
กำ�หนดก�รปฏิบัติธรรม พิธีทำ�บุญเนื่องในเทศก�ลวันอ�ส�ฬหบูช� - วันเข้�พรรษ�
และพิธีถว�ยร�ชสักก�ระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร รัชก�ลที่ ๑๐
วันศุกร์ - อ�ทิตย์ที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎ�คม พ.ศ.  ๒๕๖๑

ณ วัดนวมินทรร�ชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน - เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซ�ชูเซตส์
----------------------

        วันอ�ส�ฬหบูช� ตรงกับวันขึ้น ๑๕  ค่ำ� เดือน ๘ ต�มปฏิทินจันทรคติของไทย ตรงกับเดือนกรกฎ�คมหรือเดือนสิงห�คม 
แต่ถ้�ในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทำ�ในวันเพ็ญเดือน ๘ หลังแทน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎ�คม 
(ขึ้น ๑๕ คำ่� เดือน ๘/๘) เป็นวันที่พระพุทธเจ้�ได้ทรงประก�ศพระพุทธศ�สน�เป็นครั้งแรก หลังจ�กตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดง
ปฐมเทศน�คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่�อิสิปตนมฤคท�ยวัน เมืองพ�ร�ณสี แคว้นมคธ จน
พระอัญญ�โกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศ�สน� ถือว่�วันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์ส�ม
บริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
 อนึ่ง วันเข้�พรรษ� เป็นวันสำ�คัญในพุทธศ�สน�อีกวันหนึ่งที่พระสงฆ์จะอธิษฐ�นพักประจำ�อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะ
เวล�ฤดูฝนที่มีกำ�หนดระยะเวล� ๓ เดือนต�มที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้�งแรมที่อื่น ก�รเข้�พรรษ�ต�มปกติเริ่มนับ
ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘ ของทุกปี (หรือเดือน ๘ หลัง ถ้�มีเดือน ๘ สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๑ หรือ
วันออกพรรษ� เมื่อวันสำ�คัญเช่นนี้เวียนม�ถึงเพื่อให้พุทธศ�สนิกชนร่วมกันบำ�เพ็ญมห�กุศลในวันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน� วัด
นวมินทรร�ชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน - เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม จึงได้จัดง�นขึ้น โดยมีกำ�หนดก�รดังนี้

กำ�หนดก�ร
วันศุกร์ - วันเส�ร์  ที่ ๒๗ - ๒๘  กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๖๑  ปฏิบัติธรรมเพื่อถว�ยเป็นพุทธบูช� และถว�ยเป็นพระร�ชกุศล 
วันอ�ทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๖๑
 เวล� ๙.๐๐ น.  - เปิดโอก�สให้พุทธศ�สนิกชนกร�บนมัสก�ร พระพุทธศิลป์ ส�มสมัย “อู่ แสน สุข”
  - ตั้งกองผ้�ป่�ส�มัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนบำ�รุงศ�สนสถ�น เฉลิมพระเกียรติ
 เวล� ๑๐.๑๕ น.  พิธีพิธีถว�ยร�ชสักก�ระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ� สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ 
    บดินทรเทพยวร�งกูร รัชก�ลที่ ๑๐
 เวล� ๑๐.๓๐ น.   พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์  / ถ่�ยภ�พหมู่ร่วมกัน / พิธีทำ�บุญตักบ�ตร
 เวล� ๑๑.๐๐ น.   ถว�ยภัตต�ห�รเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วส�ธุชนรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน
   ชมก�รแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศ�สน�วันอ�ทิตย์วัดนวมินทรร�ชูทิศ
 เวล� ๑๒.๓๐ น.   พิธีถว�ยสังฆท�น-ถว�ยผ้�ป่�ส�มัคคี-ถว�ยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
  _ ประธ�นสงฆ์กล่�วสัมโมทนียกถ� พระสงฆ์กระทำ�อนุโมทน�วิธี / ส�ธุชนกรวดน้ำ�รับพร
  - พิธีเวียนเทียน ณ อ�ค�รอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ
  - ถ่�ยภ�พหมู่ร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี
  จึงขอเชิญพุทธศ�สนิกชนทุกท่�น ร่วมบำ�เพ็ญบุญมห�กุศล ต�มวันเวล�และสถ�นที่ดังกล่�วโดยพร้อมเพรียงกัน 
  สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดนวมินทรร�ชูทิศ โทร. ๕๐๘-๘๒๓-๑๘๐๐ หรือ ๕๐๘-๘๒๓-๕๐๖๙

หม�ยเหตุ : กำ�หนดก�รนี้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม



Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center)
provides the opportunity for you to come and join the ceremony as a
part of the annual celebration for the cultivation of meritorious deeds.

On Asalha Puja Day  2018  - Buddhist Lent Day 2018
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s Rama X Birthday Cermony

 Friday - Sunday, July 27-29,2018
At 382 South St. E., Raynham MA 02767-5130 Phone : 508-823-1800,508-823-5069 Fax : 508-823-1775

website : www.watnawamin.org. E-mail : watnawmin2545@yahoo.com
        ---------------------- 
On Friday - Saturday, July 27-28, 2018   Meditation Retreat 
On Sunday, July 29, 2018
 09:00 a.m.  Homage to the Lord Buddha
       All  guests  are welcome to pay homage to Somdetphranawamintarasasda and 
    Congregation prepares “donation  trees” (Papah) for presentation as contributions to  the 
    fund for building a new temple.
 10:15 a.m.  H.M. The King Rama X birthday Ceremony 
  10.30 a.m. Pay Homage to the Triple Gem  : President of ceremonies lights candles and joss sticks in 
    honor of the Buddha,the Dharma and the Sangha and leads the congregation in requesting 
   the Five Precepts from the Sangha.
    - Head monk gives and congregation receives the Five Precepts.
    - President asks the Sangha for blessings. The Sangha blesses the congregation.
   - Homage and conclusion of ceremonies
    - Head monk blesses the congregation. The other monks join in extending the  blessings.
   - Offering of alms (tahk baht) to the monks
 11:00 a.m. Offering lunch for monks / Congregation also partakes of lunch.
   - Entertainment with Thai Cassical music,Dance by Sunday School of Watnawamin
 12:30 a.m. Congregation collects offerings in appreciation of the sermon and presents the collection, 
    the Papah, Speech by the president of ceremony. Monk give rejoicing chants.
    - Offering Ceremony of flowers, candles and incense in connection with Ashalha Puja
     - Congregation assembles for a group photograph.

We hope that your schedule permits you to join our temple on this special service occasion.  
On behalf of  the Boad of directors of Watnawamintararachutis

DONATION :  To make donations contributing to this Ac # 0046 3523 6986 pay to the order of Wat 
   Nawamintararachutis 

We appriciate your kindly donation


