នូ ហាច្ 
ដនោះស្ង់ដ ងីជាលកខណ្ៈងមដស្កាម ដលីដ  ី ស្បក់ដកបឿង។ នាោះដនោះដៅជាប់របងគ្នន ជាមួយនាោះរបស់្ដោក យូ ដ ង 
អ្ត្ីត្រាជអ្ងគរកសស្ពោះបាទ សុ្រាស្មិត្, អ្នុរែាដលខាធិការទទួលភារៈខាងនគរបាលស្ពោះរាជាណាច្ស្ក របស់្គណ្ៈ 
រែាមស្តនដសី្ងគមដលកីទ១ី នាស្ម័យស្ងគមរាស្តស្ដនិយម។ អ្កសរចារកឹដលីរបងដទីបស្ត្វូដគបំផ្កែ ញកនុងដពលប៉ោុនាម នឆ្ន  ំ
មុនដនោះ។ កនុងដពលបំដពញដបស្កកមមជាទីស្បឹកាស្ថា នឯកអ្គគរាជទូត្ស្បដទស្កមពុជា នាទីស្កុងបាងកក និងជា 
ត្ំណាងអ្ច្ិនស្តនដយ ៍ ននស្បដទស្កមពុជា ដៅអ្មអ្ងគការដអ្កាដ វ នាស្កងុបាងកក ដោក នូ ហាច្ មានទីលំដៅ 
នាទីស្កុងបាងកក។ 

ដោកា ាន់ ទ ីបញ្ជា ក់ថ្ន ជីវតិ្បឋមវយ័របស់្ដោក នូ ហាច្ បានចាប់ដនដីមការស្ិកាែំបូង ដោយការ
ចូ្លដរៀនដៅស្ថោវត្ដ កនុងវត្ដកំពង់ស្ពោះ ដែលស្ាិត្ដៅដកបរនាោះ លុោះដស្កាយមកក៏បានដៅដរៀនដៅស្ថោឯទីរមួដេត្ដ7។ 

ាមរយៈឯកស្ថរបណ្ឌិ ត្ ឃងី  ុកឌី កាលពីវយ័កុមារដោក នូ ហាច្ បានទទលួការស្ិកាាម ដបប
ស្បនពណី្ដៅវត្ដកនុងភូម ិ រ ូត្ដច្ោះអានអ្ត្ាបទស្ថស្តស្ថដ ស្ែឹករតឹ្បានយា៉ោ ងស្ថា ត់្។ គ្នត់្បានស្ប ងជាប់ចូ្លដរៀនថ្នន ក់
ទី៦ ដៅអ្នុវទិាល័យសុ្សុី្វត្ាិ កនុងឆ្ន ១ំ៩៣២។ គ្នត់្បានទទួលស្ញ្ជា ប័ស្ត្មធយមស្ិកាប័ស្ត្ភាគទីមយួដៅ 
ឆ្ន ១ំ៩៣៩8។ 

ដោយស្ាិត្កនុងស្គួស្ថរដែលមានឪពុក និងឪពុកធំ ជាអ្នកដច្ោះែឹងខាងអ្កសរស្ថស្តស្ដជាដែមីដនាោះ ដោក នូ 
ហាច្ មានវាស្នាបានទទលួការស្ិកាដស្កាមការជំរុញដលកីទឹកច្តិ្ដដោយយកច្ិត្ដទុកោក់ឱយេំ ដរៀនសូ្ស្ត្ជាខាែ ងំ។ 
កនុងការស្កិាដនោះដោក នូ ហាច្ បានទទលួការដណ្នាឱំយស្ស្ឡាញ់អ្កសរស្ថស្តស្ដាងំពកុីមារភាព ដោយដោកឃួន 
ដៅ ជាបិា និងដោកឱរ សុ្និ ជាឪពុកធំ9។ 

កនុងវយ័ស្កិា ដោក នូ ហាច្ ជាអ្នកស្ស្វាស្ស្ដទញកនុងការស្ិកា ដទោះបីជាដពលស្ត្ ប់ដៅភូមកិំដណី្ត្
ដពលបុណ្យទន ឬវសិ្សមកាលមដងៗ ដោកដត្ងដត្អានដស្ៀវដៅជានិច្ច។ ដោកា ាន់ ទី រឭំកពី ដោក នូ ហាច្ 
ថ្ន ដពលចូ្លឆ្ន  ំ វាកង មកដលងបអូនៗដៅឯដស្ស្ គ្នត់្កាន់ដស្ៀវដៅដរឿង ឬដស្ៀវដៅដមដរៀនាមេែួនជាប់ ដពលស្ួរ 
គ្នត់្ថ្ន បងឯងេំដរៀនយា៉ោ ងណា? គ្នត់្ដែែីយថ្ន ឱយអ្ញដៅដលងឯណាដៅ អ្ញដៅនយិាយនឹងដគខាងដស្ៅ មិនែងឹ 
ដៅនិយាយដរឿងអ្ី ដបីដមីលដស្ៀវដៅមិនសូ្វអ្នសុក អ្ញដមលីដស្ៀវដៅបានស្បាយ ដរៀនដមីលដរឿង វាមនិអ្នសុក...។ 
                                            

7> ការស្មាា ស្នជ៍ាមយួដោកា រ ីទី ស្រីពី «ជីវស្បវត្រិដោក នូ ហាច្» ែ>ឯ>ម។ 
8> Voir Khing Hoc Dy Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXéme siécle Op. cit.  p. 46. 
9> នូ ហាច្ មាលាដងួចិត្ត ដ.ឯ.ម ទំ ពរ័ គ។  
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ដោក នូ ហាច្ ជាមនុស្សសុ្ភាពរាបស្ថរ មិនដច្ោះវាយឫក ដពលស្ស្មាកវសិ្សមកាលស្ត្ ប់មកនាោះមដងៗ គ្នត់្ដត្ង 
ចុ្ោះជួយដធវីដស្ស្ ឪពុកមាដ យ បងបអូនដោយមិនស្បកាន់េែួនដ យី។ គ្នត់្ជាមនុស្សរសួ្រាយរាក់ទក់ជាមួយញាត្មិិត្ដ 
ជិត្ខាង ដច្ោះជយួគ្នន ស្គ្នមានការង្ករពឹងោក់ ទុកខធុរៈដនសងៗ។ 

 
២- រចនាបថអនកនពិនធ  

កនុងស្ថនែរបស់្ដោក ដោក នូ ហាច្ បានស្ថា បនាាមរច្នាបងមួយដបែកពីដោក ញ៉ោុក ដងម កនុង ដរឿង
កុោបនប៉ោលិន។ ទំរង់ភាស្ថ «ផ្កា ស្ស្ដោន» មានលកខណ្ៈអ្ដណ្ដ ត្អ្ណ្ដូ ង ាមដបបភាស្ថកវ។ី ទងំរច្នាោកយ 
ទងំរច្នាឃ្លែ  សុ្ទធស្ឹងជាភាស្ថស្ថមញ្ា ដត្មានស្ភាពនងែងនូរ ទន់ភែន់ នងិពីដរាោះជាប់ច្ិត្ដ។  

 
៣- ឥទធពិលដែលអនកនពិនធទទួលបាន 

ការដែលកាែ យដៅជាអ្នកនិពនធលបមីួយរូប ជាស្បការលបំាក។ ដោក នូ ហាច្ ជាអ្នកនិពនធដេមរមួយរូបដែល 
មានដ ម្ ោះលបាីមរយៈស្ថន នែដត្មួយច្ំននួតូ្ច្ដត្ប៉ោុដណាណ ោះ។ ដរឿងផ្កា ស្ស្ដោន ជាស្ថន នែែបូំងរបស់្ដោកដែលទទលួ 
ការគ្នសំ្ទពីស្ណំាក់មជឈោា នទូដៅជាដស្ច្ីន។ ាមរយៈស្បស្ថស្ន៍ដោកា ាន់ ទី បានឱយែឹងថ្ន ដោកានូ ដែល 
ជាឪពុកដោក នូ ហាច្ ដៅកំពង់ស្ពោះជាអ្នកដច្ោះែឹងអ្កសរស្ថស្តស្ដ អ្នកកំពង់ស្ពោះរាប់រក ពឹងោក់ឱយដធវីស្បុំស្ត្ស្ថន ម 
ជាភាស្ថដេមរ ដច្ោះដត្ងកណំាពយ អានកាដស្ត្បាន ដត្ដោកមិនបានស្បកបរបរជាអ្នករាជការដទ។ ពត៌្មានដនោះ 
អាច្ឱយដយងីស្ននិោា នថ្ន កនុងការស្ិកាដត្ងនិពនធ ដោក នូ ហាច្ បានទទួលមត៌្កេែោះពីបិាដោក គឺឧបនិស្សយ័ 
កនុងការស្កិា ដទពដកាស្លយកនុងការដត្ងនិពនធ។ 

ាមការស្ថកស្ួរច្ំដោោះអ្នកនពិនធដរៀមច្បងេែោះៗែូច្ដោក នូ ហាច្ ដៅឆ្ន ១ំ៩៧០ ដោកបានបញ្ជា ក់ស្បាប់ 
ដោយស្ត្ង់ថ្ន ដោកមានកំដណី្ត្ដៅបាត់្ែបំង បានស្ថគ ល់អ្កសរស្ថស្តស្ដនងច្ាស់្ ដស្ោោះដោកដច្ោះអាន និងយល់ 
អ្ត្ាបទនង ែូច្ដនោះដោកបានទទួលឥទធិពលវបបធម៌ដនោះេែោះ ដស្ោោះអ្ត្ាបទស្បដោមដោកមានដៅស្ស្ុកនង មុនស្ស្កុ 
ដេមរដយងី ដ យីជាពិដស្ស្ដោកបានទទួលឥទធិពលពអី្កសរស្ថស្តស្ដបារាងំដងមដទៀត្ អ្នកនិពនធបារាងំដែលដោកចូ្ល 
ច្ិត្ដជាងដគ គឺ អាល វុង ែូដែ (Alphonse Daudet)10។ ដោក អាល វុង ែូដែ ជាអ្នកនិពនធបារាងំមួយរូប ដកតី្ 
ដៅឆ្ន ១ំ៨៤០ ដ យីស្ថែ ប់ដៅវញិដៅឆ្ន ១ំ៨៩៧។ គ្នត់្កាែ យជាអ្នកនិពនធលបលីាញ ដោយការដត្ងនិពនធដរឿងដស្ពង 
ដោយមានភាពលបលីាញដៅកនុងដេត្ដកំដណី្ត្របស់្គ្នត់្ ែូច្ជាដរឿង Lettres de mon moulin និពនធដៅ 
ឆ្ន ១ំ៨៦៦។ ដៅកនុងដេសដរឿង Tartarin ដែលមានជាពិដស្ស្ការនសងដស្ពងរបស់្ Tartarin នន Tarascon និពនធ 
ដៅឆ្ន ១ំ៨៧២ គ្នត់្ស្រដស្រដបបជាដរឿងដស្ពងរកីរាយននមនុស្ស ដកអងកាអ ងដែលមានអាកបបកិរយិានាុយស្ស្ ោះជាមួយ 
ការពិត្ធមមាដៅដលីឆ្កឯស្ស្ុកកំដណី្ត្។ ស្បដោមដោកដែលគ្នត់្នសពវនាយជាបនដបនាា ប់មកដទៀត្ (ែូច្ជាដរឿង 
Sapho និពនធដៅឆ្ន ១ំ៨៨៤) ភាា ប់ដៅនងឹភាពស្បាកែនយិមរបស់្ Zola ាមវធិីស្ដមដងគំនតិ្ (ទក់ទញែល់) 
អ្នកមានអារមមណ៍្ច្ំដោោះអ្កសរស្ថស្តស្ដ ស្លិបៈ នងិស្លិបករអ្ដណ្ដ ត្អ្ណ្ដូ ង   ។ 

                                            
10> ឃងី ហុកឌី ទិដឋភាពទូទៅនៃអកសរសាស្រ ត្ខ្មែរ Éditions L’Harmattan, Paris, FRANCE, 1997, p. 166. 
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ាមរយៈដរឿងផ្កា ស្ស្ដោន អ្នកនិពនធបានបង្កា ញពសី្ថា នភាពស្សិ្សស្ថោដែលដធវីែំដណី្រាមរងដភែីងដច្ោះ
ដស្ច្ៀងទំនុកបារាងំដែលដគធាែ ប់ឮអ្នកដលងកុនដ ម្ ោះ ទណូី្ រ ៉ោូស្សុ្ី ដស្ច្ៀង11។ ដោក ទណូី្ រ ៉ោូស្សុ្ី ដកតី្ដៅ
ឆ្ន ១ំ៩០៧ ដៅ Ajaccio ស្ថែ ប់ដៅឆ្ន ១ំ៩៨៣។ ដោកជាស្ិលបករអ្ដណ្ដ ត្អ្ណ្ដូ ងរបស់្បារាងំ។ ដោកជាត្ួឯក
ដៅដលីឆ្កត្ស្តនដ,ី ស្ថា នីយវ៍ទិយុ, ជាារាឯកភាពយនដដលីស្ព២ី៥ដរឿង ដ យីក៏ជាអ្នកអ្ាា ធិបាយនងដែរដៅដលីឆ្ក 
កនុងស្ថន នែនិពនធដរឿងដោខ នដែលស្ដមដងដោយត្ួរកីរាយអ្មដៅដោយបទដភែងពិដរាោះៗ។ ជាប់ច្ិត្ដនងឹស្បដភទស្ិលបៈ 
ដែលនាឱំយគ្នត់្មានភាពលបលីាញែល់ឆ្ន ១ំ៩៣៣ ទណូី្ រ ៉ោសូ្សុ្ ី  រដជងីជាស្លិបករច្ដស្មៀងបារាងំ ដែលមាន 
ស្បជាស្បិយភាពខាែ ងំ រ ូត្ែល់ដពលស្ថែ ប់ ដោយគ្នត់្មានស្ំដ ងធពំិដស្ស្ននមនុស្សស្បុស្12។  

ឥទធិពលដែលទទួលបានពីដរឿង ប៉ោូល នងិដវៀ ស   ីនី “នាងនកឹដឃញីកាលដែលប ុនដធឿន និទនដរឿង «ប៉ោូល 
និងដវៀ ស   នីី» ស្បាប់នាង។ នងៃដនាោះឯង នាងបានដៅស្ឡំាញ់នាងជាដលបងថ្ន «បងប៉ោូលៗ» ប ុនដធឿន ក៏ដែែីយ
ដៅនាងថ្ន «អូ្នដវៀ ស   ីនី» វញិ ។   កនុងដរឿង មាោែងួច្ិត្ដ អ្នកនពិនធបានបង្កា ញពីកវអី្នកនិពនធបរដទស្ ជាអាទិ៍ 
អ័្លស្ត វែិ ែឺ មុដស្សត៍្ មាច ស់្អ្ត្ាបទកំណាពយ  សូឺ្ល អ្ត្ាបទកាពយរបស់្ H de R ស្បដោមដោកភាពយនដបារាងំ
ដរឿងទវ រច្ដងអៀត្ របស់្ អ្ង់ដស្ែ  ស   ីែ (La PORTS d’ André Gide)។ អ្ង់ដស្ែ  សែី ដកីត្ដៅឆ្ន ១ំ៨៦៩ ស្ថែ ប់
ដៅឆ្ន ១ំ៩៥១ ជាអ្នកនិពនធបារាងំ ជាកមួយរបស់្ដោក ឆ្ល  ស   ែី។ ដោកដស្ច្នីស្រដស្រជាអ្ត្ាបទស្ថរណាស្ស្ថវ
ស្ជាវ និងអ្ត្ាបទទិដត្ៀន ជាងស្រដស្រស្បដោមដោក។ គ្នត់្ជាអ្នកមានមុេមាន ក់កនុងច្ំដណាមអ្នកដែលមានឥទធិពល
ខាែ ងំដៅកនុងវស័ិ្យអ្កសរស្ថស្តស្ដបារាងំទំដនបី ដោយបង្កា ញឱយដឃញីច្ាស់្ជាស្ថធារណ្ៈដស្កាយស្ស្តង្កគ មឆ្ន ១ំ៩១៤ 
ដោយស្ថរការដច្ញនាយ ទស្សនាវែដីបារាងំងមី (Nouvvelle revue Française) ដែលគ្នត់្ជាស្ថា បនកិមាន ក់។ 
គ្នត់្កាែ យជាស្គូ (អ្នកនពិនធគំរូមាន ក់ដែលដគដត្ងរឭកនឹកដឃញីស្គប់ជំនាន់) មានឥទធិពលរ ូត្ដៅែល់ការដត្ងនិពនធ
អ្ត្ាបទ ួស្ពកីារពិត្និយម (Surréalisme) និងអ្ត្ាភិាពនិយម ដោយដធវីការវភិាគដលី (acte garatuit) 
nottamment ។ បញ្ជា របស់្ត្ួអ្ងគជាស្នូលននស្ថន នែរបស់្គ្នត់្ បញ្ជា ក់បង្កា ញឱយដឃញីភាពស្ថហាវជាឯកត្របុគគល
និយម និងការស្ស្ថវស្ជាវងប់ងល់ននភាពស្និទធស្ថន លមួយ។ ដគស្ត្ូវស្ថគ ល់ស្ថន នែស្ថកលបងរបស់្គ្នត់្ ែូច្ជា Les 

Nourritures terrestres និពនធឆ្ន ១ំ៨៩៧ ជាស្ថន នែស្ស្មាយ អ្ដណ្ដ ត្អ្ណ្ដូ ងដែលកាែ យជាដស្ៀវដៅស្ណំ្ប់ 
(អានស្បចានំងៃ) របស់្យុវជនជំនាន់ដស្កាយ។ ស្ថន នែស្ថកលបងចុ្ងដស្កាយ គឺដរឿង Les Nouvelles Nourritures 
ជាស្ញ្ជា ននការវវិត្ដន៍ននត់្គំនិត្របស់្គ្នត់្។ កនុងច្ំដណាម ស្បដោមដោក ដរឿង L’Immoraliste នពិនធឆ្ន ១ំ៩០២ 
ដរឿង la Porte étroite នពិនធឆ្ន ១ំ៩០៩ ដរឿង les Caves du Vatican និពនធឆ្ន ១ំ៩១៤ បទមដហារ ី ឬបទ
គង្កវ លដច្ៀម ឬបទស្ស្ុកដស្ស្ច្មាា រ (la Symphonie pastrorale) និពនធឆ្ន ១ំ៩១៩ ដរឿង les Faux-

monnayeurs និពនធឆ្ន ១ំ៩២៦ ដែលកនុងដនាោះបកស្ស្ថយការស្ស្ថវស្ជាវយា៉ោ ងស្ំខាន់ាមលំនាដំរឿង និងជីវស្បវត្ដិ
ផ្កា ល់េែួនកនុង ដរឿង Si le grain ne meurt និពនធឆ្ន ១ំ៩២៦ ការទិដត្ៀនយា៉ោ ងបុនិស្បស្ប់ (Pretexte ឆ្ន ១ំ៩៣០, 
Nouveaux Prêtextes ឆ្ន ១ំ៩១១, Incidences ឆ្ន ១ំ៩២៤)  ស   ីែ បាន្នដៅរកការដត្ងនិពនធដននកដោខ ន 
(ដរឿង Philoctète ឆ្ន ១ំ៨៩៩ ដរឿង Œdipe ឆ្ន ១ំ៩៣០)។ រយៈដពលស្បដ លជិត្៤០ឆ្ន  ំ គ្នត់្បាន យកលនំាំ

                                            
11> ្ូមទមីល នូ ហាច្ ផ្កា ស្្ទោៃ ទោងពុមពរ ែ្ី ស្ក្ងួ្ិកាធិការជាតិ្ ភ្ន ទពញ គ.្ ១៩៦០ ទ ពរ័ទី២-៣។ 

12> Voir GEORGES PASCAL NOUVELLE ENCYCLOPEDIE BORDAS VIII compression / Europe 1985, p.4842.  
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ាមនិងដរៀបច្ំការស្ដមដងដែីមប ី J-L Barrolt ដរឿង les Procès de Kafka។ កនុងច្ំដណាមអ្នកនិពនធបរដទស្
ជាដស្ច្ីនដែលជាអ្នកមនុស្សនយិម ជានិច្ចកាលដត្ងមានគំនិត្ច្ង់ែឹងច្ង់យល់ បានដលីកស្រដស្ីរដោកដស្មីនឹង 
Dostoïevski ឬ Shakespeare។ ស្ថរពត៌្មានជាកមមស្ទិធិផ្កា ល់េែួន បានដច្ញនាយចាប់ាងំពឆី្ន ១ំ៩៣៩ ដ យី
ែែុោះបញ្ជច ងំពីជីវតិ្ននការស្ត្ោិះរោិះ (ជាបញ្ាវនដ) ដពញមួយជនំាន់។ គ្នត់្ក៏ជាអ្នកនិពនធដរឿង Retour de l’U.R.S.S. 
ឆ្ន ១ំ៩៣៦។ គ្នត់្បានទទលួរង្កវ ន់ណូ្ដបលអ្កសរស្ថស្តស្ដ ដៅឆ្ន ១ំ៩៤៧13។ ដរឿងស្បយិនារ ី របស់្វ ៉ោូោវ ដយ៉ោ (LA 

BIEN aimée de Vandoer) ដរឿងមា៉ោ ាហារ ី និយាយពនីាងមា៉ោ ាហារ ី ដកីត្ដៅឆ្ន ១ំ៨៧៦ ស្ថែ ប់កនុងឆ្ន ១ំ៩១៧ 
ជាស្ស្ីរបាជំាត្ដិណ្អ្ង់ដែស៍្ លបលីាញដោយការស្ដមដងកាច់្រាឥំណ្ឌូ ដនសុ្ី។ នាងស្ត្ូវវដគបាញ់ស្មាែ ប់ដៅស្បដទស្
បារាងំ កនុងនាមជាចារកចិ្ចដែមីបនីលស្បដយាជន៍ឱយអាលែឺម៉ោង់ កនុងស្ស្តង្កគ មដោកដលីកទ១ី14។ ស្បភពទងំអ្ស់្ដនោះ 
អាច្បង្កា ញថ្ន អ្នកនិពនធ នូ ហាច្ មិនស្ត្ឹមដត្បានទទលួឥទធិពលកនុងការដត្ងនិពនធពសី្ថស្តស្ថដ ដលបងដបបបុរាណ្ 
ដែលនាឱំយដោកដច្ោះរដបៀបពពិណ៌្នា ដរៀបរាប់ដទស្ភាពបានយា៉ោ ងលអប៉ោុដណាណ ោះដទ ដត្ដោកក៏បានទទលួនងដែរពី
អ្កសរស្ិលបប៍ស្ចឹមស្បដទស្ ពិដស្ស្ស្បដោមដោកបារាងំដលកីារអ្ភិវឌឍន៍ដននកច្តិ្ដគំនតិ្ ការគិត្គូរ ពិចារណាដនសងៗ
កនុងជីវភាពរស់្ដៅ កនុងស្ងគមការង្ករ ជាពិដស្ស្ដលបីញ្ជា ដស្នហា។ 

 
៤- ននិាន ការរបសអ់នកនពិនធ 

ដោយស្ថរាមរយៈឥទធពិលទងំឡាយ ដែលអ្នកនិពនធទទួលបាន ទងំឥទធពិលពីអ្កសរស្លិបប៍ស្ចមឹ 
ស្បដទស្នងដនាោះ ដទបីដគអាច្ដមីលដឃញីាមរយៈស្ថន នែនិពនធ ដោក នូ ហាច្ បានបង្កា ញពីននត់្គំនិត្ងមីដល ី
រច្នាបង វធិីស្ថស្តស្ដដត្ងនពិនធ េែឹមស្ថរននដរឿង នងិត្នមែននដរឿងដែលមានទំដនារដៅរកភាពទំដនីបដជឿនដលឿន មាន
លកខណ្ៈមនុស្សនយិម ត្ងនយិម បដស្មឱីយនលស្បដយាជន៍មនុស្សទូដៅ។ ការដលីកយក «ដស្នហា» ដធវីជាស្បធាន 
បទកនុងដរឿងផ្កា ស្ស្ដោនរបស់្អ្នកនិពនធ នូ ហាច្ រមួជាមួយស្ថន នែដរឿងកូោបនប៉ោលិន ដរឿងបិស្ថច្ដស្នហា របស់្
អ្នកនិពនធ ញ៉ោុ ក ដងម ដរឿងសុ្ផ្កត្ របស់្អ្នកនិពនធ រមឹ គនី ដរឿងទឹកទដនែស្ថប របស់្អ្នកនពិនធ គមី ហាក់ ជាដែមីដនាោះ 
បានបងាតី្ការវវិឌឍន៍ងមមីួយ គឺការដបីកទព័ំរននការចាប់ដនដីមរបស់្អ្កសរស្ិលបស៍្បដោមដោកោកយរាយដេមរ នាយុគ
ស្ម័យងមីដែលដោោះស្ស្ថយបញ្ជា ជីវតិ្រស់្ដៅស្បចានំងៃរបស់្មនុស្សទូដៅ ដលងវលិដៅរកអ្ច្េរយិ ភាពការស្ស្ដមីស្ស្នម៉ោ 
ការស្ណ្ដំ ស្ពលងឹវញិ្ជា ញដែលទន់ដេាយអ្ស់្ស្ងឃមឹដោយការដនឿយណាយនឹងស្ស្តង្កគ ម ការចាញ់ស្ស្តង្កគ មជាញឹក 
ញាប់ចាប់ពីដស្កាយស្ម័យអ្ងគរជាដស្ច្ីនស្ត្វត្ស ឱយមានកដសី្ងឃមឹថ្ន នងៃណាមយួនឹងចាកនុត្ទុកខទងំឡាយ ដោយ 
ស្ថរត្ួអ្ងគអ្ច្េរយិៈណាមួយមកជួយដស្បាស្ស្ពំាមរយៈស្ថស្តស្ថដ ដលបង។  

កនុងការបកស្ស្ថយពបីញ្ជា ជីវភាពរស់្ដៅកនុងដរឿងផ្កា ស្ស្ដោន ដោក នូ ហាច្ បានបង្កា ញដអាយដយងី
ដឃញីនូវលកខណ្ៈេុស្ែគងទងំកនុងននិាន ការ ទងំកនុងជីវភាពស្ងគមដេមរ ដែលអាច្ចាត់្ទុកថ្ន ជាបុពវដ តុ្ស្ំខាន់
កនុងវបិត្ដដិស្នហាយុវជន។ ាមែំដណី្រដរឿងដយងីស្ដងាត្ដឃញីថ្ន អ្នកនិពនធហាក់ែូច្ជាស្ងាត់្ធៃន់ដលនីិនាន ការពីរ៖ គ ឺ
ការនិយមស្ទពយស្មបត្ដិ និងការនិយមបបំិទស្ិទធិដស្រភីាបយុវជនកនុងការដស្ជីស្ដរសី្គូស្ស្ករ។ ដោយស្ថរននិាន ការ 
                                            
13

> Voir GEORGES PASCAL NOUVELLE ENCYCLOPEDIE BORDAS IV compression / Europe, 1985, p. 2210.  

14
> Voir GEORGES PASCAL NOUVELLE ENCYCLOPEDIE BORDAS VI compression / Europe, 1985, p.3287. 
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ទងំពីរដនោះ ត្ួអ្ងគទងំអ្ស់្ហាក់ែូច្ជាមានគុណ្វបិត្ដិ ដែលសុ្ទធស្ឹងជាមូលដ តុ្កណំ្ត់្វាស្នាអាស្កក់ែល់នាង 
វធិាវ ី15។ 

វវិឌឍពីបញ្ជា ដស្នហា និងការរកាកិត្ដិយស្របស់្ត្ួអ្ងគ ប ុន ដធឿន កនុងដរឿងផ្កា ស្ស្ដោន ដៅជា ឧត្ដមគត្ិ
ដស្នហាជាត្ិដែលដស្ដងដច្ញាមរយៈត្អួ្ងគ ទីឃ្លវុធ កនុងដរឿងមាោែងួច្ិត្ដ បានបង្កា ញពីនិនាន ការជាត្ិនយិមែ៏ 
ស្ជាលដស្ៅរបស់្អ្នកនពិនធ នូ ហាច្ ដែលដគមិនបានដឃញីកនុងស្ថន នែនិពនធននអ្នកនិពនធែនទដទៀត្ ដែលដោរដពញដៅ 
ដោយគំនិត្ស្នដិភាពនិយម ការនសោះនាស្បជាជាត្ិពីរស្ជកដស្កាមមែប់ស្ពោះពុទធស្ថស្នាដត្មយួ ដស្កាមរូបភាពដស្នហា។ 
ស្ប មមុេនឹងដស្ច្កដីដស្នហាែ៏ស្ជាលដស្ៅ ដែលេែួនមានច្ំដោោះនារដីស្ៀមមាន ក់ដនោះ (នាងច្នាមណី្) ទីឃ្លវុធ 
បានដធវីការស្ដស្មច្ច្តិ្ដមួយ ដែលមានទមៃន់រវាងនលស្បដយាជន៍កនុងដរឿងដស្នហាផ្កា ល់េែួន និងអ្ធិបដត្យយភាព 
បូរណ្ភាពទឹកែី កិត្ដិយស្ជាត្ិដែលស្ត្ូវជាត្ិស្ថស្ន៍របស់្នាង (ដស្ៀម) ស្បមាងដមីលង្កយ ដធវីការ ែ្ នោន 
ដោយដស្បកីមាែ ងំទ័ពលុកលុយយា៉ោ ងគដគែីន កនុងបណំ្ងដលបស្ត្បាក់យកទឹកែីភាគោយព័យននស្បដទស្ដេមរ។ ដទោះបី
ស្ស្តង្កគ មបានច្ប់ដៅដ យីកដ ី ដទោះបីែងឹថ្នព័ត៌្មានដែលមតិ្ដអ្នកនដល់មកដនាោះជាការយល់ស្ច្ កំដី ទីឃ្លវុធ មិនបាន 
សូ្មបដីត្មានបណំ្ងបំដភែច្ោកយស្មបងច្ំដោោះស្ពោះភ័ស្តកដស្ពោះពុទធរូបដៅអ្ងគរ ដែលបង្កា ញពីទឹកច្តិ្ដជាត្និិយម របស់្ 
ដគដ យី។  

ដស្ៅពីដនោះ អ្នកនិពនធបានបង្កា ញពីស្ស្មស់្ដទស្ភាពធមមជាត្ិ ទឹកែី នស្ពស្ពឹកាដែលជានិនាន ការស្ំខាន់
មួយដែរ ស្ស្មាប់លមអននាដរឿងកនុងវធិីត្ំដណ្ងនិពនធរបស់្អ្នកនិពនធស្ម័យមុន។ 

 
៥- ឧត្ដមគត្ិរបសអ់នកនពិនធ 

ដោក នូ ហាច្ ជាអ្នកនពិនធដរឿងស្បដោមដោកដបបមដនាស្ដញ្ចត្នាមួយរូប ដែលមានទឹកនែ ស្បកប 
ដោយដទពដកាស្លយកនុងការដត្ងនិពនធ។ ស្បធានបទស្ខំាន់ដៅកនុងស្ថន នែរបស់្ដោកគឺ ដរឿងដស្នហា (ដស្ច្កដ ី
ដស្នហារបស់្យុវវយ័ និងឧត្ដមគត្ិដស្នហាជាត្ិ)។ 

ដៅកនុងដរឿងផ្កា ស្ស្ដោន អ្នកនិពនធបានឱយត្នមែេពស់្ដៅដលកីារកស្ថងសុ្ភមងគលស្គសួ្ថរដោយពឹងដនអក ដៅ
ដលីច្ំដណ្ោះែងឹ និងការដច្ោះយល់ច្ិត្ដដងែីមគ្នន របស់្គូស្ស្ករ។ កនុងការចាត់្ដច្ងគូស្ស្ករកូនដៅ អ្នកនពិនធមនិឱយ
ត្នមែដៅដលីស្ទពយស្មបត្ដិដត្មា៉ោងថ្នអាច្ នដល់ដស្ច្កដសុី្េែល់គូស្ស្ករដែលនឹងចាប់នែគ្នន កស្ថងស្គួស្ថរងមីមួយ
ដនាោះដទ។ ាមរយៈយាយននួ បង្កា ញឱយដឃញីថ្ន ការស្បកាន់ឥរយិាបងរងឹត្អឹង ចូ្លច្ិត្ដដកៀបស្ងាត់្កូនដៅឱយដធវី
ត្ស្មូវាមច្តិ្ដេែួនជាចាស់្ទុំ ដនាោះមិនដមនសុ្ទធដត្ស្ត្ូវស្គប់ដពលដនាោះដទ។ ការបំបិទស្ិទធដិស្រភីាពកូនដៅ កនុងការ
ដស្ជីស្ដរសី្គូស្ស្ករ ជាស្បការមួយគួរស្ត្ូវដជៀស្វាង ដស្ោោះការដធវីដបបដនោះ មនិបាននាអំ្វីជានលលអែល់អ្នកជាមាាបិា 
អាណាពាបាល ឬបុស្ត្ធាីដ យី លទធនលបានស្ត្មឹដត្ភាពដស្ថកាែូច្ជាយាយនួន ជាមារ យនាងវធិាវ ី ដត្
ប៉ោុដណាណ ោះ។  

អ្នកនិពនធ នូ ហាច្ នដល់បទពិដស្ថធន៍ជាដស្ច្ីនកនុងដរឿងដស្នហាាមរយៈនាងវធិាវ ី ប ុន ដធឿន។ ភកដភីាព 
ជាកាដ ស្ខំាន់កនុងការកស្ថងសុ្ភមងគលស្គសួ្ថរ។ ដរឿងដនោះអ្នកនពិនធឱយត្នមែជាខាែ ងំដលីដស្នហា ដធវីឱយដស្នហាមាន
                                            
15

> ដស្ថម សុ្មុនី អ្កសរសិ្លបោ៍កយរាយដេមរ  ែ.ឯ.ម ទំពរ័១១៩។ 
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ឥទធិពលស្គបែណ្ដ ប់ដលីការស្ថែ ប់រស់្របស់្នារដីេមរាមរយៈនាងវធិាវ។ី ាមរយៈត្ួអ្ងគ នាងវធិាវ ីអ្នកនិពនធច្ង់បណ្ដុ ោះ 
ទឹកច្ិត្ដដស្ថម ោះស្ម័ស្គភកដចី្ំដោោះដស្នហាែល់យុវជនទងំឡាយ ដែលដទោះបីជាស្ដិត្កនុងស្ថា នភាពដបបណាក៏ដោយនាង 
ដៅដត្ស្បកាន់ខាា ប់ភកដភីាពច្ំដោោះគូដស្ន ៍ មិនង្កកដរដ យី។ 

នាងវធិាវ ី ជាគំរូមយួយា៉ោ ងលអកនុងការស្បកាន់ឥរយិាបងលអ ទន់ភែន់ សុ្ភាពរាបស្ថរ ស្ស្គត់្ស្ស្គំ ស្ថដ ប់
បង្កគ ប់អ្នកមានគុណ្ ពិដស្ស្ភកដីភាពច្ំដោោះដស្នហា។ ងវីត្បតិ្ដត្នាងមិនបានទទួលនលត្បស្នងយា៉ោ ងស្បនពមួយឱយ
ស្មដៅនងឹត្នមែននការស្បស្ពឹត្ដរបស់្នាងក៏ពិត្ដមន ប៉ោុដនដស្ងគមដេមរបានឱយត្នមែនាងយា៉ោ ងខាែ ងំ នាងជានារគីំរូមយួ
រូបស្ស្មាប់សុ្ភាពស្តស្ដទីងំឡាយស្បត្ិបត្ដាិមទដងវីលអៗ ទងំដនាោះ។ 

ច្រតិ្រមទមយដពក ដអ្ៀនអ្ន់ដពករបស់្នារមីួយច្នំួនែូច្ជានាងវធិាវ ី ជាកិរយិាមយួដែលគួរលោះបង់ដចាល 
ដស្ោោះការស្បកាន់យកឥរយិាបងទងំដនោះមិនបានជួយអ្វីែល់នាងដ យី វាបានស្ត្ឹមដត្នាមំកនូវករទុីកខដស្ថកាែល់អ្នក
ស្បស្ពឹត្ដដត្ប៉ោដណាណ ោះ។ 

ការស្ិកា ជាមដធាបាយមួយែ៏លអស្ស្មាប់យុវជនស្គប់រូបកនុងការដរៀបច្ំ កស្ថងអ្នាគត្របស់្េែួនឱយស្បស្ពតឹ្ដ
ដៅបានលអ ស្បកបដោយសុ្ភមងគល។ 

ការងប់ងល់ដត្ដលីការស្ិកាមយួមុេ ដ យីមនិទទលួេុស្ស្ត្ូវ មិនហា នស្ប មមុេនឹងការពិត្ច្ំដោោះមុេ 
កនុងដរឿងដស្នហា ាមរយៈ ប ុន ដធឿន ស្ត្ូវទទលួលទធនលមួយគកឺារស្ោត់្ស្បាស់្ពីគូដស្ន ៍ ដែលេែួនស្បាថ្នន ជាគូ 
អ្នាគត្។ 

អ្នកនិពនធ នូ ហាច្ បានបណ្ដុ ោះនូវទកឹច្ិត្ដដស្នហាជាត្ែ៏ិឧត្ដុងគឧត្ដមច្ំដោោះបណាដ អ្នកអានស្គប់មជឈោា ន 
ពិដស្ស្ស្ស្ទប់យុវជនដេមរដែលជាស្ស្រស្ទូងែ៏រងឹមាកំនុងបុពវដ តុ្ការោរ និងអ្ភិវឌឍន៍ជាត្ិមាតុ្ភូមិ ទប់ទល់ 
នឹងខាម ងំស្ស្ត្ូវស្គប់ស្បដភទ (នឹមអាណានិគម ការរដំោភ ែ្ នោនរបស់្ស្បដទស្ ដែលមានស្ពំស្បទល់ជាប់គ្នន  
ភាពឱនងយដលីស្គប់វស័ិ្យរបស់្ជាត្.ិ..) គំនតិ្ស្នដភិាពនិយម ការនសោះនាស្បជាជាត្ិដែលដៅជិត្ខាងគ្នន មាន 
ទំនាស់្គ្នន ដស្កាមមែប់ែ៏ស្ត្ជាក់ននស្ពោះពុទធស្ថស្នា ាមរយៈដរឿងមាោែងួច្ិត្ដ។ ដរឿងមាោែួងច្ិត្ដ បង្កា ញឱយ
អ្នកអាន ដឃញីពីស្ថា នភាពស្ងគមដេមរនាស្ម័យអាណាពាបាល បារាងំដែលដោរដពញដៅដោយមស្តនដពុីករលយួ 
អ្ស្មត្ាភាពការង្ករ រមួនែជាមួយ មួញ ដកងស្បវញ័្ចនល ស្បដយាជន៍ជាត្ិបំដពញម ចិ្េាផ្កា ល់េែួន ការបណ្ដុ ោះនូវ
គំនិត្មនស្ិការការង្ករ ស្អប់ដេពីមអ្ំដពពុីករលយួ អ្ស្កមមការង្ករ ាមរយៈត្អួ្ងគ ទីឃ្លវុធ ស្បាដមាទ ដវគី។ 

ការបណ្ដុ ោះឧត្ដមគត្ិដស្នហាជាត្ិ ការដច្ោះងែឹងដងែងរវាងនលស្បដយាជន៍ជាត្ិ នងិនលស្បដយាជន៍បុគគលាម
រយៈត្ួអ្ងគ ទីឃ្លវុធ ដែលស្ ូលោះបង់ដស្នហាដែីមបបូីរណ្ភាពទឹកែី «ដយងីជួបមុេគ្នន ដពលដនោះ ស្បដ លជាដលីក 
ដស្កាយបំនុត្ដ យី ដស្ោោះបងបានដៅស្ចាច ស្បណិ្ធានច្ំដោោះស្ពោះភស្តកដស្ពោះពុទធរូបដៅអ្ងគរវត្ដថ្នែរាបណា ដេត្ដដេមរ 
ែីដេមរដែលបានដៅដស្ៀម កនុងដពលងមីៗដនោះមិនស្ត្ ប់មកដេមរវញិដទ ែរាបដនាោះ បងបដូរផ្កដ ច់្មិនស្ពមយកដស្ៀម 
ជាមិត្ដ ជាដកែីជាស្មាក់អ្វីដ យី»។ 

ដរឿងដនោះក៏បានបង្កា ញនងដែរពីការបណ្ដុ ោះគំនិត្ស្នដិភាពនយិមរបស់្អ្នកនពិនធ ចូ្លច្ិត្ដរស់្ដៅកនុងសុ្េ
ស្នដិភាព ភាត្រភាពរវាងគ្នន  និងគ្នន  មិនចូ្លច្ិត្ដស្ស្តង្កគ ម ែ្ នោន ការរដំោភបោំនដៅដលីអ្ធិបដត្យយភាព 
បូរណ្ភាពទឹកែីស្បដទស្ែនទ។ គំនិត្ដនោះដស្ដងដ ងីាមរយៈស្ំបុស្ត្ដែលដវគីដនញឱីយទឃី្លវុធ «ែូច្ឯងបានស្ថដ ប់ 
ឮាមវទិយុ ឬអានែងឹកនុងកាដស្ត្ស្ស្ថប់ដ យី ស្បដទស្ដស្ៀមកពុំងដែែៀត្ឱកាស្កនុងបារាងំអ្នធការ ដែីមបវីាត្ 
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អាណាច្ស្ក រដំោភមកដលីដែនែីដេមរនងិឡាវ។ មិនគួរដធវីយា៉ោ ងដនោះដស្ថោះ ! ស្បដទស្ដែលដយងីទុកជាដរៀមច្បង 
ដបរជាច្ង់ស្ត្បាក់បអូនៗតូ្ច្ៗ ដមីលដត្ស្ត្ីដឆ្ដ រដត្មដង»។ 

បញ្ជា កិត្ដិយស្ក៏ជាដរឿងស្ំខាន់មួយដែលអ្នកនិពនធដលីកយកមកបង្កា ញាមរយៈត្ួអ្ងគ ប ុនដធឿន នងិ 
ទីឃ្លវុធ នងដែរ។ ាមរយៈស្កមមភាពរបស់្ត្ួអ្ងគទងំពីរ ដគអាច្ដមលីដឃញីថ្នអ្នកទងំពីរសុ្ទធដត្ជាមនុស្សស្ត្ូវ 
ការកិត្ដិយស្ មិនច្ង់ឱយមានអ្នកណាមាន ក់ ឬដស្ច្នីស្បមាងដមីលស្ស្ថលែល់ដគដ យី។ ប ុន ដធឿន សុ្េច្ិត្ដលោះ
បង់នារជីាទីស្ស្ឡាញ់ដោយមនិច្ង់មានបញ្ជា ដរឿងស្ទពយស្មបត្ដិ ោកយែំដណ្ៀលដនសងៗ។ ការស្ដស្មច្ច្ិត្ដកនុងដរឿង 
ដស្នហារបស់្ត្ួអ្ងគ ប ុនដធឿន ជាការស្ដស្មច្ច្ិស្ត្ដែលស្បកបដោយការគិត្គូរពចិារណា ងែឹងដងែងរវាងដស្នហា និង 
កិត្ដិយស្ «ការស្បស្ពឹត្ដែូច្ ប ុនដធឿន ជាការស្បដស្ីរវដិស្ស្ណាស់្ ដទោះជាដចាទថ្ន ប ុនដធឿន មនិអាច្ហា នដធវ ី
អ្នដរាគមន៍អ្វីដលីដរឿងដនោះក៏ដោយ ក៏ជាការនាុយស្ស្ ោះដែរ ដស្ោោះដយងីអាច្ដមីលដឃញីថ្ន ប ុនដធឿន បានរកានងឹ 
ស្ស្ឡាញ់កិត្ដយិស្ជាងស្ស្ឡាញ់អ្វីៗទងំអ្ស់្។ គំនិត្មា៉ោងដែលយុវជនបាននគងដ ងី គឺការអ្ស់្ច្ណំ្ង់ ដែលមាន 
បញ្ជា ជុំវញិេែួនបានដចាទដ ងីជាស្បធាន។ បរយិាកាស្ជុំវញិេែួនដនាោះមានដស្ច្ីនយា៉ោ ងណាស់្ គទឺី១អ្នក នឹកដឃញីថ្ន 
យាយនួន កាលដែីមដ យីស្ស្ឡាញ់អ្នកនិងស្គសួ្ថរអ្នកណាស់្ ក៏ប៉ោុដនដកនុងកាលដនាោះមាាបាិអ្នកដៅមានស្ទពយ 
ដពញនាោះស្គប់ស្គ្នន់ចាយដៅដ យី លុោះស្ទពយរោយ យាយនួនក៏ែកច្តិ្ដដែរ។ ែូដច្នោះការស្ស្ឡាញ់កាលពីមុនក៏ 
ដោយស្ថរមានស្ទពយជាដស្គឿងនសនំង។ ទី២ ការយកបាត្នែដធវីជាេនងនែយា៉ោ ងឆ្ប់រ ័ស្ដនោះជាអ្ំដព១ី គួរឱយស្អប់ 
បំនុត្ ដ យីរូបអ្នកកដី អ្នកឯដទៀត្កដីគបបដីត្ដជៀស្វាងឱយឆ្ៃ យអ្ំពីជនជំពូកដនោះ។ ទីបកីាល ដបីអ្នកចូ្លដធវអី្នដរាគមន៍ 
ដ យីបានរូបនាងវធិាវ ី ជានារគីួរឱយស្ស្ឡាញ់មកដធវីជាគូជីវតិ្ដ យី ក៏មនិជាការវដិស្ស្វសិ្ថលដ យី ដស្ោោះមាា 
បិានាងគ្នម នការដពញច្ិត្ដច្ំដោោះអ្នក។ ចុ្ោះដបីស្គ្នដស្កាយ មានវបិត្ដខិាងស្ទពយស្មបត្ដធិាែ ក់មកស្ត្ូវធៃន់ជាងដនោះដៅ 
ដទៀត្ ដត្ីយា៉ោ ងណាដៅវញិ ដអ្ីគួរឱយធុញស្ទន់នងឹរស់្ដៅជាមួយណាស់្ ដស្ោោះមនុស្សណាក៏ដោយឱយដត្យកស្ទពយ 
ដធវីជា ន្ ន់ ស្ស្មាប់ដ ងីដៅកាន់ភាពសុ្េែុមរមនានឹងគ្នន ដ យី មនុស្សដនាោះនឹងយកដធវីជាញាត្មិិត្ដពុបំានដ យី 
ដស្ោោះកាលណាគ្នម នស្ទពយ មុេជាស្ត្ូវដវទនាខាងនែូវច្តិ្ដស្ដមបមី។ អាស្ស័្យដ តុ្ដនោះ បានជា ប ុនដធឿន ស្ត្ូវដែីរដគច្ 
ដច្ញឱយដ យីៗដបរដៅស្បស្ពតឹ្ដដធវីអាកបបកិរយិានឹងនដៅវញិ មិនដត្ប៉ោដណាណ ោះដស្ថត្ការដធវីយា៉ោ ងដនោះ ក៏ជាមដធាបាយ 
១ នាឱំយមានសុ្េស្ស្ួលរវាងេែួន និងជនជាស្ស្ត្ូវនង នាឱំយកិត្ដិយស្អ្នាគត្របស់្េែួនមានរស្មីលអនង»។  

ទីឃ្លវុធ មានការដស្ច្កដីដស្កវ ដស្កាធដពលដែលែឹងថ្នេែួនចាញ់ដបាកដគាមរយៈ ដវគី ជាមិត្ដជិត្ែតិ្ 
និងជាស្មាជិកស្កុមស្មាៃ ត់្។ ការចាញ់ឧបាយដគដនោះ គឺចាញ់យា៉ោ ងធៃន់ស្ស្មាប់រូបដគ ចាញ់ដោយស្ថរចាញ់ច្ិត្ដ
លង់ដស្ន ៍ដគ ចាញ់ដោយស្ថរដគបំោនដលីដស្ច្កដទុីកច្តិ្ដរបស់្េែួន ពិដស្ស្គឺចាញ់ដោយស្ថរដគយកដស្ច្កដីដស្នហា
បរសុិ្ទធរបស់្េែួនមកជាន់ ែ ី បដស្មីឱយស្បដយាជន៍នដយាបាយចារកមម ដធវីឱយស្ស្កុដទស្េែួនមានវបិត្ដិស្ត្ូវដគស្បមាង 
ែ្ នោនយា៉ោ ងកដស្មាល «ស្ស្ី ច្នស្ង... ស្ស្ីកា ំកណិ្ណី ... ស្ស្ីដងែមីដមម ... យា៉ោ ងដនាោះដមនឬអ្ី ? ច្ិត្ដដែែយីភាែ ម

ថ្នពំុដមនដទ ! ពុំដមនដទ ត្បតិ្អ្ី កិរយិានាងទន់ភែន់យា៉ោ ងដនោះ ដស្ច្កដីដស្ថម ោះស្ត្ង់យា៉ោ ងដនោះ មនិស្មនឹងមានគំនតិ្ 
អាស្កក់ោក់ដលៀមបានដ យី។ ឯឪពុកដស្ថត្ក៏គួរស្ំគ្នល់បានថ្ន ជាមនុស្សមានច្តិ្ដធម៌ ច្ិត្ដភកដីឥត្ដវៀច្ដវរបាន 
ដទ។ ទីឃ្លវុធ អ្នាោះអ្ដនាង វលិវល់កនុងដស្ច្កដសី្ងសយ័ដ យីបំស្ងោះឯកាកនុងដស្គមួយ ដែលមានស្ភាពហាក់ែូច្ជា 
ស្កាលនូវបនាែ ដែលចាក់ ស្ថច់្មុត្ដពញេែួន រកដនអៀងដៅខាងណាក៏ពុនុំត្រខំានដ យី។ ដោយធាែ ប់អានដស្ៀវដៅ និង 
ដមីលកុន ដ យីនកឹែល់ដរឿងមា៉ោ ាហារ ីកនុងស្ស្តង្កគ មដោកដលីកទ១ី បាល័ែាកដមាែ ោះក៏មានអារមមណ៍្មួយដបែក។ ដគថ្ន 
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ពួកចារបុរស្ ឬចារនារសី្បស្ប់ោក់គំនតិ្ណាស់្ ដកែងដធវីឬកោរឱយឯងដភែច្េែួន។ អ្ចី្ឹងដមនដ យី ន៎ ! នាងចារនារ ី
ច្នាមណី្ ជាបុស្ត្ីចារបុរស្ ដទពដកាស្លែ វចិ្ិស្ត្ករ។ 

ស្កមុស្មាៃ ត់្ដធវីការម៉ោត់្ច្ត់្លអណាស់្ មនិង្កយដចាទស្ោវៗដកីត្ដទ។ មួយដទៀត្ ដវគ ី គឺជាមិត្ដស្និទធិស្ថន ល
របស់្េែួន មានការស្ថៃ ត់្កំបាងំយា៉ោ ងណា ពុំដែោក់ដលៀមនឹងគ្នន ដទ។ ឯទីឃ្លវុធ ធាែ ប់បាននិយាយស្បាប់ស្មាែ ញ់ថ្ន 
េែួនចាប់គួច្ដស្នហានាងច្នាមណី្។ ទល់ដត្ច្ាស់្ការពតិ្ស្បាកែណាស់្ដ យី ដទបីហា នមករោំយដបត្ីែ៏ធំ
ទូោយរបស់្េែួន។ ពតិ្ជាស្កុមដចារកមមទងំឪពុកទងំកូនដមនដ យី ដទបីឥ ូវដលងឱយែំណឹ្ងមកដស្ថោះ។ េែួន
ដអ្ីយេំស្ស្ឡាញ់ដគបង់ច្ិត្ដ ! ឥ ូវគបបរីកវធិីដកេែួន ស្ងស្ឹកដស្ច្កដីដស្នហាថ្នែ បរសុិ្ទធ ដែលមានមនុស្សោលយក
មក ែដីលងជាដលបង»។ ដគស្ថដ យដស្កាយច្ំដោោះការភ័នដស្ច្ រំបស់្េែួនដលីនាងច្នាមណី្ ដធវីឱយដគកាែ យជាមនុស្ស 
រដមីលគុណ្ «ឯងនិយាយដនាោះស្ត្ូវដ យី។ េញុ ំបានដៅស្បងអ្ងគរដស្ស្ច្ថ្នដបីមិនបានបាត់្ែំបងមកវញិដទ េញុក៏ំមិនេច ី
ទក់ច្ិត្ដរាប់រកដស្ៀមណាថ្នជាដកែីស្មាក់ជាមិត្ដភកដិ ឬជាអ្វីដទៀត្ទងំអ្ស់្។ ប៉ោុដនដមកទស់្ស្ថដ យបនដិច្ ដស្ោោះការភ័នដ 
ស្ច្ រំបស់្ឯង បានបណាដ លឱយេញុ ំស្បស្ពឹត្ដអាកបបកិរយិាមនិគបបតី្បនឹងដស្ច្កដគីួរស្ម នឹងការយកច្ិត្ដទុកោក់ 
របស់្ដគ។ មិនគួរដស្ថោះ ! មិនគួរដស្ថោះ ! ដនោះជាោកយបដនាា ស្េែួនឯងកនុងដពលកំពុងដែីរស្ត្ួត្គុមពផ្កា ។ មនិគួរដស្ថោះ ! 
ស្ថដ យណាស់្ មិនគបបដីស្ថោះឱយជាត្ិែនទមកដមីលង្កយេែួនបានថ្នជាមនុស្សោលមនុស្សជួរដមីលគុណ្ដគ»។ 

 
៦- ប្បវត្ដកិារងារ  

ដស្កាយបញ្ច ប់ការស្ិកា ដោក នូ ហាច្ បានបំដពញការង្ករជាដស្ច្ីនកនុងរាជការដេមរនាស្ម័យដនាោះដោយ 
ដពលេែោះដោកកាន់កាប់ត្ំដណ្ងត្ួនាទធីំែំជាស្មាជកិរាជរោា ភិបាល ជាមស្តនដកីារទូត្ជាន់េពស់្ដទៀត្នង។ ចាប់ាងំ 
ពីដពលចូ្លបដស្មកីារង្កររ ូត្ែល់វយ័ចូ្លនិវត្ដន៍ ដោកជាមស្តនដីបួនជំនាន់កនុងរាជការដេមរស្ម័យដនាោះ គសឺ្ម័យ 
អាណាពាបាលបារាងំ ស្ម័យឯករាជយ ស្ម័យស្ងគមរាស្តស្ដនិយម និងស្ម័យស្ថធារណ្រែាដេមរ។ ស្បវត្ដកិារង្កររបស់្ 
ដោកដែលដគអាច្រកដឃញី ជាអាទិ៍ ៖ 

ឆ្ន ១ំ៩៣២ បានស្ប ងជាប់ចូ្លដរៀនដៅអ្នុវទិាល័យសុ្សុី្វត្ាិ រ ូត្ែល់ឆ្ន ១ំ៩៣៩ ដស្កាយដែលបាន
ជាប់មធយមស្ិកាប័ស្ត្ភាគទីមយួដ យី ដោកបានចូ្លដធវីជាដៅស្កម ផ្កែ ស់្មកភនដំពញវញិ ដស្កាយដរៀប
អាោ ៍ពិោ ៍។ 

ឆ្ន ១ំ៩៤៧ បានដៅបដស្មីដៅស្កស្ួងដឃ្លស្នាការ កាន់កាប់ខាងការនាយនាយកាដស្ត្កមពុជា។ 
ឆ្ន ១ំ៩៤៨ ដធវីជាដលខាផ្កា ល់ននស្ទង់យុត្ដិវងស នាយករែាមស្តនដ ីបនាា ប់ពីស្ទង់យុត្ដិវងសសុ្គត្ដៅ ដោកស្ត្ ប់

មកស្កស្ងួដឃ្លស្នាការវញិ ដធវីជានាយេុទាកាល័យ។ 
ឆ្ន ១ំ៩៥២ ដោកចូ្លដៅបដស្មីដៅស្កស្ងួការបរដទស្វញិ ដែលមានមុេង្ករជាមស្តនដីការទូត្ដេមរ។ 
នងៃទី១៦ ដេមិងុនា ឆ្ន ១ំ៩៥២ ែល់នងៃទី២៣ ដេមករា ឆ្ន ១ំ៩៥៣ ស្ដមដច្ស្ពោះ នដរាត្ដម ស្ី នុ 

ជានាយករែាមស្តនដី បានដត្ងាងំដោក នូ ហាច្ ជារែាដលខាធិការស្កស្ួងស្ថធារណ្ការ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយ 
ស្កឹត្យដលេ ២៥២ នងៃ១៥ ដេមិងុនា ឆ្ន ១ំ៩៥២។ 

ដោក នូ ហាច្ បានចូ្លជាស្មាជិកននស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរាងំពីនងៃទី១៧ ដេមករា ឆ្ន ១ំ៩៥៨។ 
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កនុងស្កស្ងួការបរដទស្ ដោកបានទទួលមុេត្ំដណ្ងចុ្ងដស្កាយបងអស់្ជាឯកអ្គគរាជទូត្ដេមរ ស្បចាដំៅ
ស្បដទស្ឥណ្ឌូ ដនសុ្ី ស្បដ លដៅឆ្ន ១ំ៩៦៥។ ដោកចូ្លនិវត្ដន៍ ចូ្លភនំដពញ ស្បដ លមុនឆ្ន ១ំ៩៧៥ 16។  

ឯកស្ថរមយួដនសងបញ្ជា ក់ថ្ន កនុងគស្១៩៤៨ ដោកបានចូ្លដៅដធវីជាសុ្ភាចារបុរស្ដៅស្ថោែំបូង 
ដេត្ដដស្ៀមរាប។ ដស្កាយមក ស្កស្ួងយុត្ដិធម៌បានផ្កែ ស់្ដោកឱយមកដធវីការដៅស្ថោឧទារណ៍្។ ដោកបាន ដធវី
ជានាយកាប ីដណ្ត៍្ ស្កស្ួងដឃ្លស្នាការជាត្ិ កនុងគ.ស្.១៩៤០។ កនុងឆ្ន ១ំ៩៥២ ដោកដធវីជារែាដលខាធកិារ 
ស្កស្ួងស្ថធារណ្ការ នងិទូរគមនាគមន៍។ ដោកធាែ ប់ដធវីជានាយការយិាល័យដៅស្កស្ួងដស្ែាកិច្ចជាត្ិ បនាា ប់ 
មកដធវីជា នាយការយិាល័យវបបធម៌ និងដស្ែាកិច្ច ដៅស្កស្ងួការបរដទស្។ លុោះមកែល់ឆ្ន ១ំ៩៥៥៣ ដោកនូ ហាច្ 
បានដធវជីាទីស្បឹកាស្ថា នអ្គគរាជទូត្ស្បដទស្កមពុជា ស្បចាសំ្បដទស្នងរ ូត្ស្ពវនងៃដនោះ17។ 

កនុងឋានៈជាទីស្បកឹាដៅស្ថា នឯកអ្គគរាជទូត្ស្បដទស្កមពុជានាស្កុងបាងកក រាជកាបានចាត់្ាងំដោក នូ 
ហាច្ ជាត្ំណាងអ្ច្ិនស្តនដយន៍នស្បដទស្កមពុជា ដៅអ្មអ្ងគការដអ្កាដ វនាស្កុងបាងកក។ ជាមួយគ្នន ដនោះ រាជ
ការបានចាត់្ាងំ ដោក នូ ហាច្ ឱយបំដពញដបស្កកមមជាស្បត្ិភូត្ណំាងស្បដទស្កមពុជា ជាដស្ច្នីដលីកកនុង
ស្ននិបាត្ថ្នន ក់ត្បំន់មយួច្ំននួ ែូច្ជា រាជស្កតឹ្យដលេ៦៨៥-ប.រ. ចុ្ោះនងៃទ២ី៤ ដេធនូ គ.ស្.១៩៦០ បានចាត់្ាងំ
ភាន ក់ង្កររាជការមយួស្កុមជាត្ណំាងស្បដទស្កមពុជាដៅកនុងស្ននិបាត្ដលីកទ៨ី ននគណ្ៈកមាម ធិការែកឹនាខំាងកនុង 
និងគមនាគមន៍ ដែលមានដធវីដៅស្កុងបាងកក ពីនងៃ១៨ ែល់នងៃ២៤ វចិ្េិកា គ.ស្.១៩៦០ ដោយមានដោក នូ ហាច្ 
ត្ំណាងអ្ច្ិនស្តនដយន៍នស្បដទស្កមពុជា ដៅអ្មអ្ងគការ ដអ្កាដ វ នាស្កងុបាងកក ជាស្បធាន នងិដោក  ុត្ ដ ឿ 
វសិ្វករននស្ថធារណ្ៈការ ជាស្មាជិក18។ រាជស្កឹត្យដលេ៥៣៥-ប.រ. ចុ្ោះនងៃទី៩ តុ្ោ គ.ស្.១៩៦១ បាន
ចាត់្ភាន ក់ង្កររាជការមួយស្កមុជាត្ំណាងស្បដទស្កមពុជា ដៅកិច្ចច្រចាអ្ំពីវឌឍនភាពននោណិ្ជាកមមស្ស្មាប់ភូមិភាគ 
នឹងដៅស្ននិបាត្ដលីកទ៣ី ននគណ្ៈកមាម ធិការខាងោណិ្ជាកមមដៅស្កងុបាងកក កនុងដែីមដេមករា ឆ្ន ១ំ៩៦០ 
ដោយមានដោក នូ ហាច្ ទីស្បឹកាដៅស្ថា នឯកអ្គគរាជទូត្ស្បដទស្កមពុជា នាស្កុងបាងកក ជាស្បធាន និងដោក 
អ្ ុង ប ុនដហា ដោក អ្ ុង បូយគ័ន ដោក លឹម សូ្ភាព ជាស្មាជិក19។ រាជស្កឹត្យដលេ៥៣៧-ប.រ. ចុ្ោះនងៃទ៩ី តុ្ោ 
គ.ស្.១៩៦១ បានចាត់្ភាន ក់ង្កររាជការមួយស្កុមជាត្ណំាងស្បដទស្កមពុជា ដៅស្ននិបាត្ដលកីទ១ី៦ ននអ្ងគការ 
ដអ្កាដ វ ដែលមានដធវីដៅស្កងុបាងកក ពីនងៃ៩ ែល់នងៃ២១ មីនា គ.ស្.១៩៦០ ដោយមានដោក សុ្ន វនឺនស្ 
ទីស្បឹកាជំនាញដៅស្កស្ងួដននការ ជាស្បធាន ដោក នូ ហាច្ ត្ំណាងអ្ច្ិនស្តនដយន៍នស្បដទស្កមពុជា ដៅអ្មអ្ងគការ 
ដអ្កាដ វនាស្កុងបាងកក ដោក ដក ណុ្ល ដោក ដប៉ោង ប៉ោុន ជាស្មាជកិ20។ រាជស្កឹត្យដលេ៥៤១-ប.រ. ចុ្ោះនងៃទ៩ី 
តុ្ោ គ.ស្.១៩៦១ បានចាត់្ភាន ក់ង្កររាជការមួយស្កមុ ជាត្ណំាង ស្បដទស្កមពុជាដៅស្ននិស្ីទដលីកទ៣ី 

                                            
16

> សូ្មដមីល នូ ហាច្ មាលាដងួចិត្ត ដ.ឯ.ម ទំ ពរ័ ក-េ-គ។ 

17
> គឹម ដស្ត្ ែéម ទំពរ័២៥៥ ២៥៦។ 

18
> សូ្មដមីល រាជកិច្ច ឆ្ន ទីំ១៧ ដលេ៥ ទំពរ័១៧៦។ 

19
> សូ្មដមីល រាជកិច្ច ឆ្ន ទីំ១៧ ដលេ២៣០ នងៃស្ព ស្បត្ិ៍ ទី១៩ តុ្ោ គស្១៩៦១ ទំពរ័៧៧០៣។ 

20
> សូ្មដមីល រាជកិច្ច ឆ្ន ទីំ១៧ ដលេ២៣០ ែéម ទំពរ័៧៧០៤។ 
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ខាងស្ាិត្ិដលេកៈ ននអាសុ្ីដែលដធវីដៅស្កុងបាងកក ពីនងៃទ៥ី ែល់នងៃ ទ១ី៥ ដមស្ថ គ.ស្.១៩៦០ ដោយមានដោក 
ស្រ គិមតូ្យ រែាដលខាធិការស្កស្ួងមហាននា ជាស្បធាន ដោក នូ ហាច្ ត្ំណាងអ្ច្ិនស្តនដយន៍នស្បដទស្កមពុជា ដៅអ្ម 
អ្ងគការដអ្កាដ វនាស្កុងបាងកក,ដោក សុ្ីន ស្ថមុត្, ដោក ដៅ ខាន់ ជាស្មាជកិ21។ ស្ពោះរាជស្កតឹ្យដលេ៤១២-
ប.រ. ចុ្ោះនងៃទ១ី៥ កញ្ជា  គ.ស្.១៩៦១ បានចាត់្អ្នករាជការមួយស្កុមជាត្ណំាងស្បដទស្កមពុជា ដៅស្ននបិាត្ 
ដលីកទ១ី ស្ដីអ្ពំីមណ្ឌ លននវងិីអ្នដរជាត្ិ ស្បារឰដៅស្កងុបាងកក ពីនងៃ១៩ ែល់នងៃ២១ វចិ្េិកា គ.ស្.១៩៥៩ ដែល 
មានដោក នូ ហាច្ ត្ណំាងអ្ច្ិនស្តនដយន៍នស្បដទស្កមពុជា ដៅអ្មអ្ងគការដអ្កាដ វនាស្កុងបាងកកជាស្បធាន និង 
ដោក  ុត្ ដ ឿ ជាស្មាជកិ22។ 

ស្កឹត្យដលេ២៥២ ចុ្ោះនងៃទ១ី៥ ដេមងុិនា ឆ្ន ១ំ៩៥២ ដត្ងាងំដោក នូ ហាច្ ជាស្មាជិករាជរោា ភិបាល 
មានឋានៈជារែាដលខាធិការស្កស្ួងស្ថធារណ្ការ និងទូរគមនាគមន៍ ស្ត្ូវបានជនំួស្បញ្ជា ក់ជាងមីដោយស្កឹត្យដលេ 
២៥៤ N-S ចុ្ោះនងៃទ១ី៧ ដេមងុិនា ឆ្ន ១ំ៩៥២23។ 

កនុងឋានៈជារែាដលខាធិការស្កស្ួងស្ថធារណ្ការ និងទូរគមនាគមន៍ ដស្ៅពីបំដពញកចិ្ចការ ស្កស្ួងស្ថម ី
ដោក នូ ហាច្ បានដែែៀត្ឱកាស្ចុ្ោះស្ថកស្ួរសុ្េទុកខបងបអូនស្បជាជន ពិនិត្យស្ថា នភាពស្ស្កុដទស្ាមបណាដ
ដេត្ដនានានងដែរ។ ជាអាទិ៍ ដៅច្ដនាែ ោះនងៃទី២១-២៣ តុ្ោ១៩៥២ ដោក នូ ហាច្ បាន អ្មស្ពោះរាជែំដណី្រ
ទស្សនាការននស្ដមដច្ស្កុមស្ពោះ មុនីដរ ៉ោត្ ឧបនាយករែាមស្តនដ ី(ស្បមុេស្កុមដេមរភូមិនា) ដៅដេត្ដាដកវ និងកពំត្24។ 

ដោក នូ ហាច្ ជាអ្នកការទូត្មួយជាន់េពស់្។ ដោកធាែ ប់បំដពញភារកចិ្ចការទូត្ មានឋានៈជាឯកអ្គគរែា
ទូត្ដេមរស្បចាសំ្បដទស្ឥណ្ឌូ ដណ្សុ្ី25។ ដោក នូ ហាច្ បានបំដពញមុេត្ំដណ្ងជាអ្នកការទូត្ចុ្ង ដស្កាយបងអស់្កនុង 
ឋានៈជាឯកអ្គគរាជទូត្ននស្ពោះរាជាណាច្ស្កកមពុជា ស្បចាដំៅទីស្កុង ាការា ស្បដទស្ឥណ្ឌូ ដនសុ្ី ដៅឆ្ន ១ំ៩៦៩។ 
ដោកបានចូ្លនិវត្ដន៍ដៅឆ្ន ១ំ៩៧២26។  

ាមរយៈពត៌្មានដនោះ ដគអាច្ស្ននិោា នបានថ្ន ដោក នូ ហាច្ បានបដស្មីការរាជការកនុង កំ ុងដពល 
៣៣ឆ្ន  ំ ដស្មីនងឹ ៥៥,៩៣ ភាគរយ ននជីវតិ្ ៥៩ ឆ្ន រំបស់្ដោក ស្បស្ិនដបីដោកស្ត្ូវពួកដេមរស្ក ម ស្មាែ ប់
ដៅឆ្ន ១ំ៩៧៥។ 

ដស្ៅពីត្ួនាទខីាងដលី ដោក នូ ហាច្ ក៏បានចូ្លរមួច្ំដណ្កកនុងស្មាគមអ្នកនពិនធដេមរនងដែរ។ ដោក នូ 
ហាច្ បានចូ្លរមួជាស្មាជកិស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរាងំពនីងៃទី ១៧ ដេមករា ឆ្ន ១ំ៩៥27។ ដោក យូ បូ 

                                            
21

> សូ្មដមីល រាជកិច្ច ឆ្ន ទីំ១៧ ដលេ២៣០ ែéម ទំពរ័៧៧០៦។ 

22
> សូ្មដមីល រាជកិច្ច ឆ្ន ទីំ១៧ ដលេ២០៤ នងៃដៅរ ៍ទី១៦ កញ្ជា  គស្១៩៦១ ទំពរ័៦៧១៩។ 

23
> សូ្មដមីល JOURNAL OFFICIEL DU CAMBODGE, HUITIÉM ANNÉE N025 JEUDI 26 JUIN 1952 p.1226.  

24
> ទស្សនាវែរីរូបភាព កមពុជា ស្កស្ងួដឃ្លស្នាការ ឆ្ន ទីំ១ ដេធនូ ដលេ៤ នងៃទី១០ ធនូ ១៩៥២ ទំពរ័១០-១១។  

25
> ស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរ ស្បវត្រិអ្នកនិពនធដេមរ កនុង ទស្សនាវែរីអ្នកនិពនធដេមរ ឆ្ន ទីំ២ ដលេ៣ ដេកុមាៈ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ ទំពរ័១៣។  

26
> Voir Khing Hoc Dy Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au  XXéme siécle Op. cit. p.46> 

27
> Ib. id p.13.  
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ស្បធានស្មាគមអ្នកនពិនធដេមរជំនាន់ទ៧ី មានស្បស្ថស្ន៍កាលពីនងៃដៅរ ៍ ទី៨ ដេកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០៣ ដវោដមា៉ោ ងពីរ
រដស្ៀលថ្ន ដោក នូ ហាច្ ជាមនុស្សលអ ស្ែូត្ស្ត្ង់ មានស្បជាស្បិយ ដោយដោកចូ្លច្ិត្ដនយិាយច្ំៗ ដឃញី
យា៉ោ ងដម៉ោច្ ថ្នអ្ញ្ច ឹង។ ដោក នូ ហាច្ បានចូ្លរមួដធវជីាស្គបូដស្ងៀនថ្នន ក់បណ្ដុ ោះបណាដ លអ្នកនិពនធវគគទ១ី (រយៈដពល 
ស្បាបំួនដេ ) នងិវគគទ២ី ( រយៈដពលពីរឆ្ន  ំ) ដោយបដស្ងៀនវធិីស្ថស្តស្ដដត្ងកាពយបារាងំ28។  

 
៧- មរណភាព 

ាមរយៈស្បស្ថស្ន៍ដោកា រ ី ទី បញ្ជា ក់ថ្ន ដោក នូ ហាច្ ស្ត្ូវបានដគស្មាែ ប់កនុងស្ម័យដេមរស្ក ម។ 
កាលដនាោះដេមរស្ក មចូ្លមកែល់ថ្ន អ្ដញ្ា ីញគ្នត់្ដៅស្បជុំ មិនយកដៅស្មាែ ប់ដទ មាដ យក៏ឱយដោកដ ឿ ដៅ
ាមដមីលបង ដត្ដគមិនយកដៅស្បជុំ ដបរជាយកដៅស្មាែ ប់ដចាល។  

អ្នកមីង រុ ំ ឌី បានស្បាប់ឱយែងឹពីមូលដ តុ្ននមរណ្ភាពរបស់្ដោក នូ ហាច្ដនោះថ្ន ឮដគថ្ន ឱយគ្នត់្ដៅ
វាស់្ែី អ្ ុ ៊ុំដ ឿ ក៏សុ្ំដគដៅជាមួយបងថ្នបងចាស់្ ដគក៏វាយដចាលទងំពីរនាក់បងបអូន (ដយាធា និយាយថ្ន ដ តុ្ដត្
បងបអូន មិនែងឹដគយកបងដៅស្មាែ ប់) ដៅភនំដពញ (េែោះថ្នមដុ ំវត្ដលង្កា  េែោះថ្នមដុ ំ ដស្ពកដលៀប)។ 

ដោក នូ ហាច្ បាត់្េែួនដស្កាយដពលស្បដទស្ដេមរធាែ ក់ចូ្លកនុងកណាដ ប់នែរបបកមពុជាស្បជាធិបដត្យយ។ 
ដោកក៏មានវាស្នាអាស្កក់ែូច្ស្បជាជនដេមរែនទដទៀត្ដៅកនុងស្បដទស្ដែរ។ មជឈោា នអ្នកស្ិកា ស្ននិោា នថ្ន ការ
បាត់្េែួនរបស់្ដោក នូ ហាច្ ស្បដ លជាស្ត្ូវដេមរស្ក មយកដៅស្មាែ ប់ដចាលកនុងដពលកាន់អ្ំណាច្ (ច្ដនាែ ោះ
ឆ្ន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩) ែូច្ស្បជាជនដេមរឯដទៀត្ៗដែរ។ 

 
៨- ស្នន ដែ 

ដោក នូ ហាច្ ជាអ្នកនពិនធដេមរែ៏លបលីាញមួយរូបមុនស្ម័យដេមរស្ក ម។ កនុងវស័ិ្យដត្ងនិពនធ ដគរក
ដឃញីស្បដោមដោកដននកមដនាស្ដញ្ចត្នាច្ំនួនស្បាដំរឿង នពិនធដ ងីដោយដោក នូ ហាច្។ ស្ថន នែទងំដនាោះគ៖ឺ  

-ដរឿងផ្កា ស្ស្ដោន  និពនធឆ្ន  ំ១៩៤០  ដបាោះពុមពឆ្ន ១ំ៩៤៩ 
-ដរឿងមាោែួងច្តិ្ដ  និពនធឆ្ន  ំ១៩៥២  ដបាោះពុមពឆ្ន ១ំ៩៧២ 
-ដរឿងនារជីាទីដស្នហា  និពនធឆ្ន  ំ១៩៥៣  ដបាោះពុមពឆ្ន ១ំ៩៥៣ 
-ដរឿងោវណ្យនិងវរនិា  និពនធឆ្ន  ំ១៩៥៣  ដបាោះពុមពឆ្ន ១ំ៩៥៥ 
-ដរឿងស្ត្ួយជីវតិ្   និពនធឆ្ន  ំ?   ដបាោះពុមពឆ្ន ១ំ៩៧៣ 
ស្ពមទងំអ្ត្ាបទដរឿងេែីៗ អ្ត្ាបទកណំាពយេែីៗ មួយច្នំួនដទៀត្។ 

ដត្ជាស្បការគួរឱយដស្ថកស្ថដ យដែលមកែល់ដពលបច្ចុបបននដនោះ ស្ថន នែមួយច្ំននួរបស់្អ្នកនពិនធ  នូ ហាច្ 
ស្ត្ូវបានបាត់្បង់រកោនមិនដឃញី។ ស្ថន នែដែលបាត់្បង់ទងំដនាោះ មានជាអាទិ៍ ដរឿងោវណ្យនងិវរនិា 
ដរឿងនារជីាទីដស្នហា ដរឿងស្ត្យួជីវតិ្ ជាដែមី។ 
 

                                            
28

> ការស្មាា ស្នដ៍ោក យូ បូ ស្បធានស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរជំនានទី់៧ នងៃដៅរ ៍ទី៨ ដេកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០៣។ 
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ឯកស្នរពិគប្រោះ 
 
ស្នន ដែគបាោះពុមពផ្សាយ នងិនិគកេបបទ  
ល.រ អនកនិពនធ គ ម្ ោះគសៀវគៅ គោងពុមព ឆ្ន ាំ 
១. ស្កុមអ្នកច្ងស្កង ៖ ស្ំរាវស្ជាវជីវស្បវត្ដិអ្នកនិពនធដេមរ  ? ១៩៨៦ 
៣. គីន ណ្ន ៖ ស្កមុំចូ្លមែប់និងពិធីដរសី្គូស្ស្ករ ?១៩៨២ 
៤. គឹមដស្ត្ ៖ ស្បវត្ដិអ្កសរស្ថស្តស្ដ ? ? 
៥. ឃងី  ុកឌី ៖ ទិែាភាពទូដៅននអ្កសរស្ថស្តស្ដដេមរ  ដែិិត្ៀិនស្ ល៌គ្នរមាត្ាន១៩៩៧ 
៦. ឃងី  ុក ឌ,ី មាលបីទអ្កសរស្ិលបដ៍េមរ ស្ត្វត្សទី១៩, បណាណ គ្នរអ្ងគរ,២០០៧ 
៧. ឃងី  ុក ឌ,ី មាលបីទអ្កសរស្ិលបដ៍េមរ ស្ត្វត្សទី២០, បណាណ គ្នរអ្ងគរ,២០០៧ 
៨. ឃមឹ ស្ថគុណ្ ៖ ស្ិទធមិនុស្សាមរយៈអ្កសរស្លិបដ៍េមរ ?១៩៨២ 
៩. ឃមឹ ស្ឱំ ៖ស្បវត្ដិអ្កសរស្ថស្តស្ដដេមរ ?១៩៦១ 
១០. ឃួន សុ្េមាូៈ ស្បវត្ដិអ្នកនពិនធដេមរ ? ? 
១១. ង៉ោុយ ៖ ច្ាប់ស្កមង៉ោុយ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ ត្យ ភនំដពញ ១៩៧២,២៥១៦  
១២. ជួន ណាត្ ៖ វច្នានុស្កមដេមរភាគ១-២ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ ត្យ ភនំដពញ ១៩៦៧ 
១៣. (ស្ពោះអ្ងគ) ឌួង ៖ ច្ាប់ស្ស្ី ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ ត្យ ១៩៦២,២៥០៥ 
១៥. ស្ត្ឹង ង្ក,ស្បវត្រិស្ថស្តស្រដេមរ, ភាគ១ ការនាយរបស់្អ្នកនិពនធ ភនំដពញ, ១៩៧៤ 
១៦. ស្ត្ឹង ង្ក ៖ ស្បវត្ដសិ្ថស្តស្ដដេមរ ភាគ២ ការនាយរបស់្អ្នកនិពនធ ភនំដពញ, ១៩៧៤,២៥១៨ 
១៩. ធ ដស្ថ ៖ លកខណ្ៈទីពកីកនុងអ្កសរស្ិលប ៍និងស្ិលបៈដេមរ ដមដរៀនស្រដស្រនែ ២០០២ 
២០.   ុន គឹមដស្ៀ  ៖ មូលោា នដែីមបយីល់អ្កសរស្ថស្តស្ដ ? ? 
២១. ដៅ ស្ថមី   ៖ លកខណ្ៈទំដនរននអ្កសរស្ិលបន៍ងិស្លិបៈ      
២២. ដៅ ស្ថមី   ៖លកខណ្ៈទំដនរននអ្កសរស្ិលបន៍ងិស្លិបៈ 
២៣. ដៅ ស្ថមី   ៖ ត្ងនិយមកនុងអ្កសរស្ិលបដ៍េមរស្ត្វត្សទី២០ 
២៤. ដៅ ស្ថមី  ៖ មូលោា នស្ទឹស្ដីអ្កសរស្ិលប ៍ដស្បីស្បាស់្ននាកនុងស្ថោគរុវជិាា ជាន់េពស់្ ១៩៨៧ 
២៥. រស់្ ច្ស្តនាដ បុស្ត្ ៖    អ្ំពីដស្នហា  ស្ថរពត៌្មានមហាជន ១៩៧១ 
២៦. ោង  ័បអាន ៖ ស្ិកាស្បវត្ដិអ្កសរស្ថស្តស្ដដេមរ ភាគ១ ?១៩៦៧ 
២៧. ោង  ័បអាន ៖ ស្ិកាអ្ត្ាបទ ភាគ១ ?១៩៦៦ 
២៨. ោង  ័បអាន ៖ ស្ិកាអ្ត្ាបទ ភាគ២ ?១៩៦៦ 
២៩. ោង ហាប់អាន ៖ ស្បជុវំញិ្ជា ស្ថដត្ងដស្ច្កដីគំរូស្ំរាប់ថ្នន ក់ទ៥ី.៤.៣ ទំដនីប ? 
៣០. ោង ហាប់អាន ៖ ស្កិាស្ដងខបដរឿងកុោបនប៉ោលិន ?? 
៣១. លី ធាមដត្ង ៖ អ្នកនិពនធដេមរដែលមានដ ម្ ោះលប ីបណាណ ល័យអ្បសរា ស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរ ១៩៧២ 
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៣២.ល ីសុ្មុន,ី កំណាពយដេមរ, ស្កស្ួងអ្ប់រយុំវជន និង កឡីា, ២០០២ 
៣៣. វា៉ោ ន់ឌី កាអុ្ន ៖ វភិាគទនននកនុងការស្ិកាអ្កសរស្ិលបដ៍េមរ ?? 
៣៤. វា៉ោ ន់ឌី កាអុ្ន ៖កបួនច្តិ្ដស្ថស្តស្ដ ?១៩៧៣ 
៣៥. វា៉ោ ន់ឌី កាអុ្ន ៖វភិាគទនកនុងការស្ិកាស្បាកែនិយមនិងអ្ដណ្ដ ត្អ្ណ្ដូ ងនិយម ?១៩៧៣ 
៣៦. វា៉ោ ន់ឌី កាអុ្ន ៖ស្ងគមស្ថស្តស្ដ ?១៩៧៣ 
៣៧. ស្ ន ស្ំណាង (E.d.) ៖ ដេមរវទិា ច្ំដណ្ោះែងឹអ្ំពអី្ត្ីត្កាល និង ការរមួវភិាគទនកនុងការស្ថដ រ និង  
       ស្ថា បនាស្បដទស្កមពុជាដ ងីវញិ ភាគ២ ដរាងពុមពស្ថកលវទិាល័យភូមិនាភនំដពញ, ១៩៩៩ 
៣៨. ស្មព័នធអ្នកស្ថរពត៌្មាន រោា ភិបាលកមពុជា ពីឆ្ន ១ំ៩៤៧ ែល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ ?? 
៣៩. ស្មាគមអ្នកនិពនធដេមរ ៖ ជីវស្បវត្ដិស្ដងខបរបស់្អ្នកនិពនធស្មាជកិននស្មាគម ១៩៧០ 
៤០. ស្មាគមអ្នកនពិនធបទដភែង នឹងទំនុកដស្ច្ៀង ៖លកខនដកិៈ ? ១៩៦២ 
៤១.  ដស្ថម សុ្មុនី ៖ អ្កសរស្ិលបោ៍កយរាយដេមរ  និដកខបបទថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្, ស្ំដណ្រនែ, ? 
៤២. ដស្ម សូ្រ ៖ វជិាា នពិនធន៍ដេមរច្ស្មុោះ  បណាណ គ្នរភនំដពញ, ១៩៦៣ 
៤៣. ស្ ុ៊ុំ  ុបំ ុន  ៖ ត្អួ្ងគកនុងអ្កសរស្ិលបទ៍ំដនីបដេមរ ពីទស្វត្សទី៤០ ែល់ទ៦ី០  និដកខបបទថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្, ? 
៤៤. ស្ ុ៊ុំ  ុបំ ុន  ៖ អ្កសរស្លិបដ៍េមរ ស្ម័យទំដនបី  ដមដរៀនស្រដស្រនែ, ២០០២  
៤៥. ស្ ុ៊ុំ  ុបំ ុន  ៖  ដគ្នលស្ដងខបននការស្កិាស្បវត្ដិអ្កសរស្ិលបដ៍េមរ  ដមដរៀនស្រដស្រនែ, ២០០២ 
៤៦. អ្ ុក ច្ួន ៖ ច្ំដណាទ នងិស្ំរាយបញ្ជា កនុងអ្កសរស្ិលបដ៍េមរ ស្ភព, ១៩៨៨ 
៤៧. អ្ ុក ស្ថម៉ោន ៖ ស្ិកាកថ្នដរឿងទុំ-ទវ  បណាណ គ្នរភនំដពញ, ១៩៦៦,២៥០៨ 
៥៤. Klairung Amratisha: The Cambodian Novel,A study of its Emergence and Development ?1998 
៧៩. អ្កសរស្ថស្តស្ដ-មនុស្សស្ថស្តស្ដ, ស្ថកលវទិាល័យភូមិនាភនំដពញ ដលេ១៩ ស្ត្មីាស្ទ៣ី ឆ្ន ២ំ០០២ 
៨០. ឯកស្ថរ ៖ ស្ននសិ្ីទជាត្ិស្ដីពី ការបណ្ដុ ោះបណាដ លធនធានមនុស្សដៅកមពុជា ៖ តុ្លយការ និង ច្កខុវស័ិ្យ   
       រាជបណ្ឌិ ត្ស្ភាកមពុជា ២០០០ 
 
អត្ថបទគរឿង  
ល.រ គ ម្ ោះអនកនិពនធ គ ម្ ោះអត្ថបទ ផ្សាយពី គោងពុមភ កាលបរគិចេទ 
៨២. គឹម ហាក់ ទឹកទដនែស្ថប  ? ១៩៣៦ 
៨៣. ឃងី  ុក ឌ,ី ទវឯក, បណាណ គ្នរអ្ងគរ,២០០៥។ 
៨៤. ញ៉ោុ ក ដងម កុោបនប៉ោលនិ ស្គឹោះស្ថា នដបាោះពុមព និងដច្កនាយ ស្ក.អ្.យ.ក. ២០០១,២៥៤៥ 
៨៥. នូ ហាច្ ផ្កា ស្ស្ដោន ស្កស្ួងស្កិាធិការជាត្ ិដរាងពុមពរស្មី១៩៦០.២៥០៣ 
៩០. នូ ហាច្ មាោែួងច្ិត្ដ មជឈមណ្ឌ លស្ស្ថវស្ជាវអារយធម៌ដេមរ១៩៨១ 
៩២. នូ ហាច្ មាោែួងច្តិ្ដ ឯកស្ថរដស្បីស្បាស់្ននាកនុង ស្ថោគរុវជិាា ជាន់េពស់្ ១៩៨៩ 
៩៣. រមឹ គីន សូ្ផ្កត្  បណាណ គ្នរ ដស្ង ងនួ ួត្ ភនំដពញ ១៩៦៥,២៥០៧ 
៩៤. រមឹ គីន នាងស្មាភាវ ីបណាណ ល័យជាត្ិ ភនំដពញ ២០១៣ 
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៩៥. ដស្ថម ទុំទវ  ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ ត្យ ភនំដពញ ១៩៧១,២៥១៤  
៩៦. ដស្ាក ដស្ពៀ រ ៉ោូដមអូ្ និង ស្ ុលីដយត្ ដស្បស្ស្មលួដោយ  ងស ធុនហាក់ ដរាងពុមពស្ថរពត៌្មាននគរធំ ១៩៧១ 
៩៧. ដៅភកដីឧក  ងសយនដ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ ត្យ ភនំដពញ ១៩៩៨,២៥៤២ 
៩៨. ប៉ោូល វរី សនីី  ដស្បស្ស្មលួដោយ  ងស ធុនហាក់ ?? 
 
 
 
 
 
 
 


