
ពិធីបុណយទវ ទសមស 
    
 មិគសិរ      បុសស           មឃ              ផលគុន                    េចរត          ពិសខ          

 
    
  េជសឋ   អសធ     រសពណ៏           ភរទបទ                អសសុជ         កតតិក   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  មឃបូជមឃបូជមឃបូជមឃបូជ    :::: ៃថង១៥េកតែខមឃ 
  -៣ែខមុនបរនិិពវ ន ជៃថងមហសននិបត រទង់ដក់ជនម យុសងខ រ 

-៩ែខេរកយកររតស់ដឹង ជៃថងរបជំុ១២៥០សវកជរមះវន័ិយគឺ មិនរតូវេធវបប េធវែតអំេពលអនិង 
  របរពិតតវបិសសន 

  រតសតិសរងក នត រតសតិសរងក នត រតសតិសរងក នត រតសតិសរងក នត :::: ចប់ពីែថង១២ដល់១៥េរចែខផលគុន (៤ែថង) 
  គឺដំេណ រផត ច់ឆន ំចស់ផល ស់ឆន ំថមី មនពិធីសូរតភណយកខ េលងេភលងរតុដិ ររំតុដិ េរចៀងរតុដិ 
  ចូលឆន ំថមីចូលឆន ំថមីចូលឆន ំថមីចូលឆន ំថមី    :::: មន៣ឬ៤ែថងេរចនេនកនុងែខេចរត 
  គឺែថងចូលឆន ំ ែថងវន័បត ែថងេឡងស័ក។  ែថងេឡងស័ករតូវេនចេនល ះពី៦េកតែខេចរតេទ៥េកតែខពិសខ 
  ពិសខបូជ ពិសខបូជ ពិសខបូជ ពិសខបូជ :::: ៃថង១៥េកតែខពិសខ 
  ជៃថងមហមងគលេរពះជៃថងរទង់របសូតិ រទង់រតស់ដឺង និងរទង់រលំត់ខនធចូលបរនិិពវ ន 
រចត់រពះនរចត់រពះនរចត់រពះនរចត់រពះនងគ័លងគ័លងគ័លងគ័ល    ::::     ៃថង៤េរចែខពិសខ    (៣ែថងមុនមនពិធីបូជេទវតនិងរពះែរស) 
  ចូលវសស ចូលវសស ចូលវសស ចូលវសស :::: ចប់ពីែថង១េរចែខអសធដល់ែថង១៥េកតែខអសសុជ មនចំនួន៣ែខ 
  ចំេពះឆន ំអធិកមសែដលមន១៣ែខ េយងរតូវយកៃថងចូលវសសចប់ពី១េរចែខទុទិយសធ។ 
  រពះសងឃរតូវបំេពញធុរ:២របករកនុងរពះពុទធសសនគឺ 

- គនថធុរ: មនេរៀនធម៌អថ៍ គមពីរពះៃរតបិដក 
- វបិសសនធុរ: មនេរៀនសមណ:ធម៌េធវឲយចិតតសងប់សង ត់ 

  បុណយកន់បិណឌ នឹងភជុំបិណយបុណយកន់បិណឌ នឹងភជុំបិណយបុណយកន់បិណឌ នឹងភជុំបិណយបុណយកន់បិណឌ នឹងភជុំបិណយ : ចប់ពីែថង១េរចដល់ែថង១៥េរចែខភរទបទ (១៥ៃថង) 
  - ២ែខេរកយចូលវសស ឩទទិសផលបុណយដល់រគួសរែដលបនចកេលកេនះេទកន់បរេលក 
  - ពី១េរចដល់១៤េរចេហកន់បិណឌ  ចំែណកៃថង១៥េរចេហៃថងភជុំបិណឌ  
  កថិនទន កថិនទន កថិនទន កថិនទន :::: ចប់ពីែថង១េរចែខអសសុជដល់ែថង១៥េកតែខកតតិក (២៩ែថង) 
  - ែថង១៥េកតែខអសសុជជែថងេចញវសសេហៃថង "មហបវរណ" 
  - បុណយផគត់ផគង់ដល់រពះសងឃែដលគង់ចំវសស 
  បុណយអំុទូបុណយអំុទូបុណយអំុទូបុណយអំុទូក បែណត តរបទីប ក បែណត តរបទីប ក បែណត តរបទីប ក បែណត តរបទីប អកអំបុកអកអំបុកអកអំបុកអកអំបុកសំពះរពះែខសំពះរពះែខសំពះរពះែខសំពះរពះែខ    :::: ែថង១៤េកត ១៥េកតនិងែថង១េរចែខកតតិក (៣ែថង) 
  ែថង១៥េកតជៃថងអកអំបុក-សំពះរពះែខ  

មឃបូជ ចូលឆន ំថមី 
 

ពិសខបូជ 
រចត់រពះនងគ័ល 
 

រតសតិសរងក នត 

ចូលវសស កន់បិណឌ  
ភជុំបិណឌ  

េចញវសស 
កថិនទន 

អំុទូក 
សំពះរពះែខ 



រពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមស    

ពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយ    
ទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមស    

2017 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន រំកនពវរកនពវរកនពវរកនពវស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៦១៦១៦១៦១    
2018 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន ចំសំរទិធិចសំរទិធិចសំរទិធិចសំរទិធិស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៦២៦២៦២៦២    
2019 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន កុំរកុរកុរកុរឯកឯកឯកឯកស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៦៣៦៣៦៣៦៣    
2020 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន ជូំតេទជូតេទជូតេទជូតេទស័កស័កស័កស័ក២៥៦២៥៦២៥៦២៥៦៤៤៤៤    

មឃបជូមឃបជូមឃបជូមឃបជូ    េសរ ៍11 កមភៈ ពុធ 31 មករ  អងគ រ 19 កមភៈ េសរ ៍8 កមភៈ 

រតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នត    ((((៤៤៤៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    សុរក 24 មីន អងគ រ 13 មីន ចនទ 1 េមស សុរក 20 មីន 

ចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមី    សុរក 14 េមស 

  3H12 

េសរ ៍14 េមស 

  9H12 

អទិតយ 14 េមស 

 15H12 

ចនទ 13 េមស 

 20H48 

ពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូ    ពុធ 10 ឩសភ អទិតយ 29 េមស េសរ ៍18 ឩសភ ពុធ 6 ឩសភ 

រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័    អទិតយ 14 ឩសភ រពហសបត, 3 ឩសភ ពុធ 22 ឩសភ អទិតយ 10 ឩសភ 

ចូលវសសចូលវសសចូលវសសចូលវសស    ((((៣៣៣៣ែខែខែខែខ))))    អទិតយ 9 កកកដ េសរ ៍28 កកកដ ពុធ 17 កកកដ ចនទ 6 កកកដ 

កនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌ     ((((១៤១៤១៤១៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    ពុធ 6 កញញ  អងគ រ 25 កញញ  េសរ ៍14 កញញ  រពហសបត, 3  កញញ  

ភជុបំណិឌភជុបំណិឌភជុបំណិឌភជុបំណិឌ     ពុធ 20 កញញ  អងគ រ 9 តុល េសរ ៍28 កញញ  រពហសបត, 17 កញញ  

េចញវសសេចញវសសេចញវសសេចញវសស    រពហសបត, 5 តុល ពុធ 24 តុល អទិតយ 13 តុល សុរក 2 តុល 

កថនិទនកថនិទនកថនិទនកថនិទន    ((((២៩២៩២៩២៩ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    សុរក 6 តុល រពហសបត, 25 តុល ចនទ 14 តុល េសរ ៍3 តុល 

បណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំក    ((((៣៣៣៣ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    រពហសបត, 2 វចិឆិក ពុធ 21 វចិឆិក អទិតយ 10 វចិឆិក សុរក 30 តុល 

    
 

រពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមស    

ពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយ    
ទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមស    

2021 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន ឆំលូវរតីឆលូវរតីឆលូវរតីឆលូវរតីស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៦៥៦៥៦៥៦៥    
2022 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន ខំលចតវខលចតវខលចតវខលចតវ ស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៦៦៦៦៦៦៦៦    
2023 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន េំថះបញចេថះបញចេថះបញចេថះបញច ស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៦៧៦៧៦៧៦៧    
2024 

ឆន ំឆន ំឆន ំឆន េំរងឆេរងឆេរងឆេរងឆស័កស័កស័កស័ក២៥៦២៥៦២៥៦២៥៦៨៨៨៨    

មឃបជូមឃបជូមឃបជូមឃបជូ    រពហសបត, 28 មករ ពុធ 16 កមភៈ  អទិតយ 5 កមភៈ េសរ ៍24 កមភៈ 

រតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នត    ((((៤៤៤៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    ពុធ 10 មីន អងគ រ 29 មីន េសរ ៍18 មីន សុរក 5 េមស 

ចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមី    ពុធ 14 េមស 

  4H00 

រពហសបត, 14 េមស 

  10H00 

សុរក 14 េមស 

 16H00 

េសរ ៍13 េមស 

 22H24 

ពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូ    ចនទ 26 េមស អទិតយ 15 ឩសភ រពហសបត, 4 ឩសភ ពុធ 22 ឩសភ 

រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័    សុរក 30 េមស រពហសបត, 19 ឩសភ ចនទ 8 ឩសភ អទិតយ 26 ឩសភ 

ចូលវសសចូលវសសចូលវសសចូលវសស    ((((៣៣៣៣ែខែខែខែខ))))    អទិតយ 25 កកកដ រពហសបត, 14 កកកដ ពុធ 2 សីហ អទិតយ 21 កកកដ 

កនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌ     ((((១៤១៤១៤១៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    ពុធ 22 កញញ  អទិតយ 11 កញញ  េសរ ៍30 កញញ  ពុធ 18 កញញ  

ភជុ ំភជុ ំភជុ ំភជុបំណិឌបណិឌបណិឌបណិឌ     ពុធ 6 តុល អទិតយ 25 កញញ  េសរ ៍14 តុល ពុធ 2 តុល 

េចញវសសេចញវសសេចញវសសេចញវសស    រពហសបត, 21 តុល ចនទ 10 តុល អទិតយ 29 តុល រពហសបត, 17 តុល 

កថនិទនកថនិទនកថនិទនកថនិទន    ((((២៩២៩២៩២៩ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    សុរក 22 តុល អងគ រ 11 តុល ចនទ 30 តុល សុរក 18 តុល 

បណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំក    ((((៣៣៣៣ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    រពហសបត, 18 វចិឆិក ចនទ 7 វចិឆិក អទិតយ 26 វចិឆិក រពហសបត, 14 វចិឆិក 

 
 
 
 



រពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមស    

ពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយ    
ទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមស    

2025 

ឆន មំសញ់សបតស័កឆន មំសញ់សបតស័កឆន មំសញ់សបតស័កឆន មំសញ់សបតស័ក២៥២៥២៥២៥៦៩៦៩៦៩៦៩    
2026 

ឆន មំមអីដឌស័កឆន មំមអីដឌស័កឆន មំមអីដឌស័កឆន មំមអីដឌស័ក២៥២៥២៥២៥៧០៧០៧០៧០    
2027 

ឆន មំែមឆន មំែមឆន មំែមឆន មំែមនពវនពវនពវនពវស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៧១៧១៧១៧១    
2028 

ឆន វំកឆន វំកឆន វំកឆន វំកសំរទិធសំរទិធសំរទិធសំរទិធស័កស័កស័កស័ក២៥២៥២៥២៥៧២៧២៧២៧២    

មឃបជូមឃបជូមឃបជូមឃបជូ    ពុធ 12 កមភៈ ចនទ 2 កមភៈ  អទិតយ 21 កមភៈ រពហសបត, 10 កមភៈ 

រតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នត    ((((៤៤៤៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    អងគ រ 25 មីន អទិតយ 15 មីន េសរ ៍3 េមស ពុធ 22 មីន 

ចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមី    ចនទ 14 េមស 

  4H48 

អងគ រ 14 េមស 

  10H48 

ពុធ 14 េមស 

 16H48 

រពហសបត, 13 េមស 

 23H12 

ពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូ    អទិតយ 11 ឩសភ សុរក 1 ឩសភ រពហសបត, 20 សភ ចនទ 8 ឩសភ 

រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័    រពហសបត, 15 ឩសភ អងគ រ 5 ឩសភ ចនទ 24 ឩសភ សុរក 12 ឩសភ 

ចូលវសសចូលវសសចូលវសសចូលវសស    ((((៣៣៣៣ែខែខែខែខ))))    សុរក 11 កកកដ រពហសបត, 30 កកកដ ចនទ 19 កកកដ សុរក 7 កកកដ 

កនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌ     ((((១៤១៤១៤១៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    ចនទ 8 កញញ  អទិតយ 27 កញញ  រពហសបត, 16 កញញ  ចនទ 4 កញញ  

ភជុបំណិឌភជុបំណិឌភជុបំណិឌភជុបំណិឌ     ចនទ 22 កញញ  អទិតយ 11 តុល រពហសបត, 30 កញញ  ចនទ 18 តុល 

េចញវសសេចញវសសេចញវសសេចញវសស    អងគ រ 7 តុល ចនទ 26 តុល សុរក 15 តុល អងគ រ 3 តុល 

កថនិទនកថនិទនកថនិទនកថនិទន    ((((២៩២៩២៩២៩ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    ពុធ 8 តុល អងគ រ 27 តុល េសរ ៍16 តុល ពុធ 4 តុល 

បណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំក    ((((៣៣៣៣ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    អងគ រ 4 វចិឆិក ចនទ 23 វចិឆិក សុរក 12 វចិឆិក អងគ រ 31 តុល 

 

រពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមសរពះរជពធិទីវ ទសមស    

ពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយពធិបីណុយ    
ទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមសទវ ទសមស    

2029 

ឆន រំកឯកស័កឆន រំកឯកស័កឆន រំកឯកស័កឆន រំកឯកស័ក២៥៧៣២៥៧៣២៥៧៣២៥៧៣    
2030 

ឆន ចំេទស័កឆន ចំេទស័កឆន ចំេទស័កឆន ចំេទស័ក២៥៧៤២៥៧៤២៥៧៤២៥៧៤    
2031 

ឆន កុំររតីស័កឆន កុំររតីស័កឆន កុំររតីស័កឆន កុំររតីស័ក២៥៧៥២៥៧៥២៥៧៥២៥៧៥    
2032 

ឆន ជូំតចតវ ស័កឆន ជូំតចតវ ស័កឆន ជូំតចតវ ស័កឆន ជូំតចតវ ស័ក២៥៧៦២៥៧៦២៥៧៦២៥៧៦    

មឃបជូមឃបជូមឃបជូមឃបជូ    ចនទ 29 មករ អទិតយ 17 កមភៈ សុរក 7 កមភៈ រពហសបត, 26 កមភៈ 

រតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នតរតសតិសរងក នត    ((((៤៤៤៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    អទិតយ 11 មីន េសរ ៍30 មីន រពហសបត, 20 មីន ពុធ 7 េមស 

ចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមីចូលឆន ថំមី    េសរ ៍14 េមស 

 5H36 
អទិតយ 14 េមស 

 11H36 

ចនទ 14 េមស 

 17H36 
អងគ រ 13 េមស 

 24H00 
ពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូពសិខបជូ    សុរក 27 េមស រពហសបត, 16 ឩសភ អងគ រ 6 ឩសភ ចនទ 24 ឩសភ  

រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័រចតរ់ពះនងគល័    អងគ រ 1 ឩសភ  ចនទ 20 ឩសភ េសរ ៍10 ឩសភ សុរក 28 ឩសភ  

ចូលវសសចូលវសសចូលវសសចូលវសស    ((((៣៣៣៣ែខែខែខែខ))))    រពហសបត, 26 កកកដ  អងគ រ 16 កកកដ  ចនទ 4 សីហ សុរក 23 កកកដ  

កនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌកនប់ណិឌ     ((((១៤១៤១៤១៤ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    អទិតយ 23 កញញ  សុរក 13 កញញ  រពហសបត, 2 តុល ចនទ 20 កញញ  

ភជុបំណិឌភជុបំណិឌភជុបំណិឌភជុបំណិឌ     អទិតយ 7 តុល សុរក  27 កញញ  រពហសបត, 16 តុល ចនទ 4 តុល 

េចញវសសេចញវសសេចញវសសេចញវសស    ចនទ 22 តុល េសរ ៍12 តុល សុរក 31 តុល អងគ រ 19 តុល 

កថនិទនកថនិទនកថនិទនកថនិទន    ((((២៩២៩២៩២៩ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    អងគ រ 23 តុល អទិតយ 13 តុល េសរ ៍1 វចិឆិក ពុធ 20 តុល 

បណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំកបណុយអុទូំក    ((((៣៣៣៣ៃថងៃថងៃថងៃថង))))    ចនទ 19 វចិឆិក េសរ ៍9 វចិឆិក សុរក 28 វចិឆិក អងគ រ 16 វចិឆិក 

 


