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  កាតលិូក 
មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍ 
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    ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  ព្បចខំែ សីហា ឆ្ន  ំ២០១២  លលែ  ៤២ 

ព្រះនាងម៉ា រទីទួលសរិរីងុររឿងរីព្រះជាមា ស ់

 រមេងៗចំនួន១៣០០នាម់រមីរាយជាមួយនិសសតិមមរីព្ររទសរេសប៉ា ញ ទំរ័រ ២ 

 ដំណាម់កាលទីរីររសរ់ងព្រុស ម៉ាួង រស ់មនងុជីវិតជាេនមរួស  ទំរ័រ ៦ 

ទំរ័រ ៣             
 ការព្រមតួបាលទ់ាត់ពានរង្វា ន់េូសល ូ  ទំរ័រ ៤-៥ 

សមូសង្កេត ង្មើលមាន ចនំចុ ៨ ដែលខសុគ្នា  
ល្លែងមំសានត 

រេម៉ា នូល្េល 
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 ត្ចខរមៀង ខៅ CD 
 •បខងកើត្ឯកសារវឌីីអូ  រំាប ់ ខល្ងកឪពុក បងរ ី បងរបុ ។ 
 ទនំាកទ់នំង ០៩២  ៦០៩  ៨៤៨ 

រ័ត៌មនព្រចលំ្ែ ភមូិភាគ បាតដ់រំង 
•ថ្ងាទី០១-៣១  ីហា: កមមវធិីបបំន៉អប់រជំខំនឿ 
លដលមានរពះ ហគមន៍ចូលរួម ភូមខិប៉ាង មាា វ ខៅ
រពះ ហគមន៍ កពំងរ់ខទះ។ 
•ថ្ងាទី១៤  ីហា: ការសាវ គមន៍ខភញៀវ លដលមកពីថ្ត្
វ៉ន់ ខៅរពះ ហគមន៍ ខ ៀមរាប និងតាអ។ំ 
•ថ្ងាទី១៥  ីហា: ការជួ ជុលផទះ និងខរៀបចខំោយ
របជាជនមានកលនលងសាា ក់ខៅ មរមយ ខោយយុវ
ជនលត្វ៉ន់ ខៅរពះ ហគមន៍ តាអ។ំ 
•ថ្ងាទី២៧  ីហា:  ិ សខទពអីុមខៅបខរងៀនខកមងៗ
ខដើមបជួីយបណុ្ះបណ្្ដលខមខរៀនងមីៗ ខៅខពលពូក
ខគវ៉កង ខៅរពះ ហគមន៍ ចខំណ្ដម។ 
•ថ្ងាទី០៨  ីហា:  ិកាា សាល្ង ្ីអពីំការអប់រជំខំនឿ
ខៅរពះ ហគមន៍ កាតូ្លិកបាត្់ដបំង។  
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 កនុងរដូវវសិសមកាល របស់និសសិត

មកព្បលទស លអសបញ៉ បាននគំ្នន មក

ព្បលទស កមពុជា លដើមបលីលងជាមួយលកេងៗ

ជាង១៣០០នក់ លៅកនុងព្ពះសហគមន៍ 

កាតូលិកបាត់ដំបង ចំនួន បីសបាា ហ៍។   

លកេងៗ ទទួលនវូភាពសបបយរកីរាយជា

ខ្ល ងំជាមួយព្កមុលអសបញ៉ទងំអស់លនះ។ 

រមេងៗចំនួន១៣០០នាម់រមីរាយជាមួយ 

បំណងចង់លោយលកេងៗទងំអស់     មាន

ឱកាសសបបយមួយដងកនុងមួយឆ្ន  ំ និង

មានការបំប៉នោហារ ព្ពមទងំបលព្ងៀន

ចំលណះដឹងអំពីបរសិ្ថា ន ភាស្ថ និង

បលព្ងៀនលោយពួកលគ លចះរស់លៅជាព្កុម។ 

កមេវធីិលនះមានល េ្ ះជាភាស្ថថា  សំ្ថមឺ

លែម(Summer Camp) មានន័យថា ការលបាះ

ជំរុកំនុងរដូវលដា        របស់និសសិតនលពល

សព្មាក់ពីការសិកា លហើយព្កុមលនះបាន

មកព្បលទសខែេរចំនួន ៣សបាា ហ៍ កនុងស-

បាា ហនី៍មួយៗ មានការខបងខចកលៅតាម

ព្ពះសហគមន៍លផសងៗគ្នន  លដើមបីលលង

ជាមួយលកេងៗទងំអស់លនះ។ កនុងលនះមាន

ព្ពះសហគមន៍តាខហន ចំលោម តាអំ 

និគម បប៉លិន និងព្ពះសហគមន៍ បាត់-

ដំបង។ កនុងលនះកញ្ញា  តុលា ជាអនក

ព្គប់ព្គងកមេវធីិ Summer Camp ទងំមូល

បានមានព្បស្ថសន៍ថា “ែំុ្មានចិតា

សបបយរកីរាយ   លោយបានល ើញលកេងៗ 

លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ 

  កាលពីបថងទី២៣ ខែសីហា ឆ្ន ំ

២០១២លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់-

ដំបង បានលរៀបចំការបិទវគគកមេវធីិរបស់

ព្កុមនិសសិតមកពីព្បលទស លអសបញ៉ កនុង

ការលលងជាមួយលកេងៗ ជាង១៣០០នក់។ 

លកេងៗទងំអស់លនះមកពីភូមិស្សុកលផសងៗ

គ្នន ចំនួន៥ ខដលលៅជំុវញិព្ពះសហគមន៍

បាត់ដំបង និងលកេងៗមកពីមណឌ លោរ ៉ូលព 

ផទះអំ៊ផារុ ំលកេងៗផទះបងស្សីលសសីុល លកេងៗ

មកពីចំការ និងលកេងមកពីព្ពះសហគមន៍

តាខហន ផងខដរ។    កមេវធីិលនះមានលគ្នល 

សនត ីរេររសា រៅព្មុង លសីុយី ឺ

នងែំុ្បានយល់ថា៖លបើសិនព្ពះសហគមន៍

ជាព្ពះកាយ លហើយមានលសររីាងគលផសងៗ 

ព្ពះសហគមន៍ព្តូវខតមានលបះដូង ខដល

សំខ្ន់ជាងលគ លហើយលបះដូងលនះលធវើឲ្យកក់

លដា លោយលសចកាីស្សលាញ់។ នងែំុ្ក៏

យល់ថា៖ ព្បសិនលបើព្ពះសហគមន៍ ជាព្ពះ

កាយលហើយមានសររីាងគលផសងៗ ព្ពះស- 

ហគមន៍ព្តូវមានលបះដូង ខដលសំខ្ន់ជាង

លគ លហើយលបះដូងលនះលធវើឲ្យកក់លដា លោយ

លសចកាីស្សឡាញ់។ នងែំុ្ក៏យល់ថា “មាន

ខតលបះដូង ខដលលោរលពញលោយលសចកាី

ស្សឡាញ់បុ៉លោណ ះ លទើបោចផាល់កមាល ងំ

លៅព្គប់សររីាងគ បនព្ពះសហគមន៍បាន។ 

ព្បសិនលបើអស់លសចកាី ស្សឡាញ់ព្គីសាទូត

នឹងឈប់ព្បកាស់ដំណឹងលអ និងមរណៈ

ស្ថកស ីនិងមិនព្ពមបងហរូ្មលទ”។ នងែំុ្

យល់ថា៖ លសចកាីស្សឡាញ់សរុបព្គប់ការ

ព្តាស់លៅរបស់ព្ពះជាមាច ស់។ លៅលពល

លនះនងែំុ្បានបនលឺសំលលងលឡើងថា៖ ឱ

ព្ពះលយសូ៊ជាទីស្សឡាញ់របស់នងែំុ្ នង 

ព្ពះអងគ៖ “ឱ!ព្ពះអងគដ៏ជាទីស្សឡាញ់របស់

នងែំុ្ នងែំុ្គ្នេ នមលធោបាយសំខដងលស-

ចកាីស្សឡាញ់របស់នងែំុ្ លព្ដពីបាចផាា  

ថាវ យព្ពះអងគបុ៉លោណ ះ។ ផាា របស់នងែំុ្ គឺ

ព្គប់អំលពើ ខដលនងែំុ្ព្បព្ពឹតាលោយលសច

កាីស្សឡាញ់ និងព្គប់កិចចការដ៏តូចតាច

របស់នងែំុ្ ោកយទងំអស់ខដលែំុ្

និយាយ ព្ពមទងំលសចកាីដ៏តូចតាចបន

ជីវតិរបស់នងែំុ្ទងំអស់”។ លថលរស្ថ 

យល់ថាផលូវដ៏តូចរបស់នង ជាផលូវខដលព្គី-

សាបរសិ័ទផងទងំពួងោចលដើរបាន។ ជា

លហតុនងលឆលើយ..........(តលៅលលែលព្កាយ)  

បានខសវងយល់ល ើញការព្តាស់លៅ របស់

នងែំុ្លហើយ! ការព្តាស់លៅរបស់នងែំុ្ 

គឺលសចកាីស្សឡាញ!់”។ លថលរស្ថនិយាយ

ខថមលទៀតថា៖ “ព្ពះលយសូ៊លអើយ!នងែំុ្ដឹង

លហើយថា គ្នេ នអវីលព្ដពីលសចកាីស្សឡាញ់

លដើមបីសងគុណ បនលសចកាីស្សឡាញ់១២ “  

របស់ព្ពះជាអងគ លហតុលនះនងែំុ្ខសវងរក 

ព្ពមទងំរកល ើញ នូវមលធោយបាយមួយ 

លដើមបីលធវើឲ្យបានែំុ្បានធូរចិតា គឺនងែំុ្

សលព្មចចិតានឹងស្សឡាញ់ព្ពះអងគ”។ លៅ

លពលខដលជមងឺលធវើឲ្យ លថលរស្ថ លែាយនង

បានបញ្ញា ក់អំពីរលបៀប ខដលនងស្សឡាញ់ 

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានស្ថគ ល់ សនាី លថលរ

ស្ថ លៅព្កុង លីសីុយឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនា

ោននូវព្បវតាិ របស់សនាី លថលរស្ថ បនាលទៀត។ 

លតើ លថលរស្ថ ទទួលការរព្តាស់លៅរបស់ព្ពះជា

មាច ស់ លោយលសចកាីអវី? លតើ លថលរស្ថ គិតថាព្គី

សាបរស័ិទផងទងំពួងលដើរបានរលឺទ ចំលោះផលូវដ៏

តូចតាចរបស់នង? ដូចលនះ សូមោនកនុងអតា

បទខ្ងលព្កាមលនះទងំអស់គ្នន ។ 
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និសសតិមមរីព្ររទសរេសប៉ា ញ 
ជាលព្ចើនមកលលងលៅទីលនះ លហើយពួកលគ

ទទួលបានពីកមេវធីិលនះ   ទងំការលរៀនការ

ការចូលរួមនិងការសបបយ”។ កញ្ញា បាន

បនាលទៀតថា “ព្កុមនិសសិតលអសបញ៉ទងំ

អស់លនះមកលលងលៅទីលនះ លដើមបីលលើកទឹក

ចិតាដល់លកេងៗ និងមានការគ្នពំ្ទដល់លកេង

ផងខដរ”។ កនុងលនះមានអនកលមើលការែុស

ព្តូវលកេងមាន ក់ល េ្ ះធាង សុលពន មកពីោរ ៉ូ

លព ជាអនកលមើលលកេងបាននិយាយថា “កនុង

ការលមើល និងលលងជាមួយលកេងៗលនះមាន

ការលំបាក និងសបបយបុ៉ខនាជាពិលសសែំុ្

ទទួលបាននូវបទពិលស្ថធន៍ជាលព្ចើន ពីកមេ

វធីិលនះដូចជាការព្គប់ព្គងលកេង ការខណនំ

លកេង និងលធវើលោយែំុ្បាស្ថគ ល់អនកដ៏បទខដល

លយើងមិនធាល ប់ស្ថគ ល់ពីមុនមក”។ កនុងលនះ

ខដរលកេងទងំអស់ ក៏មានចំោប់ោរមេណ៍

ផងខដរថា ពួកលគមានចិតាសបបយរកីរាយ

ោស់លោយបានចូលរួម និងលលងជាមួយ

ជនជាតិ លអសបញ៉ព្ពមទងំបានទទួល

រង្វវ ន់ជាលព្ចើនលៅកនុងកមេវធីិលនះ។ កនុងរយៈ

លពល ៣សបាា ហ៍លនះកមេវធីិទងំមូលបាន

ដំលណើ រការយ៉ាងលអព្បលសើរ លោយមានការ

សហការណ៍ជាមួយនឹងព្កុមការង្វរលផសងៗ

ព្គប់ព្ពះសហគមន៍។ ការបញ្ច ប់បនកមេវធីិ

មានភាពសបបយរកីរាយ លោយមាន

សំលឡង អ៊ូអរហរូសបបយពីសំោក់    

លកេងៗ បនសកមេភាពលលងខលបងកំស្ថនា 

របស់ព្កុមនិសិសតលអសបញ៉ ខដលបាន

លរៀបចំសព្មាប់ឲ្យពួកលគបានលលង។ 



លោយៈ មយុ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 6 
ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

ព្រះនាងម៉ា រទីទួលសរិរីងុររឿងរីព្រះជាមា ស ់

 ពិធីបុណយព្ពះជាមាច ស់ លលើកព្ពះ

នងមារ៉ ី លឡើងស្ថា នបរមសុែ បានព្បារពធ 

កាលពីបថងោទិតយ ទី១២ខែសីហា ឆ្ន ំ

២០១២លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់

ដំបង។ បុណយព្ពះនងមារ៉ ី គឺព្បារពធលឡើង 

លដើមបីលោយបងបអូនព្គីសាបរស័ិទ យកព្ពះ

នងមារ៉ជីាទីពំនឹង លដើមបីជាជំនួយកនុងការ

រស់លៅព្បចបំថងរបស់បងបអូនព្គីសាបរស័ិទ។ 

កនុងពិធីបុណយលនះក៏ មានកបួនដខងហរលចញពី

ផទះរបស់លលាក វងស ឡាង ជាព្គីសាបរសិ័ទ

មាន ក់ លឆ្ព ះលៅខ្ងមុែផទះលលាកអភិបាល 

គីលគ គឺជាដំោក់ទីមួយ លហើយក៏បនាលឆ្ព ះ

លៅព្ពះវហិារតូចជាដំោក់ទីពីរ។ បនទ ប់

ពីបានឈប់លៅដំោក់ទីពីររួចមក ក៏បនា

កបួនដខងហរ  ខដលមានរូបសំោក់ព្ពះនង

មារ៉ ីលឆ្ព ះលៅព្ពះវហិារធំ លដើមបីលធវើពិធីអភិបូ

ជា។ ស្សបលពលកនុងពិធីអភិបូជាលលាក

អភិបាល គីលគ ក៏មានព្បស្ថសន៍ទក់ទង

នឹង ព្ពះនងមារ៉ ី ខដលជាគំរូ ដល់បងបអូន 

ព្គីសាបរសិ័ទខដរថា“កនុងលនះ សូមលយើងរួម

គ្នន ជាមួយព្ពះនងមារ៉ ី លដើមបីអធិោា ន និង

ធម៌អងវរសកលចំលោះព្ពះជាមាច ស់ ខដល

បង្វហ ញផលូវ លមតាា ករុោចំលោះលយើងទងំ

អស់គ្នន ។ ព្ពះជាមាច ស់ ខដលបានសំខដងនូវ

ធម៌លមតាា ករុោបនព្ពះហឬទ័យស្សឡាញ់

របស់ព្ពះអងគចំលោះលយើង តាមរយៈព្ពះ

នងមារ៉”ី។ លលាកអភិបាលបានបនាលទៀត

ថា “ព្ពះនងមារ៉ជីាមាតារបស់ព្ពះលយសូ៊ 

ខដលមានចិតាធម៌លមតាា ករុោ មានជំលនឿ

នឹងលជឿជាក់លលើព្ពះជាមាច ស់។ ព្ពះនងមារ៉ ី

ជាគំរូលអដល់បងបអូនជាព្គីសគបរស័ិទ លព្ោះ

ព្ពះនងមារ៉រីស់លៅជាព្បចបំថង លោយមាន

ចិតាសបបុរស លចះបនទ បែលួន លហើយព្ពះ

នងមារ៉ ី មិនខដលលលើកតលមាើនែលួនឯងលទ។ 

ដូលចនះលៅលពលបងបអូនអធិោា ន សូមបង

បអូនយកព្ពះនងមារ៉ជីាគំរូ”។ កនុងលនះមាន

លលាកបូជាចរយ តូលតត ក៏មានព្បស្ថសន៍

ខដលថា “លយើងជាព្គីសាបរសិ័ទ ព្តូវមាន

សងឃឹមថា      លយើងនឹងបានលសចកាីសុែពី 

ព្ពះនងមារ៉ ី ពីលព្ោះលៅកនុងពិធីបុណយលនះ 

លយើងនឹងលលើកតលមាើង ព្ពះនងមារ៉ ី លឡើង

ស្ថា នបរមសុែ លហើយក៏ជាបុណយខដលនំ

លោយលយើងមានលសចកាីសងឃឹម កនុងការរស់

លៅជាព្បចបំថងតាមរយៈព្ពះ នងមារ៉”ី។ 

កញ្ញា  ជីវ ៉ ោយុ២៥ឆ្ន  ំ មកពីព្ពះសហ-

គមន៍ ព្ចបវល បានព្បាប់ពីោរមេណ៍

របស់កញ្ញា ដល់រតនៈលយើងខដលថា “លៅ

កនុងបថងលនះ ែំុ្មានចិតាសបបយរកីរាោស់ 

ខដលបានចូលរួមកនុងពិធីបុណយព្ពះ នង

មារ៉ ី លឡើងស្ថា នបរមសុែ។ សព្មាប់

ោរមេណ៍របស់នងែំុ្ផាទ ល់ គឺពិតជាចំខលក

ែុសពីធមេតា ជាមួយនឹងជំលនឿរបស់នងែំុ្ 

ពីលព្ោះែំុ្គិតថា លនះបថងជាបុណយធំ ខដល

មានបងបអូនព្គីសគបរស័ិទជាលព្ចើន បានចូល

រួម និងលលើកតលមាើង ព្ពះនងមារ៉ ី លហើយ

ព្ពះនងមារ៉ ី គឺជាមាតាដ៏លអ ខដលនងែំុ្

លពញចិតាយកគំរូតាម ព្ពះនងមារ៉ ី កនុងការ

រស់របស់នងែំុ្ តាមជំលនឿ និងតាមរយៈ

ព្ពះនងមារ៉”ី។ ពិធីបុណយព្ពះនងមារ៉ ី

លឡើងស្ថា នបរមសុែ បានព្បារពធលឡើងជា

លរៀងរាល់ឆ្ន  ំ លហើយកនុងពិធីបុណយលនះក៏

បញ្ច ប់លៅលោយ ភាពសបបយរកីរាយ និង

រួមជាមួយលសចកាីសុែស្ថនា ខដលជាការ

ព្បទនអំណរសបបយ ពីព្ពះជាមាច ស់តាម

រយៈព្ពះនងមារ៉ ី    ដល់ព្គីសគបរសិ័ទព្គប់

រូប។ សូមបញ្ញា ក់ថា ព្ពះនងមារ៉ជីា 

ឧបការនីី ខដលបងបអូនព្គីសាបរស័ិទលគ្នរព 

និងព្បតិបតាិតាម ព្ពមទងំយកព្ពះនង 

លធើវជាទីពំនឹងពំនក់ កនុងការរស់លៅព្បចំ

បថង។ សព្មាប់ពិធីបុណយព្ពះជាមាច ស់លលើក

ព្ពះនងមារ៉ ី លឡើងស្ថា នបរមសុែបាន

បញ្ញច ប់លៅលវលលមាង៉ ១០:១៥នទីព្ពឹក ។ 

ដំណាម់កាលទីរីររសរ់ងព្រុស ម៉ាួង រស ់មនងុជីវិតជាេនមរួស   

     ដំោក់កាល់ទីបី ខដលបងព្បសុ មួ៉ង 

រស់ ទទួលបានគឺដំោក់កាលបំលរ ើោសនៈ 

លពលថាវ យអភិបូជា។ បងព្បុសមានការ

តាងំចិតាយ៉ាងលអ កនុងការកាល យជាអនកបួស 

និងលធវើតាមការព្តាស់លៅរបស់ ព្ពះជា  

មាច ស់។ បងព្បសុព្តវូឆលងកាត់២ដំោក់

កាលលទៀង លដើមបីកាល យជាបូជាចរយ។ 

 កាលពីបថងោទិតយ ទី១២ ខែសីហា 

ឆ្ន ២ំ០១២ កនុងឱកាសបុណយ ព្ពះជាមាច ស់

លលើកព្ពះនងមារ៉ ី លឡើងស្ថា នបរមសុែ 

ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បាន

ព្បារពធពិធីព្បគល់ការបំលរ ើោសនៈ ដល់បង

ព្បុស ម៉ួង រស់។ ការបំលរ ើអស្ថនៈលនះ ជា

ដំោក់កាលទីបី សព្មាប់បងព្បុសកនុងការ

សិកាអំពីជីវតិជាអនកបួស។    ពិធីបំលរ ើ

ោសនៈលនះមានអតាន័យថា ការលរៀបចំនូវ

សំភារៈលលើោសនៈដូចជាព្ពះកាយ ព្ពះ-

លលាហតិ លពង កខនសង លជើងោន លៅលពល

ខដរលលាកបូជាចរយ លធវើពិធីលលើកព្ពះកាយ 

ព្ពះលលាហិតព្ពះព្គីសា និងមានសិទិធកនុង

ការខចកព្ពះកាយ   ដល់បងបអូនព្គីសាបរ-ិ

ស័ទ។ ព្កុមព្គួស្ថររបស់បងព្បុសជាពុទធ

បរសិ័ទទងំអស់ ប៉ុខនាមានខតបងព្បុស ម៉ួង 

រស់ លទជាព្គីសាបរសិ័ទ លហើយព្តូវបានព្ពះ

ជាមាច ស់ព្តាស់លៅ ឲ្យទទួលជីវតិជាអនក

បួសលទៀត។ ស្សបលពលលនះបងព្បុស ម៉ួង 

រស ់ បានបលញ្ញា ញនូវោរមេណ៍ផាទ ល់ែលួនថា 

“លនះជាឆ្ន ទំី៨ ខដលែំុ្បានលរៀនអំពីជីវតិជា

អនកបួស កនុងលពលលនះជាដំោក់កាលទីបី 

ខដរែំុ្ទទួលបាន។ ដំោក់កាលទីមួយ គឺ:       

លលាកអភិបាល បានទទួលស្ថគ ល់ជាផលូវការ 

ដំោក់កាលទីពីរ គឺ:ការោនអតាបទព្ពះ 

គមពី និងដំោក់កាលទីបីគឺ: ការបំលរ ើ  

ោសនៈ លហើយែំុ្លៅសស់ពីរដំោក់កាល

លទៀត ខដលនឹងព្តូវកាល យជាបូចរយ”។ បង

ព្បុសបានមានព្បស្ថសន៍បនាលទៀតថា “កនុង

ដំោក់កាលទីបីលនះ ពិតជាសំខ្ន់

សព្មាប់ែំុ្ ពីលព្ោះការបំលរ ើោសនៈជាតួ

នទី ខដរលយើងបំលរ ើលោយចិតារបស់លយើង”។ 

បងព្បុស រស់ បង្វហ ញអំពីជំលនឿរបស់បង

ព្បុសកនុងការសិកាជីវតិជាអនកបួសថា “ែំុ្

បានបនទ បែលួន លដើមបីទទួលការអប់រ ំ និង

បនទ បែលួន លដើមបីឲ្យព្ពះវញិ្ញា ណដ៍វសុិទធ 

លដើមបីខណនដំំលណើ រជីវតិរបស់ែំុ្ កនុងការ

សលព្មចបានលគ្នលលៅ គឺបំលរ ើព្ពះសហ-

គមន៍កនុងឋានៈជាបូចរយ”។ លហើយែំុ្គិតថា

លនះជាគលព្មាងការណ៍របស់ព្ពះជាមាច ស់ 

កនុងការព្តាស់លៅែំុ្ ឲ្យកាល យជាអនកបួស 

ម៉ោងវញិលទៀតែំុ្ខតងខតអធិោា នលៅព្ពះជា

មាច ស់ លដើមបីជួយខណនចិំតាែំុ្ឲ្យ សលព្មច

បានលគ្នលៅ     ពីលព្ោះការអធិោា នសំខ្ន់ 

ជាងលគសព្មាប់ជីវតិលយើង”។ កនុងបថងលនះ

ខដរបងព្បុសទទួលដំោក់កាលបំលរ ើោ-

សនៈលនះ មានការអលញ្ា ើញចូលរួមពី

សំោក់មាតា បិតា របស់បងព្បុស និង

មានបងបអូនព្គីសាបរស័ិទ យ៉ាងលព្ចើនកុះករ

ផងខដរ។ រឯីការលធើវពិធីព្បគល់សំភារៈបំលរ ើ

ោសនៈលនះគឺ មានលលាកអភិបាល គីលគ 

ហវីកាលរដូ ជាអនកលធើវពិធីលនះ ដល់បងព្បុស 

ម៉ួង រស់។ បងព្បុសមានការទទួលដំោក់

នីមួយៗលៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់

ដំបង ទងំអស់ ដំោក់កាលទីមួយគឺបង

ព្បុសព្តូវបាន លលាកអភិបាលទទួលស្ថគ ល់

ជាអនកខសវងយល់ពីជីវតិជាអនកបួស និង

ដំោក់កាលទីបី គឺបងព្បុសទទួលបាននូវ

ព្ពះគមពី កនុងការោន និងព្បកាស់ អតាបទ

ទី១ និងទ២ី។ លហើយកនុងដំោក់នីៗមួយ

បងព្បុសបានចំោយលពលសិកា អស់

រយះលពល បួនឆ្ន  ំ ព្ពមទងំទទួលបាននូវ

បទពិលស្ថធន៍ ជាលព្ចើនពីជីវតិជាអនកបួស។ 

ដូចលនះ បងព្បុសមានជំលនឿយ៉ាងរងឹមាំ

លោយបានព្បគល់ែលួនលៅព្ពះជាមាច ស់។      

លោយៈ អាន ឬទ្ជិរដ្ឋ 
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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

កមេវធីិកិចចស្ថវ គមន៍ចំលោះលភ្ៀវ ខដលអលញ្ា ើញមកពីព្បលទស ជបុ៉ន 

កាលពីលាង ចបថងទី០៤ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅព្ពះសហគមន ៍ 

កាតូលិកបាត់ដំបង។  

ពួកគ្នត់ ខដលអលញ្ា ើញមកលនះ គឺជាបដគូររបស់ព្ពះសហគមន ៍

លយើង លោយកនុងលនះពួកគ្នត់មកពីព្ពះសហគមន៍ លយរ ៉ូលសមា។៉ 

ការព្រមតួបាលទ់ាត់ពានរង្វា ន់េូសល ូ
 ការព្បកួតបាល់ទត់ដលណាើ មោនរង្វវ ន់ 

អូសលូ ខដលលរៀបចំលឡើងកាលពីបថងទី០៥ ខែ

សីហា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅទីលានបាល់ទត់ 

ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ 

លគ្នលបំណងបនកមេវធីិលនះ គឺចងប់ង្វហ ញពី

ផលោព្កក់របស់ព្គ្នប់ខបកចលង្វា ម និង

ភាពលរ ើសលអើងចំលោះជនពិការ លហើយនឹង

លលើកកមពស់សិទធិជនរងលព្គ្នះ លោយស្ថរ

ព្គ្នប់មីន លដើមបីឲ្យពួកលគបានចូលរួមលៅ

កនុងការសលព្មចចិតារបស់ពួកគ្នត់ លៅកនុង

សហគមន ៍ ខដលគ្នត់រស់លៅ។ ការព្បកួត

លនះក៏មានការចូលរួម ពីសំោក់លលាក

អភិបាល គីលគ លភ្ៀវជាតិ និងអនារជាតិ រួម

ជាមួយព្កុមបាល់ទត់ចំនួន បួនព្កុម ខដល

មានព្កុមលមតាា ករុោ     (លែតាលសៀមរាប) 

កងលយាធាពលលែមរភូមិនទ (ភូមិភាគព្បា ំ

លែតាបាត់ដំបង) អងគការ សុីមាក៉់ (លែតា

បាត់ដំបង) និងព្កុមបរសិ្ថា ន របស់ព្ពះ-

សហគមន៍  កាតូលិកបាត់ដំបង ជាមាច ស់

ផទះ។ កនុងលនះខដរការព្បកួតមានរយៈលពល 

មួយបថង លហើយក៏បានរកល ើញនូវមាច ស់

លជើងឯក ព្បចោំនរង្វវ ន់អូសលូ   ២០១២  គឺ

ព្កុមលមតាា ករុោ ទទួលបានចំោត់ថាន ក់

លលែ១ ចំខនកឯព្កុម កងលយាធពលលែមរ

ភូមិនទ ទទួលបានចំោត់ថាន ក់លលែ២ និង

ចំោត់ថាន ក់លលែ៣ គឺព្កុមមាច ស់ផទះ      

បរសិ្ថា ន។ សូមបញ្ញា ក់ផងខដរថា ោន

រង្វវ ន់ អូសលូ បានលធើវលឡើងរួចមាងលហើយកាល

ពីឆ្ន ២ំ០១១ លហើយលនះក៏ជាលលើកទីពីរ កនុង

លនះព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

បានលធើវជាមាច ស់ផទះ សព្មាប់ការលរៀបចំឲ្យ

មានការព្បកួតលនះលឡើង   កនុងឆ្ន ២ំ០១២។  

លហើយលនះក៏ជាកិតាិយស សព្មាប់ព្ពះស-

ហគមន៍លយើង ខដលបានទទួលលរៀបចំនូវ

កមេវធីិការព្បកួតោនរង្វវ ន់ អូសលូ   លហើយក៏

ចង់បង្វហ ញផងខដរថា ព្ពះសហគមន៍       

កាតូលិកបាត់ដំបង ចូលរួមលុបបំបាត់

ព្គ្នប់មីន ជាពិលសស គឺព្គ្នប់ខបកចលង្វា ម។ 

ដូលចនះសូមបងបអូនគួរយល់ដឹង អំពីបញ្ញហ  

ព្គ្នប់ខបកព្បលភទលនះ ពីលព្ោះវពិតជា

ឃាតករដ៏ស្ថហាវ ខដលបានបនសល់ទុកនូវ

ជនរងលព្គ្នះជាលព្ចើន លៅលលើជំុវញិពិភព

លលាក សមបីខតព្បលទសកមពុជាលយើង ក៏មាន

ជនរងលព្គ្នះលោយស្ថរវជាលព្ចើនផងខដរ។  

លោយ:មយុ សាលមត៉ 

ការព្រមតួមឡីារតកាា នដ់ ូរព្ជើសររ ើស 
រជើងឯមព្រចឆំ្ន ២ំ០១២ 

 ការព្បកួតកីឡាលតកាវ ន់ដូ លព្ជើសលរ ើសលជើងឯកលលើកទី២

របស់សមាគមន៍លែតាបាត់ដំបង បានលធវើលឡើងកាលពីបថងទី១៨-១៩ 

ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១២។ កនុងលនះក៏មានកលឹបចំនួន ១៥កលឹប ខដលបាន

ចូលរួមលធវើការព្បកួត ខដលមកពីបោា លសមាគមន៍ែុសៗគ្នន ដូច

ជា កលឹបបឹងព្តខបក បឹងព្តខបក២ ព្រីមសព័ត វទិោស្ថា នជាតិអប់រ ំ 

ឥព្នីាមានជ័យ ខដល កូនខែេរអងគរ  អូឡំាពិត  ស្ថកលវទិោល័យ

បាត់ដំបង(UBB) រូវ ី ពនលខឺែេរអងគរ កាតូលិកបាត់ដំបង(រាជស)ី វ ៉ុ-

នកាវ ង លសាចឥន្រនទី និងកលឹបលបាយ៉ខប៉ត។ ការព្បកួតលធើវលឡើងលៅ

ស្ថកលវទិោល័យ រូវ។ី ការព្បកួតមាន ២វញិ្ញា ស្ថរ គឺវញិ្ញា ស្ថរទី១

ខផនកលមគុណ(កតាា ) និងវញិ្ញា ស្ថរទី២ ខផនកព្បយុទធ(វយ៉)    ប៉ុខនា

សព្មាប់់ខផនកនីមួយៗ លធវើការព្បកួតែុសៗគ្នន  កនុងលនះការព្បកួតបថង

ទីមូយជាការព្បកួតខផនកលមគុណ និងបថងទីពីរជាការព្បកួតខផនក 

ព្បយុទធ លោយគិតតាមោយុ និងគីឡូរបស់កីឡាករ។ បថងទីពីរជាបថង

បិទវគគ លហើយលៅបថងលនះខដរ ក៏មានការចូលរួមពីសំោក់ លលាក 

លលាកស្សី និងឯកឧតាម ជាគណៈធិបតី និងគណៈព្បតិភូ លែមរៈ

សហព័នធកីឡាលតកាវ ន់ដូរបស់កមពុជា   ខដលបានអលញ្ា ើញកនុងការ

ចូលរួមផាល់លមោយផាទ ល់ដល់កីឡាករ ខដលទទួលជ័យជំលនះផង

ខដរ។ លហើយលនះក៏ជាឆ្ន ទំីពីរ សព្មាប់ការព្បកួតកីឡាលតកាវ ន់ដូ 

របស់សមាគមន៍លែតាបាត់ដំបង ខដលលលើកទីមួយលនះបានលធវើ

លឡើងលៅព្ពះវហិារ កាតូលិកបាត់ដំបង។ សូមបញ្ញា ក់ថា សព្មាប់

កលឹបកាតូលិកបាត់ដំបង បានទទូលជ័យជំលនះលោយយកបាន

លមោយមាស៣ ព្បាក់១ និង សំរទឹធ៤ សរុបលមោយទងំអស់មាន 

៨លមោយ លៅលលើវញិ្ញា ស្ថរ ព្បយុទធ និងលមគុណ។    

 លៅព្ពះសហគមន ៍ កាតូលិកបាត់-

ដំបង មានព្កមុចំលរៀង និងសិសសនិសិសតមក

ពីព្បលទសកូលរម៉កសំខដង ចលព្មៀង លោយបង

បអូនព្គីសាបរស័ិទ និងលកេងៗជាលព្ចើននក់  

ស្ថា ប់។ ព្កមុចលំរៀងលនះមានល េ្ ះថា ព្កមុ 

Music for one ចលព្មៀងសំរាប់ពិភពលលាក

ខតមួយ ពួកលគមកព្ពះសហគមន៍ បាត់ដំបង

លនះកនុងលគ្នលបំណង់បង្វហ ញនូវចលព្មៀង និង

ទឹកដមសលមលង ព្ពមទងំអតាន័យបនសំលមលង

កនុងការលព្ចៀងលោយពីលរាះ។ កនុងលនះមានការ

សំខដង រយះលពល២លមាង៉ខតប៉ុលោណ ះ។ 
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លោយ: មុយ សាលម៉ត 

Photo: An RittyRath 

លៅព្ពះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបងមានកមេវធីិហវឹកហាត់របាំ

ព្បបពណី ខដលបានចប់កាលពីលផាើមបថងទី ១៩ ខែសីហា ឆ្ន ំ

២០១២ លៅលលើោគ្នរសិលបៈព្ពះសហគមន៍      កាតូលិកបាត់-

ដំបង។  កមេវធីិលនះមានលគ្នលបំណងចង់ជួយដល់ព្ពះសហគមន៍

មាន ព្កមុរបា ំនិងលោយមានសកមេភាព ខផនកវបបធម៌ ព្ពមទងំ

លដើមបលីោយពកួលគលចញលៅរាលំៅតាម ព្ពះសហគមន ៍និងតាម

កមេវធីិលផសងៗ ខដលព្ពះសហគមន៍មាន។   


