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បណុ្យផ្កា ប្រាកស់ាមគ្គ ី 
ព្រះសង្ឃ គណៈកម្មការនិង្រុទ្ធបរស័ិទ្ចំណុះជ ើង្ វត្តសាមគ្គីធមមិការាម បានមូ្លម្តិគ្នា   
ជាឯកចឆន័ទ ផ្តួចជផ្តើម្ជ្វើបុណយផ្កា ព្បាកស់ាម្គគ ីព្បមូ្លបចចយ័ជ ើម្បបីនតការគ្នពំ្ទ្កសាង្វតតជយើង្។  
អាព្ស័យ ូចបាន ំរាប ូនខាង្ជលើជនះ ជយើង្ខ្ុ ំទងំ្អស់គ្នា  សំុអំពាវនាវជោម្ោតិ ឧបាសក ឧបាសិកា  
ទយក ទយកិា ជោកព្បុស ជោកព្សី បង្បអូន ោតិម្តិត ិតឆ្ងា យ ព្រម្ទងំ្រុទ្ធបរស័ិទ្ព្គបម់្ ឈដ្ឋា ន 
ទងំ្អស់ ជម្ត្តត រមួ្គ្នា   ួយ ជ្វើបុណយផ្កា ព្បាកស់ាម្គគីជនះ ឱ្យបានជព្ចើនអ្ិកអ្ម្ កុះករ ត្តម្កម្ល ងំ្ 
សទធ ព្ ះថ្លល  ជ ើម្បអីនុជម្ទ្នាទ្ទ្ួលបុណយកុសលជរៀង្ៗខលួន។ 
 

កមមវធិបីណុ្យ 
 

ថ្ងាជៅរ ិ៍ ២ ជកើត ខខ ព្សារណ៍ ឆ្ងា ខំាល ចត្តវ ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹង្ថ្ងាទី្៣០ ខខ កកាដ្ឋ ឆ្ងា ២ំ០២២ 
ជម្៉ោ ង្ ៥:៣០ នាទី្ោា ច  បួ ំុរុទ្ធបរស័ិទ្ ិតឆ្ងា យ នម្សាា រព្រះរតនព្តយ័ សម្ទនសីល និម្នតព្រះសង្ឃ 
ចជព្ម្ើនព្រះបរតិត និង្សខម្តង្្ម្ជ៌ទ្សនា។ បនាទ បម់្កជយើង្និង្ ួប ំុគ្នា ជៅជព្កាយវតត ជ ើម្បរិីភាកាគ្នា កសាង្ 
របង្វតតទងំ្សង្ខាង្ និង្រកវ ិ្ ីជ្វើឱ្យសង្គម្ខខមរជយើង្កានខ់តរកីចជព្ម្ើនតជៅមុ្ខជទ្ៀត ។ 
ថ្ងាអាទិ្តយ ៣ជកើត ខខព្សារណ៍ ឆ្ងា ខំាល ចត្តវ ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹង្ថ្ងាទី្៣១ ខខ កកាដ្ឋ ឆ្ងា ២ំ០២២ 
ជម្៉ោ ង្ ៩:៣០ នាទី្ព្រឹក នម្សាា រព្រះរតនព្តយ័ សម្ទនសីល និម្នតព្រះសង្ឃ ចជព្ម្ើនព្រះបរតិត 
សខម្តង្ព្រះ្ម្ជ៌ទ្សនា រាបប់ាព្ត ជវរចង្ហា នព់្បជគនព្រះសង្ឃៗ ដ្ឋរបង្សុកូល បនាទ បរី់ទ្ទ្ួលចង្ហា ន ់ រចួជ ើយ 
រុទ្ធបរស័ិទ្រិសាជភា នាហារ  ំុគ្នា ជដ្ឋយភាតរភារ។  
ជម្៉ោ ង្ ១២:៣០នាទី្ ថ្ងាព្តង្ ់បួ ំុគ្នា   ខង្ាអង្គផ្កា  ៣  ំុវតត និង្ព្បកាស ជ ម្ ះរុទ្ធបរស័ិទ្ម្នសទធ ចូល 
បុណយផ្កា ព្បាក ់បនាទ បម់្កជវរអង្គផ្កា ព្បជគនព្រះសង្ឃៗ សូព្តរ ូជទ្វា ដ្ឋរឆ្លង្បញ្ចបក់ម្មវ ិ្ ីបុណយ។   
បញ្ជា កថ់្លៈ ជយើង្នឹង្ម្នកម្មវ ិ្ ីកំសានតជៅទី្ធ្លល ខាង្ជព្កាយវតត ។ 
 

ព្បធ្លនវតត 
 
 

ជោក អិុន សម្បតត ិ
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BON PKA SAMAKKI (FUNDRAISING CEREMONY)  

The Monks, Board of Directors, Temple President and Members of watt Samakki-
Dhammikaram are pleased to organize an event called Bon Pka Samakki to raise 
fund for Temple support. We cordially invite everyone to join us in this event that will 
take place on July 30th and 31st, 2022 to support our Temple. 
 

EVENT PROGRAM 
Saturday July 30th, 2022: 

Starting at 5:30 PM we will meet at the Temple to pay respect to the Triple Gems, 
accept the five Buddhist precepts and listen to Dharma talk. And then we will have a 
gathering in the backyard to have some refreshments and to discuss about what we 
can do to improve our Temple and our Cambodian community. 
 

Sunday July 31st, 2022:  

 

Starting at 9:30 AM we will meet at the Temple to pay respect to the Triple Gems, 
accept the five Buddhist precepts and listen to Dharma talk, offering meal to the 
monks and we will have lunch after the monks. 
 
At 12:30 PM we will have a celebration procession around the Temple building with 
our money flowers. We will read the donor list and announce total amount collected. 
After that it’s fun time for us in the Temple backyard where we will enjoy our Khmer 
style dancing.   
 
Please join us and help to make this event a very successful one like this past New 

Year celebration that is still fresh on our memory.  
 

Thank you very much for your generosity! 

 

Sincerely yours, 

 

Mr. Sambath In 
Executive President 


