
8 ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

 

  កាតលិូក 
មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍ 

Our Family 
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    ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  ព្បចខំែ តុលា ឆ្ន  ំ២០១២  លលែ  ៤៤ 

សកិ្ខា សាលាព្រះគម្ពីរជាម្ូលដ្ឋា ន 

 រិធីគោររព្រះបរម្សរ និងព្រះវិញ្ញា ក្ានធ ព្រះម្ហាវិរក្សព្រ   ទំរ័រ ២ 

 ក្ខរព្បក្រួក្ីឡាគរក្ខា ន់ដូ គព្រើសគរ ើសគរើងឯក្   ទំរ័រ ៦ 

ទំរ័រ ៣             
 អបអរសារទររិធីបុណ្យភ្ុ ំ ទំរ័រ ៤-៥ 

សមូស្សែងរកចនំចុស្ែរខសុគ្នា ចនំនួ៩ចនំចុ 
ល្លែងក្ំសានត 

គអម៉ា នូល្អល 
សំលេងពីព្ពះសហគមនក៍ាតូេិក 
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 ៍

 
ការយិាលយ័ផ្សព្ែផ្ាយព្ត័ម៌ាន 
ព្ព្ះសហគមន ៍កាតលិូក រតនះ 

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

រ័រ៌មនព្បចលំ្ែ ភមូ្ិភាគ បារដ់បំង 
•ថ្ងាទី០៩-១៣ តុ្ល្ង: ពិធី ូ្ត្ខវន ខៅ្ពះ ហ-
គមន៍ ល្ពក បូវ ខធវើខ ើងកនុងខោលបណំង រលឹំក
វញិ្ញា ណកខនធអនក លដលបានសាា ប់ កនុងរយះខពល្បា ំ
ថ្ងា លដលមានខល្ងកឪពុក បង្ ី គណៈកមាា -
ការណ៍  និងបអូនជា្គី ដបរ ័ិទលដលបានចូលរួម។ 
•ថ្ងាទី១៤ តុ្ល្ង: ពិធីបុណយភ្ុ  ំលដលមានបងបអូន្គ-ី
 ដបរ ័ិទ ចូលរួមយ៉ងខ្ចើនកុះករ ខៅ្ពះ ហ-
គមន៍ ខ ៀមរាប។ 
•ថ្ងាទី២៣ តុ្ល្ង: ការ្បជុប៉ំា ទូរ៉ាល កនុងខោល-
បណំងវ៉យត្ថ្មាការងារ ខៅ្ពះ ហគមន៍ ខ ៀ-
មរាប។ 
•ថ្ងាទី០៩-១៣ តុ្ល្ង: ខៅ្ពះ ហគមន៍ កពំង់ធ ំ
មានពីធី ូ្ត្ខវន និងកាន់ខវនរយះខពល្បាថំ្ងា។ 
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  កនុងរយះលពលព្បាពីំរថ្ថងថ្នការកាន់

ទុកខ ព្គប់ព្បជារាស្រសដទទូងំព្បលទសមានការ

លកើតទុកខជាខ្ល ងំ នឹងមានចិតតយ៉ងលព្កៀមព្កំ 

និងអាលលាះអាល័យជាប៉ុនលពក ចលំ ះ

ព្ពះមហាវរិកសព្ត ព្ពះវររាជបិតាឯករាជយ 

បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខែែរ 

ខដលព្ទង់បានលោយព្ពះទវីងគត់លៅ។  

រិធីគោររព្រះបរម្សរ និងព្រះវិញ្ញា ណ្ក្ានធ  

ធំលធងចំល ះព្ពះមហាវរិកសព្ត ព្ពះបាទ

ព្ពះនលរាតតម សីហនុ។ លៅកនុងល ះក៏មាន

ការចូលរួមពីតំណាង មនទីរធមែការណ៍

សមាគមន៍ព្គីសតោទ ន ព្ពះសហគមន៍   

កាតូលិកបាត់ដំបង ព្ពមទងំអងគការ  

ព្បមាណជា ៥០០ ក់។ កនុងល ះលលាក

លទព បញ្ញា  ជាព្គូគង្វា លខ្ងោស ព្គី-

សតោទ ន ក៏បានព្បកាសលហតុអំពីពិធីព្ពះ

បរមសព ខដលថា “លនះជាថ្ថងចុងលព្កាយ

ថ្នការកាន់ទុកខ ខដលមានរយះលពលព្បាពំីរ

ថ្ថង លហើយកនុងថ្ថងលនះជាថ្ថងពរលពញលោយ

លសចកតីទុកខ លោយព្ពះបាទព្ពះនលរាតតម 

សីហនុ បានចូលយងទីវងគត់លៅថ្ថងទ១ី៥ 

ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ លវលាលមាង៉០១:២០

 ទីយប់ លៅមនទីរលពទយទីព្កុងលប៉កាងំ 

ព្បលទសចិន”។ ប ទ ប់ពីការព្បកាសលហតុ 

ពិធីព្ពះបរមសពរួចមក កនុងល ះលលាក   

គឹម ោរាវ៉ុធ និងអនក ង គយ កាញ្ជ  

ជាព្គូគង្វា លោស ព្គីសតោទ ន បានអាន 

លោយៈមុយ សាលមត៉ 

 កាលពីថ្ថងទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្ន ំ

២០១២ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

បានចូលរួមលធាើការលោរពព្ពះសព និងព្ពះ

វញិ្ញា ណកខនធ ព្ពះមហាវរិកសព្ត លៅព្ពះ

វហិារ លសចកតីលមតាត ករុណាថ្នព្ពះព្គីសត

លែតតបាត់ដំបង។ ពិធីលោរពព្ពះបរមសព

និងព្ពះវញិ្ញា ណកខនធ របស់ព្ពះមហាវរិកសព្ត 

បានព្បារពធលឡើងកនុងលោលបំណង គឺចង់

បង្វា ញជាតិោស ខតមួយ ព្ពះមហា-

កសព្តខតមួយ និងជាព្បជារាស្រសតថ្នជនជាតិ

ខែែរខតមួយលដើមបីរួបរួមោន  នូវការដឹងគុណដ៏ 

សនត ីគេគរសា គៅព្កុ្ង លសីុយី ឺ

លហតុ ងលឆលើយតប លៅបងស្សីមារ៉ថីា៖ 

លហតុដូចលមតចបានជាបងស្សី សួរ ងែំុ្ថា 

លតើបងអាចស្សឡាញ់ព្ពះជាមាច ស់ដ៏សបបុ- 

សដូច ងែំុ្បានខដរឬលទ? ព្បសិនលបើបង

បានយល់លសចកតី ខដល ងែំុ្ធ្លល ប់សរលសរ

ល ះបងក៏ជាលសចកតីស្សឡាញ់ និងភាពដ៏

តូចតាច និងភាពែាះខ្តរបស់ ងែំុ្។ 

មយង៉លទៀត គឺ ងែំុ្មានលសចកតីសងឃឹម

យ៉ងមាលំៅលលើធម៌លមតាត ករុណា របស់ព្ពះ

អងគជានិចច។ លសចកតីលនះ ជាកំណប់ខតមួយ

គត់របស់ ងែំុ្។ លហតុអាីបានកំណប់លនះ

មិនអាចលៅជាកំណប់ របស់បងឯងបាន

ខដរ? សូមលអាយបងឯងយល់ចាស់អំពី

ការស្សឡាញ់ព្ពះលយសូ៊។ គឺលពលលយើង

លែោយ លពលលយើងោែ នចង់បានអាី លពល

លយើងោែ នគុណសមបតតិ... គឺលៅលពលល ះ 

ព្ពះហឬទ័យស្សលាញ់ របស់ព្ពះអងគអាច

ជំរះ និងខព្បចិតតលយើងបាន(...)។ លព្ៅពីការ

ទុកចិតតនឹងព្ពះអងតោែ នអាី ខដលអាចលធាើឲ្យ

លយើងមានលសចកតីស្សឡាញ់លទ។   លថលរោ  

ព្ពះហឬទ័យព្ពះលយសូ៊ និងរួមរស់យ៉ង

សនិតោន លជាមួយព្ពះអងគ”។ ព្បសិនលបើ

មិតតអនកអាន មិនទន់យល់ចាស់លៅ

លឡើយអំពីការលដើរតាមផលូវដ៏តូចោមញ្ាលនះ 

ចូរលមើល កយរបស់ លថលរោ លនះ “ព្ពះ

លយសូ៊  មិនសូមលអាយ ងែំុ្ព្បព្ពឹតតអំលពើ

អោច រយលទ គឺព្ពះអងគសូមឲ្យ ងែំុ្លះបង់

ែលួនឯង និងអរព្ពះគុណព្ពះអងគ”។ “លស-

ចកតីស្សលាញ់ គឺផតល់អាីៗទងំអស់ ព្ពម

ទងំផតល់ជីវតិែលួនឯងខថមលទៀតផង”។ លៅ

ថ្ថងព្ពហសបតពិសិដឋ ឆ្ន ១ំ៨៩៦ លថលរោ

ឈឺ លហើយយប់ហនឹង…... (តលលែលព្កាយ)  

បញ្ញជ ក់បានយ៉ងចាស់ អំពីអតតន័យដ៏ទូលំ

ទូលាយថ្នផលូវដ៏តួចតាចរបស់ ងែំុ្ កនុង

សំបុព្តចុងលព្កាយ ខដល ងបានលផ្ើរជូន

បងស្សី លលអូនី លៅលពលបងស្សីចកលចញ

ពីអារាមមដងលទៀត៖ “សុភមងគលខតមួយគត់

លៅលលើខផនដីលនះគឺ លយើងែំព្បឹងជានិចច 

លដើមបីយល់ថាចំខណក ខដលព្ពះលយសូ៊

ព្បទនលអាយលយើងជាចំខណកដ៏លអព្បលសើ។ 

សូមលអាយបងស្សីរវល់ អំពីលសចកតីខតមួយ

គត់ ខដលចបំាច់គឺបងអាចបំលពញកិចចការ

ព្បចថំ្ថងរបស់បងកនុងលលាកីយ៍លនះ លោយ

មានលោលបំណងខតមួយគត់    គឺចង់ោប់   

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានោគ ល់ សនតី លថលរ

ោ លៅព្កុង លីសីុយឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនត

អាននូវព្បវតតិ របស់សនតី លថលរោ បនតលទៀត។ 

លតើ លថលរោ បានសរលសរអាីែលះ ខដលបញ្ញជ ក់ថា

ជាលសចកដីស្សឡាញ់?លតើ លថលរោ បាន

និយយ កយោមញ្ាយ៉ងដូចលមតចខដរ លៅ

កនុងអតថបទលនះ? ដូចលនះ សូមអានកនុងអតថបទ

ខ្ងលព្កាម លនះទងំអស់ោន ។ 

នូវជីវៈព្បវតតិសលងខប របស់ព្ពះករុណា

ព្ពះបាទនលរាតតម សីហនុ ព្ពះមហាកសព្ត 

ថ្នព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ព្ពះអងគព្បសូត

លៅថ្ថងអង្វគ រ ១១លកើត ខែកកតិក ឆ្ន ចំ ចតាា -

ស័ក ព.ស២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ថងទី៣១ ខែ

តុលា ឆ្ន ១ំ៩២២ លៅរាជធ្លនីភនំលពញ។ ពី

ឆ្ន ១ំ៩៣០ ដល់១៩៥០ព្ពះអងគបានចូល

សិកោលៅ ោលាបឋមសិកោ Francois 

Baudoin និងវទិយល័យព្ពះសីុសុវតថិ រាជ-

ធ្លនីភនំលពញ វទិយល័យបារាណោសឡូ

នបា (ycee chasseloup Laubat ) លៅថ្ព្ព 

នគរ(លវៀតណាមខ្ងតបូង)។ ព្ពះអងគបាន

ព្គងរាជយសមបតិតលៅថ្ថងទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ំ

១៩៥១។ ប ទ ប់ពីព្បលទសកមពុជាបាន

ទទួលឯករាជយពីព្បលទសបារាងំ ព្ពះអងគ

បានោក់រាជយថាា យព្ពះបិតា លៅថ្ថងទី០២ 

ខែមិ  ឆ្ន ១ំ៩៥៥។ ប ទ ប់មកលទៀតព្ពះ

អងគបានលឡើងព្គងរាជយលលើកទ២ី លៅថ្ថងទី

២៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៣ លហើយព្ទងក់៏ោក់

រាជយវញិលៅថ្ថងទី០៧ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០០៥។ 

លព្កាយពីការោក់រាជយ ព្ពះអងគព្តូវបានលគ

ថាា យព្ពះកិតតិត មថា ព្ពះមហាវរិកសព្ត។ 

លៅកនុងពិធីចុងលព្កាយ ថ្នព្ពះរាជពិធី

លោរពព្ពះបរមសព និងលោរពព្ពះវញិ្ញា កខនធ

ព្គប់ោស និកាយទងំអស់ ព្ពមទងំ

ោថ ប័នអងគការ   បានយកកំរងផ្កា មក

ថាា យ និងសែឹងោែ ធចំល ះព្ពះភក្រកតឆ្យ

លកខណ៍ លោយទឹកចិតតយ៉ងលព្កៀមព្កំ  

ចំល ះការលោយទីវងគត់របស់ព្ពះអងគ។  

ព្រះម្ហាវិរក្សព្រ ព្រះក្រណុា ព្រះបាទនគោរតម្ សហីនុ 

Ph
ot

o:
 A

n 
Ri

tty
ra

th
 



លោយៈមយុ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 6 
ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

សកិ្ខា សាលាព្រះគម្ពីរជាម្ូលដ្ឋា ន 

 កាលពីថ្ថងទី ២៩-៣១ ខែ តុលា 

ឆ្ន  ំ ២០១២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង មានសិកាខ ោលា ខដលសដីអំព ី

ព្ពះគមពីរជាមូលោឋ ន។ សិកាខ ោលាលនះលធាើ

លឡើងកនុងលោលបំណងពីរ កនុងល ះលោល

បំណងទី១ គឺចងន់ិយយអំពីការបង្វា ញ

លអាយល ើញ នូវជំលនឿដ៏រងឹមា ំ និងបលងាើន

បទពិលោធន៍ជាមួយព្ពះបនទូល ខដលក-

ោងព្ពះសហគមន៍ និងយកចិតតទុកោក់

ោត ប់ព្ពះបនទូល លោយយកការអានព្ពះ

គមពីរ លដើមបីខសាងយល់ពីជីវតិរបស់ែលួន។ 

ចំខណកលោលបំណងទី២ គឺចងល់អាយ

ពនលកថែី ខដលទទួលជំហាន និងជព្មុចទឹក

រួច មានឱកាសបានចូលរួម ខសាងយល់

ពីោរៈព្បលយជន៍ថ្នព្ពះគមពីរ និងបលងាើន

បទពិលោធន៍ សព្មាប់ការយល់ដឹងលអាយ

កាន់ខតចាស់អំពីព្ពះគមពីរ។ សព្មាប់សិកាខ

ោលាលនះ បានលរៀបចំរួចមកលហើយ ខដល

មានភូមិភាគកំពងច់ម នឹងភូមិភាគភនំលពញ 

ចំខនកភូមិភាគបាត់ដំបង ក៏បានលរៀបចំ នូវ

សិកាខ ោលាលឡើងខដរ លោយមានការចូល

រួមពីព្ពះសហគមន៍ដូចជា ព្ពះសហគមន៍ 

តាខហន សនឹង ទំពូង ខ្ន ចរមាស និគម 

ោា យសីុសុផុន លបាយ៉ខបត លសៀមរាប   

តាអំុ៊ តំបន់កំពង់ធំ និងព្ពះសហគមន៍ កា-

តូលិកបាត់ដំបង ជាមាច ស់ផទះ លោយមាន

អនកចូលរួម ៩៨ ក់។ កនុងល ះក៏មានការ

ចូលរួមពីសំណាក់លលាកអភិបាល អាន់តូនី

ខដលជាអភិបាលព្គប់ព្គង ភូមិភាគកំពង់-

ចម លលាកឪពុក បងព្បុស បងស្សី និង

អនកសព្មបសព្មួល កនុងសិកាខ ោលាជា

លព្ចើនរូបលទៀតផងខដរ។ លលាក កាន ប៊ុយ 

ខដលជាអនកសព្មួបសព្មួល លៅកនុងកមែវធីិ

លនះបានព្បោសន៍ខដលថា “សព្មាប់

ព្បលទសកមពុជា នឹងគណៈកមាែ ការណ៍អនដរ

ភូមិភាគ ព្ពមទងំសមាគមន៍ព្ពះគមពីរ 

បានលរៀបចំ លអាយមានសិកាខ ោលាទងំបី

ភូមិភាគលនះលឡើង គឺមានលោលបំណង 

ផដល់ឱកាសមួយ នឹងលមលរៀនមួយ  លដើមបីជា  

បទពិលោធន៍មួយ កនុងការផដល់ដល់បងបអូន

ខដលបានជព្មុចទឹកលហើយ ជាពិលសសដល់

បងបអូន ខដលជាពនលកថែី ដូចជាលគទទួល

បានឱកាសមួយលទៀត បានយល់ោគ ល់អំពី

ព្ពះគមពីរ និងព្ពះបនទូលលៅលពល ខដលលគ

បានអានផ្កទ ល់ែលួន”។ លលាកបានបនដលទៀត

ថា “លនះក៏ជាមលធយបាយមួយ ប ទ ប់ពីការ

លរៀនអប់រជំំលនឿ កនុងរយះលពលយូររបស់ពួក

លគ លោយមានព្ពះគមពីរជាអនកផដល់ នូវ

ចំលណះដឹងបខនថមលទៀត”។ លៅកនុងកមែវធីិ

ថ្នសិកាខ ោលាលនះ កញ្ញា  រួម ខ្ន់ោ 

អាយុ ១៨ឆ្ន  ំ មកពីមណឌ ល ដុនបូសាូថ្ព្ជ

លកាង បានមានចំណាប់អារមែណ៍ និងមាន

ព្បោសន៍ខដលថា “ែំុ្មានការចប់

អារមែណ៍ជាខ្ល ងំ ចំល ះការចូលរួមរបស់

 ងែំុ្ផ្កទ ល់ លហើយក៏ជាលលើកទីមួយផងខដរ

សព្មាប់ ងែំុ្។ លៅកនុងរយះលពលបីថ្ថង

លនះ ែំុ្បានទទួលនូវបទពិលោធន៍យ៉ង

លព្ចើនដូចជា ការខសាងយល់ពីព្ពះគមពីរ ការ

ោត ប់ព្ពះបនទូល និងការខចករខំលកនូវបទ

ពិលោធន៍ចំលណះដឹងលផសងៗ អំពីជិវតិែលួន

ឯង និងព្ពះគមពីរ”។ ស្សបលពលល ះខដល 

លលាក វាស  អាយុ ២២ឆ្ន  ំ មកពីព្ពះ

សហគមន៍ លសៀមរាប បានព្បាប់ដល់រតនៈ

លយើងខដលថា “សព្មាប់ែំុ្ផ្កទ ល់ ចំល ះ

សិកាខ ោលាលនះ ពិតជាមានោរៈសំខ្ន់

ណាស់សព្មាប់លយើង ខដលជាព្គីសដបរសិ័ទ 

លហើយកមែវធីិលនះ បានផដល់ចំលណះដឹងជា

លព្ចើនដល់រូបែំុ្លទៀតផង”។ ចុងបញ្ច ប់ថ្ន

សិកាខ ោលាព្ពះគមពីរ ក៏មានការចូលរួមពី

សំណាក់លលាកអភិបាល គីលគ  លៅកនុងពិធី

អភិបូជា កនុងការខចកព្ពះគមពីរ និងសញ្ញា   

ប័ព្តដល់អនក ខដលបានចូលរួមផងខដរ។   

ក្ខរព្បក្រួកី្ឡាគរក្ខា ន់ដូ គព្រើសគរ ើសគរើងឯក្ 

     ព្គប់កីឡាទងំអស់លៅលលើពិភពលលាក 

ខតងខតមានការព្បកួតព្បខជង និងចង់បាន

នូវកិតតិយស ជូនជាតិមាតុភូមិ។ លៅកនុង

ល ះកីឡាលតកាា ន់ដូ ក៏មិនលមើលរលំង់បាន

ខដរ ពលីព្ ះកីឡាព្បលភទលនះមានការចប់

អារមែណ៍យ៉ងលព្ចើនពីសំណាក់បងបអូនព្គប់

មជឍោឋ ន មិនគិតថាជាជាតិអាលី ះលទ។ 

 ការព្បកួតកីឡាលតកាា ន់ដូ លព្ជើលរ ើស

លជើងឯកទូទងំព្បលទសព្បចឆំ្ន  ំ ២០១២ 

របស់ព្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បាន

លធាើការព្បកួតកាលពីថ្ថងទី ០១-០៧ ខែ 

តុលា ឆ្ន  ំ ២០១២ លៅរាជធ្លនីភនំលពញ។ 

ការព្បកួតរបស់ព្កសួងអប់រលំនះ មាន

លោលបំណង លដើមបីខសាងរកកីឡាករ កីឡា

ការនីិ ខដលមានលទពលកាសលយ ផគួបផសំ

ជាមួយ នឹងសមតថភាព ព្ពមទងំ

បលចចកលទសលអៗ កនុងការ ពួំកលគចូលរួម

កនុងព្កុមជំលរ ើសជាតិ។ ព្ពឹតតិការណ៍ដ៏ធំលនះ 

មានកលឹបចូលរួមព្បកួត ៣៧កលឹប ខដលមាន

ព្កបែណឌ័ លផសងោន ដូចជា WTF  និង  ITF ។  

លហើយការព្បកួតមានពីរព្បលភទ គឺលតកាា ន់ដូ 

WTF និង ITF ចំខនកឯកលឹប កាតូលិក របស់

ព្ពះហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង ព្បកួត

កនុងព្កបែណឌ័  WTF ។ សរុបទងំកីឡាករ 

កីឡាការនិី ខដលបានោក់ កយព្បកួតលៅ

កនុងឆ្ន លំនះមានចំនួន ៧៣៩ ក់។ 

សព្មាប់កលឹប កាតូលិកបាត់ដំបង មានកី-

ឡាករ កីឡាការនិី ចូលរួមលធាើការព្បកួត

ចំនួន ៧ ក់ ខដលព្បកួតទំនង់ែុសោន  

និងខផនកែុសោន   រួមមានខផនកលមគុណបុរស 

 រ ីព្ពមទងំខផនកព្បយុទធបុរសជាព្កុម និង

ខផនកព្បយុទធ ឯកាត ជនបុរស។ កនុងល ះ

លព្កាមការដឹក រំបស់លលាកព្គូ ឌួង វុទធី ជា

លិទធផលកលឹប កាតូលិកបាត់ដំបង ដលណើដ ម

បានលមោយចំនួន ៥លព្គឿង ព្បាក់១  នឹង

សំរទិធ៤។ កីឡាករ កីឡាការនិី ខដលបាន

ជាប់ចំណាប់ថាន ក់រួមមាន កីឡាការនិី លឹម 

គឹមលហង ព្បកួតកនុងវញិ្ញា ោរខ្ងខផនកលម

គុណ  ទទួលបានចំណាប់ថាន ក់លលែ២ និង  

កីឡាករព្បកួតកនុងវញិ្ញា ោរកនុងខផនកព្បយុទធ

ជាព្កុមរួមមាន កីឡាករ ចិព្ត ល ៉ កីឡាករ 

វ ិ រទិធធ្ល នឹងកីឡាករ មុយ ោលម៉ត ទទួល

បានចំណាប់ថាន ក់លលែ៣ ព្ពមទងំកីឡា

ករ ឌួង វុទធី ព្បកួតកនុងទំនង់ធងន់ទទួលបាន

ចំណាប់ថាន ក់លលែ៣ ផងខដរ។ ការព្បកួត

កីឡាលតកាា ន់ដូទងំពីរព្កបែណឌ័ បានបញ្ច ប់

លោយទទួលភាពលជាគជ័យ និងមានការោំ

ព្ទពីសំណាក់បងបអូនជាតិ   និងអនដរជាតិ។  

លោយៈ មយុ សាលមត៉ 
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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

កាលពីថ្ថងទី ២៣-២៥ ខែ តលុា ឆ្ន  ំ២០១២ មានការព្បជំុ បាស៉ទូ
រាល៉លលើកទ ី១៣ របស់ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។  

ការព្បជំុលនះលធាើលឡើងកនុងលោលបំណង ចង់លអាយអនកដឹក ពំ្ពះ

សហគមន ៍នីមួយៗអនវុតតន៍ នវូខផនការយុទធោស្រសដ ។ 

លហើយលោលបំណងមួយលទៀត គឺចង់ពព្ងឹងជំលនឿអនកដឹក  ំរពឺ្គីសដ

បរស័ិទ លអាយកាន់ជំលនឿកាន់ខតរងឹមា ំលដើមបបីលព្មើព្ពះសហគមន៍។  

អបអរសាទររធិីបុណ្យភ្ុំ 
     ប ទ ប់ពីការកាន់លវនអស់រយះលពល

១៤ថ្ថង របស់បងបអូនព្គីសតបរស័ិទរួចមក 

ពិធីបុណយភជុំក៏ចូលមកដល់កាលពីថ្ថងទី១៥ 

ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅលវលាលមាង៉១០

 ទីព្ពឹកលៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបា-

ត់ដំបង។ ពិធីបុណយលនះលធាើលឡើងជាលរៀង

រាល់ឆ្ន  ំ និងមានជំលនឿ តាងំពីចស់ៗមក

លមល៉ះ។ ពិធីបុណយភជុំលធាើលឡើងកនុងលោល

បំណង លដើមបីថាា យអភិបូជារួមជាមួយនឹង

ការអធិោឋ ន ជួនចំល ះសនតបុគគលទងំ 

ឡាយ ខដលបានខចកឋានលៅ។ កនុងពិធី

បុណយលនះ  មានការចូលរួមពីលលាកបូជា

ចរយ តូលតត នឹងបងបអូនជាព្គីសតបរស័ិទ

យ៉ងលព្ចើន ខដលបងបអូនែលះមកពីទីឆ្ង យ

លទៀតផងកនុងការមកចូលរួម នឹងោច់ញ្ញា តិ

លៅកនុងឱកាសថ្នពិធីអភិបូជា សព្មាប់អប

អរោទរថ្នពិធីបុណយភជុំ។ ស្សបលពលបង

បអូនព្គីសតបរស័ិទបានមកចូលរួម ថ្នពិធីអភិ

បូជាថ្នបុណយភជុំលនះ ពួកោត់បានយកនំ

ចំណីអាហារ ខផលលឈើ និងលភសជជះព្គប់មុែ     

លដើមបីយកមកលអាយលលាកបូជាចរយ លធាើពិធី

ព្បសិទធិពរលៅកនុងលពលអភិបូជា។ កនុងល ះ

ប ទ ប់ពីលលាកបូជាចរយ តូលតត បានថាា យ

អភិបូជារួចមក លលាកបូជាចរយក៏មាន

ព្បោសន៍ទក់ទងនឹងពិធីបុណយភជុំ ខដល

ថា “សព្មាប់លយើងជាព្គីសតបរស័ិទបុណយភជុំ

គឺជាបុណយរបស់លយើងលៅកនុង ោស ព្គី

សតលហើយក៏ជាបុណយ ខដលលយើងជួបជំុោន

ជាមហាព្គួោរខតមួយលហើយមហាព្គួោរ    

ក៏មានអតថន័យថា លយើងមានសហភាពរវាង

ជនដ៏វសុិទធទងំឡាយមានសហភាពលហើយ

សហភាពលនះ គឺជាសហភាពរវាងជន

ខដលោល ប់លៅលហើយ លហើយនឹងអនកខដល

កំពុងរស់លៅនឹងមានជំលនឿ លៅលលើព្ពះជា

មាច ស់ទងំបងបអូនទងំអស់ ខដលជាមនុសស

សុចរតិ”។  លពលចុងបញ្ច ប់ថ្នពីធីបុណយ

ភជុំ បងបអូនបានទទួលទនអាហាររួមោន

យ៉ងសបាយររីាយ ថ្នការជួបជំុោន លនះ។   

លោយ:មយុ សាលមត៉ 

ក្ខរព្បគលស់ញ្ញា ប័ព្រដលស់សិសរន្រនតី 
សម័្យបញ្ចប់ក្ខរសកិ្ាវគគ២ 

 កាលពីលាង ចថ្ថងទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្ន  ំ២០១២ មានកមែវធីិ

ព្បគំុតក្រនដីរបស់សិសស PMP ខដលបញ្ច ប់ការសិកោខផនកតក្រនដីសម័យ

វគគ២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ លោលបំណងថ្ន

កមែវធីិលនះ គឺលធាើលឡើងលដើមបីលអាយសិសសទងំអស់ បានបលញ្ជញ

សមតថភាពរបស់ែលួន និងលទពលកាសលយ ខដលសិសសទងំអស់បាន

សិកោរយះលពលយូរ កនុងការយកមកបង្វា ញដល់ទសសនិកជន 

ខដលបានអលញ្ជ ើញចូលរួមលៅកនុងកមែវធីិលនះ។ លហើយមយង៉វញិ

លទៀត លដើមបីលអាយពួកលគមានចិតតកាល ហាន និងពព្ងឹងសមតថភាព

ផ្កទ ល់ែលួន កនុងការលលងតក្រនតីជាមួយនឹងឧបករណ៍។ លៅកនុងកមែវធីិ

លនះផងខដរ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បងព្បុស សូ លយើង ខដល

ជាអនកសព្មបសព្មួលកនុងកមែវធីិបលព្ងៀនលភលងលពទយយយជី កនុងការ

ខចកនូវសញ្ញា ប័ព្ត ដល់សិសសទងំអស់លោយការបញ្ញជ ក់ពីការ

សិកោរបស់ពួកលគអស់រយះលពលបីខែ។ ការព្បគុំតក្រនតីរបស់សិសស 

PMP លនះក៏មានបីព្កុមផងខដរ ប៉ុខនតសព្មាប់មួយព្កុមលទៀតគឺជា

សិសសចស់ និងពីរព្កុមលទៀតជាសិសសថែី។ ស្សបលពលល ះខដល

បងព្បុស សូ លយើង ក៏មានចំណាប់អារមែណ៍ថា “លៅកនុងថ្ថងលនះែំុ្

មានអារមែណ៍រកីរាយខមនលទន ខដលបានល ើញពួកោត់លលងបាន

លអយ៉ងលនះ លទះជាមិនលអមួយរយភាគរយ ក៏ប៉ុខនតពួកោត់ែិតែំ

ព្បឹងខព្បងអស់ពីសមតថភាព”។ សូមបញ្ញជ ក់ថា សព្មាប់ការព្បគំុ

តក្រនតីលនះ គឺជាលលើកទីពីរលហើយ លហើយក៏ទទួលការោពំ្ទពីសំណាក់

បងបអូន ខដលបានចូលមកទសស ផងខដរ។ សព្មាប់សិសស និង

បងបអូន ខដលចូលរួមយ៉ងលព្ចើនកុះករលនះ ពិតជាមានភាព

សបាយរកីរាយជាមួយការព្បគុំតក្រនតីរបស់ PMP។ 

 ព្កមុព្គួអប់រជំំលនឿលៅព្ពះសហគមន៍ 

កាតូលិកបាត់ដំបង បានលធាើពិធីសចច រ លៅ

លពលថាា យអភិបូជា ថ្ថងទី២១ ខែតុលា ឆ្ន ំ

២០១២ កនលងលៅថែីៗលនះ។ កនុងឆ្ន សិំកោ

២០១២-២០១៣ លនះមានព្គូចំនួន ១៣ ក់ 

និងបងស្សីចំនួន ២ ក់ ព្ពមទងំមានបង

ស្សី លកខណា ជាអនកសព្មបសព្មលួកនុងកមែ

វធីិអប់រជំំលនឿ និងលលាកបូជាចរយ តូលតត ជា

បូជាចរយព្គប់ព្គង កនុងកមែវធីិលនះផងខដរ។ 

ពិធីសចច ររបស់ព្គូអប់រជំំលនឿលនះជាលលើកទី៣

លហើយ លដើមបបីំលរ ើព្ពះសហគមនល៍ោយខចងរ ំ

លលកនូវជំលនឿដល់លកែងៗ ជំ ន់លព្កាយ។ 

Photo: An Rittyrath Ph
ot

o:
 M

oy
 S

am
et

 
Photo: An Rittyrath 

4 5 

Ph
ot

o:
 A

n 
Ri

tty
Ra

th
 

លោយ:មុយ សាលម៉ត 
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កាលពីលាង ចថ្ថងទី ២២ ខែ តលុា ឆ្ន  ំ២០១២ លៅព្ពះសហគមន ៍

កាតូលិកបាត់ដំបង បានលរៀបចំពិធីព្បារពធព្ពះវញិ្ញា ណកខនធ 

ព្ពះករុណា ព្ពះបាទ នលរាតតម សីហនុ។  

ពិធីលនះលធាើលឡើងស្សបលពលពិធីអភិបូជា ខដលមានការចូលរួមពី 

សំណាក់លលាកអភិបាល គីលគ និងលលាកបូជាចរយ ព្បាមំួយអងគ 

ព្ពមទងំបងបអូនព្គីសដបរស័ិទចូលរួម រខំលកព្ពះមរណៈទុកខ យ៉ង

លព្កៀមព្កំរបស់ សលមដចតាផងខដរ។ 

 កនុងល ះផងខដរ មានការដុតធូបលៅមុែព្ពះឆ្យល័កខ លដើមបីលធាើ

ការអធិោឋ ន ទូលព្ពះជាមាច ស់ទទូលវញិ្ញា ណកខនធ របស់ព្ពះអងគ។ 


