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បណុ្យវសិាខបជូា 

អាត្មា ភាព យ ើងខ្ញ ុំជាគណៈកម្ាការ ប្រធានវត្ត និងយោកអាចារយ ប្ពម្ទុំងពញទ្ធររស័ិទ្ ចុំណញ ុះយ ើង 
វត្តសាម្គគធីម្ាកិារាម្ សង្កា ត្ប់្ររ៊ូគលីន រដ្ឋញូវ ក៉ សហរដ្ឋអាយម្រកិ នឹងប្ារពធពិធីរញណយ វសិាខរូជា 
ដដ្លជាថ្ងៃប្រករយោ អភលិកខិត្សម្ ័ដ្ធ៏ុំរុំផញត្កនញងពញទ្ឋសាសនាដដ្លពញទ្ឋសាសនិកទូ្ទុំងពិភពយោក 
នាុំគ្នន យធវើយ ើងយដ្ើម្បរី ុំលឹកដ្ល់ប្ពឹត្តិការណ៍ៗ ៣យ៉ងគឺ៖ 

១. រ ុំលឹកដ្ល់ថ្ងៃប្ទ្ងប់្រសូត្  ១៥ យកើត្ យពញរូណ៌ម្ ីដខ ពិសាខ ឆ្ន ុំច 
២. រ ុំលឹកដ្ល់ថ្ងៃប្ទ្ងប់្ត្មស់ដឹ្ង ១៥ យកើត្ យពញរូណ៌ម្ ីដខ ពិសាខ ឆ្ន ុំរកា 
៣. រ ុំលឹកដ្ល់ថ្ងៃប្ទ្ងរ់រនិិព្វវ ន  ១៥ យកើត្ យពញរូណ៌ម្ ីដខ ពិសាខ ឆ្ន ុំម្ាញ់ 

កម្មវធិបីណុ្យ   
ថ្ងៃអាទិ្ត្យ១៥យកើត្ ដខពិសាខ ឆ្ន ុំខាលចត្មវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦ប្ត្៊ូវនឹងថ្ងៃទី្១៥ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០២២ ។ 

- យ ៉ង ៩:៣០    នាទី្ប្ពឹក        នម្សាា រប្ពុះរត្នប្ត្ ័ 
- យ ៉ង ៩:៤០     នាទី្ប្ពឹក       ស ទនសីល ចយប្ម្ើនប្ពុះររតិ្ត  រារា់ប្ត្   
- យ ៉ង ១១:០០  នាទី្ប្ពឹក       ប្រយគនចង្កា នប់្ពុះសងឃ 
- យ ៉ង ១២:៣០ នាទី្ថ្ងៃប្ត្ង ់   ដ្ដងាយប្គឿងសកាា រៈរូជាប្រទ្កសណិ ៣ ញុំវត្ត  
- យ ៉ង ១:០០    នាទី្រយសៀល   នម្សាា រប្ពុះរត្នប្ត្ ័ ប្រកាសវសិាខរូជា 
- យ ៉ង ៣:០០    នាទី្រយសៀល   សដម្តងធម្យ៌ទ្សនា ពញទឋ ភយិសក ផា យម្ត្មត ធម្ ៌

 

អាប្ស័ ដូ្ចានយរៀររារខ់ាងយលើយនុះ  អាត្មា ភាព យ ើងខ្ញ ុំជាគណៈកម្ាការ ប្រធានវត្ត 
និងយោកអាចារយវត្តសាម្គគីធម្ាកិារាម្ទុំងអស់ សូម្អយ ជ្ ើញពញទ្ឋររស័ិទ្ ប្រុសប្សី ិត្ឆ្ៃ   ចូលរមួ្ 
ចារម់្គគផល និង អនញយ ទ្នារញណយកញសលត្មម្ក ល ុំងសទធ ប្ ុះថ្លល យរៀងៗខលួន។  
 

ថ្ងៃ៧យកើត្ ដខពិសាខ  ២៥៦៥      ថ្ងៃទី្៧ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ ២០២២ ថ្ងៃទី្៧ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ ២០២២ 
ចៅអធកិារ                 អគ្គនាយក   ប្រធាន 
   
 

ភិកខ ុស នុ រទិ្ធ ី       លោក លសង លខននី  លោក អុិន សម្បត្ត ិ

http://www.wattsamakki.org/
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VESAK PUJA DAY 
  

 

Vesak Puja is the most auspicious day that all Buddhist followers around the world 

to commemorate the three main events of Lord Buddha: 

1. The day of his was born, on the full moon day of Vesak 

2. The day of his achieved enlightenment , on the full moon day of Vesak 

3. The day of his passed away, on the full moon day of Vesak 

 

 

SCHEDULE 
   

Sunday, May 15, 2022  

- 9:30 am    Pay homage to the triple gems and take the five precepts  

- 9:40 am    Alms offering to the monks in front of the temple 

- 11:00 am  Offering foods to the Buddhist monks  

- 12:30 pm  Procession three times around the temple 

- 1:00 pm     Pay homage to the triple gems briefly  

- 3:00 pm     Listening the Dhamma talk and others   

 

 

On behalf of Watt Samakki, We cordially invite all of you, family,  

and friends to join the sacred day of Vesak Puja ceremony and joyful merits 

together. May you all are blessed the longevity beauty happiness and strength 

forever.    

 

Best regards, 

 

 

 

Abbot, Rithy Sun                Chairman, Kenny Seng  President, Parima In 
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