
េរឿង េ្រពងភ�យ៉ំាតេនៃបលិ៉ន 

 

 

 

មុននឹងចូលេទដល់េរឿងេ្រពង េយងសូមែណនាអំ�កអន ឲ្យស� ល់ភូមភិាគ បៃបលិ៉ន បន�ិចសិន េ្រពះភូមភិាគឋតិេន

ឆា� យពីរជធានី េហយែដលមានទំេនៀមទមា� បែ់ប�កណាស់ផង ។  

 

េដមេឡយ អ�ក្រស�កៃបលិ៉ន សុទ�សឹងែតជនជាតិកុឡាទងំអស់មករស់េន េដយសរករ្របាថា� មកជីកយកត្បងូ ែដល

មានេនកបក់�ុងដី ្រតង្់រជលងៃនភ� ំភូមភិាគេនាះ ។ តម្របវត�ិពង្សោវតរ ៃន្រស�កៃបលិ៉នថា ពកួកុឡាទងំេនះ ចបេ់ផ�ម

មក្របតិស� ន កជាភូម្ិរស�កេនតំបនេ់នះ តងំពី គ.ស. ២៨៧៦ មក ។ ប៉ុែន�ដំបូងេនាះ ពកួកុឡាទងំេនះ គា� នបងព់ន�

ដរចុះចូលក�ុងរជករេទ េ្រពះពិតែមនែតដី្រតងេ់នះជាដីែខ�រ ែដលកលេនាះ េនក�ុងអំណាចេសៀមេនេឡយ ករ៏ជករ

េសៀមពំុបានចបភ់�កឹ នឹងពួកអ�ក្រស�កេនះែដរ ។ លុះ្រតែតមកដល់ គ.ស. ១៨៨១ េដយសរែតពកួេនះទស់ែទងគា�  

េទបនាឲំ្យេលចឮេរឿងេនះ េទដល់រជករេសៀម េនេខត�ចន�ប៊ុន (ចន�បុរៈ), រជករេសៀម កច៏តឲ់្យមានេមភាសីុ ហូត

ពន� េលអ�កជីកត្បងូទងំេនះ ។ េមភាសីុ កលេនាះមានេឈ� ះថា ម៉ុង-ឃុនទី ែដលជាេម្រក�មពួកកុឡា ែដលេធ�ដំេណ រ

ែស�ងមករកេឃញកែន�ងេនទីេនាះ ។ េដមេហតុ គឺ ម៉ុង-ឃុនទី បាននាយំកត្បងូ េទដល់្រក�ងបាងកក េហយទកទ់ង

នឹងកុងសុ៊លអងេ់គ�ស សំុឲ្យកុងសុ៊លេនាះ នាខំ�ួនេទគាល់្រពះេចេសៀម េទប្រពះេច ែតងតងំឲ្យេធ�ជាេមភាសីុហូត

ពន� េហយជាេម្រក�មៃនពកួកុឡាទងំអស់ផង េដយតងំងរជាហ�ួងមណីយុទ�នា គឺហ�ួងមណីេនះេហយ ែដលកសង

វត�អរមជាេ្រចន កែន�ងេនក�ុងតំបនៃ់បលិ៉ន ។  

 

រហូតមកដល់ គ.ស. ១៩០៤ ែដលរជករេសៀម ្រត�វ្របគល់ដីេខត�បាតដំ់បង ម�ូៃ្រព ស�ឹងែ្រតង ថា� យមក្រពះេចែផនដីែខ�

រ, ្រពះករណុា្រពះបាទសេម�ច្រពះសីុសុវត�ិ វញិេនាះ, ែដនដីៃបលិ៉ន ក្៏រត�វរជករបារងំេគេទកនក់ប ់េដយតងំ្របតិភូ 

ៃន េរសីុ៉ដង ់្របចេំខត�បាតដំ់បង (Délégué du Resident la province) េហយឲ្យ្របតិភូេនះ េមលកនក់បហូ់តពន�

ដរ ក�ុងករ្របកបអជីវកម�យកត្បងូេនះ ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ េគកេ៏រៀបេធ�ថ�ល់មកកនទី់្របជំុជនបាតដំ់បង គឺជាថ�ល់ែដល

មានេនសព�ៃថ� ។ ប៉ុែន�កលេនាះ េគ្រគានែ់តយកពន�ដរ ពំុបានគិតពីកសងអ�ីៗ ជាឧត�ម្របេយាជនដ៍ល់អ�ក្រស�កភូមិ
ភាគេនះេទ, រហូតមកដល់សមយ័សង�មរ�ស�និយម េទបទី្របជំុជនៃបលិ៉នបានផា� ស់ប�ូររបូយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស នរណា

ខនេទែតពីរឆា�  ំលុះេទម�ងេទៀត េស�រែតែលងស� ល់ ។ េគេឃញ្រគឹះស� នរជករកស៏� តៗ សងពី់បាយអ មានសល

េរៀន មន�ីរេឃាសនាករ ផ្សោរកសុ៏ទ�ែតេធ�ពីបាយអ យ៉ាងល�ៗ ែដរ ។ ផ�ះអ�កផ្សោរ កេ៏រៀបរយល� គរួជាទីមេនារម្យ ដូចជាទី

្របជំុជនធំៗ ែដរ ។  



 

អ្រស័យេដយករេរៀបចំស� តស�ំេនះ នាឲំ្យមានេទសចរេចញចូលទស្សនាលំែហកយេនទីេនាះ រតឹែតេ្រចនេឡង ។ 

ដូេច�ះ ករចងដឹ់ង ចងឮ់ ពី្របវត�ិពង្សោវតរ ៃនភូមភិាគេនះ ករ៏តឹែតេ្រចនេឡងែដរ ។ េសចក�ីពណ៌នារបស់េយង ទងំ

ប៉ុនា� នេនះ ក្៏រគានែ់តជាករេឆ�យតប នឹងេសចក�ី្រត�វករទងំេនះឯង ។ ប៉ុែន�ជាធម�តណាស់ េន្រស�កែខ�រេយង ែតកល

ណាេពលពី្របវត�ិ្រតងណ់ាមយួ ពិតជាេកតមានេរឿងេ្រពង ផ្សជំាមយួករពិតជាមនិខន ។ េបទីណា មានេដមកំេណ ត

ឆា� យ, េរឿងេ្រពងេនាះ កែ៏បបយារឆា� យ សឹងែតរកេជឿមនិេកត ឯទីណា េទបនឹងេកតថ�ី េរឿងេ្រពងកថ៏�ី លយឡំករពិត

ចូលក�ុងេនាះេ្រចនេទៀត ដូចជា ភូមភិាគៃបលិ៉នេនះជាអទិ េដយសរែតៃបលិ៉ន េទបែតេកតមានេឈ� ះ មានសំេឡង 

ក�ុងរវង គ.ស. ១៨៨១ ប៉ុេណា� ះ, េរឿងេ្រពងេនតំបនេ់នះ ក្៏រសេដៀងៗ នឹងេរឿងែមនែទន ្រគានែ់តមានលយជំេនឿ្រពះ

ឥន� េទវត េខ� ច អរក្ស អ�កត ចូល្រចបល់ជាមយួផងប៉ុេណា� ះ ។  

 

េយងេលកយកេរឿងេ្រពងេនភ�យ៉ំាត មកអធិប្បោយ មានដូចតេទេនះ ៖  

 

កលេណាះ មានប�ី្របពន�ពីរនាក ់ មានេឈ� ះយ៉ាតដូចគា�  គឺប�ីកេ៏ឈ� ះយ៉ាត ្របពន�កេ៏ឈ� ះយ៉ាត រស់េន្របកបរបរជី

កត្បងូ េន្រស�កៃបលិ៉នេនាះ ។ លុះចស់ជរេហយ គាតពំុ់អចេទេធ�ករធ�ន់ៗ  ដូចសព�ដងបាន, គាតក់េ៏ទេធ�ធមេ៌លភ�ំ

មយួ (ែដលេយងេហថាភ�យ៉ំាតសព�ៃថ�) ទងំពីរនាកប់�ី្របពន� ។ អ�កផងកន៏ាគំា� សន�តយកេឈ� ះគាតេ់ធ�ជាេឈ� ះភ�េំនះ

េឡង េ្រពះករសន�តេនះ េគពំុអចនឹកនារកនយ័យ៉ាងណាៗេទ ្រគានែ់តឲ្យ្រស�លេហ ្រស�លសំគាល់ប៉ុេណា� ះ ត្បតិេន

ៃបលិ៉ន មានកំពូលភ�ខំ�ស់ៗ េឡងជាេ្រចនកែន�ង, ដូេច�ះ េបទីណា មានភាពសមា� ល់ដូចេម�ច េគកន៏ាគំា� សន�តយកតម

ភនិភាគេនាះ េធ�ជាេឈ� ះេឡង ។  

 

េនេពលេនាះ អ�ក្រស�កៃបលិ៉នខ�ះ ែដលធា� បយ់កត្បងូេទលក ់ឯ្រស�កេសៀមញឹកញាប ់េហយេគធូរ្របាកក់សផង េគក៏

ទិញកេំភ�ងៃដខ�ះ កេំភ�ងែវងខ�ះ ស្រមាបយ់កមកករពរសម្បត�ិ្រទព្យ ភូមឋិនរបស់េគ ។ ែតេនេពលអផ្សកុ អ�កទងំ

េនាះែតងយកកេំភ�ងេទបាញ់សត�េលងេពញៃ្រព េដយ្រស�កេនាះសម្បណ៌ូៃ្រពស�ុកៗ ណាស់ផង ។ ករបរបាញ់សត�

េនះនាឲំ្យេផ�ល ដល់ពពួកអរក្ស អ�កត េនក�ុងៃ្រពេនាះ ។ ៃថ�មយួ អ�កតមយួ ដម៏ានឫទ�ិជាងេគ បានតំែណងខ�ួនមក

ជបួជាមយួតយ៉ាត និង យាយយ៉ាត េដម្បផីា� េំផ� ឲ្យនិយាយនឹងពពកួអ�កបាញ់ទងំេនាះថា កំុឲ្យេដរបាញ់េទៀត នាឲំ្យ

ពពកួអរក្ស អ�កតទងំអស់ ភយ័រតខ់� តខ់� យកូនេចវេង�ងវង� នគ់ា� អស់េហយ, ដូេច�ះ សំុឲ្យែតែលងបាញ់ចុះ េយងនឹង

ជយួ ពកួេនះ ឲ្យរកេឃញត្បងូថ�យ៉ាងៃថ�ៗ  ឲ្យបានេធ�ជាអ�កមានេ្រចនគា� េឡង ។ ប៉ុែន� េបបានជាអ�កមានេហយ ្រត�វនាំ

គា� កសងជាវត�មយួ េនេលទីកែន�ងភ�េំនះ, មនិែតប៉ុេណា� ះ ្រត�វេលងេភ�ងរេំក� ក េរៀងរល់ៃថ�សីលផង ។ ផា� េំផ�រចួេហយ 

អ�កត កអ៏ន�រធានខ�ួនបាតេ់ទវញិភា� ម ។ ឯយាយយ៉ាត តយ៉ាត កន៏ាេំរឿងេនះ េទផ្សោយ្របាបព់កួអ�ក្រស�កទងំអស់ 

ឲ្យដឹង្រគបគ់ា�  ។ អ�ក្រស�ក ក្៏រពមេគារពតមបំណងអ�កតេនាះរហូតមក ។  



 

េនះជាេរឿងមយួ ែដលទកទ់ងនឹងភ�យ៉ំាត, ឯេរឿងមយួេទៀត ែដលទកទ់ងនឹងេឈ� ះ "ៃបលិ៉ន" េនាះ មានេដយែឡក

េផ្សងេទេទៀត ។  

 

តមអ�ក្រស�កឲ្យករថា ពក្យ "ៃបលិ៉ន" េនះ ក� យមកពីពក្យ "េភេលង" េ្រពះេគមាននិទនេរឿងេដមប�� កផ់ងថា ៖  

 

កលេនាះមានអ�ក្របមាញ់ េដញតមដនសត�ៃ្រព េចះែតឆា� យេទៗ រហូតដល់ភូមភិាគៃបលិ៉នសព�ៃថ� ែដល្រគាេនាះ

េនជាៃ្រពេ្រសង មានវលចេនា� ះខ�ះែត្រតង្់របឡាយទឹក ែដលេហថា "អូរ" មានអូរទុងជាេដម ែក្បរមាតអូ់រេនះ អ�ក

្របមាញ់ បាន្របទះេឃញសត�េភកំពុងែហលទឹក លុះេឃញមនុស្សមកដល់ េភករ៏តប់ាតអ់ស់េទ ។ អ�ក្របមាញ់ ចូលទី

េមល្រតងក់ែន�ងេភ្របែឡងគា� េនាះ កេ៏ឃញដំុថ�តូចៗ មានពន�ឺេផ�កៗ កន៏ាគំា� េរ សយកមា� កម់យួដំុ ទុកយកេទបង� ញ

ញាតិមតិ�ឯ្រស�កខ�ួនវញិ ។ លុះេទដល់្រស�ក មានអ�ក្រស�កេនាះ (តមនិយាយថាពកួកុឡា ែដលមករស់េនក�ុងេខត�

ចន�ប៊ុន ្រស�កេសៀម) ស� ល់ថា ថ�េនះមានតៃម� េគកយ៏កេទវយបំែបក រចួៃឆ�ជាត្បងូេឡង កេ៏ឃញថាមានទឹកល� ។ 

កលេបដូេច�ះ េគកន៏ាគំា� េទសួរទិញពីពកួ្របមាញ់េនាះេទៀត ។ ពកួ្របមាញ់យល់ថា ជាផ�ូវរកសីុមយួេហយ កព៏្យោយាម

នាគំា� េឆា� ះេទយកថ�េនះពីកែន�ងមុន ជាញឹកញាប ់។ ករេទមកញឹកញាបេ់នះេហយ េទបអ�កទងំេនាះ សន�តេឈ� ះទី

កែន�ង្រតងេ់នះថា "កែន�ងេភេលង" យកតមសភាព ែដលគាត្់របទះេឃញជាដំបូងេនាះ ។ ប៉ុែន� េដយេហតុពកួអ�ក

ទងំេនះ េន្រស�កេសៀម កអ៏នពក្យេនះ ក� យេទតមសំេឡងេសៀមបន�ិចេទ គឺ "េភ" ទីជា "េផ" ឯ "េលង" េទជា 

"េឡន ឬ ឡិន" ដូេច�ះ រមួមក េទជា "េផឡិន" ។ លុះសមយ័បារងំេទកនក់បទី់តំបនេ់នះ េគកស៏រេសរេឈ� ះេនះ ជា

អក្សររ ៉មុូាងំ តមសំេឡងផង តមរបូស�ស�ពក្យផង ជា PHAI-LIN គឺ PH ជាអក្សរ ផ, AI ជា្រសៈេអ, L ជាអក្សរ ល, 

I ជា្រសៈអិ ផ្សនឹំង N ជាអក្សរ ន, ចំេណរតមក េដម្បកំុីឲ្យពិបាកសរេសរ េគកភ៏ា� បែ់លងឲ្យមានសហស��  (Trait 

d'union) កក៏� យេទជា Phailin េហយតៗ មក េដយបារងំអនគា� នខ្យល់អក្សរ H េគកល៏ប ់H េចលេទ េនសល់

ែត PAILIN ។  

 

េសចក�ីអធិប្បោយមកេនះ មានទំនងជា េដមកំេណ ត្រស�ក (Monographic) ជាជាងេរឿងេ្រពង េដម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់

អ�ក្រសវ្រជាវេនេពលមុខៗ េទៀត ប៉ុែន� មានទំនងខ�ះ ចងេ់ទជាេរឿងេ្រពងែដរ ត្បតិមានលយឡំជំេនឿេខ� ច អរក្ស 

អ�កត លយឡំជាមយួផង ។ ករណ៍េនះ េយងសង្ឃមឹថា េលក-អ�កអនណា េចះចេំរឿងេ្រពង េនភូមភិាគេនះ ែវង

ឆា� យេទេទៀត កសូ៏មប��ូ នមកឲ្យេយងផង េដម្បែីកស្រម�លេទេលកេ្រកយ ។  

 


