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បុណ្យផ្កា សាមគ្គ ី និង បុណ្យចូលវស្សា 
 ព្រះស្សងឃ គ្ណ្ៈកមមការនិងរុទ្ធបរសិ្ស័ទ្ចំណុ្ះជ ើង វត្តសាមគ្គ ីធមម ិការាម បានមូលមតិ្គ្នា  ជាឯកចឆ ័នទ  

ផ្ត ចួជផ្តើមជធវ ើបុណ្យផ្កា សាមគ្គ ី ព្បមូលបចច័យជ ើមបីបនតគ្នំព្ទ្កសាងវត្តជយើង និងបុណ្យចូលវស្សា។ 

អាព្ស្ស័យ  ូចបាន ំរាប ូនខាងជលើជនះ ជយើងខ្ញ ំទងំអស្ស់គ្នា  ស្សុំអំពាវនាវ ជោមោត្ិ ឧបាស្សក 

ឧបាស្សិកា ទយក ទយិកា ជោកព្បសុ្ស ជោកព្ស្សី បងបអ នូ ោត្ិមិត្ត   ិត្ឆ្ងា យ 

ព្រមទងំរុទ្ធបរសិ្ស័ទ្ព្គ្ប់ម ឈដ្ឋា នទងំអស្ស់ ជមត្តត រមួគ្នា   ួយជធវ ើបុណ្យផ្កា ជនះ ឱ្យបានជព្ចើនអធិកអធម 

កុះករ ត្តមកម្ល ំងស្សទធ ព្ ះថ្លល  ជ ើមបីអនុជម្ទ្នា 

ទ្ទួ្លបុណ្យកុស្សលជរៀងៗខល នួ។ 
 

កម្ម វធីិបុណ្យ 
 

ថ្ងៃសៅរ ិិ៍ ១៥ សកើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្ល ូវ ត្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ព្ត្វូនឹងថ្ងៃ ទី២៤ ខែ កកកដា 

ឆ្ន ាំ២០២១ ចាប់រី ជម្៉ោ ង ៦:៣០ នាទី្ោា ច  ួប ុំរុទ្ធបរសិ្ស័ទ្ ិត្ឆ្ងា យ នមសាា រ ព្រះរត្នព្ត្័យ 

ស្សម្ទនស្សីល និមនត  ព្រះស្សងឃ ចជព្មើនព្រះបរតិ្ត និងស្សម្មតងធម៌ជទ្ស្សនា។ 

បនាទ ប់មកជយើងនិង ួប ុំគ្នា ជៅជព្កាយវត្ត ជ ើមបី 

រិភាកាគ្នា រកវធីិជធវ ើឱ្យវត្តនិងស្សងគមម្ខមរជយើងកាន់បានរ ើកចជព្មើនត្ជៅមុខជទ្ៀត្ ។ 

 

ថ្ងៃអាទិតយ ទី ២៥ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ស ៉ោ ង ៩:៣០ នាទីត្ពឹក នមសាា រព្រះរត្នព្ត្័យ 

ស្សម្ទនស្សីល សូ្សព្ត្មនត ស្សម្មតងធម៌ជទ្ស្សនា រាប់បាព្ត្ ជវរចង្ហា ន់ព្បឡជគ្នព្រះស្សងឃ ព្រះស្សងឃ

ដ្ឋរបងសុ កូល ទ្ទួ្លចង្ហា ន់ រចួរុទ្ធបរសិ្ស័ទ្រិសាជភា នាហារ ។ ស ៉ោ ង ១:៣០នាទី ថ្ងៃត្តង់ជួបជុាំគ្នន  

ដខងែអងគផ្កក  ៣ ជុាំវតត និងត្បកាស ស ម្ ោះពុទធបរស័ិទម្នស្សទធ ចូលបុណ្យផ្កា ព្បាក់ 

បនាទ ប់មកជវរអងគផ្កា ព្បជគ្នព្រះស្សងឃ ជហើយព្រះស្សងឃ សូ្សព្ត្ រហូជទ្វា ជាកិចចឆ្លងបុណ្យផ្កា បញ្ចប់។  

បញ្ជា ក់ថ្លៈ ជយើងនឹងម្នកមម វធីិកំសានតជៅទី្ធ្លល ខាងជព្កាយវត្ត ។ 

 

ត្បធានវតត 
 
 

អុិន (ស្សមបត្ត ិ) Parima 
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BON PKA SAMAKKI OF WATT SAMAKKI-DHAMMIKARAM 

The Monks, Board of Directors, Temple President and Members of watt Samakki-Dhammikaram are 

pleased to organize Bon Pka Samakki to raise fund in support of the Cambodian community temple 

in Brooklyn, New York.  Everyone is cordially invited to attend the event on 24 – 25 July 2021 at 

Watt Samakki-Dhammikaram. 

 

EVENT PROGRAM 

Saturday, 24 July 2021: 

The ceremony will commence at 6:30 P.M. to pay homage to the Triple Gems, accept the five 

Buddhist precepts and listen to Dharma. After the ceremony, we will transition to the backyard for 

refreshments and have discussion on what we can do to improve our Temple and Cambodian 

community. 

 

Sunday July 25th, 2021:  

 

The ceremony will commence at 9:30 A.M. to pay homage to the Triple Gems, accept the five 

Buddhist precepts and listen to Dharma. After the ceremony, we will have food offering to the 

monks. 

 

On/about 1:30 P.M., we will have a procession around the temple.  Everyone carry his or her own 

money flowers. After the procession, we will congregate in the temple to announce the individual 

donation and the collective sum. Then, we will transition to the backyard to celebrate the successful 

event with Khmer music and dance.  

 

Please join us so we can make this event as successful as the Cambodian New Year celebration that is 

still fresh in our memory.  

 

Thank you very much for your generosity! 

 

Sincerely yours, 

 

Parima (Sambath) In 

Executive President 


