មហសរងកនត
េនះនឹងគណនឆនំកុរនពវស័កព.ស. ២៥៥១ ឥឡូវេនះសរងកនតចូលមកេនៃថងេសរ ៍ ១២េរចៃខេចរតរតូវនឹងៃថងទី១៤
ែខេមស ឆនំ២០០៧ េវលេម៉ ង១២នឹង៤៨នទី រពះអទិ តយចរេចញពីមិនរសី ចូលេទឋិតេនកនុងេមសរសី េដ រផលូវេគចរវ ិថី

តមវង់ េគចររបស់ខួលន មនេទពឆីតមួ យអងគែដលរតូវេវន ចុះមករកសេលកឆតុរពះនមមេហទរ បុ រតីទី៧ៃនកបិល

មហរពហម រទង់េរគឿងអលងករនិ លរតន៍(តបូងព័ណ៍េខៀវ) េសៀតផករតេកៀក(ពួករតវ) ភកសហរសច់ រទយ រទង់គង់ពក់េឆៀង
េលសតវេកងករពះហសតសតំកន់ចរក រពះហសតេឆវងកន់ រតី សូល៍ នំអស់េទពកញញទំងមួយែសនេកដិ េហះេទកន់គុហែកវ

េឈមះគនធមលី នទីភំនៃកលស េនហិមពនត ជទីរបតិ សឋនទុករពះសិរសកបិ លមហរពហមជរពះបិត ដមកល់េលពនមស
នំេចញមកដែងហរបទកសិណភនំរពះសុេមរុតមផលូវរពះអទិ តយចរជគំ រប់៦០នទី េទបនំេទតមកល់ទុកេនកែនលងេដមវ ិញ េហយ

របជុំេទវបុរតេទវធិតចូ លេទរសង់ទឹកកនុងមហរសះអេនតតតែដលមនទឹកហូរេចញពី បំពង់ែកវរតជក់េកសមកសនត េទបនំគន
េទសមទនសីល កនុងភគវតីសភ ែដលវ ិសសកមមេទវបុ រតនិមិមតថវយេដមបីបេនទបង់អពមងគលឲយរជះរសឡះ ចំេរ នសិរ ីសួសីត
ជយមងគល ជនមយុយឹនយូរដល់េទវតនឹ ងមនុសសេលក តំងពីឆនំថីមចូលមកដល់ បនសុខេកសមកសនតតេរៀងេទ។

ៃថងអទិតយ១៣េរចែខេចរត ជវរៈវនប័ ត ៃថងចនទ១៤េរចែខេចរតជវរៈេឡងស័ក ជគរមប់សរងកនត៣ៃថងចូលជសកលឆនំកុរ
នពវស័ក ពស ២៥៥១ តេរៀងេទ។
កនុងឱកសសរងកនតទំង៣ៃថងេនះ សូមរបជជនរបុសរសីេរៀបចំេទវតពលីទទួលសវគមន៍េទវតឆនំថីមនឹងអុជរបទីប ជវល
រពះរតនរត័យេហយខិតខំ លះបង់ចិតតអរកក់ ែដលេកតមនកនុងឆនំចស់េនះឲយរជះរសឡះ តំងចិតតរបរពិតតលក
អ ុនងឆនំថីម

េធវបុណយឲយទនតមរបៃពណី រកសសីលឲយបនខជប់ ខួជន េនះេទវតនឹងឲយពរសពទសធុករ េលកអនកនឹងមនសិរ ីសួសីត
សុភមងគលវ ិបុ លសុខរគប់ របករ រតជក់រតជំអយុយឹនយូរ តេរៀងេទ។

តេទេនះ េដមបីងយយល់អំពីរបរកតិទិនែខមរ ខមំុែចកអតថបទជ៣ចំពូក។

ចំពូកទី១ - សុរ ិយគតិ នឹង ចនទគតិ

េនរបេទសែខមរេយង មុនសម័យបរំង េយងេរប ៃថង ែខ ឆនំ េទតមចនទគតិ សុទធ ែតមកដល់សម័ យបរំង េយងមនេរប
ចនទគតិផងសុរ ិយគតិផង លុះេរកយសម័ យបរំង េយងេរបែតសុរ ិយគតិសុទធ។ េដយេហតុថរបជជនរបេទសែខមរេយងកន់
រពះពុទធសសន ែតងនំគនេធវបុណយទនេទតមរបៃពណីនឹងេទតមរពះពុទធបញញ តិតែដលយកតមចនទគតិ ទំងអស់ ដូេចនះេយង
គួរយល់ន័យខលះៗែដលេរបកុនងចនទគតិ។

១- រដូវ - តមចនទគតិ រដូវមន៣ េហយរដូ វនិមួយៗមនរយ:េពល៤ែខ គឺ:
* េហមនតរដូវ ជរដូវទឹកសេនសមឬរដូ វរង ចប់ េផតមពី ១េរចែខកតតិកដល់១៥េកតែខផលគុន

* គិមហរដូវ ជរដូវេកត ចប់េផតមពី ១េរចែខផលគុនដល់១៥េក តែខអសធ
* វសសនរដូវ ជរដូវេភលៀងផគរ ចប់េផតមពី ១េរចែខអសធដល់១៥េក តែខកតតិក

េយងសេងកតេឃញថអវីៗេរច នចប់េផតមពីរេនច េរពះថកនុងសម័យពុទធកល េគរប់ រេនចជេដមែខេហយបូរណចរយ
កំណត់យកែខមិគសិរជែខចូ លឆនំដក់ ជែខទី១។ ែតរដូ វតមចនទគតិ េនះមិនេទៀងទត់េទ េបេរចនឆនំេទ រដូវរងនឹងកលយេទ
ជរដូ វេកតៗកលយេទជរដូវរងមិនខន េរពះរដូវេភលៀងកតី រដូវផក-ែផលេឈ កីត សុទធែតតមសុរ ិយគតិ ទំងអស់។ ដូេចនះេហយ បនជ
េពលេរកយមក េវលចប់ េផតមេរបចុលលសករជេទ បរតឡប់េរបតមសុរ ិយគតិ វ ិញ េហយកំណត់យកចូ លឆនំកុនងែខេចរតែដលជ
រដូវេកត។ (ឯកសរេលខ៥)

២-- ឆនំ - តមចនទគតិ ឆនំមន៣យ៉ ងគឺ :
* ឆនំជសុភពឬឆនំរបរកតី មន៣៥៤ៃថង ែចកេចញជ១២ែខ
* ឆនំចរនទធិមសឬឆនំអធិកវរ: មន៣៥៥ៃថង ែចកេចញជ១២ែខ
* ឆនំអធិកមស មន៣៨៤ៃថង ែចកេចញជ១៣ែខ គឺ ែខអសធពីរដង េហបថមសធនឹងទុតិយសធ

េឈមះឆនំទំង១២ គឺ :
ឆនំទី១

ជូត

ឆនំកណុត រ

ឆនំទី៧

មមី

ឆនំេសះ

ឆនំទី២
ឆនំទី៣

ឆលូវ
ខល

ឆនំេគ

ឆនំទី៨

មែម

ឆនំពែព

ឆនំខល

ឆនំទី៩

វក

ឆនំសវ

ឆនំទី៤

េថះ

ឆនំទនសយ

ឆនំទី១០

រក

មន់

ឆនំទី៥

េរង

ឆនំនគ

ឆនំទី១១

ច

ែឆក

ឆនំទី៦

មសញ់ ឆនំពស់

ឆនំទី១២

កុរ

រជូក

៣-- ែខ - តមចនទគតិ ែខមន១២ ែចកជពី រចំែណកគឺ :
* ែខ ែដលមន៣០ៃថង េហ ែខេពញ
* ែខ ែដលមន២៩ៃថង េហ ែខខត
ែខនិមួយៗចប់ េផតមពី ១េកត ដល់ ១៥េកត នឹងពី ១េរច ដល់ ១៤េរច(ែខខត) ឬ ១៥េរច(ែខេពញ)
ៃថង៨េកត នឹង ៃថង៨េរច េហៃថងសីល; ៃថង១៤េកត នឹង ៃថង១៣េរច(ែខខត) ឬ ១៤េរច(ែខេពញ) េហៃថងេករ
ៃថង១៥េកត េហៃថងេពញបូ រមី ; ៃថង ១៤េរច(ែខខត) ឬ ១៥េរច(ែខេពញ) េហៃថងដច់ ែខ
េឈមះែខនិមួយៗមនេឈមះែដលេហរេហឫកសមនដួងជសំគល់។
ឩទហណ៏ ឬកសមិគសិរមនដួងកតន់ជសំគល់
ែខទី១

មិគសិរ

កតន់

២៩ៃថង

ែខទី៧

េជសឋ

ពែព

២៩ឬ៣០ៃថង

ែខទី២

បុសស

កតម

៣០ៃថង

ែខទី៨

អសធ

សីហ:

ែខទី៣

មឃ

សវរពហមណ៏ ២៩ៃថង

ែខទី៩

រសពណ៏ ផកេឈ

២៩ៃថង

ែខទី៤

េគ

៣០ៃថង

ែខទី១០

ភរទបទ

រមស

៣០ៃថង

ែខទី៥

ផលគុន
េចរត

ខល

២៩ៃថង

ែខទី១១

េសះ

២៩ៃថង

ែខទី៦

ពិសខ

រកបី

៣០ៃថង

ែខទី១២

អសសុជ
កតតិក

កូនមន់

៣០ៃថង

៣០ៃថង

៤ -ៃថង - ៃថងទំងអស់មន៧។ ៃថងនិមួយៗចប់េនេវលអរធត ែខមរេយងរប់ៃថងអទិតយជៃថងទី១។ ពុទធបញញ តិតែដលមនរពះសងឃ
នឹងឩបសក ឩបសិក តរមូវឲយយកផុតៃថងេនេវលភលឺគឺេវលអរុណរះ។ បញញ តិតេនះបនែតកិចចករជរបេយជន៏ធម៍ វ ិន័យេទ។
អទិតយ

ចនទ

អងគរ

ពុធ

រពហសបតិ៏

សុរក

េសរ ៏

ចំពូកទី២ - មហសរងកនត
ជធមមត របរកតិទិនសុរ ិយគតិ-ចនទគតិរតូវបនេរៀបេរៀងេដយរកុមេហរសរសតនឹងទំ េនៀមទមលប់ ៃនរពះបរមរជវំង។
១ - សករជ - សករជមនន័ យថ "កល,យុគ,សម័ យ" សំរប់សំគល់រពិតិតករណ៏ឬេហតុអសចរយណមួយ។ សករជែដលេរប
កនុងរបេទសែខមរតំងពីបូរណកលមកមន៖
១- បូរណសករជ ចប់ េផតម៩១ឆនំមុនពុទធសករជែតរតូវបនេយងឈប់ េរប យូរេហយពុំដឹងេហតុ អីវេទ
២- ពុទធសករជ ចប់ េផតម៥៤៤ឆនំមុនរគិ សតសករជ រប់ ពីៃថងរពះពុទធរទង់បរ ិនិ ពវនបន១ៃថងគឺពី១េរចែខពិសខឆនំមសញ់
៣- មហសករជ ចប់េផតមកនុងឆនំ៧៩រគិសតសករជ រតូវនឹ ងឆនំេថះ។

ែខមរេយងនិ យមេរប មហសករជ េនសម័ យអងគរនឹងមុនសម័យអងគរ។

ឯកសរជេរចននិយយពីរបវតតិសករជេនះែតមិ នដូចគនសុទទសតេទ។ មននិទនថ េនរបេទសឥណ
ឌ ខងតបូងមនកររត

តបតយ៉ ងខលំងពីពួកសក: ។ េរកយពី បនមហេជគជ័យយ៉ ងសេមបមមក ពួកេនះបនេលកកសរតិយ៏របស់ខួលនរពះនម
"សលីវហន:"ឲយេឡងេសយរជយ។ េសតចអងគេនះបនតំងសករជរបស់ខួលនេហថសក: ។

រជពងសវតែខមរថរពះបទសេមតចរពះ”អរ ិដឋពលពហេនរពះេកតុមល” បនតំងសករជមួ យែដរកនុងពស៦២៣។

(ឯកសរេលខ៩)

ឯកសរនឹងសីលចរ ិកេនរបេទសែខមរនឹងេនរបេទសឥណ
ឌ សរេសរថសក:ឥតមនេរប ពកយមហសករជដូចឥឡូវេនះេទ ។

៤- ចុលលសករជ ចប់េផតមកនុងឆនំ៦៣៩រគិសតសករជ រតូវនឹ ងឆនំកុរ។

េគពុំបនដឹ ងចបស់ពីរបវតតិសករជេនះេទរគន់ ែតដឹងថរបែហលចប់ េផតមេនរបេទសឥណ
ឌ មុនេគ។
ពងសវតភូ មបនអះអងថចុលស
ល ករជជសនរពះហសតរបស់រពះសងឃមួ យអងគរពះនម"សងករតនមុេនសហន"។ រពះសងឃ
អងគេនះជអនកជំ នញខងកបួនេហរទសសន៏ ទយ េរកយពីចកសិកខបទនឹងេដញេសតចេសយរជយរួចេហយ ក៏ែតងតំង
ខលួនឯងជេសតចេនភូ ម ។ (ឯកសរេលខ៧)
រជពងសវតែខមរេយងថរពះបទបទុមសុរ ិយវងសបនតំងសករជមួ យែដរកនុងពស១១៨៣។(ឯកសរេលខ៩)
២ - ស័ក - ស័កមនទំងអស់១០គឺ:
ឯកស័ក

េទស័ក

រតីស័ក

ចតវស័ក

បញចស័ក

ឆស័ក

សបតស័ក

អដឋស័ក

នពវស័ក

សំរ ឹទធិស័ក

ែខមរេយងេរបស័កភជប់ ជមួយសករជគឺ ថស័ករបស់ឆនំ។ ឩទហណ៏ ឆនំកុរ នពវស័ក ពស២៥៥១។
េយងពុំដឹងចបស់ថេត អនកណបនបេងកតស័កេនះេទ ែតគួរកត់សំគល់ថេនរបេទសេផសងៗឯេទៀតែដលមនរបជជនកន់
រពះពុទធសសនដូចរបេទសកមពុជែដរ ដូចជរបេទសលងក េគគមនេរប ស័កនឹងេឈមះឆនំេទ េគថពុទធសករជ២៥០០ ឬរគិ សត

សករជ១៩៥៦ែតមតង។ េនរបេទសឥណ
ឌ កនុងអណេខរតខលះេគេរបែតសករជដូចរបេទសលងកែដរ។ របេទសភូ មក៏គមនេរប
េឈមះឆនំឬស័កែដរ េគនិយមេរប សករជែតមតងដូចជពស២៥០០។
េសៀវេភរបស់េលកភលងនួនបញ
ជ ក់ថ ស័កេកតជមួ យចុ លស
ល ករជគឺថចុ លស
ល ករជេកតឆនំណ េគសនមតឆនំេនះជឯកស័ក។
ចំែណកឯេសៀវេភរបស់េលកលី សុវ ីរ ថស័កេកតកនុងសម័យរពះបទេកតុ មលបនេឡងេសយរជយ។ របជនុ ររសតបនែតង
តំងមហសករជពីឆនំេថះពុទធសករជ៦២៣។

េបេយងេទេលរបវតតិខងេលេនះេឃញថស័កជរបស់មហសករជឬចុ លស
ល ករជ មិនែមនស័ករបស់រពិតិតករណ៏ណមួ យ
េឡយ។ សូមជួ យសេងកត ឩទហណ៏ខងេរកមេនះ៖
ឆនំគស២០០៧រតូវនឹងឆនំកុរ មហសករជ១៩២៩ រតូវនឹង ចុលលសករជ១៣៦៩ រតូវនឹង ពស២៥៥១ នពវស័ក។
េយងេឃញថនពវស័ក(េលខខងចុង)រតូវនឹងមហសករជនឹងចុលលសករជែមន ចុះេហតុអីវបនជេយងថ ឆនំកុរពស២៥៥១
នពវស័កែដរ?
ចេមលយខងេលេនះមនេនកនុងេសៀវេភ "បញ
ទ ក់សករជ" របស់េលកភលង នួន ភនំេពញ ១៩៥៧ ពិនិតយេដយសេមតចសងឃរជ
ជួន ណត ដូចតេទ៖

រពះពុទធរទង់បរ ិនិពវនកនុងឆនំមសញ់បញចស័ក។ េប េយងរប់ ថយេរកយមកវ ិញ េឃញថឆនំមសញ់ែដលរពះពុទធរទង់បរ ិនិពវនេន
េលនពវស័កេទ។ េបស័កេកតេរកយពុទធសករជ េហតុអីវេយងមនេរបស័កកនុងឆនំមសញ់មុនមនមហសករជនឹងចុលស
ល ករជ

េហយេឈមះស័កមិ នរតូវេទៀតផង? េលកឩកញញ៉េហរធិ បតី អ៊ុម យក់ មនរបសសន៏ ថ ឯកស័កែដលមនសពវៃថងេនះ ចប់
េផតមេរបជមួយគននឹងចុ លស
ល ករជេហយសំរប់ែតចុ លលសករជេទគឺ ថចុលលសករជេក តឆនំណ េគសនមតឆនំេនះជឯកស័ក។
ឯបញចស័កែដលេគកំ ណត់ទុកកនុងឆនំមសញ់កលរពះពុទធរទង់បរ ិនិពវនេនះរគន់ែតជទីសំគល់ខនធ៥ៃនរពះអងគ ែដលរ ំលត់កុនង
េពលេនះ។

៣ - ពុទសករជខុ
ថសករជខុសគន - កនុងឆនំវកែខមររតូវនឹងរគិ សតសករជ១៩៥៦ ភូមកំណត់ថពុ ទធសករជ២៥០០ឆនំ ចុលលសករជ១៣១៨ឆនំ
សករជ

បនេធវបុណយធំមួយែដលេយងេហថ"បុណយពក់កណ
ត លសសន"។

ចំែណករសុកែខមរេយង បុណយឆលងេចតី យសរ ីរ ិកធតុ បនរបរពិតតេទេនៃថងអទិតយ១៤េកតែខពិសខឆនំរកនពវស័ក២៥០០រតូវ
នឹងៃថង១២ឩសភ ១៩៥៧។ េហតុអីវក៏ហុសគន១ឆនំ?
េនរបេទសឥណ
ឌ លងក នឹងភូម េគេរប "ពុទធសករជបចចុបបនន" គឺឆនំដំបូងរបស់ពុទធសករជជឆនំទី១ ចំែណកឯ របេទសែខមរ
េសៀម លវ េគរប់ ឆនំដំបូងរបស់ពុទធសករជជឆនំទី០(សូនយ)េហ "ឆនំកនលង") ។ (ឯកសរេលខ៧)

េសចកតីអធិ បបយខងេលបញ
ជ ក់ថែខមរេយងរប់ ឆនំ២៥០០ លុះរតែតឆនំេនះកនលងផុ ត។ ែតេរកយពីគស១៩៥៧មក សេមតច
សងឃជួន ណត សេរមចឲយយកពុទធសករជបចចុបបននមកេរបវ ិញដូចរបេទសននែដលកន់ពុទធសសនទំងអស់ (ភលង នួន) ។

៤ - អធិកមស - ឆនំមន១៣ែខ

ឩបមដូចេនែថងេពញបូ រមីែខមឃឆនំឆូលវសបតស័កចុ លស
ល ករជ១២៨៧ រពះចនទសិត
ថ កនុងឫកសែខបុ សស, េពញបូ រមី ែខផលគុនរពះចនទ

សថិតកនុងឫកសែខមឃ។ េគចររពះចនទយឺតដូេចនះបនជឆនំខលអដឌស័កចុ លស
ល ករជ១២៨៨រតូវបែនថមែខអសធជបឋមសធ
នឹងទុតិយសធ េដមបីឲយរពះចនទេទសថិតេនកនុងឫកសរបស់ខួលន។

បណ
ត ែខទំង១២ មនែខ៣គឺ ផលគុន អសធ នឹងភរទបទ មនដួងមួ យគូៗ៖
ផលគុន មនដួងពី រេហ បុពវផលគុណី(េគេឈមល) នឹង ឩតតរផលគុណី(េគញី)

អសធ មនដួងពី រេហ បុពវសធ(រជសីហ៏េឈមល) នឹង ឩតតរសធ(រជសីហ៏ញី)
ភរទបទ មនដួងពី រេហ បុពវភទទបទ(រមសេឈមល) នឹង ឩតតរភទទបទ(រមសញី)
េហតុ េនះេហយបនជពីបូរណ េហរអចេលកែខ៣េនះេបរសីចរកវ ិលដល់ែខណ ឆនំេនះរតូវេលកែខេនះ េដ មបីបរងគប់
របរកតិទិន។ ែតេដយពុទធបញញ តិត មនឩេបសថ១០កនុងគិ មហរដូវកនុងឆនំអធិកមស េទ បេហរេលកអធិកមសែតែខអសធ។
(សូរយិយរតេឡងស័ក អ៊ុម ពូ វ ពុ ទធសសនបណិឌ តយ ភនំេពញ ១៩៧០)
ន
៥- ចរនទធិមស - បែនថម១ៃថងកុងែខេជសឋ

ឯករ បែនថម១ៃថងកុនងែខេជសឋេនះគឺេគចររពះចនទេលឿនហួសវ ិញ ឩបមេន១េរចែខអសធរពះចនទសិត
ថ កនុងឫកស២េរច។

៦- សរងកន្-- មនន័យថ ដំ េណររពះអទិតយចូ លកន់រសីថីមគឺដំេណរដច់ ឆនំចស់ផលស់ឆមំថីមឬពិធីចូលឆនំថីម។

េយងដឹងថ ឆនំចនទគតិ ខីលជងឆនំសុរ ិយគតិ។ េដយេហតុ ថចូលឆនំយកតមសុរ ិយគតិ ដូេចនះេទ បមនបែនថម១ៃថងឬ
១ែខកនុងឆនំខលះ។ តមកបួនេហរសរសត ករបែនថម១ៃថងឬ១ែខ មកពីេគចររពះចនទេលឿនឬយឺតបនតិចៗរល់ឆនំ រពះចនទមកឋិត
កនុងឫកសពុំ បនេទៀងទត់េហយចូលកនុងឫកសេផសងេទវ ិញ។

េហរសរសតនិយយរសីកលណេរប ជរងវស់រងវល់ ទំងអស់មន១២ រប់ពីរសី០ដល់រសី១១។ មួយរសីមន៣០អងស

េហយ១អងសមន៦០លិបត។ េហរកំណត់ៃថងចូលឆនំេនេវលសុរ ិយឆលងពីរសី១១ចូ លេទដល់រសី០ េហៃថងសរងកនត។
ពិធីចូលឆនំមន៣ៃថង(ឆនំខលះមន៤ៃថង)។ ៃថងទី១ េហៃថងចូលឆនំ ៃថងកណ
ត លេហវនប័ត ៃថងចុងេរកយេហៃថងេឡងស័ក។
េហរគណនជដំបូងរកៃថងេឡងស័ក គឺៃថងេឡងស័កេនះេហយែដលផតល់ៃថងឯេទៀតមនៃថងចូលឆនំ ៃថងវនប័តជេដម។
រតូវចងចំថ តមកបួនេហរសរសតែខមរេយង ៃថងេឡងស័ករតូវេនកនុងចេនលះពី ៦េក
េកតែខេចរត េទ ៥េក
េកតែខពិសខ។
ខ
េបៃថងេឡងស័កេនចេនលះពី ៦េកតែខេចរត េទ ៩េរចែខេចរត ឆនំេនះជឆនំជសុភពឬឆមំរបរកតី មន១២ែខ។
េបៃថងេឡងស័កេនចេនលះពី ១០េរចែខេចរត េទ ៥េកតែខពិសខ ឆនំេនះជឆនំអធិកមសមន១៣ែខ។
រូបមនតែដលេហរេរបកុនងករគិតេលខេផសងៗេដមបីេធវមហសងកនតសនមតឆនំទី១របស់សករជនិមួយៗេនៃថងេឡងស័កគឺ :
-បូរណស័ករជ១

ៃថងពុធ៨េក តែខេចរតឆនំកុរ

-ពុទធស័ករជ១

ៃថងរពហសបតិ៏១៣េកតែខេចរតឆនំមសញ់

-មហស័ករជ១

ៃថងពុធ១១េរចែខេចរតឆនំេថះ

-ចុលស
ល ័ករជ១

ៃថងចនទ១២េកតែខេចរតឆនំកុរ

ចំពូកទី៣ - រេបៀបរកេឈមះឆនន
ំ ឹងស័ក
េយងអចដឹងបនេដយងយនូវេឈនះឆនំ ឬស័ក េប េយងដឹងសករជណមួយ។

១ - រកេឈមះឆនំ - ែខមរេយងរប់ឆនំជូតជទី១..................ឆនំកុរជទី១២
េបេយងសគល់ពុទធសករជ េយងរតូវរក ចំនួនេសស = (ពស + ៥) ែចក ១២
េបេយងសគល់មហសករជ េយងរតូវរក ចំ នួនេសស = (មហ + ៣) ែចក ១២
េបេយងសគល់ចុលលសករជ េយងរតូវរក ចំនួនេសស = (ចល + ១១) ែចក ១២
េបេយងសគល់រគិ សស
ត ករជ េយងរតូវរក ចំ នួនេសស = (គស + ៩) ែចក ១២

ចំនួនេសសេនះេហយជេលខរងរបស់េឈមះឆនំ។
ក-ឩទហណ៏ ពស២៥៥០
២៥៥០+៥=២៥៥៥ ; ២៥៥៥ ែចក ១២ បនចំនួនេសស ១១ ; ឆនំទី១១ គឺឆនំច
ខ- ឩទហណ៏ គស២០០៧ (សករជេរកយៃថងេឡងស័ក)
២០០៧+៩=២០១៦ ; ២០១៦ ែចក ១២ បនចំនួនេសស ០ ; ឆនំទី០ = ឆនំទី១២ គឺឆនំកុរ
២ - រកស័
រកស័ក - ចំេពះមហសករជនឹងចុលលសករជ េលខខងចុងជេលខស័ក។
េបពុទធសករជគឺេលខខងចុ ងរបស់(ពស - ២)
ឩទហណ៏ ពស២៥៥១ ; (២៥៥១ - ២) = ២៥៤៩ ; េលខ៩ គឺ នពវស័ក
េបរគិ សស
ត ករជ(សករជេរកយៃថងេឡងស័ក)គឺេលខខងចុងរបស់(គស + ២)
ឩទហណ៏ គស២០០៧ ; (២០០៧ + ២) = ២០០៩ ; េលខ៩ គឺ នពវស័ក
មុននឹងបញចប់អតថបទសេងខបេនះ ខញំុសូមអគុណដល់េលកម៉ក់ ភឺនែដលែតងែតបនផតល់បែនថមឯកសរជេរចនកនុងកររសវ
រជវននរបស់ខំុម។ មយ៉ ងេទៀត ខញំុយល់ថអតថបទេនះចបស់ជមនករភន់រចឡំឬករខវះខតខលះមិនខន សូមអស់េលកអនក
អនេមតតអធយរស័យនឹងសូមជួយែកតរមូវនឹងបំេពញឲយរ ិតែតបនរបេសរែថមេទៀតផងចុះ ខញុំសូមអគុណទុ កជមុន។
រស់ វ៉ ន់ថ

ឯកសរពិេរគះ
១- វបបធម៍ អរ ិយធម៍ ែខមរ
២- មហសរងកនត

លី សុវ ីរ
ឱម ែខម

ភនំេពញ

ឆនំ២០០៤

ពុទធសសនបណិឌ តយ

ភនំេពញ ២០០១

៣- សូរយយរតេឡងស័ក-របរកតិទិន

អ៊ុម ពូវ

ពុទធសសនបណិឌ តយ

៤- បញ
ជ ក់សករជ

ភនំេពញ

១៩៥៧

ភលង នួន

៥- រពះរជពិធីទវទសមស (ភគ១)

ពុទធសសនបណិឌ តយ

ភនំេពញ ១៩៧០

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
វលេទរកទំ
ពរ័ ចស់វញ
ិ
ិ េដយចុ ចេលរពួញ “  “ ែដលេន េកៀនកញច ក់ ខងេល និងខងេឆវង។

