
៩-ឯកសារផ្សេងៗជាបទ់ផំ្ ៀមទម្លា បខ់្មែរ 
៩-១ មហាសង្ក្រា ន្ត   
មុននឹងអធិប្បាយអពីំ មហាសង្ក្រា នត ជាទូទៅ ខ្ុសូំមទលើកយក សង្ក្រា នត គឺថ្ងៃចូលឆ្ន ងំមី 
ឆ្ន  ំ២០០៧ ជាឧទាហរណ៍ ។ 
នន្េះនឹ្ងគណនាឆ្ន ាំកុរ ន្ព្វស័កព្.ស. ២៥៥១ ឆ្ន នំន្េះសង្ក្រា ន្តចូលមកនៅថ្ងៃនៅរ ៍១២
ទោចខខទចត្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខខទមសា ឆ្ន ២ំ០០៧ ទវលាទ ៉ោ ង១២នឹង៤៨នាទី ត្ពះ
អាទិរយចរទចញពី មីនោសី ចូលទៅឋិរទៅកនុងនមសរាសី ន ើរផ្លូ វនោចរវងីិតាមវង់ 
នោចររបស់ខ្លួន្ មាន្នទព្ធីតាមួយអងគដ លត្រូវនវន្ ចុេះមករកានោកធារុ 
នាមមនហាទរា បុត្រីទី៧ថ្ន្កបិលមហាត្ព្ហ្ម ត្ទង់នត្គឿងអលរា រនិ្លររន៍្ 
(របូងពណ៌នខ្ៀវ) ទសៀរផ្កា ត្រនកៀរ (ពួ្កត្តាវ) ភកាហារសាច់ត្ាយ ត្ទង់គង់ 
ពាក់ន ៀងនលើសរវនងៃ ក ត្ព្េះហ្សថសាត ាំងន់្ចត្ក  ត្ព្េះហ្សថន វងងន់្ត្រីសូល៍ 
នា ាំអស់នទព្កញ្ញា ា ាំងមួយដសន្នង ិ នៅងន់្គុហាដកវន ម្ េះគន្ធមាលី  
នាទីភនាំថ្កោស នៅហិ្មពាន្ត ទីត្បរិសាា ន្ទុកត្ព្េះសិរសា កបិលមហាត្ព្ហ្ម ជា 
ត្ព្េះបិតា រមាល់នលើពាន្មាសនាាំនចញមក ដងែត្បទកសណិភនាំត្ព្េះសុនមរុតាមផ្លូវត្ព្េះ 
អាទិរយ ចរជាគាំរប់៦០នាទី នទើបនា ាំនៅរមាល់ទុកនៅកដន្លងន ើមវញិ នហ្ើយត្បជុាំនទវ 
បុត្រនទវធីតាចូលនៅត្សង់ទឹកកនុងមហាត្សេះអននាររតដ លមាន្ទឹកហូ្រនចញពី្បាំព្ង់ 
ដកវត្រជាក់នកសមកាន្ត នទើបនា ាំោន នៅសមាាន្សីល កនុងភគវរីសភា ដ លវសិសកមម 
នទវបុត្រនិ្មមិរថ្វវ យន ើមបបីននាោ  បង់អព្មងគលឲ្យត្ជេះត្សឡេះ  ចាំនរ ើន្សិរសួីសតីជយ 
មងគលអាយុ យឺនយូរ ល់នទវតា និងមនុ្សសនោក តា ាំងពី្ឆ្ន ាំងមីចូលមក ល់ បាន្សុខ្ 
នកសមកាន្តរនរៀងនៅ។ ថ្ងៃអាទិរយ១៣នរាចដខ្នចត្រ ជាវារៈវន្ប័រ ថ្ងៃចន្ោ១៤នរាចដខ្ 
នចត្រ ជាវារៈនឡើងស័ក គត្មប់សង្ក្រា ន្ត៣ថ្ងៃចូលជាសកលឆ្ន ាំកុរ ន្ព្វស័ក ព្ស២៥៥១ 
រនរៀងនៅ។      កនុងឱងសសង្ក្រា ន្តា ាំង៣ថ្ងៃនន្េះសូមត្បជាជន្ត្បុសត្សីនរៀបចាំនទវតា 
ព្លីទទួលសាវ គមន៍្នទវតាឆ្ន ាំងមី និង  អុជត្បទីប ជាវ ោ នហ្ើយខិ្រខ្ាំលេះបង់ចិរត 
អាត្កក់ដ លនកើរមាន្កនុងឆ្ន ាំចាស់ននាេះឲ្យត្ជេះត្សឡេះតា ាំងចិរតត្បត្ពឹរតលអកនុងឆ្ន ាំងមី  



ន្វើបុណយឲ្យាន្តាមត្បថ្ព្ណី រកាសីលឲ្យបាន្ខ្ជា ប់ខ្ាួន្ ននាេះនទវតានឹ្ងឲ្យព្រ 
សព្ោសា្ុងរទលាកអនកនឹ្ងមាន្សិរសួីសតីសុភមងគលវបុិលសុខ្ត្គប់ត្បងរ ត្រជាក់ត្រជាំ 
អាយុ  យឺនយូរ រនរៀងនៅ។  
រទៅទនះ ទ ើមបរីយយល់អពីំត្ប្បរិទិនខខមរ ខមុ ខំចកអរថប្បទជា៣ចពូំក។ 
ចាំពូ្កទី១ - សុរយិគរិ នឹ្ង ចន្ោគរិ 
នៅត្បនទសដខ្មរនយើង មុន្សម័យបារា ាំង នយើងនត្បើ ថ្ងៃ ដខ្ ឆ្ន ាំ នៅតាមចន្ោគរិសុទធ 
ដរមក ល់សម័យបារា ាំង នយើងមាន្នត្បើចន្ោគរិផ្ងសុរយិគរិផ្ង លុេះនត្ងយសម័យ 
បារាាំង នយើងនត្បើដរសុរយិគរិសុទធ។ ទោយទហរុថាត្ប្បជាជនត្ប្បទទសដខ្មរនយើង 
ងន់្ត្ព្េះពុ្ទធសាសនា ដរងនា ាំោន ន្វើបុណយាន្នៅតាមត្បថ្ព្ណី និង នៅតាមត្ព្េះពុ្ទធ 
បញ្ារតិដ លយកតាមចន្ោគរិា ាំងអស់  ូនចនេះនយើងគួរយល់ន័្យខ្លេះៗដ លនត្បើកនុង 
ចន្ោគរិ។ 
១- រ ូវ - តាមចន្ោគរិ រ ូវមាន្៣ នហ្ើយរ ូវនីមួយៗមាន្រយ:នព្ល៤ខខ គឺ: 
* នហ្មន្តរ ូវ ជារ ូវទឹកសនន្ស ើមឬរ ូវររ ចាប់នផ្តើមពី្ ១នរាចដខ្ករតិក ល់១៥នកើរ 
ដខ្ផ្លគុន្ 
* គិមែរ ូវ ជារ ូវនតត  ចាប់នផ្តើមពី្ ១នរាចដខ្ផ្លគុន្ ល់១៥នកើរដខ្អាសា្ 
* វសាន្រ ូវ ជារ ូវនភលៀងផ្គរ ចាប់នផ្តើមពី្ ១នរាចដខ្អាសា្ ល់១៥នកើរដខ្ករតិក។ 
ដររ ូវតាមចន្ោគរិននាេះមិន្នទៀងារ់នទ នបើនត្ចើន្ឆ្ន ាំនៅ រ ូវររនឹ្ងងល យនៅជា 
រ ូវនតត ៗងល យនៅជារ ូវររមិន្ខ្ជន្ ។ ទត្រះតាមចនទគរិមួយជុរំ ូវ  ន៣៥៤ថ្ងៃ  
ទហើយចទំរះសុរយិគរិវញិ មួយជុរំ ូវ  ន៣៦៥ថ្ងៃ  ទហើយរ ូវទតត ររកតី រ ូវនភលៀងកត ី 
រ ូវផ្កា -ដផ្លន ើកតី សុទធដរតាមសុរយិគរិា ាំងអស់។  ូទចនះទហើយបានជាទពលទត្ោយ
មក ទវលាចាប់្បនផ្តើមនត្បើចុលលសករាជនទើបត្រឡប់នត្បើ 
តាមសុរយិគរិវញិ នហ្ើយកាំណរ់យកចូលឆ្ន ាំកនុងដខ្នចត្រដ លជារ ូវនតត ។ (ឯកសារ
ទលខ ៤-៥) 
២- ឆ្ន ាំ - តាមចន្ោគរិ ឆ្ន ាំមាន្៣យ៉ោ ងគឺ: 

* ឆ្ន ាំជាសុភាព្ឬឆ្ន ាំត្បត្ករី មាន្៣៥៤ថ្ងៃ ដចកនចញជា១២ដខ្ 



* ឆ្ន ាំចង្ក្នាោ ្ិមាសឬឆ្ន ាំអ្ិកវារ: មាន្៣៥៥ថ្ងៃ ដចកនចញជា១២ដខ្ 
* ឆ្ន ាំអ្ិកមាស មាន្៣៨៤ថ្ងៃ ដចកនចញជា១៣ដខ្ គឺដខ្អាសា្ពី្រ ង  

នៅបងមាសា្ និងទុរិយាសា្ ។ 
ន ម្ េះឆ្ន ាំា ាំង១២ គឺ:  
ឆ្ន ាំទី១ ជូរ ឆ្ន ាំកណតុ រ 
ឆ្ន ាំទី២  លូវ ឆ្ន ាំនោ  
ឆ្ន ាំទី៣     ខ្ជល ឆ្ន ាំខ្ជល   
ឆ្ន ាំទី៤     នថ្វេះ     ឆ្ន ាំទន្ាយ  
ឆ្ន ាំទី៥ នរាង ឆ្ន ាំនាគ 
ឆ្ន ាំទី៦ មាញ់ ឆ្ន ាំព្ស់ 
ឆ្ន ាំទី៧    មមី ឆ្ន ាំនសេះ 
ឆ្ន ាំទី៨ មដម ឆ្ន ាំព្ដព្ 
ឆ្ន ាំទី៩ វក ឆ្ន ាំសាវ  
ឆ្ន ាំទី១០ រោ ឆ្ន ាំ ន់ 
ឆ្ន ាំទី១១ ច ឆ្ន ាំដ ា 
ឆ្ន ាំទី១២ កុរ ឆ្ន ាំត្ជូក ។ 
៣- ដខ្ - តាមចន្ោគរិ ដខ្មាន្១២ ដចកជាពី្រចាំដណកគឺ: 
* ដខ្ ដ លមាន្៣០ថ្ងៃ នៅ ដខ្នព្ញ (ញី) 
* ដខ្ ដ លមាន្២៩ថ្ងៃ នៅ ដខ្ខ្ជរ (ទមម ល) 
ដខ្នីមួយៗចាប់នផ្តើមពី្ ១នកើរ  ល់ ១៥នកើរ និង ពី្ ១នរាច  ល់ ១៤នរាច(ដខ្ខ្ជរ) ឬ 
១៥នរាច(ដខ្នព្ញ) 
-ថ្ងៃ៨នកើរនិង  ថ្ងៃ៨ទោច ទៅ ថ្ងៃសីល  
-ថ្ងៃ១៤នកើរ និង  ថ្ងៃ១៣ទោច(ដខ្ខ្ជរ) ឬ      ១៤នរាច(ដខ្នព្ញ) ទៅ ថ្ងៃទោរ   
-ថ្ងៃ១៥នកើរ ទៅថ្ងៃ ទពញបូ្បណ៌មី 
- ថ្ងៃ ១៤នរាច(ដខ្ខ្ជរ) ឬ ១៥នរាច(ដខ្នព្ញ) ទៅថ្ងៃ ោច់ខខ ។ 



 ន ម្ េះខខនីមួយៗ នន ម្ េះដ លនហារានៅឫកសមាន្ ួងជាសាំោល់។  
              ឧាហ្រណ៍ 

ឬកសមិគសិរមាន្ ួងងត ន់្ជាសាំោល់ 
ដខ្ទី១  មិគសិរ ងត ន់្ ២៩ថ្ងៃ  
ដខ្ទី២ បុ្បសស   ោត ម ៣០ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៣ មាឃ   សាវ ត្ពាហ្មណ៍  ២៩ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៤ ផ្លគុន្   នោ ៣០ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៥ ទចត្រ   ខ្លា  ២៩ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៦ ពិ្សាខ្  ត្កបី ៣០ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៧ នជសា  ព្ដព្  ២៩  ឬ ៣០ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៨         អាសា្  សីហ្:        ៣០ថ្ងៃ 
ដខ្ទី៩  ត្សាព្ណ៍ ផ្កា ន ើ   ២៩ថ្ងៃ 
ដខ្ទី១០       ភត្ទបទ   រមាស       ៣០ថ្ងៃ 
ដខ្ទី១១      អសសុជ    នសេះ   ២៩ថ្ងៃ 
ដខ្ទី១២      ករតិក      កូន្មាន់្     ៣០ថ្ងៃ ។ 
៤ -ថ្ងៃ - ថ្ងៃា ាំងអស់មាន្៧ គឺ :  
អាទិរយ      ចនទ  អរា រ   ពុធ     ត្ពហសបរិ៍    សុត្ក     ទៅរ ៍ ។ 
ដខ្មរនយើងរាប់ថ្ងៃអាទិរយជាថ្ងៃទី១  ថ្ងៃនីមួយៗចប់នៅនវោអត្ាត្រ ។ ប្ប៉ោុខនត តាមពុទធ
ប្បញ្ញរត ិថ្ងៃនីមួយៗចប់្បទៅទពលអរុណរះ។    
 
ចាំពូ្កទី២ - មហាសង្ក្រា ន្ត  
ជា្មមតា ត្បរិទិន្សុរយិគរិ-ចន្ោគរិ ត្រូវបាន្នរៀបនរៀងនោយត្កុមនហារាសាង្ក្សត 
 និង ទាំនន្ៀមទមាល ប់ថ្ន្ត្ព្េះបរមរាជវា ាំង។  



១ - សករាជ - សករាជមាន្ន័្យថ្វ "ងល,យុគ,សម័យ"  សាំរាប់សាំោល់ត្ពឹរតិងរណ៍ 
ឬនហ្រុអសាា រយណាមួយ។ សករាជដ លនត្បើ កនុងត្បនទសដខ្មរតា ាំងពី្បូរាណងលមក
មាន្៖ 
១- បូរាណសករាជ ចាប់នផ្តើម៩១
ឆ្ន ាំមុន្ពុ្ទធសករាជដរត្រូវបាន្នយើង ប់នត្បើយូរនហ្ើយពុ្ាំ ឹងនហ្រុអវីនទ 
២- ពុ្ទធសករាជ ចាប់នផ្តើម៥៤៤ឆ្ន ាំមុន្ត្គិសតសករាជ រាប់ពី្ថ្ងៃ 
ត្ព្េះពុ្ទធត្ទង់បរនិិ្ពាវ ន្បាន្១ថ្ងៃ គឺ ពី១ទោចខខពិសាខឆ្ន មំាញ់ 
៣- មហាសកោជ ចាប់នផ្តើមកនុងឆ្ន ៧ំ៩ត្គិសតសករាជ ត្រូវនឹ្ងឆ្ន ាំនថ្វេះ។ 
ដខ្មរនយើងនិ្យមនត្បើ មហាសកោជ នៅសម័យអងគរ  និង  មុន្សម័យអងគរ។ 

ឯកសារជានត្ចើន្និ្យាយពី្ត្បវរតិសករាជនន្េះ ដរមិន្ ូចោន សុទធសាធនទ។ មាន្និ្ាន្ 
ថ្វទៅត្ប្បទទសឥណ្ឌា ខ្លងរបូង នោរោររារយ៉ោ ងខ្លា ងំពីពួកសក: ។     ទត្ោយពីបាន
មហាទជាគជ័យយ៉ោ ងសទមប ើមមក ពួកទនះបានទលើកកសត្រិយ៍រប្បស់ 
ខាួនត្ពះនាម  “សាលីវាហន: ” ឲ្យទ ើងទសាយោជយ។     ទសតចអងាទនះបានតាងំសកោជ
រប្បស់ខាួនទៅថាសក: ។ 
រាជព្ងាវតារដខ្មរថ្វត្ព្េះបាទសនមតចត្ព្េះ ”អរ ិាព្លពាហ្ននាត្ព្េះនករុមាោ” 
បាន្តាាំងសករាជមួយខ រកនុងព្.ស៦២៣។ 
(ឯកសារទលខ៤-៩) 
ឯកសារនិងសីោចារកិនៅត្បនទសដខ្មរ  និងនៅត្បនទសឥណាា  សរនសរថ្វសក: 
ឥរមាន្នត្បើពាកយមហាសករាជ ូចឥឡូវនន្េះនទ ។ 
៤- ចុលាសកោជ 
ចាប់នផ្តើមកនុងឆ្ន  ំ៦៣៩ ថ្នត្គិសតសករាជ ត្រូវនឹ្ងឆ្ន ាំកុរ។ នគពុ្ាំបាន្ ឹងចាស់ពី្ត្បវរតិ 
សករាជនន្េះនទ ត្ោន់្ដរ ឹងថ្វត្បដហ្លចាប់នផ្តើមនៅត្បនទសឥណាា មុន្នគ។ 
ព្ងាវតារភូមាបាន្អេះអាងថ្វចុលលសករាជជាសាន ត្ព្េះហ្សថ
របស់ត្ព្េះសងឃមួយអងគត្ព្េះនាម"សងាររនមុនន្ាហ្ន្"។ ត្ព្េះសងឃ 
អងគនន្េះជាអនកជាំនាញខ្ជងកបួន្នហារាទសសន៍ ាយ នត្ងយពី្ចាកសិងា បទ និង



ន ញនសតចនសាយរាជយរួចនហ្ើយ ក៏ដរងតា ាំង ខ្លួន្ឯងជានសតចនៅភូមា ។ (ឯកសារ
ទលខ ៤-៧) 
រាជព្ងាវតារដខ្មរនយើងថ្វត្ព្េះបាទបទុមសុរយិវងសបាន្តាាំងសករាជមួយខ រកនុង 
ព្.ស១១៨៣។ (ឯកសារទលខ ៤-៩) 
២ - ស័ក - ស័ក នទាងំអស់១០គឺ: 
ឯកស័ក    ទទាស័ក    ត្រីស័ក     ចតាា ស័ក  ប្បញ្ចស័ក  ឆស័ក    សប្បតស័ក   អ ឋស័ក 
នពាស័ក សរំទឹធិស័ក 
ដខ្មរនយើងនត្បើស័កភាា ប់ជាមួយសករាជ គឺថ្វស័ករបស់ឆ្ន ាំ។ ឧាហ្រណ៍  
ឆ្ន ាំកុរ ន្ព្វស័ក ព្ស២៥៥១។ 
ទយើងពុំ ឹងចាស់ថាទរើអនកណ្ឌបានប្បទងើារស័កទនះទទ គួរករ់សគំាល់ថាទៅត្ប្បទទស 
ទសសងៗឯទទៀរខ ល នត្ប្បជាជនោន់ត្ពះពុទធសាសនា ូចត្ប្បទទសកមពុជាខ រ  
 ូចជាត្ប្បទទសលរា  ទគគាម នទត្ប្បើស័ក និង  ន ម្ េះឆ្ន ាំនទ នគថ្វពុ្ទធសករាជ២៥០០ 
 ឬត្គិសតសករាជ១៩៥៦ដរមតង។ នៅត្បនទសឥណាា  កនុងអាណានខ្ត្រខ្លេះនគនត្បើដរ 
សករាជ ូចត្បនទសលរា ដ រ។ ត្បនទសភូមាក៏ោម ន្នត្បើន ម្ េះឆ្ន ាំឬស័កដ រ 
នគនិ្យមនត្បើសករាជដរមតង ូចជាព្ស២៥០០។ ទសៀវទៅរប្បស់ទលាកភ្ាងនួន 
ប្បញ្ជា ក់ថា ស័កទកើរជាមួយចុលាសកោជគឺថាចុលាសកោជទកើរឆ្ន ណំ្ឌ ទគសនមរឆ្ន  ំ
ទនាះជាឯកស័ក។ចខំណកឯទសៀវទៅរប្បស់ទលាកលី សុវរី ថាស័កទកើរកនុងសម័យ 
ត្ពះបាទទករុ លាបានទ ើងទសាយោជយ។ ត្ប្បជានុោង្ក្សតបានខរងតាងំមហាសក 
ោជពីឆ្ន ទំថាះពុទធសកោជ៦២៣។ទប្បើទយងទៅទលើត្ប្បវរតិខ្លងទលើទនះទ ើញថាស័កជា 
របស់មហាសកោជឬចុលាសកោជ  មិនខមនស័ករប្បស់ត្ពឹរតោិរណ៍ណ្ឌមួយទ ើយ។ 
សូមជួយសទងារ ឧាហ្រណ៍ខ្ជងនត្ងមនន្េះ៖ 
ឆ្ន ាំគ.ស២០០៧ត្រូវនឹ្ងឆ្ន ាំកុរ មហាសករាជ១៩២៩ ត្រូវនឹ្ង ចុលលសករាជ១៣៦៩ 
ត្រូវនឹ្ង ព្.ស២៥៥១ ន្ព្វស័ក។  នយើងនឃើញថ្វន្ព្វស័ក(នលខ្ខ្ជងចុង)ត្រូវ 
នឹ្ងមហាសករាជនឹ្ងចុលលសករាជដមន្ ចុេះនហ្រុអវីបាន្ជានយើងថ្វ ឆ្ន ាំកុរព្.ស២៥៥១ 
ន្ព្វស័កដ រ? ចនមលើយខ្ជងនលើនន្េះមាន្នៅកនុងនសៀវនៅ "បញ្ញោ ក់សករាជ" របស់នោក 



ភលង នួ្ន្ ភនាំនព្ញ ១៩៥៧  ពិ្និ្រយនោយសនមតចសងឃរាជជួន្ ណារ  ូចរនៅ៖ 
ត្ព្េះពុ្ទធត្ទង់បរនិិ្ពាវ ន្កនុងឆ្ន ាំមាញ់បញ្ាស័ក។ នបើនយើងរាប់ងយនត្ងយមកវញិ 
នឃើញថ្វឆ្ន ាំមាញ់ដ លត្ព្េះពុ្ទធត្ទង់បរនិិ្ពាវ ន្នៅនលើន្ព្វស័កនទ។ 
នបើស័កនកើរនត្ងយពុ្ទធសករាជ នហ្រុអវីនយើងមាន្នត្បើស័កកនុងឆ្ន ាំមាញ់មុន្មាន្មហា 
សករាជ និងចុលលសករាជនហ្ើយន ម្ េះស័កមិន្ត្រូវនទៀរផ្ង? នោក
ឧកញ៉ោ នហារា្ិបរី អ ុម យក់ មាន្ត្បសាសន៍ ថ្វ ឯកស័កដ លមាន្សព្វថ្ងៃនន្េះ 
ចាប់នផ្តើមនត្បើជាមួយោន នឹ្ងចុលលសករាជនហ្ើយសាំរាប់ដរចុលលសករាជនទគឺថ្វចុលលសក
រាជនកើរឆ្ន ាំណា នគសន្មរឆ្ន ាំននាេះជាឯកស័ក។ 
ឯបញ្ាស័កដ លនគកាំណរ់ទុកកនុងឆ្ន ាំមាញ់ងលត្ព្េះពុ្ទធត្ទង់បរនិិ្ពាវ ន្ននាេះ 
ត្ោន់្ដរជាទីសាំោល់ខនធ៥ថ្នត្ពះអងា ខ លរលំរ់កនុងទពលទនាះ។ 
៣ - ពុ្ទធសករាជខុ្សោន  - កនុងឆ្ន ាំវកដខ្មរត្រូវនឹ្ងត្គិសតសករាជ ១៩៥៦ ភូ្ កណំរ់ថា
ពុទធសកោជ២៥០០ឆ្ន  ំចុលាសកោជ១៣១៨ឆ្ន  ំបានទធាើបុ្បណយធមួំយ 
ខ លទយើងទៅថា "បុ្បណយរក់កណ្ឌត លពុទធសាសនា"។  ចាំដណកត្សុកដខ្មរនយើង
បុ្បណយ លងនចរីយសាររីកិារុបាន្ត្បត្ពឹរត នៅនៅថ្ងៃអាទិរយ 
១៤នកើរដខ្ពិ្សាខ្ឆ្ន ាំរងន្ព្វស័ក២៥០០ត្រូវនឹ្ងថ្ងៃ១២ឧសភា ១៩៥៧។ នហ្រុអវីក៏ 
ខុសោន ១ឆ្ន ាំ?នៅត្បនទសឥណាា   លរា  និង ភូមា  នគនត្បើ "ពុ្ទធសករាជបចាុបបន្ន" គឺឆ្ន ាំ 
 ាំបូងរបស់ពុ្ទធសករាជជាឆ្ន ាំទី១ ចាំដណកឯ ត្បនទសដខ្មរ នសៀម ោវ នគរាប់ឆ្ន ាំ ាំបូង 
របស់ពុ្ទធសករាជជាឆ្ន ាំទី០(សូន្យ) លុះកនាងទៅបានមួយឆ្ន  ំទទើប្បទៅថាឆ្ន ទីំ១ ។  
(ឯកសារទលខ ៤-៧) 
នសចកតីអ្ិបាយខ្ជងនលើបញ្ញា ក់ថ្វដខ្មរនយើងរាប់ឆ្ន ាំ២៥០០ លុេះត្តាដរឆ្ន ាំននាេះ 
កន្លងផុ្រ។ ខរទត្ោយពីគ.ស១៩៥៧មក សនមតចសងឃ ជួន្ ណារ សនត្មចឲ្យយក 

ពុ្ទធសករាជបចាុបបន្នមកនត្បើវញិ ូចត្បនទសនានាដ លងន់្ពុ្ទធសាសនាាាំងអស់  
(ភលង នួ្ន្) ។ 
៤ - អ្ិកមាស - ឆ្ន ាំមាន្១៣ខខ ឧប្ប  ូចទៅខងៃទពញបូ្បណ៌មីខខ  ឆ្ន ឆំាូ វសប្បតស័ក 
 ចុលាសកោជ១២៨៧ ត្ពះចនទសថិរកនុងឫកសខខបុ្បសស    ទពញបូ្បណ៌មីខខសលាុនត្ពះ 



ចនទសថិរកនុងឫកសខខ  ។ ទគាចរត្ពះចនទយឺរ ូទចនះបានជាឆ្ន ខំ្លល អ ឋស័ក ចុលាសកោជ 
១២៨៨ត្រូវប្បខនថមខខអាសាធជា ប្បង សាធ និង ទុរិយសាធ ទ ើមបឲី្យត្ពះចនទទៅសថិរ 
ទៅកនុងឫកសរប្បស់ខាួន។ បណាត ដខ្ា ាំង១២ មាន្ដខ្៣  គឺ ផ្លគុន្ អាសាធ នឹងភ្ត្ទប្បទ  
 ន ួងមួយគូៗ៖  
-សលាុន  ន ួងពីរទៅ បុ្បពាសលាុណី (ទគាទមម ល) នឹង ឧរតរសលាុណី(ទគាញី) 
-អាសាធ  ន ួងពីរទៅ បុ្បរា សាធ (ោជសីហ៍ទមម ល) នឹង ឧរតោសាធ (ោជសីហ៍ញី) 
-ភ្ត្ទប្បទ  ន ួងពីរទៅ បុ្បពាភ្ទទប្បទា(រ សទមម ល) នឹង ឧរតរភ្ទទប្បទា(រ សញី)  
នហ្រុនន្េះនហ្ើយបាន្ជាពី្បូរាណ នហារាអាចនលើក៣ខខនន្េះ នបើរាសីចត្កវលិ ល់ដខ្ណា 
ត្រូវនលើកដខ្ននាេះន ើមបបីង្ក្ងគប់ត្បរិទិន្ គឺថាទ ើមបឲី្យ នចនួំនថ្ងៃទសមើគាន នឹងចនួំន 
ថ្ងៃសុរយិគរិ ។ ប្ប៉ោុខនតតាមទទំនៀមទ ា ប់្ប  ទគនិយមទលើកខខ  ខរខខអាសាធ ទៅអាសាធ 
ទី ២ ឬ ទុរិយសាធ  ។ (សូរយយាត្រនឡើងស័ក  អ ុម ពូ្វ  ពុ្ទធសាសន្បណាិ រយ    ភនាំនព្ញ  
១៩៧០) 
៥- ចង្ក្នាោ ្ិមាស - បដន្ែម១ថ្ងៃកនុងដខ្នជសា  ឯងរបដន្ែម១ថ្ងៃកនុងដខ្នជសាននាេះគឺនោចរ 
ត្ព្េះចន្ោនលឿន្ហួ្សវញិ ឧប្ប ទៅ១ទោចខខអាសាធត្ពះចនទសថិរកនុងឫកស២ទោច។ 
៦- សង្ក្រា នត មាន្ន័្យថ្វ ាំនណើ រត្ព្េះអាទិរយចូលងន់្រាសីងមីគឺ ាំនណើ រោច់ឆ្ន ាំចាស់ 
ផ្កល ស់ឆ្ន ងំមីឬពិ្្ីចូលឆ្ន ាំងមី។ នយើង ឹងថ្វ ឆ្ន ាំចន្ោគរិខ្លីជាងឆ្ន ាំសុរយិគរិ។ នោយនហ្រុ 
ថ្វចូលឆ្ន ាំយកតាមសុរយិគរិ  ូនចនេះនទើបមាន្បដន្ែម១ថ្ងៃឬ១ខខកនុងឆ្ន ខំាះ។ តាមកបួន 
ទហាោសាង្ក្សត ោរបដន្ែម១ថ្ងៃឬ១ខខមកពីទគាចរត្ពះចនទទលឿនឬយឺរប្បនតិចៗោល់ឆ្ន  ំ
 ត្ពះចនទមកឋិរកនុងឫកសពំុបានទទៀងទារ់ទហើយចូលកនុងឫកសទសសងទៅវញិ។ ទហាោសា
ង្ក្សតនិយយោសី ោលណ្ឌទត្ប្បើជាររា ស់ររា ល់ ា ាំងអស់មាន្១២ ោប់្បពីោសី០ ល់
ោសី១១។ មួយោសី ន៣០អងាទហើយ១អងា ន៦០លិបាត ។  
នហារាកាំណរ់ថ្ងៃចូលឆ្ន ាំនៅនវោសុរយិា លងពី្ រាសី១១ចូលនៅ ល់ រាសី០  
ទៅថ្ងៃសង្ក្រា នត។  



 ពិ្្ីចូលឆ្ន ាំមាន្៣ថ្ងៃ (ឆ្ន ខំាះ ន៤ថ្ងៃ)។ ថ្ងៃទី១ ទៅថ្ងៃចូលឆ្ន  ំថ្ងៃកណ្ឌត លទៅវនប័្ប
រ ថ្ងៃចុងទត្ោយទៅថ្ងៃទ ើងស័ក។ ទហាោគណនាជា បូំ្បងរកថ្ងៃទ ើងស័ក  គឺថ្ងៃទ ើង
ស័កទនះទហើយខ លសតល់ថ្ងៃឯទទៀរ 
 នថ្ងៃចូលឆ្ន  ំថ្ងៃវនប័្បរជាទ ើម។ ត្រូវចងចាថំា តាមកបួនទហាោសាង្ក្សតខខមរទយើង 
 ថ្ងៃនឡើងស័កត្រូវនៅកនុងចននាល េះពី្ ៦នកើរដខ្នចត្រ នៅ ៥នកើរដខ្ពិ្សាខ្។ 
នបើថ្ងៃទ ើងស័កទៅចទនាា ះពី ៦ទកើរខខទចត្រ ទៅ ៩ទោចខខទចត្រ ឆ្ន ទំនាះជាឆ្ន  ំ
ជាសុភាពឬឆ្ន តំ្ប្បត្ករី ន១២ខខ។  នបើថ្ងៃទ ើងស័កទៅចទនាា ះពី ១០ទោចខខទចត្រ  
ទៅ ៥ទកើរខខពិសាខ ឆ្ន ទំនាះជាឆ្ន អំធិក ស ន១៣ខខ។  
រូប្បមនតខ លទហាោទត្ប្បើកនុងោរគិរទលខទសសងៗ ទ ើមបទីធាើមហាសង្ក្រា នត សនមរឆ្ន ទីំ១ 
រប្បស់សកោជនីមួយៗទៅថ្ងៃទ ើងស័កគឺ: 

-បូ្បោណស័កោជ១  ថ្ងៃពុធ៨ទកើរខខទចត្រឆ្ន កុំរ 
-ពុ្ទធស័ករាជ១          ថ្ងៃត្ពហសបរិ៍១៣ទកើរខខទចត្រឆ្ន មំាញ់ 
-មហាស័ករាជ១         ថ្ងៃពុ្្១១នរាចដខ្ទចត្រឆ្ន ទំថាះ 
-ចុលលស័ករាជ១         ថ្ងៃចន្ោ១២ទកើរខខទចត្រឆ្ន កុំរ  

ចាំពូ្កទី៣ - រនបៀបរកន ម្ េះឆ្ន ាំ  និង ស័ក 

នយើងអាច ឹងបាន្នោយរយនូ្វ ឆ្ន ាំ ឬស័ក នបើនយើង ឹងសករាជណាមួយ។ 
១ - រកន ម្ េះឆ្ន ាំ - ដខ្មរនយើងរាប់ឆ្ន ាំជូរជាទី១.....ឆ្ន ាំកុរជាទី១២ 

-នបើនយើងសាគ ល់ពុ្ទធសករាជ នយើងត្រូវរក ចាំនួ្ន្នសស = (ពស + ៥) ខចក ១២  
-នបើនយើងសាគ ល់មហាសករាជ នយើងត្រូវរក ចាំនួ្ន្នសស = (មហ + ៣) ខចក ១២ 
-នបើនយើងសាគ ល់ចុលលសករាជ នយើងត្រូវរក ចាំនួ្ន្នសស = (ចល + ១១) ខចក ១២ 
-នបើនយើងសាគ ល់ត្គិសតសករាជ នយើងត្រូវរក ចាំនួ្ន្នសស = (គស + ៩) ដចក ១២ 
ចាំនួ្ន្នសសនន្េះនហ្ើយជានលខ្ទរៀងរបស់ន ម្ េះឆ្ន ាំ (ទត្ោយថ្ងៃទ ើងស័ក) ។        

ក-ឧាហ្រណ៍ ព្.ស២៥៥០ 
២៥៥០+៥=២៥៥៥ ;  ២៥៥៥ ដចក ១២ បាន្ចាំនួ្ន្នសស ១១ ;  ឆ្ន ាំទី១១ គឺឆ្ន ាំច 

ខ្- ឧាហ្រណ៍ គ.ស២០០៧ (សកោជទត្ោយថ្ងៃទ ើងស័ក) 



២០០៧+៩=២០១៦ ;  ២០១៦ ដចក ១២ បាន្ចាំនួ្ន្នសស ០  ;  ឆ្ន ាំទី០ = ឆ្ន ាំទី
១២ គឺឆ្ន ាំកុរ 
២ - រកស័ក -  
-ចាំនពាេះមហាសករាជនឹ្ងចុលលសករាជ នលខ្ខ្ជងចុងជានលខ្ស័ក។ 
-ទប្បើពុទធសកោជគឺទលខខ្លងចុងរប្បស់ (ព្.ស - ២) 

ឧាហ្រណ៍ ព្.ស២៥៥១  ;  
(២៥៥១ - ២) = ២៥៤៩  ;  ទលខ៩ គឺ នពាស័ក     

ទប្បើត្គិសតសករាជ (សកោជទត្ោយថ្ងៃទ ើងស័ក) 
គឺទលខខ្លងចុងរប្បស់ (គ.ស + ២) 
ឧាហ្រណ៍ គ.ស២០០៧  ;   
(២០០៧ + ២) = ២០០៩  ;  ទលខ៩ គឺ នពាស័ក 

មុន្នឹ្ងបញ្ា ប់អរែបទសនងាបនន្េះ ខ្្ុ ាំ រស់ វា៉ោ ន់ថា សូមអរគុណ ល់នោក ម៉ក់ ភឺន្ 
ដ លដរងដរបាន្ផ្តល់បដន្ែមឯកសារជានត្ចើន្កនុងងរត្សាវត្ជាវនានារបស់ខ្មុ ាំ។ 
មយង៉នទៀរ ខ្្ុ ាំយល់ថ្វអរែបទនន្េះ ចាស់ជាមាន្ងរភាន់្ត្ចឡាំឬងរខ្វេះខ្ជរខ្លេះ 
មិន្ខ្ជន្  សូមអស់នោកអនកអាន្នមតាត អ្យត្ស័យ និង សូមជួយដករត្មូវ  និងបាំនព្ញ 
 ឲ្យររឹដរបាន្ត្បនសើរដងមនទៀរផ្ងចុេះ ខ្្ុ ាំសូម អរគុណទុកជាមុន្។ 

 
៩-២ កបលិមហាត្ព្ហ្ម និង ្មមបាល - ទទពធតីា៧អងា 
កនុងងលន ើមថ្ន្ភទធកបបនន្េះ មាន្បុរស ន ក់ន ម្ េះ ្មមបាលជាបុត្រនស ាី 
នរៀន្នចេះចប់ថ្ត្រនវទ តា ាំងពី្អាយុ៧ឆ្ន ាំ។ នស ាីសាងត្បាសាទឲ្យនៅជិរន ើមថ្ត្ជ្ាំមួយ។ 
្មមបាលកុមារនចេះា ាំងភាសាបកសាី ាំងពួងផ្ង នហ្ើយបាន្ជាអាចារយសដមែងមងគលនផ្សងៗ 
 ល់មនុ្សសា ាំងពួ្ង។ ត្ោននាេះ មនុ្សសនោករដមងរាប់អាន្ត្ព្េះមហាត្ព្ហ្ម និង 
កបិលមហាត្ព្ហ្ម ថ្វជាអនកសដមតងមងគល ល់មនុ្សសា ាំងពួ្ង។ 
ងលកបិលមហាត្ព្ហ្មត្ជាបព្រ៌មាន្ននាេះ ក៏ចុេះមកសួរបញ្ញែ នឹ្ង្មមបាល៣ខ្ 



សន្យថ្វនបើនោេះត្បសាន បាន្កនុងនវោ៧ថ្ងៃនឹ្ងងរ់កាលបូជា្មមបាលកុមារ 
នបើនោេះមិន្បាន្នឹ្ងងរ់កាល្មមបាលវញិ។ 
លុះកនាង៦ថ្ងៃទហើយ
ក៏្មមបាលគិរត្បសាន ននាេះមិន្នឃើញ ឹងខ្លួន្ថ្វនឹ្ងត្រូវសាល ប់នោយអាជ្ាកបិលមហាត្ព្ហ្ម
ជាត្បាក   ូនចនេះគួរអញររ់នៅពួ្ន្ោក់ខ្លួន្ឲ្យសាល ប់បង់នោយខ្លួន្ឯង 
នទើបចុេះពី្ត្បាសាទនៅន កនៅនត្ងមន ើមនតាន រមួយគូ ដ លមាន្សរវឥង្ក្ន្ោីញីន ម្ លនៅ។ 
នវោយប់ ឥង្ក្ន្ោីញីសួរឥង្ក្ន្ោីន ម្ លថ្វ  ត្ពឹកដសអកនន្េះនយើងបាន្អាហារសអី? 
ឥង្ក្ន្ោីន ម្ លន លើយថ្វ ទយើងនឹ្ងបាន្សាច់្មមបាលកុមារដ លត្រូវកបិលមហាត្ព្ហ្មសមាល ប់ 
នត្ពាេះនោេះត្បសាន មិន្រួច។ ឥង្ក្ន្ោីញីសួរថ្វត្បសាន ននាេះ ូចនមតច? ឥង្ក្ន្ោីន ម្ លន លើយថ្វ
នវោត្ពឹ្កសិរសីែិរនៅទីណា? ត្រូវន លើយថ្វនៅ 
មុខ្  នហ្រុននាេះមនុ្សសា ាំងឡាយត្រូវយកទឹកលប់មុខ្។ខ្មួយនទៀរថ្វថ្ងៃត្រង់សិរសីែិរ 
នៅទីណា? ត្រូវន លើយថ្វនៅត្ទូង នហ្រុននាេះមនុ្សសា ាំងឡាយត្រូវយកទឹកោប្បត្ទូង។ 
ខ្មួយនទៀរថ្វនវោោៃ ចសិរសីែិរនៅទីណា? ត្រូវន លើយថ្វនៅនជើង នហ្រុននាេះមនុ្សសា ាំង 
ឡាយត្រូវយកទឹកោងនជើង។្មមបាលកុមារបាន្ឮ ូនចាន េះក៏ត្រឡប់នៅត្បាសាទវញិ។ 
 ត្ពឹ្កនឡើង ្មមបាលកុមារ ក៏ន លើយនោេះត្សាយតាមដ លបាន្ឮមកនទើបកបិលមហាត្ព្ហ្ម 
នៅបុត្រីា ាំង៧នាក់មកត្បាប់ថ្វឥឡូវបិតាត្រូវងរ់កាលបូជា្មមបាលកុមារ ដរនបើោក់ 
កាលននាេះនលើដផ្ន្ ីក៏នឹ្ងនកើរជានភលើងន េះនោការុ នបើនបាេះនៅនលើអាងសនភលៀងក៏នឹ្ង 
រា ាំង នបើនបាេះនៅកនុងមហាសមុត្ទទឹកក៏រងីសៃួរអស់  ូនចនេះសុាំឲ្យកូនាាំង៧នាក់យកពាន្ 
មាសមកទទូលកាល ថ្វនហ្ើយក៏ងរ់កាលហុ្ចនៅនាងទុងាជាកូន្ចបង នទើបនាងទុងា
យកពាន្ចូលនៅទទួលសិរសបិតា នហ្ើយដហ្ត្បទកសណិភនាំត្ព្េះសុនមរុ ៦០នាទី ទហើយក៏ 
អទញ្ាើញទៅត្ប្បរិសាឋ នទុកកនុងមណា ប្ប ទៅកនុងគុហាគនធ លីភនាំថ្កោស។ វសិសកមម
ក៏និ្មមិរនរាង នៅ "ភគវរីសភា" ជាទីត្បជុាំនទវតា លុេះ ល់គត្មប់ ១ឆ្ន ាំសង្ក្រា ន្ត  
នាងនទព្្ីតាា ាំង៧ផ្លា ស់ោន មកអទញ្ាើញសិរស កបិលមហាត្ព្ហ្មនចញមកដហ្ត្បទកសណិ 
ភនាំត្ព្េះសុនមរុរ៍ាល់ៗឆ្ន ាំ នហ្ើយត្រឡប់នៅនទវនោកវញិ។ 
 



 
ន ម្ េះនទព្្ីតាដ លត្រូវនវន្ចុេះមកអទញ្ាើញសិរសកបិលមហាត្ព្ហ្ម  
គឺនៅតាមថ្ងៃចូលឆ្ន ាំ នបើ : 
 -ថ្ងៃអាទិរយន ម្ េះទុងានសៀរផ្កា ទទឹមនត្គឿងត្បោប់បទុមរាគ(ព្ណ៌ត្កហ្ម)  
ភកាហារដផ្លឧទុមពរ  ត្ពះហសថសាត ាំោន់ច័ត្ក ត្ពះហសថន វងោន់ស័ងាពាហ្ន្ៈត្គុឌ ។ 
-ថ្ងៃចន្ោ   ន ម្ េះនោរាគនសៀរផ្កា អរគ បុសស  នត្គឿងត្បោប់មុងត  (គជ់ខ្យង)  ភកាហារនត្បង  
ត្ពះហសថសាត ាំោន់ត្ព្េះខ្ន័្ ត្ពះហសថន វងោន់ន ើត្ចរ់  ពាហ្ន្ៈខ្ជល  ។  
-ថ្ងៃអរគ រ   ន ម្ េះរាកសសា  នសៀរផ្កា  ូក  នត្គឿងត្បោប់នមារា (ដកវសមបុរ នូរ)  
ភកាហារនោហិ្រ ត្ពះហសថសាត ាំោន់ត្រីសូល៍ ត្ពះហសថន វងោន់្នូ   ពាហ្ន្ៈអសសររ 
(នសេះ) ។ 
-ថ្ងៃពុ្្   ន ម្ េះមណាា   នសៀរផ្កា ចមា៉ោ  នត្គឿងត្បោប់ពិ្ទូរយ  ភកាហារទឹកនោេះសបប ិ
(ទឹកនោេះថ្វល )  ត្ពះហសថសាត ាំោន់មាុល  ត្ពះហសថន វងោន់ន ើត្ចរ់  ពាហ្ន្ៈោ។ 
-ថ្ងៃត្ព្ហ្សបរិ៍  ន ម្ េះកិរណីិនសៀរផ្កា មណាា   នត្គឿងត្បោប់មរករ  ភកាហារសដណត ក លៃ  
ត្ពះហសថសាត ាំោន់កនងវរ  ត្ពះហសថន វងោន់ងាំនភលើង ពាហ្ន្ៈ ាំរ។ី 
-ថ្ងៃសុត្ក  ន ម្ េះកិមិរា នសៀរផ្កា ចងាុលណី  នត្គឿងត្បោប់បុសបរាគ័ម (ព្ណ៌នលឿង)  
ភកាហារនចកណាាំវ៉ា ត្ពះហសថសាត ាំោន់ត្ព្េះខ្ន័្ ត្ពះហសថន វងោន់ពិ្ណ  ពាហ្ន្ៈត្កបី ។ 
-ថ្ងៃនៅរន៍ ម្ េះមនហាទរានសៀរផ្កា ត្រនកៀរ នត្គឿងត្បោប់នី្លររន៍ ភកាហារសាច់ត្ាយ   
ត្ពះហសថសាត ោំន់ច័ត្ក ត្ពះហសថន វងោន់ ត្រីសូល៍  ពាហ្ន្ៈនងៃ ក ។ 

 
នទព្ធីតាសុទធដរសដមតងកិរយិានផ្សងៗ ូចទនះ ៖ 
ពី ត្ពលឹម      ល់   ថ្ងៃត្រង់   ជិះឈរខលងថ្  
ពី ថ្ងៃត្រង់      ល់  ត្ពលប់្ប   អងាុយរក់ទឆៀង 
ពី ត្ពលប់្ប      ល់  អត្ាត្រ    ន កនបើកដភនក 
ពី អត្ាត្រ   ល់ ភ្ាឹ            ន កន្មចដភនក 

 



 
៩-៣ ត្ប្បរិទិនបុ្បណយទាា ទស សពីឆ្ន  ំ២០១៥  ល់ ២០២៤ 

ត្រសតិសង្ក្រា ន្ត : ចាប់ពី្ដងៃ១២  ល់ ១៥នរាច ដខ្ផ្លគុន្ (៤ដងៃ) គឺ ាំនណើ រផ្កត ច់ឆ្ន ាំចាស់ ផ្កល ស់ 
ឆ្ន ាំងមី មាន្ពិ្្ីសូត្រភាណយកា នលងនភលងត្រុ ិ រា ាំត្រុ ិ នត្ចៀងត្រុ ិ ។ត្រសតិោា យពីសងំ្ក្សាិរ
ត្រុ ិ (ោរ់, ផ្លត ច់) ទៅខខសលាុនទនះ  នពិធីត្រសតិសង្ក្រា នត ទៅត្ពះោជពិធីប្បញ្ជា ន់ 
ត្រសតិ   នពិធីភាណយកស គឺ នសូត្រភាណយកស ប្បទណត ញយកស ទខ្លម ចបី្បសាច ។ 
 

 
 
 
ពិធីបុណ្យ 
ទ្វា ទសមា
ស 

2015 
ឆ្ន ាំមដមសបតស័ក 

២៥៥៩ 

2016 
ឆ្ន ាំវកអ ឋស័ក 

២៥៦០ 

ពធិបីណុ្យ 
ទ្វា ទសមាស 

2017 
ឆ្ន ាំរងន្ព្វស័ក 

២៥៦១ 

2018 
ឆ្ន ាំចសាំរទិធិស័ក 

២៥៦២ 
មាឃបូជា អរគ រ 3 កុមភៈ ចន្ោ 22 កុមភៈ មាឃបូជា នៅរ ៍11 កុមភៈ ពុ្្ 31 មករា  

ត្រសតិសង្ក្រា ន្ត 
(៤ថ្ងៃ) 

ចន្ោ 16 មីនា អាទិរយ 3 
នមសា 

ត្រសតិសង្ក្រា ន្ត (៤ថ្ងៃ) សុត្ក 24 មីនា អរគ រ 13 មីនា 

ចូលឆ្ន ាំងម ី អរគ រ 14 នមសា 
 14H24 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 
14នមសា  20H 

ចូលឆ្ន ាំងម ី សុត្ក 14 នមសា 
  3H12 

នៅរ ៍14 នមសា 
  9H12 

ពិ្សាខ្បូជា នៅរ ៍2 ឧសភា សុត្ក 20 
ឧសភា 

ពិ្សាខ្បូជា ពុ្្ 10 ឧសភា អាទិរយ 29 នមសា 

ត្ចរត់្ព្េះន្ងគល័ ពុ្្ 6 ឧសភា អរគ រ 24 
ឧសភា 

ត្ចរត់្ព្េះន្ងគល័ អាទិរយ 14 
ឧសភា 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 3 
ឧសភា 

ចូលវសា 
(៣ដខ្) 

សុត្ក 31 កកាោ ពុ្្ 20 កកាោ ចូលវសា (៣ដខ្) អាទិរយ 9 កកាោ នៅរ ៍28 កកាោ 

ងន្បិ់ណា  
(១៤ថ្ងៃ) 

ចន្ោ 28 កញ្ញា  នៅរ ៍17 កញ្ញា  ងន្បិ់ណា  (១៤ថ្ងៃ) ពុ្្ 6 កញ្ញា  អរគ រ 25 កញ្ញា  

ភាុ ាំបិណា  ចន្ោ 12 រុោ នៅរ ៍1 រុោ ភាុ ាំបិណា  ពុ្្ 20 កញ្ញា  អរគ រ 9 រុោ 
នចញវសា អរគ រ 27 រុោ អាទិរយ 16 

រុោ 
នចញវសា ត្ព្ហ្សបរិ៍ 5 

រុោ 
ពុ្្ 24 រុោ 



កងិន្ាន្ 
(២៩ថ្ងៃ) 

ពុ្្ 28 រុោ ចន្ោ 17 រុោ កងិន្ាន្ (២៩ថ្ងៃ) សុត្ក 6 រុោ ត្ព្ហ្សបរិ៍ 25 
រុោ 

បុណយអុាំទូក 
(៣ថ្ងៃ) 

អរគ រ 24 វចិឆិង អាទិរយ 13 
វចិឆិង 

បុណយអុាំទូក 
(៣ថ្ងៃ) 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 2 
វចិឆិង 

ពុ្្ 21 វចិឆិង 

ពធិបីណុ្យ 
ទ្វា ទសមា
ស 

2019 
ឆ្ន ាំកុរឯកស័ក 
២៥៦៣ 

2020 
ឆ្ន ាំជូរនាស័ក 

២៥៦៤ 

ពធិបីណុ្យ 
ទ្វា ទសមា
ស 

2021 
ឆ្ន ាំ លូវត្រីស័ក 
២៥៦៥ 

2022 
ឆ្ន ាំខ្ជលចតាវ ស័ក 

២៥៦៦ 

មាឃបូជា អរគ រ 19 កុមភៈ នៅរ ៍8 កុមភៈ មាឃបូជា ត្ព្ហ្សបរិ៍ 28 
មករា 

ពុ្្ 16 កុមភៈ  

ត្រសតិសង្ក្រា ន្ត 
(៤ថ្ងៃ) 

ចន្ោ 1 នមសា សុត្ក 20 មីនា ត្រសតិសង្ក្រា ន្ត 
(៤ថ្ងៃ) 

ពុ្្ 10 មីនា អរគ រ 29 មីនា 

ចូលឆ្ន ាំងម ី អាទិរយ 14 
នមសា 

 15H12 

អរគ រ 14 នមសា 
 20H48 

ចូលឆ្ន ាំងម ី ពុ្្ 14 នមសា 
  4H00 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 14 
នមសា 

  10H00 

ពិ្សាខ្បូជា នៅរ ៍18 ឧសភា ពុ្្ 6 ឧសភា ពិ្សាខ្បូជា ចន្ោ 26 នមសា អាទិរយ 15 
ឧសភា 

ត្ចរត់្ព្េះន្ងគល័ ពុ្្ 22 ឧសភា អាទិរយ 10 
ឧសភា 

ត្ចរត់្ព្េះន្ងគល័ សុត្ក 30 នមសា ត្ព្ហ្សបរិ៍ 19 
ឧសភា 

ចូលវសា 
(៣ដខ្) 

ពុ្្ 17 កកាោ ចន្ោ 6 កកាោ ចូលវសា 
(៣ដខ្) 

អាទិរយ 25 
កកាោ 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 14 
កកាោ 

ងន្បិ់ណា  
(១៤ថ្ងៃ) 

នៅរ ៍14 កញ្ញា  ត្ព្ហ្សបរិ៍ 3  
កញ្ញា  

ងន្បិ់ណា  
(១៤ថ្ងៃ) 

ពុ្្ 22 កញ្ញា  អាទិរយ 11 កញ្ញា  

ភាុ ាំបិណា  នៅរ ៍28 កញ្ញា  ត្ព្ហ្សបរិ៍ 17 
កញ្ញា  

ភាុ ាំបិណា  ពុ្្ 6 រុោ អាទិរយ 25 កញ្ញា  

នចញវសា អាទិរយ 13 រុោ សុត្ក 2 រុោ នចញវសា ត្ព្ហ្សបរិ៍ 21 
រុោ 

ចន្ោ 10 រុោ 

កងិន្ាន្ 
(២៩ថ្ងៃ) 

ចន្ោ 14 រុោ នៅរ ៍3 រុោ កងិន្ាន្ 
(២៩ថ្ងៃ) 

សុត្ក 22 រុោ អរគ រ 11 រុោ 

បុណយអុាំទូក 
(៣ថ្ងៃ) 

អាទិរយ 10 វចិឆិង សុត្ក 30 វចិឆិង បុណយអុាំទូក 
(៣ថ្ងៃ) 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 18 
វចិឆិង 

ចន្ោ 7 វចិឆិង 

 
 
 



 
 
ពធិបីណុ្យ 
ទ្វា ទសមា
ស 

2023 
ឆ្ន ាំនថ្វេះបញ្ាស័

ក 
២៥៦៧ 

2024 
ឆ្ន ាំនរាង ស័ក 

២៥៦៨ 

មាឃបូជា អាទិរយ 5 កុមភៈ នៅរ ៍24 កុមភៈ 
ត្រសតិសង្ក្រា ន្ត 

(៤ថ្ងៃ) 
នៅរ ៍18 មីនា សុត្ក 5 នមសា 

ចូលឆ្ន ាំងម ី សុត្ក 14 នមសា 
 16H00 

អាទិរយ 14 
នមសា 

 22H24 
ពិ្សាខ្បូជា ត្ព្ហ្សបរិ៍ 4 

ឧសភា 
ពុ្្ 22 ឧសភា 

ត្ចរត់្ព្េះន្ងគល័ ចន្ោ 8 ឧសភា អាទិរយ 26 
ឧសភា 

ចូលវសា 
(៣ដខ្) 

ពុ្្ 2 សីហា អាទិរយ 21 
កកាោ 

ងន្បិ់ណា  
(១៤ថ្ងៃ) 

នៅរ ៍30 កញ្ញា  ពុ្្ 18 កញ្ញា  

ភាុ ាំបិណា  នៅរ ៍14 រុោ ពុ្្ 2 រុោ 
នចញវសា អាទិរយ 29 

រុោ 
ត្ព្ហ្សបរិ៍ 17 

រុោ 
កងិន្ាន្ 
(២៩ថ្ងៃ) 

ចន្ោ 30 រុោ សុត្ក 18 រុោ 

បុណយអុាំទូក 
(៣ថ្ងៃ) 

អាទិរយ 26 
វចិឆិង 

ត្ព្ហ្សបរិ៍ 14 
វចិឆិង 

 


