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    ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  របចខំែ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១២  លលែ  ៣៩ 

បងបអូន ៣៥នាក់បានទទួលព្រះវិញ្ញណដ៏វិសទុធ 

 ព្រះនាងម៉ា រជីាទីរំនឹងព្រីសដបរសិទ័  ទំរ័រ ២ 

 លោកអភិបាល លទរអុីមសតុ្ថា  ជារំរដូលព់្រសីតបរសិទ័       ទំរ័រ ៦ 

ទំរ័រ ៣             
 សកិា្ខ សាោសដអីំរីកមមវិធី ដំលណើ រកា្រននរលព្មង ទំរ័រ ៤-៥ 

សមូគសួតាមលលខដែរសត្វស្សលោចលីខាងលរោមល េះ 
ល្លែងកំសានត 

លអម៉ា នូល្អល 
សំលលងពីព្ពះសហគមនក៍ាតូលិក 
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្ដ់បំង 

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 88 Mhz ខេត្តកពំងធ់ ំ

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ ៀមរាប 

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ថ្ងាខៅរ ៍

 
ោរយិាលយ័ផ្សព្វផ្ាយព្ត័្ោ៌  
រព្េះសហគម  ៍ោត្លិូក រត្ េះ 

 •បលំលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD 
 •បលំលងចខំរៀងពី កាល ត្ចខរមៀង ខៅ CD 
 •បខងកើត្ឯកសារវឌីីអូ  រំាប ់ ខល្ងកឪពុក បងរ ី បងរបុ ។ 
 ទនំាកទ់នំង ០៩២  ៦០៩  ៨៤៨ 

រ័ត៌មនព្បចលំ្ែ ភមូិភារ បាតដ់បំង 
 ថ្ងាខៅរ ៍ ទី៣១ ឧ ភា ខៅរពះ ហគមន ៍
ខបា៉ោ យលប៉ោត្ បានខរៀបចកំមមវធិីជួបជាមួយ
អាណាពាបាល ិ ស លដលបានទទួល   
អារូបករណ៍ពីរពះ ហគមន៍ ចនួំន១០០
នាក់ ខៅសាល្ងថ្រពគុក។ 

 ថ្ងាអង្គា រ ៍ទី១៥ ឧ ភា មានការរបជុរំកុមមា៉ោ
ជី  (Magiss) ខៅរពះ ហគមន៍ និគម។ 

 ថ្ងាខៅរ ៍ ទី១៩ ឧ ភា ខៅរពះ ហគមន ៍
ខោធិ៍សាត្់ មានរកុមរគូខពទយលដលមកពី
របខទ  សាងំហ្គា ពួ បានចុះមកពាបាល
របជាជន និងពិខររះជងំឺទូខៅ ខោយឥត្
គិត្ថ្ងាផងលដរ។ 

សមូដសវងរកផ្លូ វលៅផ្ទេះរបសអ់្នក 
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ជាការពិតណាស់ រពះនាងមារ៉ ី ជាមាតាដ៏

លអ ខដលមានចិតតសលណាដ ះរបណី និងមាន

ធម៌លមតាត ករុណា ខដលអាចលអាយលយើងជា

រគីសដបរស័ិទ យករពះនាងជាទីពំនឹងកនុង

ការរស់លៅរបចថំ្ថៃ។ លហើយកនុងនាមលយើង

ជារគីសដបរសិ័ទ សូមយកគំរូតាមរពះនាង 

និងលដើររួមគ្នន ជាមួយរពះនាងតាមអំលពើលអ។ 

ព្រះនាងម៉ា រជីាទរីនំងឹព្រសីតបរសិទ័ 

កបួនដខងែពីមុែផទះលោកអភិបាល លឆ្ព ះលៅ

កាន់រពះវហិារ លដើមបីថ្វវ យអភិបូជា។ មយង៉

វញិលទៀតនាឱកាសបុណយលនាះ ជាការអប់រ ំ

អរសាទរដល់បងស្សី លកខណា ខដរបងស្សី

បានបលរមើការងារលៅកនុងរបលទស កមពុជា 

អស់រយះលពល១០ ឆ្ន ផំងខដរ។ កនុងលពល

លនាះខដរលោកឪពុក តូលតត បានមាន

របសាសន៍កនុងការបកស្សាយរពះគមពី  ខដរ 

លោយៈ មុយ សាលមត៉ 

        រគីសដបរសិ័ទទូទងំពិភពលោកបាន

ចត់ទុករពះនាងមារ៉ជីាទីពឹង និងជាជំនួយ 

កនុងការរស់លៅរបចថំ្ថៃ។ លោយលហតុលនះ

លហើយបានជាលៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក 

បាត់ដំបង បានរបារពធបុណយរពះនាងមារ៉ ី

ជាទីពឹងលនះលឡើងលដើមបី លលើកតលមកើនរពះ

នាងមារ៉ ី ជាមាតារបស់រពះលយសូ៊ កាលពី

ថ្ថៃច័នទ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២ លោយ

មានរកុមរបស់បងស្សី លកខណា ជាអនក

រគប់រគងមណឌ ល សាលលលសៀន ជាអនក

លរៀបចំបុណយលនះលឡើង។   បុណយលនាះមាន  

សនត ីលថលរសា លៅព្កុង លសីុយី ឺ

៖«អនកបួសកាន់តមធម៌ លដើមបីឲ្យអនកបាបខក

ខរបចិតតគំនិត និងចកលចញពីបាប ខដលលគ

បានរបរពឹតតចំល ះរពះជាមាា ស់។ ម៉យង

លទៀតធម៌របស់លយើង លធវើឲ្យរពះជាមាា ស់ 

ផ្អអ កទណឌ កមមចំល ះអនកបាប»។ នាង លថលរ

សា លឆលើយថ្វ ៖«កំុរវល់លមើលបាបែលួនឯង

លពក!ខរកងលោលយើងលមើលធម៌លមតាត ករុណា

របស់រពះ លយ៉សូ៊ មិនល ើញ។ ម៉យងលទៀត

តមធម៌លមតាត ករុណារបស់ រពះជាមាា ស់

ហាក់បីដូចជាលភលើង ថ្នធម៌លមតាត ករុណា

រោំយបាប របស់នាងែំុ្លចលទងំអស់ 

ដូលចនះនាងែំុ្ អត់ល ើញសាន មបាបរបស់ែំុ្

លទៀតលទ»។ សនតីលថលរសាយល់ថ្វ ៖«នាង

ែំុ្មិនអាចសនសំបុណយកុសល ថ្នតបធម៌

បានលទ ពីលរ ះនាងែំុ្ជាមនុសសសាមញ្ញ

ធមមតា ខដលមានខតដងាវ យតូចតាចចំល ះ

រពះអងគប៉ុលណាណ ះ។  នាងែំុ្លចះខតស្សោញ់

រពះជាមាា ស់ដ៏សបបុរសលហើយ រពះជាមាា ស់

នឹងតបលសចកដីស្សោញ់របស់រពះជាមាា ស់

ដ៏សបបុរសលហើយរពះជាមាា ស់នឹងតបលសច 

លពលនាងលកើតជមៃឺយ៉ងលវទនា នាងបាន

ខតង  កយថ្វវ យែលួនលៅរពះហឫទ័យលមតាត

ករុណារបស់រពះជាមាា ស់ លៅថ្ថៃទ០ី៩ ខែ

០៦ ឆ្ន ១ំ៨៩៥ ដូចតលៅ ៖ឱ!រពះជាមាា ស់

ថ្នទូលបងគលំអើយ! ឱរពះថ្រតអងគ!រពះអងគ

ល រលពញលោយសុភមងគល នាងែំុ្សំុ

ស្សោញ់រពះអងគ លហើយចងល់ធវើឲ្យមនុសស

ឯលទៀតៗស្សោញ់រពះអងគផង(...)។ នាង

ែំុ្ចង់គ្នប់រពះហឫទ័យរពះជាមាា ស់ឲ្យបាន

រគប់លកខណ(...)  គឺសូមឲ្យនាងែំុ្លៅ

ជាសនតីមាន ក់។  នាងែំុ្យល់ថ្វែំុ្មិនអាចលធវើ

ែលួនឯងបានលទបាន……..(តលលែលរកាយ) 

កតីស្សោញ់មកនាងែំុ្វញិជាពំុខាន។ ម៉យង

លទៀត លពលនាងែំុ្លៅខតលធវើអំលពើដ៏សបបុរស

លដើមបីនឹងជួយបងបអូនលៅលលើខផនដី។ ផលូវដ៏

តូចតាចរបស់នាងែំុ្ គឺនាងែំុ្ចង់បានចិតត

ដូចកូនលកមងជានិចា ដបិតលកមង ៗ ខតងខតទុក 

ចិតតមាតាបិតា រហតូរពមទងំនាឲំ្យមាតា

បិតាមានអំណរសបាយ លោយល ើញកូន

លធវើកិចាការដ៏តូចតាចចំល ះគ្នត់។ លហើយ

កិចាការដ៏តូចតាច លធវើឲ្យមាតាបិតាមាន

អំណរខាល ងំជាងលៅលពលកូនធំ និងលធវើកិចា

ការដ៏យប់លំបាក! លហតុលនះលហើយបានជា

នាងែំុ្ទុកចិតតលលើរពះជាមាា ស់ជានិចា   រពម 

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានសាគ ល់ សនតី លថលរ

សា លៅរកុង លីសីុយឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនត

អាននូវរបវតតិ របស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។ 

លតើ លថលរសា យល់យ៉ងដូចលមតចអំលពើែលួនឯង? 

លតើ លថលរសា ស្សោញ់រពះជាមាា ស់យ៉ងណា 

លហើយរពះជាមាា ស់នឹងរបគល់អវីលអាយលៅនាង

វញិ? ដូចលនះ សូមអានកនុងអតថបទខាងលរកាម 

លនះទងំអស់គ្នន ។ 
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ថ្វ “រពះនាងមារ៉ជីាមួយកនុងដំលណើ រជីវតិ

របស់រគីសតបរស័ិទ លហើយរពះនាងបានដឹង

ពីតរមូវការរបស់លយើងទងំអស់គ្នន  លោយ

រពះនាងបានលអាយរពះលយសូ៊ របទននូវ

តរមូវការលនាះ”។ លោកឳពុកបានបនដ

លទៀតថ្វ “បុណយលនះមានសារៈសំខាន់

ណាស់ សរមាប់បងស្សីសាលលលសៀន

ពីលរ ះរកុមបងស្សីសាលលលសៀន ទូទងំ

ពិភពលោកបានយករូបរពះនាងមារ៉ ី ជា

ឧបកានារ ី ដូចលចនះលយើងចូលរូមជាមួយបង

ស្សីសាលលលសៀន សូមយករពះនាងមារ៉ជីា

ទីពំនឹងរបស់លយើង”។ លពលបញ្ា ប់កមមវធីិ

អភិបូជា បងស្សីបានខចករូបរពះនាងមារ៉ ី

ជាមួយរពះលយសូ៊និងបលណាត ងរពះនាងមារ៉ ី

ដល់រគីសតបរសិ័ទមួយមាន ក់ៗលទៀតផងខដរ។ 

រពះនាងមារ៉ ី ជារបភព ខដររគីសតបរសិ័ទ

យកលធវើជាទីពឹង និងយកជាគំរូ លោយលចះ

លរបើចិតតលមតាត ករុណា ដល់អនកដ៏ថ្ទ។ 



លោយៈ មយុ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 6 
ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

បងបអូន ៣៥នាក់បានទទួលព្រះវិញ្ញណដ៏វិសទុធ 

     កនុងឱកាសបុណយរពះវញិ្ញញ ណយងមក

បងបអូនជារគីសដបរស័ិទ មានចិតតសបាយ

រកីរាយ លោយរពះជាមាា ស់បានរបទននូវ

រពះវញិ្ញញ ណថមីដ៏រុងលរឿង ដល់រពះលយសូ៊

លដើមបីជួយរពះសហគមន៍ និងបំភលឺផលូវ ទងំ

ចិតតគំនិត របស់បងបអូនរគីសដបរស័ិទ និងជា

កំោំងកាយចិតត ដល់រគីសដបរសិ័ទទងំ

អស់ផងខដរ។ ជាពិលសសកាលពីរពឹកថ្ថៃទី

២៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២ រពះសហគមន៍ 

កាតូលិក បាត់ដំបង បានរបារពធពិធីបុណយ

រពះវញិ្ញណយងមក យ៉ងឱឡារកឹ។ 

ទនទឹមនិងលនះ ក៏មានបងបអូនរគីសដបរស័ិទ

ចំនួន ៣៥នាក់ ខដលរពះវញិ្ញញ ណបាន

រតាស់លៅ លអាយពួកគ្នត់ទទួលអគគសញ្ញញ

ោបថ្វៃ ស។ លគ្នលបំណងថ្នអគគសញ្ញញ

ោបថ្វៃ សគឺ ចង់បញ្ញា ក់ថ្វអនកខដរបាន

ទទួលអគគសញ្ញញ លនះ និងកាល យជារគីសដ

បរស័ិទ ខដលហ៊ានលធើវជាសាកសី និងសកខី

ភាពចំល ះរពះជាមាា ស់លដើមបីផាយដំណឹង 

លអដល់មនុសសទងំអស់ លអាយបានសាគ ល់

រពះអងគកាន់ខតចាស់។ កនុងលនាះខដរ បង

បអូនខដលទទួលអគគសញ្ញញ ោបថ្វៃ ស ទងំ 

៣៥នាក់ បានអលញ្ា ើញមកពីទីកខនលងែុសៗ

គ្នន ដូចជា រពះសហគមន៍ តាអំ រចបវាល 

លបាយ៉ខប៉ត ខាន ចរមាស សាវ យសីុសុផុន 

និងរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង  ផងខដរ។ 

ស្សបលពលលនាះខដរ លោកអភិបាល គីលគ 

បានមានរបសាសន៍ ពនយល់ និងខណនាំ

ដល់បងបអូនទងំ ៣៥នាក់ យ៉ងដូលចនះថ្វ 

“ែំុ្សូមនិយយចំល ះបងបអូន ខដលនឹង

ទទួលអគគសញ្ញញ ោបថ្វៃ ស។ ែំុ្មានបួនចំ

នុចចង់និយយរបាប់បងបអូនខដល និង

កាល យែលួនជារគីសដបរស័ិទ លនាះចំនុចទីមួយ

លយើងរតូវស្សោញ់រពះជាមាា ស់ លោយការ

អធិោឋ ន និងចំនុចទីពីរគឺ ការអធិោឋ ន

ពិចរណាអំពីជីវតិនូវកំហុសែុសឆគង និងចំ

នុចទីបីគឺ ការអធិោឋ នលោយការអានរពះ

គមពីរលោយែលួនឯង លហើយចំនុចលរកាយទី

បួន គឺបងាែ ញលសចកដីស្សោញ់ និងអំលពើលអ  

កនុងការរស់លៅ ខដលបងាែ ញពីធម៌លមតាត

ករុណារបស់រពះជាមាា ស់”។ លោកឪពុក

បានបនតលទៀតថ្វ “លនះជាការបងាែ ញមាគ៍្ន

របស់រពះអងគលអាយពួកលយើងសាគ ល់ ពីរពះ

ហទ័យរបស់រពះជាមាា ស់ តាមរយៈរពះ

លយសូ៊”។ កនុងលនាះអំុ៊ស្សី រចឹក នាង អាយុ

៥៧ឆ្ន  ំ ខដលមកពីរពះសហគមន៍ រចប

វាល បានមានរបសាសន៍ថ្វ “ែំុ្បានលរៀន

អប់រជំំលនឿអស់រយៈលពលរបាឆំ្ន  ំ  លហើយ 

ចំខណកឯជំលនឿរបស់ែំុ្វញិ ក៏រងឹមាខំដរ។

សរមាប់ថ្ថៃលនះ ែំុ្ក៏មានចិតតសបាយ

រកីរាយ ខដលបានទទួលអគគសញ្ញញ ោប

ថ្វៃ ស ខដរបញ្ញា ក់ថ្វែំុ្ជារគីសតបរស័ិទយ៉ង

លពញលលញ”។ ចំខណកឯកញ្ញញ  កន សុីយ៉

អាយុ ២២ឆ្ន  ំបាននិយយពីជំលនឿរបស់ែលួន

របាប់រតនៈលយើងខដរថ្វ “កនុងរយៈលពល

ខដលនាងែំុ្បានលរៀនអប់រជំំលនឿ ជាមួយ

លោករគូ អនករគូមក បានលធើវលអាយចិតតនាង

ែំុ្មានការគិតគូរខវងឆ្ៃ យ ខដលពីមុនចិតតែំុ្

ខតងខតមានចិតតមួយ ខដលវនិាស និងមិន

លចះអត់អន់អនកដថ្ទលទ ប៉ុខនដលៅលពលខដល

បានចូលលរៀនអប់រជំំលនឿ លោយទទួលបាន

ការខណនា ំពីលោករគូ អនករគ ូជាពិលសស

មានលោកឪពុក ខដលចជំួយផដល់

លយបល់ដល់រូបនាងែំុ្”។ កញ្ញញ បានបនដ

លទៀតថ្វ “លៅកនុងថ្ថៃលនះ ែំុ្មានចិតត

សបាយរកីរាយខមនខទន ពីលរ ះលនះជា

ជីវតិថមី ខដលរូបែំុ្កាល យែលួនជារគីសដបរស័ិទ

លពញលលញ លហើយែំុ្នឹងរតូវមានភារកិចាពី

រពះជាមាា ស់ លៅផសពវផាយដំណឹងលអដល់

អនកដ៏ថ្ទ និងលចះជួយសលគងាគ ះលគផងខដរ”។ 

ចុងលរកាយថ្នពិធីអគគសញ្ញញ ោបថ្វៃ ស ពិត

ជាមានភាពសបាយរកីរាយផងខដរ។ 

លោកអភិបាល លទរអុឹមសតុ្ថា  ជារំរដូលព់្រីសតបរសិទ័ 

កនុងនាមលយើងជារគីសដបរស័ិទ រតូវរកា

ជំលនឿលអាយបានែាប់ែាួន នឹងរងឹមា ំហ៊ានលធវើ

សាកស ី ខដលយកគំរូលអពរីពះលយសូ៊។ លដើរ

តាមមាគ៌្នរបស់រពះអងគ យកអំលពើលអរបស់

រពះអងគ ោក់កនុងចិតត និងអធិោឋ នជាមួយ

រពះអងគរគប់លពល។ ការស្សោញ់ លសចកដី

អាណិត ធម៌លមតាត  ជាមាគ៌្នរបស់រពះអងគ។ 

       កាលពីថ្ថៃច័នទ ទី០៧ ខែឧសភា ឆ្ន ំ

២០១២ លៅដីមរណៈសាកសីថ្នរពះសហ

គមន៍ កាតូលិកសាវ យសីុសុផុន បានរបារពធ

វញិ្ញញ ណកខនធលោកអភិបាល លទពអុឹម សុតាថ  

យ៉ងឱឡារកឹ។ កមមវធីិបុណយលនះបាន

របារពធលឡើង កនុងលគ្នលបំណងចង់លអាយ 

រគីសតបរសិ័ទសាគ ល់លោកអភិបាល លទព

អុមឹសុតាថ  និងយកគរមតូាមលោកអភិបាល

កនុងការរស់លៅរបចថំ្ថៃ។ ែណៈលពលលនាះ

ខដរ មានបងបអូនរគីសតបរស័ិទ បានចូលរួម

កនុងពិធីបុណយលនះ កនុងលនាះមានបងបអូនមក

ពីរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង ថ្ប៉លិន 

លសៀមរាប តាខហន សាវ យសីុសុផុន ផ្អទ ល់

រពមទងំមានមណឌ លអារ ៉ូលព មណឌ លសា

លលលសៀន និងមណឌ លលផសងៗផងខដរ។ 

កនុងកមមវធីិបុណយទងំមូលលនាះ មានលោក

អភិបាល គីលគ លោកបូជាចរយចំនួន ៨អងគ

បានរួមគ្នន ថ្វវ យអភិបូជាកនុងបុណយលនាះផង

ខដរ។ ស្សបលពលលនាះខដរលោកបូជាចរយ 

តូលតត     បានបកស្សាយរពះគមពីរទក់ទង 

នឹងជីវតិរបស់លោកអភិបាល    លទពអុមឹ

សុតាថ ផងខដរថ្វ  “កនុងសាសនារគីសតលយើងគឺ

មរណៈសាកសីគឺជាសាកសី ខដលបាន

លះបង់ជីវតិលោយសារជំលនឿនិងលធវើអំលពើលអ

ជាលរចើនចំល ះរពះលយសូ៊រគីសត”។ លោក

បានមានរបសាសន៍ថ្វ “មរណៈសាកសីបាន

លធវើឲ្យលយើងមានជំលនឿកាន់ខតរងឹមា ំ លរ ះ

លយើងបានលមើលល ើញនូវជំលនឿ ដ៏អសាា រយ 

ខដលបានលះបង់ជីវតិលហតុលនះ សូមបង

បអូនទងំអស់គ្នន យកចិតតទុកោក់ពីរលបៀបលធវើ

ជាសាកសីរបស់រពះ លយសូ៊ លោយលធវើអំលពើ

លអចំល ះអនកដ៏ថ្ទ”។ លពលអភិបូជាក៏មាន

ការសខមតងលរឿង អំពីជីវរបវតតិរបស់លោក

លទពអុឹមសុតាថ  ផងខដរ។ អនកស្សីោ ំ របាជ្ា

បានលឡើងមានរបសាសន៍ថ្វ “លោក

អភិបាល លទពអុឹម ជាអភិបាលមួយអងគ

ខដលគួរលអាយលយើងស្សោញ់ លហើយមិន

អាចបំលភលចបាន លរ ះលោកបានរបខម៉រប- 

-មូលបងបអូនរគីសតបរស័ិទ នាគំ្នន អធិោឋ ន

លរៀងរាល់ថ្ថៃអាទិតយ លហើយអវីជាពិលសស

លនាះ គឺលោកក៏បានលៅបតីរបពនធទងំអស់

មកបលរងៀនកនុងការរស់លៅ ជារគួសារដ៏លអ

ផងខដរ”។ កនុងកមមវធីិបុណយលនាះបានលធវើឲ្យ

ជំលនឿរបស់បងបអូនរគីសតបរស័ិទ ទងំអស់

កាន់ខតរងឹមា ំលោយបានលមើលល ើញនូវការ

លះបង់ជីវតិរបស់លោកអភិបាល លទពអុឹម

សុតាថ ។ ពិធីបុណយលនះបានបញ្ា ប់លៅ

លោយលអរបលសើរ លោយមានការរាកំំសានត

និងទទួលទនរួមគ្នន ផងខដរ។ 

លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ 

Photo: An Rittyrath 
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ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

      កមមវធិិជប់ោងរបស់រកមុការងារការតីាសលៅរពះសហគមន៍    

កាតូលិក បាត់ដំបង កាលពីថ្ថៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២។  

កមមវធីិលនះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាល   គីលគ   

លោកបូជាចរយ និងរកមុការងារផងខដរ។ 

កមមវធីិលនះក៏មានការសំខដងរបាខំបបរបថ្ពណីខែមរ និងការសំខដង

កបច់រាថំ្តកាវ ន់ដូ របស់រពះសហគមន៍      បាត់ដំបង     ជូនលភ្ៀវ

ទសសនានារារតលីនាះខដរ។ 

    រកមុសិសស ខដលទទួលអាហារូបករណ៍ពីរពះសហគមន៍បាន

ចុះលៅនិទនលរឿងលៅកនុងភូមិ ខដលសិតថលៅភូមិខស្សមួយ ន់ 

កាលពីថ្ថៃអាទិតយ ទ២ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២។ ការចុះលៅលនះ

កនុងលគ្នលបំណងលដើមបលីលងជាមួយលកមងៗ និងសួរសុែទុកខដល់

ពួកលគផងខដរ។ ការចុះរបស់សិសសអាហារូបករណ៍លនះ លធវើលឡើង

ជាលរៀងរាល់ថ្ថៃអាទិតយ។ លនះក៏ជាការទនំាក់ទំនងរវាងយុវជន និង

កុមារខដលរស់លៅកនុងភូមិ។ 

សកិា្ខ សាោសដអំីរីកមមវិធីដំលណើ រកា្រននរលព្មង(Program Planning Facts) 

      រាល់ការងារខតងខតមានគលរមាងទុកជា

មុនលដើមបីសលរមចនូវរាល់កិចាការ ខដល

លរពៀងទុក។ ប៉ុខនដលបើគ្នម នការលធើវគលរមាង

ទុកជាមុនលទ លនាះរបាកដជាមានផល

វបិាកជាក់ជាពំុខានសរមាប់ការងារ ខដល

និងលរគ្នងទុក។  

      កាលពីថ្ថៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២

លៅរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង មានលរៀបចំ

សិកាខ សាោមួយខដលសដីអំពីកមមវធីិដំលណើ រ

ការថ្នគលរមាង (Program Planning 

Facts)។ កមមវធីិលនះមានការចូលរួមពីបង

របុស បាល ស់ និងសិសសមណឌ ល លទពអុឹម

ខដលជាអនកសរមបសរមួល និងសិសស

ខដលទទួលអាហាររូបករណ៍សរុបរបមាណ 

១៨នាក់ ខដលបានចូលរួមលៅកនុងសិកាខ

សាោលនះ។ លគ្នលបំណងថ្នសិកាខ

សាោលនះលធើវលឡើងលដើមបីលអាយ សិសស 

និងអនកខដរ មានការងារយល់ដឹងអំពីសារៈ

សំខាន់ថ្នការលធើវគលរមាង   លោយមានភាព

ចាស់ោ់ ស់កនុងការលធើវទុកជាមុនខដលផដល់ 

ភាពងាយស្សួលរាល់កិចាការងារថ្នគលរមាង

នីមួយៗ។ ស្សបលពលលនាះខដរបងរបុស 

បាល ស់ បានបងាែ ញនូវរបាមំួយចំនុច ខដល

ទក់ទង នឹងការលធើវគលរមាង កនុងលនាះលយើង

សូមលលើកយកពីរចំនុច ខដលសំខាន់យក

មកសរលសរ   លៅលលើសារៈព័ត៌មានលនះ។ 

ចំនុចទីមួយ គឺជាការនិយយអំពីលកខណៈ

ថ្នការបលងកើតគលរមាងកនុងការលរបើរបាស់រយៈ

លពល ចំនុចលនះបញ្ញា ក់ពីការតាមោនរាល់

លហតុការណ៍លកើតលឡើង     និងជាក់ោក់។ 

ចំខនកឯចំនុចទីពីរ     គឺជាការនិយយអំពី

គលរមាងរបស់លយើង ថ្នតំរូវការរបស់មនុសស

ចំនុចលនះ ចង់លផ្អត តលៅលលើរាល់បញ្ញែ   

ខដលលកើតមាន ចំល ះមនុសសរគប់រូបខដរ

ជួបរបទះ។ ដូលចនះការលធើវគលរមាងទុកជាមុន 

ពិតជាផដល់ភាពងាយស្សួល កនុងការងារ

ខដលលយើងចង់បានទទួលភាពលជាគជ័យថ្ន

ការសលរមច រាល់របាយការណ៍នានា។ ជា

ចុងលរកាយក៏មានការខចករខំលកនូវចំលណះ

ដឹងខដលបានទទួលពីសិកាខ សាោលនះ។        

លោយ: មយុ សាលមត៉ 

កីឡាជាចំណងមិតតភារ 

      លៅលលើជំុវញិពិភពលោកទងំអស់ខតងខតមានការទំនាក់ទំនង

គ្នន លោយការទូត ឬទំនាក់ទំនងតាមអវីលផសងៗលទៀត  ខដលអាចលធវើ

បាន។ ប៉ុខនដលទៀតលសាត លយើងមិនអាចលមើលរលំងកីឡាបានលទ 

ពីលរ ះកីឡាជារបលភទ ខដលលធវើលអាយមនុសសរគប់រូបមានសុែ

ភាពលអ មានរបាជ្ាវាងថ្វ ខដលចង់លអាយលយើងលលងកនុងកីឡា

លនះ។ មយង៉វញិលទៀត កីឡាខដលលគលពញនិយមលលង នឹងមានគ្នំ

រទលរចើនលនាះ គឺជាកីឡាបាល់ទត់។ កីឡាបាល់ទត់ជារបលភទ

កីឡាមួយ ខដលយុវជន យុវនារ ីមិនថ្វចស់ឬលកមង ចូលចិតតលលង 

និងតាមោនទសសនារាល់ការរបកូតធំៗ លៅរគប់ជំុវញិពិភពលោក 

លហើយកីឡាលនះមានលៅលលើរគប់តំបន់ មិនថ្វលៅអាសុីលយើង ឬក៏

លៅអឺរ ៉ុបលឡើយ។  ដូលចនះលហើយបានជារពះសហគមន៍ កាតូលិក 

បាត់ដំបង ខតងខតមានការលរៀបចំ ការរបកួតបាល់ទត់កនុងលគ្នល

បំណងចង់លអាយយុវជន បានសាគ ល់គ្នន  និងដកស្សងប់លចាកលទស

ជាមួយគ្នន លៅវញិលៅមក។  ដូចលនះលហើយ កាលពីថ្ថៃទី២៧ ខែ

ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង មាន

ការរបកួតបាល់ទត់ជាលកខណៈមិតតភាព រវាងរកុមមណឌ ល 

មាតុភូមិកុមារ ជាមួយ និងរកុម កាតូលិកបាត់ដំបង លដើមបីដកស្សង

បលចាកលទសផងខដរ។ ជាលទធផលរកុម កាតូលិបាត់ដំបង បានយក

ឈនះលលើ រកុមមណឌ ល មាតុភូមិកុមារ លោយរបភិតរបលភើយ។ លនះ

បញ្ញា ក់ថ្វ កីឡាក៏ជាការទូតនាមំកលៅចំណងមិតតភាព ខដលបាន

ផដល់លអាយយុវជន និងយុវជន បានសាគ ល់គ្នន តាមរយៈការលលង

កីឡាបាល់ទត់លនះ។ 

ថ្វន ក់ដូរយតគនតលីពទយយយជី ខដលមានល ម្ ះ

លៅកាត់ថ្វ (PMP) បានចប់លផដើមទទួល

សិសសថមីលអាយចូលលរៀនលហើយ។ លនះបញ្ញា ក់

លអាយល ើញថ្វ យុវជន បានចណំាយលពល

ខដលមានរបលយជន ៍ ជាមួយ និងលទពលកា 

សលយរបស់ពួកលគកនុងការលលងតគនដ ី លោយ

ពួកលគមិនចំណាយលពល ខដលឥត

របលយជន ៍ និងលធវើលអាយសងគមសអប់លែពើម។ 

PMP បានចូលរួមចំខនកផដល់ជំនាញ  ដល់

ពួកលគកនុងការលលងតគនដ ី រពួឺកលគអាចយក

ជំនាញលនះយកលៅលរបើរបាស់សរមាប់ចិញ្ា ឹម

ជីវតិលៅថ្ថៃមុែ។ 
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លោយ: មុយ សាលម៉ត 


