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ទនំ ៀមទាញព្រ័ព្ត្ថ្វា យអនកតាន ើមសនំោង 
 អនកតាន ើមសនំោង មា ខ្ទមមួយសថិត្នៅក្កែរព្រំព្បទល់ភូមិព្ត្ក្បករក  ិងភូមិក្ព្រក
ឫសស ី ព្បប ឹងដ ទន េតូ្ចមួយ កនុងឃុកំរំង់កុង ព្សុកន ោះធ ំ នខ្ត្តកណ្តត ល (រូបនលខ្១)។ 
នរៀងោល់ឆ្ន  ំ អនកព្សុកក្ត្ងព្ាររធបុណ្យភូមិបីដងៃ  ិងនលងទាញព្រ័ព្ត្កនុង ័យជា “កិចច
ថ្វា យអនកតាន ើមសនំោង” រុំក្ លខ្កខា ។ តាមទនំ ៀមរបស់អនកព្សុក រិធីបុណ្យន ោះក្ត្ង
នធាើនព្ យដងៃចូលឆ្ន រួំចមួយរយៈខ្េីប ុនណ្តណ ោះ១ ន ើយវត្ថុយកមកនធាើព្រ័ព្ត្ទាញថ្វា យអនកតា
គឺ “នតត ”។ កនុងដងៃចុងនព្ យ អាីក្ លគួរឱ្យរិចារណ្ត គឺ រព្បឹងទាញ “ផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្” នៅ
ចនំ ោះមុខ្អនកតា  ែតិ្ “នរល”  ិង “កិចច” ន ោះហាក់បង្ហា ញ ័យឱ្យគិត្ា ថ្វ “ោច់” 
ន លគឺោច់ឆ្ន ចំាស់ចូលឆ្ន ងំមី។ 

 
 

 
១ បុណ្យកនុងនរលន ោះ ត្បំ ់ខ្េោះនៅថ្វ “ឆ្េងចូលឆ្ន ”ំ ឬអនកព្សុកត្បំ ់អងគរនៅថ្វ “ឆ្េងក្ចព្ត្”។  

រូបនលខ្១ រូបសណំ្តកអនកតាន ើមសនំោង 

ច 
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អត្ថបទនោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត្ 

 មុ  ឹងឈា ចូលអធិបាយលមអិត្ អរីំទនំ ៀមទាញព្រ័ព្ត្របស់អនកព្សុកករំង់កុង 
នយើងសូមរឭំកថ្វ កនុងបរបិទក្ខ្មរ “ព្រ័ព្ត្” ក៏ជាវត្ថុ មួយមា តួ្នាទីសខំា ់ទាងំកនុងជនំ ឿ  ិង
ទនំ ៀមទមាេ ប់ព្បដរណី្ក្ រ។ អនកព្ាវព្ជាវនមើលនឃើញថ្វ ព្រ័ព្ត្នព្ចើ សនំៅនៅនលើក្ខ្សនវញ
ក្ លជាប់មាមួំ  ន លគឺមិ ក្ម ព្ា ់ក្ត្ជាក្ខ្សចណំ្ងធមមតា ន ើយក៏ខុ្សរីរួរ ក្ លជា
ក្ខ្សនវញជាប់មាកំ្ រ ក្ត្សព្មាប់ចងវត្ថុធ ំ ឬធៃ ់ឱ្យជាប់នៅ ឹងអាមួីយមិ ឱ្យរបូត្រាត់្។ 
ព្រ័ព្ត្អាចសនំៅនៅនលើវត្ថុ ក្ លមា នាទីរីរខុ្សាន  មយ ងជាក្ខ្សសព្មាប់ទាក់សត្ា  ិងជា
ក្ខ្សសព្មាប់ទាញឱ្យោច់កនុង រព្បកួត្ាន ក្ លមា លកខណ្ៈជាកិចចរិធីផង។២  ូនចនោះនទើប
នយើងសនងេត្នឃើញនគនលងទាញព្រ័ព្ត្កនុងរិធីចូលឆ្ន  ំ ឆ្េងក្ចព្ត្ ឬន ើងអនកតា ន ើយ
ដងៃចុងនព្ យនគព្ត្ូវទាញព្រ័ព្ត្ឱ្យោច់។ ទនំ ៀមន ោះ នគសនងេត្នឃើញមា ឧទា រណ៍្ខ្េោះ
នៅតាមភូមិព្សុកមួយច ួំ នៅករំង់ធ ំ ិងនសៀមោបក្ រ។៣  

 ូចា បញ្ជា ក់ព្តួ្សៗមកខាងនលើ អនកព្សុកករំង់កុងក្ត្ងនាចនតត នវញនធាើព្រ័ព្ត្
សព្មាប់នលងកនុងរិធីបុណ្យភូមិ ក្ លព្ាររធនធាើបនាទ ប់រីបុណ្យចូលឆ្ន រួំច។ បុណ្យន ោះមា 
រយៈនរលបីដងៃ។ ដងៃទី១ នគនៅថ្វ “ដងៃតាងំ” ដងៃទី២នៅថ្វ “បួសភន”ំ (រូ  ិងបបួំសភនខំ្ាច់) 
 ិងដងៃទី៣ នៅថ្វ “ផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្”។  រង្ហរនាចនតត  ជាទូនៅក្ត្ងចាប់នផតើមនធាើមុ ដងៃបុណ្យ
ព្បមាណ្១ក្ខ្ ឬក េោះក្ខ្។ តាម រសនងេត្ ចនំ ោះ រចូលដព្រនាចនតត នធាើព្រ័ព្ត្ន ោះ ហាក់
 ូចជាកិចចសខំា ់មួយក្ រចនំ ោះភូមិព្សុកទាងំមូល មុ  ឹងា ព្រ័ព្ត្សព្មាប់នលងថ្វា យ
អនកតា ន លគឺរុកំ្ម ន ើមែពី្ា ់ក្ត្យកមកនធាើជាព្រ័ព្ត្សព្មាប់នលងធមមតាន ើយ  ែតិ្
កិចច រន ោះព្ត្ូវមា  រចូលរួមរីចាស់ទុ ំ  ិងអនកភូមិ តាងំរីចូលដព្រនាចនតត  រ ូត្ ល់
ចប់បុណ្យ (រូបនលខ្១)។ ទ ទឹម ឹងន ោះ នយើងសនងេត្នឃើញមា កិចចក្ស (?) ប តិចប តួច
កនុងដព្រនតត  មុ  ឹងចាប់នផតើមនាចផងក្ រ (រូបនលខ្២)។ 

 
២ សូមអា ៖ “ផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្” នោយ សីុយ ុ  សុភារទិធ ផាយនលើនគ ទរំ័រយនាធរ 
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/Proat.html 
៣

 សូមអា ៖ “ឧទា រណ៍្៣អរីំ “ រទាញកនុងរិធីន ើងអនកតានៅនខ្ត្តករំង់”” នោយ ម ង់ វ លី ផាយនលើ
នគ ទរំ័រ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3997 ដងៃទី១០ ក្ខ្កកេោ ឆ្ន ២ំ០២១ 

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/Proat.html
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3997
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ដព្រក្ លជាព្បភរនតត  គឺសថិត្នៅចមាៃ យព្បមាណ្២គី ូក្ម ព្ត្រីភូមិ ន ើយជាដព្រ
ក្ លអនកភូមិនចញចូលន ើមែរីកវលេិ៍  រកបក្ េ  ប់សេឹកក្ព្ជ៤ រកឧស ឬនបោះក្ផេនតត លក់ ូរ   
ជាន ើម។ ដព្រន ោះជាព្ទរយរួមរបស់អនកព្សុក ក្ លមា ដផទ ីទ ំំព្បក្ លជាង១ ិកតា ក្ត្
វជាព្បនភទដព្ររនាម លិចទឹកកនុងរ ូវវសា  ិងមា ន ើមន ើចព្មរោះ ុោះលាយ ជំាមួយ
នតត ។ រីន ើមមក នតត ក្ លអាច ប់យកមកនព្បើសព្មាប់នធាើព្រ័ព្ត្មា រីរព្បនភទ “នតត ទឹក”
 ិង“នតត ក្ព្កក”។៥ ប ុក្ តបចចុបែ ន ព្បនភទនតត ក្ព្កករុំសូវសមែូរន ើយ  ូនចនោះនគក្ត្ងយកនតត
ទឹកក្ត្មយ ងគត់្មកនវញនធាើព្រ័ព្ត្។ នឈាម ោះឡាតាងំនតត ព្បនភទន ោះគឺ “Calamus viminalis” 

ជាព្បនភទនតត មា ន ើមតូ្ច ន ើយនព្ចើ  ុោះលូត្វរន ើងន ើមន ើនផសងៗក្កែរគុមពរបស់វ 
ក្ លអាច ប់យកនព្បើ រា ចាប់រីវលូត្ា ព្បក្វងព្បក្ ល៥ក្ម ព្ត្ន ើងនៅ ន ល
គឺ ុោះលូត្លាស់ា រវងរី១ឆ្ន  ំឬ២ឆ្ន នំលើស (រូបនលខ្៣-៤)។  
 

 
៤ សូមអា ៖ “ក្ព្ជ” សីុយ ុ  សុភារទិធ, ជី រោា , ា  ផលាេ , ស ុ  ចា ់ ឹប, វ ិ ដ ជួ ផាយនលើនគ ទរំ័រយ
នាធរ http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-five/chhrey.html 
៥ សូមអា ៖ “ព្រ័ព្ត្នតត ” នោយ សីុយ ុ  សុភារទិធ, ជី រោា , ា  ផលាេ , ស ុ  ចា ់ ឹប, វ ិ ដ ជួ ផាយនលើនគ
 ទរំ័រយនាធរ http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapterfive/prot-pdav.html 

រូបនលខ្១ អនកព្សុកនលើកាន នៅនាចនតត នធាើព្រ័ព្ត្ 

ច 

 

រូបនលខ្២ អនកព្សុកព្ចចូសុសុំខ្ 
សបាយកនុងដព្រនាចនតត  

ច 

 

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-five/chhrey.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapterfive/prot-pdav.html


អត្ថបទ៖ ទនំ ៀមទាញព្រ័ព្ត្ថ្វា យអនកតាន ើមសនំោង                                  

អត្ថបទនោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត្ 

  
 
 

ចនំ ោះនតត នាចា  នបើចាស់ទុនំមើលនឃើញស មត្ថ្វព្គប់ច ួំ ន ើយ នគព្ត្ូវចង
ាច់ជញ្ាូ  មកហាលនៅកនុងភូមិភាេ មៗ មុ  ល់កណំ្ត់្ដងៃនវញនធាើជាព្រ័ព្ត្ (រូបនលខ្៥)។ 
ច ួំ នតត ក្ លនគព្ត្ូវ រនព្បើជាមធយមសព្មាប់នធាើព្រ័ព្ត្មួយក្ខ្សព្បក្វងរី៤០ នៅ៤៥ ក្ម ព្ត្ 
គឺព្ត្ូវ រនតត ព្បក្ ល១០ចនាទ ស ឬ១ព្កនរើ ន លគឺចននាេ ោះរី១០០ នៅ២០០ន ើម៦ ន ើយ
ព្ត្ូវ រនរលនាចព្បក្ ល១ដងៃ នៅ២ ដងៃនទើបព្គប់ត្ព្មូវ រ។  

រឯី រហាលនតត ទាងំអស់ខាងនលើន ោះ គឺព្ត្ូវ រនរលព្បក្ ល២ នៅ៣ដងៃ នទើបន ើម
នតត ព្ស ប់ទ ់ ន ើយង្ហយព្សួលនវញ។ ចកំ្ណ្កឯបនចចកនទសនវញនតត  នគព្ត្ូវរឹងក្ផអក
នលើចាស់ទុកំ្ណ្នានំព្ចើ   ែតិ្ រនវញនតត មួយន ើមៗបញ្ចូ លាន  ព្តូ្វ របនចចកនទសចងរតឹ្
ឱ្យជាប់មាជំាទីបផុំត្។ ប ុក្ តមុ  ឹងនវញ នគព្ត្ូវយកនតត មួយន ើមៗមកលួសសមាអ ត្ចិនញ្ចើ ម
ាា (ថ្វន ងំ)ឱ្យាអ ត្ ន ើមែកុីឱំ្យមុត្ដ នៅនរលទាញព្រ័ព្ត្។ បនាទ ប់មក នគព្ត្ូវយកនតត ខ្េោះនៅ
រុោះជារីរចនព្មៀកសព្មាប់នធាើចណំ្ង។  រង្ហររុោះនព្ចៀកនតត ន ោះ ក្ត្ងក្ត្ជាភារៈរបស់
ម ុសសចាស់  ែតិ្រួកាត់្ាទ ត់្នព្បើ បិំត្ប ទស់ផង  ិងនចោះដលព្បមាណ្នព្ចៀកា នសមើ
ាច់លអផង (រូបនលខ្៦-៧)។ 

 
៦ កនុងខាន ត្បុោណ្នគោប់ច ួំ នតត ជា “គូ” “ចនាទ ស”  ិង “ព្កនរើ”។ ១គូ = ២ន ើម, ១ចនាទ ស = ១០គូ (២០ន ើម), 
១ព្កនរើ = ១០ចនាទ ស (២០០ន ើម)។ ខាន ត្ន ោះ នគក៏នព្បើកនុង រទិញ ូរនតត ក្ រ គឺ១ចនាទ ស ត្ដមេព្បក្ ល២០ 
នៅ២៥ នរៀល (ព្បក្ លកនុងឆ្ន ១ំ៩៥០)។ 

រូបនលខ្៣-៤ ររួកនតត ទឹក ុោះវរន ើងដព្រ ក្ លអាចនាចនវញនធាើព្រ័ព្ត្ា  

ច 
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បនាទ ប់រីសមាអ ត្ចិនញ្ចើ មាា ចប់សរាព្គប់  ិងា ចនព្មៀកសព្មាប់នធាើចណំ្ងលមម
ព្គប់ព្ា ់ន ើយ នគព្ត្ូវយកនតត មកមួលចុងន ើម ចងប តាន  ឹងចណំ្ងសេឹកក្ព្ជបនណ្តត ោះ
អាស នឱ្យា ព្បក្វងតាមនគចង់ា សិ  (ព្បក្ ល៤០ក្ម ព្ត្)។  រចងក្បបន ោះ ព្ត្ូវនធាើជា
រីរក្ខ្សសព្មាប់នវញនធាើធេុងនម ឬធេុងសខំា ់។ បនាទ ប់មក នទើបនគចាប់នផតើមព្ាយចណំ្ង
សេឹកក្ព្ជដ ក្ខ្ស ីមួយៗ ន ើយចង ឹងចណំ្ងចនព្មៀកនតត ឱ្យលអ ស មត្យកជាា  រ 

រូបនលខ្៥ អនកភូមិជញ្ាូ  នតត នចញរីដព្រយកនៅហាលមុ  ឹងនវញនធាើព្រ័ព្ត្ 

ច 

 

រូបនលខ្៦ ចាស់ៗនព្ចៀកនតត នធាើចណំ្ងព្រ័ព្ត្ 

 

ច 

 

រូបនលខ្៧  រនព្បើ បំិត្បនាទ ស់នព្ចៀកនតត  

ច 
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ន ើមែនីវញបញ្ចូ លាន ឱ្យនកើត្ជាធេុងនម (រូបនលខ្៨)។ នរលា ធេុងសខំា ់ន ើយ នគប តត្
នតត នផសងៗនទៀត្នវញជារីរធេុង រួចយកមកនវញបញ្ចូ ល ឹងធេុងសខំា ់ បូំងននាោះជាប ត
បនាទ ប់ រ ូត្ា ក្ខ្សព្រ័ព្ត្តាមទ ំំ  ិងព្បក្វងតាម រចង់ា នទើបនគ ប់នវញ។ ប ុក្ ត
តាម រសនងេត្ ចណុំ្ចរិនសសដ  រនវញបញ្ចូ លាន ន ោះ នគព្តូ្វដលយ ងណ្តមិ ឱ្យមុខ្
ត្ណំ្ដ ធេុង ីមួយព្តួ្ត្ចាំន ន ើយ ន ើយន ើមែកុីឱំ្យធេុង ីមួយៗរាយនចញរីាន  នៅនលើ
ក្ខ្សព្រ័ព្ត្ក្ លសនព្មចននាោះ នគព្ត្ូវចងចណំ្ងចនព្មៀកនតត ចននាេ ោះរីមួយនៅមួយព្បក្ ល
៣តឹ្ក (រូបនលខ្៩) នទើបធានាថ្វព្រ័ព្ត្ននាោះមាលំអ ធ ់ ឹងកមាេ ងំទាញរបស់ព្ករមម ុសសមាខ
ងៗរី៣០ នៅ៤០នាក់ា ។ មយ ងវញិនទៀត្ ចុងព្រ័ព្ត្ទាងំសងខាង នគព្ត្ូវនវញយ ងណ្ត
ឱ្យោវសតួចតូ្ចនៅរ ូត្សល់នតត មួយសរដស ក្ លនមើលនៅហាក់មិ ខុ្សអាីរីក ទុយរស់
ន ើយ (រូបនលខ្១០)។ លុោះនព្សចាច់អស់ន ើយ នគព្ត្ូវយកព្កណ្តត់្ព្ក មមកចង
សមាគ ល់នៅចកំណ្តត លក្ខ្សព្រ័ព្ត្ (រូបនលខ្១១)។ 

  
 

 

    
 

រូបនលខ្៨ បនចចកនទសនវញព្រ័ព្ត្ រូបនលខ្៩  ររតឹ្ចណំ្ងព្ត្ង់មុខ្ត្ណំ្សរដសនតត  

រូបនលខ្១០ ក ទុយព្រ័ព្ត្ោវសតួចតូ្ច ូចក ទុយរស់ រូបនលខ្១១ ព្រ័ព្ត្នវញរួចមា ចណំ្ងព្ក មកណ្តត ល 
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មក ល់ដងៃបុណ្យ នគព្តូ្វនរៀបចនំធាើកិចចព្បរង លីជាធមមតានៅនវលាលាៃ ច (រូបនលខ្១២)។ 
បនាទ ប់មកនគរូ ភនខំ្ាច់  ិងបួសភនខំ្ាច់ (រូបនលខ្១៣) រួចនទើបនធាើកិចចប តបនាទ ប់តាមគ េង
ព្រោះរុទធាសនា ព្រមទាងំនលងក្លែងរានំផសងៗ រួមទាងំទាញព្រ័ព្ត្ផង។ ប ុក្ ត រទាញ
ព្រ័ព្ត្កនុងដងៃទី១  ិងដងៃទី២ នគរុំព្បឹងទាញឱ្យោច់ន ើយ ន លគឺព្ា ់ក្ត្ទាញនលង
សបាយប ុនណ្តណ ោះ។ លុោះចូល ល់ដងៃទី៣ ជាដងៃផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្ នគព្ត្ូវយកព្រ័ព្ត្ក្ លា 
 ិយយ ូរក្ មកខាងនលើ មកទាញជាកិចចក្កែរខ្ទមអនកតា (រូបនលខ្១៤)។  រទាញនៅ
នរលន ោះ មាខ ងជាព្ករមព្សីៗ  ិងមាខ ងជាព្ករមបុរស ក្ លភាគនព្ចើ ជាយុវជ នរញកមាេ ងំ 
ក្ត្ច ួំ ម ុសសកនុងព្ករមមាខ ងៗរុំនសមើនគ ូចោប់នទ។ នគព្ត្ូវទាញបី ត រន ើមែផី្តត ច់ព្រ័ព្ត្ននាោះ 
ប ុក្ តនបើទាញកនុង ត រទី១ ឬ ត រទី២ ន ើយចាស់ទុនំមើលនឃើញថ្វមិ ោច់នទ នគយក បិំត្
មក ត់្ធេុងព្រ័ព្ត្ខ្េោះ (រូបនលខ្១៥) ន ើមែឱី្យទាញោច់នៅតាមបណំ្ងជាកិចចបញ្ច ប់ថ្វា យ
អនកតា។ បនាទ ប់រីទាញផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្ថ្វា យអនកតាន ើយ ភាេ មននាោះនគ ិម តព្រោះសងឃនព្ាោះ
ព្រំបក្ ថមនទៀត្ ន ើមែសុីសុំខ្សបាយតាមទនំ ៀម (រូបនលខ្១៦)។  

  
រូបនលខ្១២ កិចចព្បរង លី 
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សូមកុនំភេចថ្វ កនុងនសៀវនៅមហាសង្រ្ង្ហេ  តបុោណ្ៗនលាកក្ត្ងនៅក្លែងទាញរ័ព្ត្
ជា “ក្លែង កខត្តឫកស” ន លគឺរុំក្ម ក្លែងក្ លយកនលងលែងកមាេ ងំាន យក នោះចាញ់
កនុង ័យជាកីឡាន ើយ។ រឯី “ផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្” កនុងទីន ោះនគយល់ថ្វ ជា ិមិត្តរូបដ  រោច់ឆ្ន ំ
ចាស់ចូលឆ្ន ងំម ី ន លគឺបញ្ច ប់វ ដកសិកមមចាស់នផតើមចូលវ តកសិកមមងមី។៧ ចប់ក្ខ្ក្ចព្ត្ចូល
ក្ខ្រិាខ្ ក្ លក្ខ្មរនៅថ្វ “ន ើមឆ្ន ”ំ។ នលើសរីន ោះនគ ឹងថ្វក្លែងទាញព្រ័ព្ត្ មា 
ខ្េឹមារនព្ៅកនុងជនំ ឿ ក់រ័ ធ ឹងកសិកមមោ ុំោះ របស់ព្បជាជ កនុងព្បនទសមួយច ួំ នៅ
អាសីុ។ ន តុ្ ូនចនោះ នទើបនៅដងៃទី២ ក្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ក្លែងទាញព្រ័ព្ត្ ព្ត្ូវា ចុោះបញ្ាី
រ ុជាតិ្ាស ៍កនុង “បញ្ាី ត្ណំ្តងដ នបតិ្កភណ្ឌ វបែធម៌អរូបីដ ម ុសសជាតិ្”តាមសនំណ្ើ
រួមរបស់កមពុជា  ាីលីរី  នវៀត្ណ្តម  ិងាធារណ្រ ាកូនរ  ខាងត្ែូង៕ 

 
៧

 សូមអា ៖ “ព្រ័ព្ត្នតត ” នោយ សីុយ ុ  សុភារទិធ, ជី រោា , ា  ផលាេ , ស ុ  ចា ់ ឹប, វ ិ ដ ជួ ផាយនលើនគ
 ទរំ័រយនាធរ http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapterfive/prot-pdav.html 

រូបនលខ្១៣ កិចចរូ ភនខំ្ាច់ ិងបបួំសភនខំ្ាច់ រូបនលខ្១៤  រទាញន ើមែផី្តត ច់ព្រ័ព្ត្កនុង ត រទី៣ 

រូបនលខ្១៥  ត្់ធេុងព្រ័ព្ត្ខ្េោះន ើមែទីាញផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្ រូបនលខ្១៦ ព្រោះសងឃ ិម តនព្ាោះព្រំនព្ យផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្ 

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapterfive/prot-pdav.html


អត្ថបទ៖ ទនំ ៀមទាញព្រ័ព្ត្ថ្វា យអនកតាន ើមសនំោង                                  

អត្ថបទនោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត្ 

ឯការនយង 
ម ង់ វ លី  

“ឧទា រណ៍្៣អរីំ “ រទាញកនុងរិធីន ើងអនកតានៅនខ្ត្តករំង់”” ផាយនលើ
នគ ទរំ័រ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3997 ដងៃទី១០ ក្ខ្កកេោ 
ឆ្ន ២ំ០២១ 

សីុយ ុ  សុភារទិធ  
“ផ្តត ច់ព្រ័ព្ត្” ផាយនលើនគ ទរំ័រយនាធរ 
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/Proat.html 

សីុយ ុ  សុភារទិធ, ជី រោា , ា  ផលាេ , ស ុ  ចា ់ ឹប, វ ិ ដ ជួ  
“ក្ព្ជ” ផាយនលើនគ ទរំ័រយនាធរ http://www.yosothor.org/publications/khmer-

renaissance/chapter-five/chhrey.html 
 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/3997
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/Proat.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-five/chhrey.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-five/chhrey.html

