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បណុ្យចលូឆ្ន ាំខ្មមរ 
ចូលឆ្ន ាំថ្មីប្បពៃណី្ខ្មមរ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា សក័ ៃ.ស.២៥៦៥ 

អាត្មា ភាពជាព្ពះសង្ឃ និង្ជាអគ្គនាយក ព្រធាន លោកអាចារ្យ គ្ណ:កម្ាការ្ ពុទ្ឋររ្ស័ិទ្កនុង្ 
វត្តសាម្គ្គធីម្ាកិារាម្ កនុង្ឱកាសឆ្ន ាំថ្ាី សូម្ព្រសិទ្ធិពរ្ជយ័ សិរ្សួីសតី សុភម្ង្គល ដល់ព្រជាពលរ្ដឋ 
ខ្មារ្ព្គ្ររ់្ូរ ឱយជួរខ្ត្ពុទ្ឋពរ្ទាំង្ ៤ ព្រការ្គឺ្  អាយុ វណណ : សុម: ពល: កុាំរីល្លៀង្ឃ្លល ត្ល ើយ ។ 

ឆ្ន ាំថ្ាី ចូលម្កដល់លៅថ្ថ្ៃទី្១៤ ខ្មលម្សា ឆ្ន ាំ២០២២ លវោល ៉ោ ង្ ១០:០០ នាទី្ព្ពឹក  
អាព្ស័យដូចជាំរារជូនខាង្លលើលនះ អាត្មា ភាព លយើង្ម្ុ ាំទាំង្អស់គ្នន  ជាគ្ណ:កម្ាការ្ វត្តសាម្គ្គីធម្ាកិារាម្ 
សូម្លគ្នរ្ពអល ជ្ ើញ លោម្ោតិ្ រង្រអូន ព្រុសព្សី ពុទ្ធររ្ស័ិទ្ជិត្ឆ្ៃ យ ព្គ្រម់្ជឈដ្ឋឋ ន លម្ត្មត ចូលរ្មួ្ពិធី 
រុណយចូលឆ្ន ាំថ្ាីលនះ ឱយបានលព្ចើនកុះករ្ លដើម្បសីនសាំ រុណយ ទន សីល ភាវនា  ព្គ្រ់ៗ រូ្រ និង្រង្សុកូល 
ឧទ្ទិសកុសល ជូន ត្មរិត្ម ោតិ្ការ្ទាំង្ ៧ សនាត ន ខ្ដលបានសាល រល់ៅកានរ់រ្លោក ។ 

កមមវធិចីលូឆ្ន ាំខ្មមរ 
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍-សុ្ព្រ ១៣-១៤ករើត ខែ កេព្ត ឆ្ន ាំ ខាល េត្វា ស័្រ រ.ស្. ២៥៦៥   
ព្តវូនឹងថ្ងៃទើ១៤-១៥ ខែ កេសា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
ល ៉ោ ង្ ០៩: ៣០ នាទី្ព្ពឹក ជរួជុាំពុទ្ធររ្ស័ិទ្ជិត្ឆ្ៃ យ នម្សាា រ្ ស ទនសីល ចលព្ម្ើនព្ពះររ្តិ្ត  

និង្ សខ្ម្តង្ធម្ល៌ទ្សនារារប់ាព្ត្ លវរ្ចង្ហា នព់្រលគ្នព្ពះសង្ឃ ។ 
ថ្ងៃកៅរ ៍១៥ករើត ខែកេព្ត ឆ្ន ាំខាល េត្វា ស័្រ រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តវូនឹងថ្ងៃទើ១៦ ខែ កេសា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
ល ៉ោ ង្ ០៩: ៣០ នាទី្ព្ពឹក ជរួជុាំពុទ្ធររ្ស័ិទ្ជិត្ឆ្ៃ យ នម្សាា រ្ ស ទនសីល ចលព្ម្ើនព្ពះររ្តិ្ត 

និង្ សខ្ម្តង្ធម្ល៌ទ្សនារារប់ាព្ត្ លវរ្ចង្ហា នព់្រលគ្នព្ពះសង្ឃ ។  
ល ៉ោ ង្ ០១:០០  នាទី្ថ្ថ្ៃព្ត្ង្ ់ជរួជុាំគ្នន  ដខ្ង្ាកបនួត្មម្ផ្លូវមុ្មវត្ត ព្សង្ទឹ់្កព្ពះ  នសខ្ម្តង្រ្បាាំជូនពរ្ 

និង្ រ្បាាំព្តុ្ដិ ព្ពម្ទាំង្រាាំលព្ចៀង្កម្ានតចិត្តត្មម្ព្រថ្ពណីជាតិ្ខ្មារ្លទ្ៀត្ផ្ង្ ។   
ថ្ងៃអាទិតយ ១កោេ ខែ កេព្ត ឆ្ន ាំ ខាល េត្វា ស័្រ រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តវូនឹងថ្ងៃទើ១៧ ខែ កេសា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
ល ៉ោ ង្ ០៩: ៣០ នាទី្ព្ពឹក ជរួជុាំពុទ្ធររ្ស័ិទ្ជិត្ឆ្ៃ យ នម្សាា រ្ ស ទនសីល ចលព្ម្ើនព្ពះររ្តិ្ត និង្ 

រង្សុកូល(អដឋិធាតុ្)រារប់ាព្ត្ លវរ្ចង្ហា នព់្រលគ្នព្ពះសង្ឃ ដ្ឋរ្ឆ្លង្រ ច្ រក់ម្ាវធីិរុណយ ៕ 

http://www.wattsamakki.org/


HAPPY CAMBODIAN NEW YEAR   
 

Watt Samakki is pleased to inform you that Cambodian New Year will start on April 14
 
-16, 

2022. In addition, we will celebrate the last day of our New Year on April 17 (Sunday). We would like 

to invite everyone to come and join to celebrate the year of the Tiger. The events are as followed: 
 

Thursday-Friday (April 14 -15, 2022) 

9:30 am: Gathering at the temple, paying respect to the Triple Gems, Observing the Five 

precepts, Dharma talk, and offering Alms. Buddhist monks will have lunch and dedicate merits to the 

departed family members that are no longer with us in our world.  

 

Saturday (April 16, 2022)  
9:30 am: Gathering at the temple, paying respect to the Triple Gems, Observing the Five 

precepts, Dharma talk, and offering Alms. Buddhist monks will have lunch and dedicate merits to the 

departed family members that are no longer with us in our world. 

 

1:00 pm: Cambodian New Year parade on the street, starting in front of the temple (Rugby Rd. 

between Caton Ave and Church Ave), bathe Buddha statue with holy water, Robam Chunpor, Robam 

Trud, and dance to the music etc...  

 

Sunday (April 17, 2022)  

9:30 am: Gathering at the temple, paying respect to the Triple Gems, Observing the Five 

precepts, Dharma talk, and offering Alms. Buddhist monks will have lunch and dedicate merits to the 

departed family members that are no longer with us in our world. 

 

On this occasion of Cambodian New Year, we would like to bless everyone with longevity, beauty, 

happiness, and strength forever.  

 

 

Sincerely Yours, 

       

Abbot                             Chairman            President   
       
 

 

Ven. Rithy Sun      Kenny Seng      Parima In      


