បុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មមរ ២០២១

សូម្ផេវតាឆ្ន ាំថ្មីព្រះនាម្ ម្ណ្ឌ
ា ផេវី ព្បទានរុេធររជ័យ
ដល់រុេធបរ ិស័េ-សម្បរសជន
សូម្ជូបព្បេះខ្ែ រុេធររ៤ព្បការគឺៈ អាយុ វណ្ណ សុម និង រលព្រម្ទា ាំង
ុ
រកេេួលទាន មានបាន ព្គប់ៗព្កុម្ព្គួសារ !

ខ្ញព្ុំ រះករញ ណា យ

ុំ ុំងអស់គ្នា ជារញ ទ្ប
ធ រស័
ើងខ្ញទ
ិ ទ្ និង សបបញរសជនខ្ខែរយៅរាជធានីយខនយប៊េរា៉ា ព្បយទ្សអូ ស្រ្តាលី មានសទធ

ព្ជះថ្លាបានមូ លមតគ្ន
ិ ា ជាឯកច្ឆ័នទ ព្បាររឋ យ្វបញ
ើ ណ្យច្ូ លឆ្ា ុំខ្ខរែ តាមទ្ុំយនៀមទ្ុំលាប់វបប្ម៌ព្បពរណ្ីជាតិ ខ្ែលមានតា ុំងអុំរីបញ រាណ្
កាលមក។អាព្ស័
អ្កអ្ម
យ
ិ

ើ

ុំ បជូ នខាងយលើ សូ មរញ ទ្ប
ែូ ច្បានជរា
ធ រស័
ិ ទ្ និង សមបញរសជនខ្ខែរទ ុំងអស់ យមតាាអយ្ជើ ញច្ូ លរួមយអា

អនញ យមាទ្នា

កផលានិសងស តាមកមាា ុំងសទធព្ជះថ្លាយរៀងៗ ខាួន។

បញ្ជ
វតាយខមរារងស ី 1 Ross smith Crescent Scullin ACT 2614 ។ សព្មាប់ព្រួតរនីមួ
ជ ក់់ៈ ព្បាររឋយ្វយៅ
ើ
អាហារ និង ផ្កាព្សស់មកបូ ជា ព្រះរញ ទ្រធ ូប យព្រឿងព្កអូ បសព្មាប់លា

ផង។ រត៌មានបខ្នែម់ៈ 04 6941 4387/0422 370 190 / 04 3052 2026

ៗ សូ មយមតាា

បាន

ក មហូប

ទ្ឹកព្សង់ ព្រះរញ ទ្រធ ូប ព្រះសងឃ មាតាបតា
ិ និង ចាស់ព្រឹទធចារយ

កម្មវធ
ិ ប
ី ណ្
ុ
យ
ថ្ងៃសៅរ ៍ ៦សកើត ខែពិសាែ ឆ្នឆ្
ាំ ូវល ត្តីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែសេសា ឆ្នាំ២០២១
៧:០០ ល្ងៃច-៩:០០យប់

នេសសការសមាទានសីល ចសត្េើនត្ពះបរ ិតត និងសខេតងធេមសទសនា

ថ្ងៃអាទិតយ ៧សកើត ខែពិសាែ ឆ្នាំឆ្ូវល ត្តីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែសេសា ឆ្នាំ២០២១
៧:០០ត្ពឹក-៨:០០ត្ពឹក

ត្បសេនយាេូរដល់ត្ពះសងឃ

៨:០០ត្ពឹក- ១០:០០ត្ពឹក

បាំបួសភ្នាំែាច់ និង នេសសការភ្នាំែាច់ និង បងសុកូល-និេនតត្ពះសងឃបិណ្ឌបាត

១០:០០ត្ពឹក-១២:០០ត្តង់

សវរភ្តតត្បសេនត្ពះសងឃ និងសខេតងធេមសទសនា

១២:០០ត្តង់ -១:០០រសសៀល

អស្ជើញពុទធបរ ិស័ទពិ សាសោជនាហារ

១:០០រសសៀល-៣:០០រសសៀល

ផ្សឹកភ្នាំែាច់ ស្សង់ទឹកត្ពះ ត្ពះសងឃ មាតាបិតានិង ចាស់ត្ពឹ ទាធចារយ

៣:០០រសសៀល-៥:០០រសសៀល

ខលងខលែងត្បជាត្បិយខែមរ ។
ើ បុណ្យ
អ្នកផ្តម្

េណ្ៈកេមការវតត -ពុទប
ធ រ ិស័ទសៅ Canberra ត្ពេទាាំងសេែុរសជនជិតឆ្ៃយទាាំងអស់

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

