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 ដៅរនុងភាគទី៧ វគាទី៤ ដដេជាវគាបញ្ច ប់ន្រុ ទ្ររថារបរ់ដោរដររុីដង់ជា្់ខ្ពរ់បារាងំដ្េះ 
ដយីងរូមដេីរយរបណ្ណស្លរររីពី «បុ្យឆ៍្ាងវពិ្ដដរស្លងរនុងក្រុងរ័មពូជាធិបរី, ជាទីរឭំរដេ់អរ់អនរ 
ដដេទទួេអ្ិចចរមម រនុងចំបាងំធំ(ពីឆ្ន ១ំ៩១៤ដេ់ឆ្ន ១ំ៩១៨)»2 មរបរា ញប រ្ ដោយព្ខ្ាឹមស្លរ
ដដីម ្ិងព្ការដររក្មួេមយួចំ្ួ្ ដូចខាងដក្កាម៖ 

្គរបារាងំដររ បា្ចាត់្ដចងឱ្យដរៀបរយ ពំុដម្ដរៀបរយដោយរងកត់្រងកិ្បងខំដទ គឺដរៀបរយ
ដោយចិត្រក្បាថាន ន្បណ្តរ រាន្តររ ដដេចង់ដធវីការរររុីដោយរុខ្ដរេមរា រ្ ដ យីឱ្យបា្ផេក្បដោជ្៍
មរដក្បីការ។ 

 ឯ្គរក្រុងរមពុជា ដដេបារ់ដបរខូ្ចខាត្ដោយព្ចមបំងរាងំជេ់មរពីក្បដទរដក្ៅ ឬដរីត្ដៅ
រនុងក្រុរដ េះ ្គរបារាងំដររបា្ដឹរ  ំ្ិងជួយទំ្ុរបក្មុងឱ្យដរីត្ដ ងីជា្គរ១បរបូិណ៌្  ព្ផាូវធំ
ទូោយក្គប់ទិរ ដដីរបា្ដោយក្រួេ ឥត្ព្ភ័យបារមភអវីដ ីយ។ គ្មម ្ចបំងដចញមួយដំណ្រ់ឈាម
ដ េះ្គរបារាងំដររបា្យរដខ្ត្រ ដដេរក្តូ្វដដណ្រី មដៅ មរក្បគេ់ឱ្យ្គរក្រុងរមពុជាវញិ។ ្គរ
បារាងំដររបា្ផ្ចច ញ់ផ្ចច េជាពមំួ្តាមរបត់្រដបៀបជំងឺ ដដេកាេពីដដីម ឱំ្យខូ្ចខាត្ម្ុរេជាដក្ចី្ 
ដ យីដដេឥ ូវដ្េះកា្់ដត្អ្់ៗដត្រាេ់នងៃ3។ ្គរបារាងំដររ បា្ផាយការដរៀ្រូក្ត្ដ យីបា្ស្លង
វត្រដ ងីវញិ វត្រដដេជាទីរដ ា្ងបណ្តរ រាន្តររដខ្មរក្បជំុតាមផាូវស្លរ ដខ្មរ។ ្គរបារាងំដររមិ្ដម្គិត្
ចង់បំផ្ចា ញដរចររីដដេបណ្តរ រាន្តររដខ្មរជា្់ឥ ូវដ្េះ្ឹររឭំរដេ់កាេបុរាណ្របរ់ខ្ាួ្ ដដេងកុ ំដងកីង
រុងដរឿងដដីមបី្ឹងដគរនិទធដរនហា្ឹងខ្ាួ្ដ េះដទ4 ព្ដត្ខិ្ត្ខំ្ដធវីឱ្យស្លវតារបុរាណ្ដ េះ ដេចដ ីងឱ្យ
ដ ញីចបរ់ដងមដទៀត្។ ្គរបារាងំដររ ខិ្ត្ខំ្ដងររាក្បាស្លទបុរាណ្ទងំប ុ ម ្ ដដេដគររដរីរដៅ
ក្គប់ក្បដទររនុងជមពូទវីប ដ យីដដេជាទីញុងំដគ្មេចាររឹងវីនដ ្ិងចំដណ្េះខាងចមបំង របរ់ជ្ជាតិ្ដខ្មរ 
ដ យី្ិងដរចររីឧត្រមក្បដរីរ ន្ស្លវតារជា្គរក្រុងរមពុជាធិបតី្។ ្គរបារាងំដររ ទុរឱ្យដៅព្ទំ្ំុ
ទំដ្ៀមខាងដផនរស្លរ  បា្ឱ្យដរៀ្រូក្ត្ភាស្លបាេី រំន្តរកឹត្ ដ ីយបា្ដរៀបចំការរច  ដដេ

                                                           
2 បុន្យ៍ឆ្លងវមិាន្ដែរសាងក្នុងក្ក្ុងក័្ម្ពូជាធិបតី, ជាទីរឭំក្ែល់អស់អនក្ ដែលទទួលអនិ្ច្ចក្ម្ម ក្នុងចំ្បំងធំ(ពីឆ្ន ំ១៩១៤
ែល់ឆ្ន ំ១៩១៨), នៅក្នុងរាជកិ្ច្ចរាជការ ឆ្ន ំ១៩២៥ ទំព័រ៩០-៩៥។ 
3 ឃ្លល នន្េះមាន្ន័្យថា ក្បនទសបរាងំមាន្នជាគជ័យក្នុងការក្មាច ត់ជំងឺនានា ដែលនំាឱ្យសាល ប់ម្នុ្សសជានក្ច្ើន្នៅ
សម័្យននាេះ ែូច្ជា៖ ជំងឺពិស ជំងឺអុតធំ និ្ងជំងឺអាសន្ននរាគ (la peste, la variole et le choléra)។ 
4 ឃ្លល នន្េះមាន្ន័្យថា បរាងំមិ្ន្បន្ហាម្ឃ្លត់ដមមរចំ្ន េះការរឭំក្អំពីភាពរងុនរឿងនន្អតីតកាលរបស់ដមមរននាេះ
នទ។ 



ដ ៀប្ឹង5រេត់្ដស្លេះរូ្យ។ រាជការអាណ្តពាបាេគ្មម ្ដធវីការអវីឱ្យចិត្រគំ្ិត្បណ្តរ រាន្តររដខ្មរ ដរដក្បដៅ
តាមបទអាក្ររ់ដទ មិ្ដត្ប ុដណ្តណ េះបា្ក្បុងក្បយត័្នជាពមំួ្ មិ្ឱ្យបទអាក្ររ់ដបៀត្ដបៀ្ខ្ាួ្បណ្តរ រាន្តររ
ដខ្មរ ដក្បៀបដូចជាបា្ដធវីការកាប់គ្មរ់ដដីមដ  ីដដេដុេះរុកំ្បាស្លទបុរាណ្ដ េះដចញអរ់6។ ការដដេបា្
ដធវីដូដចនេះដៅដទីបចំដណ្េះដឹងដ៏ក្បដរីរន្បណ្តរ រាន្តររដខ្មរដេចដចញភាឺចបរ់រនុងក្គ្មឥ ូវដ្េះ ដ យីដដេ
បា្េទធផេដូដចនេះដ្េះ គឺដោយស្លរព្្គរបារាងំដររជួយផង។ ឯទំ យបុរាណ្ដដេចងទុរមរថា 
្គរក្រុងរមពុជាធិបតី្មិ្ដស្លេះរូ្យដទដ េះ ដ ញីចបរ់ជាក្បារដថា ្គរក្រុងរមពុជាក្បារដជាមិ្ដស្លេះ
រូ្យដម្។  

 ដោយស្លរអាយុជីវតិ្ន្្គរដ្េះផារភាា ប់ជាដរាបជាមួយ្ឹងអាយុជីវតិ្ន្្គរបារាងំដររដ េះ 
អនរដដេបា្បាត់្បង់ជីវតិ្ដៅរ៏បា្យេ់ចបរ់ដ យី ដទីបអនរទងំដ េះហា៊ា ្ដៅត្ទេ់្ឹងដក្គឿងអាវុធ
រដមបមីជាទីបំផុត្ របរ់អនរដដេក្បក្ពឹត្របទទុចចរតិ្(ក្បដទរអាេាឺម ង់)។ ដទេះបីជាអនរយេ់ពំុបា្ភាឺ
ចបរ់រ៏ដោយ រ៏គង់ដត្អនរដឹងរនុងដ េះថា ដបីទ័ពអាេាឺម ង់ចូេរនុងដដ្បារាងំដររបា្ដជាគជ័យដ េះ
ជីវតិ្អនរឯង្ិងក្ទពយរបរ់ញតិ្រ រ ្ ផនូរជីដូ្ជីតា្ិងក្ពេឹងអនរឯងមុខ្ជារងដក្គ្មេះ រនុងដពេដ េះជា
មិ្ខា្ដ យី។ ដ យីដដេអនរដៅបង់ជីវតិ្ជយួ្គរបារាងំដររដ េះ ទុរដូចជាអនរជយួ្គរក្រុងរមពុជា
ផងដដរ។ 

 អនរបា្ដៅដធវីការឱ្យក្ពេះមហា្គរ ្ិងឱ្យក្រុរអនររនុងដវោចមបំងគ្មម ្គិត្ដវងឆ្ៃ យអវី អនរដៅ
ដ េះដូចដគត្ទេ់្ឹងដចាររំណ្តច្ិងបរាអាក្ររ់។ អនរដដេដៅដោយដរចររីរុចរតិ្ ដដេអនរកា្់ពី
ជីដូ្ជីតាមរ ដោយដរចររីកាា ហា្ ដូចអនរព្ងវីនដពីបុរាណ្ដ យី ដោយព្ដរចររីរងឃមឹថាដខាម ច
អនរដ េះ ដគត្មកេ់ត្ដមកីងដក្ចី្ ្់ឆ្ន ដំៅមុខ្។ 

 ឥ ូវដ្េះខំុ្្ដបរមរខាងអនរឯងរាេ់គ្មន  ដដេជារូ្រិរេដរៀ្រូក្ត្ដៅស្លោដយងី។ អនរឯងរនុង
នងៃដ្េះព្ដរចររីរជំួេជាមួយគ្មន ទងំអរ់ទុរជាស្លរ្៍ដនទពីគ្មន រ៏ដោយ។ អនរឯងដៅរនុងរំ ុងអាយុ
ដដេដរចររីដក្រៀវដក្រីប ដៅជាប់ខាា ំងរនុងគំ្ិត្ចិត្រអនរឯង ចិត្រខំុ្្ចង់ឱ្យឱ្ការបុណ្យដ្េះ ំគំ្ិត្

                                                           
5 ន ៀបនឹ្ង គឺនទៀបនឹ្ង ជិតនឹ្ង រក្ក្ល់នឹ្ង វច្នានុ្ក្ក្ម្ ពុទធសាសន្បណ្ឌិ តយ ឆ្ន ំ១៩៦៧ ទំព័រ១៥២៨។ 
6 ឃ្លល នន្េះមាន្ន័្យថា បរាងំបន្ជួយសមាា តចិ្តតដមមរនក្បៀបែូច្ជាការសមាា តក្បសាទបុរាណ្ ដែលមាន្នក្ពក្ពឹក្ា
ែុេះព័ទធជំុជិត ជាពិនសសនក្កាយនពលនសៀម្ក្បគល់នមតតបត់ែំបង នសៀម្រាប និ្ង សិរនីសាភណ្ឌ  នៅឆ្ន ំ១៩០៧។ 
សក្ម្មភាពសមាា តក្បសាទនន្េះ បន្នធវើពីឆ្ន ំ១៩០៨ ែល់ ឆ្ន ំ១៩៣០ ក្នុងក្ក្បមណ្ឌ នន្«កិ្ច្ចអភិរក្សអងគរ»
(Conservation d’Angkor)។ 



ពរោទអនរឯងឱ្យរដក្មចដៅតាមផាូវមួយជាដក្រច តាងំពីនងៃដ្េះត្ដៅ។ ខំុ្្ចង់ឱ្យឱ្ការបុណ្យដ្េះដៅ
រនុងគំ្ិត្ពរោទអនរទងំក្រុង ដក្បៀបដូចវពិ្ដ្េះ ដៅរណ្តរ េទីដ្េះឯង។ 

 ឯបារាងំដររ្ិងដខ្មរ ដដេរ៊ាូក្បងុយជីវតិ្ស្លា ប់បង់ដ្េះ គឺដដីមបីឱ្យអនរឯងរាេ់គ្មន  បា្ររ់ដៅ
ដោយឯរចិត្រ ដ យីរំុឱ្យអាប់ឱ្្រិត្រិយរ។ ឯខ្ាួ្អនរឯងមិ្ដម្ក្គ្ម្់ដត្ឱ្្របេដគ្មរពក្បណិ្បត្រិដៅ
មុខ្វពិ្ ដដេព្រត់្ដឈាម េះអនរទងំដ េះ ដ យីក្គ្ម្់ដត្្ឹររឭំរដេ់ដត្ប ុដណ្តណ េះដទ គឺក្តូ្វដធវីជាប រ្្ិង
បដងាីយរិចចការដដេអនរទងំដ េះបា្ចាប់ដផរីមដធវីរ ា្ងមរ។ 

 ដអី!ដយងីក្បាថាន  ដយងីរងឃឹមឱ្យអនររាេ់គ្មន ដជៀររចួផុត្ពីដរចររីទុរខ ដដេអនរទងំដ េះដៅក្ទ ំ
ក្ត្ដរបង់ជីវតិ្ ឯការរឹររន្តរា មដ្េះបដងកីត្បទេអក្បដរីរក្បារដដម្ ដត្ទក្ពបំា្បទេអដ េះមរ ក្តូ្វបរូ រ
នងាណ្តរ់ បា្ដៅថាដពញជាម្ុរេ។ ប ុដ រ្ដពេ្ឹរដេ់ដរឿងដ្េះ ព្ដរចររីរអប់ខាា ងំ។ ១ដទៀត្អនរ
ទងំដ េះរ៊ាូស្លា ប់បង់ជីវតិ្ដ្េះ ដដីមបឱី្យអនររាេ់គ្មន បា្ដរចររីរុខ្ ដត្ដរចររីរុខ្ដ េះក្តូ្វឱ្យព្ដធវីការឱ្យ
បា្ផេក្បដោជ្៍។ ដត្អនរឯងរាេ់គ្មន បដណ្រ ត្បដណ្តរ យពំុដធវីដៅរនុងដវោដដេខ្ាួ្ដៅដរមងដ្េះ ទុរជា
អនរឯងរបត់្អនរទងំដ េះ។ ដៅជំុវញិខ្ាួ្អនរឯង ព្្គរ១ធំ ដដេព្នផទដីទូេំទូោយ ផរេ់ផេដក្ចី្
ឥត្គណ្ ។ អនរឯងក្តូ្វខិ្ត្ខំ្រ៊ាូអត់្ក្ទំ្ ិងឱ្យព្ចិត្រដជឿជារ់ពីការររអនរឯងដធវី ដដីមបី្ឹងយរផេ
ដចញពីដីដ េះ ដោយបា្កា្់ដរចររីទងំដ្េះ ដទីបអនរដៅចបំង នេះដគបា្។ មួយដទៀត្ក្តូ្វចាទុំរជា
ដរាបដូចជារបរ់ដដេដគដគ្មរពក្បណិ្បត្រិដរចររីរួមចិត្រចូេគ្មន  ដូចបងបអូ្បដងកីត្្ិងដរចររីជួយគ្មន ដៅ
វញិដៅមរ ដដេអនរទងំដ េះបា្យរឈាមដៅចងភាា ប់។ 

 ប ុដ រ្ខំុ្្ព្ដរចររីអំណ្រដជឿជាក្បារដ ថា រយទូ ម ្ក្បដៅដ្េះ ទុរជាដេីរ ួរឥត្ក្បដោជ្៍
រ៏បា្។ ដៅដេីវពិ្ងមដរវដ្េះរូ្ដរមងដដេពរ យព្ដរចររីអរខាា ងំ  ុចដៅឱ្យអនរដដេព្ជ័យជមនេះ
ដ្េះរមជារូ្ដៅស្លរ្៍ម្ុរេចិត្រកាា ហា្ជាក្បារដ។ 

 ឱ្អនរមរណ្ៈបារាងំដររ! អនរមរណ្ៈដខ្មរ! ដដេឈាមោយចូេគ្មន  រនុងដវោចមបំង បំណ្តរ
េឱ្យ្គរអាណ្តពាបាេ ្ិង្គរដដេដៅរនុងប ទ្ុរ្គរដ េះជាប់ស្លព ្ដមក្តី្គ្មន តាងំពីឥ ូវដ្េះដៅ្ិង
ឃ្លា ត្ពីគ្មន ពំុបា្។ ឱ្ដខាម ចដដេដយងីដគ្មរពក្បណិ្បត្រិ! ដោយដយងីព្ដរចររីដកាត្ររដរីរ ្ិងដរចររី
រត្ញ្ញូ ក្ពមគ្មន ដ េះ អនររាេ់គ្មន បា្ដៅចបំងដ ីយអ្ិចចរមមដៅ ដយីងប្់រុំឱ្យចមបំងដដេធំគួរដរ្ង 
ដដេអនរបា្ចូេត្យុទធដ្េះជាចមបំងដក្កាយបងអរ់ រំុឱ្យព្ត្ដៅដទៀត្។ អនរផាយឈាមអនរដចញគ្មម ្
គិត្ អនររ៊ាូបង់ជីវតិ្បំណ្ងឱ្យដត្ក្រុរដូ្តាអនរមរដក្កាយមរ បា្រុខ្ស្ល រ្ក្តាណ្ជាយូរអដងវង ដដីមបឱ្ី្



យព្រពា ងំដ ីងវញិ ដ ីយ្ឹងបា្ជួរជុេរបរ់បារ់ដបរខូ្ចខាត្ជាដក្ចី្ រនុងដវោចមបំងធំជាទី
បំផុត្ដ្េះ។ 

 ឯបទេអក្បដរីរ ្ូវដរចររីដដេអនររ៊ាូបង់ជីវតិ្ដ្េះ ដៅជាដរាបរនុងដ េះដយងី។ រូមឱ្យអនរព្
ដរចររីងកុ ំដងកីងរុងដរឿង។ 

 ឯដឈាម េះអនររត់្ជាប់ដៅៗ រនុងចិត្រគំ្ិត្ស្លរ្៍ទងំ២ដ្េះ។ 

 ឯទង់ជ័យព្ជ័យជមនេះរបរ់ដយីងដ្េះ រ៏ឱ្្ក្បណិ្បត្រិអនររាេ់គ្មន ។ រូមឱ្យអនរបា្មគាផេ 
រុរេបុណ្យដោយដរចររីេអ ដដេអនរបា្ដធវីទុរ្ូវគំរូដដេអនររត់្រនុងងមដរវ ្ិងរំរទឹធិដ្េះទុរជាដរាប
ឱ្យអនរឯដក្កាយយរត្ក្ពប់តាម។ ខ្ាួ្អនរដក្បៀបដូចជាដគ្មម ដដេរនុងដវោក្រីក្រដ េះ រូ្ដៅជា្់ដក្កាយ 
្ឹងដបរក្រដ រមរដមីេជាដរាប។ ខ្ាួ្អនរដក្បៀបដូចជាដភាីងដដេគំ្ិត្ពតាកាេណ្តអ្់ទ្់(ចង់រេត់្) 
្ឹងមរអុជឱ្យព្រពា ងំដ ីងវញិ ដ ីយដភាីងដ េះបណ្តរ េ ឱំ្យព្ដរចររីេអរនុងក្ពេះ្គរគ្មម ្អារ់ 
ដក្ េះដភាីងដ េះរពា ប់បទទុចចរតិ្អាក្ររ់។ 

(រូមរង់ចាអំា្ភាគប រ្…) 

 

 


