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We Invite You to Participate in the Magha Puja Celebration
On the 19th of February 2019, the ACT Khmer Community will celebrate the Bon Magha Puja at the Khemararangsi Buddhist Temple. The celebration will commemorate three main events: 1. commemorates the
spontaneous assembly of 1,250 enlightened monks to hear the Buddha preach at Veluvana Vihara.
2. The Ovadhapatimokha - to cease from all evil, to do what is good, and to cleanse one’s mind - which laid
down the principles of Buddhism. 3. The Buddha also declared that he would pass away in three months.
We welcome your participation in these Ceremonies and take a good deed in individuals.
Note: The ceremonies will be held at 1 Ross Smith Cres, Scullin, ACT 2614. May we ask each family to
bring fresh flowers and perfume for offering to the Buddha. For More information, please contact 04 6941
4387/04 1058 3429/04 3052 2026.

Program
Tuesday 19th February 2019
7:00pm-8: 00 pm

Chanting, Precepts and preaching

8:00pm-9: 00 pm

Parading equipment's and performance of Buddhist ceremonies

Festival Organisers
Buddha’s disciples living in Canberra

