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Froh Neues Jahr 2012, Das Khmer Kulturzentrum in der Schweiz wünscht euch alle Gute und viel Glück! Mit euch ist immer Buddhas Segen:
Langlebigkeit, Schönheit, Glück und Gesund!
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Es freut sich hier und freut sich drüben auch, Es freut, wer Gutes tut, sich beiderorts.
Es freut sich und fühlt sich hochbeglückt, wenn er die eigne laut're Tat bedankt.
Der vielerlei heilsame (kusala) Taten verübende Mensch freut sich hier (in diesem Leben) über seine Taten, in dem Gedanken: 'Vermieden
wahrlich habe ich das Böse, habe Gutes gewirkt'; und er freut sich im nächsten Leben über die karmische Wirkung (vipàka), freut sich so an beiden
Orten. Auch sobald der rechtschaffene Anhänger (upàsaka) die Lauterkeit seiner eigenen Taten und seinen Reichtum an verdienstvollen Werken
betrachtet, freut er sich schon vor dem Tode, noch hier in dieser Welt. Und auch nach dem Tode, in der nächsten Welt, ist er ganz von Freude erfüllt.

