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                           វត្តសាមគ្គធីមមកិារាម 
 Watt Samakki-Dhammikaram, Inc. 

 26 Rugby Road. Brooklyn, NY 11226 Tel: (718) 856-8918 

                                                   www.wattsamakki.org 

                          បុណ្យកាន់បិណ្ឌ  និងភ្ុុំបណិ្ឌ  
បុណ្យកានបិ់ណ្ឌ  និងភ្ុ ុំបិណ្ឌ ននេះ ជាប្បពៃណី្ប្ៃេះៃុទ្ធសាសនា មានកុំណ្តព់ងៃខែច្បាស់លាស់  
តុំងៃីសមយ័ៃុទ្ធកាល ប្ៃេះៃុទ្ធកកុសននាធ  រហូតមកដល់សៃវពងៃននេះ មាននយ័សុំខាន់ៗ ៣យ៉ា ង គឺ: 
១-ន្វើឧទ្ទសិកុសល ជូនច្បុំន េះមាតបិត ញាតិទុំង៧ សនាា ន         
២-ន្វើន ើងនដើមបបីនងកើត សាមគគី្ ម ៌នសនហាជាតិ និងសាសនា   
៣-ន្វើទន សីល ភាវនា នដើមបបី្ាថ្នន សុែច្បុំនរ ើនប្គបយ់៉ា ង 
ប្កុមប្គួសារនិមយួៗ ខតងប្ជេះថ្នា ន្វើច្បង្ហា នន់ៅវតា នទេះបីប្កែសតអ់តម់ាន្នធានកន៏ោយ នប្ េះ 
បុណ្យកានបិ់ណ្ឌ និងភ្ុ ុំបិណ្ឌ ននេះ ជាបុណ្យកតញ្ញូ កតនវទី្ ដឹងគុណ្ ុ្ំបុំផុត ច្បុំន េះអនកសាា បន់ៅ។ 
 អាប្ស័យដូច្បានជុំរាបជូនខាងនលើននេះ អាតា ភាៃជាប្ៃេះសងឃ នលាកអគគនាយកវតា ប្បធាន  
អនុប្បធានវតា នលាកអាចារយ គណ្:កមាការវតាសាមគគី្មាកិារាមទុំងអស់ សូមអនញ្្ើញ ឧាសក  
ឧាសិកា បងបអូន ញាតិមតិាជិតឆ្ងៃ យប្គបម់ជឈោា នទុំងអស់ នមតា ចូ្បលរមួញុាុំងៃិ្ីបុណ្យននេះឲ្យាន 
នប្ច្បើនកុេះករ តមទ្ុំននៀមប្គបន់វននិមយួៗ  នដើមបទី្ទ្ួលផលាា អានិសងសបុណ្យនរៀងៗែាួន។ 
នមា៉ា ង ៩ : ៣០នាទី្ប្ៃឹកដល់នមា៉ា ង ១១ ជានរៀងរាល់ពងៃ នមសាក រប្ៃេះរតនប្តយ័ សមាទនសីល  
ច្បនប្មើនប្ៃេះបរតិា សូប្តបរាភវសូប្ត រាបា់ប្ត នវរច្បង្ហា ន ់ប្ៃេះសងឃបងសុកូល និងទ្ទ្លួច្បង្ហា ន៕់ ល៕ 
 នវនកានបិ់ណ្ឌ និមយួៗ មានន ា្ េះៃុទ្ធបរស័ិទ្ដូច្បខាងនប្កាមននេះ ខតនបើមនិមានន ា្ េះ ឬមាន 
ន ា្ េះខដរ ប៉ាខុនាមនិប្តវូពងៃទ្ុំននរៃីការង្ហរ មនិងវនីទ្កុុំអនចិ់្បតាអនញ្្ើញមកពងៃណាកា៏ន មនិចាុំាច្ប ់
គិតនវននទ្ មានសទធ ប្ជេះថ្នា អនញ្្ើញមកន្វើបុណ្យរាល់ពងៃ រតឹខតានបុណ្យនប្ច្បើនអននកប្គប់ៗ ជាតិ 
មូលនហតុ  មាននវនននេះ នដើមបនីទ្ៀងប្ាកដ ង្ហយប្សលួដល់ប្ៃេះសងឃ មានច្បង្ហា នរ់ាល់ៗពងៃ ៕ 
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កមមវធិបីណុ្យ 
 ចាបពី់ថ្ងៃ ពុធ ទី 22 ខែ 9 ឆ្ន ាំ 2021 ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១ រោច ខែ ភត្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ 
រហូតដល់ ថ្ងៃ ពុធទី 6 ខែ 10 ឆ្ន ាំ 2021 -ថ្ងៃ ៤ក ើត ខែ អស្សុជ ឆ្ន ាំ ដខដល 

១-វវនបណិ្ឌ ទ ី១ -ថ្ងៃពធុ ទ ី22 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021                             
១-អន ស្សី្ខ វ វណ្ណា កៅទូច និងក្ មុកោងចក្       ២-កោ ោជ សុ្គុណ អន ស្សី្ វណ្ណា និង ូនកៅ 
៣-កោ កអឿន សឹ្ម អន ស្សី្ ថា និង ូនកៅ               ៤-ឧបាសិ្កា ក្ រ្ុ  គឹមហរ ង និង ូនកៅ 
៥-អន ក្គូកៅ សុ្វតថិ និង ូនកៅ                                ៦-អន ស្សី្មាស្ មុនី និង្ុក្ត                            
៧-អន ស្សី្អរុយ សុ្ខា  ក្ពមទាំងក្គួសារ និង ូន          ៨-អន ស្សី្កអរង លី កៅខម៉ែ ស្សី្ខ វ 
៩-កោ ឡាំវ៉ែន់ ខអរម អន ស្សី្កហៀន និង ូន              ១០-អន ស្សី្ ៉្ែុល ភន និងក្គួសារ  ូនកៅ 
១១-កោ រ្ុន កស្ង និងក្ ុមក្គួសារ 

២-វវនបណិ្ឌ ទ ី២ -ថ្ងៃ ព្ពហស្បត្ិ៍ ទ ី23 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021    
១-កោ អាចារយ ៉្ែង់ កអៀ្ អន ស្សី្ រ ៉ែង ចិ្ និង ូនកៅ       ២-ឧបាសិ្កាកសា ក ឿន និង ូនកៅ 

៣-កោ ម៉ែុង សុ្ផាត អន ស្សី្ វ៉ែង និង ូនកៅ           ៤-អន ស្សី្សិុ្ន ឌី ព្រមទាំងព្រួសារ និង ូន  
៥-កោ សូ្ កម៉ែង អន ស្សី្ឌួង កហឿន និង ូនកៅ      ៦-អន ស្សី្ករ ៉ែម ណ្ណករ ៉ែត និង  ូន 
៧-អន ស្សី្ខ ៉្ែន ស្ាំអុន និងសាា មី                                    ៨-អន ស្សី្ក្ពហម កយឿង និង  ូន    
៩-អន ស្សី្ងឹម ្ូករឿង និង ូនកៅ 

៣-វវនបណិ្ឌ ទ ី៣ -ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី24 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021 

១-កោ អាចារយធី សឹ្ម ទយិកា កសាម ស្មបូ និង ូន      ២-អន ស្សី្ម៉ែុង សុ្ផាន និង ូនៗ              
៣-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់នី កៅខម៉ែស្ស្ស្ និង ូនកៅ           ៤-កោ កៅ រ្ុនកស្ង និងក្គួសារ 
៥-អន ស្សី្មួង គន្ធា  ព្រមទាំងព្រួសារ និង ូនកៅ         ៦-អន ស្សី្ហឹុម សុ្ន ឃឹម ផន និង ូនកៅ 

៧-កោ ម៉ែុត អន ស្សី្ នី និង ូនកៅ                           ៨- អន ស្សី្ឌួង កហៀ  និង ូនកៅ 

៩-កោ សា រ្ិន អន ស្សី្ កៅ និង ូន                          ១០-កោ តាអរូច សាង៉ែម 

១១-ឧបាសិ្កាន្ធង ដាង និង ូនស្សី្វ៉ែន់ ចាន់                 ១២-កោ យាយកៅ អីុម និង ូនកៅ 
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៤-វវនបណិ្ឌ ទ ី៤ - ថ្ងៃ វៅរ ៏ទ ី25 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021 
១-កោ  មា៉ែ  ់ មាន អន ស្សី្ អាង មា៉ែច        ២-កោ គង់ ែលឹមចាន់ ក្ពមទាំង្ុក្តភរយិា 
៣-កោ សិុ្ន  ូមា៉ែ កដត អន ស្សី្ មរ ដនិង ូន       ៤-កោ  កនរ ូកចង 
៥-កោ សិុ្ន  ូមា៉ែដា ក្ពមទាំង្ុក្តភរយិា              ៦-កោ កេន វន អន ស្សី្សីុ្វកហេច និង ូន 

៧-កោ នូ ឆន អន ស្សី្ោ៉ែ មី កៅម៉ែូវ និង ូនកៅ            ៨-កោ កោ  គឹមអុន អន ស្សី្លីន និងមាា យ 

៩-កោ រ្ូ សីុ្ណ្ណ អន ស្សី្កស្ៀម ណ្ណរនិនិង ូន     ១០-កោ អាំ ករឿន ក្ពមទាំងក្គួសារ ូនកៅ 

១១-កោ ខ វ សិុ្ចនី អន ស្សី្គឹម អាន និង ូនកៅ    ១២-កោ សិុ្ន រ្ុនខស្ម និង្ុក្តភរយិា 

១៣-កោ ដួង សាកវឿត អន ស្សី្ដួង វណាី  និង្ុក្ត     ១៤-កោ ជុង យូ អន ស្សី្ ហរ ង និង្ុក្ត 

១៥-កោ កេង សាន់ និង្ុក្តភរយិា                       ១៦-កោ ដួង ស្ទីវនិ និង្ុក្តភរយិា 

១៧-កោ មី ភិរនុ អន ស្សី្កស្ៀម ណ្ណករ ៉ែត និង ូន       ១៨-អន ស្សី្ក្គិញ ហរុង និង ូនកៅ  
 ១៩-កោ កត សុ្ផាត អន ស្សី្សុ្មា៉ែ ខណត និង ូន       ២០- វទុាី ន្ធង កភៀ្ និង្ុក្ត 

២១-កោ សុ្ទា សុ្មាម ន្ធ អន ស្សី្ សុ្ជាតិ និង ូន    ២២-កោក ញ កបា៉ែ វញិ អន ស្សី្តូវ្ូរនិីង ូន 

២៣-កោ  កងង អន ស្សី្ មួយហូ និង្ុក្ត     ២៤-កោ ឆ្យ ហួត ក្ពមទាំ្ុក្តភរយិា 

២៥-កោ កស្ៀម សីុ្ថ្ផ អន ស្សី្ផាត និង្ុក្ត  ២៦-អន ស្សី្តាន់  ាំស្ត់ និង្ុក្ត 

២៧-អន ស្សី្លី ណុ្ថាណ្ណ និងក្គួសារ      ២៨-កោ ស្សី្ សារនិ អន ស្សី្សីុ្ម ស្សី្និង ូន 

២៩-អន ស្សី្អរុច សា ល និងក្គួសារ            ៣០-អន ស្សី្ រ្ុន ផាណ្ណ ក្ពមទាំង្ុក្ត 

៣១-អន ស្សី្ ផលុង កវៀង ក្ពមទាំង្ុក្ត             ៣២-កោ កេង ហួត និងក្គួសារ 
៣៣-កោ តាន់ សាកវឿន និងភរយិា              ៣៤-កោ ហួត អន ស្សី្ ល ខណ៍                        

៣៥-កោ ោម លីស្ និងក្គួសារ               ៣៦-កោ កៅ ផល និងក្គួសារ 
៣៧-កោ ករ ៉ែត ភុាំ អន ស្សី្កស្ៀន                   ៣៨-កោ  អិុន ៉្ែុន និង ក្គួសារ 

៥-វវនបណិ្ឌ ទ ី៥ -ថ្ងៃ អាទតិ្យ ទ ី26 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021   
១-កោ អគេន្ធយ កស្ង សុ្ផាន់ណ្ណ  អន ស្សី្ ក្គិស្ស្ទីន ឌីវ កលឿត និង្ុក្ត 
២-កោ ស្រុយ កផា អន ស្សី្ ក្ ឹម និង ូនកៅ    ៣-កោ  ស្រុយ កភន អន ស្សី្ សួ្ស្ សីុ្ខណត និង្ុក្ត 
៤-កោ ស្រុយ ភិន អន ស្សី្សួ្ស្ សីុ្ខណត និង្ុក្ត ៥-កោ សុ្ែ ន្ធង អន ស្សី្ ករ ៉ែត និង្ុក្ត 
៦-កោ ជា គា អន ស្សី្ សុ្ោព និង្ុក្ត        ៧-កោ តា្់ ទឺ អន ស្សី្ ខឆម ្ទុម និង្ុក្ត 
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៨-កោ  ថា អន ស្សី្ កអឿត និង្ុក្ត               ៩-កោឆ្យ តុង អន ស្សី្ វ ីនិង្ុក្ត 
១០-អន ស្សី្សុ្ែ ចាន់ករឿន និង ូនកៅ            ១១- កោ អរុ  ងន អន ស្សី្ចាន់ កធឿន និង្ុក្ត 
១២- អន ស្សី្ ដាោនី និង្ុក្ត                         ១៣-អន ស្សី្ឌុច មុាំ និងក្គួសារ ក្ពមទាំង ូនកៅ 
១៤-កោ កៅ រ្ុនកស្ង និងក្គួសារ               ១៥-កោ មា៉ែ  គឹមស្ស្រន និងភរយិា 
១៦-កោ ្ណឌិ តក ស  ស្ាំរងុ និងក្គួសារ          ១៧-កោ ្ណឌិ តហីុ សុ្ភរទិា អន ស្សី្ អានី 
១៨-អន ស្សី្សុ្ទា សុ្ទា វ ីនិងក្គួសារ                 ១៩-កោ កឡម ក្្ឹម និងក្គួសារ 
២០-អន ស្សី្គីម ្ូរ ីនិង ូនកៅ                        ២១-អន ស្សី្សីុ្វ កហៀ  និងមាា យ 
២២-កោ ញ៉ែ អន ស្សី្ ស្សី្ និង្ុក្ត                 ២៣-កោ រ ៉ែមូា៉ែ  សីុ្វតុាថ  និងភរយិា 
២៤-កោ កៅ សាង និងភរយិា                      ២៥-កោ មា៉ែដាោសី្Sop heap និង្ុក្ត 
២៦-កោ ក ៉ែ អន ស្សី្ ដាោ៉ែ                            ២៧-កោ អរុច ស្ាំអុល អន ស្សី្្ុបាា  និង្ុក្ត 
២៨-កោ  ឥត ធី                                         ២៩- ផល វទុា   
៣០-កោ  លាី អន ស្សី្ ស្ដិផានី                       ៣១-កោពត ពិនងុល អន ស្សី្ ស្ាំសាន និង្ុក្ត 

៣២-កោ កដវតី ម៉ែម និង្ុក្តភរយិា              ៣៣-កោ ចាន់ សុ្គី អន ស្សី្ លីណ្ណ និង្ុក្ត 
៣៤-កោ កស្ាើយ សាវ៉ែត អន ស្សី្ណ្ណរ ីនិង្ុក្ត 

៦-វវនបណិ្ឌ ទ ី៦ - ថ្ងៃ ចន័ទ ទ ី27 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021 
១-កោ អាចារយ ភុាំ ករ ៉ែត អន ស្សី្ កញ ន កស្ៀននិង ូន     ២-អន ស្សី្ទឹម សាាំងវ៉ែន់ និង ូនកៅ 
៣-កោ អិុន ៉្ែុន អន ស្សី្មាស្ មុាំ ក្ពមទាំង ូនកៅ   ៤-កោ កគៀត គឹមហួត និង ូន  
៥កោ  ចាន់ សុ្វ៉ែត អន ស្សី្ ម៉ែូនីតា កៅកៅ និង ូនកៅ  ៦-កោ សុ្ែ កាយ  
៧-អន ស្សី្ហរួរ សុ្ខា ក្ពមទាំងក្គួសារ  ូន និងយាយហរួរ កអរងឡវ ៨-កោ មា៉ែ  ចិក្តា 
៩-អន ស្សី្ក ៉ែ សុ្ខា ក្ពមទាំង ូនកៅ           ១០-អន ស្សី្ លីដា កធង និងក្ ុមក្គួសារ       
១១-កោ អិុន សុ្វណ្ណា  អន ស្សី្ នីម៉ែុល និង  ូន   ១២-កោ  សុ្ែ ខយ៉ែម និង ភរយិា  ូន 

៧-វវនបណិ្ឌ ទ ី៧ - ថ្ងៃអង្គគ រ ទ ី28 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021             
១-អន ស្សី្ក ៉ែ ោច កោ មាស្ សាកមឿននិង ូន     ២-អន ស្សី្ អិុន សុ្ផាន់ណ្ណ និង ូនកៅ 

៣-កោ   ឹម វស្ន្ធ អន ស្សី្ចាន់ ធី និង ូន      ៤-កោ  ហរុន ធី អន ស្សី្ពណាោយ និង ូន 

៥-កោ  ហរុន ងន  និង្ុក្ត                               ៦ -អន ស្សី្ គា រ ីនិង ូនកៅ                                 
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៧-កោ ហរុន ថា អន ស្សី្ ចរយិា និង ូន             ៨-កោ ឈាង រតាន្ធ អន ស្សី្ ចាម និង ូន            
៩-អន ស្សី្ Lynn Espana និងក្គួសារ                      ១០-អន ស្សី្ មុាំ និងក្គសួារ ក្ពមទាំង ូន             
១១-អន ស្សី្កអង សុ្ែុម និងក្គួសារ 

៨-វវនបណិ្ឌ ទ ី៨ -ថ្ងៃពធុ ទ ី29 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021                             
១-អន ស្សី្ខ វ វណ្ណា កៅទូច និងក្ មុកោងចក្  ២-កោ ោជ សុ្គុណ អន ស្សី្វណ្ណា  និង ូនកៅ 
៣-កោ កអឿន សឹ្ម អន ស្សី្ ថា និង ូនកៅ          ៤-ឧបាសិ្កាក្ រ្ុ  គឹមហរ ង និង ូនកៅ 
៥-អន ក្គូកៅ សុ្វតថិ និង ូនកៅ                            ៦-អន ស្សី្មាស្ មុនី និង្ុក្ត                            
៧-អន ស្សី្អរុយ សុ្ខា  ក្ពមទាំងក្គួសារ និង ូន     ៨-អន ស្សី្កអរង លី កៅខម៉ែ ស្សី្ខ វ 
៩-កោ ឡាំវ៉ែន់ ខអរម អន ស្សី្កហៀន និង ូន         ១០-អន ស្សី្ ៉្ែុល ភន និងក្គួសា  ូនកៅ 
១១-កោ រ្ុន កស្ង និងក្ ុមក្គួសារ 

៩-វវនបណិ្ឌ ទ ី៩ -ថ្ងៃ ព្ពហស្បត្ិ៍ ទ ី30 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2021 

១-កោ ៉្ែង់ កអៀ្ អន ស្សី្ រ ៉ែង ចិ្ និង ូនកៅ         ២-ឧបាសិ្កាកសា ក ឿន និង ូនកៅ 

៣-កោ ម៉ែុង សុ្ផាត អន ស្សី្ វ៉ែង និង ូនកៅ           ៤-អន ស្សី្សិុ្ន ឌី ក្ពមទាំងក្គួសារ និង ូន       
៥-កោ សូ្ កម៉ែង អន ស្សី្ឌួង កហឿន និង ូនកៅ      ៦-អន ស្សី្ករ ៉ែម ណ្ណករ ៉ែត និង ូន 
៧-អន ស្សី្ខ ៉្ែន ស្ាំអុន និងសាា មី                                     ៨-អន ស្សី្ក្ពហម កយឿងនឹង ូន       
១១-អន ស្សី្ ងឹម ្ូករឿង និង ូនកៅ 

១០-វវនបណិ្ឌ ទ ី១០ -ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី1 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021 

១-កោ អាចារយធី សឹ្ម ទយិកាកសាម ស្មបូ និង ូន        ២-អន ស្សី្ម៉ែុង សុ្ផាន និង ូនៗ              
៣-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់នី កៅខម៉ែស្ស្ស់្ និង ូនកៅ           ៤-កោ កៅ រ្ុនកស្ង និងក្គួសារ 
៥-អន ស្សី្មួង គន្ធា  ព្រមទាំងព្រួសារ និង ូនកៅ         ៦-អន ស្សី្ហឹុម សុ្ន ឃឹម ផន និង ូនកៅ 

៧-កោ ម៉ែុត អន ស្សី្ នី និង ូនកៅ                           ៨- អន ស្សី្ឌួង កហៀ  និង ូនកៅ 

៩-កោ សា រ្ិន អន ស្សី្ កៅ និង ូន                          ១០-កោ តា អរូច សាង៉ែម 

១១-ឧបាសិ្កា ន្ធង ដាង និង ូនស្សី្វ៉ែន់ ចាន់                 ១២-កោ យាយកៅ អីុម និង ូនកៅ 

 ១១-វវនបណិ្ឌ ទ ី១១ - ថ្ងៃ វៅរ ៏ទ ី2 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021 
១-កោ  កហង កភម អន ស្សី្ជុាំ សុ្នទរ ី  ២-កោ ជុាំ ចន្ធថ  អន ស្សី្ពុធ និង ូនកៅ 
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៣-កោ យាយ អរូច  ុាំ និង ូនកៅ                      ៤-កោ ជុាំ ចនាី និងភរយិា 

៥-កោ ខ វ រទឹា អន ស្សី្ជុាំ សុ្មា៉ែ លី និង ូន         ៦-កោ ចាន់ រ្ុនងន អន ស្សី្ សីុ្នួន និង ូន 

៧-កោ កហង ពីសាល និង្ុក្តភរយិា               ៨-កោ កស្ម កញ៉ែន និងក្គួសារ 
៩-កោ កអាម សាករ ៉ែត និងក្គួសារ                       ១០- អន មាស ស់្សីុ្សុ្វតថិ ន្ធរកីរ ៉ែត និងក្គួសារ 
១១-អន ស្សី្ រតាោ និងក្គសួារ                              ១២-កោ េុង សុ្វណា ក្ពមទាំង្ុក្តភរយិា 

១៣-កោ មាស្ ស្ាំអុល អន ស្សី្សីុ្ ថា និង ូន    ១៤-អន ស្សី្មាស្ ស្ាំណ្ណង កៅមុាំ និង ូន 

១៥កោ គង់ ពុធ អន ស្សី្លី លីណ្ណ និង្ុក្ត      ១៦-អន ស្សី្មាស្ សុ្ោព និង ូន                       
១៧-អន ស្សី្មាស្ សុ្ផាត Mr. Michaelនិង ូន     ១៨-កោ  មា៉ែ  ់ មាន អន ស្សី្ អាង មា៉ែច 

១៩-កោ ករ ៉ែត ភុាំ អន ស្សី្កញ ន កស្ៀន                    ២០-កោ  អិុន ៉្ែុន និង ក្គួសារ 
២១-កោ រ្ូ សីុ្ណ្ណ អន ស្សី្កស្ៀម ណ្ណរនិនិង ូន   ២២-កោ  អាំ ករឿន ក្ពមទាំងក្គួសារ ូនកៅ 

១២-វវនបណិ្ឌ ទ ី១២ -ថ្ងៃ អាទតិ្យ ទ ី3 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021  
១-កោ ក្្ធានវតា អិុន ស្មបតាិ និង អន ស្សី្ កទព ចិន្ធា  ក្ពមទាំងក្ ុមក្គសួារ     

២-កោ តាន់ ហុ ឃី អន ស្សី្យិន កយ៉ែត និង ូន    ៣-កោ  ឹម សាធន និង្ុក្តភរយិា         
៤-កោ កអឿ ចក្កាចានាូ អន ស្សី្ សុ្ខាោ និង ូន    ៥-អន ស្សី្តាន់ គឹមអាន និងក្គួសារ  ូនកៅ   
៦-កោ តាន់ កស្ៀង និង្ុក្តភរយិា                     ៧-កោ តាាំង ហួរ អន ស្សី្ កហង និង្ុក្ត              
៨-កោ  ឆ្យឡយ ហួត និងក្គួសារ                 ៩-កោ ឆ្យ កាយ និងភរយិា                            
១០-កោ  រទឹា និង្ុក្តភរយិា                              ១១-អន ស្សី្ លីណុ្ថាណ្ណ និងក្គួសារ          
១២កោ  រស់្ ថ្ស្យិន អន ស្សី្គឹម អាន              ១២-អន ស្សី្ អរុយ យិ និង ូនកៅ                    
១៣-កោ អរុ  ខាន់ និងក្គួសារ                          ១៤-កោ កែង ហួត និងក្គួសារ                     
១៥-Mr. Chris Vaegtlen & Miss Burlie          ១៦-កោ តាាំង ស្ស្រុន និងក្គួសារ   
១៧-កោ មី សុ្ណ្ណា  និងភរយិា             ១៨-កោ មី សីុ្ចាន់ អន ស្សី្ កហឿន និង ូន 
១៩-កោ ហរុន សីុ្តាោ និងក្គួសារ        ២០-កោ  សារកីគវនិ ទូតនិងក្គួសារ  
២១-ឧបាសិ្កាគឹម កអរង និង ូនកៅ        ២២-អន ស្សី្ សូ្រយិា យុយនិងក្គួសារ  
២៣-កោ  ដានី អនស្សី្ ស្រូង សារ ង         ២៤-កោ  លី ជារ ីអន ស្សី្ក្គីស្ទីន និងក្្តុ 

២៥-កោ  វងស លី  និង ក្ ុមក្គួសារ  ២៦-កោ  កស្ៀ្ កហឿង និង ក្ ុមក្គួសារ 
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១៣-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៣ -ថ្ងៃ ចន័ទ ទ ី4 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021 
១-កោ អាចារយភុាំ ករ ៉ែត អន ស្សី្ កញ ន កស្ៀន នឹង ូន    ២-អន ស្សី្ទឹម សាាំងវ៉ែន់ និង ូនកៅ 
៣-កោ អិុន ៉្ែុន អន ស្សី្មាស្ មុាំ ក្ពមទាំង ូនកៅ        ៤-កោ កគៀត គឹមហួត និង ូនកៅ 
៥កោ  ចាន់ សុ្វ៉ែត អន ស្សី្ ម៉ែូនីតា កៅ កៅ នឹង ូន 
៦-អន ស្សី្ហរួរ សុ្ខា ក្ពមទាំងក្គួសារ  ូន និងយាយហរួរ កអរងឡវ  ៧-កោ សុ្ែ កាយ 
៨-អន ស្សី្ក ៉ែ សុ្ខា ក្ពមទាំង ូនកៅ           ៩-កោ មា៉ែ  ចិក្តា  
១០-អន ស្សី្ លីនដា កធង និងក្ ុមក្គួសារ       ១១-កោ តាកហង ក្ពមទាំង្ុក្តភរយិា 

១៤-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៤ - ថ្ងៃអង្គគ រទ ី5 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021            
១-អន ស្សី្ក ៉ែ ោច កោ មាស្ សាកមឿននិង ូន   ២-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់ណ្ណ និង ូនកៅ 

៣-កោ  ឹម វស្ន្ធ អន ស្សី្ចាន់ ធី និង ូន      ៤-កោ ហរុន ធី អន ស្សី្ពណាោយ និង ូន 

៥-អន ស្សី្គា រ ីនិង ូនកៅ                                  ៦-កោ ហរុន ថា អន ស្សី្ ចរយិា និង ូន             
៧-កោ ឈាង រតាន្ធ អន ស្សី្ ចាម និង ូន            ៨-អន ស្សី្ Lynn Espana និងក្គួសារ                         
៩-អន ស្សី្ឌុ  មុាំ និងក្គសួារ ក្ពមទាំង ូន                 ១០-អន ស្សី្កអង សុ្ែុម និងក្គួសារ 
១១កោ ហរុន ងន នឹង្ុក្ត 

១៥-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៥  -ថ្ងៃពធុ ទ ី6 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021                             
១-អន ស្សី្ខ វ វណ្ណា កៅទូច និងក្ មុកោងចក្       ២-កោ ោជ សុ្គុណ អន ស្សី្វណ្ណា -និង ូនកៅ 
៣-កោ កអឿន សឹ្ម អន ស្សី្ ថា និង ូនកៅ               ៤-ឧបាសិ្កាក្ រ្ុ  គឹមហរ ង និង ូនកៅ 
៥-អន ក្គូកៅ សុ្វតថិ និង ូនកៅ                                 ៦-អន ស្សី្មាស្ មុនី និង្ុក្ត                            
៧-អន ស្សី្អរុយ សុ្ខា  ក្ពមទាំងក្គួសារ និង ូន          ៨-អន ស្សី្កអរង លី កៅខម៉ែ ស្សី្ខ វ 
៩-កោ ឡាំវ៉ែន់ ខអរម អន ស្សី្កហៀន និង ូន              ១០-អន ស្សី្ ៉្ែុល ភន និងក្គួសា  ូនកៅ 
១១-កោ  រ្ុន កស្ង និងក្ ុមក្គួសារ 

១៦-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៦ -ថ្ងៃព្ពហស្បត្ិ៍ ទ ី7 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021  
១-កោ អាចារយ ៉្ែង់ កអៀ្ អន ស្សី្ រ ៉ែង ចិ្ និង ូនកៅ       ២-ឧបាសិ្កា កសា ក ឿន និង ូនកៅ 

៣-កោ ម៉ែុង សុ្ផាត អន ស្សី្ វ៉ែង និង ូនកៅ           ៤-អន ស្សី្សិុ្ន ឌី ក្ពមទាំងក្គួសារ និង ូន       
៥-កោ សូ្ កម៉ែង អន ស្សី្ឌួង កហឿន និង ូនកៅ      ៦-អន ស្សី្ករ ៉ែម ណ្ណករ ៉ែត និង ូន 
៧-អន ស្សី្ខ ៉្ែន ស្ាំអុន និងសាា មី                                     ៨-អន ស្សី្ ក្ពហម កយឿង និង ូន     
៩-អន ស្សី្ ងឹម ្ូករឿង និង ូនកៅ 
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-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៧ - ថ្ងៃ ស្ពុ្ក ទ ី8 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021 
-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៨ - ថ្ងៃ វៅរ ៏ទ ី9 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021 
-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៩ -ថ្ងៃ អាទតិ្យទ ី10 ខែ 10 ឆ្ន ុំ 2021 
បថី្ងៃវនេះជាថ្ងៃពទុធបរសិ្ទ័ជបួជុុំគ្នន ទ ុំងអស្ ់ 
ឆ្លងបណុ្យកានប់ណិ្ឌ  នងិ ភ្ុុំបណិ្ឌ  បញ្ចប៕់  
 

KanBen and Pjumben 2021 
The Ceremony of KanBen and PjumBen 2021 will run from Wednesday September 22th, 

2021 to Thursday October 7th, 2021. There are 16 groups of our Temple members 

suggested for September 22th to October 7th. Please remember that these groups of 

Temple members are just suggestions according to their time availability to come to 

the Temple to bring foods for the monks and themselves. Everyone is always 

welcomed to attend the ceremony any day as they see fit. As the matter of fact, we 

would love to see as many members as possible for every day of this period. 

As always, we would like to express our sincere appreciation for your moral and 

financial supports which keep our Temple and our community going stronger and 

stronger every day.  
 

Sincerely yours, 

  
 វៅអធកិារ                      អគ្គនាយក                     ព្បធានវត្ត  

      

 ភិកខ ុស្ នុ រទិធី                   វោក វស្ង វែននី          វោក អុិន ស្មបត្តិ   


