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មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍ 
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មាតកិា 

Apostolic Prefecture of Battambang Monthly News.  For Internal Circulation 

    ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  ព្បចខំែ កញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១២  លលែ  ៤៣ 

អង្គសន្និបាត “ជំនន្ឿជាររះអំនោយទាន្របសរ់រះជាម្ចា ស”់  

 រគូនរទ្យ ន្ិង្ន្ិសសតិសមរ័គចិតត សហំ្គគ រួរ មករិន្ិតយសខុភារផ្ននកផ្ននក ទ្ំរ័រ ២ 

 សកិ្ខា សលា ន្ិង្វគគបំប៉ន្ដលរ់គូមនតតយយ ទ្ំរ័រ ៦ 

ទ្ំរ័រ ៣             
 ទ្ិវាសន្តិភាររិនរនលាក ២១ កញ្ញា    ទ្រំ័រ ៤-៥ 

សមូសង្កេត ង្មើលមាន ចនំចុ ៨ ដែលខសុគ្នា  
ផ្លែង្កំសន្ត 

នអម៉្ចនូ្ផ្អល 
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 ៍

 
ការយិាលយ័ផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន 
ព្ព្ះសហគមន ៍កាតលិូក រតនះ 

 •បលំលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD 
 •បលំលងចខំរៀងពី កាល ត្ចខ្មៀង ខៅ CD 
 •បខងកើត្ឯកសារវឌីីអូ  រំាប ់ ខល្ងកឪពុក បង្ ី បង្បុ ។ 
 ទនំាកទ់នំង ០៩២  ៦០៩  ៨៤៨ 

រ័ត៌ម្ចន្របចផំ្ខ នមូិភាគ បាតដ់បំង្ 
•ថ្ងាទី១១ កញ្ញា : ្រូចុុះខៅបបំ៉ន ិ សខៅតាម
សាល្ងរដឋ ខៅ្ពុះ ហរមន៍សាា យ ីុ ុផុន 
•ថ្ងាទី០៧ កញ្ញា ាៈ ខៅ្ពុះ ហរមន៍ កាតូ្លិកបាត្់
ដបំង មានការ្បជុអំពីំ ្ពុះជាមាា  ់បាន្តា ់ខៅ
ខយើងខោយបខំរ ើ្ ពុះ ហរមន៍។ ការ្បជុខំនុះ
ដឹកនាខំោយបង្បុ  ម៉ូង រ ់។  
បង្បុ  បាា   (Br. Blas) បាន្ត្លប់ខៅ្បខទ  
ហាីលីពីនវញិ កាលពីថ្ងាទី១០ លេកញ្ញា  កនាងខៅ
ខនុះ។ បង្បុ បានខធាើការជាមួយបុរគលិកខៅ្ពុះ
 ហរមន៍ កាតូ្លិកបាត្ដ់បំង ជាខ្ចើន ដូចជា
បខ្ងៀនភាពជាអនកលែនា ំ បខ្ងៀនភាសា ខធាើការ
ជាមួយ្កុម នតវុងំ ងដឺប៉ូល(SSVP)  និង ្មប
 ្មួលកនុងលផនកោហារូបករែ៍ ិ ស្កី្ក។ 



គឺព្គប់អំលពើខដលនាងែំុ្ព្បព្ពឹតតលោយលស-

ចកតីស្សឡាញ់ និងព្គប់កិចចការដ៏តូចតាច

របស់នាងែំុ្ ពាកយទងំអស់ខដលែំុ្

និយាយ ព្ពមទងំលសចកតីដ៏តូចតាចនន

ជីវតិរបស់នាងែំុ្ទងំអស់”។ លថលរសា 

យល់ថាផលូវដ៏តូចរបស់នាង ជាផលូវខដលព្គី-

សតបរសិ័ទផងទងំពួងអាចលដើរបាន។ ជា

លហតុនាងលឆលើយតប លៅនឹងបងស្សីមារ៉ថីា៖ 

លហតុដូចលមតចបានជា បងស្សីសួរនាងែំុ្ថា 

លតើបងអាចស្សឡាញ់ព្ពះជាមាច ស់ដ៏សបបុ-

រស ដូចនាងែំុ្បានខដររលីទ? ព្បសិនលបើបង

បានយល់លសចកតី………..(តលលែលព្កាយ)      

គ្មា នអវីលព្ៅពីលសចកតីស្សឡាញ់ លដើមបីសង

គុណននលសចកតីស្សឡាញ់ ១២ របស់ព្ពះ

ជាអងគមាច ស់ លហតុលនះនាងែំុ្ខសវងរកព្ពម

ទងំរកល ើញនូវមលធោបាយមួយ លដើមបីលធវើ

ឲ្យបានែំុ្បានធូរចិតត គឺនាងែំុ្សលព្មចនឹង

ស្សឡាញ់ព្ពះអងគ”។    លៅលពលខដលជមងឺ

លធវើលអាយ លថលរសា លែោយណាស់ នាង

បានបញ្ញា ក់អំពីរលបៀប ខដលនាងស្សលាញ់

ព្ពះអងគ៖ “ឱ!ព្ពះអងគដ៏ជាទីស្សឡាញ់របស់

នាងែំុ្       នាងែំុ្គ្មា នមលធោបាយសំខដង

លសចកតីស្សឡាញ់របស់នាងែំុ្ លព្ៅពីបាច់

ផ្កា  ថាវ យព្ពះអងគបុ៉លណាណ ះ។ ផ្កា របស់នាងែំុ្  
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  លៅព្គប់សររីាងគកាយរបស់មនសុស

ខតងខតមានសារៈសំខានទ់ងំអស់ និងមាន

គុណព្បលយាជនដ៍ូចៗគ្មន  ប៉ុខនែយ៉ាងណាមិ

ញ   ខភនកក៏ជាខផនកមួយដ៏សំខាន់ននសររីាងគ

កាយរបស់មនសុស ពលីព្ពាះខភនកអាចផែល់

ផលព្បលយាជន ៍ដូចជាលមើលអកសរ និងលធើវអវី

លផសងៗលទៀត   ខដលអាចលធវើបាន។ 

រគូនរទ្យ ន្ិង្ន្ិសសតិសមរ័គចិតត សហំ្គគ រួរ  

លគ្មលបំណងបី ននការចុះជួយពិនិតយខភនក 

និងកាតខ់វន៉តា ទីមួយលនាះគឺ លដើមបីជួយ

ដល់ជនព្កីព្ក ខដលគ្មា នលទធិភាពកនុងការ

ពិនិតយខភនក និងកាត់ខវន៉តា និងទីពីរគឺ 

លដើមបីលមើលនូវសាថ នភាព ននជីវភាពកនុងការ

រស់លៅរបស់បងបអូនខែារលយើង ខដលមាន

ភាពែវះខាត និងទីបីការព្បមូលវភិាគទន 

ខដលបានពីអនកមកពិនិតយខភនក កនុងការយក

លៅជួយដល់ជនព្កីព្ក។ កនុងលនាះព្កុមព្គូ

លពទយ និងនិសិសតសា័ព្គចិតតបានចុះលៅជួយ

ពិនិតយខភនកកនុងព្ពះសហគមន៍ ភូមិភាគ

បាត់ដំបង និងស្សុកមួយចំនួនដូចជាព្ពះ-

សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង នប៉លិន  

តាខហន លពាធិ៍សាត់ កំពងឆ់្ន ងំ ចំលណាម 

សនឹង និគម ភូមិសាា ន និងស្សុកឯកភនំ។ ការ

ពិនិតយខភនក និងកាត់ខវន៉តា លៅកនុងភូមិភាគ

បាត់ដំបងលយើងលនះមានបងបអូន ខដលមក

ពិនិតយព្បខហលជាព្បមាណ ១០០០នាក់។ 

លហើយការពិនិតយលនះ   ក៏មានការខបងខចង 

លោយៈមុយ សាលមត៉ 

 កាលពីលពលថាីៗលនះ លៅព្ពះ-

សហគមន៍ ភូមិភាគបាត់ដំបង មានព្កុមព្គូ

លពទយ និងនិសិសតសា័ព្គចិតត ខាងសុែភាព

ខផនកខភនក ខដលមកពីព្បលទសសំាហ្គគ ពួរ 

ខដលមានល ា្ ះលៅកាត់ថា វយ៉ សុ ីអិម 

(YCM)បានពិនិតយខភនក និងកាត់ខវន៉តាលោយ

ឥតគិតនថលចប់ពីនថងទី ២២-២៧ ខែកញ្ញា  

ឆ្ន ២ំ០១២។ ពួកគ្មត់ខដលអល ា្ ើញមកលនះ

មានចំនួន ២៤នាក់ និងខចកលចញជាបីព្កុម 

នឹងបីកខនលងែុសៗគ្មន ដូចជា ចុះតាមភូមិ 

មណឌ លដុនបូសាូ និងតាមព្ពះសហគមន៍។  

សន្ត ីនេនរស នៅរកុង្ លសីុយី ឺ

នាងែំុ្បានយល់ថា៖លបើសិនព្ពះសហគមន៍

ជាព្ពះកាយ លហើយមានសររីាងគលផសងៗ 

ព្ពះសហគមន៍ព្តូវខតមានលបះដូង ខដល

សំខាន់ជាងលគ លហើយលបះដូងលនះលធវើឲ្យកក់

លៅែ លោយលសចកែីស្សលាញ់។ នាងែំុ្ក៏

យល់ថា “មានខតលបះដូង ខដលពរលពញ

លោយលសចកតីស្សឡាញ់បុ៉លណាណ ះ លទើបអាច

ផតល់កមាល ងំលៅព្គប់សររីាងគ ននព្ពះសហ-

គមន៍បាន។ ព្បសិនលបើអស់លសចកតី 

ស្សឡាញ់ព្គីសតទូត នឹងឈប់ព្បកាស

ដំណឹងលអ និងមរណៈសាកសី នឹងមិនព្ពម

បងហរូ្មលទ”។ នាងែំុ្យល់ថា លសចកតី

ស្សឡាញ់សរុបព្គប់ការព្តាស់លៅ របស់

ព្ពះជាមាច ស់។ លៅលពលលនាះនាងែំុ្បាន

បនលឺសំលលងលឡើងថា៖ ឱព្ពះលយសូ៊ ជាទី

ស្សឡាញ់របស់នាងែំុ្ នាងែំុ្បានខសវង

យល់ល ើញ ការព្តាស់លៅរបស់នាងែំុ្

លហើយ!ការព្តាស់លៅរបស់នាងែំុ្ គឺលសច

កតីស្សឡាញ!់”។ លថលរសានិយាយខថមលទៀត

ថា៖  “ព្ពះលយសូ៊លអើយ!នាងែំុ្ដឹងលហើយថា 

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានសាគ ល់ សនតី លថលរ

សា លៅព្កុង លីសីុយឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនត

អាននូវព្បវតតិ របស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។ 

លតើលសចកែីព្តាស់លៅរបស់ព្ពះជាមាច ស់ បាន

លធវើឲ្យ លថលរសា មានចិតតយា៉ងដូចលមែច?លតើ លថ

លរសា បានបង្ហហ ញលសចកែីស្សឡាញ់ចំលពាះព្ពះ

អងគ លោយយកអវីមកបញ្ញា ក់? ដូចលនះ សូម

អានកនុងអតថបទខាងលព្កាម លនះទងំអស់គ្មន ។ 
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ជាបួនខផនក កនុងលនាះខផនកទីមួយ គឺជាការ

សមាា សន៍លៅលលើសុែភាព  និងវស់្ម

របស់អនកមកពិនិតយ និងខផនកទីពីរ គឺការលធវើ

លតតសខភនកលោយលមើលអកសរ ខដលមាន    

ចំង្ហយឆ្ង យ និងខផនកទីបី គឺការពិនិតយ

លមើលដឺលព្កខភនក និងខផនកទីបួន គឺការផែល់

ខវន៉តាដល់អនកមកពិនិតយ ខដលតព្មូវឲ្យ

ពាក់បនាទ ប់ពីបានលធវើលតតសរួច។ ស្សបលពល

លនាះខដរលលាកបូជាចរយ មាន៉ុច  ខដលជា

អនកលមើលការែុសព្តូវ លៅមណឌ លសុែភាព

ព្បចពំ្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

ក៏មានព្បសាសន៍ផងខដរថា “សព្មាប់ការ

ពោបាល និងពិនិតយលនះគឺលយើងមិនគិតនថល

អវីទងំអស់លនាះលទ ក៏ប៉ុខនែពួកលយើងមាន

វភិាគទនពីបងបអូន ខដលមកពិនិតយលៅទី

លនះ លហើយវភិាគទនទងំអស់លនាះគឺលយើង

យកលៅជួយដល់ជនព្កីព្កលៅកនុងភូមិស្សុក 

ននព្បលទសកមាុជាលយើង”។  លលាកពូ លៅ 

សួម អាយុ៥៧ឆ្ន  ំមកពីភូមិវតតរដំួលក៏មាន 

ចំណាប់អារមាណ៍ និងមានព្បសាសន៍ថា 

“ែំុ្មានអារមាណ៍សបាយចិតត និងអរគុណ

ជាខាល ងំចំលពាះព្កុមព្គូលពទយសាព្គច័ិតត ខាង

សុែភាពខភនក ខដលបានចុះជួយពិនិតយ

ខភនកលោយមិនគិតជាថវកិា លនះជាការ

បង្ហហ ញឲ្យល ើញនូវចិតតសបបុរសធម៌ របស់

ពួកគ្មត់ ខដលមកជួយពួកលយើងលៅទី

លនះ”។ លលាកពូបានបនែលទៀតថា “តាម

បំណងនិងចិតតរបស់ែំុ្ ែំុ្ចង់ឲ្យពួកគ្មត់មក

លព្ចើនដង   យ៉ាងលហ្គចកនុងមួយឆ្ន បំីដង”។  

មករិន្ិតយសខុភារផ្ននកផ្ននក 



លោយៈ មយុ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 6 
ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

អង្គសន្និបាត “ជំនន្ឿជាររះអំនោយទាន្របសរ់រះជាម្ចា ស”់  

   កាលពីនថងទី០៤-០៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១២ លៅព្ពះសហគមន៍  កាតូលិកបា-

ត់ដំបង បានលរៀបចំអងគសននិបាតអនកអប់រ ំ

ជំលនឿ និងយុវជនកនុងព្បធានបទ   “ជំលនឿ

ជាព្ពះអំលណាយទនរបស់ព្ពះជាមាច ស់ ”។ 

លគ្មលបំណងរបស់ព្ពះសហគមន៍ ភូមិ

ភាគបាត់ដំបង បានលព្ជើសលរ ើសយកព្បធាន 

បទលនះគឺលៅខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ ខាងមុែ

លនះព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកទូទងំសកល

លលាកយកជំលនឿ លដើមបីលអាយព្គីសតបរស័ិទ

រះិគិតពិចរណា អំពីជំលនឿរបស់ែលួនជាព្គី-

សតបរសិ័ទ។ កនុងលនាះក៏មានអនកអប់រជំំលនឿ

និងយុវជនមកពីបួនតំបន់គឺតំបន់បាត់ដំបង 

តំបន់អងគរ តំបន់ទលនល និងតំបន់កំពងធ់ំ

ខដលមានអនកចូលរួម ២០០នាក់។ សព្មាប់

ព្បធានបទកនុងការរះិគិតលៅកនុងនថងនីមួយៗ

មានភាពែុសគ្មន ដូចជា នថងទីមួយមាន 

ព្បធានបទថា “លតើជំលនឿមានព្បភពមកពី

ណា?” នថងទីពីរ   “លតើជំលនឿជព្មុញឲ្យលយើង 

លធវើអវី?” លហើយនិងនថងទីបី “លតើលធវើដូចលមតច

លដើមបីខណនាបំនតជំលនឿ?” ។ ព្គប់ព្បធាន

បទទងំអស់ព្តូវបានយកមករះិគិត និង

ពិភាកោតាមព្កុមនីមួយៗ លហើយលធវើការបក

ស្សាយរាល់ព្បធានបទ ខដលបានពិភាកោ 

និងរះិគិត។ កនុងរយះលពលបីនថងកនុងការរះិ

គិត និងពិភាកោក៏មានការចូលរួមពី

សំណាក់លលាកបូជាចរយ បងព្បុស បងស្សី 

ផងខដរ។ កនុងលនាះខដរលលាកឪពុក លពព្ដូ ក៏

មានព្បសាសន៍បកស្សាយ រាល់ព្បធានបទ

ទងំបីនថងខដរថា “លៅកនុងឆ្ន លំនះ លយើងបាន

លលើកយកព្បធានបទ នឹងជាពិលសសអតថ

បទព្ពះគមាីរលលាក យ៉ូហ្គនជំពូក៤ ព្ពះ

លយសូ៊បានជួបជាមួយនឹងស្រសែីសាមារ៉ ី មក

ដងទឹកលៅអណែូ ងទឹក ខដលព្ពះលយសូ៊

បានឈប់សព្មាក។ ដូលចនះលយើងចង់ឲ្យបង

បអូនយល់ថា ទឹកជាព្បភពននជីវតិលហើយគឺ

ជាជំលនឿ និងជាព្ពះអំលណាយទន មួយ 

ខដលទទួលបានពីព្ពះជាមាច ស់។ លបើសិន

ជាលយើង    មិនបានទទួលនូវព្ពះអំលណាយ      

ទនលនះ លយើងមិនអាចព្បតិបតិតតាមជំលនឿ

លនះបានលទ ពីលព្ពាះមានខតព្ពះជាមាច ស់លទ

ខដលជួយខណនាលំយើង លព្បៀបបានដូចជា

ទឹកជាព្បភពននជីវតិ។ ដូលចនះជំលនឿជា

ព្បភព ខដលលយើងទទួលពីព្ពះជាមាច ស់ 

លដើមបីឲ្យលយើងរស់លៅ និងព្បតិបតតិនូវអវីៗ 

ខដលលយើងលជឿ”។ លលាកឪពុកបានមាន

ព្បសាសន៍បនតលទៀតថា “សព្មាប់ព្បធាន

បទធំ លៅនថងទីពីរ “លតើជំលនឿជព្មុញឲ្យលយើង

លធវើអវីែលះ?” មានន័យថា ជំលនឿជព្មុញលយើង 

ឲ្យលធវើអំលពើលអ លហើយលៅលពល ខដលលយើង 

លជឿលយើង និងមានកមាល ងំពីព្ពះជាមាច ស់ 

លដើមបីឲ្យលយើងព្បព្ពឹតតអវីៗ ខដរលអចំលពាះអនក

ដ៏នទ និងឲ្យលយើងមានលសចកែីស្សឡាញ់ 

និងមានធម៌លមតាត ករុណា ការលលើកខលង

លទស នឹងយកចិតតទុកោក់សាែ ប់អនកដ៏នទ។ 

ចំខនកឯនថងទីបី “លតើលធវើដូចលមតចលដើមបីខណនាំ

ជំលនឿ?”មានន័យថា គឺចង់ឲ្យបងបអូនជាព្គី

សែបរសិ័ទ ទទួលការអប់របំខនថម លហើយ

ខសវងយល់កាន់ខតលព្ចើនលឡើងៗ អំពីជំលនឿ

របស់ែលួនជាព្គីសែបរស័ិទ ខដលលដើរតាម 

នឹងសាែ ប់ព្ពះបនទូល របស់ព្ពះជាមាច ស់”។ 

ស្សបលពលលនាះខដរ អនកព្គូ ផ្ក សុែលហង 

អាយុ២៦ឆ្ន  ំ មកពីព្ពះសហគមន៍ ខព្ពក

សបូវ ខដលជាព្គូអប់រជំំលនឿ ក៏មាន

ព្បសាសន៍ថា “កនុងរយះលពលបីនថងលនះ 

នាងែំុ្បានទទួលបទពិលសាធន៍យ៉ាងលព្ចើន

ពីអងគសននិបាតដូចជា ការរកោជំលនឿ រលបៀប

ននការអប់រជំំលនឿ ពិលសសបានសាគ ល់ នន

លសចកតីស្សឡាញ់ពីព្ពះជាមាច ស់”។ លហើយ

លនះក៏ជាលលើកទីមួយផងខដរ សព្មាប់ស-

ននិបាតយុវជន និងព្គូអប់រលំនឿ។ ចុងប ច្ ប់

ននអងគសននិបាតក៏មានកមាវធីីផងខដរ។  

សកិ្ខា សលា និ្ង្វគគបំប៉ន្ដលរ់គូមនតតយយ 

  ជាលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ មុនលបើកបលព្ងៀន

សព្មាប់ថាន ក់មលតតយយ ព្គប់ព្ពះសហគមន ៍

ខដលសថិតលៅកនុងភូមិភាគបាត់ដំបង ខតង

ខតមកចូលរួមសិកាា សាលា និងបំប៉នកនុង

ខផនកមួយននការអប់រខំាងកុមារ លដើមបងី្ហយ

ស្សលួកនុងការបលព្ងៀន និងមានវធីិសាស្រសែ

ជាលព្ចើនថាីៗកនុងការបង្ហហ ញដល់ពួកលគ។ 

 កាលពីនថងទ១ី៨-២០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១២ មានសិកាា សាលាសព្មាប់ព្គូមលតត-

យយ ខដលលរៀបចំលឡើងលៅកនុងព្ពះសហ-

គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ សិកាា សាលា

លនះលធវើលឡើងជាលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ មុននថងការលបើក

បលព្ងៀនថាន ក់មលតតយយ លហើយក៏មានលគ្មល

បំណង  លដើមបីបណែុ ះបណាែ លសព្មាប់ព្គូ

មលតតយយ  ឲ្យមានជំនាញខាងបលព្ងៀនថាន ក់

មលតតយយ និងការផែល់នូវអវី ខដលខបលកដូចជា 

ខលបងកំសានែ  សិលបះគំនូរ និងរលបៀប

បលព្ងៀនឲ្យលកាងឆ្ប់លចះ និងឆ្ប់យល់។ 

កនុងលនាះក៏មានលលាកព្គូ អនកព្គូ ខដលជា

សិកាា កាមចូលរួម ៥៦នាក់  ខដលមកពី

ព្ពះសហគមន៍ដូចជា ព្ពះសហគមន៍ 

កំពងធ់ំ កំពងឆ់្ន ងំ លសៀមរាប លបាយ៉ខប៉ត  

តាខហន ចំលណាម នប៉លិន និងព្ពះសហ-

គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ កនុងលនាះមាន

ព្គូមលតតយយរបស់ព្កសួងអប់រ ំ  ខាងរោា ភិ-

បាល ក៏បានចូលរួមកនុងសិកាា សាលាលនះ

ផងខដរ។ កនុងរយៈលពលបីនថងននសិកាា

សាលា ក៏មានការចូលរួមសព្មបសព្មួលពី

សំណាក់បងស្សី ៥នាក់ ខដលជាអនកជួយ

បលព្ងៀនលៅកនុងសិកាា សាលា     អំពីរលបៀប 

ែុសៗគ្មន ដូចជា ចលព្មៀង ខលបងកំសានែ

លបងព្បាជ្ា និងការបលព្ងៀនកូនលកាង។ 

ស្សបលពលលនាះខដរ លៅនថងចុងលព្កាយនន

សិកាា សាលា ខដលជានថងបិទវគគ ក៏មានការ

ចូលរួមពីសំណាក់លលាកអភិបាល គីលគ 

និងលលាកបូជាចរយ បីអងគ គឺលលាក ឪពុក 

តូលត លលាកឪពុក លពកព្ដូ និងលលាកឪពុក     

មានុ៉ច ខដលបានផែល់កិតតិយស កនុងការ

ខចកនូវសញ្ញា ប័ព្តជូនលៅ ដល់សិកាា កាម 

និងលធវើការសំណះសំណាល ជាមួយសិកាា -

កាម ខដលបានចូលរួម។ កនុងលនាះខដរ 

លលាកអភិបាល គីលគ ក៏មានព្បសាសន៍ថា 

“ែំុ្សូមនិយាយអំពីសាលាមលតតយយ ខដលពី

មុនសព្មាប់ភូមិភាគលយើងពុំសូវមានសាលា

មលតតយយលនាះលទ ពីលព្ពាះលោយសារខតមាន

លលាកព្គូ អនកព្គូតិច ប៉ុខនែខបជាមានកូន

លកាងលព្ចើន និងពុំសូវមានអនកខណនាដំូចជា

បងស្សីដូលចនះវលធវើឲ្យលយើងពិបាក លោយ 

សារលយើងព្តូវការលលាកព្គូ អនកព្គូ លព្ចើន

លដើមបីបលព្ងៀនពួកលគ និងលមើលខថពួកលគឲ្យ

បានលអ”។ លលាកអភិបាលបានបនែលទៀតថា  

“លៅកនុងនថងលនះ ែំុ្សបាយចិតតណាស់

លោយបានល ើញលលាកព្គូ អនកព្គូ ជាលព្ចើន

ខដលបានចូលរួម និងមានបងស្សីកនុងការ

ជួយខណនាពួំកគ្មត់ នូវចំលណះដឹងថាីៗ។ 

ដូលចនះម៉ោងវញិលទៀត វក៏ជាតព្មូវការរបស់

ភូមិភាគលយើង កនុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនុសស    ឲ្យមានចំលណះដឹងតាម

រយៈលលាកព្គូ   អនកព្គ ូជាពិលសសឲ្យពួក

លគបានទទួលនូវអំណរសបាយ ពីព្ពះជា-

មាច ស់តាមរយៈលលាកព្គូ អនកព្គូ ផងខដរ”។  

ស្សបលពលលនាះខដរអនកព្គូ ជា ស្សីញ៉វ 

អាយុ២២ឆ្ន  ំ មកពីព្ពះសហគមន៍ លបាយ៉-

ខប៉ត ក៏បានមានព្បសាសន៍ផងខដរថា 

“លនះជាលលើកទីពីររបស់នាងែំុ្ ខដលបាន

ចូលរួមកនុងសិកាា សាលាលនះ លហើយសិកាា

សាលាលនះ ក៏បានផតល់ចំលណះដឹងជាលព្ចើន

ដូចជារលបៀបននការបលព្ងៀនសិសស ការ

លរៀបចំលមលរៀន លហើយនិងសិលបះ”។ អនកព្គូ

បាន បនតលទៀតថា “តាមបំណងចិតត របស់ែំុ្ 

ែំុ្ចង់លអាយមានសិកាា សាលាលនះ លព្ចើន

ដងលទៀត លហើយនិងមានរយៈលពលយូរ”។  

លោយៈ មយុ សាលមត៉ 
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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

កាលពីនថងទី១៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង បានលរៀបចំនូវកមាវធីិែួបកំលណើ តដល់ 

លលាកបូជាចរយ តូលតត អាយុ ៤៩ឆ្ន ំ្ នចូលអាយុ ៥០ឆ្ន ។ំ 

កមាវធីិលនះមានការចូលរួមពីសំំណាក់បុគគលិក របស់ព្ពះសហ-

គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង យ៉ាងសបាយរកីរាយ។ 

ទ្ិវាសន្តិភាររិនរនលាក ២១ កញ្ញា  
 លៅកនុងបរលិវនសួននាគសនែិភាព ព្កុង

បាត់ដំបង កាលពីនថងទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១២ បានព្បារពធទិវសនែិពិភពលលាក 

២១ កញ្ញា  យ៉ាឱឡារកឹ។ ទិវសនែិភាព

ពិភពលលាកលនះលធវើលឡើង កនុងលគ្មលបំណង

បលងាើន និងពព្ងឹងទំនាក់ទំនាក់កនុងចំលណាម

ព្បលទសជិតខាងតាមរយះ ពព្ងីកបណាែ ញ

របស់ែលួន លោយការចប់អារមាណ៍ជាបុគគល

និងសាថ ប័ននានា លហើយបលងាើតការយល់ដឹង

នូវគំនិតសនែិភាព លឆ្ា ះលៅរការលោះ

ស្សាយទំនាស់លផសងៗ និងជាពិលសសចង់

បង្ហហ ញ ឲ្យសាសនាទងំអស់លៅលលើពិភព

លលាកមានសនែិភាព លោយបំបាត់នូវ

ទំនាស់លផសងៗរវងសាសនា។ កមាវធីិបាន

ព្បារពធលឡើងលវលាលមាង៉ ៧នឹង៣០នាទីព្ពឹក

លោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លលាក ឌ្ី 

លថហូយ៉ា តំណាងព្កុមការង្ហរលដើមបីសនែិ

ភាព លលាក ណិប លៅ តំណាងសាសនា 

កាតូលិក ព្ពះលតជគុណ សុវជិាា  តំណាង

សាសនាព្ពះពុទធ  និងមានតំណាងសាស- 

នាឥសាល ម ក៏បានចូលរួមជាគណៈអធិបតី

ផងខដរ។ កមាវធីិលនះលធវើលឡើងលោយមាន

ការគ្មពំ្ទពីសាសនានីមួយៗ លដើមបីសនែិ

ភាព និងមានការសហការណ៍ជាមួយ

សមតថកិចច ព្កុងបាត់ដំបងផងខដរ។   ទិវ

សនែិភាពពិភពលលាកលនះ បានព្បារពធកនុង

ព្កុងបាត់ដំបង ជាលលើកទី៤លៅកនុងឆ្ន ំ

លនះ។ ស្សបលពលលនាះ លលាក ឌ្ី លថហូយ៉ា

ក៏បានមានព្បសាសន៍ខដរថា “ព្កុមការង្ហរ 

លដើមបីសនែិភាពលយើងលនះ គឺបលងាើតលឡើង

លដើមបីឲ្យព្បលទស ខដលមានជំលលាះទងំ

អស់លៅលលើពិភពលលាក     នឹងជាពិលសស 

ព្បលទស កមាុជា នថ ឡាវ និងលវៀតណាម 

បលងាើតនូវសនែិភាពរវងគ្មន នឹងគ្មន  លដើមបីឲ្យ

ព្បលទសជាតិមានការអភិវឌ្ឈន៍ និងរកីចំលរ ើន

លៅនថងអនាគត”។ ស្សបលពលលនាះខដរ 

លលាក ណិប លៅ ក៏មានព្បសាសន៍ ផង

ខដរថា “សូមឲ្យសាសនាទងំអស់ខណនាំ

មនុសស លោយខសវងរកសនែិភាព កុំខណនាំ

ឲ្យមានព្គ្មប់មីនលៅកនុងចិតត ពីលព្ពាះសនែិ

ភាពលកើតលចញពីចិតត របស់បុគគលមាន ក់ៗ

លហតុលនះ លបើបុគគលមាន ក់មាននូវព្គ្មប់មីន

កនុងចិតតលនាះនឹងលធវើឲ្យព្បលទសជាតិ និង

សាសនា ទងំអស់នឹងមានជំលលាះ។ 

លោយ:មយុ សាលមត៉ 

កមមវិធីបិទ្វគគសលាមនតតយយ 
រន្លកេមី 

 កាលពីនថងទ២ី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២  បិទវគគសាលាមលតត

យយពនលកថាីលៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ កមាវធីិបិទវគគ

លនះមានលគ្មលបំណងចង់លអាយ មាតាបិតាសិសសបានល ើញកូន

របស់ែលួនបង្ហហ ញសមតថភាពដូចជា   ការលព្ចៀង   សំខដងកាយវកិារ 

និងផតល់រង្ហវ ន់ជូនដល់សិសសពូខក។ កមាវធីិលនះក៏មានការចូលរួមពី

សំណាក់លលាកបូជាចរយ តូលតត បងស្សី អនកព្គូ មាតាបិតានិង

សិសោនុសិសស ខដលសិសសមលតតយយព្បមាណ ៩០នាក់។ ស្សប

លពលលនាះខដរ លលាកបូជាចរយ តូលតត ក៏បានមានព្បសាសន៍ផង

ខដរថា “កនុងនថងលនះែំុ្សបាយចិតតខាល ងំណាស់ ខដលបានចូលរួម

កនុងកមាវធីិបិទវគគរបស់សាលាមលតតយយពនលកថាី។ កនុងលនាះែំុ្សូមអរ

គុណចំលពាះបងស្សី និងអនកព្គូ ខដលបានខថទនឹំងផតល់ចំលណះដឹង

ដល់ពួកលគ លហើយលនះពិតជាពិលសសខាល ងំណាស់សព្មាប់ែំុ្ នូវ

លពលបានល ើញការសំខដងរបស់ពួកលគ”។ បនាទ ប់ពីលលាកបូជាចរយ

បានមានព្បសាសន៍រួចមក មានកមាវធីិខចករង្ហវ ន់ដល់សិសសពូខក

ចំនួន១៥នាក់ ខដលមានកំរតិែុសៗគ្មន ដូចជាកំរតិទប កំរតិមធយម 

និងកំរតិែាស់។ អនកព្គូ មំុ ជាព្គូបលព្ងៀនលៅសាលាមលតតយយពនលកថាី

ក៏បានព្បាប់រតនៈលយើងខដរថា “តាមពិតលៅកមាវធីិបិទវគគលនះ គឺ

លយើងខតងខតលធវើជាលរៀងរាល់ខែព្បាពីំរ បុ៉ខនតលោយសារខតមានជំងឺ

មោង៉ ខដលសាហ្គវលធវើលអាយលយើងសលព្មចចិតតផ្កអ ក និងលលើកយក

មកលធវើកនុងខែព្បាបួំនវញិ”។ ចុងប ច្ ប់ននកមាវធីិលនះ ក៏មានការ

សំខដងជាលព្ចើនពីកុមារា កុមារ ី ខដលជាសិសសព្គប់កំរតិកនុងការ

សំខដងជូនដល់អនកចូលរួមបានទសសនា នូវសមតថភាពរបស់ពួកលគ 

ខដលសិកោលរៀនសូព្តអស់រយះលពលមួយឆ្ន មំក។     

  កនុងនថងទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ 

ជាលរៀងរាល់ឆ្ន  ំ លៅព្ពះសហគមន ៍កាតូលិក

បាត់ដំបង ខតខតងព្បារពវពិធី ែួបកំលណើ ត

របស់លលាកភិបាល គីលគ ហវីកាលរដូ យ៉ាង

សបាយរកីរាយ។ កនុងនថងលនាះខដលមាន 

បុគគលិក ព្ពមទងំបងបអូនព្គីសតបរស័ិទជា

លព្ចើន បានចួលរួមយ៉ាងកុះករ លដើមបរីកីរាយ

កនុងនថងែួបរបស់លលាកអភិបាល។ ស្សបលពល

លនាះខដរមានតំណាងបុគគលិក តាមកខនលង

នីមួយៗ បានជួននូវកាដូអនុសោវរយី៍ ជា

លព្ចើនដល់លលាកអភិបាលផងខដរ។ 
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 លោយ:អាន ឬទ្វិរដ្ឋ  
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កមាវធីិែួបកំលណើ តរបស់បងស្សី ឡឺ ធី បី៊ លសសីុល  

បានលរៀបចលំឡើងកាលពីលាង ចនថងទី២៣ ខែក្ា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅ

មណឌ លលមតាត ករុណា។ 

កមាវធីិលនះមានការចូលរួមពីសំណាក់លលាកបូជាចរយ តូលតត 

លលាកបូជាចរយ មាន៉ុច និងយុវជន កុមារា កុមារ ី              

ខដលសាន ក់លៅសិកោលៅទលីនាះ  

ព្ពមទងំព្កមុរបារំបស់ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង យ៉ាង

សបាយរកីរាយ លោយមានការរាលំលងកមោនែលទៀផង។  


