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សារជូនពរ 
 

្របេគន និងជូន ្រពះេថរានុេត្ថរៈ្រគប់្រពះអង្គ និងជនរួមជាតិទាំងអស់ 
ក្នុងឱកាសបុណយចូលឆាំថ្មី្របៃពណីជាតិ ឆាំច សំរឹទ្ធិស័ក 

ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ្រគិស្តសករាជ២០១៨ 
 

សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ ! 
 សូមេគរពបងប្អូនជនរមួជតិជទី្រស ញ់ដ៏្រជលេ្រជ ! 
 កនុងនមថន ក់ដឹកនំ សមជិក សមជិក សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម និង កនុងនមខញុំ្រពះករុ
ខញុំផទ ល់ សូមអបអរ ទរ ្វ គមន៍េទវ ឆន ំថមី្រពះនម មេហាធរេទវ ី  ែដលមនភរកិចចចុះមក

ែថរក មនុស េ កកនុងែដនច្រក ឡេយើងេនះ យ៉ងកក់េក្ត ជទីបំផុត។ 
កនុងអភិលកខិតសម័យដ៏ម នកខត្តបញក វេិសសៃថ្លថ្ល  ៃនៃថងចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិឆន ំចសំរទឹធិស័ក 

ពុទធស័ក ជ២៥៦២េនះ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូម្របសិទធិពរបវរម ្របេសើរ្របេគន្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគ
និង បងប្អូនរមួជតិទំងអស់ មនសុខភពល្អបរបូិរណ៍ កម្ល ំងមំមួន បញញ ម រតីេឆ្ល វឆ្ល ស ងៃវ្របកប 
េ យសមទិដ្ឋិ និងទទូលបននូវេសចក្តីសុខេសចក្តីចេ្រមើន្រគប់្របករ បនរចួចកផុតពីករជិះជន់ 
េធ្វើទុកខបុកេមនញ កររេំ ភបំពនសិទធិេសរភីព និងអំេពើអយុត្តិធម៌េផ ងៗកំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
 

បពិ្រត្រពះករុ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ ! 
បងប្អូនរមួជតិជទីេគរពេសន  ! 
េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏ម ្របេសើរេនះ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមសែម្តងនូវករេគរពនិងេកតសរេសើរ

េ យេ ម ះអស់ពីដួងចិត្ត ចំេពះ្រពះករុ ្រពះគុណមច ស់្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនរមួជតិែខមរទំង 
អស់ ជពិេសស ្រពះសងឃ និងបងប្អូនរមួឈមែខមរកមពុជេ្រកម មិនថេនកមពុជេ្រកម ឬេនឯនយ 
សមុ្រទេទ ែតងែត្របកន់ខជ ប់នូវទំេនៀមទម្ល ប់ ្របៃពណីែខមរយ៉ងខជ ប់ខជួនដូចជករ្របរពធពិធីបុណយ
ចូលឆន ំែខមរ្របៃពណីជតិមិនែដលខកខនម្តង េឡើយ។ រឯីេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមឯេ ះវញិ 
េទះបីសថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ របស់ និគមយួនយ៉ងតឹងរុងឹយ៉ង ក៏េ យ ក៏្រពះសងឃ 
និង្របជ ្រស្តែខមរេនទីេនះេរៀបចំ្របរពធពិធីបុណយចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិយ៉ងគ្រគឹកគេ្រគង។ េន 

មវត្ត មនន មនេរៀបចំពិធីដែង្ហ្រពះសិរ  កបិលម ្រពហម  និមន្ត្រពះសងឃសែម្តង្រពះធម៌ 
េទសនេរឿង្រពះេវស ន្តរឬមងគលសូ្រតចំនួន៣យប់៣ៃថង។ េរៀបចំេលងែលបង្របជ្របិយែខមរមន 
ែលបងេចលឈូង ក់កែន ង ទញ្រព័្រតជេដើមយ៉ងសបបយរកី យ។ េនៃថងេឡើងស័កមន្រសង់ 
្រពះ និងនិមន្ត្រពះសងឃបង ុកូលឧទទិសកុសលជូនបុព្វករជីនជកិចចបេង្ហើយបុណយចូលឆន ំែខមរ្របៃពណី 
ជតិ។ ចំែណកេន មេគហ ្ឋ នរបស់្របជ ្រស្តែខមរវញិមនេរៀបចំេ្រគ ងសកក រៈបូជទទួលេទវ  
ឆន ំថមី្រគប់លំេន ន។ 
 ភពគង់វង ៃនទំេនៀមទម្ល ប់ វបបធម៌ែខមរេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកមសព្វៃថង មិនែមនេ យ រ

និគមយួនចិត្តល្អផ្តល់ជូន្របជ ្រស្តែខមរេនះេទ គឺេ យ រករតសូ៊ពលីជីវតិៃនេខមរៈកុល 
បុ្រតែខមរ ប់មិនអស់ពីសម័យមួយេទសម័យមួយេ យគម នរញួ ។ 
 
 



Website:  www.KhmerKromngo.org 

TIsñak;kar : pÞHelx 72 pøÚvelx 426A PUmieKakXøag sgáat;PñMeBjfμ I xNÐEsnsux raCFanIPñMeBj 
TUrs½BÞelx : (855) 012 908 882 / 93 47 47 06; E-mail: thachstha16@gmail.com 

ឆន ំចស់បនជិតកន្លងផុតេទ ែតេយើងក៏មិន ចបំេភ្លចបននូវសមិទធផលដ៏សំខន់ៗ ែដលេផ្តើម
េចញពីករតសូ៊ និងករេធ្វើពលីកមមរបស់្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនរមួជតិពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ 
ែដរ។ ជក់ែស្តងដូចជរ ្ឋ ភិបល ធរណរដ្ឋប ងំបនអនុញញ តឲយេយើងេទ្រ វ្រជវយកឯក រ 
្របវត្តិ ្រស្តែដលពក់ព័នធនឹងករកត់េផទរទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយយួន និងករេធ្វើសកមមភពឲយ 
សហគមន៍ជតិ និងអន្តរជតិបន គ ល់្របជពលរដ្ឋែខមរកំេណើ តកមពុជេ្រកម និងបនដឹងបនឮ 
អំពីទុកខលំបករបស់្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមកន់ែតចបស់ជេដើម។ 
 ជមួយនឹងអំណរ ទរេទវ ឆន ំថមី្រពះនមមេ ធរេទវេីនះែដរ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមអំពវនវ 
និងអង្វរករយ៉ងទទូចដល់្រពះគុណមច ស់្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរមួជតិទំងអស់្រពះេម ្ត និងេម ្ត ជ្រមុះ 
េចលឲយអស់នូវអសមិមនះ មិចឆ ទិដ្ឋិ េ យចប់យកអំេពើល្អ ្របកបេ យសមម ទិដ្ឋិ  របួរមួ មគគីជធ្លុង 
មួយ (ែខមរេលើ ែខមរេ្រកម ែខមរក ្ត ល ជែខមរែតមួយ) ជមួយសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម េដើមបីតសូ៊
ទមទរសិទធិ េសរភីព មេគលករណ៍អងគករសហ្របជជតិ ជូន្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមឲយ 
ខងែតបន។ 
 ជថមីម្តងេទៀត ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមេទវ ឆន ំចស់   ្រពះេម ្ត ជួយនំយកនូវអពមងគល ឧប្រទព 
ចៃ្រងទំង យទំងពួង អំេពើអយុត្តិធម៌សងគម របបផ្ត ច់ករ របប និគម េទជមួយឆន ំចស់កំុឲយ
មនេសសសល់េនកនុងសងគមនិងខនធសន្ត នៃន្របជ ្រស្តែខមរេឡើយ។  

ជមួយគន េនះែដរ សូមបួងសួងដល់េទវ ឆន ំថមី ឆន ំច សំរទឹធិស័កពុទធសក ជ២៥៦២ ្រគិស្តសក 
ជ២០១៨ ្រពះនមមេ ធរេទវ្ីរពះេម ្ត ជួយែថរក ករពរទឹកដីែខមរឲយបនគង់វង ឋិតេថរជអមតៈ 

កំុឲយមនករឈ្ល នពនពី្របេទសជិតខង និងជួយករពរ្របជនុ ្រស្តែខមរ្រគប់របូឲយទទួលបននូវ
េសចក្តីសុខេសចក្តីចេ្រមើន សុភមងគល្រគប់្រកុម្រគួ រ និងសេ្រមចបនេជគជ័យ្រគប់ករងរនិងបន 
្របកបេទេ យពុទធពរទំង៤្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ៕ 
                                                                                      សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ!  

                                  ជធនីភនំេពញ, ៃថងពុធ ១១េ ច ែខេច្រត ឆន ំរក នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១      
                                                          ្រតូវនឹងៃថងទី១១ ែខេម  គ.ស.២០១៨          

 

    ថាច់ េសដា 
																															្របធនសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម      

                                             អតីតសមជិក្រពឹទធសភ 
 

  


