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វត្តសាមគ្គីធមមកិារាម 

WATT SAMAKKI DHAMMIKARAM 
26 rugby Rd.  Brooklyn, NY 11226 (718) 586-8918  

www.wattsamakki.org 
 

បុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី 

សសួត ីបណុ្យចូលឆ្ន ាំថ្មីប្បពៃណី្ខ្មមរ គ្ឆឺ្ន ាំ ជូត្ ទោសក័ ៃ ស ២៥៦៤
 ថ្ងៃចន្ទ ៦ រោច ខែរចត្រ  ត្រូវនឹ្ងថ្ងៃទី ១៣ ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០២០ រៅរវលារ ៉ោ ង ៨ និ្ង ៤៨ 
នាទីយបជ់ាថ្ងៃេហាសង្រ្កា ន្តងមីចូលេកគឺឆ្ន ាំជូររោស័កព.ស.២៥៦៣ ន្រទពធីតាេយួអងគ ត្ពះនាេ 
រោោគរទវជីាបុត្រីទី២ថ្ន្កបិលេហាត្ពហ្ម រៅឋាន្ចារុេហាោជិកាត្ទងអ់េពរពណ៌ រលឿង លេអរៅ 
ត្ពះកាណ៌ រោយរសៀរផ្កា  អកគ បុសស អាភរណ:ត្ទងព់ាកខ់កវេុកាត  ភកាហារត្ទងរ់សាយ ររលាំ (រត្បង) 

ត្ពះហ្សថសាត ាំត្ទងត់្ពះែន័្ ត្ពះហ្សតរវេងត្ទងរ់ ើត្ចរ ់ត្ទងផ់ទុ ាំរបើកត្ពះរន្ត្ររលើែនងរសតចខ្លា ជាពាហ្ន្: ។  
ថ្ងៃចន្ទ ៦ រោច ខែរចត្រ  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្ន ាំ២០២០ ជាថ្ងៃ វារ:  េហាសង្រ្កា ន ។  ថ្ងៃអកា រ ៧ 

មោច ខែ មចត្រ  ត្រូវនឹ្ងថ្ងៃទី ១៤ ខែ រេសា ជាថ្ងៃវារ:វន័្បរ ។ ថ្ងៃពុធ ៨ មោច ខែ មចត្រ  ត្រូវនឹ្ងថ្ងៃទី ១៥ ខែ 
រេសា ជាថ្ងៃវារ:វន័្បរ។ ថ្ងៃត្ពហ្សបរិ៍ ៩ រោច ខែ រចត្រ ត្រូវនឹ្ងថ្ងៃទី ១៦ រេសា រ ៉ោ ង ១ និ្ង ២៤ នាទី ៣៦ 
វនិាទី ជាថ្ងៃវារ: រ ើងស័ក គត្េបស់ង្រ្កា ន្តបីថ្ងៃ  រត្សចបរបូិណ៌ ។                       

អាត្ស័យដូចជាំោបជូន្ខ្លងរលើរន្ះ អាតាម ភាព និ្ងរយើងែ្ុ ាំោាំងអស់ោន  ជាគណ:កេមការ 
វរតសាេគគធីេមកិាោេ   សូេរោរព អរ ជ្ ើញ រោេ ោរិេរិត បងបអូន្ ត្ពេោាំងពុទធបរស័ិទជិរឆ្ៃ យ ត្គបេ់ជឈោា ន្ 
រេតាត ចូលរេួោុាំងពិធីបុណយចូលឆ្ន ាំងមីរន្ះ ឲ្យបាន្រត្ចើន្កុះករ  រដើេបសីន្សាំ បុណយ ោន្  សីល  ភាវនា  ត្គប់ៗ រូប  
និ្ងបងសុកូល ឧទទិសកុសល ជូន្ តាបិតា ោរិការោាំង ៧ សនាត ន្ ខដលបាន្សាា បរ់ៅ  ត្ពេោាំងរទវតាឆ្ន ាំងម ី
រេើលរ ើញរត្រកអរឲ្យពរជយ័ សិរសួីសតី សុភេងគល វបុិលសុែ ត្គបត់្បការ ជាររៀងរហូ្រររៅ ។ 
 

 

http://www.wattsamakki.org/


   
 
 

Page  2  
 

                                    

 

កមមវិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំ 

 កនុងវរតសាេគគធីេមកិាោេ ត្បារពធរធេើបុណយចូលឆ្ន ាំ ចាបរ់ផតើពី ថ្ងៃរៅរទី៏ ១១ និ្ង ខែ ៤ ឆ្ន ាំ  
២០២០ត្រូវនឹ្ងថ្ងៃ ៤ រោច ខែ រចត្រ  រ ៉ោ ង ០៩: ៣០ នាទីត្ពឹក ជបួជុាំពុទធបរស័ិទជិរឆ្ៃ យ 
ន្េសាា រស ោន្សីលចាំររ ើន្ត្ពះបររិតសាំខដងធេរ៌ទសនាោបប់ាត្ររវរចកា ន្ត់្ពះសងឃ សូត្រោរបងសុកូល 
និ្ងពូន្ភនាំែាចផ់្កត ចអ់ស់កេមរពៀរឆ្ន ាំចាស់ត្គប់ៗ រូប។ រហ្ើយជុាំោន ខហ្តាេផាូវងនល់ពីខ្លងេុែវរត  ន្រង្រ្ន្តី 
របាាំត្រុដិ នឹ្ងរលងខលបងត្បជាត្បិយរផសងៗ  ។ 
 ពិធីកិចចោាំងអស់រន្ះ រធេើជាររៀងោល់ថ្ងៃ រហូ្រដល់ថ្ងៃអាទិរយ ទី១២ ខែ៤ ឆ្ន ាំ២០២០  ត្រូវនឹ្ង 
ថ្ងៃ ៥រោចខែរចត្រ ឆ្ន ាំ ជូរ រោស័ក ព.ស.២៥៦៣ បុណយចូលឆ្ន ាំងមី ជាគត្េប ់ពីរ ថ្ងៃ វាងេតង។ 
 ថ្ងៃបនាទ បេ់ក ថ្ងៃ ច័ន្ទ- ប្ៃហសបត្ិ៍ ទ ី១៣ -១៦ ឆ្ន ាំ ២០២០ របើរោេ ោរិ េរិត បងបអូន្ 
ត្ពេោាំង ពុទធបរស័ិទជិរឆ្ៃ យ   ន្សោធ ត្ជះថ្លា  សូេរេតាត  អរ ជ្ ើញ េករធេើបុណយចូលឆ្ន ាំវាងប ច្ ប ់តាេ 
ត្បថ្ពណី បន្តរទៀរ៕ 
                 Khmer New Year 2020 Celebration 

 

Watt Samakki is please to inform you that this Cambodian New Year 2020 

will run from April 11th to April 12th. We would love to have all of you joined 

us for this happy occasion. On Saturday April 11th we will have our street 

closed to allow our parade around the block to take place. Besides all the 

religious and traditional activities commonly associated with this event, we 

will have popular games and dance in our Temple backyard for Saturday 

11th and Sunday 12th. Please join us to make this event a very successful one 

like all the major events held at our Temple. We thank you in advance for 

your participation and your generosity. 

 

Sincerely   

     

វរតសាេគគីធេមកិាោេ     

Watt Samakki 


