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កម្មវធិបីណុ្យ 

 ថ្ងៃសៅរ ៍៦សកើត ខែពិសាែ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្តវូនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ៧:០០ ល្ងៃ ច-៩:០០យប់         នេសសការសមាទានសីល ចសត្េើនត្ពះបរតិត និងសខេតងធេមសទសនា 

 ថ្ងៃអាទិតយ ៧សកើត ខែពិសាែ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្តវូនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ៧:០០ត្ពឹក-៨:០០ត្ពឹក        ត្បសេនយាេូរដល់ត្ពះសងឃ 

 ៨:០០ត្ពឹក- ១០:០០ត្ពឹក     បាំបួសភ្នាំែាច់ និង នេសសការភ្នាំែាច់ និង បងសុកូល-និេនតត្ពះសងឃបិណ្ឌ បាត  

 ១០:០០ត្ពឹក-១២:០០ត្តង់     សវរភ្តតត្បសេនត្ពះសងឃ និងសខេតងធេមសទសនា 

 ១២:០០ត្តង់-១:០០រសសៀល    អស ជ្ ើញពុទធបរស័ិទពិសាសោជនាហារ  

 ១:០០រសសៀល-៣:០០រសសៀល      ផ្សឹកភ្នាំែាច់ ស្សង់ទឹកត្ពះ ត្ពះសងឃ មាតាបិតានិងចាស់ត្ពឹទាធ ចារយ  

 ៣:០០រសសៀល-៥:០០រសសៀល  ខលងខលែងត្បជាត្បិយខែមរ ។ 
អ្នកផ្តើម្បណុ្យ 

េណ្ៈកេមការវតត -ពុទធបរស័ិទសៅ Canberra ត្ពេទាាំងសេែុរសជនជិតឆ្ៃ យទាាំងអស់ 

បុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ ២០២១ 

សមូ្ផេវតាឆ្ន ាំថ្មីព្រះនាម្ ម្ណ្ឌា ផេវី ព្បទានរេុធររជយ័ 
ដលរ់ុេធបរសិេ័-សម្បរុសជន សមូ្ជបូព្បេះខ្ែ រុេធររ៤ព្បការគ ឺៈ អាយ ុវណ្ណ  សមុ និង រលព្រម្ទាាំង

រកេេលួទាន មានបាន ព្គប់ៗព្កុម្ព្គួសារ ! 



 

We Invite You to Participate In the Khmer New Year Celebration 

 

On the 17th and 18th April 2021, the ACT Khmer Community will celebrate a traditional Khmer New Year at the Khema-

rarangsi Buddhist Temple located at 1 Ross Smith Crescent, Scullin ACT 2614. On this special occasion, there will be Bud-

dhist Ceremonies, traditional Khmer games, and  promote Khmer traditions and culture. We welcome your participation in 

this Khmer New Year celebration. Guests are invited to give food, bouquets of flowers, and water as offerings to the Bud-

dha, parents and the elderly.  The Khmer New Year program is as follows:  

 

Saturday 17th April 2021 

 7:00 pm-9: 00 pm  Chanting, Precepts, Blessing and Preaching  

Sunday 18th April 2021 

 7:00am-8: 00 am  Offered the Breakfast to the Buddhist Sangha  

 8:00am-8: 30 am  Ordained the Sand Hill and Respect the Sand Hill  

 8:30am-9: 30 am  Invited the Buddhist Sangha to chant for the seven relatives 

  9:30am-10: 00 am  Put the rice in the Buddhist Sangha’s pot  

 10:00am-12: 00 am  Offered the lunch to the Buddhist Sangha and Dhamma talking  

 12:00am-1: 00 pm  Inviting lay people and Buddha’s disciples to have lunch  

 1:00pm-3: 00 pm     Sand Hill, Water for the Buddha, Sangha, parents and elderly 

  3:00pm-5:00 pm  Khmer Cultural Show (Khmer popular traditional games)  

Festival Organisers  

Buddha’s disciples living in Canberra  


