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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 នលាកអគគនាយក វតា 
ប្បធាន អនុប្បធាន នលាកអាចារយ គណ្:កមាការវតាសាមគគី្មាកិារាមទុំងអស់ សូមអនញ្្ើញ ឧាសក  
ឧាសិកា បងបអូន ញាតិមតិាជិតឆ្ងៃ យប្គបម់ជឈោា នទុំងអស់ នមតា ចូ្បលរមួញុាុំងៃិ្ី បុណ្យននេះ ឲ្យាន 
នប្ច្បើនកុេះករ ប្គបន់វននិមយួៗ  នដើមបទី្ទ្ួលផលាា អានិសងសបុណ្យនរៀងៗែាួន។ 
នមា៉ា ង ៩ : ៣០នាទី្ប្ៃឹកដល់នមា៉ា ង ១១ ជានរៀងរាល់ពងៃ នមសសកាក រប្ៃេះរតនប្តយ័ សមាទនសីល  
ច្បុំនរ ើនប្ៃេះបរតិា 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 ព្ពហស្បតិ៍ ទី 3 ខែ 9 ឆ្ន ាំ 2020 ព្តូវនឹង ថ្ងៃ ១ រោច ខែ ភព្ទបទ ឆ្ន ាំជូត រោស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៤ រហូតដល់ ថ្ងៃ អាទិតយទី 2០ ខែ 9 ឆ្ន ាំ 2020 -ថ្ងៃ ៣ក ើត ខែ អស្សុជ ឆ្ន ាំ ដខដល   
១-វវនបណិ្ឌ ទ ី១ -ថ្ងៃ ព្រហស្បត្ិ៍ ទ ី3 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020    
១-កោ អាចារយប៉ង់ កអៀប អន ស្សី្ រង៉ ចិប និង ូនកៅ       ២-ឧបាសិ្កា កោ ក ឿន និង ូនកៅ 

៣-កោ មុ៉ង សុ្ផាត អន ស្សី្ វ៉ង និង ូនកៅ           ៤-អន ស្សី្សិុ្ន ឌី ព្រមទាំងព្រួោរ និង ូន       
៥-កោ សូ្ កម៉ង អន ស្សី្ឌួង កហឿន និង ូនកៅ      ៦-អន ស្សី្ករម៉ ណាករត៉ និង ូន 
៧-អន ស្សី្ខប៉ន ស្ាំអុន និងោា មី                                    ៨-អន ស្សី្ ព្រហម ក ឿង និង ូន    
៩-អន ស្សី្ ងឹម បូករឿង និង ូនកៅ 

២-វវនបណិ្ឌ ទ ី២ -ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី4 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 

១-កោ អាចារយធី សឹ្ម ទ ិកាកោម ស្មបូ និង ូន       ២-អន ស្សី្មុ៉ង សុ្ផាន និង ូនៗ              
៣-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់នី កៅខម៉ស្ស្ស្ និង ូនកៅ           ៤-កោ កៅ ប ុនកស្ង និងព្រួោរ 
៥-អន ស្សី្មួង រន្ធា  ព្រមទាំងព្រួសារ និង ូនកៅ         ៦-អន ស្សី្ហឹុម សុ្ន ឃឹម ផន និង ូនកៅ 

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

៩-កោ ោប ិន អន ស្សី្ កៅ និង ូន                          ១០-កោ តា អ ូច ោង៉ម 

១១ឧបាសិ្កា ដាង-ម្តា  អន ស្សី្វ៉ន់ ចាន់                 ១២-កោ យា កៅ អីុម និង ូនកៅ 

៣ វវនបណិ្ឌ ទ ី៣- ថ្ងៃ វៅរ ៏ទ ី5 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
១-កោ អរគន្ធ   ម៉្ត ់ ម្តន អន ស្សី្អាង ម៉្តច      ២-កោ រង់ ែលឹមចាន់ ព្រមទាំងបុព្តភរយិា 
៣-កោ សិុ្ន  ូម៉្តកដត អន ស្សី្ មរ ដនិង ូន       ៤-កោ  កនរ ូកចង 
៥-កោ សិុ្ន  ូម៉្តដា ព្រមទាំងបុព្តភរយិា              ៦-កោ កេន វន អន ស្សី្សីុ្វកហគច និង ូន 

៧-កោ នូ ឆន អន ស្សី្រ៉មី កៅមូ៉វ និង ូនកៅ            ៨-កោ កោ  រឹមអុន អន ស្សី្លីន និងម្តា   

៩-កោ ប ូ សីុ្ណា អន ស្សី្កស្ៀម ណារនិនិង ូន     ១០-កោ អាំ ករឿន ព្រមទាំងព្រួោរ ូនកៅ 

១១-កោ ខ វ សិុ្ចនី អន ស្សី្រឹម អាន និង ូនកៅ    ១២-កោ សិុ្ន ប ុនខស្ម និងបុព្តភរយិា 
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១៣-កោ ដួង ោកវឿត អន ស្សី្ដួង វណ្ណី  និងបុព្ត     ១៤-កោ ជុង  ូ អន ស្សី្ ហ ង និងបុព្ត 

១៥-កោ កេង ោន់ និងបុព្តភរយិា                       ១៦-កោ ដួង ស្ទីវនិ និងបុព្តភរយិា 

១៧-កោ មី ភិរនុ អន ស្សី្កស្ៀម ណាករត៉ និង ូន       ១៨-អន ស្សី្ព្រិញ ហ ុង និង ូនកៅ  
 ១៩-កោ កត សុ្ផាត អន ស្សី្សុ្ម៉្តខណ្ត និង ូន       ២០- វទុាី ន្ធង កភៀប និងបុព្ត 

២១-កោ ស្ទា សុ្ម្តម ន្ធ អន ស្សី្ សុ្ជាតិ និង ូន    ២២-កោក ញ កប៉ាវញិ អន ស្សី្តូវបូរនិីង ូន 

២៣-កោ  កងង អន ស្សី្ មួ ហូ និងបុព្ត     ២៤-កោ ឆ្  ហួត ព្រមទាំបុព្តភរយិា 

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

២៧-អន ស្សី្លី ណុ្បថាណា និងព្រួោរ      ២៨-កោ ស្សី្ ោរនិ អន ស្សី្សីុ្ម ស្សី្និង ូន 

២៩-អន ស្សី្អ ុច ោ ល និងព្រួោរ            ៣០-អន ស្សី្ប ុន ផាណា ព្រមទាំងបុព្ត 

៣១-អន ស្សី្ ផលុង កវៀង ព្រមទាំងបុព្ត             ៣២-កោ កេង ហួត និងព្រួោរ 
៣៣-កោ តាន់ ោកវឿន និងភរយិា              ៣៤-កោ ហួត អន ស្សី្ ល ខណ៍្                        

៣៥-កោ ោម លីស្ និងព្រួោរ               ៣៦-កោ កៅ ផល និងព្រួោរ 
៣៧-កោ ករត៉ ភុាំ អន ស្សី្កស្ៀន                   ៣៨-កោ  អិន បុ៉ន និង ព្រួោរ 

៤ -វវនបណិ្ឌ ទ ី៤ -ថ្ងៃ អាទតិ្យ ទ ី6 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020   
១-កោ តាឌីវ កឌឿន-កោ ន្ធ  រងកស្ង សុ្ផាន់ណាអន ស្សី្ព្រិស្ស្ទីនឌីវ កលឿតនិង ូន 
២-កោ ស្ ុ  កផា អន ស្សី្ ព្ ឹម និង ូនកៅ      ៣-កោ ស្ ុ  កភន  និងបុព្ត 
៤-កោ ស្ ុ  ភិន អន ស្សី្សួ្ស្ សីុ្ខណ្ត និងបុព្ត ៥-កោ សុ្ែ ន្ធង អន ស្សី្ ករត៉ និងបុព្ត 
៦-កោ ជា គា អន ស្សី្ សុ្ោរ និងបុព្ត        ៧-កោ តាប់ ទឺ អន ស្សី្ ទុាំ និងបុព្ត 
៨-កោ  ថា អន ស្សី្ កអឿត និងបុព្ត               ៩-កោឆ្  តុង អន ស្សី្ វ ីនិងបុព្ត 
១០-អន ស្សី្សុ្ែ ចាន់ករឿន និង ូនកៅ            ១១- កោ អ ុ  ងន អន ស្សី្ចាន់ កធឿន និងបុព្ត 
១២- អន ស្សី្ ដារនី និងបុព្ត                         ១៣-អន ស្សី្ឌុច មុាំ និងព្រួោរ ព្រមទាំង ូនកៅ 
១៤-កោ កៅ ប ុនកស្ង និងព្រួោរ               ១៥-កោ ម៉្ត រឹមស្ស្ ន និងភរយិា 
១៦-កោ បណ្ឌិ តកចៅ  ស្ាំរងុ និងព្រួោរ          ១៧-កោ បណ្ឌិ តហីុ សុ្ភរទិា អន ស្សី្ អានី 
១៨-អន ស្សី្សុ្ទា សុ្ទា វ ីនិងព្រួោរ                 ១៩-កោ កោម ព្បឹម និងព្រួោរ 
២០-អន ស្សី្រីម បូរ ីនិង ូនកៅ                        ២១-អន ស្សី្សីុ្វ កហៀ  និងម្តា   
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២២-កោ ញ៉ អន ស្សី្ ស្សី្ និងបុព្ត                 ២៣-កោ រ ៉ម៉ូ្ត សីុ្វតុាា  និងភរយិា 
២៤-កោ កៅ ោង និងភរយិា                      ២៥-កោ ម៉្តដារសី្Sop heap និងបុព្ត 
២៦-កោ ក ៉ អន ស្សី្ ដារ៉                           ២៧-កោ អ ុច ស្ាំអុល អន ស្សី្បុបាា  និងបុព្ត 
២៨-កោ  ឥត ធី                                         ២៩- ផល វទុា   
៣០-កោ  លាី អន ស្សី្ ស្ដិផានី                       ៣១-កោរត រិនងុល អន ស្សី្ ស្ាំោន និងបុព្ត 

៣២-កោ កដវតី ម៉ម និងបុព្តភរយិា              ៣៣-កោ ចាន់ សុ្រី អន ស្សី្ លីណា និងបុព្ត 
៣៤-កោ កស្ាើ ោវ៉ត អន ស្សី្ណារ ីនិងបុព្ត 

៥-វវនបណិ្ឌ ទ ី៥ - ថ្ងៃ ចន័ទ ទ ី7 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
១-កោ អាចារយ ភុាំ ករត៉ អន ស្សី្ កញ ន កស្ៀននិង ូន     ២-អន ស្សី្ទឹម ោាំងវ៉ន់ និង ូនកៅ 
៣-កោ អិុន បុ៉នអន ស្សី្ម្តស្ មុាំ ព្រមទាំង ូនកៅ   ៤-កោ ករៀត រឹមហួត និង ូន  
៥កោ  ចាន់ សុ្វ៉ត អន ស្សី្ មូ៉នីតា កៅកៅ នឹង ូនកៅ  ៦-កោ សុ្ែ កា   
៧-អន ស្សី្ហ ួរ សុ្ខា ព្រមទាំងព្រួោរ  ូន និងយា ហ ួរ កអ ងោវ  
៨-អន ស្សី្ក ៉ សុ្ខា ព្រមទាំង ូនកៅ            ៩-កោ ម៉្ត ចិព្តា    
១០-អន ស្សី្ លីដា កធង និងព្ ុមព្រួោរ                ១១-កោ  អិុនសុ្ណាណ  អន ស្សី្នីមុ៉ន និង ូន 

៦-វវនបណិ្ឌ ទ ី៦ - ថ្ងៃអង្គគ រ ទ ី8 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020             
១-អន ស្សី្ក ៉ ោច កោ ម្តស្ ោកមឿននិង ូន     ២-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់ណា និង ូនកៅ 

៣-កោ  ឹម វស្ន្ធអន ស្សី្ចាន់ ធី និង ូន      ៤-កោ ហ ុន ធី អន ស្សី្រណ្ណរ  និង ូន 

៥-កោ ហ ុន ងន  និងបុព្ត                               ៦ -អន ស្សី្គា រ ីនិង ូនកៅ                                 
៧-កោ ហ ុន ថា អន ស្សី្ ចរយិា និង ូន             ៨-កោ ឈាង រតាន្ធ អន ស្សី្ ចាម និង ូន            
៩-អន ស្សី្ Lynn Espana និងព្រួោរ                      ១០-អន ស្សី្ មុាំ និងព្រោួរ ព្រមទាំង ូន             
១១-អន ស្សី្កអង សុ្ែុម និងព្រួោរ 

៧-វវនបណិ្ឌ ទ ី៧ -ថ្ងៃរធុ ទ ី9 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020                             
១-អន ស្សី្ខ វ វណាណ កៅទូច និងព្ មុករងចព្  ២-កោ រជ សុ្រុណ្ អន ស្សី្វណាណ -និង ូនកៅ 
៣-កោ កអឿន សឹ្ម អន ស្សី្ ថា និង ូនកៅ          ៤-ឧបាសិ្កាព្ប ុ  រឹមហ ង និង ូនកៅ 
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៥-អន ព្រូកៅ សុ្វតាិ និង ូនកៅ                             ៦-អន ស្សី្ម្តស្ មុនី និងបុព្ត                            
៧-អន ស្សី្អ ុ  សុ្ខា  ព្រមទាំងព្រួោរ និង ូន       ៨-អន ស្សី្កអ ង លី កៅខម៉ ស្សី្ខ វ 
៩-កោ ោាំវ៉ន់ ខអ ម អន ស្សី្កហៀន និង ូន           ១០-អន ស្សី្បុ៉ល ភន និងព្រួោ  ូនកៅ 
១១-កោ  ប ុន កស្ង និងព្ ុមព្រួោរ 

៨-វវនបណិ្ឌ ទ ី៨-ថ្ងៃ ព្រហស្បត្ិ៍ ទ ី10 ខែ 9  ឆ្ន ុំ 2020 

១-កោ ប៉ង់ កអៀប អន ស្សី្ រង៉ ចិប និង ូនកៅ         ២-ឧបាសិ្កា កោ ក ឿន និង ូនកៅ 

៣-កោ មុ៉ង សុ្ផាត អន ស្សី្ វ៉ង និង ូនកៅ           ៤-អន ស្សី្សិុ្ន ឌី ព្រមទាំងព្រួោរ និង ូន       
៥-កោ សូ្ កម៉ង អន ស្សី្ឌួង កហឿន និង ូនកៅ      ៦-អន ស្សី្ករម៉ ណាករត៉ និង ូន 
៧-អន ស្សី្ខប៉ន ស្ាំអុន និងោា មី                                     ៨-អន ស្សី្ ព្រហម ក ឿងនឹង ូន       
១១-អន ស្សី្ ងឹម បូករឿង និង ូនកៅ 

៩-វវនបណិ្ឌ ទ ី៩ -ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី11 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 

១-កោ អាចារយធី សឹ្ម ទ ិកាកោម ស្មបូ និង ូន        ២-អន ស្សី្មុ៉ង សុ្ផាន និង ូនៗ              
៣-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់នី កៅខម៉ស្ស្ស់្ និង ូនកៅ           ៤-កោ កៅ ប ុនកស្ង និងព្រួោរ 
៥-អន ស្សី្មួង រន្ធា  ព្រមទាំងព្រួសារ និង ូនកៅ         ៦-អន ស្សី្ហឹុម សុ្ន ឃឹម ផន និង ូនកៅ 

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

៩-កោ ោប ិន អន ស្សី្ កៅ និង ូន                          ១០-កោ តា អ ូច ោង៉ម 

១១ឧបាសិ្កា ដាង-ម្តា  អន ស្សី្វ៉ន់ ចាន់                 ១២-កោ យា កៅ អីុម និង ូនកៅ 

 ១០-វវនបណិ្ឌ ទ ី១០ - ថ្ងៃ វៅរ ៏ទ ី12 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
១-កោ  កហង កភម អន ស្សី្ជុាំ សុ្នទរ ី  ២-កោ ជុាំ ចន្ធា  អន ស្សី្រុធ និង ូនកៅ 

៣-កោ យា  អ ូច  ុាំ និង ូនកៅ                      ៤-កោ ជុាំ ចនាី និងភរយិា 

៥-កោ ខ វ រទឹា អន ស្សី្ជុាំ សុ្ម៉្តលី និង ូន         ៦-កោ ចាន់ ប ុនងន អន ស្សី្ សីុ្នួន និង ូន 

៧-កោ កហង រីោល និងបុព្តភរយិា               ៨-កោ កស្ម កញ៉ន និងព្រួោរ 
៩-កោ កអាម ោករត៉ និងព្រួោរ                       ១០- អន ម្តៅ ស់្សីុ្សុ្វតាិ ន្ធរកីរត៉ និងព្រួោរ 
១១-អន ស្សី្ រតារ និងព្រោួរ                              ១២-កោ េុង សុ្វណ្ណ ព្រមទាំងបុព្តភរយិា 

១៣-កោ ម្តស្ ស្ាំអុល អន ស្សី្សីុ្ ថា និង ូន    ១៤-អន ស្សី្ម្តស្ ស្ាំណាង កៅមុាំ និង ូន 



WATT SAMAKKI-DHAMMIKARAM, INC, A CAMBODIAN BUDDHIST TEMPLE IN BROOKLYN, NY 11226 

Page 6 of 8 
 

១៥កោ រង់ រុធ អន ស្សី្លី លីណា និងបុព្ត      ១៦-អន ស្សី្ម្តស្ សុ្ោរ និង ូន                       
១៧-អន ស្សី្ម្តស្ សុ្ផាតMr., Michaelនិង ូន       ១៨-កោ ម៉្ត ់ ម្តន អន ស្សី្អាង ម៉្តច 

១៩-កោ ករត៉ ភុាំ អន ស្សី្កស្ៀន                          ២០-កោ  អិន បុ៉ន និង ព្រួោរ 
២១-កោ ប ូ សីុ្ណា អន ស្សី្កស្ៀម ណារនិនិង ូន   ២២-កោ អាំ ករឿន ព្រមទាំងព្រួោរ ូនកៅ 

១១-វវនបណិ្ឌ ទ ី១១ -ថ្ងៃ អាទតិ្យ ទ ី13 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020  
១-កោ ព្បធានវតា អិុន ស្មបតាិ និង អន ស្សី្ កទរ ចិន្ធា  ព្រមទាំងព្ ុមព្រោួរ     

២-កោ តាន់ ហុ ឃី អន ស្សី្ ិន ក ៉ត និង ូន    ៣-កោ  ឹម ោធន និងបុព្តភរយិា         
៤-កោ កអឿ ចព្កាចានាូ អន ស្សី្ សុ្ខារ និង ូន    ៥-អន ស្សី្តាន់ រឹមអាន និងព្រួោរ  ូនកៅ   
៦-កោ តាន់ កស្ៀង និងបុព្តភរយិា                     ៧-កោ តាាំង ហួរ អន ស្សី្ កហង និងបុព្ត              
៨-កោ  ឆ្ ោ  ហួត និងព្រួោរ                 ៩-កោ ឆ្  កា  និងភរយិា                            
១០-កោ  រទឹា និងបុព្តភរយិា                              ១១-អន ស្សី្ លីណុ្បថាណា និងព្រួោរ          
១២កោ  រស់្ ថ្ស្ ិន អន ស្សី្រឹម អាន              ១២-អន ស្សី្ អ ុ   ិ និង ូនកៅ                    
១៣-កោ អ ុ  ខាន់ និងព្រួោរ                          ១៤-កោ កែង ហួត និងព្រួោរ                     
១៥-Mr.’ Chris Vaegtlen&Miss Burlie          ១៦  កោ តាាំង ស្ស្ ុន និងព្រួោរ   
១៧-កោ មី សុ្ណាណ  និងភរយិា             ១៨-កោ មី សីុ្ចាន់ អន ស្សី្ កហឿន និង ូន 
១៩-កោ ហ ុន សីុ្តារ និងព្រួោរ        ២០-កោ  ោរកីរវនិ ទូតនិងព្រួោរ  
២១-ឧបាសិ្ការឹម កអ ង និង ូនកៅ        ២២-អន ស្សី្ សូ្រយិា  ុ និងព្រួោរ  
២៣-កោ  ដានី អនស្សី្ ស្ ូង ោ ង         ២៤-កោ  លី ជារ ីអន ស្សី្ព្រីស្ទីន និងព្បតុ 

២៥-កោ  វងស លី  និង ព្ ុមព្រួោរ  ២៦-កោ  កស្ៀប កហឿង និង ព្ ុមព្រួោរ 

១២-វវនបណិ្ឌ ទ ី១២ -ថ្ងៃ ចន័ទ ទ ី14 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
១-កោ អាចារយភុាំ ករត៉ អន ស្សី្ កញ ន កស្ៀន នឹង ូន    ២-អន ស្សី្ទឹម ោាំងវ៉ន់ និង ូនកៅ 
៣-កោ អិុន បុ៉ន អន ស្សី្ម្តស្ មុាំ ព្រមទាំង ូនកៅ        ៤-កោ ករៀត រឹមហួត និង ូនកៅ 
៥កោ  ចាន់ សុ្វ៉ត អន ស្សី្ មូ៉នីតា កៅ កៅ នឹង ូន 
៦-អន ស្សី្ហ ួរ សុ្ខា ព្រមទាំងព្រួោរ  ូន និងយា ហ ួរ កអ ងោវ  ៧-កោ សុ្ែ កា  
៨-អន ស្សី្ក ៉ សុ្ខា ព្រមទាំង ូនកៅ           ៩-កោ ម៉្ត ចិព្តា  
១០-អន ស្សី្ លីដា កធង និងព្ ុមព្រួោរ        ១១-កោ តាកហង ព្រមទាំងបុព្តភរយិា 



WATT SAMAKKI-DHAMMIKARAM, INC, A CAMBODIAN BUDDHIST TEMPLE IN BROOKLYN, NY 11226 

Page 7 of 8 
 

១៣-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៣ - ថ្ងៃអង្គគ រទ ី15 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020            
១-អន ស្សី្ក ៉ ោច កោ ម្តស្ ោកមឿននិង ូន   ២-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់ណា និង ូនកៅ 

៣-កោ  ឹម វស្ន្ធអន ស្សី្ចាន់ ធី និង ូន      ៤-កោ ហ ុន ធី អន ស្សី្រណ្ណរ  និង ូន 

៥-អន ស្សី្គា រ ីនិង ូនកៅ                                  ៦-កោ ហ ុន ថា អន ស្សី្ ចរយិា និង ូន             
៧-កោ ឈាង រតាន្ធ អន ស្សី្ ចាម និង ូន            ៨-អន ស្សី្ Lynn Espana និងព្រួោរ                         
៩-អន ស្សី្ឌុ  មុាំ និងព្រោួរ ព្រមទាំង ូន                 ១០-អន ស្សី្កអង សុ្ែុម និងព្រួោរ 
១១កោ ហ ុន ងន នឹងបុព្ត 

១៤-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៤  -ថ្ងៃរធុ ទ ី16 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020                             
១-អន ស្សី្ខ វ វណាណ កៅទូច និងព្ មុករងចព្       ២-កោ រជ សុ្រុណ្ អន ស្សី្វណាណ -និង ូនកៅ 
៣-កោ កអឿន សឹ្ម អន ស្សី្ ថា និង ូនកៅ               ៤-ឧបាសិ្កាព្ប ុ  រឹមហ ង និង ូនកៅ 
៥-អន ព្រូកៅ សុ្វតាិ និង ូនកៅ                             ៦-អន ស្សី្ម្តស្ មុនី និងបុព្ត                            
៧-អន ស្សី្អ ុ  សុ្ខា  ព្រមទាំងព្រួោរ និង ូន       ៨-អន ស្សី្កអ ង លី កៅខម៉ ស្សី្ខ វ 
៩-កោ ោាំវ៉ន់ ខអ ម អន ស្សី្កហៀន និង ូន           ១០-អន ស្សី្បុ៉ល ភន និងព្រួោ  ូនកៅ 
១១-កោ  ប ុន កស្ង និងព្ ុមព្រួោរ 

១៥-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៥ -ថ្ងៃព្រហស្ ទ ី17 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020  
១-កោ អាចារយប៉ង់ កអៀប អន ស្សី្ រង៉ ចិប និង ូនកៅ       ២-ឧបាសិ្កា កោ ក ឿន និង ូនកៅ 

៣-កោ មុ៉ង សុ្ផាត អន ស្សី្ វ៉ង និង ូនកៅ           ៤-អន ស្សី្សិុ្ន ឌី ព្រមទាំងព្រួោរ និង ូន       
៥-កោ សូ្ កម៉ង អន ស្សី្ឌួង កហឿន និង ូនកៅ      ៦-អន ស្សី្ករម៉ ណាករត៉ និង ូន 
៧-អន ស្សី្ខប៉ន ស្ាំអុន និងោា មី                                     ៨-អន ស្សី្ ព្រហម ក ឿង និង ូន     
៩-អន ស្សី្ ងឹម បូករឿង និង ូនច 

១៦-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៦ -ថ្ងៃស្ពុ្ក ទ ី18 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
១-កោ អាចារយធី សឹ្ម ១.ទ ិកាកោម ស្មបូ និង ូន            

២-អន ស្សី្មុ៉ង សុ្ផាន និង ូនៗ                ៣-អន ស្សី្អិុន សុ្ផាន់នី កៅខម៉ស្ស្ស្ និង ូនកៅ           
៤-កោ កៅ ប ុនកស្ង និងព្រួោរ   ៥-អន ស្សី្មួង រន្ធា  ព្រមទាំងព្រួសារ និង ូនកៅ        
៦-អន ស្សី្ហឹុម សុ្ន ឃឹម ផន និង ូនកៅ  ៧-កោ មុ៉ត អន ស្សី្ នី និង ូនកៅ                          
៨- អន ស្សី្ឌួង កហៀ  និង ូនកៅ   ៩-កោ ោប ិន អន ស្សី្ កៅ និង ូន                          
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១០-កោ តា អ ូច ោង៉ម   ១១-ឧបាសិ្កា ដាង-ម្តា  អន ស្សី្វ៉ន់ ចាន់                
១២-កោ យា កៅ អីុម និង ូនកៅ 

-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៧ - ថ្ងៃ វៅរ ៏ទ ី19 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
-វវនបណិ្ឌ ទ ី១៨ -ថ្ងៃ អាទតិ្យទ ី20 ខែ 9 ឆ្ន ុំ 2020 
ររីថ្ងៃវនេះជាថ្ងៃរទុធបរសិ្ទ័ជបួជុុំគ្នន ទ ុំងអស្ ់ឆ្លងបណុ្យកានប់ណិ្ឌ   
នងិភ្ុុំបណិ្ឌ  បញ្ចប៕់  

 

 

KanBen and Pjumben 2020 
The Ceremony of KanBen and PjumBen 2020 will run from Thursday September 3rd, 2020 to Sunday 

September 20th, 2020. There are 16 groups of our Temple members suggested for September 3rd to 

September 18th. 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  

    

 ធម៌ ប ុនវធឿន                   ម៉ា ក់ មន                     វោក អុិន ស្មបត្តិ   


