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េនក�ុងសង� តច់្រកីទីង េខត�កំពត ្របបនឹងមាតផ់�ូវថ�ល់ជាតិេលខ ៣ េន្រតងរ់បតភ់�ទំ� រ ែដលជាផ�ូវចូលេទ្រក�ងកំពត 

មានអ�កណាមយួេឈ� ះអ�កត "ជំទវ េម៉" ។ កលពីជំនានេ់ដម អ�កតេនះមាន្រតឹមែតខ�មតូច េធ�េដយេឈ្របក់

េក្ប�ង ។ ក�ុងខ�មេនាះ មានរបូសំណាកេដយដំុថ�សុទ�សធ ។ លុះមកដល់ក�ុងឆា�  ំ១៩៦៦ មានជនជាតិចិនមា� ក ់(មនិ

ស� ល់េឈ� ះ) បានមកេធ�ផ�ះថ� ្របកស័់ង�សីយ៉ាងស� តអ�កតេនាះ ប៉ុែន�មនិទនេ់ហយេ្រសចេនេឡយេទ ។ ផ�ះេនះមាន

ទំហ្ំរបមាណ ៣ម. បនួ្រជ�ងេស� េហយេគេធ�ចុះេទខងេ្រកម េ្រកយខ�មចស់បន�ិច ។ េហតុែដលបានជាចិនេនាះមក

េធ�ខ�មថ�ថា� យដូេច�ះ េ្រពះេគបានអ�កបនអ់�កតជំទវេម៉ េនះថា សំុឲ្យ្រត�វេឆា� ត លុះបនរ់ចួេគបាន្រត�វេឆា� តដូច្របាថា�

ែមន។  

អំពីឥទ�ពិល  

អ�កតជំទវ េម៉ េនះ មានឥទ�ិពលេលអ�ក្រស�កភូមណិាស់ ។ កលពីរវងឆា�  ំ១៨៦៦ េរៀងរហូតមកដល់ឆា�  ំ១៩៤៤ អ�ក

តេនះសហវណាស់ េហយរងឹត�ឹងខ� ងំណាស់ផង គឺថាេបមនុស្សទងំឡាយណាេដរេទមកតមផ�ូវទ� រកំពតេនាះ 

េហយមនិបានែបរបន ់ សំុេសចក�ីសុខសប្បោយេទ ឬមនិបានថា� យេនះថា� យេនាះេទ ឬ្រប្រពឹត�េចរកម�េផ្សងៗេនាះ នឹង

្រត�វអ�កតេនះតមេធ� ឲ្យឈរឺង�ំរង� ល េបរកមុខអ�កេធ�មនិេឃញ អ�កេនាះឯងនឹង្រត�វបាតប់ងជី់វតិជាមនិខន ។ ប៉ុែន�េប
ដឹងថាខុសនឹងអ�កត េហយបានេទែបរបនល់នត់សំុួេទស នឹង្រត�វបានជាវញិកម៏ាន េហយេបកំហុសេនាះធ�នេ់ពក 

មានកលកម៏និបានជាវញិកម៏ានែដរ ។ ម្៉យោងេទៀតេបអ�កណា មានគំនំុនឹងអ�កណាមា� កេ់ទៀត េដយមានករទស់ែទង

ែទងែខ�ងគំនិតគា� ពីេពលមុនមក េហយេទែបរបនថ់ា សំុឲ្យេលកអ�កតជំទវ េម៉ ជយួ យកអសខ�ុ ំផង សូមឲ្យេទ

កចេ់ឈ� ះេនះ េឈ� ះេនាះឲ្យវស� បេ់ទ េ្រពះវេជរខ�ុ ំ-វយខ�ុ ំ ឬលួចរបស់្រទព្យខ�ុ ំជាេដម េបបានេ្រសចករេហយកល

ណា ខ�ុ ំនឹងថា� យេនះថា� យេនាះ មានថា� យមានេ់ស� រជាេដម ែតប៉ុេណា� ះ អ�កតេនាះកេ៏ទកច ់េធ�ឲ្យឈរឺហូតដល់ស� ប់

កម៏ាន ។  

េដយេហតុែតកចសហវយ៉ាងេនះេហយ េទបបារងំែសស (ក�ុងសមយ័អណានិគមបារងំរវងឆា�  ំ ១៩០០ បា� យ) 

បានេទបាញ់អ�កតេនាះម�ង ។ តងំពីេពលេនាះមក អ�កតកេ៏នះថយអនុភាពបន�ិច ។  



្របមាណជាក�ុងឆា�  ំ ១៩៤០ ជំនានជ់ប៉ុនចូលមក្រស�កេយង េហយេកណ� ្របជាពលរដ�ចំណុះែខ្រតកំពត ឲ្យេទជីក

េលណដ� ន េន្រតងថ់�ល់បតភ់�ទំ� រកំពតេនាះ អ�កតេនះខឹងមនុស្សេទជិះជាន ់េទបេនា� របងឧ់ច� រដកទី់កែន�ងេគ លុះ

ដល់មនុស្សទងំេនាះ ្រតឡបេ់ទផ�ះេរៀងខ�ួនវញិ អ�កតេនះតមេទេធ�ឲ្យឈ ឺស� បអ់ស់ជាេ្រចននាក ់។ អ�កខ�ះមានជំងឺ

ឈតឺងំពីកែន�ងកបដី់េនាះមក ស� បអ់ស់ជាេ្រចននាក ់។ អ�កខ�ះបានមកដល់ផ�ះ េទបចបម់ានជំងឺកម៏ាន ស� បរ់ង� ល

េចល្របពន� ឲ្យេនេមម៉ាយគេគាក រហូតទល់ែតបាននាមថា "េមម៉ាយជំនានជ់ប៉ុនេកណ� " ។ ដល់មកសព�ៃថ�េនះ

េហយ កេ៏មម៉ាយទងំេនាះ មានសល់រស់េនខ�ះ មនិទនស់� បអ់ស់េនេឡយ ។ កលេឃញជាកែ់ស�ងយ៉ាងេនះឯង

េហយ ែដលជាេហតុេធ�ឲ្យ្រស�កទងំែខ�រ ចិន យួន ចម ជា�  បាកប់បខ�បខ� ចឥតឧបមា ។ មា� ក់ៗ ្របសិនេបមានករ្រត�វ

ដំេណ រេទចំកែន�ងេនាះ េដយខនមនិបាន ក្៏រត�វ្រប�ង្របយត័�ឲ្យមានវត�ុកំដរៃដ ស្រមាបថ់ា� យអ�កតជានិច� ពំុែដលខន

េសះេឡយ ។ អ�កតជំទវ េម៉ េនះេគេ្រចនបន:់  

១- ឲ្យបានេសចក�ីសុខសប្បោយ កំុឲ្យមានជំងឺតមា� ត ់ដល់មនុស្សក�ុង្រស�កភូម ិ។ ២-េបមានអ�ក្រស�កភូមមិានបាត្់រទព្យ

របស់អ�ីេផ្សងៗ េគេទប�� នអ់�កតឲ្យចូលរបូ េហយសួររក្រទព្យរបស់ែដលបាតេ់នាះ ឲ្យអ�កត្របាប ់ ។ ករប�� នរ់បូ

េនះគា� នេលងភា� ងអ�ីេទ គឺ្រគានែ់តអុជេទៀនធូប េហយនិយាយអំពវនាវេហរកអ�កត ។ល។ អ�កតេនាះកចូ៏លមកភា� ម 

េហយនិយាយតគា� ដូចរបូេមមត ់។ ៣- េបមានមនុស្សឈ ឺេគយករបូេទប�� នេ់នឯផ�ះអ�កជំងឺ ។ ក�ុងករប�� នេ់នះ 

មានេភ�ងែខ�របុរណគឺ ្រទែខ�រ បីុអ ចបីុ ស�រដី ២ ។ ក�ុងេពលែដលជំទវ េម៉ ចូលរបូសម�ងឹៗ អចេស� ះផ�ុ ំបេណ� ញេខ� ច

ៃ្រពែដលបណា� លឲ្យឈេឺនាះ និងឲ្យចំណីេហថា "បំេពបក្បោល" ចំេពះ្រពយអរក្សេផ្សងៗ ែដលមកេធ�េនាះផង ។ ៤- 

ក�ុងេពលប�� នរ់បូេនផ�ះអ�កជំងឺ ្របសិនេបេលកជំទវ េម៉ ្របែកកថា េគមនិបានេធ�ឲ្យអ�កេនះឈេឺទេនាះ អ�កផ�ះអច

សួរេទេលកជំទវ េម៉ វញិថា េតេខ� ចណាែដលេធ�េនះ? េតេខ� ចេនាះ្រត�វករសំែណនអ�ី? ជំទវ េម៉ មានទិព�ចក�ុ អច

េមលេទដឹងថាេខ� ចេនះ េខ� ចេនាះេធ� េគកនិ៏យាយ្របាបេ់ទេជង្រពះ2ភា� ម តមែដលេគដឹង ។ េជង្រពះកនិ៏យាយសំុ

ឲ្យេលកជំទវ េម៉ ជយួ អង�រករ ឬជំនំុជាមយួេខ� ចៃ្រពេនាះ ឲ្យជយួ បានសះេស្ប យេទ ែលងេធ�តេទ ។ េបជំទវ េម៉ 

េឆ�យ្របាបម់កថាមនិអីេទ ចេំគនិយាយឲ្យេនាះ អ�កជំងឺកម៏ានសង្ឃមឹ ែតេបេគ្របែកកថា េគមនិអចនឹងនិយាយបានេទ 

េនាះអ�កជំងឺកអ៏ស់សង្ឃមឹ េហយខំស�ះែស�ងរក្រគ�េមលជាថ�ីេទៀតេទ ។  

ឯ្រទនឹបរបូប�� នម់ាន ក្បោល្រជ�ក ១ ្របាក ់២៥េរៀល និងសំពតស់ ១អវ3 ។ ករែដលេគេមលជំងឺរេបៀបេនះ តមខ�ុ ំ

សេង�តេឃញៗថា បានសម្របកបជាេ្រចនែដរ ។ ពិធី្របចឆំា�  ំេរៀងរល់ឆា�  ំែតដល់ែខពិសខ (ៃថ�មនិកំណត)់ េគែតងេធ�
ពិធីេឡងអ�កតជំទវ េម៉ េនះ ។ ឯរេបៀបេឡងអ�កតេនះគា� នអ�ីេ្រចនេទ ជិតដល់េពលេវលេហយ េគ្រគានែ់តេទេបាស

្រចសសំអតទីកែន�ង និងសម�តិសមា� ងខ�មដូចជា្របកដំ់បូលជាេដម ។ លុះដល់ៃថ�កំណតេ់ឡងអ�កត េគរកេភ�ងយក

េទេលងថា� យ ្រពមទងំសំែណនមានក្បោល្រជ�ក ១ មានេ់ស� រ ១ ស� ធមដូ៌ង ១គូ និងបាយសី ៥ថា� ក ់១គូ ប៉ុេណា� ះ ។  

តងំពីអ�កតេនះេកតមក មានរបូសម�ងឹ ៣នាកេ់ហយគឺ  

១- របូសម�ងឹេឈ� ះយាយ េសរ ៍្របពន�តកប៉ូរ៉ល់ថ�ល់េឈ� ះ អ៊ុង ។  

២- របូសម�ងឹ្រប�សេឈ� ះ ត ស�ងឡុង ្រត�វជាកូនយាយ េសរ ៍នឹងត អ៊ុង ។  

៣- របូសម�ងឹ្រប�សេឈ� ះ ឡុង េម៉ ្រត�វជាកូនតស�ង ឡុង ។  



របូសម�ងឹទងំ ៣េនះ មានអយុ ៥២ឆា� េំហយ ។ ពិធីេឡងអ�កត ក�ុងសមយ័ទី១ ទី២ េគនាគំា� េទេធ�េនមុខតូបអ�កត 

ឯរបូទី៣ មនិែដលេទេធ�ដល់ខ�មអ�កតេទ េគេធ�េនផ�ះរបស់េគ េ្រពះគាតម់ានេធ�្រត�ន4េនផ�ះគាត់ៗ  េហអន�ងអ�កត

មកែតម�ង ។ កិច�្របារព�ពិធីរេបៀបេណះ េឃញមានេនេរៀងរល់ឆា� ពំុំែដលហ៊នខន ។ ឯសំែណនមានខុសែប�កពីរបូ

មុនៗខ�ះគឺ សព�ៃថ�េនះ គា� នក្បោល្រជ�កនិងមានេ់ស� រេទ ស� ធមប៌ាយសីនិងេភ�ងភា� តេ់នមានដែដល ។  

្របវត�ិអ�កត  

្របមាណជាក�ុងគ. ស. ១៨១៦ កលែដលផ�ូវជាតិេលខ ៣ (ភ�េំពញ -កំពត) មនិទនម់ានេនេឡយ មានែតផ�ូវរេទះេគា- 

្រកបីប៉ុេណា� ះ េហយ្រតងទ់� រភ�េំនះ មានែតៃ្រពេ្រជេ្រសង្រសឹងស� ត្់រជងំ ្របកបេដយសត�ៃ្រពកចសហវជាេ្រចន

មាន ដំរ ីជាេដម ។ េដយេហតុេនាះេហយ េទបមនិសូវេឃញមានមនុស្សមា� េដរេទ-មក េ្រចនគ្រគឹកគេ្រគងដូចសព�ៃថ�

េនះេទ ្របសិនេបជាមានមនុស្សហ៊នេដរេទមកម�ងៗ េគែតងបានជបួ្របទះនឹងសត�ៃ្រពជានិច�ពំុែដលខន ។ េបគាប់

ចនួជាជបួ្របទះេហយ សត�ទងំេនាះែតងេដញហកដូ់ចជាចងបំ់ផា� ញជីវតិអសបង ់ ប៉ុែន�ហកដូ់ចជា្រគានែ់តេដញ

បនា� ចប៉ុេណា� ះ េ្រពះមានមនុស្សភាគេ្រចនែដលេគែតរចួពីមរណភយ័ ។  

ៃថ�មយួ េឈ� ះ ត្រកហមក ្របពន�េឈ� ះយាយេម៉ បានេធ�ដំេណ រកតៃ់្រពេនាះ (មានគា� ប៉ុនា� ននាកម់និ្របាកដ) ។ ក�ុង

េពលេនាះ ពកួអ�កដំេណ រេនះកល៏ក�� បប់រេិភាគ េនែក្បររេទះ នាៃ្រពភ�ទំ� រ ។ កំពុងបរេិភាគ ្រសបែ់តដំរមីយួហ�ូងេចញ

មកេដញ្រពិច ពកួេនះនាគំា� ចូលៃ្រពយកអយុេរៀងៗខ�ួន ។ ចំែណកយាយ េម៉ គាតរ់ត់ៗ  េទៗជបួនឹងខ� ធំមយួេដញ

េទៀត េទះបីគាតខំ់ែ្រសកេហ ឲ្យត្រកហមកជយួ យ៉ាងណា កជ៏ាករឥត្របេយាជនែ៍ដរ េម៉ា� ះេហយយាយ េម៉ ក្៏រត�វខ�

ខសំ� បេ់ទ ។ ចំែណកឯត្រកហមកវញិ េដយគាតជ់ាមនុស្ស្រប�សស� រតីរងឹជាង កប៏ានរចួផុតពីេសចក�ីស� ប ់។  

លុះចំេណរចីរកលកលតមក អ�ក្រស�ក-ភូមជិិតឆា� យ ែដល្រត�វេធ�ដំេណ រេទមកកតក់ែន�ងេនាះ កខ៏� ចរអនឹងេភរវៈ

េហតុេនះណាស់ េម៉ា� ះេហយេនេពលេធ�ដំេណ រម�ងៗ មា� កែ់តងែតបន្់រសន ់ សំុឲ្យបានេសចក�ីសុខសប្បោយ កំុឲ្យជួប

្របទះនឹងសត�សហវអ�ីេឡយ ចថំា� យក្បោលបាយ ឬថា� យេនះ ថា� យេនាះតមែដលខ�ួនមាន ។ កលេបបានបនដូ់េច�ះ

រចួេហយ ករេធ�ដំេណ រេទដល់កែន�ងេនាះ ែតងបានសុខសប្បោយដូចបំណងែមន ពំុសូវែដលមានជបួ្របទះនឹងសត�

សហវណាមយួដូចពីេដមេឡយ ។ កលេបដូេច� ះេហយ េគរតឹែតងែតថា� យបាយ នំ ចំណីេផ្សងៗ ែដលេគមានេនាះ

េទ ។ មានអ�កខ�ះ្រគានែ់តខ� ចេភ��ងទទឹក កប៏នថ់ា ៖ សំុកំុឲ្យមានេភ��ងបង�ុរចុះ ចខំ�ុ ំេទដល់ផ�ះចេំភ��ងចុះ ខ�ុ ំសំុថា� យ

ឆ្រត តងំយូ (ស�ឹកេឈ) ។ លុះេធ�ដំេណ រេពលេនាះេទ មនិ្រត�វេភ��ងដូចបំណងែមន េគកថ៏ា� យឆ្រត តងំយូ5្រតង់

កែន�ងេនាះេទ ។  

ករបន ់ េហយថា� យវត�ុដូចបានេរៀបរបម់កេនះ លុះយូរៗេទតង� យកេ៏កនេ្រចនេឡងៗគ ។ េនសមយ័េនាះេហយ 

ែដលអនុភាពរបស់អ�កត េកតមានេឡងជាលំដបលំ់េដយែដរ ។ ដំណាលគា� នឹងេពលេនាះ ផ�ូវភ�េំពញ-កំពតកេ៏ធ�
េហយែដរ ែតពំុទន្់រកលថ�េនេឡយ ។ តពីេនាះមក អ�កដំេណ រេទមកតមផ�ូវេនះ ទល់ែតបានែបរបនេ់ទបបាន

េសចក�ីសុខ េបមនិបានបនេ់ទ មុខែត្របទះនឹងេសចក�ីទុក� រហូតដល់ស� បក់ម៏ាន ។ អ្រស័យេហតុេនះ េទបអ�កដំេណ រ

ទងំឡាយ្របយត័�ណាស់ ចំេពះេរឿងែបរបន ់ និងវត�ុតង� យជំេនឿកនែ់តមានេ្រចនេឡងៗជាលំដប ់ អ�កតកម៏ាន

្របាកដេឡងតមពក្យមនុស្សអ�កបនេ់នាះែដរ ។  



ក�ុងេពលេនាះមានតមា� កេ់ឈ� ះ អ៊ុង េធ�ជាកប៉ូរ៉លថ� កច៏បេ់ធ�ខ�មឲ្យមាន្របាកដេឡង េហយនិយាយបងួសួងសំុសុខ

សប្បោយ និងកំុឲ្យកចេពក ។ តពីេនាះមកេទៀត អ�កតែដលេកតពីមាតម់នុស្សេនះកត៏ងំបានចិត�្រកអឺត បេ�� ញ

អនុភាពកចសហវឥត្រត្របណី អ�កណាខ� ចស�បែ់ស�ង្រគបគ់ា� ែដរ ។ លុះផ�ូវភ�េំពញ-កំពត បាន្រកលថ�រចួ ែតពំុ

ទនប់ានចកេ់កសូ៊េនេឡយ មានរថយន�រតត់មផ�ូវេនាះមយួៗ (្របមាណជាក�ុងរវងឆា�  ំ១៨៧៦ មនិ្របាកដ) អ�កជិះ

មានែខ�រ-ចិនយួន ជាេដម ខ� ចេហយកេ៏ចះែតបនប់ន ់ ្រពមទងំថា� យវត�ុេផ្សងៗជាេ្រចន មាន្របាកជ់ាេដម េបអ�កណា

មនិឈបប៉់ាយថា� យេទ មុខែតងខ�ងមនិខន ។ បណា� តង� យទងំេនាះ មនិនិយាយេទអំពីវត�ុេផ្សងៗ និយាយែតពី្របាក់

វញិ េឃញមានចំននួេ្រចនណាស់ ។ ៃថ�មយួ ជនជាតិចិនេជងខិលមា� ក ់(មនិស� ល់េឈ� ះ) េឃញអ�កតមាន្របាកេ់្រចន 

កយ៏កេបៀេទបបលួជំទវ េម៉ េលង (េធ�ឧបកិច�) ចិនេនះនិយាយែតមា� កឯ់ង េលងែតមា� កឯ់ង ។ េលងេទមុនដំបូងអ�ក

តឈ�ះដល់យូរបន�ិចេទ ចិនេគេធ�ខ�ួនេគឲ្យមានសន�ឹកេបៀ៩ េគកឈ៏�ះអ�កត ។ មនិយូរប៉ុនា� នអ�កតអស់លុយ ចិនេគ

យកេទផ�ះអស់ ។ ជំទវ េម៉ ខឹងណាស់តមេទកចចិ់នេនាះ ស� បេ់ទ ។  

លុះេ្រកយមកមនិដឹងជាយ៉ាងេមច៉ ្រសបែ់តអ�កតជំទវ េម៉ មកចូលរបូយាយ េសរ ៍្របពន�កប៉ូរ៉លថ�ល់េឈ� ះ អ៊ុង 

ែដលគាតេ់ធ�ខ�មេនែក្បរកែន�ងអ�កតេនាះ ្រតងទី់ែដលេគេហថា "ដំណាកទូ់ក" ។  

លុះជំទវេម៉ ចូលយាយេនាះេហយ កនិ៏យាយ្របាបត់ អ៊ុង ថា "េយងសព�ៃថ�េនះេនភ�ទំ� រ តស� ល់េយងឬេទ? េយង

េឈ� ះជំទវ េម៉ ។" ត អ៊ុង េឆ�យថា "ខ�ុ ំស� ល់េហយ េតអស់េលកយាងមកមានករអ�ី? ចុះេហតុអ�ីបានជាមនុស្សមា�

ឈរឺង�ំរង� លសន�ឹកេម�ះ៉?"  

ជំទវ េម៉ េឆ�យថា "ហ�ឹងេហយជាស� ៃដេយង ។ េ្រពះអ�កទងំអស់េនះ មនិស� ល់េយងេសះ ្រពេហនដកេ់យង

ណាស់ ។"  

តអ៊ុងកអ៏ង�រថា "ខ�ុ ំស� ល់អស់េហយ សំុអស់េលកកំុែ្រប្របកនេ់ពក េ្រពះមនុស្សភាគេ្រចនមនិទនអ់ស់េលកេន

េឡយេទ េដយេមលអស់េលកមនិេឃញ ឥឡូវបានអស់េលក្របាបអី់ចឹង េគដឹង-ស� ល់អស់េលកេហយ សំុឲ្យអស់

េលកជយួ ែថរក្សោមនុស្សទងំអស់ ឲ្យបានេសចក�ីសុខសប្បោយផង េហយមនុស្សទងំអស់ េគនឹងខំែថរក្សោអស់េលក

វញិែដរ ។ " ចបត់ងំពីេពលេនាះមក អ�កតជំទវ េម៉ កចូ៏លរបូយាយ េសរេ៍រៀងមក ផុតពីយាយ េសរ ៍កចូ៏លរបូត 

ស�ង ឡុង ជាកូនយាយ េសរ ៍។ ផុតពីតស�ង ឡុង មកចូលរបូេឈ� ះត ឡុង េម៉ ជាកូនត ស�ង ឡុង សព�ៃថ�េនះ ។  

ចំែណកចេ្រម�ងស្រមាបអ់�កតេនះ មនិឮចស់ៗដំណាលេទ ចំែណករបូអ�កតកគ៏ាតថ់ាមនិែដលមានែដរ ។ លុះដល់

មក្របមាណជាក�ុងឆា�  ំ១៩៤៤ រហូតមកដល់សព�ៃថ�េនះ អ�កតជំទវ េម៉ កែ៏លងកចសហវដូចមុនៗេទៀតេទ ។  

 


