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THE KHMER KAMPUCHEA KROM COMMUNITY
LA COMMUNAUTÉ DU KHMER KAMPUCHEA KROM
េលខ: ……………...ស.ខ.ក.ក.

សារជូនពរ
្របេគន និងជូន ្រពះេថរានុេត្ថរៈ្រគប់្រពះអង្គ និងជនរួមជាតិទាំងអស់
ក្នុងឱកាសបុណយចូលឆាំថ្មី្របៃពណីជាតិ ឆាំច សំរឹទ្ធិស័ក
ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ្រគិស្តសករាជ២០១៨
សូម្រកបថ្វយបងគំ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកករៈដ៏ខពង់ខពស់ !
ញ់ដ៏្រជលេ្រជ !

សូមេគរពបងប្អូនជនរួមជតិជទី្រស

កនុងនមថនក់ដឹកនំ សមជិក សមជិក សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម និង កនុងនមខញំុ្រពះករុ

ខញំុផទល់ សូមអបអរ
ែថរក មនុស េ

ទរ

្វ គមន៍េទវ

ឆនំថី្រម ពះនម មេហាធរេទវ ី

កកនុងែដនច្រក ឡេយើងេនះ យ៉ ងកក់េក្តជទីបំផុត។

កនុងអភិលកខិតសម័យដ៏ម

នកខត្តបញក វ ិេសសៃថ្លថ្ល ៃនៃថងចូលឆនំថី្រម បៃពណីជតិឆនំចសំរ ឹទធិស័ក

ពុទធស័ក ជ២៥៦២េនះ ខញំុ្រពះករុ

ធ របវរម
ខញំុ សូម្របសិទិព

្របេសើរ្របេគន្រពះករុ

និង បងប្អូនរួមជតិទំងអស់ មនសុខភពល្អបរ ិបូរណ៍ កម្លំងមំមួន បញញ

េ

្រគប់្រពះអងគ

ម រតីេឆ្ល វឆ្លស ងៃវ្របកប

យសមទិដិ្ឋ និងទទូលបននូវេសចក្តីសុខេសចក្តីចេ្រមើន្រគប់្របករ បនរួចចកផុតពីករជិះជន់

េធ្វើទុកខបុកេមនញ កររ ំេ
បពិ្រត្រពះករុ

ភបំពនសិទិេធ សរ ីភព និងអំេពើអយុតិធ
្ត ម៌េផ ងៗកុំបីេឃ្ល ងឃ្លតេឡើយ។
្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកករៈ !

បងប្អូនរួមជតិជទីេគរពេសន
េ

ែដលមនភរកិចចចុះមក

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏ម

យេ

ម ះអស់ពីដួងចិត្ត

!

្របេសើរេនះ ខញំុ្រពះករុ

ចំេពះ្រពះករុ

ខញំុ សូមសែម្តងនូវករេគរពនិងេកតសរេសើរ

្រពះគុណមចស់្រគប់្រពះអងគ

និងបងប្អូនរួមជតិែខមរទំង

អស់ ជពិេសស ្រពះសងឃ និងបងប្អូនរួមឈមែខមរកមពុជេ្រកម មិនថេនកមពុជេ្រកម ឬេនឯនយ

សមុ្រទេទ ែតងែត្របកន់ខជប់នូវទំេនៀមទម្លប់ ្របៃពណីែខមរយ៉ ងខជប់ខួនដូ
ជ
ចជករ្របរពធពិធីបុណយ

ចូលឆនំែខមរ្របៃពណីជតិមិនែដលខកខនម្តង
េទះបីសិត
ថ េនេ្រកមករ្រតួត្រ

របស់

េឡើយ។

រ ីឯេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមឯេ

និគមយួនយ៉ ងតឹងរុងយ៉
ឹ
ង

ក៏េ

យ

ះវ ិញ

ក៏្រពះសងឃ

និង្របជ ្រស្តែខមរេនទីេនះេរៀបចំ្របរពធពិធីបុណយចូលឆនំថី្រម បៃពណីជតិយ៉ងគ្រគឹកគេ្រគង។
មវត្ត

មនន មនេរៀបចំពិធីដែង្ហ្រពះសិរ

កបិលម

េទសនេរឿង្រពះេវស ន្តរឬមងគលសូ្រតចំនួន៣យប់៣ៃថង។

ជតិ។

និមន្ត្រពះសងឃសែម្តង្រពះធម៌

េរៀបចំេលងែលបង្របជ្របិយែខមរមន

ក់កែន ង ទញ្រព័្រតជេដើមយ៉ ងសបបយរ ីក យ។ េនៃថងេឡើងស័កមន្រសង់

ែលបងេចលឈូង
្រពះ

្រពហម

េន

និងនិមន្ត្រពះសងឃបង ុ កូលឧទទិសកុសលជូនបុព្វករ ីជនជកិចចបេង្ហើយបុណយចូលឆនំែខមរ្របៃពណី
ចំែណកេន

ឆនំថី្រម គប់លំេន

មេគហ ្ឋ នរបស់្របជ ្រស្តែខមរវ ិញមនេរៀបចំេ្រគ ងសកករៈបូជទទួលេទវ

ន។

ភពគង់វង ៃនទំេនៀមទម្លប់ វបបធម៌ែខមរេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមសព្វៃថង មិនែមនេ

និគមយួនចិត្តលផ
្អ ្តល់ជូន្របជ ្រស្តែខមរេនះេទ
បុ្រតែខមរ ប់មិនអស់ពីសម័យមួយេទសម័យមួយេ

គឺេ

យ

យគមនរួញ ។

យ

រ

រករតស៊ូពលីជីវ ិតៃនេខមរៈកុល

ឆនំចស់បនជិតកន្លងផុតេទ ែតេយើងក៏មិន
េចញពីករតស៊ូ និងករេធ្វើពលីកមមរបស់្រពះករុ

្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនរួមជតិពីមួយឆនំេទមួយឆនំ

ធរណរដ្ឋប ង
ំ បនអនុញញតឲយេយើងេទ្រ

ែដរ។ ជក់ែស្តងដូចជរ ្ឋ ភិបល
្របវត្តិ

ចបំេភ្លចបននូវសមិទធផលដ៏សំខន់ៗ ែដលេផ្តើម

្រស្តែដលពក់ព័នធនឹងករកត់េផទរទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយយួន

សហគមន៍ជតិ

និងអន្តរជតិបន

វ្រជវយកឯក

និងករេធ្វើសកមមភពឲយ

គ ល់្របជពលរដ្ឋែខមរកំេណើតកមពុជេ្រកម

និងបនដឹងបនឮ

អំពីទុកខលំបករបស់្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមកន់ែតចបស់ជេដើម។
ជមួយនឹងអំណរ

ឆនំថី្រម ពះនមមេ

ទរេទវ

រ

ធរេទវ ីេនះែដរ ខញំុ្រពះករុ

ខញំុ សូមអំពវនវ

និងអង្វរករយ៉ ងទទូចដល់្រពះគុណមចស់្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរួមជតិទំងអស់្រពះេម ្ត និងេម ្ត ជ្រមុះ

េចលឲយអស់នូវអសមិមនះ មិចឆទិដិ្ឋ េ
មួយ (ែខមរេលើ ែខមរេ្រកម ែខមរក
ទមទរសិទិធ េសរ ីភព
ខងែតបន។

យសមមទិដិ្ឋ រួបរួម

មគគីជធ្លុង

្ត ល ជែខមរែតមួយ) ជមួយសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម េដើមបីតស៊ូ

មេគលករណ៍អងគករសហ្របជជតិ ជូន្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមឲយ

ជថមីម្តងេទៀត ខញំុ្រពះករុ

ចៃ្រងទំង

យចប់យកអំេពើល្អ ្របកបេ

ឆនំចស់ ្រពះេម ្ត ជួយនំយកនូវអពមងគល ឧប្រទព

ខញំុ សូមេទវ

យទំងពួង អំេពើអយុតិធ
្ត ម៌សងគម របបផ្តច់ករ របប

និគម េទជមួយឆនំចស់កុំឲយ

មនេសសសល់េនកនុងសងគមនិងខនធសន្តនៃន្របជ ្រស្តែខមរេឡើយ។
ជមួយគនេនះែដរ សូមបួងសួងដល់េទវ

ជ២០១៨ ្រពះនមមេ

ធរេទវ ី្រពះេម ្ត ជួយែថរក ករពរទឹកដីែខមរឲយបនគង់វង ឋិតេថរជអមតៈ

កុំឲយមនករឈ្លនពនពី្របេទសជិតខង

និងជួយករពរ្របជនុ ្រស្តែខមរ្រគប់រប
ូ ឲយទទួលបននូវ

េសចក្តីសុខេសចក្តីចេ្រមើន សុភមងគល្រគប់្រកុម្រគួ
្របកបេទេ

្ត ក
ឆនំថីម ឆនំច សំរ ឹទធិស័កពុទធសក ជ២៥៦២ ្រគិសស

យពុទធពរទំង៤្របករ គឺ

រ និងសេ្រមចបនេជគជ័យ្រគប់ករងរនិងបន

យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្លតេឡើយ៕
សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ!

ជធនីភំេន ពញ, ៃថងពុធ ១១េ ច ែខេច្រត ឆនំរក នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១
្រតូវនឹងៃថងទី១១ ែខេម

គ.ស.២០១៨

ថាច់ េសដា
្របធនសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម
អតីតសមជិក្រពឹទធសភ

Website: www.KhmerKromngo.org
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