
  

 
 

ពះម វរយិបណិេិ ប៉ងខត់ 

(១៩១០-១៩៧៥) 
 

េ យ 
 

បណិតឃីងហុកឌី 
 

«អនក បជញ កលេបែសងរក វជជិ និង ទពយ គបបគិីតថ ដូចជខនួ មិនចស់មិន
ប់, កលេបែសងរកធម៌ គបបគិីតថ ខនូ តវ មឹតយូចប់ កបួចសក់េបកសមប់

ឥឡូវេនះេហយ។»1 
សីហិេ បេទស 

 

ជីវ បវតិសេងខប 
 
 កុមរខត់េកតរ ងឆន ំ១៩១០េនភូមិភនំដិល, សកបធយកនុងែខ ត
កំពង់ចម។បិ នមប៉ងនិងម នមអុង។ដល់ធំដឹងកីេហយកុមរេនះ 
បនបួសេរ នកនងុ សំ ក់ពុទធ សនេហយបន បឡងជប់ចូល
េរ នេន បលី ជន់ខពស់េទ ត ពះភិកខុប៉ងខត់បន បឡងជប់ចូល
េរ នជ ចរយភ ប ងំេ យបនពិនទុល បេសរេទ តផងដូច
មនេសចកីបញជ ក់កនងអតថបទុ េ កចុះផ យកនងុ ទស នវដីពុទធ សន
និងអក រ សែខមរ«មិត បលី»2 ឆន ំទី២,េលខ១,ែខមក ,១៩៥១,
ទំព័រ២៦ថ«កលខញំុ បឡងចូលេរ ន បលីជន់ខពស់េហយ ខញំ តវុ
                                                 
1 ភិកខុប៉ងខត់, សីហិេ បេទស,ភគ១,ប គរគីមគី,១៩៥២,ទំព័រ១១។ 
2 មិត បលីជ ទស នវដីពុទធ សននិងអក រ សែខមរែដលមនេ កឈឹម
កេសមជប ធិករ,សំ ក់ករេនេលខ៣៩៣វថិីឧញ៉េព ជ,ភនំេពញ។ ទស នវដី
អនុមសេនះបនបេងកតដំបូងេនឆន ំ១៩៥០េ យមនសមជិកសកមមដូចជេ ក
៉យបុ៉ក,េ កែកេន ត,េ ករមឹគិន,ភិកខុប៉ងខត់ជេដម។ដំៃឡជវ បចំឆន ំ

១០០េរ ល។ 



  

បឡងចូលេរ នភ ប ងំែផនកខងេធ គេទ តកលេនះខញំុមន
សំ ងបនពិនទ បុ េសរជងេគ»3។ េពលែដលភិកខុ ប៉ងខត់ សិក កនងុ
កងភនំេពញេ កសំ ក់េនវតឧ េ មកនងុ កុដិ ពះេពធិវង័ ហួត
ត េហយេ កជសិស គណ ពះេពធិវង័ ។ 

 បនទ ប់ពីបនសិក ចប់េន បលីជន់ខពស់,ភិកខុប៉ងខត់បន
េធជ ចរយភ បលីជដំបូងេនវត បងគកនងុ សកឧដុងគ4។ 

ភិកខុប៉ងខត់ជ ពះសងឃគ មែខមរមួយអងគនិងជ ចរយដ៏េឆនម
បកបេ យវជជិ ខពង់ខពស់ទូលំទូ យទំងខងផវូ េ កទំងខងផវូ ធម៌ 
េ យ ពះអងគេចះភ អង់េគស,ភ ប ងំ,បលី,សំ សកឹត,េស ម,ែខមរ
បុ ណ។ល។ 
 
តួនទីកនងឧតមសិកុ និងកនងុ ករ វ ជវ 
  
  កនងុ ឧតមសិក  
 ភិកខុប៉ងខត់េធជ ចរយភ សំ សឹតនិងភ បលីេន

កលវទយល័យិ ពះសីហនុ ជភនំេពញ។ 

                                                 
3ភិកខុប៉ងខត់,«គួរក ងអនុស វរយ៍ី ពះម វមលធមមិ េថងឬេទ ?», មិត បលី,
ឆន ំទី២,េលខ១,ែខមក ,១៩៥១,ទំព័រ២៦។ 
4 េយង មសំដីេ កម យ គី(េកតេនឆន ំ១៩២៩គឺកនងុ ឆន ំមែម)ជសិស េ ក

ប៉ងខត់ចស់។ េ កម យ គីកលេនបួសេរ នសំ ក់េនកុដិេលខ៤ែដល
ជកុដិ េ ក ប៉ងខត់។េពលែដល េ ក ប៉ងខត់េធដំេណ រសិក េនឥ ន
ឆន ំ១៩៦៣ភិកខ យុ គីបនយកេស វេភជីវតែម៉ិ របស់េ ក ប៉ងខត់េទេបះពុមព
ផ យេឡងវញ។ិ េ កយមកេន«សម័យ ធរណរដធែខមរ» ម យ គីបនេទ
បំេពញករសិក េន ឥ រហូតដល់បនសញញ ប័ តថន ក់បណិតេហយបនេទេន
សហរដ េមរកិ។េ កបនចកសិកខ បទមកជ គហសថេហយមន គ របនបុ តី៣
នក់។ 



  

 ទនទឹម នឹង ភរកិចច េន កលវទយល័យិ  ពះសីហនុ ជ ភិកខុ
ប៉ងខត់បនមកបេ ង ន«ករសិក អក រថមនិងែខមរបុ ណ»េហយនិង
« បវតិ សនឥ ,ែខមរ»េន កលវទយល័យភូមិនទិ ភនំេពញ។5 
 ភិកខុប៉ងខត់បនបេ ង នភ បលីជេ ចនឆន ំេន បលី
ជន់ខពស់េនភនំេពញែដលមន ពះេពធិវង័ ហួត តជចង ង
បលីជន់ខពស់និងជអធិបតី កមជំនំុ ពះៃ តបិដកគឺជអតីត គ ចរយ
េ ក។បនទ ប់មកេ កបនបេ ង នភ សំ សឹតេន កលវទយិ ល័យ
ពះសីហនុ ជ កង ភនំេពញ រហូតដល់ឆន ំ១៩៧៥ (សូម នបញជ ី ន ៃដ
េ ក)។ 

ភិកខុប៉ងខត់បន បេ ង នេនម វទយល័យិ អក រ សនិងមនុស
សភនំេពញរហូតដល់ឆន ំ១៩៧៥នូវមុខវជជិ ២គឺមនបេ ង នពី៖ 
១)អក រថមនិងភ ែខមរបុ ណ,ែខមរក លស មប់និស ិតេរ នយក

សញញ ប័ តសិក ជន់ខពស់ែផនកេវយយករណ៍និងនិរទុធិវទយិ ។ 
២) បវតិ ស សនឥ ែខមរ ស មប់និស ិតេរ នយកសញញ

ប័ តសិក ជន់ខពស់ែផនកវបបធម៌អរយិធម៌ែខមរ។ 
េនះជកមមវធិីែដលភិកខុ ប៉ងខត់ បន បេ ង នដល់និស ិតេរ នយក

សញញ ប័ តសិក ជន់ខពស់ែផនកេវយយករណ៍និងនិរតិុវទយិ គឺមន៖ 
ក)ពកយសំ សឹតកនងុ អតថបទ«ទសជតក», 
ខ)ពកយបលី កនងុ អតថបទ«ទសជតក», 
គ)ែខមរបុ ណគឺសិក ំងអំពីឯក រជភ ែខមរបុ ណនិងករ

វវតន៍ិ ៃនភ េនះ ំងពីសតវត រទី៍៧ដល់សតវត ទី១៨-១៩៖ 
១)មុនសម័យអងគរគឺមនសិ ចរកឹទំង យកនងុ កំឡងុ សតវត រទី៍

៧/ទី៨ដូចជ 
សិ ចរកឹេនអងគរបុរខីងេដមសតវត រទី៍៧គ.ស. ៦១១។ 

                                                 
5 សូម នកំរងពត៌មនៃនម វទយល័យិ អក រ សនិងមនុស សភនំេពញ
ឆន ំសិក ១៩៧០-១៩៧១, ទំព័រ៣៧-៣៨និងទំព័រ៤៣-៤៤។ 



  

សិ ចរកឹរជជកល ពះភវវរ មនទី២គ.ស. ៦៣៨។ 
សិ ចរកឹ ប ទ បំែលង,ថប់មូ៉យ, លភក់កូ ំងសីុនកនងុ

កំឡងុ សតវត រទី៍៧/ទី៨។ 
សិ ចរកឹៃ ពេម ន សក ទំង,កំពតសតវត រទី៍ ៨ គ.ស.៧២៦។ 
២)សម័យអងគរមនសិ ចរកឹទំង យកនងុ សតវត ទី៩ដល់១៥គឺ

មន 
អតថបទសិ ចរកឹជភ ែខមរបុ ណសម័យអងគរកនុងរជជកលេផ ងៗ 
និងចលនអក រសិលប៍កនងុ សម័យអងគរជពិេសសេរ ង មេករនិងេរ ង
ម ភរតយុទធជេដម។ 

៣)េ កយសម័យអងគរគឺមន 
អតថបទសិ ចរកឹែខមរេ កយសម័យអងគរែដលបនេបះពុមពផ យ

េ យពុទធ សនបណិតយេ ថសិ ចរកឹនគរវតកនុងអំឡងុ សតវត រ ៍
ទី១៦ដល់ទី១៨។ 

ចលនអក រសិលបេ៍ផ ងៗកនងុ កំឡងុ សតវត រទី៍១៨-១៩។ 
៤)អំពីទ មង់និងអកខ វរទុធិ ៃនភ ែខមរខះអំពីបុ ណកលមកដល់

បចចបបនន។ុ  
េនះជកមមវធិីែដលភិកខុ ប៉ងខត់ បន បេ ង នដល់និស ិតេរ នយក

សញញ ប័ តសិក ជន់ខពស់ែផនកវបបធម៌អរយិធម៌ែខមរ គឺមន៖ 
១) ពហមញញនិយមគឺមនអរយិធម៌េវទ,មន សនេវទ,អទិេទពេវទ,

ពិធីេវទ។ល។ 
២)ហិណនិយមូ គឺមន ពហម,ឥសូរ(សិវ)និងវស។ិ ុ  
៣)ពុទធនិយមគឺមន 
 ពុទធ សនម យននិងេថរ ទ។ល។6 
 

                                                 
6 សូម នកំរងពត៌មនៃនម វទយល័យិ អក រ សនិងមនុស សភនំេពញ
ឆន ំសិក ១៩៧០-១៩៧១, ទំព័រ៣៧-៣៨និងទំព័រ៤៣-៤៤។ 



  

 កនងុ ករ វ ជវ 
 ភិកខុប៉ងខត់ជអនក វ ជវ ដ៏លបីលបញកនងុ សំ ក់ អនក

វ ជវជតិនិងអនរជតិ។ ប ងំចុងបូព៌ បេទសបនែតង ំង
េ កជសមជិកេឆយឆង (membre correspondant de l’Ecole 
Française d’Extrême Orient) េនឆន ំ១៩៤៨,១៩៥១និងឆន ំ១៩៥៤7។ 

 ភិកខុប៉ងខត់ជអនក បជញជតិមន ក់ែដលេយងមិន ចបំេភចបន។
េ កបនបន ល់ទុក ន ៃដដ៏េ ចនស មប់ែខមរេយងជំនន់េ កយដូច
មនបញជ ីអតថបទននភជ ប់េនខងេ កមេនះ ប់។ េ កបនបងត់
បេ ង ន ពះសងឃនិងនិស ិតេន កលវទយល័យិ ពះសីហនុ ជនិង

កលវទយល័យិ ភូមិនទជេ ចនជំនន់េហយសិស និងនិស ិតចស់របស់
េ កេ កយមកកយខនួ ជ គ,ជ ចរយនិងជអនក វ ជវែផនក
ភ ,អក រ ស,វបបធម៌អរយិធម៌ែខមរជេដមបនបន ន ៃដេ ក
តេទេទ ត។េ យេហតុេនះេហយបនជមនសិស ចស់ខះេនកនងុ
សក,ខះេទ តេនេ ក សក(អឺុរ ៉បុ,អូ លី, េមរកិ, សីុ)បន បមូលគន
ចង កងេស វេភមួយជ ន ៃដរមួេដមបីជគរវកិចចដ៏សំខន់ឧទទិសដល់
គុណ គែដលមនឧបករគុណឥតគណនដល់េយងខញំុ ។ 

បងបនួ អនកសិក ពមទំង បជ សននេននឹកេឃញដល់ ន ៃដ
េ កែដលទុកជេក ជ េ ចនជពិេសសគឺេស វេភ សីហិេ បេទស៤
ភគ8និង បវតិពុទធ សនេនកមពជុ

9(ជភ ែខមរនិងជភ
ប ងំ)។ 

                                                 
7 Il était membre correspondant de l’Ecole Française d’Extrême-Orient en 1948, 1951, 1954 
(cf. Chercheurs d’Asie, Paris, Publ. EFEO, 2002, p.307) 
8 សីហិេ បេទស, ភនំេពញ, គីមគី, ៤ភគ,១៩៥២-១៩៦១,កថមុខសរេសរចប់េនវត
ឧ េ មៃថងពុធ៦េ ចែខភ ទបទឆន ំឆវូ ឯកស័កពស២៤៥២ តវនឹងៃថងទី២៧ែខកញញ
គស១៩៤៩។េបះពុមពេឡងវញិេន ពុទធ សនបណិតយ១៩៩៩។េស វេភទំង៤ភគ
េនះេ កបន«បកែ បពីចបប់ភ សំ សឹតន យណៈបណិត ែដលេ ក
កសី ថបណរងគុ បរព័េបះពុមពេលកទី១០េនបំុៃបគស១៩២១»េហយេ កបន
េផទ ងផទ ត់ជមួយនឹងចបប់បកែ បជភ េស មរបស់បណិតេស មនមនគ បទីប។



  

 
តួនទីកនងុ ពុទធ សននិងកនងុ នេយបយ 
កនងុ  ពុទធ សន 
ភិកខុប៉ងខត់ឥតមនងរកនងុ ជគណៈសងឃេទេ ពះេ កមិនែមន

ជសងឃែដលសះែសងបុណយសកិយសេ ះេឡយ។កនងុ សំេណរេ ក
ចរេលនមេ កថ«ភិកខុ»ឬឆយនមេ ក«វរបិណិេិ »ែដល
ពះសងឃទំងអស់មួយអងគៗមនឆយនមផទ ល់មួយ បចំជីវតិជ
សងឃ។ 

ភិកខុប៉ងខត់បនសរេសរអតថបទជេ ចនពនយល់ពុទធមមកជនថ
« ពះពុទធ សន»គឹជវទយ សិ និងបងញពីតៃម កលជឬសគល់
ពិតៃន ពះពុទធ សន។ មសំដីេ កែថងកនងុ េមេរ នសីពី
« ពះពុទធ សន»ជកំ ពយពកយ៤ថ៖ 

«មនអីេលេឈម ះ 
េ េហយពីេ ះ 
ដូចផក កុ ប 
េទះនឹងេ អី 
កុ បពីសី 
កអូបដែដល»។ 

                                                                                                                            
េ យជអនក វ ជវខន តអនរជតិ បកបវជជិ និងវធី សិ ែបបវទយ សិ ខពង់ខពស់
េ កយកករបកែ ប សីហិេ បេទស របស់េ កេទ េផទ ងផទ ត់នឹងករបកែ បជ
ភ ប ងំរបស់េ កឡង់សឺរែូដលេបះពុមពផ យេន បេទសប ងំ (Edouard 
Lancereau, Pancatantra, Paris, Jannet, 1855 ; cf. Edouard Lancereau, 
Pancatantra, traduit du sanskrit et annoté par…,Connaissance de l’Orient, 
collection UNESCO, Paris, Gallimard, 1965, 383 p.)។ 
9 បវតិពុទធ សនេនកមពុជ, រមភបទេ យ ពះេពធិវង ហួត ត,ភនំេពញ, ពុទធ សន
បណិតយ, ១៩៦១, ១៥៧ទំព័រ។ 
 



  

ភិកខុប៉ងខត់ជសងឃេជ នេល ននិយម,មនគំនិតទូលំទូ យែដល
សិស ចជែជកពិភក ,ពិេ គះេ ះ យ,រះិគន់ ថ បន,បរូ េយបល់
។ល។ខុសនិងផទយុ ពី ពះសងឃកនងុ ជគណៈសងឃភគេ ចន។ 

នែខធនូឆន ំ១៩៤៨េពលែដលពុទធ សនកជនដែងអដិធតុ ពះម
វកពីរអងគគឺ ពះ របុីតនិង ពះម េមគគ នេទកន់ បេទសឥ

េដមបី តឡប់យកេទតមកល់េនេចតិយេដមកំេណ តវញ។ិ េពលេនះ
ពះភិកខុប៉ងខត់សរេសរសំបុ តមួយេទអនក សីសុ៊យហ នកបឺុែឡសសំុ
ឲយដែង អដិធតុ ពះម វកពីរអងគេនះកត់ មកមពជុ េហយសូមឲយ 
អនក សីសុ៊យហ នកបឺុែឡស េធអន គមន៍េនសិរលីងក េដមបីសូមែចក
រែំលកអដិធតុមួយចំនួនតមកល់រក ទុកេន បេទសកមពជុ ស មប់ជ
សកក រៈបូជរបស់ពុទធ សនិកជន។10 

  
កនងុ នេយបយ 
េ យេ កមនចរតិជ សងឃេជ នេល ននិយម,ឯក ជយនិយមចង់

ឲយ បជពលរដែខមរបនសុខេសរភីពេ កនិង ពះសងឃមួយចំនួនមន
ពះ គ ចរយែហមេច វ, ពះ គ ចរយេខ វជំុ(វតលងក )11, ពះ គ ចរយ

                                                 
10 Cf. Archives Ecole Française d’Extrême Orient, Boîte 9 : « Suzanne Karpelès 
correspondance du Secrétaire général de l’EFEO le 28 décembre 1948 », « Les saintes 
reliques des deux disciples du Buddha (Sariputta et Mahàmoggqlànà) s’acheminent vers 
l’Inde, pour retourner dans leur stupa d’origine ». Lettre de Suzanne Karpelès au vénérable 
Pang Khat, Institut bouddhique à propos de sa demande de présenter les deux reliques aux 
Cambodgiens à l’occasion de leur déplacement au Royaume du Laos. Ils demandent à 
Suzanne Karpelès de faire à Ceylan les démarches nécessaires pour le partage des reliques 
avec eux  « Vous seule, Mademoiselle, êtes capable de réaliser ces vœux nous sont si 
chers ». 
11 ចរយេខ វជំុ (១៩១៥-១៩៧៥ ?)  
េកតរ ងឆន ំ១៩១៥េនែខ តក លកនងុ តកូលកសិករ។កុមរ េខ វជំុបនបួសេរ ន ំងែតពីវយ័
េកមងខចីេហយមន មណនមជ នៈធមមបេ មនន័យថជអនករក ពះធម៌។េ ក ចរយ 
េខ វជំុ បន តវែតង ំងជ »េចអធិករវតលងក  » កងភនំេពញរ ងឆន ំ១៩៧០និងឆន ំ១៩៧៥។  

ចរយ េខ វជំុ បនចូលរមួកនងុ ចលនបតុកមម"បដិវតន៍ឆ័ ត »នៃថង២០កកក ១៩៤២ គឺជ
ម បតុកមម បឆំងនឹង និគមប ងំេសស។រដអំ ចប ងំបនចប់េ ក ក់



  

សូរ យ, ពះ គ ចរយអុ៊កជ12ជេដមរមួជមួយអនកនេយបយជំនន់
េនះគឺមនេ កសឹុងងុ៉កថញ់,េ កប៉ចឈនឺ,េ កនួនឌួង,េ កជំុ
មួង, េ កបុ៊ណចនទមុ៉លជ ទិ។13 េនឆន ំ១៩៤២ បន េធ សកមមភព
បឆំងនឹង និគមប ងំេសសែដលេគឲយេឈម ះថ

«បដិវតន៍ឆ័ ត»។14 
ភិកខុប៉ងខត់ តវ ជញ ប ងំបងខំឲយសិកខ15េហយបញជ នូ េទ ក់គុកេន

េកះ ត ច សកយួនជមួយ ពះ គ ចរយែហមេច វ. េ កបុ៊ណចនទ

                                                                                                                            
ពនធនគរេហយបញជ នូ េទគុកេកះ ត ចេន សកយួន ជមួយ ពះសងឃឯេទ តៗដូចជ ចរយ
ែហមេច វ, ចរយប៉ងខត៉ជេដម ពមទំងអនកេសន ជតិននឯេទ ត។ 

 េ ក ចរយ េខ វជំុបនបន ល់ទុក ន ៃដជេ ចនដូចជ: 

១)កមពជេវយយុ ករណ៍,េបះពុមពផ យេ យភិកខធមមបេុ េខ វជំុ,េនវតលងក កងភនំេពញ,ពស
២៥០៤,គស១៩៦២,១២៥២ទំព័រ។ ប ល័យឯកជន។ 
២)េវយយករណ៍េយង,ស មប់បឋមសិក បឋមភូមិ ទិក ន, េបះពុមពផ យេ យ
េទ នហុងេសង, កងភនំេពញ,១៩៦៦,១៧៦ទំព័រ។ ប ល័យឯកជន។ 
៣)ជីវតិតសូ៊, កងភនំេពញ,១៩៦៩, កងភនំេពញ ,សូម នេនប ល័យពុទធ សនបណិតយ 
ភនំេពញ េលខ២៩៣៨៩១០។ល។ 
12 «ឯ ពះសងឃែដលេសន ជតិមុតមំគីេ ក ចរយែហមេច វ ចរយភ
បលី,េ ក គ ចរយប៉ងខត់ ចរយខងភ សំ សឹត, េ ក គ ចរយសូ

យ កមជំនំុ ពះៃ តបិដក, េ ក គ ចរយអុ៊កជ, េ ក គ ចរយេខ វជំុ(ពីរអងគេនះ
គង់វតលងក )ជេដម។» បុ៊ណចនទមុ៉ល,គុកនេយបយ,ភនំេពញ,១៩៧១,ទំព័រ៣២-៣៣។ 
13 សូម នបុ៊ណចនទមុ៉ល,គុកនេយបយ,ភនំេពញ,១៩៧១,២៧១ទំព័រ។ 
14 Henri LOCARD, « Haem Chiev (1898-1943) the ‘Umbrella 
Demonstration’ of 20th July 1942 and the Buddhist Institue under the Vichy 
régime », in : Researching Buddhism and Culture in Cambodia, 1930-2005, 
The Buddhist Institute Colloquium,  Phnom Penh, June 2005, p. 20-18) 
15 «ចំែណក េ ក គ ចរយប៉ងខត់េ យប ងំេចះែតសងកត់សងកិនេសុបសួរេពកក៏

សិកខ បទ េទេនសំ ក់នឹងវតពិទទវង ី(ចិនដំែដក)េហយទីបំផុតក៏សេ មចចិត
េដរចូល កសួងធមមករ បគល់ខនួ ឲយេគចប់ែតមង» បុ៊ណចនទមុ៉ល,គុកនេយបយ , 
ភនំេពញ,១៩៧១,ទំព័រ៦២។ 



  

មុ៉លនិងសហេសវកិឯេទ តៗ។16េនឆន ំ១៩៤៤េ កបនរចួពីពនធនគរ
េកះ ត ចមកកន់មតុ បេទសវញ។ិ 17 
 េន«សម័យ ធរណរដែខមរ»(១៩៧០/១៩៧៥)18 ភិកខុប៉ងខត់
មនតួនទីយ៉ងសកមមកនងុ នេយបយជតិេនសម័យេនះគឺេ កចូល
បជំុជមួយគណៈរដម នីជេ ចនេលកេ ចន គ េហយេ កបនេចញ
េឃសន ករពរនេយបយ រដអំ ចរបប ធរណរដែខមរ។19 
េនសម័យេនះភិកខុប៉ងខត់រែមងទស នរែំលកទុកខ គ រយុទធជនែដល
បនបូជជីវតិកនងុ សមរភូមិឧទហរណ៍ដូចជសំែដង ធមមេទសននបុណយ
ទកខិ នុបបទនរបស់ ពិនទបលេទអូប៊នេឆងអូនិ េនវតបូព៌សម័យ

ធរណរដែខមរសីពីេវទនសងខ រវញញ ណិ និងខនធ។ល។20 
  
                                                 
16 សូម នេស វេភេរ បេរ ងេ យគង់សមភ រ, ពះប ត់េឃសនគែហមេច វ,វរបុរសី
ជតិ, (េរ បេរ ង មឯក ររបស់េ កែប៉នយុតិចង ង រពត៌មន បជជតិ, ម
េថរដីក ពះសងឃចស់ៗជេ ចនអងគ,េ កបុ៊នចនទមុ៉ល,េ កឈមឹសុ៊មអតីត

ចរយ បលីជន់ខពស់ែដលរមួបតុកមមត ៉ឱយប ងំែលង ចរយែហមេច វ
មកវញ។ិ ),ពិនិតយវញិេ យ ពះេពធិវង័ សូរ យ,ភនំេពញ,១៩៧២,ករផ យេឡងវញិ
របស់ រពត៌មនអងគរបូរេីនព.ស.២៥៤៥។ 
17 «មកដល់កំពង់ចមងអនកេល ងក៏បនជួបនឹងេ ក គប៉ងខត់,ជំុមួង ពមទំងមិតភកិ
ឯេទ ត។េយងទំងអស់គន ឱបរតឹគន េ យេសចកីេ តកអរជភិេយយភព។េតមនពកយអី
ែថងឲយចំបនអំពីមេនសេញច តនសបបយរកី យេ យ របនជួបគន េនះ ?គម ន
េឡយ េយងសបបយ ស់រកពកយែថងពំុបន។» បុ៊ណចនទមុ៉ល,គុកនេយបយ , 
ភនំេពញ,១៩៧១,ទំព័រ២៦៣-២៦៤។ 
18 «សម័យ ធរណរដ»សូម នេស វេភេ ក Ros Chantrabot, La République 
khmère, Paris, L’Harmattan, 1993, 217 p.(រស់ច នបុ ត, ធរណរដែខមរ,ប៉រសី,

ម៉តង់,១៩៩៣,២១៧ទំព័រ)។ 
19 Cf. « La guerre populaire », Khmer Republic (Revue mensuelle illustrée du Cambodge 
moderne), vol. 1, n° 1, septembre 1971, p. 54 ; Cambodge Nouveau, « Les événements au 
jour le jour », p. 23. 
20 cf. KKC Radio Webcast ; Dharma Talk : The Most viniya Pandito Pang 
Khat, former Professorat Sihanouk ràja University and Wat Ounaloam 
Literature University in Phnom Penh 
 ( www. Khmerkromgo.org/multimedia/media/webcast.htm)  



  

      ន ៃដសំខន់ៗ៖ 

 ពះម វរិយិបណិេ ប៉ងខត់ ៖  

- មគគេទទសក៍ុ នគរ (Guide d’Angkor) ចរយប៉ងខត់,ភនំេពញ, 

ពុទធ សនបណិតយ,១៩៤១,២ភគ,ភគ១,៥៣ទំព័រ,ភគ២,២២២
ទំព័រ។ េបះពុមពេឡងវញិេន ពុទធ សនបណិតយឆន ំ ១៩៥៧,ភគ
១មន៤៧ទំព័រ,ភគ២មន១៩៨ទំព័រ។ 

- គួរក ងអនុស វរយ៍ី ពះម វមលធមមិ េថងឬេទ ?,ទស នវដី
មិត បលី,១៩៥១,េលខ១,ទំព័រ២២,៣៥។ 

- បញច ត នៈ, េសចកី ែ ប របស់ ភិកខុ ប៉ងខត់ ,ទស នវដីមិត 
បលី,១៩៥១ដល់១៩៥៥,េលខ១, មន េ ចន េលខ ំងែត

កំេណ ត ទស នវដីមិត បលី ពី១៩៥០េរ ងរហូត គប់េលខ
រហូតដល់រលត់ជីវតិរ ងឆន ំ១៩៥៥ែតរកមិនេឃញេនប ល័យ
ននឱយបន គប់េលខេទ។ចប់ពីឆន ំ១៩៥៦ទស នវដីេនះបនដូរ
េឈម ះជ ទស នវដីពុទធិកវទយល័យិ វញិេហយមនប ធិករ
នមហួតេហ ម។ 

- « ពះពុទធ សនគឺអី ? »,ទស នវដីមិត បលី,១៩៥១,
េលខ៤,៥,ទំព័រ១៥៦ដល់១៧៤។ េលខ៦,៧,ទំព័រ២៨៥ដល់២១៦។ 

- « បុណយគឺអី ? »,ទស នវដីមិត បលី,១៩៥១,េលខ៨,៩,
ទំព័រ២៨៥ដល់៣០៧។ 

- សីហិេ បេទស, ភនំេពញ, គីមគី, ៤ភគ,១៩៥២-១៩៦១,កថមុខ
សរេសរចប់េនវតឧ េ មៃថងពុធ៦េ ចែខភ ទបទឆន ំឆវូ
ឯកស័កពស២៤៥២ តវនឹងៃថងទី២៧ែខកញញ គស១៩៤៩។ េបះ
ពុមពេឡងវញិេន ពុទធ សនបណិតយ១៩៩៩។ផ យ េឡងវញិ 

ម បព័នធ ំងែទែណត (http://choukhmer.blogsome.com)។ 

- ជីវតីមនុស , ភនំេពញ,េ ងពុមពែខមរ,១៩៥២,៤៩ទំព័រ។ 

-  បវតិពុទធ សនេនកមពជុ , រមភបទេ យ ពះេពធិវង័
ហួត ត,ភនំេពញ, ពុទធ សនបណិតយ, ១៩៦១, ១៥៧ទំព័រ។ 



  

- “Le bouddhisme au Cambodge” (en français rédigé à l’occasion de 
l’entrée en l’année 2500 de l’ère bouddhique), France-Asie : 
Présence du bouddhisme, n° 153-157, tome XVI, Saigon, 1959, p. 
841-852, ré-édité par le Centre d’Etudes Bouddhiques au Cambodge, 
Phnom Penh, Institut Bouddhque; 1963, p. 41-68 (ré-édité par Réné 
de BERVAL (éd.),  Présence du bouddhisme, Paris, Gallimard, 
1987.)  
- Le Bouddhisme au Cambodge, ré-édité,.Phnom Penh, 1970, Edition 
Institut Bouddhique, collection "Série de Culture et Civilisations 
Khmères", n° 9, 26 p. 

- ជីវតិែម៉, ភនំេពញ, េបះពុមពេលកទី២, ១៩៦៤ (េបះពុមពេឡងវញិេន
Austin, Texas េ យមូលនិធិកមពជុ , ១៩៨៦,បទេដមេ យេ ក
កុលេផង)។ 

- វបបធម៌អរយិធម៌ែខមរឥ  , ភនំេពញ, ១៩៦៨, ២៧១ ទំព័រ។ 

- េកតេទ តឬេទ?, ភនំេពញ,វតឧ េ ម,១៩៦៩,១០៥ទំព័រ។ 

- ករ ស់ដឹង, ភនំេពញ, អនកនិពនធ,១៩៦៩,៣៩ទំព័រ។ 

 - ពុទធ សនដូចេមច?, ភនំេពញ,ផ យេ យឌឹកគម,១៩៦៩ ។
ផ យេឡងវញិេ យសំវជចិ េន២៥េម  ២០០៩េនសហរដ េមរកិ
កនងុ បពនធ ំងែទែណត ។ 

-  ពុទធ សនជវទយ សិ  ?, ភនំេពញ, អនកនិពនធ,១៩៧២,៦០
ទំព័រ។ 

- ពះៃ តបិដកជភ ែខមរ, ភនំេពញ, ពុទធ សនបណិតយ,១៩៩៥,
េបះពុមពេឡងវញ។ិ  

- មនុស ចង់បនអី?, ភនំេពញ,មជឈមណលវបបស ធុរៈិ កមពជុ ,
១៩៩៩,៣៨ទំព័រ, េបះពុមពេឡងវញ។ិ  

- សហករណ៍នឹងនួនបុ៊ត, វចននុ កមែខមរ (Dictionnaire

cambodgien),ភនំេពញ, ប គរបុ៊តនង១៩៥៤,១៩០១ទំព័រ។ 

*អតថបទសិក ផ យកនងុ ទស នវដីកមពជសុរយិ៖ 
- “អរយិសចចៈជពុទធភសិត”, កមពជសុរយិុ , ១៩៤៥,កបលទី១,ឆន ំទី

១៧,ទំព័រ៥២ដល់៥៦។ 



  

- ដែដល        
 , ទំព័រ១០៤ដល់១១៣។ 

- ដែដល(ត)        
 , ទំព័រ១៥៦ដល់១៦៥។ 

- ដែដល(ត)        
 ,ទំព័រ១៩៦ដល់២០៩។ 

- ដែដល(ត)        
 ,ទំព័រ២៧៥ដល់២៨០។ 

- ដែដល(ត)        
 , ទំព័រ៣២៧ដល់៣៣៣។ 

- ដែដល(ត)  , កមពជសុរយិុ , ១៩៤៥,កបលទី២,ឆន ំទី
១៧ , ទំព័រ៣៩៣ដល់៣៩៤។ 

- ដែដល(ត)        
 , ទំព័រ៤៤៥ដល់៤៥០។ 

- ដែដល(ត)        
 , ទំព័រ៦៥៣ដល់៦៦២។ 

- ដែដល(តចប់)       ,
ទំព័រ៧០៥។ 

- “ពុទធ សនេន បេទសែខមរ”, កមពជសុរយិុ , ១៩៥៦,េលខ១១, 
ទំព័រ១០០៣ដល់១០១៩។ 

- ដែដល(តចប់)      ,េលខ១២
,ទំព័រ១១០៣ដល់១១២៣។ 

- “ បវតិពុទធ សនេន បេទសែខមរ”, កមពជសុរយិុ , ១៩៥៨,កបល
ទី១,េលខ២, ទំព័រ៩៧ដល់១០០។ 

- ដែដល(ត)        
 , ទំព័រ១៩៣ដល់១៩៨។ 



  

- ដែដល(ត)        ,
េលខ៤,ទំព័រ២៨៩ដល់២៩៨។ 

- ដែដល(ត)       ,កបលទី
២,េលខ១, ទំព័រ៣៨៣ដល់៣៩៨។ 

- ដែដល(ត)        ,
េលខ២, ទំព័រ៤៧៩ដល់៤៩៤។ 

- ដែដល(ត)         , 
េលខ៣, ទំព័រ៥៧៥ដល់៥៨៦។ 

- ដែដល(ត)         , 
េលខ៤, ទំព័រ៦៧៥ដល់៦៨០។ 

- ដែដល(ត)         , 
េលខ៥, ទំព័រ៧៥៥ដល់៧៦២។ 

- ដែដល(ត)         , 
េលខ៦, ទំព័រ៨៥១ដល់៨៦៦។ 

- ដែដល(ត)         , 
េលខ៧, ទំព័រ៩៤៧ដល់៩៥៦។ 

- ដែដល(តចប់)       
 ,េលខ៨, ទំព័រ១០៤៣ដល់១០៥៣។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ២,ទំព័រ
២៣៤/២៣៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ៣,ទំព័រ
៣៥២/៣៥៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពុជសុរយិ, ១៩៥៩,េលខ៤,ទំព័រ
៤៧៦/៤៨០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ៥,ទំព័រ
៦០០/៦០៤។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ៦,ទំព័រ
៧៦១/៧២៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ៧,ទំព័រ
៨៣៨/៨៤៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ៨,ទំព័រ
៩៥៨/៩៤៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ៩,ទំព័រ 
១០៧៦/១០៨០។  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ១០,ទំព័រ
១២០៤/១២០៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ១១,ទំព័រ
១៣២០.១៣២១។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៥៩,េលខ១២,ទំព័រ
១៤៤៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ១, ទំព័រ
១១៨/១២០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ២,ទំព័រ
២៣៨/២៤០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ៣,ទំព័រ
៣៥៤/៣៦០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ៤.ទំព័រ
៤៨០/៤៨២។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ  ,១៩៦០,េលខ៤,ទំព័រ៣៤៦១/៣៧៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ៥,ទំព័រ
៥៩៨/៦០០។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ»,កពពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ៥, ទំព័រ៤៨៣/៤៩៣។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ  , ១៩៦០,េលខ៦, ទំព័រ៦០៨/៦១៦។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦០,េលខ៦,ទំព័រ
៧១៨។ 

េសចកីសេងកត៖ទស នវដី កមពជសុរយិុ , ១៩៦០ខះេលខ៧ដល់េលខ
១២េនប ល័យពុទធ សនបណិតយ។ 
- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ១, ទំព័រ១/១៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ១,ទំព័រ
៥៩/៦០។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ២, ទំព័រ១១៩/១៣៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ២,ទំព័រ
២០៥។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៣, ទំព័រ២៣៧/២៤៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៣,ទំព័រ
២៩១។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៤, ទំព័រ៣៥៧/៣៦៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៤,ទំព័រ
៤១៧។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ  , ១៩៦១,េលខ៥, ទំព័រ៤៩០/៤៩៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៥,ទំព័រ
៥២៩។ 

- «ពុទធជីវបបវតិ», កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៦, ទំព័រ៦០៨/៦១៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៦,
ទំព័រ៦៦៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៧,ទំព័រ
៧៨៣។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៨,ទំព័រ
៨៩៨។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៩,ទំព័រ
១០២០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ១០,ទំព័រ
១១២៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ៥,ទំព័រ
១១២៦។ 

 (កមពជសុរយិុ , ១៩៦១,េលខ១២,ឥតមនចុះអតថបទ
“វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ”េទ។ 
- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ១,ទំព័រ

៤៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ២,ទំព័រ
២០៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ៣,ទំព័រ
៣១៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ៤,ទំព័រ
៤៣៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពុជសុរយិ, ១៩៦២,េលខ៥,ទំព័រ
៥៦៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ៦,ទំព័រ
៦៨៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ៧,ទំព័រ
៧៩២។ 

- «សិ ចរកឹេន ប ទវមនិ កស», កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,
េលខ៨, 

ទំព័រ៩១៥/៩២៣។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ៨,ទំព័រ
៩៣៩។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ៩,ទំព័រ
១០៣០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ១០,ទំព័រ
១១៤៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ១១,ទំព័រ
១២៥៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦២,េលខ១២,ទំព័រ
១៣៨៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ១,ទំព័រ
៥៩/៦០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ២,ទំព័រ
១៨៩/១៩០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពុជសុរយិ, ១៩៦៣,េលខ៣,ទំព័រ
២៨៦/២៨៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ៤,ទំព័រ
៣៩៩/៤០០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ៥,ទំព័រ
៥២៦/៥២៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ៦,ទំព័រ
៦១៦/៦១៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ៧,
ទំព័រ៧០១/៧០២។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ៨,
ទំព័រ៧៩៥/៧៩៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ៩,ទំព័រ
៩៤៥/៩៤៦។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ១០,ទំព័រ
១០៤៧/១០៤៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ១១,ទំព័រ
១១៤៩/១១៥០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៣,េលខ១២,ទំព័រ
១២៥៧/១២៥៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤,េលខ១,ទំព័រ
៤១/៤២។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤,េលខ២,ទំព័រ
១៦១/១៦២។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤,េលខ៣,ទំព័រ
២៨៦/២៨៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤,េលខ៤,ទំព័រ
៣៩៩/៤០០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤,េលខ៥,ទំព័រ
៥១៣/៤០០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤,េលខ៦,ទំព័រ
៦២៧/៦២៨។ 

េសចកីសេងកត៖ទស នវដី កមពជសុរយិុ , ១៩៦៤ខះេលខ៧ដល់េលខ
១២េនប ល័យពុទធ សនបណិតយ។ 
- “ករ ស់ដឹងៃន ពះសមពទធុ ”,កមពជសុរយិុ ,១៩៦៥,េលខ១,ទំព័រ

១៩/២៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ១,ទំព័រ
៣៩/៤០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ២,ទំព័រ
១៦៦/១៦៧។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ៣,ទំព័រ
២៦២/២៦៣។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ៤,
ទំព័រ៣៥៥/៣៥៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ៥,ទំព័រ
៤៦០/៤៦១។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ៦,ទំព័រ
៥៧៤/៥៧៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ៧,
ទំព័រ៧០២/៧០៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពុជសុរយិ, ១៩៦៥,េលខ៨,ទំព័រ
៧៩៦/៧៩៩។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥,េលខ១,ទំព័រ 
េសចកីសេងកត៖ទស នវដី កមពជសុរយិុ , ១៩៦៥ខះេលខ៩ដល់េលខ
១២េនប ល័យពុទធ សនបណិតយ។ 
- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ១,ទំព័រ

៣៤/៣៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ២,ទំព័រ
១៦០/១៦១។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ៣,ទំព័រ
២៧៤/២៧៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ៤,ទំព័រ
៣៧៧/៣៧៩។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ៥,ទំព័រ
៤៩៣/៤៩៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ៦,
ទំព័រ៦៣១/៦៣៤។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ៧,
ទំព័រ៧២៥/៧២៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ៨,
ទំព័រ៨៣៣/៨៣៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ ,១៩៦៦,េលខ៩, 
ទំព័រ៩២១/៩២៤។ 

-  “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ១០,ទំព័រ 
១០៣៧/១០៤០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ១១,ទំព័រ
១១៣៦/១១៣៩។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៦,េលខ១២,ទំព័រ
១២៥០/១២៥៣។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ១,
ទំព័រ៣៣/៣៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ២,
ទំព័រ១៤៧/១៥០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ៣,ទំព័រ
២៦៧/២៧០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ៤,ទំព័រ
៣៨៥/៣៨៨។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ៥,ទំព័រ
៤៩៣/៤៩៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ៦,
ទំព័រ៦៣៨/៦៤១។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ៧,
ទំព័រ៧១៦/៧១៩។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៧,េលខ៨,ទំព័រ
៨១២/៨១៥។ 

េសចកីសេងកត៖ ទស នវដី កមពជសុរយិុ ,១៩៦៧ខះេលខ៩ដល់
េលខ១២េន ប ល័យ ពុទធ សនបណិតយ។ 
- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៨,េលខ១,ទំព័រ

៤៧/៥០។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៨,េលខ២,ទំព័រ
១៨១/១៨៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៨,េលខ៣,ទំព័រ
២៧៣/២៧៦។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៨,េលខ៤,ទំព័រ
៣៧៧/៣៨។ 

េសចកីសេងកត៖ ទស នវដី កមពជសុរយិុ ,១៩៦៨ខះេលខ៥ដល់
េលខ១២េន ប ល័យ ពុទធ សនបណិតយ។ 
- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ១,ទំព័រ

៣២/៣៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ២,ទំព័រ
១២៨/១៣១។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៣,ទំព័រ
២៥៩/២៦២។ 

- េលខ៤,១៩៦៩,ឥតមនអតថបទវរយិបណិេិ ប៉ងខត់េទ។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៥,ទំព័រ
៤៨៩/៤៩២។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៦,ទំព័រ
៥៨៦/៥៨៩។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៧,ទំព័រ
៦៨៨/៦៩០។ 



  

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៨,ទំព័រ
៨១៤/៨១៦។ 

- «ទស នវជជិ ពុទធ សន», កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៩,
ទំព័រ៩០៣/៩១៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ៩,ទំព័រ
៩៣៣/៩៤៤។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពុជសុរយិ, ១៩៦៩,េលខ១០,ទំព័រ
១០៧៤/១០៧៧។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ១១,ទំព័រ
១២១៦/១២១៩។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៦៩,េលខ១២,ទំព័រ
១២៩២/១២៩៥។ 

- “វចននុ កមសំ សកឹតែខមរ” កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ១,ទំព័រ
៣១¡៣៣។ 

- “េកតេទ តឬេទ? ”(ត), កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ២,ទំព័រ
១២៥/១៣៧។ 

- “េកតេទ តឬេទ? ”(ត) ,កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ៣,ទំព័រ
២៤៣/២៦២។ 

- “េកតេទ តឬេទ? ”(ត), កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ៤,ទំព័រ
៣៥១/៣៦៥។ 

- “េកតេទ តឬេទ? ”(ត) កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ៥,ទំព័រ
៤៦៧/៤៨៧។ 

- “េកតេទ តឬេទ? ”(ត) កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ៦,ទំព័រ
៥៨១/៥៨៧។ 

- “េកតេទ តឬេទ? ”(ត) កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ៧,ទំព័រ
៦៨៧/៧២០។ 



  

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ១០,ទំព័រ
៨១៩/៨២៩។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ១១,ទំព័រ
៨៩៩/៩១០។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧០,េលខ១២,ទំព័រ
៩៩៩/១០០៩។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ១,ទំព័រ៧/១៤។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ២,ទំព័រ៧៥/៧៩។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៣,ទំព័រ
១៣៦/១៤៣។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៤,ទំព័រ
២០៧/២១១។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៥,ទំព័រ
២៥៥/២៧០។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៦,ទំព័រ
៣១៣/៣២១។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៧,ទំព័រ
៥៨៩/៥៩២។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៨,
ទំព័រ៦២៧/៦៣០។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ៩,
ទំព័រ៦៧៩/៦៨១។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ១០,ទំព័រ
៧៣៤/៧៣៧។ 

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ១១,
ទំព័រ៧៧៤/៧៧៧។ 



  

- «ចតុ រយិសចចៈ», កមពជសុរយិុ , ១៩៧១,េលខ១២,ទំព័រ
៨២២/៨២៥។ 

 
មករនឹកេឃញរបស់េ កម យ គី ន ៃដ ពះភិកខុប៉ង

ខត់មនដល់េទ៣៥ចំណងេជងែតេយងបនរកេឃញ មួយចំនួនធំ
េហយអតថបទខះេទ តឥតេឃញមនកនងុ បញជ ីម យ គីេទ។21 

 
 

                                                 
21 សូម ន”បទេដម”របស់ភិកខុ យ គីេ កូកនងេស វេភុ វរ ិិ យបណិេ ប៉ងខត់ជីវតិែម៉
េបះពុមពេនភនំេពញ១៩៦៤កុ្ងទំព័រ”ង”និង”ច”។ 



  

 
 

 
 

ពះម វរិយិបណិេ ប៉ងខត់ថតជមួយនិស ិតជំនន់ឆន ំ
១៩៦៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
ពះម វរិយិបណិេ ប៉ងខត់រមួកនងុ ករជំនំុនេយបយជមួយ

គណៈរដម នី ធរណរដែខមរេ កមអធិបតីភពអនកអងគមច ស់សីុសុវតថិ
សិរមិតៈនឆន ំ១៩៧០/៧១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ពះម វរិយិបណិេ ប៉ងខត់កំពុងេឃសននេយបយឲយរ ភិបល

ធរណរដែខមរ 
 
 
 


