
មហសរងក នតមហសរងក នតមហសរងក នតមហសរងក នត    
េនះនឹងគណនឆន ំកុរនពវស័កព.ស. ២៥៥១ ឥឡូវេនះសរងក នតចូលមកេនៃថងេសរ ៍១២េរចៃខេចរតរតូវនឹងៃថងទី១៤ 

ែខេមស ឆន ំ២០០៧ េវលេម៉ង១២នឹង៤៨នទី រពះអទិតយចរេចញពីមិនរសី ចូលេទឋិតេនកនុងេមសរសី េដរផលូវេគចរវថីិ 
តមវង់េគចររបស់ខលួន មនេទពឆីតមួយអងគែដលរតូវេវន ចុះមករកសេលកឆតុរពះនមមេហទរ បុរតីទី៧ៃនកបិល 
មហរពហម រទង់េរគឿងអលងក រនិលរតន៍(តបូងព័ណ៍េខៀវ) េសៀតផក រតេកៀក(ពួករតវ) ភកសហរសច់រទយ រទង់គង់ពក់េឆៀង 
េលសតវេកង ករពះហសតសត ំកន់ចរក រពះហសតេឆវងកន់រតីសូល៍ នំអស់េទពកញញ ទំងមួយែសនេកដិ េហះេទកន់គុហែកវ 
េឈម ះគនធមលី នទីភនំៃកលស េនហិមពនត ជទីរបតិសឋ នទុករពះសិរសកបិលមហរពហមជរពះបិត ដមកល់េលពនមស 
នំេចញមកដែងហរបទកសិណភនំរពះសុេមរុតមផលូវរពះអទិតយចរជគំរប់៦០នទី េទបនំេទតមកល់ទុកេនកែនលងេដមវញិ េហយ 
របជំុេទវបុរតេទវធិតចូលេទរសង់ទឹកកនុងមហរសះអេនតតតែដលមនទឹកហូរេចញពីបំពង់ែកវរតជក់េកសមកសនត េទបនំគន  
េទសមទនសីល កនុងភគវតីសភ ែដលវសិសកមមេទវបុរតនិមមិតថវ យេដមបីបេនទ បង់អពមងគលឲយរជះរសឡះ ចំេរ នសិរសួីសតី 
ជយមងគល ជនម យុយឹនយូរដល់េទវតនឹងមនុសសេលក តំងពីឆន ំថមីចូលមកដល់ បនសុខេកសមកសនតតេរៀងេទ។ 
ៃថងអទិតយ១៣េរចែខេចរត ជវរៈវនប័ត ៃថងចនទ១៤េរចែខេចរតជវរៈេឡងស័ក ជគរមប់សរងក នត៣ៃថងចូលជសកលឆន ំកុរ 
នពវស័ក ពស ២៥៥១ តេរៀងេទ។ 
      កនុងឱកសសរងក នតទំង៣ៃថងេនះ សូមរបជជនរបុសរសីេរៀបចំេទវតពលីទទួលសវ គមន៍េទវតឆន ំថមីនឹងអុជរបទីប ជវ ល 
រពះរតនរត័យេហយខិតខំលះបង់ចិតតអរកក់ែដលេកតមនកនុងឆន ំចស់េនះឲយរជះរសឡះ តំងចិតតរបរពិតតលអកនុងឆន ំថមី 
េធវបុណយឲយទនតមរបៃពណី រកសសីលឲយបនខជ ប់ខជួន េនះេទវតនឹងឲយពរសពទសធុករ េលកអនកនឹងមនសិរសួីសតី 
សុភមងគលវបុិលសុខរគប់របករ រតជក់រតជំអយុយឹនយូរ តេរៀងេទ។ 

តេទេនះ េដមបីងយយល់អំពីរបរកតិទិនែខមរ ខមុំែចកអតថបទជ៣ចំពូក។ 
ចំពូកទីចំពូកទីចំពូកទីចំពូកទី១    - សុរយិគតិ នឹង ចនទគតិសុរយិគតិ នឹង ចនទគតិសុរយិគតិ នឹង ចនទគតិសុរយិគតិ នឹង ចនទគតិ 
 េនរបេទសែខមរេយង មុនសម័យបរងំ េយងេរបៃថង ែខ ឆន ំ េទតមចនទគតិសុទធ ែតមកដល់សម័យបរងំ េយងមនេរប 
ចនទគតិផងសុរយិគតិផង លុះេរកយសម័យបរងំ េយងេរបែតសុរយិគតិសុទធ។ េដយេហតុថរបជជនរបេទសែខមរេយងកន់ 
រពះពុទធសសន ែតងនំគន េធវបុណយទនេទតមរបៃពណីនឹងេទតមរពះពុទធបញញតតិែដលយកតមចនទគតិទំងអស់ ដូេចនះេយង 
គួរយល់ន័យខលះៗែដលេរបកនុងចនទគតិ។  
១- រដូវរដូវរដូវរដូវ - តមចនទគតិ រដូវមន៣ េហយរដូវនិមួយៗមនរយ:េពល៤ែខ គឺ: 
 * េហមនតរដូវ ជរដូវទឹកសេនសមឬរដូវរង ចប់េផតមពី ១េរចែខកតតិកដល់១៥េកតែខផលគុន 
 * គិមហរដូវ ជរដូវេកត  ចប់េផតមពី ១េរចែខផលគុនដល់១៥េកតែខអសធ 

* វសសនរដូវ ជរដូវេភលៀងផគរ ចប់េផតមពី ១េរចែខអសធដល់១៥េកតែខកតតិក 
េយងសេងកតេឃញថអវីៗេរចនចប់េផតមពីរេនច េរពះថកនុងសម័យពុទធកល េគរប់រេនចជេដមែខេហយបូរណចរយ 

កំណត់យកែខមិគសិរជែខចូលឆន ំដក់ជែខទី១។ ែតរដូវតមចនទគតិេនះមិនេទៀងទត់េទ េបេរចនឆន ំេទ រដូវរងនឹងកល យេទ 
ជរដូវេកត ៗកល យេទជរដូវរងមិនខន េរពះរដូវេភលៀងកតី រដូវផក -ែផលេឈកតី សុទធែតតមសុរយិគតិទំងអស់។ ដូេចនះេហយ បនជ 
េពលេរកយមក េវលចប់េផតមេរបចុលលសករជេទបរតឡប់េរបតមសុរយិគតិវញិ េហយកំណត់យកចូលឆន ំកនុងែខេចរតែដលជ 
រដូវេកត ។ (ឯកសរេលខ៥) 
២----    ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ - តមចនទគតិ ឆន ំមន៣យ៉ងគឺ: 

* ឆន ំជសុភពឬឆន ំរបរកតី មន៣៥៤ៃថង ែចកេចញជ១២ែខ 
* ឆន ំចរនទ ធិមសឬឆន ំអធិកវរ: មន៣៥៥ៃថង ែចកេចញជ១២ែខ 
* ឆន ំអធិកមស មន៣៨៤ៃថង ែចកេចញជ១៣ែខ គឺែខអសធពីរដង េហបថមសធនឹងទុតិយសធ 
 
 



 េឈម ះឆន ំទំង១២ គឺ:  
 ឆន ំទី១  ជូត ឆន ំកណតុ រ   ឆន ំទី៧     មមី ឆន ំេសះ 
 ឆន ំទី២  ឆលូវ ឆន ំេគ    ឆន ំទី៨  មែម ឆន ំពែព 
 ឆន ំទី៣  ខល ឆន ំខល     ឆន ំទី៩  វក ឆន ំសវ  
 ឆន ំទី៤  េថះ ឆន ំទនសយ   ឆន ំទី១០   រក មន់ 
 ឆន ំទី៥  េរង ឆន ំនគ    ឆន ំទី១១  ច ែឆក 
 ឆន ំទី៦  មសញ់ ឆន ំពស់    ឆន ំទី១២  កុរ រជូក  
៣----    ែខែខែខែខ - តមចនទគតិ ែខមន១២ ែចកជពីរចំែណកគឺ: 
 * ែខ ែដលមន៣០ៃថង េហ ែខេពញ 
 * ែខ ែដលមន២៩ៃថង េហ ែខខត 
 ែខនិមួយៗចប់េផតមពី ១េកត ដល់ ១៥េកត នឹងពី ១េរច ដល់ ១៤េរច(ែខខត) ឬ ១៥េរច(ែខេពញ) 
 ៃថង៨េកត នឹង  ៃថង៨េរច េហៃថងសីល; ៃថង១៤េកត នឹង  ៃថង១៣េរច(ែខខត) ឬ ១៤េរច(ែខេពញ) េហៃថងេករ 
 ៃថង១៥េកត េហៃថងេពញបូរមី; ៃថង ១៤េរច(ែខខត) ឬ ១៥េរច(ែខេពញ) េហៃថងដច់ែខ 

េឈម ះែខនិមួយៗមនេឈម ះែដលេហរេហឫកសមនដួងជសំគល់។  
ឩទហណ៏ ឬកសមិគសិរមនដួងកត ន់ជសំគល់ 
ែខទី១   មិគសិរ   កត ន់ ២៩ៃថង   ែខទី៧  េជសឋ    ពែព     ២៩ឬ៣០ៃថង  

 ែខទី២  បុសស   កត ម ៣០ៃថង   ែខទី៨  អសធ    សីហ:  ៣០ៃថង 
ែខទី៣  មឃ   សវ រពហមណ៏ ២៩ៃថង  ែខទី៩  រសពណ៏  ផក េឈ ២៩ៃថង 
ែខទី៤  ផលគុន   េគ ៣០ៃថង   ែខទី១០  ភរទបទ     រមស ៣០ៃថង 
ែខទី៥  េចរត   ខល  ២៩ៃថង   ែខទី១១  អសសុជ     េសះ  ២៩ៃថង 
ែខទី៦  ពិសខ   រកបី ៣០ៃថង   ែខទី១២  កតតិក     កូនមន់ ៣០ៃថង   

៤    ----ៃថងៃថងៃថងៃថង - ៃថងទំងអស់មន៧។ ៃថងនិមួយៗចប់េនេវលអរធត ែខមរេយងរប់ៃថងអទិតយជៃថងទី១។ ពុទធបញញតតិែដលមនរពះសងឃ 
នឹងឩបសក  ឩបសិក តរមូវឲយយកផុតៃថងេនេវលភលឺគឺេវលអរណុរះ។ បញញតតិេនះបនែតកិចចករជរបេយជន៏ធម៍វន័ិយេទ។ 

អទិតយ      ចនទ          អងគ រ     ពុធ           រពហសបត៏ិ សុរក      េសរ ៏   
ចំពូកទីចំពូកទីចំពូកទីចំពូកទី២    - មហសរងក នត មហសរងក នត មហសរងក នត មហសរងក នត  

ជធមមត របរកតិទិនសុរយិគតិ-ចនទគតិរតូវបនេរៀបេរៀងេដយរកុមេហរសរសតនឹងទំេនៀមទមល ប់ៃនរពះបរមរជវងំ។  
១    ----    សករជសករជសករជសករជ - សករជមនន័យថ "កល,យុគ,សម័យ"  សំរប់សំគល់រពិតតិករណ៏ឬេហតុអសច រយណមួយ។ សករជែដលេរប 
កនុងរបេទសែខមរតំងពីបូរណកលមកមន៖ 

១- បូរណសករជ ចប់េផតម៩១ឆន ំមុនពុទធសករជែតរតូវបនេយងឈប់េរបយូរេហយពំុដឹងេហតុអវីេទ 
២- ពុទធសករជ ចប់េផតម៥៤៤ឆន ំមុនរគិសតសករជ រប់ពីៃថងរពះពុទធរទង់បរនិិពវ នបន១ៃថងគឺពី១េរចែខពិសខឆន ំមសញ់ 
៣- មហសករជ ចប់េផតមកនុងឆន ំ៧៩រគិសតសករជ រតូវនឹងឆន ំេថះ។  
ែខមរេយងនិយមេរប មហសករជ េនសម័យអងគរនឹងមុនសម័យអងគរ។ 

ឯកសរជេរចននិយយពីរបវតតិសករជេនះែតមិនដូចគន សុទទសតេទ។ មននិទនថ េនរបេទសឥណឌ ខងតបូងមនកររត 
តបតយ៉ងខល ំងពីពួកសក: ។ េរកយពីបនមហេជគជ័យយ៉ងសេមបមមក ពួកេនះបនេលកកសរតិយ៏របស់ខលួនរពះនម 
"សលីវហន:"ឲយេឡងេសយរជយ។ េសតចអងគេនះបនតំងសករជរបស់ខលួនេហថសក: ។ 
 រជពងសវតែខមរថរពះបទសេមតចរពះ”អរដិឋពលពហេនរពះេកតុមល” បនតំងសករជមួយែដរកនុងពស៦២៣។ 
(ឯកសរេលខ៩) 
ឯកសរនឹងសីលចរកិេនរបេទសែខមរនឹងេនរបេទសឥណឌ  សរេសរថសក:ឥតមនេរបពកយមហសករជដូចឥឡូវេនះេទ ។ 



 
៤- ចុលលសករជ ចប់េផតមកនុងឆន ំ៦៣៩រគិសតសករជ រតូវនឹងឆន ំកុរ។ 

េគពំុបនដឹងចបស់ពីរបវតតិសករជេនះេទរគន់ែតដឹងថរបែហលចប់េផតមេនរបេទសឥណឌ មុនេគ។ 
ពងសវតភូមបនអះអងថចុលលសករជជសន រពះហសតរបស់រពះសងឃមួយអងគរពះនម"សងករតនមុេនសហន"។ រពះសងឃ 
អងគេនះជអនកជំនញខងកបួនេហរទសសន៏ទយ េរកយពីចកសិកខ បទនឹងេដញេសតចេសយរជយរចួេហយ ក៏ែតងតំង 
ខលួនឯងជេសតចេនភូម ។ (ឯកសរេលខ៧) 
រជពងសវតែខមរេយងថរពះបទបទុមសុរយិវងសបនតំងសករជមួយែដរកនុងពស១១៨៣។(ឯកសរេលខ៩) 
 
២ - ស័ស័ស័ស័កកកក - ស័កមនទំងអស់១០គឺ: 
  ឯកស័ក  េទស័ក  រតីស័ក  ចតវ ស័ក បញច ស័ក 
  ឆស័ក  សបតស័ក អដឋស័ក  នពវស័ក  សំរទឹធិស័ក 
ែខមរេយងេរបស័កភជ ប់ជមួយសករជគឺថស័ករបស់ឆន ំ។ ឩទហណ៏ ឆន ំកុរ នពវស័ក ពស២៥៥១។ 
េយងពំុដឹងចបស់ថេតអនកណបនបេងកតស័កេនះេទ ែតគួរកត់សំគល់ថេនរបេទសេផសងៗឯេទៀតែដលមនរបជជនកន់ 
រពះពុទធសសនដូចរបេទសកមពុជែដរ ដូចជរបេទសលងក  េគគម នេរបស័កនឹងេឈម ះឆន ំេទ េគថពុទធសករជ២៥០០ ឬរគិសត 
សករជ១៩៥៦ែតមតង។ េនរបេទសឥណឌ  កនុងអណេខរតខលះេគេរបែតសករជដូចរបេទសលងក ែដរ។ របេទសភូមក៏គម នេរប 
េឈម ះឆន ំឬស័កែដរ េគនិយមេរបសករជែតមតងដូចជពស២៥០០។ 
េសៀវេភរបស់េលកភលងនួនបញជ ក់ថ ស័កេកតជមួយចុលលសករជគឺថចុលលសករជេកតឆន ំណ េគសនមតឆន ំេនះជឯកស័ក។ 
ចំែណកឯេសៀវេភរបស់េលកលី សុវរី ថស័កេកតកនុងសម័យរពះបទេកតុមលបនេឡងេសយរជយ។ របជនុររសតបនែតង 
តំងមហសករជពីឆន ំេថះពុទធសករជ៦២៣។ 
េបេយងេទេលរបវតតិខងេលេនះេឃញថស័កជរបស់មហសករជឬចុលលសករជ មិនែមនស័ករបស់រពិតតិករណ៏ណមួយ 
េឡយ។ សូមជួយសេងកត ឩទហណ៏ខងេរកមេនះ៖ 

 ឆន ំគស២០០៧រតូវនឹងឆន ំកុរ មហសករជ១៩២៩ រតូវនឹង ចុលលសករជ១៣៦៩ រតូវនឹង ពស២៥៥១ នពវស័ក។ 
េយងេឃញថនពវស័ក(េលខខងចុង)រតូវនឹងមហសករជនឹងចុលលសករជែមន ចុះេហតុអវីបនជេយងថ ឆន ំកុរពស២៥៥១ 
នពវស័កែដរ? 
ចេមលយខងេលេនះមនេនកនុងេសៀវេភ "បញទ ក់សករជ" របស់េលកភលង នួន ភនំេពញ ១៩៥៧ ពិនិតយេដយសេមតចសងឃរជ 
ជួន ណត ដូចតេទ៖ 
រពះពុទធរទង់បរនិិពវ នកនុងឆន ំមសញ់បញច ស័ក។ េបេយងរប់ថយេរកយមកវញិ េឃញថឆន ំមសញ់ែដលរពះពុទធរទង់បរនិិពវ នេន 
េលនពវស័កេទ។ េបស័កេកតេរកយពុទធសករជ េហតុអវីេយងមនេរបស័កកនុងឆន ំមសញ់មុនមនមហសករជនឹងចុលលសករជ 
េហយេឈម ះស័កមិនរតូវេទៀតផង? េលកឩកញញ ៉ េហរធិបតី អុ៊ម យក់ មនរបសសន៏ថ ឯកស័កែដលមនសពវៃថងេនះ ចប់ 
េផតមេរបជមួយគន នឹងចុលលសករជេហយសំរប់ែតចុលលសករជេទគឺថចុលលសករជេកតឆន ំណ េគសនមតឆន ំេនះជឯកស័ក។ 
ឯបញច ស័កែដលេគកំណត់ទុកកនុងឆន ំមសញ់កលរពះពុទធរទង់បរនិិពវ នេនះរគន់ែតជទីសំគល់ខនធ៥ៃនរពះអងគ ែដលរលំត់កនុង 
េពលេនះ។ 
៣ - ពុទថពុទថពុទថពុទថសករជសករជសករជសករជខុសគនខុសគនខុសគនខុសគន  - កនុងឆន ំវកែខមររតូវនឹងរគិសតសករជ១៩៥៦ ភូមកំណត់ថពុទធសករជ២៥០០ឆន ំ ចុលលសករជ១៣១៨ឆន ំ 
បនេធវបុណយធំមួយែដលេយងេហថ"បុណយពក់កណត លសសន"។ 
ចំែណករសុកែខមរេយង បុណយឆលងេចតីយសររីកិធតុបនរបរពិតតេទេនៃថងអទិតយ១៤េកតែខពិសខឆន ំរកនពវស័ក២៥០០រតូវ 
នឹងៃថង១២ឩសភ ១៩៥៧។ េហតុអវីក៏ហុសគន ១ឆន ំ? 
េនរបេទសឥណឌ  លងក  នឹងភូម េគេរប "ពុទធសករជបចចុបបនន" គឺឆន ំដំបូងរបស់ពុទធសករជជឆន ំទី១ ចំែណកឯ របេទសែខមរ 
េសៀម លវ េគរប់ឆន ំដំបូងរបស់ពុទធសករជជឆន ំទី០(សូនយ)េហ "ឆន ំកនលង") ។ (ឯកសរេលខ៧) 



េសចកតីអធិបបយខងេលបញជ ក់ថែខមរេយងរប់ឆន ំ២៥០០ លុះរតែតឆន ំេនះកនលងផុត។ ែតេរកយពីគស១៩៥៧មក សេមតច 
សងឃជួន ណត សេរមចឲយយកពុទធសករជបចចុបបននមកេរបវញិដូចរបេទសននែដលកន់ពុទធសសនទំងអស់ (ភលង នួន) ។ 
៤ - អធិកមសអធិកមសអធិកមសអធិកមស - ឆន ំមន១៣ែខ 
ឩបមដូចេនែថងេពញបូរមីែខមឃឆន ំឆលូវសបតស័កចុលលសករជ១២៨៧ រពះចនទសថិតកនុងឫកសែខបុសស, េពញបូរមីែខផលគុនរពះចនទ 
សថិតកនុងឫកសែខមឃ។ េគចររពះចនទយឺតដូេចនះបនជឆន ំខលអដឌស័កចុលលសករជ១២៨៨រតូវបែនថមែខអសធជបឋមសធ 
នឹងទុតិយសធ េដមបីឲយរពះចនទេទសថិតេនកនុងឫកសរបស់ខលួន។  

បណត ែខទំង១២ មនែខ៣គឺ ផលគុន អសធ នឹងភរទបទ មនដួងមួយគូៗ៖ 
 ផលគុន មនដួងពីរេហ បុពវផលគុណី(េគេឈម ល) នឹង ឩតតរផលគុណី(េគញី) 
 អសធ មនដួងពីរេហ បុពវ សធ(រជសីហ៏េឈម ល) នឹង ឩតតរសធ(រជសីហ៏ញី) 
 ភរទបទ មនដួងពីរេហ បុពវភទទបទ(រមសេឈម ល) នឹង ឩតតរភទទបទ(រមសញី) 
េហតុេនះេហយបនជពីបូរណ េហរអចេលកែខ៣េនះេបរសីចរកវលិដល់ែខណ ឆន ំេនះរតូវេលកែខេនះ េដមបីបរងគប់ 
របរកតិទិន។ ែតេដយពុទធបញញតតិ មនឩេបសថ១០កនុងគិមហរដូវកនុងឆន ំអធិកមស េទបេហរេលកអធិកមសែតែខអសធ។ 
(សូរយិយរតេឡងស័ក  អុ៊ម ពូវ  ពុទធសសនបណឌិ តយ    ភនំេពញ  ១៩៧០)  
៥- ចរនទ ធិមសចរនទ ធិមសចរនទ ធិមសចរនទ ធិមស - បែនថម១ៃថងកនុងែខេជសឋ 
ឯករ បែនថម១ៃថងកនុងែខេជសឋេនះគឺេគចររពះចនទេលឿនហួសវញិ ឩបមេន១េរចែខអសធរពះចនទសថិតកនុងឫកស២េរច។ 
៦- សរងក ន្សរងក ន្សរងក ន្សរងក ន្-- មនន័យថ ដំេណ ររពះអទិតយចូលកន់រសីថមីគឺដំេណ រដច់ឆន ំចស់ផល ស់ឆម ំថមីឬពិធីចូលឆន ំថមី។ 

េយងដឹងថ ឆន ំចនទគតិខលីជងឆន ំសុរយិគតិ។ េដយេហតុថចូលឆន ំយកតមសុរយិគតិ ដូេចនះេទបមនបែនថម១ៃថងឬ 
១ែខកនុងឆន ំខលះ។ តមកបួនេហរសរសត ករបែនថម១ៃថងឬ១ែខ មកពីេគចររពះចនទេលឿនឬយឺតបនតិចៗរល់ឆន ំ រពះចនទមកឋិត 
កនុងឫកសពំុបនេទៀងទត់េហយចូលកនុងឫកសេផសងេទវញិ។ 
េហរសរសតនិយយរសីកលណេរបជរងវ ស់រងវ ល់ ទំងអស់មន១២ រប់ពីរសី០ដល់រសី១១។ មួយរសីមន៣០អងស 
េហយ១អងសមន៦០លិបត ។  េហរកំណត់ៃថងចូលឆន ំេនេវលសុរយិឆលងពីរសី១១ចូលេទដល់រសី០ េហៃថងសរងក នត។  
 ពិធីចូលឆន ំមន៣ៃថង(ឆន ំខលះមន៤ៃថង)។ ៃថងទី១ េហៃថងចូលឆន ំ ៃថងកណត លេហវនប័ត ៃថងចុងេរកយេហៃថងេឡងស័ក។ 
េហរគណនជដំបូងរកៃថងេឡងស័ក   គឺៃថងេឡងស័កេនះេហយែដលផតល់ៃថងឯេទៀតមនៃថងចូលឆន ំ ៃថងវនប័តជេដម។ 
រតូវចងចំថ តមកបួនេហរសរសតែខមរេយង ៃថងេឡងស័ករតវូេនកនុងចេនល ះពី ៃថងេឡងស័ករតវូេនកនុងចេនល ះពី ៃថងេឡងស័ករតវូេនកនុងចេនល ះពី ៃថងេឡងស័ករតវូេនកនុងចេនល ះពី ៦េកតែខេចរត េទ េកតែខេចរត េទ េកតែខេចរត េទ េកតែខេចរត េទ ៥េកតែខពិសខេកតែខពិសខេកតែខពិសខេកតែខពិសខ។    
េបៃថងេឡងស័កេនចេនល ះពី ៦េកតែខេចរត េទ ៩េរចែខេចរត ឆន ំេនះជឆន ំជសុភពឬឆម ំរបរកតីមន១២ែខ។ 
េបៃថងេឡងស័កេនចេនល ះពី ១០េរចែខេចរត េទ ៥េកតែខពិសខ ឆន ំេនះជឆន ំអធិកមសមន១៣ែខ។ 
របូមនតែដលេហរេរបកនុងករគិតេលខេផសងៗេដមបីេធវមហសងក នតសនមតឆន ំទី១របស់សករជនិមួយៗេនៃថងេឡងស័កគឺ: 

-បូរណស័ករជ១ ៃថងពុធ៨េកតែខេចរតឆន ំកុរ 
-ពុទធស័ករជ១  ៃថងរពហសបត៏ិ១៣េកតែខេចរតឆន ំមសញ់ 
-មហស័ករជ១  ៃថងពុធ១១េរចែខេចរតឆន ំេថះ 
-ចុលលស័ករជ១  ៃថងចនទ១២េកតែខេចរតឆន ំកុរ  

ចំពូកទីចំពូកទីចំពូកទីចំពូកទី៣    ----    រេបៀបរកេឈម ះឆន នឹំងស័ករេបៀបរកេឈម ះឆន នឹំងស័ករេបៀបរកេឈម ះឆន នឹំងស័ករេបៀបរកេឈម ះឆន នឹំងស័ក    
េយងអចដឹងបនេដយងយនូវេឈន ះឆន ំ ឬស័ក េបេយងដឹងសករជណមួយ។  
១ - រកេឈម ះឆន ំរកេឈម ះឆន ំរកេឈម ះឆន ំរកេឈម ះឆន ំ - ែខមរេយងរប់ឆន ំជូតជទី១..................ឆន ំកុរជទី១២ 

េបេយងសគ ល់ពុទធសករជ េយងរតូវរក ចំនួនេសស = (ពស + ៥) ែចក ១២  
េបេយងសគ ល់មហសករជ េយងរតូវរក ចំនួនេសស = (មហ + ៣) ែចក ១២ 
េបេយងសគ ល់ចុលលសករជ េយងរតូវរក ចំនួនេសស = (ចល + ១១) ែចក ១២ 
េបេយងសគ ល់រគិសតសករជ េយងរតូវរក ចំនួនេសស = (គស + ៩) ែចក ១២ 



 
ចំនួនេសសេនះេហយជេលខរងរបស់េឈម ះឆន ំ។  
ក-ឩទហណ៏ ពស២៥៥០  
២៥៥០+៥=២៥៥៥ ;  ២៥៥៥ ែចក ១២ បនចំនួនេសស ១១ ;  ឆន ំទី១១ គឺឆន ំច 
ខ- ឩទហណ៏ គស២០០៧ (សករជេរកយៃថងេឡងស័ក) 
២០០៧+៩=២០១៦ ;  ២០១៦ ែចក ១២ បនចំនួនេសស ០  ;  ឆន ំទី០ = ឆន ំទី១២ គឺឆន ំកុរ 

២ - រករករករកស័ក ស័ក ស័ក ស័ក - ចំេពះមហសករជនឹងចុលលសករជ េលខខងចុងជេលខស័ក។ 
េបពុទធសករជគឺេលខខងចុងរបស់(ពស - ២) 
ឩទហណ៏ ពស២៥៥១  ;  (២៥៥១ - ២) = ២៥៤៩  ;  េលខ៩ គឺ នពវស័ក 
េបរគិសតសករជ(សករជេរកយៃថងេឡងស័ក)គឺេលខខងចុងរបស់(គស + ២) 
ឩទហណ៏ គស២០០៧  ;  (២០០៧ + ២) = ២០០៩  ;  េលខ៩ គឺ នពវស័ក 
 

មុននឹងបញច ប់អតថបទសេងខបេនះ  ខញុំសូមអគុណដល់េលកម៉ក់ ភឺនែដលែតងែតបនផតល់បែនថមឯកសរជេរចនកនុងកររសវ 
រជវននរបស់ខមុំ។ មយ៉ងេទៀត ខញុំយល់ថអតថបទេនះចបស់ជមនករភន់រចឡំឬករខវះខតខលះមិនខន សូមអស់េលកអនក 
អនេមតត អធយរស័យនឹងសូមជួយែកតរមូវនឹងបំេពញឲយរតិែតបនរបេសរែថមេទៀតផងចុះ ខញុំសូមអគុណទុកជមុន។ 
           រស់ វ៉ន់ថ 

 
ឯកសរពិេរគះ 
១- វបបធម៍ អរយិធម៍ែខមរ    លី សុវរី ភនំេពញ   ឆន ំ២០០៤ 
២- មហសរងក នត ឱម ែខម ពុទធសសនបណឌិ តយ ភនំេពញ ២០០១  
៣- សូរយយរតេឡងស័ក-របរកតិទិន អុ៊ម ពូវ  ពុទធសសនបណឌិ តយ ភនំេពញ ១៩៧០ 
៤- បញជ ក់សករជ ភលង នួន  ភនំេពញ  ១៩៥៧ 
៥- រពះរជពិធីទវ ទសមស (ភគ១) ពុទធសសនបណឌិ តយ ភនំេពញ ១៩៦៩ 
៦- Astronomie cambodgienne J.G. Faraut Phnom-Penh 1910 

៧- L’Astrologie dans la vie quotidienne en Thaïlande (Thèse de doctorat soutenue par Nathalie Martin)     

     Paris 2001 
៨- Southeast Asian Ephemeris  J.C. Eade USA    1989 

៩- Chroniques Royales du Cambodge – (des origines légendaires jusqu’à Paramaraja 1er)  par Mak Phoeun   Paris 1984 

១០- Samdech Phra Chao Tak Sin Maharat - Roi de Thonburi  (These de doctorat soutenue par Jacqueline de              
      Fels) Paris  1976 
១១- Numismatique et Change n° 317 

 

វលិេទរកទពំរ័ចស់វញិ េដយចុចេលរពញួ  វលិេទរកទពំរ័ចស់វញិ េដយចុចេលរពញួ  វលិេទរកទពំរ័ចស់វញិ េដយចុចេលរពញួ  វលិេទរកទពំរ័ចស់វញិ េដយចុចេលរពញួ  “     ����        “     ែដលេន េកៀនកញចក ់ខងេល និងខងេឆវង។ែដលេន េកៀនកញចក ់ខងេល និងខងេឆវង។ែដលេន េកៀនកញចក ់ខងេល និងខងេឆវង។ែដលេន េកៀនកញចក ់ខងេល និងខងេឆវង។ 

 


