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បុណ្យចូលឆ្ន ាំថ្មី 
សសួត ីបណុ្យចូលឆ្ន ាំថ្មីប្បពៃណី្ខ្មមរ គ្ ឺឆ្ន ាំ ឆ្លូវ ប្ត្ីសក័ ៃ.ស.២៥៦៤ 

អាត្មា ភាព ជាព្ពះសង្ឃ និង្យ ើង្ខ្ញ ុំជាអគ្គនា កវត្ត ព្រធាន  យោកអាចារ្យ គ្ណ:កម្ាការ្ កនញង្ 
វត្តសាមគ្គីធមមិការាមទុំង្អស់គ្នន  សូម្ព្រសិទ្ធិពរ្ជ ័ សិរ្សួីសតីឆ្ន ុំថ្ាី ចូលមានដល់ព្រជាពលរ្ដឋខ្ខារ្ 
ព្គ្ររូ់្រ កនញង្ព្កុម្ព្គួ្សារ្នីម្ ួៗ ឱ្យបានទ្ទ្លួនូវពរ្ អុំពីយទ្វត្មឆ្ន ុំថ្ាី ទុំង្ ៥ ព្រការ្គឺ្  អា ញ វណណ : សញខ: 
ពល: និង្ រដិភាណ: ជានិចចនិរ្នតរ្ ៍រ្ហូត្ត្យរ្ៀង្យៅ ។ 

ថ្ថ្ៃពញធ ៣ យកើត្ ខ្ខពិសាខ  ព្តូ្វនឹង្ថ្ថ្ៃទី្ ១៤ ខ្ខ យម្សា ឆ្ន ុំ ២០២១ យៅយវោយមា៉ោ ង្ ៤ និង្ 00 នាទី្  រ ់។  
ជាថ្ថ្ៃម្ហាសង្រ្កា នតថ្ាីចូលម្ក គឺ្ឆ្ន ុំឆ្លូវ ព្តី្ស័ក ព.ស២៥៦៤ មានយទ្ពធីត្មម្ ួអង្គព្ពះនាម្ ម្ណ្ឌា យទ្វ ី
ជារញព្តី្ទី្៤ ថ្នករិលម្ហាព្ពហា គ្ង្យ់ៅឋានចាត្ញម្ាហារាជិកា ព្ទ្ង្អ់ម្ពរ្ពណ៌ អន លម្អយៅព្ពះកាណ៌ 
យោ យសៀត្ ផ្កា ចម្ប៉ោ អាភរ្ណ:ព្ទ្ង្ព់ាក ់ខ្កវពិទូ្រ្យ  ភកាហារ្ព្ទ្ង្យ់សា  សរប ិ(ទឹ្កយោះ) ព្ពះហសថ 
សាត ុំព្ទ្ង្ ់ម្ជញល ព្ពះហសតយឆ្េង្ព្ទ្ង្ ់ យ ើព្ចត្ ់ ព្ទ្ង្គ់្ង្អ់ង្គញ យរើកព្ពះយនព្ត្រ្ ុំថ្ពយលើខនង្ គ្ព្ទ្ភៈ (សត្េោ)  
ជាពាហន ។  ថ្ថ្ៃពញធ ៣ យកើត្ ខ្ខពិសាខ  ព្តូ្វនឹង្ថ្ថ្ៃទី្ ១៤ ខ្ខ យម្សា ឆ្ន ុំ ២០២១ យៅយវោយមា៉ោ ង្ ៤ និង្ 
00 នាទី្ យទ្ៀរភល ឺជាថ្ងៃ វារ:  មហាសង្រ្កា ន ។ ថ្ថ្ៃព្ពហសបត្ិ៍ ៤យកើត្ ខ្ខពិសាខ  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែ មមសា 
ឆ្ន ាំ២០២១ វារ:វន័បរ ។ ថ្ថ្ៃសញព្ក ៥យកើត្ខ្ខ ពិសាខ ព្តូ្វនឹង្ថ្ថ្ៃទី្ ១៦ យម្សា យមា៉ោ ង្ ៧ និង្ ៣៧ នាទី្ និង្ ១២ 
វនិាទី្ ជាថ្ថ្ៃ វារ: ម ើងស័ក គ្ព្ម្រស់ង្រ្កា នតរីថ្ថ្ៃ  យព្សចររ្រូិណ៌ ។                       

អាព្ស័ ដូចជុំរារជូនខាង្យលើយនះ អាត្មា ភាព និង្យ ើង្ខ្ញ ុំជាគ្ណ:កម្ាការ្ វត្តសាម្គ្គធីម្ាកិារាម្   
ទុំង្អស់គ្នន  សូម្យគ្នរ្ព អយ ជ្ ើញ យោម្ ោតិ្ម្តិ្ត រង្រអូន ព្ពម្ទុំង្ពញទ្ធររ្ស័ិទ្ជិត្ឆ្ៃ   ព្គ្រម់្ជឈោឋ ន 
យម្ត្មត ចូលរ្មួ្ោញ ុំង្ពិធីរញណយចូលឆ្ន ុំថ្ាីយនះ ឲ្យបានយព្ចើនកញះករ្  យដើម្បសីនសុំ រញណយ ទន សីល ភាវនា  ព្គ្រ់ៗ រូ្រ 
និង្រង្សញកូល ឧទ្ទិសកញសល ជូនមាត្មរិត្ម ោតិ្ការ្ទុំង្ ៧ សនាត ន ខ្ដលបានសាល រយ់ៅ  ព្ពម្ទុំង្យទ្វត្មឆ្ន ុំថ្ាី 
យម្ើលយ ើញយព្ត្កអរ្ឲ្យពរ្ជ ័ សិរ្សួីសតី សញភម្ង្គល វរិញលសញខ ព្គ្រព់្រការ្ ជាយរ្ៀង្រ្ហូត្ត្យៅ ។ 
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កមមវិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំ 

 កនញង្វត្តសាម្គ្គធីម្ាកិារាម្ ព្បារ្ពធយធេើរញណយចូលឆ្ន ុំថ្ា ី ៥ថ្ថ្ៃ ចារយ់្តើម្ពី ថ្ថ្ៃពញធ ៣ យកើត្ ខ្ខ ពិសាខ  ឆ្ន ុំឆ្លូវ 
ព្តី្ស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ព្តូ្វនឹង្ថ្ថ្ៃទី្ ១៤ ខ្ខ ៤ ឆ្ន ុំ  ២០២១ យៅដល់ថ្ថ្ៃអាទិ្ត្យ ជាយរ្ៀង្រាល់ថ្ថ្ៃ យមា៉ោ ង្ 
០៩: ៣០ នាទី្ព្ពឹក ជរួជញុំពញទ្ធររ្ស័ិទ្ជិត្ឆ្ៃ   នម្សាា រ្សមាទនសីល ចយព្ម្ើនព្ពះររ្តិ្ត 
សខ្ម្តង្ធម្យ៌ទ្សនារារប់ាព្ត្ យវរ្ចកា នព់្រយគ្នព្ពះសង្ឃ សូព្ត្ោរ្រង្សញកូល និង្ពូនភនុំខាច ់ ។ 
ម្យ៉ោង្វញិយទ្ៀត្ មានយរ្ៀរចុំកបនួដខ្ង្ា ត្មម្្លូវថ្នល់ពីខាង្ម្ញខវត្ត មានត្ង្រ្នតីរ្បាុំព្តុ្ដិ នឹង្យលង្ខ្លបង្ 
ព្រជាព្រិ យ្សង្ៗ ្ង្ខ្ដរ្ ។ 
ថ្ថ្ៃ យៅរ្ ៍ - អាទិ្ត្យ ទី្ ១៧ - ១៨ ឆ្ន ុំ ២០២១ សូម្យម្ត្មត  អយ ជ្ ើញម្កឆ្លង្រ ច្ ររ់ញណយចូលឆ្ន ុំថ្ាី 
ត្មម្ព្រថ្ពណី ៕ 

                 Khmer New Year 2021 Celebration 
 

Watt Samakki is please to inform you that the 2021 Cambodian New Year will 

commence on April 14
th
 to April 18

th
. We would love to have all of you joined us 

for this wonderful occasion. Besides all the religious and traditional activities 

commonly associated with this holiday, we will have popular games and dance in 

the Temple’s backyard on April 18
th 

(Sunday). Please join us on this special 

occasion to help celebrate the festivity of our New Year. We thank you in 

advance for your participation and your generosity. 

 

Sincerely   
  

    

យៅអធិការ្                      អគ្គនា ក              ព្រធានវត្ត  

     

ចនទយត្ថយរា ធម្ ៌រ ញនយធឿន            យសង្ សញផ្កនណ់្ឌ   អញនិ សម្បត្ត ិ              


