ខ្ុំញព្ពះករញណា យ

ើងខ្ុំញទុំងអស់គ្នន ជាពញ ទប
ធ រ ិស័ទ និងសបបញរសជនខ្ខែរយៅទីព្កុង

Canberra

មានសទធ ព្ជះថ្លាបានមូ លមតិ គ្ននជាឯកច័័ន
ឆ ទ ព្បារពវយធវើ បុណ្យចូលឆ្ន ាំខ្មែរ យ ើ មបីឱ្យស្សបតាមទុំ យនៀម
ទុំ លាប់ ព្បពពណីខ្ខែរ ខ្ លមានតាុំងពី បូរាណកាលមក យ
មួ

ផងខ្ រយ ើ មបីព្បមូ ល បច័័ ច

ើ

នឹងមាន យរៀបច័ុំយធវើ បុណ្យផ្កាសាមគ្គី

កមកកសាង វត្តខមមរារង្ស ី ខ្ លមានអស័

ដ្ឋាន ូច័ខាង

យព្កាម យនះស្សាប់ ។
អាស្ស័
ជួ

ូ ច័បានជញុំរាបជូនខាងយលើយនះ សូមពញទធបរ ិស័ទ និងសបបញរសជនខ្ខែរទុំងអស់ យមតាា

យធវើជាយ ើមផ្កាព្បាក់

អនញយមាទ នា

និ ងច័ូ លរួមចាប់មគគផលកនញងពិធីបញណយយនះ

ឱ្យបានអធិកអធម

ព្ពមទុំង

កផលានិសងឍតាមកមាាុំងសទធព្ជះថ្លាយរៀងៗ ខាូន ។
កមែវធ
ិ ីបណ្
ុ
យ

ពថងសញព្ក ៥ យកើត ខ្ខច័ព្ត ឆ្នុំយថ្លះ ព្តីសក
័ ព.ស ២៥៥៥ ព្តូវនិងពថងទី ៨ ខ្ខយមសា ឆ្នុំ ២០១១
លាយមា៉ោ ង ៧:០០នាទី លាងច័ ជួបជញុំ ពញទធបរ ិស័ទ និងញាតិ មិតាទុំងអស់
នមសសការព្ពះរតនព្ត័

សមាទន សីល និមនាព្ពះសងឃច័យព្មើ នព្ពះបរ ិតា ។

ពថងយៅរ ៍ ៦ យកើត ព្តូវនិងពថងទី ៩ និងពថងអាទិតយ ៧យកើត ព្តូវនិងពថងទី ១០ ខ្ខឆ្នុំ ខ្ ល:
-

យមា៉ោ ង ១០:០០ព្ពឹក និមនាព្ពះសងឃបិ ណឌបាត បនាទប់មកយវច័ង្ហាន់ ព្បយគនព្ពះសងឃ

-

យមា៉ោ ង ១០:៣០នាទី ព្ពឹ ក យវច័ង្ហាន់ ព្បយគនព្ពះសងឃ និងយវរអងគផ្កាបវរណាច័ុំ យ

ះ

ព្ពះសងឃ បនាទប់មកព្ពះសងឃបងសញកូ ល និ ងដ្ឋរឆ្ាងជាកិ ច័ប
ច ញ្ចប់បញណយ ។
អ្នកខ្តើមបុណ្យ

បញ្ជ
ា ក់:

គណ:កមែការ អាចារយ និងពញ ទប
ធ រ ិស័ទយៅទី ព្កុង Canberra
ពញ ទប
ធ រ ិស័ទជិតឆ្ង

និ ងសបបញរសជនទុំងអស់

ពិធីបុណ្យននេះបា្ររពវនធ្វនៅ វត្តនេមរារង្ស ី អស័យដ្ឋាននលេ3 Arkell Place, Charnwood A
ថ្ងៃនៅរ៍មានពធ
ិ ព
ី ូនភ្ុំេ
ឹ មាននរៀបចុំនោជនាហារជូននភៀវពិសាផង្ដែរនង្
ិ ដលបង្បា្រជាបា្រីយកុំសានតផង្ដែរ។
ុ ាច់ បា្សង្បា្់ ពេះនង្
សុំរាប់ពត្៏មានបដនែមសូមទាក់ទង្នោក ឧិក ភកតី នលេ ០៤១០ ៥៨៣ ៤២៩ : 0410 583 429

We, Buddhist committee and Khmer living in Canberra have decided to organize the Khmer
New Year in accordance with our Khmer tradition. During this Khmer New Year, we also
wish to organize the traditional Flower festival (Bon Phkar Sarmakee) at which contributions
are collected to build the Khmer Buddhist temple (Watt Khemararangsi) of the A.C.T.
Therefore we wish to invite you and your family to participate in this festival. To help make
the event a success and to achieve the eight paths to sanctity and receive Buddha’s blessing
we encourage everyone to attend and participate in the making of the “Money Flower Tree”.

Festival program
Friday 8, April 2011 7:00 pm Guests Arrival; after which paying respect to Buddha,
Dharma and Monks; preaching the dharma and
Reciting protective prayer by Buddhist monks.

Saturday 9, April 2011, 10:00 am and Sunday 10, April 2011

10:00am

Almsgiving
10:30 am
offering of food and “Money Flower Tree” to
Buddhist monks followed by Buddhist monks
praying for the deceased. To finish off the event,
the Buddhist
monks will be performing a ceremony at which
merit from good deeds is offered to the spirits of
ancestors and patrons.
Buddhist committee, laypeople, and Buddha’s disciples living in Canberra
Near and far Buddha’s disciples and all merciful patrons.
Note: This festival will be held at Watt Khemararangsi 3 Arkell Place Charnwood ACT 2615 and on
Saturday there will be food offering to all participants, a ceremony of “Boon Phnom Ksach”, “Srong
Phras” and Cambodian Traditional games
For more information please contact Mr. Pheakdei Ok on 04 1058 3429.

3 Arkell Place, Charnwood, ACT 2615, Australia
T: (02) 6259 2205 | F: (02) 6276 8339
E: khemararangsi@gmail.com | W: www.khemarangsi.org

