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បណុ្យអាសាឡ្ហបជូា នងិចលូព្រះវស្សា 

យ ើងខ្ញ ុំ ព្រះសងឃ អគ្គនា ក ព្រធាន  គ្ណៈកម្មការ និងយោកអាចារយ ព្រម្ទុំងរញទ្ធររស័ិទ្ចុំណញ ះយ ើង 
វត្តសាម្គ្គធីម្មកិារាម្ បានមូ្លម្តិ្គ្នា ជាឯកចឆនទព្បាររភរិធីរញណយអាសាឡ្ហរូជា ជាថ្ងៃសុំខានរ់ុំផញត្កាញង 
រញទ្ឋសាសនាដែលរញទ្ឋសាសនិកទូ្ទុំងរិភរយោក នាុំគ្នា យធវើយឡ្ើងយែើម្បរី ុំលឹកែល់ព្រឹត្តិការណ៍សុំខាន់ៗ  
៣យ៉ា ងគឺ្៖ ១. រ ុំលឹកែល់ថ្ងៃកុំយណើ ត្ព្រះធម្ ៌      

២. រ ុំលឹកែល់ថ្ងៃកុំយណើ ត្ព្រះសងឃ    
៣. រ ុំលឹកែល់ថ្ងៃកុំយណើ ត្ព្រះរត្នព្ត្ ័   

នឹងជាថ្ងៃព្រះសងឃចូលព្រះវសា រ ៈយរល៣ដខកាញងរទ្ឋសីមាអារាម្រញទ្ឋសាសនាដែលជារញទ្ឋរបញ្ញត្តិ 
និងរញទឋ នញញាតិ្ររស់ព្រះសមាម សម្ពទ្ឋ  យែើម្បឱី្យព្រះសងឃបានគ្ងសិ់កាព្រតិ្រត្តិធម្វ៌និ ័។ 

កម្មវធិបីណុ្យ   
ថ្ងៃយៅរ ៍១១យកើត្ ដខ អាសាឍ ឆ្ា ុំខាល ចត្វវ ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្វូនឹងថ្ងៃទី្៩ ដខ កកកដា ឆ្ា ុំ២០២២  

- យមា៉ា ង ៩: ០០     នាទី្ព្រឹក       ួរ ញុំរញទ្ឋររស័ិទ្ ិត្ឆ្ៃ   
- យមា៉ា ង ៩: ៣០    នាទី្ព្រឹក       នម្សាក រព្រះរត្នព្ត្ ័  
- យមា៉ា ង ១០: ០០  នាទី្ព្រឹក       សមាទនសីល ចយព្ម្ើនព្រះររតិ្ត  សដម្តងធម្យ៌ទ្សនា  
- យមា៉ា ង ១០: ៣០  នាទី្ព្រឹក       រារប់ាព្ត្ចុំយ ះព្រះសងឃ  
- យមា៉ា ង ១១: ០០  នាទី្ព្រឹក       យវរភត្តព្រយគ្នព្រះសងឃ និងផា យម្ត្វត ធម្ ៌

 

អាព្ស័ ែូចបានយរៀររារខ់ាងយលើយនះ  យ ើងខ្ញ ុំ ព្រះសងឃ អគ្គនា ក ព្រធាន គ្ណៈកម្មការ  
និងយោកអាចារយវត្តសាម្គ្គីធម្មកិារាម្ទុំងអស់ សូម្អយញ្ជ ើញរញទ្ឋររស័ិទ្ ព្រុសព្សី ិត្ឆ្ៃ   ចូលរមួ្ 
ចារម់្គ្គផល និង អនញយមាទ្នារញណយកញសលត្វម្កមាល ុំងសទធ ព្ ះថ្លល យរៀងៗខលួន។  
 
ថ្ងៃ១៤យរាច ដខយ សឋ  ២៥៦៦      ថ្ងៃទី្២៨ ដខម្ងិញនា ឆ្ា ុំ ២០២២ ថ្ងៃទី្២៨ ដខម្ងិញនា ឆ្ា ុំ ២០២២ 
ចៅអធកិារ                 អគ្គនាយក   ប្រធាន 
   
 

ភិកខ ុស្ស នុ រទិ្ធ ី       លោក លស្សង លេននី  លោក អុិន ស្សម្បត្ត ិ

http://www.wattsamakki.org/
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ASALHA PUJA AND BUDDHIST LENT CEREMONY 
  

 Ashlha Puja day is celebrated in July, on the full moon day of the lunar month 

Asadha that all Buddhist followers around the world to commemorate the three 

main events: 

1. The day of Dharma  

2. The day of Buddhist monks  

3. The day of Triple Gems  

Buddhist lent is a day that Lord Buddha laid down the rules and allows the 

Buddhist monks must stay in monastery three months period during the rainy 

season to learn Buddhist rules and regulations and self reflection along with 

extensive learning of Dharma. 

 

SCHEDULE 
   

Saturday, July 09, 2022  

- 9:00 am    Gathering at the temple  

- 9:30 am    Pay homage to the triple gems  

- 10:00 am  Observing the five precepts, Chanting and Dharma talk  

- 10:30 am Alms offering in the temple 

- 11:00 am Offering foods to the monks and sharing merits to all beings.  

 

On behalf of Watt Samakki, We cordially invite all devotees, family, and  

friends come to join the sacred day of Ashlha Puja or Buddhist lent ceremony and 

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

strength forever.    

 

Warmest regards, 

 

 

 

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