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rrUUbbffttvvtt††CCyyssttƒƒaarrttnnaarraamm  ((  eecckk®®CCMM  ))  kkssaaggeennAAssttvvttßßTTII1188  eennAA®®ssuukkeepp~~aa
ddaacc''  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ))  ®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  ..  eennHHCCaavvtt††EEddll®®BBHHeettCC®®BBHHKKuu--

NNssWWgg--vvgg''  FF¬¬aabb''KKgg''eennAA  --  ®®BBHHGGggCCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrree®®kkaammdd**kk¬¬aahhaannGGgg''GGaaccmmYYyy
GGgg  ®®ttUUvvyyYYnnccaabb''yykkeeTTAAeeFFII√√KKttnnaaqq~~SS11995588  eennAAeexxtt††TTwwkkeexxµµAA  .. Photo: T. Xé
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((2255qq~~SS))--rrkkßßaaTTuukk[[eennAAPPaaBBddEEddllrrhhUUttddll''kkNN††aalleebbHHddUUgg´́nnnnKKrrGGaaNNˆ̂aamm  nnaa
eeBBllbbccçç̈̈bb∫∫nn~~  --  ®®ttgg''ttMMbbnn''bbIIuujj--DDIIjj  ..

GGMMeeBBIIvviittƒƒaarrkkmmµµBB®®ggIIkkTTwwkkddIIrrbbss''yyYYnnmmkkeellIIEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunn  VVnnccaabb''eeppII††mm
bbgg˙̇aajjeeLLIIgg  kk~~̈̈ggllkk≈≈NN:CCaapp¬¬ËËvvkkaarrkk~~¨̈ggqq~~SS11665588  ..  nnaaeeddIImmssttvvttßßeennaaHH  ®®bbCCaa--
CCaattiiyyYYnneennHHEEddllTTTTYYll®®CCYYtt®®CCaabbttaammvvbb∫∫FFmm··cciinn  VVnnnnSSKK~~aarrUUttrrHHddwwkkkkUUnnCCJJÇÇËËnn
eeccAAmmkkkkaann''ttMMbbnn''CCYYrrPP~~MMGGNNˆ̂aammttaammbbeeNN††aayyeeqq~~rrssmmuu®®TT  bbNN††aall[[VVtt''bbgg''xxUUcc
xxaatteeTTAAeellIITTwwkkddIÍ́ nnGGttiittnnKKrrccMMVV""  EEddllCCaa®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkmmYYyyTTTTYYllnnUUvvvvbb∫∫FFmm··
GGaarriiyyFFmm··BBII®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa  eehhIIyyEEddllccllnnaattssflflUUrrMMeeddaaHH´́nn®®bbeeTTssccaamm  kkMMBBuugg
EEtteehhvvhhtt''eennOOyyNNaayyGGss''mmaannkkmm¬¬SSggnnwwggTTbb''TTll''tteeTTAAeeTTootteekkIItt  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS1166
0022  BBBBYYkkyyYYnnVVnnmmkkddll''eexxtt††KKII--jjwẅ̈gg  (( Qui Nhon ))  rrYYccVVnnqq¬¬ggkkaatt''ttaammttMMbbnn''
vvaa""EErr""llLLaa  ((  le Varella ))  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11665533  yyYYnnVVnnEEttggttSSggeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggnnUUvvttMMbbnn''
rrddΩΩVVllppÊÊaall''rrbbss''eeKKmmYYyy  eeddaayyrrYYmmbbJJççËËllyykkeexxtt††jj""aa®®ttaagg  nniiggeexxtt††ppaann''--rruuSSgg  
mmuunnnnwwggbbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈ggeexxtt††ppaann''--eeFFoott  rrYYcceeQQaaggeeTTAAyykkmmkkrrYYmmbbJJççËËllkk~~̈̈ggGGaaCC∆∆aa--
FFrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAttMMbbnn''ddUUnn´́NN  nniiggttMMbbnn''VVnn''ssII√√  eeJJllKKWWPPUUmmiiPPaaKKeebboonnvvaa""  nniiggVV--
eerroo  ..  

xxMM∆∆̈̈≤≤ttmmaannTTTTYYllPPaarr::nnwwggff¬¬aaEEff¬¬gg[[VVnneekk∫∫aaHHkk∫∫aayynnUUvv®®bbvvttii††́́ nnkkaarrccMMeerrIInnllUUttllaa
ss''  nnaaee®®CCaayyTTeenn¬¬eemmKKggeennaaHHeeLLIIyy  ..  EEttxxMM∆∆̈̈ssUUmmGGnnuuJJÔÔaattrraabb''bbJJççËËllnnUUvvddMMNNaakk''
kkaarrssMMxxaann''@@EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11669988  eennAAeellIIPPUUmmiiPPaaKKddUUnn´́NNTTSSggmmUUll  ®®ttUUvvVV
nnCCnnCCaattiiyyYYnnrrMMeeddaaHHyykkVVnneehhIIyy  ®®ttUUvvEEcckkeeccjjCCaa33xx&&NNÎÎ……mmNNÎÎll®®ssbbnnwwgg
eeBBllssBB√√́́ ff©©eennHH  KKWWmmNNÎÎlleebbooggvvaa"",,  yy""aaDDIIjj  nniigg´́®®BBnnKKrr  ..  

kk~~̈̈ggqq~~SS11771155  ®®bbeeTTssyyYYnnVVnnTTTTYYllyyll''®®BBmmeeddaayy≤≤tteeGGoonnxxµµaass''  yyll''
®®BBmm[[GG~~kkppßßggee®®BBggCCaattiicciinnmm~~aakk''  EEbbggEEcckkTTwwkkddIIeennHHCCaattMMbbnn''ss√√yy&&ttnnaattMMbbnn''hhaa
eettoogg  ..  kk~~̈̈ggrryy:eeBBlleeBBjjmmYYyyssttvvttßßTTII1188eennaaHH  yyYYnnVVnnyykkcciitt††TTuukkddaakk''rrYYmm
bbJJççËËllCCaarrbbss''ppggxx¬¬ÁÁnn  nnUUvvEEddnnddIIPPaaKKxxaaggeekkIIttTTSSggGGss''  rrYYccPPÇÇaabb''eeTTAAnnwwggTTwwkkddIIPPUUmmii
PPaaKKxxaagglliicc  EEddllxx¬¬ÁÁnneettIIbb®®bbvv&&JJççyykkVVnneeffµµaaggffIIµµ  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11773322  yyYYnnVVnnEEbb
ggEEcckkCCaaeexxtt††xx&&NNÎÎ--rrddΩΩVVll  ssMMrraabb''CCaa®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''ppggxx¬¬ÁÁnn  eennAAkk~~̈̈ggeexxtt††llgg''--
eehhaa  eeJJllKKWWvviijj--LL¨̈gg  PPÇÇaabb''eeTTAAnnwwggttMMbbnn''eeqq~~rrssmmuu®®TT  rrhhUUttddll''®®ttaavviijj  nniiggVVssaa
kk''  ..  

qq~~SS11775533  BBYYkkyyYYnneellbbyykkPPUUmmiiPPaaKKmmII--ffrr  eeddaayyeekk††aabbyykkeexxtt††nnaannaaeennAAEEbb""
kkxxaaggeeCCIIgg´́nnTTeenn¬¬eemmKKggxxaaggkk~~̈̈gg  (( au Nord du Fleuve Antérieur ))  ..  qq~~SS11775577
yyYYnnCCMMrruullrrhhUUtteeTTAAddll''ccMMNNuuccccuuggbbMMppuutt  ddll''eexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ((  ccUUvvdduukk  ))  eeddaayymmaann  
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bbeeJJççjj≤≤TTiiÏÏBBllppßßaaPPÇÇaabb''EEbbbbeennHHeeTTAAnnwwggTTwwkkddIITTSSggGGss''EEddllxx¬¬ÁÁnnbb¬¬nn''yykkVVnn  ccaabb''
BBIIeeCCIIggeeTTAAtt∫∫ËËgg  rrYYccEEbbrr®®ttLLbb''eeTTAATTiissxxaagglliicceeTToott  ..  kkaarrkkMMeerrIIkkbbHHeeVVrr´́nnBBYYkk´́tt
eessIIggnnaaddMMNNaacc''ccuuggssttvvttßßTTII1188  VVnnbbNN††aall[[mmaannkkaarrbbgg˙̇ËËrrQQaammJJsseeBBjj
nnKKrr  GGss''rryy:eeBBllyy""aaggyyUUrr  KKWW2255qq~~SS‰‰eeNNaaHH  CCaaeehhttuubbggÌÌaakk''bbnnƒƒyyddMMeeNNIIrrQQ¬¬aa
nnJJnneeTTAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  eehhIIyyEEddlleennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHeeTToott  BBYYkkyyYYnneeKK
EEttggBB®®ggIIkkBB®®ggwwgg[[rrwwttEEttrrwwggbbwwuuggmmSSeeLLIIggtteeTTAAeeTToott  ..  kk**bb""uuEEnn††CCaakkaarrkktt''ssMMKKaall''
mmYYyyeeddaayyEELLkkffaa  ––  nnaaqq~~SS11883322  KKWW®®bbmmaaNNCCiitt3300qq~~SSmmuunnkkaarrmmkkddll''́́ nnddMMeeNNIIrr
eebbsskkkkmmµµ®®ssaavv®®CCaavvrrbbss''VVrrSSgg--  eeGGss∫∫aajj""¨̈llkk~~¨̈ggqq~~SS11885599--11886600  EEddll
®®BBHHeeccAAGGFFiirraaCCmmiiuujj--mm""aagg  VVnnccaabb''eeppII††mmeerroobbccMMccaatt''EEccggbbgg˚̊bbeeggII̊̊ttCCaattMMbbnn''rrddΩΩVVll
eennAAeellIIEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunn  rrYYccKKWWccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  eehhIIyyEEddllmmaannkkaarrpp¬¬aa--
ss''bb††ËËrrEEkkEE®®bbeeQQµµaaHHeexxtt††xx&&NNÎÎTTSSggLLaayyddUUccmmaannCCaabb''mmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  

kkaallbbrriieeccœœTTTTSSggbb""uunnµµaannEEddllxxMM∆∆̈̈llaatt®®ttddaaggeerroobbrraabb''xxaaggeellIIeennHH  ®®KKaann''EEttbb--
JJÇÇaakk''bbIIkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[eeFFII√√ttaammbbeeNN††aayyEEttmm††ggCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  ´́nnkkaarrssrreessoorrxxiittllyy
ccUUllbbnnii††ccmm††gg@@  ……kkaarrrrMMeellaaPPbbMMJJnneeddaayyGGMMNNaacc´́nnBBBBYYkkyyYYnneeTTAAeellIIEEddnnddIIkkUU--
ssSSggssIIuunnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ddMMbbUUggeeLLIIyy  BBYYkkyyYYnnQQ¬¬aannJJnnTTSSggeennaaHH  ssuuTTÏÏEEttCCaaGG~~kk
eeddIIrrppßßggee®®BBgg  CCaaCCnnJJllGGnnaaffaa  CCaaCCnn®®ttUUvveeKKnniirreeTTssee®®JJHHeerrOOggnneeyyaaVVyy
CCaaCCnnrrtt''eeccaallkkggTT&&BB……kk**CCaaCCnnEEddllKKµµaann  eeQQµµaaHHccuuHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇII  ((  les nom-inscrits

))  eeJJllKKWWCCnnEEddllKKµµaanneekkrr††ii__GGaakkrr®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGII√√TTSSggGGss''eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiikkMMeeNNIIttrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  ..  ddUUeecc~~HHCCaaccSSVVcc''  GGaaCC∆∆aaFFrrttaammPPUUmmii--XXMMuu  eettaaggEEttbbeeNN††jjeeccjj[[eeTTAArrkkmmeeFF¥¥aa
VVyyrrss''eennAAkkEEnn¬¬ggdd´́TTeeTTootteeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  .. rrYYccbbnn††mmkkeeTToott  mmaannbbNN††aaCCnnEEddll
®®ttUUvveeKKddwwkknnSSeeccjjmmkk  CCaaBBiieessssBBIIeexxtt††kk√√aaggbbIIuujj  nniiggBBIIeexxtt††bbIIuujj--DDIIjj  ..  eennAATTIIbb--
JJççbb''  KKWWBBBBYYkknniiKKmmCCnneeyyaaFFaa  ((  les colons militaires ))  EEttmm††gg  yy""aaggee®®ccIInnssnnÏÏwwkk
ssnnÏÏaabb''mmIIrreeddrrddaass''  mmkknnSSKK~~aabbeeggII̊̊ttPPUUmmiiffIIµµ@@  CCaaBBiieesssseennAA®®ttgg''ttMMbbnn''EEpp~~kkkkNN††aall
nniiggEEpp~~kkxxaagglliiccEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  ..

kkaarrccaabb''eeppII††mmttSSggTTIIeennAACCaabb''llaabb''rrhhUUtt´́nnBBYYkknniiKKmmCCnnyyYYnn  EEddlleeTTIIbbmmkkdd--
ll''ffIIµµ@@TTSSggGGss''eennaaHH  VVnnCCYYbb®®bbTTHHnnUUvvllkk≈≈NN::llÌÌ®®bb´́BB  ssMMrraabb''BBYYkkeeKKrrss''eennAAccMMeeBB
llEEddllssÂÂggaammrrbbss''BBYYkk´́tt--eessIIgg  eeFFII√√[[eess††ccnnKKrrGGNNˆ̂aammhhiinneehhaacc®®TTBB¥¥ss--
mm∫∫ttii††GGss''rrllIIgg  kk**nnSSKK~~aammkkssMMuu®®CCkkeekkaanneennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunnEEbb""kkxxaaggee®®kkaamm  ((  dans

la période de la guerre des Tay Son où le souverain d'Annam dépossédé-

trouva refuge en Base-Cochinchine ))  ..  eeddaayyeeqq¬¬øøttnnwwgg{{kkaasseekkaallaa
hhll®®ccbbUUkk®®ccbbll''eennHH  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGGaacckkaann''kkaabb''eeddaayyppÊÊaall''  nnUUvvGGMMNNaaccrrddΩΩVVll  
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rrUUbbfftt®®BBHHssggÙÙEExxµµrree®®kkaammccMMnnYYnn226655GGggkkMMBBuuggeeFFII√√VVttuukkmmµµeeddaayyssnnii††vviiFFII  eeddIImm∫∫IITTaa
mmTTaarrnnaaTTIICCaaCCnnPPaaKKttiicc  eennAAxxaaggmmuuxxvviimmaann®®bbFFaannaaFFiibbttIIyyYYnn  ((  eegg√√øøgg--vvaann''FFIIvv  ))
kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1133  vviicciiœœkkaa  11996699  .. Photo: Thach Xé
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CCaapp¬¬ËËvvkkaarrmmYYyyEEpp~~kkFFMM  eehhIIyyeeKKTTSSggVVnneeXXIIjjffaa  mmaannEExxµµrrmm~~aakk''VVnnCCYYyyKKSS®®TTeess††cc
yyYYnneeTToottppgg  eeddaayyddwwkknnSSGG~~kkEEddllssµµ&&®®KKcciitt††rrYYmmCCaammYYyyxx¬¬ÁÁnn  eeTTAACCYYyycc∫∫SSggeess††cc
yyYYnnddeeNNII††mmyykkrraaCCbbll¬¬gg˚̊mmkkvviijj  ..  nneeyyaaVVyyyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaEEmm
nnEETTnn  mmiinnEEmmnnccaabb''eeppII††mm®®ttwwmmkk~~̈̈ggrraaCC¥¥eess††ccyyYYnnmmIIuugg--mm""aaggeennaaHHeeTT  KKWWee®®kkaayyqq~~SS1188
2200‰‰eeNNaaHH  ..  eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  eeKKyykkmmÂÂnnII††yyYYnn  ((  les mandarins ))  mmkkCCMMnnYYss
mmÂÂnnII††rrddΩΩVVllEExxµµrr  rrYYcceehhIIyyeeKKeeFFII√√kkaarrKKaabbssgg˚̊tt''eeTTAAeellIIbbNN††aarraaÂÂss††  eeddIImm∫∫IIbbgg≈≈iitt
bbgg≈≈MM[[®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  TTTTYYllyykkrreebboobbeess¬¬øøkkJJkk''ttaammEEbbbbbbTTyyYYnn,,  nniiyyaayyPPaa--
ssaayyYYnn,,  TTTTYYllTTMMeennoommTTMMllaabb''rreebboobbrrbbbbee®®bbII®®VVss''kkaarrrrss''eennAA[[ddUUccCCnnCCaattiiyyYYnn
˘̆˘̆˘̆..  eeBBlleennaaHHEExxµµrr®®TTSSEEllggVVnn  kk**eekkIIttmmaannkkaarrbbHHeeLLIIgg  eeddaayybbgg˙̇ËËrrQQaammppÊÊ¨̈HHeeLLII
ggeennAAeexxtt††®®ttaavviijjkk~~¨̈ggqq~~SS11882222  EEddlleeKKBBiiVVkknnwwggrrkk[[eeXXIIjjnnUUvv®®bbPPBBcc∫∫aass''llaa
ss''  ..  eehhttuueennaaHHeehhIIyy  EEddllVVnnccggÌÌ̈̈llbbgg˙̇aajjbbJJÇÇaakk''eennAAeellIIEEppnnTTIIccaass''  ..  bbnnÊÊaa
yyttUUcc@@TTSSggeennaaHH‰‰gg  mmaannPPaarr::ssMMrraabb''BBiinniitt¥¥sseegg˚̊tteemmIIllsskkmmµµPPaaBBrrbbss''®®bbCCaa--
CCnnEExxµµrr  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11884411  kkaarrbbHHeeVVrrmmYYyyeeTToottVVnnppÊÊ¨̈HHeeLLIIgg  ddwwkknnSSeeddaayyssaaeessaamm
((GGggssaa--eessaamm  ??))  eennAAccMMeeBBllEEddllyyYYnnkkMMBBuuggEEttmmaannvviibbttii††CCaammYYyyeessoomm nniiggkkMMBBuugg
lliiccllgg''kk~~¨̈ggGGnn¬¬gg''eellaahhiitt®®kkhhmmqqÌÌiinneeqqÌÌAAssBB√√TTiissTTII  ccMMVVMMggrrSSggCCll''eennHHVVnnbb--
JJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  CCaassJJÔÔaa´́mmnneeyyaaVVyyssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinnyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  nniiggkkaarrdd--
eeNNII††mmyykkTTwwkkddII®®ttgg''eennHHeeddaayybbgg≈≈MM  eeddaayyee®®bbIIkkmm¬¬SSgg  ..  ccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHtteerroo
ggmmkk  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  VVnnllHHbbgg''eeccaalleekkrr††ii__GGaakkrr,,  PPUUmmiimm˚̊rr,,
TTwwkkddIIEE®®ssccMMkkaarr  rrYYcceePPoossxx¬¬ÁÁnnyy""aaggee®®ccIInn  ((  en masse ))  eeTTAArrss''eennAA‰‰®®bbeeTTsskkmmıı̈̈
CCaa  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11885566  mmaannkkaarrbbHHeeVVrrssaarrCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  rrYYccCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  mmaannkkaarrbbHH
kkMMeerrIIkk22ddggeeTTootteennAAqq~~SS11885599  nniiggqq~~SS11886611  ..  TTaall''EEtteeyyIIgg  ((VVrrSSgg))  ccUUllmmkkdd
ll''  eeTTIIbbEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunnGGaacceeccoossppuuttBBIIkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  eeFFII√√VVnnBBIIssMM--
NNaakk''mmÂÂnnII††GGaaCC∆∆aaFFrrnniiggnniiKKmmCCnnyyYYnnVVnn  eehhIIyyGGaaccrrkkeeXXIIjjnnUUvvmmeennaasseeJJççttnnaa
xxaaggssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB  ®®BBmmTTSSggkkaarrKKSSJJrrmmiinn[[yyYYnn®®bbvv&&JJççyykkTTSSggGGss''  eeFFII√√[[VVtt''
bbgg''kkmmµµssiiTTiiÏÏddIIFFII¬¬  nnUUvvTTwwkkddIImmMM††̈̈TTeenn¬¬eemmKKggEEpp~~kkxxaaggee®®kkaamm--xxaaggtt∫∫ËËgg  ((  éviction totale

du territoire du Bas-Mékong ))  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  kkaarrccUUllmmkkddll''rrbbss''eeyyIIggCCaa
kkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[EExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  GGaaccEEffrrkkßßaaTTuukknnUUvveebbttiikkPP&&NNÎÎ  eekkrr††ii__mmrrttkk
BBIIbbrrmmbbUUrraaNNrrbbss''eeKK  EEddll®®ttUUvvrreellaaHHxxUUccxxaattVVtt''bbgg''GGss''CCaaee®®ccIInnNNaass''eeTTAA
eehhIIyy  eeddaayymmeeFF¥¥aaVVyybbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjeeccaall  KKµµaannxx√√ll''xx√√aayyKKiittKKUUrrBBIIeerrOOgg®®bbyy&&tt~~
®®bbEEyygg  EEffrrkkßßaaTTuukk[[®®ssbbttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''GGII√√eessaaHHeeLLIIyy  ..  BBYYkknniiKKmmyyYYnnEEddlleeTTII
bbmmkkddll''ffIIµµ@@  kk**ccaabb''eeppII††mmeerroobbccMMTTIIkkEEnn¬¬ggss~~aakk''eennAAeellIITTwwkkddIIEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayy  
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®®ssbbeeTTAAttaammccMMNNggccMMNNUUllcciitt††rrbbss''BBYYkkeeKK˘̆˘̆˘̆  rrYYcckk**bbgg˚̊bbeeggII̊̊ttttSSggCCaaPPUUmmii  eennAA®®tt
gg''NNaaEEddllBBYYkkeeKKyyll''eeXXIIjjffaa  GGaaccpp††ll''nnUUvvKKuuNNPPaaBBCCaakkaarrggaayy®®ssYYllddll''
kkaarrrrss''eennAA  ..  GG~~kkkktt''®®ttaa  (( un chroniqueur annamite ))  yyYYnnmm~~aakk''VVnnssrreessrr
kk~~̈̈ggkkMMNNtt''ccMMNNSSrrbbss''xx¬¬ÁÁnnffaa  ––  ««  ddIILLËËTTSSggLLaayyVVnn®®ttUUvveeKKee®®CCIIsseerrIIssEEbbggEEcckk
eeddaayyeeyyaaggeeTTAAttaammeesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''mmÂÂnnII††nnaammWWuunn  eeddIImm∫∫IIGGaaccCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏeerroogg@@
xx¬¬ÁÁnn  ..  eeKKKKµµaannrrvvll''vvaass''EEvvggGGII√√eeTTootteeTT  eeBBllNNaannrrNNaamm~~aakk''TTTTYYllyyll''®®BBmmyykk
CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏrrYYcceehhIIyy  @@kk**eeKK≤≤ttmmaannTTSSggkktt''®®ttaaGGII√√CCaassMMKKaall''ppggEEddrrffaa  eettIICCaaddIIllÌÌ
®®ttwwmm®®ttUUvvttaammkk∫∫ÁÁnnxx~~aatt  ……kk**mmiinn®®ttwwmm®®ttUUvv  »»  ..  GGttƒƒbbTTeennHHEEccggeeLLIIggTTuukkCCaammUUllddΩΩaann
CCaavviiFFIIssMMrraabb''kkaarrEEbbggEEcckkTTwwkkddIICCaaTTUUeeTTAAeennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  eeddaayy®®KKaann''EEttssMMGGaaggeeTTAA
eellIICCnnNNaaEEddllVVnnkkaann''kkaabb''eennAAnnwwggkkEEnn¬¬gg  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeeKKaallkkaarrNN__eennHH  rrss''rraa
nnrrhhUUttrraall''kkaarree®®CCoottEE®®CCkkTTSSggGGss''eeTTAAeellIIPPUUmmiiPPaaKKkkaatt''ttaammTTeenn¬¬VVssaakk''  ((  vers

les Transbassac ))  ..  kk**bb""uuEEnn††  PPaaKKee®®ccIInnGG~~kkeeTTIIbbmmkkddll''ffIIµµeeffµµaagg  ee®®ccIInnee®®CCIIsseerrIIss
yykkTTwwkkddII®®ttgg''ttMMbbnn''TTMMnnaabb  ssiiƒƒtteennAAttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvTTwwkkEEddlleekkIIttmmaanneeLLIIggeeddaa--
yyFFmmµµCCaattii  ..  eehhttuueennaaHHeehhIIyy  eebbIIssiinnCCaaeeKK®®KKaann''EEtt®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTAAeellIIEEppnnTTII
xx~~aatt2255,,000000  eeKKkk**sseegg˚̊tteeXXIIjjffaa  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  eennAAkk~~̈̈ggeexxtt††®®ttaa--
vviijjnniiggeexxtt††ssuukk®®ttSSgg  nnUUvvkkaarrbbgg˙̇aajjeeLLIIggBBIIkkaarrccUUllcciitt††rrbbss''eeKK  ..  PPUUmmiimm˚̊rryyYYnn
ee®®ccIInnssiiƒƒtteennAAttaammmmaatt''EE®®BBkk--GGUUrr--´́ddTTeenn¬¬--ssmmuu®®TT  eeJJllKKWWeennAAttaammpp¬¬ËËvvTTwwkk  ..  ccMM--
EENNkkPPUUmmiimm˚̊rrEExxµµrrvviijj  VVnnrraayyVV""yyeennAAeellIIddIIxxßßaacc''ttaamm  ««  ((  Giong ))  eepp~~aarr    »»  CCaa
hhUUrrEEhhrr  eehhIIyyEEddll®®bbEEhhllGGaaccccaatt''TTuukkffaa  VVnnCCaaGGttiittBBMMnnUUkkCCYYrrpp~~ËËrrxxßßaacc''dd**EEvvgg
GGnn¬¬aayyttaammbbeeNN††aayyeeqq~~rrssmmuu®®TTeennaaHH‰‰gg  ((d'anciens cordons littoraux))  ..  eennAA
eeBBllEEddllPPUUmmiiyyYYnnEEttgg®®bbmmUUllpp††MM̈̈ppÊÊHHCCaaee®®ccIInneennAAEEttmmYYyykkEEnn¬¬gg  eeddaayymmaannrruukk≈≈CCaattii
ddUUccCCaaeeddIImmGGMMBBiillTTwwkk,,  eeddIImmddUUgg  nniiggeeddIImmss¬¬aa  dd**®®ssYYcc®®ssaavvxxııss''ll´́ll  ..

‰‰ppÊÊHHEExxµµrrccUUllcciitt††ssgg''eennAAeellIITTIIssYYnncc∫∫aarr  mmaannrruukk≈≈CCaattiinnaannaa  ddaacc''@@BBIIKK~~aayy""aagg
ssgg˙̇aarr  ..  ppÊÊHHyyYYnnssgg''ppÊÊaall''ddII  eellIIkkEEllggeennAAttMMbbnn''®®ttgg''NNaaEEddllmmaannTTwwkkeeCCaarrCCnn''
rraaccmmaatt''EE®®BBkk  mmaatt''TTeenn¬¬  ..  ‰‰ppÊÊHHEExxµµrr  eeKKccUUllcciitt††ssgg''eellIIssssrrxxııss''ppuuttBBIIddII  ..  ppÊÊHH
EExxµµrree®®ccIInnttSSggeennAAeellIITTIITTYYllss©©ÁÁtt  mmiinnssUUvvmmaanneeddIImmeeQQIIssflfluubb®®TTuubb  EEtthhflflMMuuBB&&TTÏÏeeddaayy
rruukk≈≈CCaattiipp††ll''nnUUvvEEpp¬¬pp˚̊aa®®KKbb''EEbbbbyy""aaggddUUccCCaa  ddUUgg,,  xx~~̈̈rr,,  ®®ttEEbbkk,,  ss√√aayyCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..  ppÊÊHH
EExxµµrree®®ccIInnssgg''eennAA®®ttgg''ddIIss©©ÁÁtt  EEddllnnSSmmkknnUUvvssuuxxPPaaBBllÌÌ  eehhIIyyEEddllmmaannTTwwkkssÌÌaa
ttbbrriissuuTTÏÏ  ..  ®®KKaann''EEtteeKK®®kkeeLLkkeemmIIllBBIIccmm©©aayyyy""aaggFFmmµµttaaeessaaHH  ((  eeddaayyBBMMuuccSSVVcc''
BBiinniitt¥¥BBiicc&&yy  ))  eeKKGGaaccssaall''VVnnPP¬¬aammffaa  CCaaTTiiddΩΩPPaaBB´́nnPPUUmmiimm˚̊rrEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSgg
ssIIuunn  ®®bbkkbbeeddaayyrruukk≈≈CCaattiieexxoovv®®ssggaatt''bbnn††hhUUrrEEhhrrEEvvggGGnn¬¬aayyddaacc''kknnÊÊ̈̈yyEEPP~~kk  CCaabb''
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eeCCIIggeemmXX  xx&&NNÎÎeeddaayykkEEnn¬¬ggxx¬¬HH@@mmaanneeddIImmeeQQIIxxııss''@@  KKWWTTII®®ttgg''eennaaHHeehhIIyyCCaa
vvtt††GGaarraammrrbbss''EExxµµrree®®kkaamm  ..  mmaannCCYYnnkkaall  EEddlleessIIÊÊrrEEttttiiccttYYccNNaass''mmiinnssUUvvmmaa
nnppgg  eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaanneeddIImmeett~~aatt  EEddllCCaallkk≈≈NN::BBiieessssssMMrraabb''ssMMKKaall''nnUU
vveeTTssPPaaBB´́nnvvaallCCnnbbTTrrbbss''EExxµµrr  ..  CCYYnnkkaallmmaanneeddIImm®®BBIIggeennAAttaamm´́®®BBeell∫∫aaHH
CCaaBBiieesssseeddIImmKKKKIIrr  ((  le Koki ))  EEddllBBYYkkyyYYnneehhAAyy""UUvv  ((  dau ))  ®®bbkkbbeeddaayyeeddIImm
FFMMssMMeebbIImm  eehhIIyy®®ttgg''@@PP¬¬wwgg  EEddlleeKKTTuukkbbMMrruuggnnwwggyykkeeTTAAlluuggeeFFII√√TTUUkk--gg  ssMMrraabb''®®bb
NNSSggKK~~aa  eehhIIyyEEddlleennAAttaamm®®KKbb''PPUUmmiiEExxµµrr  EEttggEEttmmaannTTUUkkEEbbbbeennHH®®KKbb''@@PPUUmmii  ..
BBIIqq©©aayy  kkaallNNaaeeKK®®kkeeLLkkeeXXIIjjeeddIIrrKKKKIIrree®®ccIInneeddrrddaass''kkMMBBss''®®bbhhaakk''®®bbEEhh--
llKK~~aa  ee®®JJHHddSSeeBBllddMMNNaallKK~~aa  TTII®®ttgg''eennaaHH‰‰ggeehhIIyyKKWWvvtt††GGaarraamm  eeTTaaHHbbIICCaapp¬¬aass''
bb††ËËrreeTTAA[[yyYYnnssgg''vvtt††eellaakkyyYYnnkk**eeddaayy  kk**eeKKeennAAEEttrrkkßßaaTTuukkrruukk≈≈CCaattiieennHHddEEddll  ((
eebbIIeeKKkkaabb''mmYYyyeeddIImmeeFFII√√TTUUkk  eeKKddSSbbnn††eeTTAAeeTToott  ))  ..  eennAAeeBBllEEddllccUUlleeTTAAddll''TTII
eennaaHHPP¬¬aamm  eeKKrrEEmmggmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__eeTTAAeellIITTIIllaann´́ppÊÊddIIdd**FFMMeeFFgg  dd**ll√√wwggeellII√√yy
TTUUllMMTTUUllaayy  eehhIIyyEEddlleennAAkkNN††aallTTIIFF¬¬aaeennaaHH  mmaann®®BBHHvviihhaarrttSSggeennAAcceenn¬¬aaHHpp¬¬ËËvv
llMMttUUcc@@  nniigg®®ssHHTTwwkk  ..  eennAA®®ttgg''eennHHCCaassaallaassMMrraabb''®®bbCCMMuueeBBllbbuuNN¥¥TTaannmm††gg
mm˚̊aall  ..  eennAA®®ttgg''eeNNaaHHkkuuddii®®BBHHssggÙÙCCaahhUUrrEEhhrr  ssgg''xxııss''ppuuttBBIIddIIssMMrraabb''eeFFII√√ssmmµµaaFFii
ssiill  ..  mmeennaasseeJJççttnnaaTTUUllMMTTUUllaayy,,  rruukk≈≈CCaattiiCCaaCCYYrr®®ttgg''PP¬¬wwgg  rrYYmmppßßMMnnwwggTTMMeennoommTTmm¬¬aa
bb''®®bb´́BBNNII®®bbkkbbeeddaayyssbb∫∫¨̈rrssFFmm··EEffmmBBIIeellIIeennaaHHeeTToott  VVnnccggÌÌ¨̈llbbJJÇÇaakk''®®VV
bb''ffaa    TTIIeennHHeehhIIyyCCaakkEEnn¬¬ggsskk˚̊aarr::bbUUCCaa    eehhIIyyEEddllmmaannllkk≈≈NN::xxuussKK~~aa®®ssLLHH
BBII®®BBHHvviihhaarryyYYnn……cciinn  EEddllssgg''sswwggEEttKKrreellIIKK~~aa--CCaabb''@@KK~~aa  ..    eeKKEEttggrrIIkkrraayynniigg
KKyyKKnn''nnUUvvssƒƒaabbtt¥¥kkmmµµdd**ssmmssYYnnTTSSggeennaaHH  eeddaayyTTuukk[[mmaannxx¥¥ll''GGaakkaasseeccjjccUU
llyy""aaggbbrriibbUUNN··  eeTTaaHHbbIIkk~~̈̈ggnn&&yyTTMMhhMM  kk**ddUUcckk~~̈̈ggnn&&yyKKMMnnUUssbbnnÊÊaatt''®®ttgg''kk~~̈̈ggllMMhhGGaa
kkaassppggEEddrr  ..  eennHHCCaakkaarrbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjffaa  ccaabb''ttSSggBBIImmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaaddMMbbUUggbb
ggÌÌss''  CCaammYYyyGGrriiyyFFmm··GGggrrmmkkeemm""¬¬HH  VVnnCCMMrruujj[[eeKKmmaannssµµaarrttIIPP∆∆aakk''rrllwwkkccaabb''GGaarrmmµµ--
NN__eeTTAAeellIIeessaaPP&&NNPPaaBB,,  PPaaBBssmmssYYnn  ®®ttwwmm®®ttUUvvKK~~aaeeTTAAnnwwggTTMMhhMM  EEddllssiill∫∫kkrrBBII
GGttiittkkaallrrEEmmggmmaannTTssßßnn::xxııss''bbMMppuutt  ..  vvtt††GGaarraammTTSSggLLaayyeennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn
≤≤ttmmaannllkk≈≈NN::GGII√√xxuussEEbb¬¬kkBBIIvvtt††eennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeessaaHHeeLLIIyy  ..

vvtt††TTSSggLLaayyeennaaHH≤≤ttmmaannkkaarrEE®®bb®®bbYYllpp¬¬aass''bb††ËËrrGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  eeJJllKKWW®®KKbb''
@@vvtt††rrEEmmggssgg''eennAAeellIITTIIllaannFFMMTTUUllaayy  eellIIddIIccaakk''bbMMeeBBjjyy""aaggxxııss''  eeFFII√√CCaaeeXXOOnn22
ææ33CCaann''  ((®®BBHHvviihhaarr))  eehhIIyyhhflfl̃̃uuBB&&TTÏÏeeddaayykkuuddii,,  ssaallaaqqaann'',,  ssaallaaqqTTaann,,  kkEEnn¬¬ggeeFFII√√
ssmmµµaaFFii  ®®bbkkbbeeddaayyddMMbbUUll……kkMMBBUUllee®®ccIInn®®ttYYtt  nniiggmmaannkk∫∫ËËrrkk∫∫aacc''rrccnnaaEEbb¬¬kk@@KK~~aa
BBIIGGaaKKaarrmmYYyyeeTTAAGGaaKKaarrmmYYyyeeTToott  ..      eennAA®®KKbb''mmuummddMMbbUUll´́nn®®BBHHvviihhaarr    mmaannllMMGGeeTTAA
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eeddaayyrrUUbb®®KKuuDD  qq¬¬aakk''CCaakk∫∫aacc''dd**llÌÌEEbb¬¬kk  llaabbBBNN··TTwwkkmmaass  ……kk**rrUUbbccmm¬¬aakk''eeppßßgg@@EEbb¬¬kk
@@  EEddllPPaaKKee®®ccIInn@@EEttnniiyyaayyGGMMBBIIeerrOOgg®®BBHHBBuuTTÏÏ  EEddlleeKKddkk®®ssgg''eeccjjBBIIKKmmIIıırrddIIkkaarr
ssII††BBIIBBYYkkTTmmiiLLGGtt''ssaassnnaa  GG~~kk®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHBBuuTTÏÏ  ..  CCYYnnkkaalleeTToott    eeKK®®ssgg''yykk
ccmm¬¬aakk''ttaammEEbbbbbbTTcciinnmmkkllMMGGkkMMBBUUll  eehhIIyyeebbIIeeyyaaggttaammllkk≈≈NN::EEbbbb  eennHH
CCaakkaarrccggÌÌ¨̈llbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjcc∫∫aass''EEffmmeeTToottffaa  eeyyIIggmmiinnEEmmnneennAAccMMkkNN††aall
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeennaaHH‰‰NNaa  ??  ((Nous ne sommes plus au Coeur du Cambodge ))
EEttCCaakkEEnn¬¬ggssMMrraabb''TTaakk''TTggKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  eehhIIyyEEddllkkaarrccmm¬¬ggttaamm  kkaarreeffII√√ttaammvvii
ss&&yyssiill∫∫::  GGaacceeFFII√√VVnnttaammcciitt††ccgg''  nniiggeeddaayyGGFF¥¥aa®®ss&&yyeeTToottppgg  ..

EEttCCaaGGkkuussllKKYYrr[[ss††aayyNNaass''  ®®ttgg''EEddllffaakkaarree®®bbII®®VVss''CCaattiissIIuumm""gg''tt__  bb
NN††aall[[mmaannFFMMuukkii¬¬nnGGaa®®kkkk''eeBBkkeennAAttaammssMMNNgg''nnaannaaTTSSggeennaaHHEEddllPPaaKKxx¬¬HHmmaannll
kk≈≈NN:®®ssss''llÌÌ®®bbwwmm®®bbiiyy__  ..  ee®®KKOOggccmm¬¬aakk''kk∫∫aacc''kk∫∫ËËrreeFFII√√BBIIeeQQIIssuuTTÏÏssaaFF  EE®®bb®®ttLLbb''
eeTTAACCaaccaakk''BBuummııkkYYrr[[®®BBWWxx¬¬aacc..  xxMM∆∆̈̈mmiinnddwwggffaa  eettIIxxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeffII√√kkaarrTTTTUUccttvvaa""bbJJÇÇaakk''yy""aaggNNaa  
tteeTTAAeeTTootteeTTssII††GGMMBBII®®bbeeyyaaCCnn__CCaaccSSVVcc''kk~~̈̈ggkkaarrGGbb''rrMMssaarreeLLIIggvviijj  nnUUvvnn&&yy´́nneessaa
PP&&NNPPaaBB  ((  du sens esthétique ))  EEddllCCnnCCaattiiEExxµµrrmmaannkkMMrriittxxııss''BBnn''eeBBkkNNaass''
eeTTAAeehhIIyy  @@EEddll®®ttLLbb''eeTTAACCaaeeFFII√√[[eeffaakktt´́mm¬¬eeTTAAvviijj  ((  Avili ))  eennaaHH  ..  ccMMeeJJHH®®bb--
CCaaCCaattiimmYYyyEEddllEEttggyykkcciitt††TTuukkddaakk''  EEffTTSSKKSSJJrrddUUccCCaa®®bbCCaaCCaattiirrbbss''eeyyIIggeennaaHH
kkaarreeFFII√√[[PP∆∆aakk''rrllwwkkeeLLIIggvviijj  nniiggkkaarrBBnn¥¥ll''[[xxiittxxMMrrkkßßaa[[eennAAKKgg''vvggßß,,[[yykkcciitt††TTuu
kkddaakk''nniiggEEffTTSSnnUUvvKKuuNNssmm∫∫ttii††dd**llÌÌ®®bb´́BBrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAA≤≤NNÎÎËËcciinn  eebbIIttaammxxMM∆∆̈̈
yyll''ffaavvaammiinnEEmmnnCCaakkiiccççkkaarrdd**́́ ff¬¬ff~~ËËrreeLLIIyy..  kkaarrxxiittxxMM  ®®bbwwggEE®®bbggyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg
VVnnccaatt''eeFFII√√eehhIIyyeennAAPP~~MMeeBB  jj  eeddaayy®®kkuummssaaCCIIvvkkmmµµEExxµµrr  ((  GGggkkaarr´́nnGG~~kkmmaannmmuuxxrr--
bbrr  ddUUccKK~~aa  Les corporations Cambodgiennes ))  ddwwkknnSS  eellaakk George

Groslier ..
kkaarrccaabb''kkMMeeNNIItteeLLIIggvviijjyy""aaggCCaakk''EEss††gg  VVnnbbgg˙̇aa  jj[[eeXXIIjjyy""aagg®®bbtt¥¥kkßß

BBIIkkaarrllUUttllaass''kk~~̈̈ggvviiss&&yyååssßßaahhkkmmµµttmm∫∫aajj        nniiggååssßßaahhkkmmµµEEpp~~kkssiill∫∫::´́nn
kkaarr´́qq~~eeFFII√√ee®®KKOOggmmaass--®®VVkk''  ((l'orfèvrerie))  ..  kk**bb""uuEEnn††,,  kkaallBBIIssmm&&yyeeddIImm  eennAAEEddnn
kkUUssSSggssIIuunneennHH  nnaattMMbbnn''®®TTIIttuugg  ((ss√√aayyTTgg))      mmaanneerraaggttmm∫∫aajjttaamm®®KKYYssaarr    EEddll
eeKKVVnn  tt∫∫aajjssMMBBtt''……®®kkddaass''ssMMrraabb''JJssCCJJÇÇSSgg  ((des tentures))    eennAAttaammvvtt††GGaa
rraammnnaannaa  ®®bbkkbbeeddaayykk∫∫ËËrrkk∫∫aacc''llÌÌeeqqIItt  ..  ssiill∫∫:EEbbbbeennHHVVnnrrllaayyVVtt''bbgg''GGss''
eeTTAAeehhIIyy  ddUUcceeyyIIggVVtt''bbgg''GGss''rrllIIggnnaaeeBBllbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  nnUUvvGGttiittssƒƒaabbtt¥¥kkrr  ((
des anciens architectes )),,  GG~~kkssaaggccmm¬¬aakk''kk∫∫ËËrrkk∫∫aacc''  ((  des sculpteurs ))
eehhIIyynniiggCCaaggppaatt''BBNN··[[eellcc  ((et des enlunineurs))  ..  ®®bbssiinneebbIIeeKKGGnnuuJJÔÔaatt
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[[xxMM∆∆¨̈bbeeJJççjjssMMNNUUmmBBrrnnaaeeBBlleennHH  KKWWxxMM∆∆ ¨̈ssMMuuCCaabbnnÊÊaann''[[EExxµµrreennAAEEnnkkUUssSSggssIIuunn
mmaannssaallaassiill∫∫::……ssaallaarrccnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmYYyy  ddUUccCCnnCCaattiiyyYYnneeKKmmaannrrbbss''eeKK
eennAAeebboogg--vvaa"",,  eennAAFFUU--yy""UUvveemm""aakk  ((  TTYYllttaaeemmaaKK  ))  nniiggeennAA  yy""aa--DDIIjjGGJJççwwgg  ..

eennAAkk~~¨̈ggvvtt††GGaarraammTTSSggeennaaHH  sswwggEEttKKµµaannrrbbss''rrbbrrGGII√√KKYYrr[[kktt''ssMMKKaall''eessaaHHeeTT
EEtteeKKmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__PP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBcc  eeBBllEEddlleeKKccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvtt††  KKWW
mmiinnssUUvvCCaammaannee®®KKOOggttuuTTUUttSSgg  nniiggee®®KKOOggllMMGGee®®ccIInneeqqIIttqqaayyeellIIyy  mmiinnssMMbbUUrrEEbbbb
hhUUrreehhoorreess˚̊kkss˚̊HHddUUcckk~~̈̈ggvviihhaarryyYYnn……cciinneeTT  ..  mmaannEEttkkeennÊÊll22--33®®kkaallllaatt  ss
nnÏÏwwggppÊÊaall''nnwwggkkMMrraall≤≤ddΩΩ  ssMMrraabb''®®BBHHssggÙÙKKgg''ssUU®®ttFFmm··  ..  eennAAxxaaggmm≈≈aaggeeTToott‰‰eeNNaaHH
mmaaEE®®KKssMMrraabb''®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarr  ……ssMMrraabb''®®BBHHssggÙÙdd´́TTeeTToott  KKgg''eennAAeeBBll®®ttUUvveevvnn
eeLLIIggeeTTssnnaamm††gg@@..  eennAAeellIIbbll¬¬gg˚̊ddMMkkll''®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbssMMxxaann''CCaaggeeKK  mmaann®®BBHHCCIIrryy""aa
ggFFMMxxııss''ppuutteeKK‰‰gg  eehhIIyyhhflfl̃̃uuBB&&TTÏÏCCMMuuvviijjeeddaayyssaavv&&kkttMMNNaagg®®BBHHGGggCCaaee®®ccIInnGGggeeTToo
ttppgg  eehhIIyyEEddllmmaannTTMMhhMMFFMMttUUccyy""aaggssmmssYYnn  mmaannrrUUbbrraagg®®bbhhaakk''®®bbEEhhll®®BBHH
GGggFFMM  eeJJllKKWWeeKK®®KKaann''EEttccmm¬¬ggqq¬¬aakk''ttaammKKMMrrUUeeddIImmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eennAAttaammCCJJÇÇSSgg®®BBHHvvii
hhaarrddEEddllhh~~wwgg  eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaannppÊÊSSggKKMMnnUUrrKKUUrrPPÇÇaabb''eeTTAAnnwwggCCJJÇÇSSggEEttmm††gg  nnUUvveerrOO
ggrr""aavvssII††BBIICCIIvviittrrss''eennAArrbbss''®®BBHHbbrrmm®®KKUU®®BBHHssmmeeKKaatt††mm  ……eerrOOggee®®BBggddkk®®ssgg''eeccjj
BBIIKKmmIIıırrmmhhaaCCaattkk  ……eerrOOggrraammeekkrr††ii__  ……eerrOOgg®®BBHH≤≤nnÊÊ,,  ®®BBHH®®BBhhµµyymmVVll  ..  ccMMeeJJHHeerrOOgg
®®BBHH≤≤nnÊÊ  eeKKGGaaccssaall''VVnnPP¬¬aammnnUUvvttYYGGgg®®BBHH≤≤nnÊÊ  eeddaayymmaannmmuuxxeexxoovv  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrr  eeTTaaHHeennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunnkkII††  eeTTaaHHeennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaakkII††  eeKK®®KKbb''@@rrUUbbEEttggeeKKaarrBB
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEpp~~kkhhiinnyyaann  ((  Le Bouddhisme du Petit Véhicule ))  eeJJllKKWW
®®TTwwssII††,,  kk∫∫ÁÁnnxx~~aatt,,  kk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''EEddllddkk®®ssgg''eeccjjBBIIKKmmIIıırrCCaaPPaassaaVVllII  eehhIIyyEEddll
mmaann≤≤TTiiÏÏBBll®®KKbbddNN††bb''eeTTAAeellII®®bbeeTTssnnaannaakk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg  mmaann®®bbeeTT
sseessrrIIllgg˚̊aa,,  eessoomm  nniiggPPUUmmaa˘̆˘̆˘̆..  kkaarreerroonnssUU®®ttxxaaggpp¬¬ËËvvFFmm··  ssiiƒƒtteennAACCaabb''ssÌÌiitteeTTAA
nnwwggTTMMeennoommTTMMllaabb''CCMMnnaann''eeddIImm  ..  kk**bb""uuEEnn††  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEtteerroobbrraabb''CCaabbEEnnƒƒmmeeTTAAeeTToottffaa  BBuuTTÏÏnnii
yymmEEbbbbhhiinnyyaanneennHH®®ttUUvvVVnnnnSSccUUllmmkkkk~~¨̈gg®®bbeeTTsseeddaayyCCnnCCaattií́ ff    EEtt®®ttUUvvVV
nn®®CCYYtt®®CCaabbccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  kk~~̈̈ggeeBBllkknn¬¬ggmmkkffIIµµ@@eennHHeessµµaaHHEEttmm††gg  ..

rrII‰‰BBuuTTÏÏnniiyymmEEbbbbmmhhaayyaann  ((  Le Bouddhisme du Grand Véhicule))  eennaaHH
vviijj  ®®bbkkbbeeddaayykk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''TTUUllMMTTUUllaayy  mmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggssµµ̈̈KKssµµaajj  VVnnssMMeerrcc[[
mmaannllkk≈≈NN:yy""aaggFFMMeeFFggEEddllCCaaeehhttuujj¨̈SSgg[[mmaannTTssßßnn::vviiss&&yyEEpp~~kkssiill∫∫:rraabb''
mmiinnGGss''--  VVnn®®CCYYtt®®CCaabb®®bbkkbbeeddaayy≤≤TTiiÏÏBBllnniiggCCMMeennOOyy""aagg®®kkaass''EE®®kkll  ttSSggBBII
ssmm&&yyGGggrrmmkkeemm""¬¬HH  ..

eeKK®®VVkkddCCaayyll''eeddaayykkaarrPP&&nn††®®ccLLMMCCaammiinnxxaanneeLLIIyy  EEddllffaa®®TTwwssII††ssaassnnaa



CCnnCCaattiiPPaaKKttiiccEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn                                                                                        2200

kk∫∫ÁÁnnTTUUnnµµaannTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNkk~~̈̈gg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddllVVnnccaatt''EEccggbbee®®ggoonneeLLII
ggeeddaayy®®BBHHssggÙÙ®®bbkkbbeeddaayyss∫∫gg''CCIIBBrrBBNN··eellOOggTTMMuu  ((les bonzes à robe jau-

ne))eeTTAAeennaaHHCCaakkaarr®®KKbb''®®KKaann''eeBBkkNNaass''eeTTAAeehhIIyyeeTTAAttaammccMMNNgg''ccMMNNUUllcciitt††ddll''
EExxµµrrTTSSggLLaayyEEddllmmaannCCMMeennOOssflflbb''TTSSggGGss''eennaaHH  [[ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyccUUllcciitt††..  mmuunn
nnwwggccaakkeeccjjBBIIvvtt††GGaarraammnniimmYYyy@@  eeyyIIggeettaaggeeddIIrrssMMeeddAAeeTTAA®®CCuuggxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaagg
eekkIItt  ((  TTiiss¯̄ssaann  ))  ´́nnrrbbggBB&&TTÏÏCCMMuuvviijjvvtt††  eeyyIIggrrEEmmggEEttggEEtt®®bbTTHHeeXXIIjjCCaanniiccççCCaa
kkaall  nnUUvvrraann--xxÊÊmmCCMMrrkkdd**ssaammJJÔÔmmYYyyeeFFII√√GGMMbbIIbbnnÊÊHHkk††aarr……bbnnÊÊHHÚÚssßßII  ddMM[[ssMMEEbb""tt  ddMMbbUU--
ll®®bbkk''ss¬¬wwkkccaakk……®®bbkk''eekk∫∫ØØgg˘̆˘̆˘̆  TTIIeennaaHHKKWWCCaavviimmaannrrbbss''  ««GG~~kkttaa»»  EEddllCCaaGG~~kkpp††ll''
nnUUvvKKMMnniitt  CCYYnnkkaallllÌÌCCYYnnkkaallkkaaccssaahhaavveeXXaarreeXXAA  eehhIIyyEEddllrrUUbbPPaaBBttMMNNaagg««
GG~~kkttaa»»eennaaHH  CCaaTTUUeeTTAAee®®ccIInnttMMNNaaggeeddaayyddMMuuffµµ22--33ddMMuuKKµµaannrraaggeerrAAGGII√√eeTT  eehhIIyyeennAAxxaagg
mmuuxxddMMuuffµµTTSSggeennaaHH  eeKKEEttggsseegg˚̊tteeXXIIjjeeppHHFFUUbbEEddllrrlltt''eeTTAAeehhIIyy  bbnnÊÊaabb''BBIIeeBBll

rrUUbbffttssaallaaVVllIIssmmaaKKmmeexxtt††XX¬¬SSgg  ssgg˚̊aatt''66  TTIIrrYYmmeexxtt††XX¬¬SSgg  ((  ®®bbeeTTss
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ))  <<GGggrrbbUUrrII>>  ssUUmmEEff¬¬ggGGMMNNrr®®BBHHKKuuNNccMMeeJJHH®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN
ffaacc''--ssaarr""uugg  KKgg''eennAAvvtt††kkaaNNaaddaa  EEddllVVnneeppII∆∆rrUUbbffttvvtt††GGaarraammEExxµµrree®®kkaammCCaa

ee®®ccIInnmmkkTTIIccaatt''kkaarrrrbbss''eeyyIIggssMMrraabb''ccuuHHppßßaayyTTuukkCCaa‰‰kkssaarr  ..
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eeKKdduuttEEssnnff√√aayybbnn''®®ssnn''rrYYccmmkk  ®®ttUUvvxx¥¥ll''bbkk''ppaatt''eehhIIrrGGaarraatt''GGaarraayyJJsseeBBjj..
eennAAkk~~¨̈ggccMMeeNNaamm®®bbCCaakkssiikkrrTTSSggLLaayy  eeTTaaHHbbIIEExxµµrr……yyYYnnkk**eeddaayy  eeKKrrEEmmggmmaannCCMM
eennOOeeTTAAeellIIGGaarrkkßßGG~~kkttaaNNaass''  ..  EExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  kk**ddUUccCCaaCCnnrrYYmmQQaammrrbb
ss''xx¬¬ÁÁnneennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaddUUeecc~~aaHHEEddrrEEttggxx¬¬aaccrrGGaarreeTTAAeellIIGGMMeeBBIIrrGGaa®®kkkk''GGaa®®kkIIEEddlleemmII
llmmiinneeXXIIjjTTSSggeennaaHHxx¬¬SSggNNaass''  ddUUccCCaaGGaarruukk≈≈  GGaarrkkßß  GG~~kkttaa  eemmmmuutt  bbgg''bbff®®KKUUFFµµbb''
®®KKUUeevvTTmmnn††EEddlleeKKEEttggeehhAAGGeeJJIIÇÇjj[[mmkkCCYYyyssMMrraallTTuukk≈≈  ssMMrraallkkMMhhwwggrrbbss''eeKK..
GGbbiiyyCCMMeennOO  ((  kkaarreeCCOOeepp††sspp††aass''  ))  EEbbbbeennHHeeTTAAeellIIvvttƒƒ̈̈FFaattuuEEddlleemmIIllmmiinneeXXIIjj
eehhIIyyEEddllssuuTTÏÏsswwggCCaaGGttiittttYYGGgg®®BBHHGGaaTTiieeTTBBdd**llÌÌ≤≤tteexxççaaHH  GGaacceemmIIlleeXXIIjjFF¬¬̈̈HH--
eennAAkk~~̈̈gg®®BBhhµµJJÔÔssaassnnaaEEttEEddllmmkkddll''eeBBllbbccçç̈̈bb∫∫nn~~  VVnnssaabbrrllaabbrrlltt''rrllaa
yyeessIIÊÊrrGGss''eeTTAAeehhIIyy..  eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  VVnnCCaa®®BBHHnnaaggeexxµµAA  ((la Dame Noire ))  
CCaaPPaassaayyYYnnBà Dèn VVnn®®ttUUvveeKK[[eeTTAAeeQQµµaaHHPP~~MMmmYYyyeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††́́ ttnniijj--  eennHHKKµµaann
GGII√√ee®®kkAAnnaaggkkaaLLII  EEddlleeQQµµaaHHeennHHeeKKrruukkrrkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijj  eennAAkk~~̈̈ggJJkk¥¥kkaall''KKuutt††aa
Calcutta--  ttMMNNaaggGGaaTTiieeTTBBeeFFII√√GGMMeeBBIIllÌÌ  ……kk**kkaaccssaahhaavveeXXaarreeXXAA  EEddllCCaaGG~~kkTTTTYY
llxxuuss®®ttUUvv  ccMMeeJJHHkkaarrQQWWccaabb''TTSSggGGmm∫∫aallmmaaNN  EEddllrrEEmmggEEttggEEtteekkIIttmmaanneeLLII
ggkk~~̈̈ggbbNN††aakkUUnneekkµµggssSSggssmmTTSSggLLaayy  ..

eennAA®®KKbb''TTIICCnnbbTTTTSSggGGss''ssuuTTÏÏsswwggEEttmmaannvvtt††mmaann´́nnrrUUbbPPaaBBttMMNNaaggKKMMnniittmmiinn
iieeccHHnniiyyaayyTTSSggeennHH  EEddlleeKKEEttggttSSggddMMkkll''eennAAttaammvvaallCCnnbbTT  PPaaKKee®®ccIInn@@eennAA
®®ttgg''pp¬¬ËËvveekkaaggbbtt''EEbbnn  eennAAttaammPP¬¬WWEE®®ss……kk**eennAAEEkk∫∫rrKKll''eeQQIIFFMM@@  ..  CCaa®®bbccSSeerrooggrraall''
´́ff©©  eeKK®®ttUUvv®®bbuugg®®bbyy&&tt~~eeFFII√√yy""aaggNNaa  kkMMuu[[  ««  GGccœœrriiyyvvttƒƒ̈̈  »»  TTSSggeennaaHHmmaannkkMMhhwwggee®®kkvv
ee®®kkaaFFeeqqHHqqaabbeessaaHHeeLLIIyy..  CCaaeerrOOyy@@  eeddIImm∫∫IIccgg''ddwwggccgg''yyll''ccMMeeJJHHxxMM∆∆̈̈  @@rrEEmmggeeTTAA
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkeeKK  eeddaayyxxiittxxMMrrkkßßaacciitt††KKMMnniitt  eeddaayykkaarr®®bbuugg®®bbyy&&tt~~mmuunnnnwwggeeFFII√√GGII√√
mm""¥¥aagg@@..  eeTTaaHHbbIIeennAAccuuggkkaatt''mmaatt''jjkk‰‰NNaakk**eeddaayy  eellIIEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunnttSSggmmUU--
ll  ee®®kkaammnnaammffaa Ông Ta EEttggmmaannmmuuxxnnaaTTIIdd**ll∫∫IIFFMMssMMeebbIImmNNaass''  kk~~̈̈ggCCMMeennOOssflflbb''
rrbbss''kkssiikkrrGG~~kkEE®®ssccMMkkaarryyYYnn  ..  kkaarreennHHeehhIIttEEddllnnSS[[xxMM∆∆̈̈ccaabb''GGaarrmmµµNN__  ..  mmaann
®®BBwwttii††kkaarrNN__EEbb¬¬kkKKYYrr[[ccaabb''cciitt††BBIIrrssII††BBIImmuuxxggaarrdd**EEssnnmmaannnn&&yyrrbbss''GGaarrkkßßGG~~kkttaaTTSS
ggeennaaHH  ..  eennAAeeBBllmmYYyy  xxMM∆∆̈̈VVnneerroobbccMMddwwkknnSSyykkrrUUbbccmm¬¬aakk''llwwgg  eeFFII√√BBIIffµµmm""¥¥aaggssMMrraabb''
ssMMNNgg''  ((un grand Linga en grés))  dd**FFMMTTmm©©nn''ddll''eeTTAAkknn¬¬HHeettaann‰‰eeNNaaHH  ccgg''yykk
eeTTAAddMMkkll''TTuukkeennAAkk~~̈̈ggssaarrmmnnIIÊÊrrEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  eehhIIyyllwwggeennaaHH‰‰ggVVnnæællII∫∫ll∫∫aa
jjffaa  CCaattMMNNaagg  ««GG~~kkttaacciitt††GGaa®®kkkk''cc´́®®ggbbMMppuutt»»  ..  ssrrNNvvttƒƒ̈̈  ((  rrUUbbssMMrraabb''eeKKaarrBBbbUU
CCaa  ))  ssiiƒƒtteennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggmmYYyymmaannPPkk''®®CCSSnniiggddIIeessIImmCCaanniiccçç  eehhIIyyssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggkkaarr
GGss''ssggÙÙwwmm  ®®VVkkddrrlltt''rrllaayyrrUUbbVVtt''bbgg''CCaaBBMMuuxxaannnnaaeeBBllGGnnaaKKttyyUUrrGGEEgg√√ggeeTT




