
 



 



 

វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំជូត្   ពោស័ក   ព.ស.  ២៥៦៤ 

1       Janvier         មករា                        បុស្ស                     មាឃ                       2021 
ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
Tout comme la rouille apparue sur le fer dévore ce qui lui a servi de support  

de même les actions des transgresseurs les conduisent à leurs états de malheur. 
1 2      3 

៣ រោច ខែបសុ្ស ៤ រោច ខែបសុ្ស ៥ រោច ខែបសុ្ស 

4 5 6 7 8 9        10 

៦ រោច ខែបសុ្ស ៧ រោច ខែបសុ្ស ៨ រោច ថ្ងៃសី្ល ៩ រោច ខែបសុ្ស ១០ រោច ខែបសុ្ស ១១ រោច ខែបសុ្ស ១២ រោច ខែបសុ្ស 

11 12 13 14 15 16         17  
១៣ រោច ខែបសុ្ស ១៤ រោច ថ្ងៃរោរ ១៥ រោច ដាច ់ខែបសុ្ស ១ រ ើត ខែមាឃ ២ រ ើត ខែមាឃ ៣ រ ើត ខែមាឃ ៤ រ ើត ខែមាឃ 

18 19 20 21 22 23 24 
៥ រ ើត ខែមាឃ ៦ រ ើត ខែមាឃ ៧ រ ើត ខែមាឃ ៨រ ើត ថ្ងៃសី្ល ៩ រ ើត ខែមាឃ ១០ រ ើត ខែមាឃ ១១ រ ើត ខែមាឃ 

25 26 27 28 29 30 31 
១២ រ ើត ខែមាឃ ១៣ រ ើត ខែមាឃ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែមាឃ ២ រោច ខែមាឃ ៣ រោច ខែមាឃ 

ថ្ងៃអាទិត្្យ     ២៤    មករា   សូមអព្ជើញចូលរួមបុណ្យ   មាឃបូជា   ពៅវត្តពោធិវង្ស   ពោយពមព្ត្ភីាព ។ 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំជូត្   ពោស័ក   ព.ស.  ២៥៦៤ 

2       Février           កុមភៈ                         មាឃ                    ផលគុន្                       2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

1 2 3 4 5 6 7 
៤ រោច ខែ មាឃ ៥ រោច ខែ មាឃ ៦ រោច ខែ មាឃ ៧ រោច ខែ មាឃ ៨ រោច ខែ មាឃ ៩ រោច ខែ មាឃ ១០ រោច ខែ មាឃ 

8        9 10 11 12 13 14 
១១ រោច ខែមាឃ ១២ រោច ខែមាឃ ១៣ រោច ថ្ងៃរោរ ១៤ រោច ដាច ់ខែមាឃ ១ រ ើត ខែផលគុន ២ រ ើត ខែផលគុន ៣ រ ើត ខែផលគុន 

15 16 17 18 19 20 21 
៤ រ ើត ខែផលគុន ៥ រ ើត ខែផលគុន ៦ រ ើត ខែផលគុន ៧ រ ើត ខែផលគុន ៨ រ ើត ថ្ងៃសី្ល ៩ រ ើត ខែផលគុន ១០ រ ើត ខែផលគុន 

22 23 24 25 26 27 28 
១១ រ ើត ខែផលគុន ១២ រ ើត ខែផលគុន ១៣ រ ើត ខែផលគុន ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែផលគុន ២ រោច ខែផលគុន 

          មង្គលឧតតមព្េះបរមសាស្ត្សាត         ព្ាបម់នុស្សរេព្តត  ុុំគបជ់នព្តល       គបខ់តបណឌិ តបញ្ញា ដុះដាល                  បូជាព្គបោ់លអ្ន ព្តូវបូជា ។ 
          អ្ន គួរបូជាជនរជឿ មមផល           មានស្ទ្ធា តមកល់ព្តង្ព់្តូវធមាម             ស្ព្ងួ្មឥស្ត្នរីយផ៍្តត ច ់ ិរលស្មារ            ស្នសុំវជិាា  ុុំបីស្រតត ស្ ។ 
          ព្បរេស្ខដលគួរគឺរស់្គ្នន នភយ័     ោស្ត្ស្តខែមររៅភយ័ឥតដីដាុំដុះ             ខតមានព្េះធមព៌្ាបរ់េតុព្តូវែុស្          ព្ាបអ់្ស់្ព្សី្ព្បុស្ឱ្យរធវើបុណយេុ ។ 
          រធវើបុណយខែភលចិឺតតព្ជះថ្លល រេ         ចរយិារដើររដ ឱ្យជាព្បមុែ                ស្ុំអាតោយចិតតឱ្យផុតសាម ញស្មុគ           រស់្រៅជាសុ្ែសុ្ភមង្គល។ 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំជូត្   ពោស័ក   ព.ស.  ២៥៦៤ 

3       Mars         មីនា                       ផលគុន្                          ពចព្ត្                        2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

1 2 3 4 5 6 7 
៣ រោច ខែ ផលគុន ៤ រោច ខែ ផលគុន ៥ រោច ខែ ផលគុន ៦ រោច ខែ ផលគុន ៧ រោច ខែ ផលគុន ៨ រោច ថ្ងៃសី្ល ៩ រោច ខែ ផលគុន 

8 9 10 11 12 13 14 
១០ រោច ខែ ផលគុន ១១ រោច ខែ ផលគុន ១២ រោច ខែ ផលគុន ១៣ រោច ខែ ផលគុន ១៤ រោច ថ្ងៃរោរ ១៥ រោច ដាចខ់ែផលគុន ១ រ ើត ខែ រចព្ត 

15 16 17 17 19 20 21 
២ រ ើត ខែ រចព្ត ៣ រ ើត ខែ រចព្ត ៤ រ ើត ខែ រចព្ត ៥ រ ើត ខែ រចព្ត ៦ រ ើត ខែ រចព្ត ៧ រ ើត ខែ រចព្ត ៨ រ ើត ថ្ងៃសី្ល 

22 23 24 25 26 27 28 
៩ រ ើត ខែ រចព្ត ១០ រ ើត ខែ រចព្ត ១១ រ ើត ខែ រចព្ត ១២ រ ើត ខែ រចព្ត ១៣ រ ើត ខែ រចព្ត ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី 

29 30 31 Si vous voulez prendre soin de vous alors libérez-vous du mal, car le bonheur 
ne vient pas facilement à celui qui commet de mauvaises actions. 

១ រោច ខែ រចព្ត ២ រោច ខែ រចព្ត ៣ រោច ខែ រចព្ត 

Pour avoir l’esprit méditatif, il est important de développer certaines qualités intérieures.  
Ces graines de ces qualités sont déjà en nous, sinon nous ne pourrions pas les cultiver.    

Vatt. Bodhivansa (A.S.B.K.) 101 Bd. de la République 77420 Champs-sur-Marne. Tél :  01 60 06 44 98 / 01 64 62 17 41. Site : vatt.bodhivansa.free.fr 



 

វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំជូត្/ ឆ្លូវ   ពោស័ក/ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៤/៦៥   
4        Avril         ពមសា                      ពចព្ត្                            ពិសាខ                                2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Cherchez la paix à l’intérieur. Il n’est pas nécessaire que les 
autres soient d’accord avec vous. 

1 2 3 4 
៤ រោច ខែ រចព្ត ៥ រោច ខែ រចព្ត ៦ រោច ខែ រចព្ត ៧ រោច ខែ រចព្ត 

5 6 7 8 9 10 សូព្ត្មន្តឆ្នាំងម ី 11  
៨ រោច ថ្ងៃសី្ល ៩ រោច ខែ រចព្ត ១០ រោច ខែ រចព្ត ១១ រោច ខែ រចព្ត ១២ រោច ខែ រចព្ត ១៣ រោច ថ្ងៃរោរ ១៤ រោច ដាចខ់ែរចព្ត 

12 13 14 ចូលឆ្នាំងមីសង្គ្ង្គាន្ត     15   វ័ន្បត្ 16 ព ើងស័ក   17 18 
១ រ ើត ខែ េិសាែ ២ រ ើត ខែ េិសាែ ៣ រ ើត ខែ េិសាែ ៤ រ ើត ខែ េិសាែ ៥ រ ើត ខែ េិសាែ ៦ រ ើត ខែ េិសាែ ៧ រ ើត ខែ េិសាែ 

19 20 21 22 23 24 25 
៨ រ ើត ថ្ងៃសី្ល ៩ រ ើត ខែ េិសាែ ១០ រ ើត ខែ េិសាែ ១១ រ ើត ខែ េិសាែ ១២ រ ើត ខែ េិសាែ ១៣ រ ើត ខែ េិសាែ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ 

   26 វិសាខបូជា 27 28 29 30 ថ្ងៃអាទិត្្យ ទី  ១១ សូមអព ជ្ើញចូល 
រួមបុណ្យ ចូលឆ្នាំងមី ពៅវត្តពោធិវត្តវង្ស 

១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែ េិសាែ ២ រោច ខែ េិសាែ ៣ រោច ខែ េិសាែ ៤ រោច ខែ េិសាែ ពោយពមព្តី្ភាព ។ 
ទេពធតីា  ទ ម្ ោះមណ្ឌា   ទ ៀតផ្កា ចមបា  ទ្រឿង្រដារពិ់េូរ្យ   ភក្សាហារ្   រប ិ(េឹក្សទដាោះថ្លា )  ្ពោះហ តស្ត ាំកានម់ជុល  ្ពោះហ តទវេង កានទ់ ើ្ ចត ់ 

ពាហនៈលា  យាងចុោះ ថ្ងៃពុធ ១៤ ទមស្  ្តូវនឹង  ថ្ងៃ  ៣  ទក្សើត ខែពិស្ែ  ២០២១  ទវលាទ ប ង ៤.០០ ។   
ថ្ងៃ  អាទិត្្យ   ទី ២៥      ខខ ពមសា      សមូអព្ជើញចូលរួមបុណយ្      វិសាខបជូា     ពៅវត្តពៅធិវង្ស      ពោយពមព្ត្ីភាព ។ 
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វត្តពោធិវង្ស    ឆ្នាំឆ្លូវ    ព្តី្ស័ក     ព.ស.  ២៥៦៥ 

5      Mai      ឧសភា                           ពិសាខ                            ពជសឋ                         2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

េឹ ចិតតព្បថ្េរព្តលស្តីេិរោះ    េឹ ចិតតស្ម័ព្គរសាម ះែពង្ែ់ពស់្ថ្ងលថ្លល     េឹ ចិតតស្រតោ ស្ព្បណីរមត្តត  
េឹ ចិតត រុណាស្េវស្តវទ្ធុំង្អ្ស់្។   េឹ ចិតតមនិលអវ ឹវរ នុង្រោ      េឹ ចិតតរសាម  រព្គ្ន គឺស្អុយរ រ តិ៍រ ម្ ះ 

េឹ ចិតតឥស្ាគ្នម នធមស៌្រតោ ស្    េឹ ចិតតាបរព្គ្នះរស់្ឥតែលឹមសារ។ 

1 2 
៥ រោច ខែ េិសាែ ៦ រោច ខែ េិសាែ 

3 4 5 6 7 8 9 
៧ រោច ខែ េិសាែ ៨ រោច ថ្ងៃសី្ល ៩ រោច ខែ េិសាែ ១០ រោច ខែ េិសាែ ១១ រោច ខែ េិសាែ ១២ រោច ខែេិសាែ ១៣ រោច ខែេិសាែ 

10 11 12 13 14 15 16 
 ១៤ រោច ថ្ងៃរោរ ១៥ រោច ដាចខ់ែេិសាែ ១ រ ើត ខែរជស្ឋ ២ រ ើត ខែរជស្ឋ ៣ រ ើត ខែរជស្ឋ ៤ រ ើត ខែរជស្ឋ ៥ រ ើត ខែរជស្ឋ 

17 18 19 20 21 22 23                
៦ រ ើត ខែរជស្ឋ ៧ រ ើត ខែរជស្ឋ ៨ រ ើត ថ្ងៃសី្ល ៩ រ ើត ខែរជស្ឋ ១០ រ ើត ខែរជស្ឋ ១១ រ ើត ខែរជស្ឋ ១២ រ ើត ខែរជស្ឋ 

24 25 26 27 28 29 30 
១៣ រ ើត ខែរជស្ឋ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែរជស្ឋ ២ រោច ខែរជស្ឋ ៣ រោច ខែរជស្ឋ ៤ រោច ខែរជស្ឋ 

31 ថ្ងៃអាទិត្្យ   ទ ី២៣   សូមអព្ជើញចលូរួម    មហាសន្និបាត្   ពោយពមព្ត្ភីាព  ។ 
៥ រោច ខែរជស្ឋ 

 ុំេុស្ខតង្មានស្ុំោបអ់្ន រ់ធវើ         អ្ន អ្ង្គុយរមើល ុុំរចះខតថ្ល       គួរមានរមព្តី ុុំរ ើយឥស្ា       ព្តូវមាន ិរយិារមួសាមគគគី្នន ។         
Vatt. Bodhivansa (A.S.B.K.) 101 Bd. de la République 77420 Champs-sur-Marne. Tél :  01 60 06 44 98 / 01 64 62 17 41. Site : vatt.bodhivansa.free.fr 



 

វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ    ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

6       Juin             មិងុនា                     ពជសឋ                              បឋមាសាធ                2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 1 2 3 4 5 6 
 ៦ រោច ខែ រជស្ឋ ៧ រោច ខែ រជស្ឋ ៨ រោច ថ្ងៃសី្ល ៩ រោច ខែ រជស្ឋ ១០ រោច ខែ រជស្ឋ ១១ រោច ខែ រជស្ឋ 

7 8 9 10 11 12 13 
១២ រោច ខែ រជស្ឋ ១៣ រោច ថ្ងៃរោរ ១៥ រោច ដាចខ់ែរជស្ឋ ១ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ២ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ៣ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ៤ រ ើត ខែ បឋមាសាធ 

14 15 16 17 18 19 20 
៥ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ៦ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ៧ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ៨ រ ើត ថ្ងៃសី្ល ៩ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ១០ រ ើត ខែ បឋមាសាធ ១១ រ ើត ខែ បឋមាសាធ 

21 22 23 24 25 26 27 
១២ រ ើត ខែបឋមាសាធ ១៣ រ ើត ខែបឋមាសាធ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែ បឋមាសាធ ២ រោច ខែ បឋមាសាធ ៣ រោច ខែ បឋមាសាធ 

28 29 30 Si celui qui descend dans la rivière en crue et aux flots rapides est emporté  
par le courant, comment peut-il aider les autres à traverser ? 

៤ រោច ខែ បឋមាសាធ ៥ រោច ខែ បឋមាសាធ ៦ រោច ខែ បឋមាសាធ 

ថ្ងៃអាទិត្្យ  ទី  ២៧  សូមអព្ជើញចលូរួមបុណ្យផ្កាសាមគ្គី  ជាមួយបុណ្យខួបវត្ត  ន្ិង សមាគ្ម   ពោយពមព្ត្ភីាព 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ   ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

7     Juillet      កកកោ                    បឋមាសាធ                       ទុតិ្យាសាធ                2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
Beauté, santé, fortune et jeunesse ne signifient pas 

absence de souffrance. Ce ne sont que des masques. 
1 2 3 4 

៧ រោច ខែ បឋមាសាធ ៨ រោច ខែ បឋមាសាធ ៩ រោចខែបឋមាសាធ ១០ រោចខែបឋមាសាធ 

5 6 7 8 9 10 11 
១១ រោចខែបឋមាសាធ ១២ រោចខែបឋមាសាធ ១៣ រោចខែបឋមាសាធ ១៤ រោច ថ្ងៃរោរ ១៥រោចដាចខ់ែ បឋមាសាធ ១ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ២ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ 

12 13 14 15 16 16 18 
៣ រ ើត ខែេុតិយាសាធ ៤ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ៥ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ៦ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ៧ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ៨ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ៩ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ 

19 20 21 22 23 24 25 ចូលវស្ា 
១០រ ើតខែេុតិយាសា ១១ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ១២ រ ើត ខែ េុតិយាសាធ ១៣ រ ើតខែេុតិយាសាធ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើតខែរេញបណ៌ូម ី ១ រោចខែ េុតិយាសាធ 

26 27 28 29 30 31  
២ រោច ខែេុតិយាសាធ ៣ រោច ខែ េុតិយាសាធ ៤ រោច ខែ េុតិយាសាធ ៥ រោច ខែ េុតិយាសាធ ៦ រោច ខែ េុតិយាសាធ ៧ រោច ខែ េុតិយាសាធ  

រុណរឺទ ចក្សតីលអរវរ្ថ្្ក្ស      រុណ នតថ្មាទលើ   ទព្រ      រុណ នទៅក្សនុងចិតតជានិចច      ចូរ្កុ្សាំរាំទភាច្តវូដឹងរុណ។ 

ថ្ងៃអាទិត្្យ ទី ២៥ កកកោ     សូមអព្ជើញ ចូលរួមបុណ្យ        ចូលវស្ា     ពៅវត្តពោធិវង្ស      ពោយព្ត្ីភាព ។ 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ   ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

8       Août         សីហា                     ទុតិ្យាសាធ                          ព្សាពណ៍           2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

                              បញ្ញា ជីវតិេិតជារព្ចើនណាស់្              ព្គបវ់យ័រ មង្ចាស់្ខតង្មានព្គបគ់្នន  
                              សុ្ែេុ ខជួបព្ព្តតព់្ស្ណុ រវេត         មានព្គបរ់វោមនិអាចរគចាន។ 

1 
៨ រោច ថ្ងៃសី្ល 

2 3 4 5 6 7 8 
៩ រោច ខែ េុតិយាសាធ ១០រោច ខែ េុតិយាសាធ ១១រោចខែេុតិយាសាធ ១២ រោច ខែ េុតិយាសាធ ១៣ រោច ខែ េុតិយាសាធ ១៤ រោច ថ្ងៃ រោរ ១៥រោចដាចខ់ែេុតិយាសាធ 

9 10 11 12 13 14 15 
១ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ២ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ៣ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ៤ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ៥ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ៦ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ៧ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ 

16 17 18 19 20 21 22 
៨ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ៩ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ១០ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ១១ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ១២ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ១៣ រ ើត ខែ ព្សាេណ៍ ១៤ រ ើត ថ្ងៃ រោរ 

23 24 25 26 27 28 28 
១៥ រ ើត រេញបណ៌ូម ី ១ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ២ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ៣ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ៤ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ៥ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ៦ រោច ខែ ព្សាេណ៍ 

30 31               រីវតិរ្ ់ទៅ្តូវ នទមតាត                  កុ្សាំ នឥ ាពាបាេរុាំរួន 
              ទ្ពាោះ នក្សមមទពៀរ្ទវរាដល់ែាួន         ទមតាត ខ្ជជ រ់ែជួន ាំមួនរវីតិ។ ៧ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ៨  រោច ខែ ព្សាេណ៍ 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ   ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

9         Septembre           កញ្ញា                ព្សាពណ៍                 ភព្ទបទ              2021                          

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

     La mort est certaine, l’heur en est 
incertaine. Qu’est- ce qui est le plus  

Important ? 

1 2 3 4 5 
៩ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ១០ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ១១ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ១២ រោច ខែ ព្សាេណ៍ ១៣ រោច ថ្ងៃ រោរ 

6 7 8 9 10 11 12 
១៤ រោចដាចខ់ែព្សាេណ៍  ១ រ ើត ខែ ភព្េបេ ២ រ ើត ខែ ភព្េបេ ៣ រ ើត ខែ ភព្េបេ ៤ រ ើត ខែ ភព្េបេ ៥ រ ើត ខែ ភព្េបត ៦ រ ើត ខែ ភព្េបេ 

13 14 15 16 17 18 19 
៧ រ ើត ខែ ភព្េបេ ៨ រ ើត ខែ ភព្េបេ ៩ រ ើត ខែ ភព្េបេ ១០ រ ើត ខែ ភព្េបេ ១១ រ ើត ខែ ភព្េបេ ១២ រ ើត ខែ ភព្េបេ ១៣ រ ើត ខែ ភព្េបេ 

20 21 22 បិណឌ ១ 23 បិណឌ ២ 24 បិណឌ ៣ 25 បិណឌ ៤ 26 បិណឌ ៥ 
១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែភព្េបេ ២ រោច ខែ ភព្េបេ ៣ រោច ខែភព្េបេ ៤  រោច ខែ ភព្េបេ ៥ រោចខែ ភព្េបេ 

27 បិណឌ ៦ 28 បិណឌ ៧ 29 បិណឌ ៨ 30 បិណឌ ៩ Pas de gué ni de pont sur le fleuve de 
la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort.  

Avez-vous préparé votre barque ? ៦ រោច ខែ ភព្េបេ ៧ រោច ខែ ភព្េបេ ៨ រោច ខែ ភព្េបេ ៩ រោច ខែ ភព្េបេ 

អងគ្ ពោះ មពុេធររ្ ុិេធថ្ងាថ្លា      ្ពោះេយ័ក្សរុ្ណ្ឌ ទដោ  ្រណី    ដល់ ពេមនុ ស តេទៅក្សនុងទលាក្សិយ    ខដល ននិ សយ័ជាមួយ្ពោះអងគ។ 
្ពោះធម៌ខ នលអរវរ្ថ្្ក្សខលង    ្េង់បាន ខមោងទដើមបតី្មង់    ឱ្យកាយវាចាចដិត ផូរ្ផង់    ្បាជាា កាតរ់ង់ឫ អវជិាជ ។ 

្ពោះ ងឃស្វក័្សជាក្ស់ជាខ្ រុណយ     ទលាក្សបានអរ់រ្ ាំទដាយ្ពោះធ ម     ្េ្េង់ស្ ដថ្ន្ពោះភរវា    រនតរ្ក្សាឱ្យបានរង់វងស។ 
Vatt. Bodhivansa (A.S.B.K.) 101 Bd. de la République 77420 Champs-sur-Marne. Tél :  01 60 06 44 98 / 01 64 62 17 41. Site : vatt.bodhivansa.free.fr 



 

វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ   ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

10        Octobre         តុ្លា                     ភព្ទបទ                   អស្សុជ                     2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
ថ្ងៃ អាទិត្្យ ទី ៣ ខខ ត្ុលា សូមអព្ចើញចូល រួមបុណ្យ ភជុាំធាំ  

ពៅវត្តពោធិវង្ស ពោយពមព្ត្ីភាព 
1បិណឌ ១០ 2 បិណឌ ១១    3     បិណឌ ១២ 

១០ រោច ខែ ភព្េបេ ១១ រោច ខែ ភព្េបេ ១២ រោច ខែ ភព្េបេ 

4 បិណឌ ១៣ 5 បិណឌ ១៤ 6 ភជុាំបិណឌ 7 8 9 10 
១៣ រោច ខែ ភព្េបេ ១៤ រោច ថ្ងៃរោរ ១៥ រោចដាចខ់ែភព្េបេ ១ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ២ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ៣ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ៤ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ    

11 12 13 14 15 16 17 
៥ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ៦ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ៧ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ៨ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ៩ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ១០ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ១១ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ 

18 19 20    21 ពចញវសា្ 22 កឋិន្កាល 23 24 
១២ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ១៣ រ ើត ខែ អ្ស្សុជ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូមី ១ រោច ខែ អ្ស្សុជ ២ រោច ខែ អ្ស្សុជ ៣ រោច ខែ អ្ស្សុជ 

25 26 27 28 29 30 31 
៤ រោច ខែ អ្ស្សុជ ៥ រោច ខែ អ្ស្សុជ ៦ រោច ខែ អ្ស្សុជ ៧ រោច ខែ អ្ស្សុជ ៨ រោច ខែ អ្ស្សុជ ៩ រោច ខែអ្ស្សុជ ១០ រោច ខែអ្ស្សុជ 
                    ថ្ងៃ អាទិត្្យ   ទី១៧   ខខត្ុលា    សូមអព្ជើញចូលរួមបុណ្យ   ពចញវស្ា   ពៅវត្តពោធិវង្ស    ពោយពមព្ត្ីភាព ។ 

ថ្ងៃ អាទិត្្យ   ទី២៤   ខខត្ុលា    សូមអព្ជើញចូលរួមបុណ្យ   កឋិន្សាមគ្គ ី   ពៅវត្តពោធិវង្ស    ពោយពមព្ត្ីភាព ។ 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ   ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

11        Novembre          វិចជិកា                     អស្សុជ              កត្តិក                     2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

1 2 3 4 5 6 7 
១១ រោច ខែ អ្ស្សុជ ១២ រោច ខែ អ្ស្សុជ ១៣ រោច ថ្ងៃរោរ ១៤ រោច ដាចខ់ែ អ្ស្សុជ ១ រ ើត ខែ  តតិ  ២ រ ើត ខែ  តតិ  ៣ រ ើត ខែ  តតិ  

8 9 10 11 12 13 14 
៤ រ ើត ខែ  តតិ  ៥ រ ើត ខែ  តតិ  ៦ រ ើត ខែ  តតិ  ៧ រ ើត ខែ  តតិ  ៨ រ ើត ខែ  តតិ  ៩ រ ើត ខែ  តតិ  ១០ រ ើត ខែ  តតិ  

15 16 17 18 19 20 21 
១១ រ ើត ខែ  តតិ  ១២ រ ើត ខែ  តតិ  ១៣ រ ើត ខែ  តតិ  ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូម ី ១ រោច ខែ  តតិ  ២ រោច ខែ  តតិ  

22 23 24 25 26 27 28 
៣ រោច ខែ  តតិ  ៤ រោច ខែ  តតិ  ៥ រោច ខែ  តតិ  ៦ រោច ខែ  តតិ  ៧ រោច ខែ  តតិ  ៨ រោច ខែ  តតិ  ៩ រោច ខែ  តតិ  

29 30  គ៌រីវតិក្ស្មិត តេទលាក្ស     ថ្ងាងនូ រ្ទារទថ្លក្សក្សមមអនក្សក្សាំណត់    រីវតិរ្កី្សរាយ ន្ក្សក្សាំ ត ់
 នលេីងរូរ្ចត់តាមក្សមមទរ្ៀងែាួន។   អេីៗទា ាំងអ ់ទ្កាមទមឃទលើដី    រោូ រ្ផ្កា  ់យរ់ថ្ងៃរ្ស្ត់ដូចក្សបូន 

មិនដឹងទកាោះទ្តើយរីវតិទស្ោះ ូនយ    គម នអេី ាំមួន ថិតទ ថរ្បានទ ើយ។ ១០ រោច ខែ  តតិ  ១១ រោច ខែ  តតិ  

ចូរ្ែា្ំ រ្ពឹតតរ្ក្សា ីលទាន     ្ រ់ជាយាន្នវាងដល់ទ្តើយ    រវីតិរ្ ់ទៅមិន្តូវក្សទនោើយ     កុ្ស ា្ំ រ ងទ ើយរីវតិឥតន័យ។ 
 គ៌រីវតិ្រ្ពឹតតតាមធម ៌     ្រទ ើរ្រវរ្ឧតតមថ្លា ថ្ងា     ទធេើឱ្យរីវតិរ្ ់ នតថ្មា      វាងផុតទ្គោះភ័យទលាក្សិយទនោះទអើយ។ 
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វត្តពោធិវង្ស   ឆ្នាំឆ្លូវ   ព្តី្ស័ក   ព.ស.  ២៥៦៥ 

12        Décembre         ធនូ                 កត្តិក                   មិគ្សិរ                       2021 

ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្ពហស្បត្ិ៍ សុព្ក ពៅរ ៍ អាទិត្្យ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
សូ្មេុេាបរស័ិ្េបដិបតតិអ្បរ់ ុំ 
េាយាមលតដ់ុំោយវាចាចិតត 

1 2 3 4 5 
១២ រោច ខែ  តតិ  ១៣ រោច ខែ  តតិ  ១៤ រោច ខែ ថ្ងៃរោរ ១៥ រោច ដាចខ់ែ  តតិ  ១ រ ើត ខែ មគិសិ្រ 

6 7 8 9 10 11 12 
២ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ៣ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ៤ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ៥ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ៦ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ៧ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ៨ រ ើត ខែ មគិសិ្រ 

13 14 15 16 17 18 19 
៩ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ១០ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ១១ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ១២ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ១៣ រ ើត ខែ មគិសិ្រ ១៤ រ ើត ថ្ងៃរោរ ១៥ រ ើត រេញបណ៌ូម ី

20 21 22 23 24 25 26 
១ រោច ខែ មគិសិ្រ ២ រោច ខែ មគិសិ្រ ៣ រោច ខែ មគិសិ្រ ៤ រោច ខែ មគិសិ្រ ៥ រោច ខែ មគិសិ្រ ៦ រោច ខែ មគិសិ្រ ៧ រោច ខែ មគិសិ្រ 

27 28 28 30 31 បដិបតតិត្តមធមម៌ាគ៌្នជីវតិ 
សុ្ែស្ៃបជ់ានិចចរគចផុតេីេុ ខ។ ៨ រោច ខែ មគិសិ្រ ៩ រោច ខែ មគិសិ្រ ១០ រោច ខែ មគិសិ្រ ១១ រោច ខែ មគិសិ្រ ១២ រោច ខែ មគិសិ្រ 

                                  ្ក្ស  ូ្តខែមរ្រួរ្ខងឱ្យរង ់                       ខ នលអផូរ្ផង់លបលីាញស្យ ុោះ  
                                 ឱ្យពិភពទលាក្សបានស្គ ល់នូវទ ម្ ោះ             ្ក្ស អាំទបាោះរឺតាំណ្ឌងជាត។ិ 
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ស្មាគម ឧបតថមភ េុេឋសាស្ត  ខែមរ  Association pour le Soutien du Bouddhisme Khmer 

ថ្ងៃបុណយព្បចាុំឆន ុំាំ្    ២០២១  រៅវតតរព្តធិវង្ស  Calendrier des fêtes de 2019 à la pagode Bodhivansa 

 

ថ្ងៃ   
Date បណុយ្ ្ Fête 

ថ្ងៃអាេិតយ  េី ២៤ ម ោ Dim. 24 janvier មាឃបូជា  Māgha Pujā 
រៅរ ៍ េី ១០ រមសា Sam. 10 avril សូ្ព្តមនតឆន ុំងម ីេូនភនុំែាច ់ Cérémonie de l’érection des 

monts de sable 

ថ្ងៃអាេិតយ  េី ១១ រមសា Dim. 11 avril បុណយចូលឆន ុំងមីរៅវតតរព្តធិវង្ស  Cérémonie du Nouvel An 
ថ្ងៃអាេិតយ  េី ២៥ ឧស្ភា Dim. 25 mai វសិាែបូជា  Visākha Pujā 

ថ្ងៃអាេិតយ  េី ២៣  ឧស្ភា Dim. 23 mai មហាស្ននិាតស្មាគម  Assemblée générale A.S.B.K. 

ថ្ងៃអាេិតយ េី ២៧ មងុិត Dim. 27 juin បុណយផ្តក សាមគគី ជាមយួបុណយែួបវតត  និង្  ស្មាគម  Fêtes des fleurs, anniversaire du 
Vatt et de l’A.S.B.K. 

ថ្ងៃអាេិតយ េី ២៥   កដា Dim. 25 juillet បុណយចូលវស្ា  Retraite des moines 

េុធ 
េុធ  

េី ២២ 
 េី ០៦ 

 ញ្ញា ដល់ថ្ងៃ 
តុោ 

Du Merc. 22 Sept. 
au 

Merc. 6 Octobre  
ោនបិ់ណឌ                    Kan Ben 

ថ្ងៃអាេិតយ េី ៣ តុោ Dim. 3 Octobre ភាុ ុំបិណឌ   Pchum Ben 
ថ្ងៃអាេិតយ េី ១៧ តុោ 17 Octobre បុណយរចញវស្ា Sortie de Retraite des moines 

ថ្ងៃអាេិតយ េី ២៤ តុោ Dim. 24 octobre  ឋនិទ្ធន                    Kathina 

បុណយរនះមានរផញើស្ុំបុព្តអ្រ ា្ ើញ Avec courrier d’invitation បុណយរនះមនិានរផញើស្ុំបុព្តអ្រ ា្ ើញរេ Sans courrier d’invitation 

សូមអព្ជើញ  ចូលរួមបុណ្យ ពៅវត្តពោធិវង្ស  ពោយពមព្ត្ីភាព 
Vous êtes cordialement invités à toutes nos fêtes. 


