
  

 

 

 

  
   
 
       

 ព្រះសង្ឃគណៈកម្មការ អាចារយ និង្រុទ្ធបរស័ិទ្ចណុំះជ ើង្វត្ត             ទី្ព្កុង្ 
ព្បូវ ិ    រដ្ឋ      ឡិនត បានជាវកន្នែង្មួ្យមានទ្ហំំដ្ី បីមុ្៉ឺនបីរយន្ប៉ែត្សិបព្បា ំ Square Feet និង្អាគារ 
មួ្យខ្នង្សរំាប់ជ្វើជាវត្ត ជដ្ើម្បពី្បជោ ន៍ព្រះរុទ្ធសាសនា និង្ជាទី្សកាា រៈបូជារបស់ រុទ្ធបរស័ិទ្ព្គប់ចតុ្ 
ទិ្ស។  ឥឡូវជនះ អាគារជនះ បាន ួស ុលរួចជាសាា ររ ព្រះសង្ឃ គណៈកម្មការ ព្រម្ទងំ្រុទ្ធបរស័ិទ្
បានព្សុះព្សួលមូ្លម្ត្ិគាន  ជាឯកចឆ័នទព្បាររវបុណយសជមាោ ្ និង្បុណយបញុ្ះខ្ណឌ សីមា ជដ្ើម្បជីាព្ប
ជោ ន៍សរំាប់បជំរ ើព្រះរុទ្ធសាសនា និង្សរំាប់ព្រះសង្ឃ ជ្វើសង្ឃកម្មជសេង្ៗ ។  
 អាព្ស័យជហតុ្ជនះ  ខ្្ុ ពំ្រះករុណា អាត្មម ភារ ជយើង្ខ្្ុទំងំ្អស់គាន  មានជសចកីតជសាម្នសេរកីរាយ  
សូម្និម្នត ព្រះជេរានុជត្ារៈព្គប់ព្រះអង្គ និង្ជគាររអជញជើញ ជោក ជោកព្សី ជោកោយ ជោកត្ម 
និង្រុទ្ធបរស័ិទ្ព្គប់ម្  ដ្ឋឋ ន ព្រះជម្ត្មត និម្នត និង្ជម្ត្មត ចូលរួម្កនុង្រិ្ីបុណយជនះ ឲ្យបានកុះករ ជដ្ើម្ប ី
ចាប់ម្គគសលអានិសង្េជៅត្មម្កមាែ ងំ្សទធ ព្ ៈលែ ជរៀង្ៗខ្ែួន កុបំីជ្ែៀង្ឃ្លែ ត្ជឡើយ។    

កម្មវិធីបណុ្យ នងិទីកន្នែង 
Friday through Sunday, June 21-23, 2013  

252 Public St, Providence, RI 02905 

Tel: (401) 454-4633. Cell: (401) 588-4999. Cell (401) 263-9057 
ថ្េៃសកុ្ក  ១៣ជកើត្ន្ខ្ជ សឋ  ឆ្ន មំ្ាញ់បញ្ស័ករ.ស.២៥៥៧ ព្ត្ូវនិង្ន្េៃទី្២១ន្ខ្ម្ិេុនា គ.ស.២០១៣ 
 -ជមា៉ែ ង្៥:៣០ោៃ ច  ួប ុរុំទ្ធបរស័ិទ្ ិត្ឆ្ៃ យ  នម្សាា រព្រះរត្នព្ត្័យ សមាទនសីល បនាទ ប់ម្ក 
ជរៀបចរិំ្ីព្សាក់ដុ្និំម្ិត្តសីមា ។   -ជមា៉ែ ង្៧:០០  និម្នតព្រះសង្ឃចជំរ ើនព្រះបរតិ្ត និង្អារ្នា្ម្មកេិក 
សនំ្ដ្ង្អរីំ្ម្មព្ត្មស់  បនាទ បម់្កដ្ន្ង្ហដុ្និំម្ិត្តសីមា ដ្ឋក់ត្មម្រជតត ទី្សនិមួ្យៗ 
ថ្េៃសៅរ ៌ ១៤ជកើត្ន្ខ្ជ សឋ  ព្ត្ូវនឹង្ថ្េៃទី្ ២២ ន្ខ្ម្ិេុនា  ឆ្ន ដំ្ន្ដ្ល 
 -ជមា៉ែ ង្៦:៣០ព្រឹក ព្បជគនោគូដ្ល់ព្រះសង្ឃ  -ជមា៉ែ ង្១០:២០ព្រឹក សាវ គម្ន៌ជ្ៀ្វកិត្ិតយស   
 -ជមា៉ែ ង្១០:៣០ព្រឹក ជ្វើកិចន្ម្សេការ សមាទនសីល និម្នតព្រះសង្ឃជគាចរបណិឌ បាព្ត្  
  -ជមា៉ែ ង្១១:០០ ជវរ្ត្តព្បជគនព្រះសង្ឃ    -ជមា៉ែ ង្៦:៣០ ោៃ ច  និម្នត្ ម្មកេិកជទ្សនាន្ព្គរីរ  
 -ជមា៉ែ ង្៨:០០ យប់  និម្នតព្រះសង្ឃជ្វើរិ្ីបញ្ជជ ន់ត្មរាង្បញុ្ះខ្ណឌ សីមា។ 
ថ្េៃអាទិត្យ  ១៥ជកើត្ន្ខ្ជ សឋ  ព្ត្ូវនឹង្ថ្េៃទី្ ២៣ ន្ខ្ម្ិេុនា ឆ្ន ដំ្ន្ដ្ល ជាកិចឆ្្ែង្បុណយ 
 -ជមា៉ែ ង្៦:៣០ព្រឹក ព្បជគនោគូដ្ល់ព្រះសង្ឃ -ជមា៉ែ ង្១០:២០ សាវ គម្ន៌ជ្ៀ្វកិត្ិតយស  
 -ជមា៉ែ ង្១០:៣០ព្រឹក ជ្វើកិចន្ម្សេការ សមាទនសីល និម្នតព្រះសង្ឃជគាចរបិណឌ បាព្ត្  
  -ជមា៉ែ ង្១១:០០ ជវរ្ត្តព្បជគនព្រះសង្ឃ  ដ្ឋបង្េុកូល ជាកិចឆ្្ែង្បុណយ  ។ 

វត្តម្ណឌ លរុទ្ធសាសនា ថ្េៃទី្ ២ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 ប្រធានគណៈកម្មនាយក     ប្រះប្គូ ចៅអធិការវត្ត 
 ចោក សៅ ធា      ភកិខុចោសចកាវសិិទិិធ  ស ៀង សចិុក្ា  

252 Public Street, Providence, RI 02905   Tel: 401-454-4633 

E-mail. wattbuddhistcenter@hotmail.com 



 
 

 

 
 

  

 

 All Buddhist Monks, Board of Directors, Wisemen and Buddhist Devotees of The Buddhist Center of 

New England, Inc. have purchased a building sitting on a 30,385 square feet lot to build a temple for 

everyone in all four directions to worship The Lord Buddha. 

 Presently, the building addition and renovations have been completed.  The Buddhist Monks, Board 

of Directors and Buddhist Devotees are in agreement to hold The Sacred Boundary Demarcation Ceremony 

for the homage of The Buddha and for the Monks to carry on their Sangha work. 

 With the above aforementioned, we are cordially inviting all Venerable Sangha and Buddhist 

Supporters to participate in this glorified ceremony and to support the temple, to receive the merits of 

helping to build this temple and to pave the Paths to Sanctity. 

 

Schedule 
Friday through Sunday, June 21-23, 2013 

At 252 Public Street, Providence, RI 02905 
 

Friday, June 21, 2013 

5:30 p.m. :  Gathering to pay homage to The Triple Gems; Requesting The Precepts  

  and wrapping the monument stones called Sema Stones with the  

  cotton thread 

7:00 p.m.  :  Inviting Buddhist Monks to invoke blessings for the ceremony;  

  Receiving Sermon on The Dhamma from the Venerable Monk; 

  And bestowing Sema Stones at the marking grounds 

Saturday, June 22, 2013 
6:30 a.m.   :  Offering of rice soup to the Monks 

10:20 a.m. :  Welcoming Special Guests 

10:30 a.m. :  Paying homage to The Triple Gems; Requesting The Precepts; 

  Offering of food in Monks’ Alms Bowls 

11:00 a.m. :  Offering of food  to the Monks 

6:30 p.m.   :  Receiving Sermon on The Dhamma from two Venerable Monks 

8:00 p.m.   :  All of the attending Monks will perform the Sacred Boundary  

  Demarcation Rituals to officially set the Sacred Temple Boundary  

Sunday, June 23, 2013 
6:30 a.m.   :  Offering of rice soup to the Monks 

10:20 a.m. :  Welcoming guests 

10:30 a.m. :  Paying homage to The Triple Gems; Requesting The Precepts; 

  Offering of food in Monks’ Alms Bowls 

11:00 a.m. :  Offering of food to the Monks; Receiving blessings from the Monks. 

  

  

                           The Buddhist Center of New England, Inc. , May 2, 2013  

 

President of the Executive Board                   The Head Monk 
 

 

Mr. Tha Sao                Bhikkhu Ghosscovisidhi Sochettra Yieng 

 

 
NOTE:   Your donation is tax deductible. Please make check payable to: Buddhist Center of New England 

 

 For more information, please contact: Ven: Sochettra Yieng, Head monk at  401-454-4633 

    or 401-588-4999 Mr. Thea Sao, President @ 401-263-9057. 

    សមូអរព្រះគុណ និង អរគុណ!      THANK YOU! 


