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2 វិចារណកថា

អបអរសាទរបុណ្យព្ះយ្ស៊ូយាងមក!
បងប្អនូជាទីស្រឡាញ់ បុណ្រយព្រះយ្រសូ៊

ប្រសូតជិតមកដល់ហើយ! តាម ប្រព្រណី  
ន ្រព្រះសហគមន៍ កាតូលិក សាកល គឺ 
ព្រះសហគមន៍ ចាត់ច្រង ជា រដូវផ្រស្រង ដើម្របី 
ឲ្រយគ្រីស្តបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ ជា មួយ 
ព្រះបន្ទូល និង ព្រះជាម្ចាស់ កាន់ត្រខ្លាំង 
ឡើង និងជិតស្និទ្ធ ឡើងៗ។ 

ចាប់ពីថ្ង្រអាទិត្រយ ទី២ ខ្រធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៨ 
ន្រះទៅ ព្រះសហគមន៍ កាតូលិក ចូល ក្នងុ  
រដូវរង់ចំា មុនដល់ថ្ង្រព្រះយ្រសូ៊ ប្រសូត  ។ 

ហ្រតុអ្វីរដូវរង់ចាំ? តើចាំនរណា? 
ច្របាស់ណាស់គឺចាំព្រះយ្រស៊ូ។ តើ 

ព្រះ យ្រសូ៊  ប្រសូត ម្តង  ទៀតឬ? បើ ព្រះ អង្គ 
បាន ប្រសូតជាង ២០០០ ឆ្នាំ មក ហើយ 
នោះ ? សំណួរន្រះពិតជាត្រូវរិះគិតទាំង
អស់គ្នា។ ពិតណាស់ ក្នងុរដូវរង់ចំាន្រះ មន
ព្រះបន្ទូលដ្រលរំឭកឲ្រយអ្នកជឿទាំងអស់ 
រៀបចំចិត្តគំនិត រៀបចំផ្លវូថ្វាយព្រះអម្ចាស់
ដ្រលយាងមក។ រៀបចំផ្លូវដ្រលក្រហូង 
ដ្រល ជង្ហុក ឲ្រយ រៀបស្មើ។ ផ្លូវទាំង នោះ គឺ 
ចិត្តគំនិត របស់ យើង គឺត្រូវ ប្រុង សា្មារតី 
ជានិច្ច ក្នងុការទទួលព្រះអង្គក្នងុជីវិតរបស់
ខ្លួនផ្ទាល់។ ព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់
មនុស្រសហួសពីការសា្មាន គឺរហូតបានចាត់
ព្រះបុត្រត្រមួយរបស់ព្រះអង្គ គឺ ព្រះ យ្រសូ៊ 

ឲ្រយ យាងមក ប្រសូតជាមនុស្រស ដូច យើង ។ 
ព្រះអង្គបានបូជាព្រះជន្មផ្ទាល់នៅលើ
ឈើឆ្កាង ដើម្របីសង្គ្រះយើងរាល់គ្នា។ 
ដើម្របីឲ្រយយើងម្នាក់ៗបានទៅជាបុត្រធីតា
របស់ព្រះជាម្ចាស់ ដ្រល ជា ប្រភព ន ្រ 
ស្រចក្តសី្រឡាញ់។ ព្រះអង្គក៏បានប្រទាន
ឲ្រយយើងម្នាក់ៗមនមុខងារប្រកាសដំណឹង
ល្អ អំពីការសង្គ្រះដល់មនុស្រសទំាងអស់។ 
តើខ្ញុំត្រូវ ប្រព្រឹត្ត ដូច ម្ត្រច ក្នុងនាមជាបុត្រ 
ធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់? តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូច
ម្ត្រចក្នុងការនំាដំណឹងល្អទៅដល់បងប្អូន
ឯទៀតៗ? តាមពិតទៅម្នាក់ៗ មន 
អំណោយ   ទានរៀងៗ ខ្លួន ។ 

លោក អូលី វីយ្រ អភិបាលព្រះសហគមន៍
កាតូលិកភូមិភាគភ្នំព្រញ ធ្លាប់បានក្រើន
រំឭកនៅក្នុងធម្មទ្រសនាថ ព្រះជាម្ចាស់ 
បាន ស្រឡាញ់យើង តើ ធ្វើ ដូច ម្ត្រច ដើម្របី
ទទួលបានស្រចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
ជាម្ចាស់នោះបាន ដូច ព្រះ នាងម៉ារី? តើធ្វើ
ដូចម្ត្រចដើម្របីទទួលបានការសង្គ្រះ? គឺ 
ក្រ ប្រ ចិត្ត គំនិត។ សូម មើល គំរូរ បស ់ 
ព្រះ នា ងម៉ារី។ ព្រលយើងសូត្រផ្គំនៅ 
ដំណាក់កាលនីមួយៗ តំាងពីព្រះនាងបាន
ទទួលដំណឹងពីទ្រវទូតកាព្រីអ្រល រហូត
ដល់ព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងទាំងរូប

កាយឡើង សា្ថានបរមសុខ គឺព្រះនាងនៅ 
ជាប់ នឹងជាម្ចាស់ជានិច្ច។

ចុះតើធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីនៅជាប់ជាមួយ
ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច? គឺ សា្តាប់ ព្រះបន្ទូល 
និង អធិដា្ឋាន។ លោកអភិបាលក៏បាន 
បញ្ជាក់ ដ្ររថ យើងជា ប្រជា រាស្ត្រ និង 
ជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើយើង
ត្រូវអនុវត្តន៍ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ដោយរបៀបណាក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់
យើង? គឺជួយអ្នកក្រីក្រ អ្នកទន់ ខ្រសោយ 
អ្នកតូច អ្នកគ្មានទីពឹង។ល។ 

ព្រលយើងនិយាយអំពីការក្រប្រចិត្ត
គំនិត យើង អាចមនសំណួរថ ខ្ញុំគ្មាន អ្វី 
ត្រូវ ក្រនោះទ្រ គ្មានបានប្រព្រឹត្តមិនគប្របី
ផងនោះ។ ត្រង់ចំណុចន្រះ ម្នាក់ៗគឺ ត្រង 
ម នជានិច្ច។ ភាពអំនួត ហួស  ហ្រតុ របស់  
យើង នំា ឲ្រយភ្ល្រចបងប្អនូឯទៀត នំាឲ្រយ យើង  
មើលងាយ អ្នក ដទ្រ។ សូម មើលអំពី៖

 - ចិត្តច្រណ្រនរបស់យើង

 - ភាពលោភលន់របស់យើង

 - ចិត្តស្អប់គុំគួន

 - ចិត្តចង្អៀតចង្អល់ 

 - ភាពអាតា្មានិយម 

 - កំហឹង ចិត្តក្រវក្រធ 

 - ការចាប់កំហុស រិះគន់ជាន់ ពន្លចិក្នងុ  
ន័យ បំផ្លាញ បងប្អនូ ឯ ទៀតៗ  ភាព 
ព្រងើយ កន្តើយ នឹង ព្រះ ជា ម្ចាស់

 - មិន បាន យក ចិត្តទុកដាក់ អំពី 
គ្រួសារ និង ចំពោះបងប្អូនដ្រល 
ត្រូវការ  យើងចាំបាច់...។ល។

 - សម្រុះសម្រួលគ្នា 
តើខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្តូរចិត្តដូចម្ត្រច ដើម្របី 

រៀបចំចិត្ត គំនិត ទទួលព្រះយ្រសូ៊ ដ្រល នឹង 
យាងមក?

លោកលីសុវណ្ណា
ចាងហ្វាងកាសេត អ្នកនាំសារ

សម្ពន្ធកាតូលិក ដើម្របីម្រតា្តាករុណា និង  
ការ អភិវឌ្រឍ (CACD) បានជួបជំុប្រចំាត្រ ី- 
មស  របស់ខ្លួន ដោយបានពិភាក្រសោ  លើ 
ប្រធនបទ "ដំណើរច្រករំល្រកបរិយាប័ណ 
ន្រក្តីស្រលាញ់" ដោយផ្តាតលើការយក
ចិត្តទុកដាក់ជាពិស្រស ទៅលើ កិច្ច ការ 
បម្រើ  ដល់ ជនពិការសតិបញ្ញា។  ក្នុង អង្គ 
ប្រជុំ ន្រះ មនអង្គការកាតូលិកមួយចំនួន 
ដ្រល មន សកម្មភាព ជាមួយកុមរ ពិការ 
សតិ បញ្ញា បានច្រករំល្រកកិច្ចការ និង 
បទពិសោធ ដ្រលមនក្នុងការផ្តល់ស្រវា 
ដល់ជនពិការទំាងអស់នោះមន៖ មជ្រឈ - 
មណ្ឌល ទ្រទ្រង់សុខភាពផ្លវូចិត្តកុមរ និង  
មនុស្រស វ័យ ជំទង់ (CCAMH)  ន្រអង្គ ការ 
ការី តាស  កម្ពជុា  សា លា  សម្រប់ អប់រំ កុមរ  
អូទីសសុឹម អង ្គ  ការ ករុណាបាត់ដំបង  
មណ្ឌល ភូមិ សុខ សាន្ត ព្រមទាំងមនការ
ច្រកបទពិសោធពីសំណាក់មតាបិតា ដ្រល 
មន កូនជាជនពិការសតិបញ្ញា។

ការ លើកឡើងនូវ ប្រធនបទ ន្រះ មក 
រិះ គិត ក្នងុគោលបំណងដើម្របីឈ្វ្រងយល់
ចំពោះកិច្ចការដ្រលអង្គការនីមួយៗបានធ្វើ  
និង រិះ គិតរួមគ្នាថ តើត្រូវធ្វើកិច្ចរួមគ្នា 
យា៉ាងដូចម្ត្រចនៅព្រលអនាគត ក្នងុការ បន្ត 
ជួយដល់កុមរទំាងនោះនៅព្រលគ្រចម្រើ

CACD រិះគិតអំពីដំណើរច្ករំល្កបរិយាប័ណន្ក្តីស្លាញ់ចំពោះជនពិការសតិបញ្ញា
នវ័យឡើង។  ដោយ ហ្រតុថ  នៅកម្ពុជា 
មនអង្គការតិចតួចណាស់ ដ្រលជួយ 
កុមរ  ខ្រសោយ សតិបញ្ញាន្រះ។ ដ្រលខុស
ប្ល្រកពីកុមរពិការដទគឺទាមទារឲ្រយមនអ្នក
មើលថ្រជានិច្ច។ 

តាមអ្នកជំនាញសង្គមដ្រលធ្វើកិច្ចការ
ន្រះ គ្រសួារដ្រលមន កុមរ ពិការ សតិ បញ្ញា 
ជាគ្រួសារដ្រលក្រីក្រ ខ្វះខត ព្រះគ្មាន
ព្រលគ្រប់គ្រន់ក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹម
ជីវិតឡើយ ដោយត្រវូយកព្រលវ្រលា ច្រើន 
ណាស់ ដើម្របីថ្ររក្រសោកូនម្នាក់ន្រះ។ ហើយ 
តាមអ្នកជំនាញបានឲ្រយដឹងថ អ្នក ជំងឺ ឬ 
កុមរ ពិការសតិបញ្ញាឆប់មនជំងឺបាក់ 
ទឹក  ចិត្ត។

ក្នុងអង្គប្រជុំជាមួយមតាបិតា កុមរ 
ពិការ ក៏បានជំរុញ និងលើកសំណូមពរ 
ឲ្រយមនការបង្កើតសាលាសម្រប់កុមរពិការ
សតិបញ្ញាន្រះថ្រមទៀត ព្រះក្រយ ព្រល 
គ្រព្រញវ័យ អ្នកទាំងនោះត្រូវការសាលា
អប់រំបន្តទៀត។  

មនប្រសាសន៍ក្នងុឱកាសនោះ លោក 
អូលីវីយ្រ ជ្មីតអីស្រ្ល៊រ អភិបាលព្រះសហ-
គមន៍កាតូលិកភូមិភ្នំព្រញ ជា អធិ បតី ន ្រ 
អង្គ ប្រជុំ បានកោតសរសើរ ចំពោះកា រ 
ខិតខំ របស់អង្គការទំាងអស់ដ្រលបានផ្តល់

ភាពកក់ក្តាដល់កុមរពិការសតិបញ្ញា និង 
អរគុណមតាបិតាដ្រលមិនបោះបង់ចោល
កូន។  លោកក៏បានរំលឹកលើកទឹកចិត្តដល់
បងប្អូនទាំងអស់ ឲ្រយបន្ត កិច្ច ការ ទំាង ន្រះ 
តាមកម្រិតរបស់ខ្លួនដោយយកចិត្តទុក
ដាក់។ ជាពិស្រសធ្វើយា៉ាងណាដើម្របីសហ- 
ការគ្នា និង ធ្វើការ រួម គ្នា បាន ព្រះ ស្រចក្តី 
ត្រូវការមនច្រើនណាស់។ លោកក៏បាន
លើកយកបទពិសោធផ្ទាល់របស់លោកជា
មួយកុមរ នៅមណ្ឌលភូមិសុខសាន្ត  ដើម្របី 

បាននំាកុមរទំាងនោះចូលក្នងុសង្គមបាន 
គឺច្រញពីផ្ទះរបស់ពួកគ្រ ឲ្រយ មនជីវិតរស់ 
រវីក មនកម្លាងំ និង សុភ មង្គល ព្រម ទាំង 
បន្ត ដំណើរ ទៅ មុខ ថ្រមទៀត។ លោក បន្ត ថ 
ព្រះសហគមន៍កាតូលិក មន កម្លាងំ ច្រើន 
ដើម្របីជួយគ្នា លើក ទឹក ចិត្ត  គ្នា ព្រម  ទា ំង 
ថ ្រ  ទាំ។ លោកសង្កត់ធ្ងន់ថ សូមធ្វើការ 
រួម គ្នា ដើម្របី "ដំណើរ   ច្រករំល្រក បរិយា - 
ប័ណ ន្រ ក្តី ស្រលា   ញ់" ចំពោ ះ ជនពិការ 
សតិ បញ្ញាយា៉ាង ពិត ប ្រ ក    ដ  ៕
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រលកកម្តៅអាកាសធាតុ គំរាមកំហ្ងសា្ថានជីវចម្ុះនៅបាតសមុទ្
រលក កម្តា មិន ម្រន ជះ ឥទ្ធពិល ត្រ ទៅ 

លើ សីតុណ្ហភាពនៅលើផ្រនដី នោះ ទ្រ ។ នៅ  
ក្នុងជម្រសមុទ្រ ដោយ ធ្វើឲ្រយផ្កា ថ្ម ឡើង 
ស សារា៉ាយឡើងពុល វាក៏ជះ ឥទ្ធ ិពល  លើ 
ការ ន្រសាទផងដ្ររ...នៅក្រមឥទ្ធិពល
ន្រការប្រប្រួលអាកាសធតុ រលកកម្តា
ជាបន្តបនា្ទាប់នៅក្រមសមុទ្រកើនឡើង 
និងកើនឡើងទ្វ្រគុណ។ 

"ការគំរាមកំហ្រងកាន់ត្ររីកធំឡើង
សម្រប់សា្ថានជីវៈជម្រះុនៅក្រមសមុទ្រ"។ 
ន្រះគឺជាការព្រមនរបស់សាស្រ្តាចារ្រយន្រ
សកលវិទ្រយាល័យស្វសី នៅក្នងុការសិក្រសោ 
មួយ ដ្រលត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសោយនៅក្នុង 
ព្រឹត្តិបត្រធម្មជាតិ។ ន្រះគឺជាលើកដំបូង 
ដ្រលទំនាក់ទំនងរវាងហ្រតុនិងផល ត្រូវ 
បាន បង្កើតឡើងជាផ្លូវការ រវាងការកើន
កម្តាអាកាសធតុដ្រលបង្កឡើងដោយ
មនុស្រស និងភាពញឹកញាប់ ដ្រល កើន ឡើង  
នូវរលកកម្តានៅក្រម ជម្រ សមុទ្រ ។ 

ចនោ្លាះរវាងឆ្នា១ំ៩៨២ និងឆ្នា២ំ០ ១ ៦ 
ចំនួនថ្ង្រន្ររលកកម្តាក្រមសមុទ្រកើន 
ទ្វ្រ។ ន្រះបើតាមទិន្នន័យ ផ្កាយរណបដ ្រល 
វាស់សីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទ្រលើន ្រម ហា 
សមុទ្រ នៅចនោ្លាះឆ្នាំ១៩៨២ ដល់ ឆ្នាំ 
២០ ១៦។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨២ ចំនួន 
ថ្ង្រ ដ្រលមនរលកកម្តានៅក្រមជម្រ

សមុទ្រ កើនឡើងទ្វ្រ។ ន្រះមិនម្រនជា
លើកទីមួយទ្រដ្រលអ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តសន្នដិា្ឋាន
ថ ការកើនកម្តាជាបន្តបនា្ទាប់ អាចមន
ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការប្រប្រលួជាធម្មជាតិ
ន្រអាកាសធតុ គឺកាន់ត្រញឹកញាប់ និង 
កាន់ត្រយូរ នាបុ៉នា្មាន ទសវត្រសចុង ក្រយ 
ន្រះ ។ លោក តូម៉ាស ្រហ្វលីូឆឺ អ្នកដឹក នំា 
សំខន់ន្រការសិក្រសោ ន្រវិទ្រយាសា្ថានរូបវិទ្រយា
ន្រសកលវិទ្រយាល័យ ប្រន ប្រទ្រសស្វីស 
បានពន្រយល់ថ ៖ "សម្រប់ជាលើក ទី មួយ 
ការផ្លាស់ប្តរូន្រះគឺប្រហ្រលជាខ្លាងំណាស់
ដ្រលទាក់ទងនឹងការកើនកម្តាអាកាស
ធតុ ដ្រលបង្កឡើងដោយមនុស្រស"។

ដោយ សារត្រគំរូអាកាសធតុ ជា ច្រើន 
អ្នកសិក្រសោស្រវជ្រវបា៉ាន់ប្រមណថ រ ល ក 
កម្តានៅក្នងុជម្រសមុទ្រទំាងន្រះ ដ្រល 
សំខន់បង្កឡើងដោយការកើន កម្តា រយៈ   
ព្រល យូរន្រមហាសមុទ្រ។ ហើយ វា 
នឹងកាន់ត្រញឹកញាប់ កាន់ត្រខ្លាងំកា្លា និង 
រីករាលដាល។ ទំនោរន្ររលកកម្តាន្រះ
កើនល្របឿនជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវ
សីតុណ្ហភាពន្រភពផ្រនដី។

រលកកម្តានៅក្នុងជម្រសមុទ្រកើន 
ឡើង ជាមួយនឹងការកើនកម្តាអាកាស - 
ធតុ។ អ្នកសិក្រសោស្រវជ្រវប្រៀបធៀប
សា្ថានភាពសព្វថ្ង្រ ឬ សីតុណ្ហភាព កើន ឡើង 

រួចហើយ ១ អង្រសោស្រ បើប្រៀបធៀបនឹង
សម័យកាលមុនឧស្រសោហកម្ម។ ហើយ 
នៅ ថ្ង្រអនាគត បើសីតុណ្ហភាពជាមធ្រយម 
ឡើងបូក ពីរ អង្រសោស្រ ឬ បូក ៣.៥ 
អង្រសោស្រ ពីព្រលន្រះរហូត ដល់ ឆ្នា ំ២១ ០០ 
រលកកម្តានឹងរីកសាយភាយ នៅខណៈ
ដ្រលពិភពលោកនៅត្របន្តបំភាយឧស្មន័
ផ្ទះកញ្ចក់។ ចំនួនថ្ង្រ ដ្រលសីតុណ្ហភាព
ក្តាមិនធម្មតាកើតឡើងនៅក្នងុមហាសមុទ្រ 
ដ្រលមនរយៈព្រលពី ៣៣ថ្ង្រ ទៅ ៨៤ ថ្ង្រ 
ប្រសិនបើផ្រនដីឡើងកម្តា ២អង្រសោ ស្រ... 
និងកើនដល់ ១៥០ថ្ង្រ ប្រសិនបើផ្រន ដី 
ឡើង កម្តា ៣.៥ អង្រសោរស្រ។

ភាពធន់ទ្ររំបស់សា្ថានជីវៈចម្រះុ នៅ
ក្រមសមុទ្រប្រឈមមុខនឹងការប្រប្រលួ
សីតុណ្ហភាព គឺមិនសូវបានគ្រដឹងនោះ 
ឡើយ ។ តបំនដ់្រលប៉ះពាលខ់្លាងំបផំតុគ ឺ
ទឹកនៅតំបន់ត្រពិូចន្រមហាសមុទ្របា៉ាសីុ - 
ហ្វិកខងលិច និងសមុទ្រ អាកទិច ដូច
ដ្រលមនករណីរួចហើយនាព្រលសព្វថ្ង្រ
ន្រះ។ ប្រសិនបើឥទ្ធិពលន្ររលកកម្តា
ផ្រនដីកាន់ត្រច្រើនឡើង សា្ថានជីវៈចម្រះុនៅ 
ក្រមជម្រសមុទ្រ ដ្រលឆ្លើយតបទៅ
នឹងការប្រប្រួលសីតុណ្ហភាពអាចពិបាក 
ហើយសមត្ថភាពន្រការស៊ូទ្រំ និងការ
សម្របខ្លនួរបស់សមុទ្រទំាងនោះ គឺ លំបាក  

នឹងធ្វើការព្រយាករណ៍។ 
អ្នកសិក្រសោស្រវជ្រវភ័យខ្លាចនឹងផល

វិបាក ជាសោកនាដកម្មសម្រប់ជីវិតនៅ
ក្រមសមុទ្រ និងប្រជាជន ដ្រល អាស្រយ័ 
ផលលើវា។ សរីរាង្គនៅក្រមសមុទ្រ និង
សា្ថានជីវចម្រះុប្រឈមមុខនឹងការរុញច្រន
ទៅដល់កម្រតិសូ៊ទ្ររំបស់ពួកវា ឬ លើស 
ពីការសូ៊ទ្រនំ្រះ។ ន្រះអាច បង្កឲ្រយ មន ការ 
ប្រប្រួល និងការខូតខត ដ្រល មិនអាច 
ត្រឡប់ក្រយវិញបាន។

នាព្រលកន្លងមក យន្តការដ្រលប៉ះពាល់
ដល់កោះផ្កាថ្មត្រវូបានចងក្រងជាឯកសារ
បានជាច្រើន។ នៅក្រមឥទ្ធិពលន្រការ
កើនកម្តាន្រទឹក ផ្កាថ្មក៏ពុល ដ្រល បណ្ត្រញ 
ច្រញនូវពពួកមីក្រូសារាយ ដ្រលពួកវា
ត្រងត្រអាស្រ័យជីវិតវាទៅវិញទៅមក។ 
ផ្កាថ្មឡើងស ហើយការសន្រះ ធ្វើឲ្រយ ពួក 
វាងាយរងគ្រះ និងអាចនាំទៅដល់ការ
សា្លាប់ទាំងស្រុង។ ប៉ុន្ត្រវាក៏មិនម្រនទាំង
ស្រុងដ្ររសម្រប់គ្រប់សា្ថានជីវៈចម្រះុនៅ
គ្រប់ទីកន្ល្រងទាំងអស់។

រលកកម្តានៅក្រមសមុទ្រជះឥទ្ធពិល
ដ្រលធ្វើឲ្រយធ្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ។ 
មនការសិក្រសោស្រវជ្រវដទ្រៗទៀតអំពី
ព្រតឹ្តកិារណ៍ថ្ម ីដ្រលបានបងា្ហញថ រលក 
កម្តានៅក្រមសមុទ្រ បានបង្កឲ្រយមន
ការដុះដាលន្រសារាយពុល ឬការសា្លាប់
ច្រើនន្រពូជត្រដី្រលជាចំណីអាហាររបស់
មនុស្រស ជាមួយឥទ្ធិពលធ្លាក់ចុះ ដូច ជា 
ជ្រះ ទៅលើស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម...។

លោក តូម៉ាស ្រហ្វលីូឆឺ រៀបរាប់ថ ៖ 
"ជាឧទាហរណ៍ រលក កម្តា នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នាំ 
២០១៣ ទៅដល់ឆ្នាំ២០១៥ នៅ ក្នុង 
មហាសមុទ្របា៉ាសីុហ្វកី បង្កើន ការ សា្លាប់ របស់ 
ថនិកសត្វសមុទ្រ ត្រីបាឡ្រន និង បក្រសី 
ស មុទ្រ ឬការកើនឡើង នូវ សារាយ ឯក 
កោ សិកា ឬមីក្រសូារាយពុល ដ្រលនំាទៅ
ដល់ការបញ្រឈប់ការន្រសាទកា្តាមនៅតាម
ឆ្ន្ររមួយចំនួន"។ លោកតូម៉ាស ហ្វ្រូលីឆឺ 
គូសបញ្ជាក់ទៀតថ ៖ "នៅឆ្នាំ២០១២ 
នៅភាគពាយ័ព្រយន្រមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច 
មនទឹកក្តាដ្រលមិនខុសពីធម្មតា ដ្រល
បានបង្កការភៀសខ្លនួខុសពីធម្មតាមុនវ័យ
ន្រពួកបង្កងសមុទ្រ នៅខណៈដ្រលសងា្វាក់
ដឹកជញ្ជនូសម្រប់លក់ពួកវាមិនទាន់ប្រងុ
ប្រៀបរួច។ ហើយការចាប់វាលើសពីតម្រវូ
ការចូលរួមធ្វើឲ្រយធ្លាក់ចុះតម្ល្រ និងការខត
បង់រាប់លានដុលា្លារសម្រប់ឧស្រសោហកម្ម
ន្រសាទ សម្រប់ប្រទ្រសនៅជុំវិញមហា
សមុទ្រន្រះ"៕

ដោយ ផាត សំភី

ព៌ត័មានបរិស្ថាន

រូបភាពពីអុីធឺណែត 
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ក្រមុហុ៊នរុករកប្រងនៅឆ្ន្រសមុទ្រកម្ពជុា 
បានប្រកាសថ ដំណក់ប្រង ដំបូង ច្រញ 
ពី ប្លុក A ដ្រលស្ថិតនៅ ដ្រនសមុទ្រកម្ពុជា 
អាចនឹងទទួលបានប្រហ្រលជានៅអំឡុង
ត្រីមសទី៣ ន្រឆ្នាំ២០១៩ ខងមុខ។ 

ព័ត៌មនន្រះ គឺត្រវូបានបញ្ជាក់នៅក្នងុ
ស្រចក្តីប្រកាសមួយ របស់ក្រុមហ៊ុន 
ក្រមុ ហុ៊ន គ្រសីអ្រនើជី  អិលធីឌី  ដ្រល ជា 
ក្រមុហុ៊នរុករកប្រង និង ឧស្មន័ ឯក រាជ្រយ ។

ប្រភពដដ្រលបានអះអាងថ ក្រមុហុ៊ន
បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺ អ្រស ជ្រ ប្រូដាក់ 
សិន បាកហ្គ អិលធីឌី  បានផ្ដល់កិច្ច សន្រយា 
ដល់ក្រមុហុ៊ន គ្របប៉្រល សីុបយា៉ាត អិល ធីឌី 
សម្រប់ការក្រលម្អ និងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
នូវនាវាផលិតកម្មរបស់ខ្លួន សម្រប់ការ
ប្រើប្រស់ក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍អណ្តូងប្រង
កាតអប្រសរានៅក្នុងប្លុក A ស្ថិតក្នុង ដ្រន 
សមុទ្រកម្ពុជា។ 

ប្រភពដដ្រលបានបញ្ជាក់ថ "អណ្តងូ 
ប្រងអប្រសរា គឺជាការអភិវឌ្រឍន៍អីុ្រដូកាបូន
ដំបូងគ្របំផុតក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា"។

ប្រភពដដ្រលបានបញ្ជាក់ថ ទំហំ 
ការងារទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន គ្រ 
បប៉្រល សុីបយា៉ាត អិលធីឌី សម្រប់ នាវា 
ផលិត កម្មរួមមន ការដំឡើង មូ៉ឌុល បង្កើត 
ថមពល ឈ្មាះ អ្រឡិចទ្រីខល ហ្វូស 
ទីកន្ល្រងសា្នាក់នៅថ្មី និងការ ងារ ជួស ជុល 
ដំឡើង ផ្រស្រងៗទៀត។ 

ក្រមុហុ៊នខងលើបានបញ្ជាកថ "នៅ 
ព្រលបញ្ចប់ការងារសព្វគ្រប់ ក្នុងអំឡុង 
ត្រី មសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នាវាផលិតកម្ម 

ក្ុមហ៊ុនគ្ីសអ្នើជីប្កាសថា កម្ពុជាអាចទទួលដំណក់ប្ងនៅ
ក្នុងរង្វង់ត្ីមាសទី៣ឆ្នាំក្យ

នឹង មនសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្ត កម្ម 
សន្ទនីយ៍រហូតដល់ទៅ ៣០.០០០ បារ៉្រល 
ក្នងុមួយថ្ង្រ និងមនបំពាក់នូវឋាបនៈភ័ណ្ឌ        
ដ្រលអាចញ្រកឧស្ម័ន ប្រង និងទឹក"។ 

ទំហំទឹកប្រក់ន្រកិច្ចសន្រយាន្រះ គឺ 
ប្រមណ ជា ២១,៧ លានដុលា្លារអាម្ររិក 
ដ្រលក្នងុនោះ ការទូទាត់មួយភាគនឹង ត្រវូ 
ធ្វើឡើងទៅតាមលក្ខខណ្ឌពន្រយារ។ កិច្ច 
សន្រយា ន្រះត្រវូបានផ្ដល់ ស្រប ទៅ តាម កិច្ច 
ព្រមព្រៀង    សហ ប្រតិបត្ត ិការ ដ្រល ធ្លាប់
បានយល់ព្រមពីមុនជាមួយនឹងក្រមុ ហុ៊ន 
គ្របប៉្រល អ្រហ្វភីភីអិលអ្រស លីមិតធិត 
និងគ្របប៉្រល សីុបយា៉ាត អិលធីឌី ហើយ
គឺជាផ្ន្រកមួយន្រប្រតិបត្តិការបុគ្គលភាគី 
ដ្រលនឹងអនុវត្តក្រមអាណត្តបិ្រតិបត្តកិារ
បុគ្គលភាគី ដ្រលយល់ព្រម និងអនុម័ត
ដោយភាគហ៊ុនិករបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង
អង្គប្រជុំវិសាមញ្ញ កាលពីថ្ង្រទី២៦ ខ្រ 
ម្រសា ឆ្នាំ២០១៨ ។ 

លោក ប្រយអ្រន ហ្រលយ័ នាយករង
ផ្ន្រកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហុនគ្រីសអ្រនើជី 
បានថ្ល្រងថ "យើងមនស្រចក្តរីីករាយក្នងុ
ការរួមដ្រគ្នាធ្វើការជាមួយនឹងក្រមុហុ៊ន គ្រ 
បប៉្រល សីុបយា៉ាត អិលធីឌី សម្រប់គម្រង
អភិវឌ្រឍន៍ប្រងដ៏ធំសម្រប់កម្ពជុាន្រះ។ តាម 
រយៈការជួយគំទ្រពីដ្រគូដ្រលមនបទ-
ពិសោធ និងមនសមត្ថភាពប្របន្រះ     
យើងជឿថ យើងនឹងអាចអភិវឌ្រឍប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពនូវធនធនប្រងក្នងុប្លកុ 
A ដើម្របីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះរា ជា ណា ចក្រ    
កម្ពជុា ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធ របស់ យើង " ។ 

លោក ច ហៅ ចាត នាយកគ្រប់គ្រង 
គ្របប៉្រល សុីបយា៉ាត អិលធីឌី បាន ថ្ល្រង 
ថ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើនលើ
ការងារគម្រងជួសជុលក្រច្ន្រ និង ក ្រ លម្អ 
គ្របប៉្រល សីុបយា៉ាត អិលធីឌី ពិតជាមន
សមត្ថភាពក្នងុការរៀបចំផ្ន្រកវិស្វកម្ម និង
ផ្ដល់នូវដំណោះស្រយយា៉ាងទូលំទូលាយ
សម្រប់នាវាផ្រស្រងៗ។ កិច្ចសន្រយាថ្មពីីក្រមុ - 
ហុ៊នគ្រសីអ្រនើជីន្រះ គឺជាគម្រងដំបូង
របស់យើងដ្រលធ្វើរួមគ្នា ចាប់តំាងពីមន
ការត្រងតំាងក្រមុហុ៊ន កាលពី ដើម ឆ្នា ំន្រះ 
ឲ្រយធ្វើជាដ្រគូសម្រប់កញ្ចប់ការងារផ្ន្រក
ដំណោះស្រយប្រង និងឧស្មន័ ក្នងុ ដ្រន 
សមុទ្រ"។ 

ក្រុមហុ៊នគ្រីសអ្រនីជីគឺជាប្រតិបត្តិករ
ន្រប្លកុ A របស់កម្ពជុា ដ្រលគ្របដណ្តប់ លើ 
ផ្ទ្រដីទំហំ ៣.០៨៣ គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ ន្រ អាង 
សមុទ្រខ្ម្ររ ក្នងុឈូងសមុទ្រថ្រ ដ្រល នៅ 
ទីនោះ ជម្រទឹកគឺមនចនោ្លាះពី ៥០ ទៅ 
៨០ម៉្រត្រ។ ដំណាក់កាល ១A ន្រការ 
អភិវឌ្រឍន៍អណ្តងូប្រងអប្រសរា រួមមនផ្លាត
ហ្វមក្របាលអណ្តងូផលិតកម្ម ដ្រល បញ្ជា ពី 
ចម្ងាយមួយ ទ្រទ្រង់ ដល់ អណ្តងូ បូម ប្រង 
ចំនួន២៤ ដ្រលបញ្ជនូសន្ទនីយ៍ ទៅ កាន ់ 
នា  វាផលិតកម្មមួយ។  ប្រង ឆៅ ដ្រល ផលិត 
បាន នឹងត្រូវបញ្ជូនតាមបំពង់បង្ហូរប្រង
ប្រវ្រង ១,៥គីឡូម៉្រត្រ ទៅកាន់នាវាបណ្ត្រត 
ផ្ទុក និងផ្ទ្ររ ប្រង អចិន្ត្រយ៍ មួយ ។

គ្រដឹងថ កម្ពុជាបានដឹងថ ខ្លួន មន 
កំណប់ រ៉្រប្រង កាត ន្រះ យូរណាស់មក ហើយ 
គ្រន់ត្រមិនដឹង ថ នៅ កន្ល្រង ណា ប៉ុន្ត្រ

ចាប់ពីចុងទស្រសវត្រសរ៍ន្រឆ្នា១ំ៩៩០មក ក្តី 
សង្រឃឹមន្រការទទួលដំណក់ប្រង គឺចាប់ 
ផ្តើមមនពិតប្រកដ។ ក្រយវត្តមនន្រ 
ប្រងកាតត្រូវបានសន្មត់ថ មន ទីតាំង  
និង រកឃើញនៅ ប្លកុ A ន្រះ ម្តងៗ ត្រង ត្រ 
ល្រចឭថ នឹងអាចទាញបា ននៅ ឆ្នាំ ន្រះ 
ម្តងថ នៅឆ្នានំោះ បុ៉ន្ត្រធតុពិត គឺ ដូច ជា 
សា្ងាត់ឈឹង។

លោក ហ្រង ចិនា្តា ជាប្រជាពលរដ្ឋ មួយ 
រូប បានថ្ល្រងថ ព័ត៌មនន្រះល្អ ត្រសំខន់ 
ថ តើនៅឆ្នា២ំ០១៩ ន្រះ កម្ពជុា អាច ទាញ 
បាន ឬ មិនបាន ពិតប្រកដ ដូច ជា មិន 
ទាន់ជឿទ្រ ។ 

លោកបានអះអាងថ "មិន ដឹងជឿ យា៉ាង 
ម៉្រច ពីព្រះក្តីសង្រឃឹមយើងប្តូរ ហូត។ 
កាល ពីមុនថ ក្រមុហុ៊ន អាម្ររិកកំាង ថ 
ទាញយកដំណក់ប្រងនៅឆ្នាមួំយ ត្រ ដល់  
ព្រលទាញ ស្រប់ត្រប្រកាសលក់អាជា្ញា - 
បណ ្ណទៅក្រុមហ៊ុន សិង្ហបុរី ឯណា ទៅ 
វិញ។ ដល់ឥឡូវឭទៀតហើយ ដូច្ន្រះ គឺ 
ចំាមើលទំាងអស់គ្នា"។ លោក បាន អះ អាង 
ថ បើបានម្រននោះ យើងសង្រឃឹមថ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាបញ្ចុះថ្ល្រប្រង
ដ្រល កំពុងត្រកើនឡើង នៅក្នងុតម្ល្រមួយ
សមរម្រយសម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ។ លោក 
បាន បន្ត ទៀតថ នៅព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ 
នរណាក៏ត្រវូការនូវប្រងឥន្ធនៈដ្ររ សម្រប់ 
បំព្រញតម្រូវការផ្រស្រងៗ៕

ដោយ អរិយបុតែ

សាដ្ឋកិច្ច
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យុវជនអះអាងថានឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួន និងរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បី 
ថ្រក្សាឯករាជ្យជាតិ

ស្របព្រលដ្រលថ្ង្រទី0៩ ខ្រវិច្ឆិកា 
ឆ្នា២ំ០១៨ មកដល់ ចំនឹង ខួបលើក ទី ៦៥ 
ន្រទិវាបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ ន្រ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា យុវជនកម្ពជុាមួយចំនួន បានបញ្ជាក់
ថក្នងុនាមជាយុវជនជំនាន់ក្រយត្រវូនំា 
គ្នាបង្កើតនូវកម្លាងំ សាមគ្គភីាពគ្នាក្នងុការ
ធ្វើយា៉ាងណា ដើម្របីថ្ររក្រសោឯករាជ្រយជាតិ
ក្នុងព្រលបច្ចុប្របន្នដ្រលកំពុងត្រមននា
ព្រល បច្ចុប្របន្នន្រះ ឲ្រយមនការអភិរឌ្រឈន៍ 
មនស្ថ្ររភាព និងមនសន្តិភាព។

យុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនគត់ក៏បាន
អះអាងថ ឯករាជ្រយភាពនិងសន្តិភាព គឺ
ពិតជាមនសារៈសំខន់ខ្លាងំណាស់សម្រប់
សង្គមជាតិកម្ពជុា ព្រះនៅព្រលប្រទ្រស
កម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្រយ និងសន្តិភាព 
ព្រញល្រញប្របសព្វថ្ង្រន្រះ គឺអាច សម្រច  
លើជោគវាសនារបស់ខ្លនួ គ្រប់ គ្រង ប្រទ្រស 
ដោយខ្លនួឯង ដោយ ពំុ មន ការ ត្រតួត្រ ឬ 
ក្រមអាណា និគមរបស់បរទ្រស ណា មួយ 
នោះឡើយ។ 

ពួកគ្រក្នងុនាមជាយុវជនបានលើកឡើង
ពីការព្រយាញាម និងពង្រឹងពីសមត្ថភាព 
របស់ ខ្លួន រួបរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្របីកា្លាយខ្លួន
ទៅជាធនធនមនុស្រស សម្រប់ការអភិវឌ្រឍ
ប្រទ្រសជាតិនាព្រលខងមុខ ជាពិស្រស
បង្កើនភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងដោយពំុមន

ការពឹងផ្អ្រកលើបរទ្រស។
កញ្ញា មិញ សុនីតា ជា និស្រសិត ន្រ 

សាក លវិទ្រយាល័យ ភូមិន្ទភ្នពំ្រញ បាន ថ្ល្រង 
ថ ខ្ញុចំង់ឲ្រយអ្នកទំាងអស់គ្នាដឹងថ ន្រះ 
(ថ្ង្របុណ្រយឯករាជ្រយជាតិ ៩ វិច្ឆិកា)ជាថ្ង្រ
សំខន់របស់កូនខ្ម្ររទំាងអស់គ្នាដ្រលយើង 
បានសា្គល់ ណាមួយបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិន្រះ 
សំខន់ខ្លាងំណាស់ព្រះអីវាឲ្រយយើង រំលឹក 
ដល់អ្នកដ្រលបានជួយយើង ដូចជា 
សម្ត្រច តា ព្រះបរមរតនៈកោដ (សម្ត្រច 
នរោត្តម សីហនុ) គត់ បាន ទាម ទារ ឯក 
រាជ្រយ ជាតិ ជូនប្រទ្រសជាតិ ដ្រល គត់ខំប្រងឹ 
អស់ជាច្រើនឆ្នាំទម្រំទទួលបានឯករាជ្រយ 
ជូន ប្រទ្រសជាតិមនសន្តិភាពឡើងវិញ 
កាលសម័យនោះ ។

និស្រសិតឆ្នាទីំ៤រូបន្រះ បាន បន្ត ទៀត ថ 
យើងគួរត្រចូលរួមដឹងពីប្រវត្តសិាស្ត្រ ហើយ
យើងគួរត្រមើលថតើយើងគួរត្រធ្វើអី្វខ្លះ
ដើម្របីឲ្រយប្រទ្រសយើងរីកចម្រើន ជា ពិស្រស 
សាមគ្គភីាព ព្រយាយាមសិក្រសោដើម្របីឲ្រយសមត្ថ- 
ភាពដើម្របីអភិវឌ្រឍប្រទ្រស។

ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ លោក ជុំ សុភត្តា្រ  
ដ្រល ជានិស្រសិតមួយរូបទៀត បានថ្ល្រង 
បញ្ជាក់ ថ គឺនៅព្រលដ្រលប្រទ្រសយើង
បានឯករាជ្រយន្រះឡើងមក គឺធ្វើឲ្រយប្រទ្រស
ជាតិយើងរីកចម្រើនជាងមុន និយាយរួម

ទៅគឺនៅព្រលដ្រលយើងស្ថិតនៅក្រម
ការគ្រប់គ្រងគ្រគឺមិនល្អនោះទ្រ ប្រទ្រស 
គឺមិនរីកចម្រើននោះទ្រ។ នៅ ព្រល ដ្រល 
ប្រទ្រសយើងបានស្ររីភាព បាន ឯក រាជ្រយ 
ឡើងវិញ រីកចម្រើន និង អភិវឌ្រឍ ម្តង បន្តចិៗ 
គឺថការខិតខំប្រងឹប្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
របស់យើង កាន់ត្រមនការខិតខំប្រងឹ ប្រង  
រហូតទៅ ប្រទ្រស យើងកំពុង អភិវឌ្រឍ 
ម្រន ទ្រន។

និស្រសិតឆ្នាំទី២មួយរូបទៀត កញ្ញា 
សុវណ្ណ ណាវី បានគូសបញ្ជាក់ផងដ្ររថ 
សា្នារព្រះហត្ថរបស់ព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ 
ជាព្រះមហាក្រសត្រមួយព្រះអង្គដ្រលមន
សា្នារព្រះហស្ត គត់បានទាមទារឯករាជ្រយ 
គត់បានទាមទារទឹកដី បាន អភិវឌ្រឍ ប្រទ្រស 
យើងក្នុងសម័យនោះ ដ្រល គ្រ និយាយ 
ថ ទីក្រុងភ្នំព្រញជាទីក្រុងគុជ។

កញ្ញា សុវណ្ណ ណាវី បានបន្តថ ចំពោះ
រូបនាងផ្ទាល់គឺត្រូវខិតខំប្រឹងប្រងសិក្រសោ
រៀនសូត្រ ដើម្របីអភិវឌ្រឍខ្លួនឯង ឲ្រយ កា្លាយ 
ទៅជា និស្រសិតមួយរូបដ្រលមន សមត្ថ ភាព 
ដើម្របីអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិ ហើយនឹងចូល
រមួថ្ររក្រសោសម្របតិ្តធម្មជាតិ និងប្រតិកភណ្ឌ
របស់ប្រទ្រសជាតិយើងដ្រលមនស្រប់
ឲ្រយបានគង់វង្រស ហើយ នឹងច្រះ រួម សាមគ្គ ីគ្នា ។

លោកបណ្ឌតិសភាចារ្រយ ស៊ន សំណាង 

ទីប្រឹក្រសោរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាអ្នក
ប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាមួយរូប បាន បញ្ញាក់ 
ដ្រល ថ ការទទួលបានឯករាជ្រយជាតិទំាង
ផ្ន្រកនយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ច កាល ពី ឆ្នាំ 
១៩ ៥៣ កន្លងមកន្រះ បានធ្វើឲ្រយកម្ពុជា
មនការអភិវឌ្រឍជាខ្លាងំ ក្នងុ កំឡុង សម័យ 
សង្គមរាស្រ្តនិយម ដ្រលដឹក នាំប្រទ្រស 
ដោយ ព្រះបរមរតនៈកោដ។

សូមបញ្ជាក់ជូនដ្ររថ ប្រទ្រសកម្ពជុា 
ស្ថតិក្រមអាណានិគមនិយមបារំាង អស់ 
រយៈព្រល៩០ឆ្នា ំដ្រលចាប់ ពីឆ្នា ំ១៨ ៦៣ 
ដល់ថ្ង្រទី៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣។ កាល 
ទាមទារឯករាជ្រយជាតិន្រះ ជាសា្នារ ព្រះហត្ត 
របស់ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ ព្រះវរ រាជ 
បិតាជាតិខ្ម្ររ ឯករាជ្រយជាតិ បូរណ ភាព ទឹក ដី 
ឯកភាពជាតិខ្ម្ររ ព្រះបរមរតនកោដ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅថ្ង្រទី0៩ ខ វិច្ឆិកា 
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ តំាង 
ពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ មន្ត្រីរាជការ 
រហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនំា ត្រងត្រប្ររព្ធរៀបចំ
រំលឹកខួបបុណ្រយឯករាជ្រយជាតិជាបន្តបនា្ទាប់ 
ដោយ ពិធីន្រះ គឺត្រងត្ររៀបចំឡើង 
ក្រម ព្រះរាជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ 
ព្រះករុណ ព្រះមហាក្រសត្រ ន្រ ព្រះរាជា 
ណា ចក្រកម្ពុជា៕

ដោយ សុផានិត

ថតដោយៈ សុផានិត

យុវជន
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ក្រមុកម្មករ និងកម្មការិនីដ្រលកំពុង ត្រ 
បម្រើការងារនៅរោងចក្រ សហ គ្រ ស   នា នា 
នៅក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រញ បាន សំដ្រង យោ បល់ 
ថ ពួកគ្រមិនដឹងជា ប្រកប ការ ងារ   អ្វីទ្រ 
ប្រសិន បើ គ្មានរោងចក្រ ដោយ សារ  
ត្រពួកគ្រគ្មានដីស្រ បើមន ក៏តិច តួច មិន 
អាចនឹងធ្វើកសិកម្ម ចិញ្ចមឹ ខ្លនួ នឹង គ្រសួារ  
បានឡើយ ហើយក៏គ្មានចំណ្រះ ដឹង  អ្វី 
ដ្រល អាចរកការងារធ្វើក្រពី ជាកម្មករ ។

លោកស្រី រិន ចាន់ណា ជាកម្មការិនី
នៅរោងចក្រនៅម្តុផំ្លវូជាតិល្រខ ៦ បាន ឲ្រយ 
ដឹងថ សព្វថ្ង្រន្រះ ច្រះបានរោងចក្រ ធ្វើ 
បើគ្មានរោងចក្រ គឺមិនដឹងជាបានអ្វីធ្វើ
ចិញ្ចឹមជីវិតបានឡើយ ដោយសារត្រ ដី 
វា តិច មត់វាច្រើន ។

ចាន់ណា បានឲ្រយដឹងថ ខ្លនួបានមកធ្វើ
ជាកម្មការិនីរោងចក្រន្រះមនអាយុកាល
ប្រមណជា ១០ឆ្នាំ មកហើយ គឺតាំង ពី 
អាយុ ១៨ឆ្នាំ មកដល់ ២៨ឆ្នាំ ពោល គឺ 
តំាង ពី ២០០៨មកម្រ្លះ៉ ពោល  គឺ តំាង ពី 
ក្រមុំ រហូតដល់មនកូន ៣ ហើយ ។ 

ចាន់ណា បានបញ្ជាក់ថ "មិនដឹង ជា 
ធ្វើអីទ្រ! ព្រះតាំងពីច្រញពីផ្ទះមករក
ការងារធ្វើ គឺនៅត្ររោងចក្រ ហើយ បាន 
ប្តក៏ីជាកម្មករដ្ររ គ្រន់ត្រខ្ញុខំងដ្ររ គត់  
ខង លើកដាក់ ក្រណាត់ លីស្រង វ្រច 
ខ្ចប ់  អី អស់ ហ្នឹង"។

កម្មករ និងកម្មការិនីមិនដឹងធ្វើអី្វប្សិនជាគ្មានការងារនៅរោងចក្

តាមការរៀបរាប់របស់ចាន់ណា នៅ 
ក្នងុ គ្រសួាររបស់ចាន់ណា មនគ្នា ៦ នាក់ 
ប៉ុន្ត្រពួកគ្រ សុទ្ធត្រជាកម្មករ នៅភ្នំព្រញ 
ទំាង អស់ ពីព្រះនៅស្រកុ ឯខ្រត្ត កំពង់ ធំ 
មិនដឹងជាប្រកបរបរអ្វី ដោយសារត្រ 
ដីស្រវាតិច ហើយច្រកអង្កន់គ្នា ធ្វើផ្ទះ 
ធ្វើអី អស់ហើយ សល់ត្របន្តិចបន្តួច គឺ 
ធ្វើ អ្វី មិន ច្រញនោះទ្រ ។

សម្រប់គ្រសួារចាន់ណា នៅ ក្នងុ មួយ 
ខ្រ អាចរកប្រក់ចំណូលបាន ប្រមណ ជា 
៤០០ ដុលា្លារដ្ររ គឺគ្រប់គ្រន់សម្រប់ 
ចំណាយថ្ល្រម្ហបូ អាហារកូនទៅរៀន ថ្ល្រ ទឹក 
ថ្ល្រភ្លើង ថ្ល្របន្ទប់ និងព្រលឈឺថ្កាត់បន្តិច
បន្តចួម្តងម្កាល ហើយអាច នៅ ស្រស សល់ 
សន្រសំ បានបន្តិចបន្តួចដ្ររ។ 

កញ្ញា លីម អ្រង ជាកម្មការិនីរោងចក្រ 
មួយរូបនៅម្តុ ំបាក់ខ្រង បានអះអាងព្រល
កំពុងត្រសម្រកទទួលទានអាហារថ្ង្រត្រង់ 
បានថ ជាកម្មករគឺមិនមនទ្រ បុ៉ន្ត្រ ក៏មិន 
សា្លាប់ ដ្ររ ហើយប្រក់ខ្រអីឡូវ គឺ ដូច ជា 
សមរម្រយដ្ររ ដោយមួយខ្រៗ បើក ទៅ 
បាន  ជួនទៅជិត ២០០ដុលា្លារ ហើយ 
ព្រល ខ្លះក៏ជាង ២០០ដុលា្លារ ក៏មន តាម 
ការងារតិច ការងារច្រើន ។

ការអះអាងរបស់ លឹម អ្រង ក៏មិន ខុស 
ពីលោកស្រ ីរិន ចាន់ណា ដ្ររ  ដោយ បាន  
ថ្ល្រងថ បើសិនជា មន ឱកាស ដូច គ្រ កញ្ញា 

ក៏មិនចង់ធ្វើជាកម្មករ ដូចសព្វថ្ង្រន្រះដ្ររ 
គឺចង់រៀន ចង់ធ្វើការល្អៗ ប៉ុន្ត្រ គ្រួសារ 
ក្រកី្រ គ្មានលទ្ធភាពរៀន ត្រវូបង្ខចិំត្ត មក រក  
ការងារធ្វើ ដើម្របីចិញ្ចឹមគ្រួសារ។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថ "កាលពី ក្ម្រង ចង់  
ធ្វើគ្រូ ឬព្រទ្រយ ត្រកុំរំលឹក ឥឡូវបាន ត្រឹម 
ត្រ កម្មករហ្នងឹ ដោយសារត្រគ្រសួារត្រវូ រក 
ការងារធ្វើតាំងពី អាយុជាង ១០ឆ្នាំ មក 
ម្រ្ល៉ះ"។

កញ្ញា បានអះអាងថ ដោយសារ ត្រ 
ភាព ក្រីក្រ កញ្ញា បានបោះបង់ការ សិក្រសោ 
មក  រកការងារ ធ្វើនៅតាមផ្ទះគ្រ តាំងពី 
អាយុ ១៣ ទៅ ១៤ ឆ្នាំ រហូតដល់អាយុ 
២០ ទើបបានមកធ្វើជាកម្មករ នៅរោង ចក្រ  
កាត់ដ្ររ។  រវាងការងារនៅតាមផ្ទះ និង 
រោង ចក្រ កញ្ញា បានអះអាងថ វាម្រយា៉ាង 
ម្នាក់។ ការងារតាមផ្ទះ គឺអាស្រយ័ លើ ម្ចាស់  
ផ្ទះគត់ស្រួល គត់ស្លូត គឺយើង អាច 
ញុំា ឆ្ងាញ់ គ្រងស្រលួ របស ប់្រើប្រស់ មន 
កំប្ល្ររ មនទឹកមនភ្លើងប្រើ ស្រលួ គ្រន់ ត្រ 
អត់ស្ររីភាព ទៅណាមកណាពិបាក 
ការ  ងារ គ្មាន ម៉ាង គ្មានព្រល គ្មានសៅរ៍ 
គ្មាន អាទិត្រយ  ហើយបើប៉ះម្ចាស់ផ្ទះកាច 
និង អត់ចិត្តទៀតគឺរឹតត្រពិបាក។ បុ៉ន្ត្រ នៅ  
រោងចក្រវិញ គឺយើងមនស្ររីភាព ធ្វើ ការ 
ត្រ ៨ម៉ាង គឺ៨ម៉ាង ចប់គឺចប់ បើ 
ថ្រមម៉ាង គឺដឹងត្របានលុយ ប៉ុន្ត្រ គ្រន់ 

ត្រវាលំបាករឿងកន្ល្រងហូប សា្នាក់នៅ 
សុវត្ថិភាពអីហ្នឹង ។

ចំពោះថ្ង្រអនាគត នៅក្នងុ ករណី ដ្រល 
គ្មានរោងចក្រ លឹម អ្រង ក៏មិនដឹងត្រវូ ធ្វើ 
អ្វដី្ររ ដើម្របីចិញ្ចមឹជីវិតិ ខណៈដ្រល សព្វ  
ថ្ង្រន្រះ កញ្ញា ត្រវូចិញ្ចមឹឪពុកម្តាយចាស់ៗ 
និងប្អូនតូចៗ ២នាក់ទៀត។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថ "បើអត់មន 
រោង  ចក្រ ចំាគិតទៀតទៅ ឥឡូវ ច្រះ ត្រ ធ្វើ 
ទៅ ដល់ខ្របើកលុយ"។ 

កញ្ញា បានបន្តថ ឲ្រយគិតម៉្រចទ្រ បើ 
រៀន បានត្រ ត្រមឹថ្នាក់ទី ៤ អានអក្រសរមិន
ត្រង់ជួរបនា្ទាត់ស្អផីង ហើយការងារ គឺ មន ត្រ 
ធ្លាប់មើលក្ម្រង ម្រផ្ទះ និងកាត់ ដ្ររ ន្រះ ។ 
ឥឡូវ បើត្រឡប់ទៅមើលក្ម្រងវិញ ក៏ ច្រះ 
ត្របានហើយ ប៉ុន្ត្រមិនដឹងថ គ្រយក  
យើងទៀត ឬអត់ ពីព្រះ មើលក្ម្រងន្រះ 
គឺត្រូវការត្រក្ម្រងៗប៉ុណោ្ណោះ ឯខ្ញុំរាង ដូច 
ជា ជ្របន្តិចហើយនោះ ។ 

ក្រពី លោកស្រី រិន ចាន់ណា និង 
កញ្ញា លឹម អ្រង កម្មករនិងកម្មការិនី 
ផ្រស្រងៗភាគច្រើន ក៏មិនដឹងថ អនាគត 
ពួក គ្រទៅជាយា៉ាងណានោះដ្ររ ប្រសិន 
បើ ប្រទ្រសគ្មានរោងចក្រ។ ហើយពួក 
គ្រក៏មិនដឹងច្របាស់អំពី អ្វី ដ្រល កំពុង ត្រ 
កើតមនឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងជោគ វាសនា  
ន្ររោងចក្រកាត់ដ្ររទំាងនោះ ដ្រល កំពុង 
ត្រកើតមនដ្ររ។

អ្នកវិភាគបានអះអាងថ ប្រទ្រស 
កម្ពុជានៅព្រលន្រះ កំពុងត្ររងសំពាធ 
ពី  សហភាពអឺរ៉ុប ទាក់ទង នឹង ឋានៈ ពន្ធ 
អនុគ្រះ "រាល់មុខទំនិញទំាងអស់ លើក 
ល្រងត្រអាវុធ" ដ្រលគ្រហៅគត់ ជា ភាសា  
អង់ គ្ល្រស ថ "EBA" ដ្រលប៉ះពាល់ខ្លាងំដល់
ការនាំច្រញរបស់់កម្ពុជា ដោយសារ ត្រ 
សហភាពអឺរ៉ុប គឺជា ទីផ្រសោរ ដ៏ ធំ របស់ 
កម្ពជុា ដ្រលមនទំហំប្រមណជា ៦ ពាន់ 
លានដុលា្លារ ពោលគឺប្រមណជា ៤០ 
ភាគរយ ន្រទីផ្រសោរនាំច្រញរបស់កម្ពុជា 
ហើយ ភាគច្រើនន្រទីផ្រសោរនោះ គឺឧស្រសោ ហ៍ - 
កម្មកាត់ដ្ររ ដ្រលកំពុងត្រផ្តល់ការងារ ធ្វើ 
ដល់កម្មករ និងកម្មការិនីប្រមណជា ជាង 
៧០០.០០០នាក់ និងអ្នកដ្រលទទួលផល
ដោយប្រយោលប្រមណជា ២ ទៅ៣លាន 
នាក់ ទៀត ។ 

កាលពីខ្រតុលា សហភាពអឺរ៉ុប បាន 
ប្រកាសថ ប្រទ្រសកម្ពុជា អាចនឹង មន 
ព្រល ចំនួន ប្រមណជា ៦ខ្រ ដើម្របី 
សហ ការ និងក្រប្រសា្ថានការណ៍ រំលោភ 
សិទ្ធ ិ មនុស្រសក្នងុប្រទ្រស មុននឹងសហ ភាព 
អឺរុ៉ប សរស្រររបាយការណ៍ចុងក្រយ ដើម្របី
សម្រចព្រយួរឋានៈអនុគ្រះពន្ធន្រះ៕

ដោយ អរិយបុតែ 

រូបភាពពីហ្វែសបុក សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន

កម្មករ
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ពិធីបុណ្រយអំុទូក បណ្ត្រតប្រទីប សំពះ 
ព្រះខ្រ និងអកអំបុក ជាប្រព្រណីទំនៀម 
ទម្លាប់ខ្ម្ររ ដ្រលជាមរតកវប្របធម៌ដូនតាបាន
បន្រសល់ទុកតំាងពីសម័យ បុរាណ យូរ លង់  
ណាស់មកហើយ។ សព្វថ្ង្រ ពិធី បុណ្រយ ន្រះ 
ត្រូវបានពលរដ្ឋប្រតិបត្តិបន្តរាល់ឆ្នាំ និង
ចាត់ទុកថជាបុណ្រយប្រព្រណីវប្របធម៌ជាតិ
ដ៏ធំមួយ ក្នងុចំណោមពិធីបុណ្រយសំខន់ៗ
ជាច្រើនទៀត។

ពិធីន្រះ ភាគច្រើនគ្រប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅ
ចំព្រលរដូវទឹកសម្រកក្នុងខ្រកត្តិក ឬ ខ្រ 
វិច្ឆកិា ដ្រលជាថ្ង្រព្រះចន្ទរះព្រញរង្វង់ ត្រវូ 
នឹងថ្ង្រ១៥កើត ខ្រកត្តិក។ តើពិធីបុណ្រយ 
អុំទូក បណ្ត្រតប្រទីប សំពះព្រះខ្រ និង 
អកអំបុក មន ប្រវត្តិ យា៉ាង ណា?

ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូក បណ្ត្រត ប្រទីប 
សំពះព្រះខ្រ និងអកអំបុក ត្រង ប្រព្រតឹ្ត ទៅ 
ជាផ្លូវការរយៈព្រល៣ថ្ង្រ នៅ រាជធនី 
ភ្នំព្រញ គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ង្រទី១៤ កើត ដល់ 
ថ្ង្រ១រោច ខ្រកត្តិក ដោយ មនបណ្ត្រត 
ប្រទីប នៅព្រលយប់ ធ្វើនៅតាមដងទន្ល្រ
សាបនាកំពង់ផ្រមុខព្រះបរមរាជវាំង។

ប្រវត្តនិ្របុណ្រយអំុទូក មន តំាង ពី បរម - 
បុរាណ ដ៏យូរលង់មកហើយ ដ្រលមន 
ចងក្រងនៅក្នងុឯកសារប្រវត្តវិិទូ និងមន 
នៅតាមសិលាចារឹកន្រប្រសាទអង្គរ។

សៀវភៅជ័យវរ្ម័នទី៧ នៅក្នុងវិទ្រយា 
សា្ថាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយ បាន ចង ក្រង ថ 
នៅសម័យអង្គរនា សតវត្រសទី១២ នៅ កម្ពជុា 
មនស្រចក្ដសុីខក្រស្រមក្រសោន្តរុងរឿងណាស់ 
ដោយព្រះបាទជ័យវរ្មន័ទី៧ ស្ដ្រចច្រញធ្វើ

ប្វត្តន្ិព្ះរាជពិធីបុណ្យអំុទូក បណ្ដត្ប្ទីប សំពះព្ះខ្ និងអកអំបុក

សង្គ្រមជើងទឹកដើម្របីបង្កា្របពួកចាម ដោយ
កងទ័ពទូកជាចម្របំាងរំដោះក្រងុកម្ពជុា ឲ្រយ 
រួចផុតស្រឡះច្រញពីខ្មាងំសត្រវូនៅគ្រសិ្ដ
សករាជ១១៧៧ ដល់ឆ្នាំ១១៨១ រឿង 
ចម្របាំង គ្រនោះមនឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំង
ប្រសាទបាយ័ន និងប្រសាទ បនា្ទាយ ឆ្មារ ។ 
ក្នងុចម្លាក់នោះមនកងទ័ពទូកយា៉ាងច្រើន
មហិម ដ្រលមនព្រះឆយាល័ក្ខណ៍ព្រះ 
បាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ប្រថប់ឈរលើទីតាំង
នាវាចម្របំាងដោយទ្រង់ធ្ន ូ និងដំបងដ៏ សា្វា - 
ហាប់ ក្នងុចំណោមកងទ័ពទូកទំាង ឡាយ ។

ចំណ្រកឯកសារល្រប្រងប្រណាំងទូក 
របស់ ក្រមុជំនំុទំនៀមទម្លាប់ខ្ម្ររដ្រលនិពន្ធ
ដោយលោក ថច់ ប៉្រន ហៅ បា៉ាង ជាអាចារ្រយ 
នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយរងខ្រត្តឃ្លាងំ ទឹក  
ដីកម្ពជុាក្រម បានច្រងថ សម័យ លង្វ្រក 
ព.ស២០៧១ គ.ស១៥២៨ ព្រះបាទ អង្គ 
ចន្ទទី១ ទ្រង់តាំងពញាតាត ងារជាស្និទ្ធ
ភូបាជាស្ដ្រចក្រញ់នៅកម្ពជុាក្រម ស្រកុ 
បាសាក់។ ស្ដ្រចក្រញ់ន្រះបានចាត់ 
របៀបរៀបចំការពារស្រកុឲ្រយមនទាហាន 
ជើងទឹកច្រកជា ៣ក្រុម។ ក្រុមទី១ ហៅ 
ទ័ពស្រួច ហាត់ច្របាំង និងទូកដ្រលមន
ទ្រង់ទ្រយដូចទូកប្រណំាងសព្វថ្ង្រ។ ក្រមុ 
ទី២ ហៅទ័ពជំនួយ ហាត់ច្របំាង និងទូកច្រវ
ពីរជួរដ្រលមនទ្រង់ទ្រយដូចទូកប្រណំាង
សព្វថ្ង្រ។ ហើយក្រមុទី៣ ហៅ ទ័ពបា សាក់ 
គឺទូកធំមនដំបូលមនច្រវ មនកោ្ដោងមន
ទ្រង់ទ្រយដូចជាទូកបាសាក់ ហៅ ទូក 
បុ៉ក ចាយ ត្ររាងស្ដចួវ្រងមនដំបូលត្រមួយ
កាត់ខងមុខ ឥតជញ្ជាងំ ជាទូក ដាក់ ស្របៀង 

អាហារសម្រប់កងទ័ព។
ប្រភពឯកសារទំាងពីរន្រះ បាន សន្ន ិ- 

ដា្ឋាន ថ ប្រទ្រសកម្ពុជា សម័យបុរាណជា 
ប្រទ្រសមនកងទ័ពជើងទឹកយា៉ាងខ្លាងំពូក្រ 
និងមនពិធីហ្វកឹហ្វនឺ ពិធីសមយុទ្ធ កង  ទ័ព  
ន្រះ ហើយអាចសន្នដិា្ឋានទៀតថ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ធ្វើពិធីន្រះរៀងរហូតមក គឺជាប់តំណ
មកពីសម័យសមយុទ្ធក្នុងសម័យបុរាណ
ន្រះឯង ទើបមនការប្រកួតប្រណំាងទូកង
ជាប់មកដល់សព្វថ្ង្រន្រះ។

ពិធីបុណ្រយអុំទូក ប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ង្រ 
ព្រញ  បូណ៌មី ខ្រកត្តិក ស្របទៅនឹងរដូវ
ទឹកជំនន់ដ្រលក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានខ្រ
ហើយ បានធ្វើឲ្រយបឹងបួទំាងឡាយកា្លាយទៅ 
ជាសមុទ្រដ៏ធំល្វងឹល្វើយ ហើយ ក៏ បញ្ជាក់ 
ថ ព្រលនោះ ស្រូវស្រកំពុង ទុំ ហើយ។ 
នៅ ព្រលដ្រលទឹកទន្ល ្រ ម្រគង្គ លិច  ជន់ ខ្រ  
សីហា ដល់ខ្រវិច្ឆិកា ទឹកជំនន់ បានចាក់
ចូលស្រចស្រពបឹងបួតាមរយៈទន្ល្រសាប
ដ្រលហូរពីត្របូងទៅជើង។ ដល់ រដូវទឹក
សម្រកដ្រលចាប់ផ្ដើមនៅខ្រវិច្ឆិកា ទឹក  
បឹងបួហូរត្រឡប់តាមទន្ល្រសាបដដ្រលពី
ជើងទៅត្របូងវិញ។ ដីល្របប់ដោយសារទឹក
ជំនន់ន្រទន្ល្របឹងបួទំាងឡាយ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ដី 
មន ជីជាតិ។ ដំណំាទំាងឡាយដ្រលកសិករ
ធ្វើតាមសងា្វាក់ន្រ ទឹកសម្រក បានផ ្ដល់ ផល 
យា៉ាងច្រើន រំាង សា្កាត់នូវគ្រះទុរភិក្រស។ ដូច្ន្រះ
ការរៀបចំពិធីបុណ្រយអំុទូកន្រះក៏ ឧទ្ទសិ និង
សម្ដ្រងនូវការដឹងគុណទន្ល្រម្រគង្គ និង 
ទន្ល្រ សាប ដ្រលបានផ្ដល់ជីជាតិយា៉ាង 
សំខន់បម្រើដល់វិស័យកសិកម្ម។

ក្នងុព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូក ក៏មនពិធី
មួយដ្រលសំខន់ជាអត្តសញ្ញាណន្រការ
ប្ររព្ធពិធីបុណ្រយអំុទូកន្រះដ្ររ គឺ ការ បណ្ត្រត 
ប្រទីប។ ពិធីបុណ្រយបណ្ត្រតប្រទីប ដ្រល 
ជា ទូទៅ គ្រតុបត្រងទូក កបា៉ាល់ តូច ធំលំ អ 
ដោយ ភ្លើងចម្រុះពណ៌ រំល្រច ជារូបភាព 
ផ្រស្រងៗ ភ្លឺផ្ល្រក ហើយបណ្ត្រតឲ្រយរសាត់
ទៅមកយឺតៗនៅលើដងទន្ល្រចតុមុខទល់
មុខព្រះបរមរាជវាំង ដោយ មន អបអរ 
ដោយ បាញ់កាំជ្រួច។

ពលរដ្ឋខ្ម្ររនៅតាមតំបន់ខ្លះ ក៏នៅ រក្រសោ
ទំនៀមធ្វើបុណ្រយបណ្ត្រតប្រទីបនៅថ្ង្រច្រញ
ព្រះវស្រសោ គឺនាវ្រលាយប់ថ្ង្រ១៥កើត ខ្រ 
អស្រសុជ។ ពិធីបុណ្រយបណ្ត្រតប្រទីបន្រះ គឺ 
គ្ររៀបចំក្របូនធ្វើពីដើមច្រក មនរាង ជា ទូក 
ឬសំពៅ ផ្ទកុដោយស្រវូអង្ករ ចំណី អាហារ 
នំន្រកផ្ល្រឈើច្រើនមុខ។ ក្នងុព្រលប្ររព្ធ
ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូកន្រះ ពិធី សំពះ ព្រះ ខ្រ 
និងអកអំបុក ក៏ ត្រវូ ធ្វើឡើង ស្រប គ្នា ដ្ររ ។

ឯកសារដ្រលផ្រសោយលើគ្រហទំព័ររបស់
វិទ្រយាសា្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយ បានបញ្ជាក់
ប្រវត្តពិិធីសំពះព្រះខ្រ និងអកអំបុក គឺធ្វើ
ឡើងសំដៅគោរពទៅដល់ការសាងបារមី 
របស់ព្រះពុទ្ធ កាលដ្រលព្រះអង្គនៅជា
ព្រះពោធិសត្វនៅឡើយ ដ្រល កាល នៅ 
ក្នងុ ជាតិមួយនោះ ទ្រង់កើតជា សត្វទន្រសោយ 
ឈ្មាះថ "សសបណ្ឌតិ"។ ឯកសារ ដដ្រល 
ផ្រសោយថ នៅថ្ង្រដ្រល ព្រះចន្ទ ព្រញ បូណ៌មី 
ឬព្រញវង់ ទន្រសោយ "សសបណ្ឌិត" បាន 
អធិដា្ឋានឧបោសថសីលរបស់ខ្លួន ដោយ 
បំណង ធ្វើជីវិតបរិចា្ចាគ ដើម្របីបំព្រញនូវ
ពោធិសម្ភារឲ្រយបានត្រស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ។

ពិធីអកអំបុកន្រះវិញ ព្រល ដល់ រដូវ 
កាល ម្តងៗ ពលរដ្ឋនៅតាមជនបទ ស្រ 
ចម្ការ បាននាំគ្នាប្រមូលផលស្រូវថ្មី មន 
អង្ករដំណើប ឬអង្ករខ្រសោយ យក មក លីង 
ដាល់ជាអំបុក ដោយរួមគ្នាជាក្រមុក្នងុភូមិ
រៀងៗខ្លនួ និងនៅតាមទីវត្តអារាម ដោយ 
ពំុសូវមនគ្រលក់ដូរនោះទ្រ។ បុ៉ន្ត្រ បច្ចបុ្របន្ន 
អំបុកមនការធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរនៅតាម
ទីប្រជំុជន ជាពិស្រសនៅ រាជធនី ភ្ន ំព្រញ ។

នៅក្នងុថ្ង្រអកអំបុក សំពះ ព្រះខ្រ នោះ 
ដ្ររ តាមជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និង កសិ ករ 
នៅ ត្រមនជំនឿតាមប្របបុរាណ នៅ ឡើយ 
ក៏មនពិធីសម្រក់ទៀនមួយទៀត ដើម្របី 
ផ្រសងមើលពីទឹកភ្លៀង ជាជំនឿ លើការ ដា  ំដុះ 
និងត្រៀមគ្រប់ពូជដំណំាឲ្រយបានផល នៅ 
ឆ្នាំក្រយទៀត។

គួររំលឹកផងដ្ររថ ក្នុងឆ្នាំន្រះព្រះរាជ 
ពិធីបុណ្រយអំុ៊ទូក បណ្ត្រតប្រទីប អក អំបុក 
និងសំព្រះព្រះខ្រ នឹងត្រូវធ្វើឡើង ក្នុងថ្ង្រ 
ទី ២១ រហូតដល់ថ្ង្រទី២៣ ខ្រវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ 
២០ ១៨៕                      ដោយសុផានិត

ព៌ត័មានសង្គម

ថតដោយៈ លីហៀង
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វិភាគតំបន់៖ យុទ្ធនាការបោសសំអាតអំពើពុករលួយនៅមា៉ាឡ្សុី គឺ 
ជា រឿងចាក់ដោតមួយសម្ប់អាសា៊ាន

សកម្មភាព និងទិដ្ឋភាពបោសសម្អាត 
អំពើពុករលូយ នៅក្នុង ប្រទ្រស ម៉ាឡ្រសុី 
ដ្រ ល   បានដាក់ច្រញ ដោយលោក បណ្ឌតិ 
មហាម្រឌ មហាធៀ នាយករដ្ឋមន្ត្រដី្រល
ដឹកនាំប្រទ្រសនៅក្នុងវ័យ ជាង ៩០ឆ្នាំ 
ប្រឆំងនឹងអតីត សហការីរបស់លោក 
ក្រយការឡើងកាន់អំណាចកាលពីព្រល
ថ្មីៗន្រះ បានកំពុងត្រ ចាក់ដោតដល់ 
សញ្ច្រតនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំង
អាសា៊ាន ហើយ វាក៏អាចជាគំរូអាក្រក់ មួយ 
នៅក្នងុការជំរុញទឹកចិត្តការពារអំណាចពី
សំណាក់ បណា្តាម្រដឹកនំាកំពុងកាន់អំណាច
នៅអាសា៊ានផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ ដោយ
សារត្រខ្លាចជោគវាសនាដូចគ្នានឹងអតីត
ម្រដឹកនារបស់ប្រទ្រសមួយន្រះ។

នៅទូទំាងអាសា៊ាន ប្រទ្រសណា ក៏ ដូច  
ជាប្រទ្រសណាដ្ររ គឺថ អំពើពុករលួយគឺ
នៅមិនទាន់កាត់ផ្តាច់ស្រឡះ ច្រញ ពី 
ស្រទាប់  អ្នកដឹកនំាប្រទ្រស បាន នៅ ឡើយ 
លើកល្រងត្រប្រទ្រស សិង្ហបុរី  ដ្រល មក 
ដល់ព្រលន្រះ គឺត្រវូបាន គ្រ ចាត់ ទុក ជា
ប្រទ្រសដ្រលមនលំដាប់ថ្នាក់នៅក្នងុការ 
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងអំពើពុក រលួយ ខ្លាំង កា្លា 
និងមននិរន្តភាព ។

យោង ទៅតាមសន្ទស្រសន៍យល់ដឹង អំពី  
អំពើ  ពុក រលួយ (CPI) គ្រដឹងថ ក្រពី 
ប្រទ្រសសិង្ហបុរីមួយច្រញ គឺមន ត្រ ប្រទ្រស 
ប្រយុណ្រទ្រ ដ្រលស្ថតិនៅ លំដាប់ ប្រសើរ 
ខ្ទង់ ១០ បុ៉ន្ត្រដោយឡ្រកប្រទ្រសម៉ាឡ្រ សីុ 
ប្រទ្រសឥណ្ឌនូ្រសីុ ថ្រ វៀត ណាម ហ្វលីី ពិន 
ភូម ឡាវ និងកម្ពជុា គឺស្ថតិ នៅ ក្នងុ លំដាប់ 
ល្រខទីជិត១០០ ទៅជាង ១០០ នៅ ក្នងុ 
ចំណោម  ប្រទ្រសជាង ១៨០ ប្រទ្រស ដ្រល 
គ្រ បានធ្វើការសា្ទាបស្ទង់។

អំពើពុករលួយ គឺជាបញ្ហដ៏ចាក់ស្រះ
នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅទូទាំងអាសា៊ាន 
ដូច្ន្រះវា គឺជាបញ្ហប្រឈមមួយដ៏ចម្របង នៅ 
ក្នុងចំណោមប្រទ្រសនៅក្នុងតំបន់អាសុី
អាគ្ន្រយ៍មួយន្រះ ខណៈដ្រល ប្រទ្រសន្រះ
គឺកំពុងត្រដឹកនាំរបបផ្រស្រងៗគ្នា ដូច ជា 
រាជា និយមផ្តាច់ការ កុម្មយុនិស្ត រាជា និយាម 
អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ សាធរណរដ្ឋតាមរ
បបប្រធនាធិបតីនិយម របប ប្រជា ធិ  ប- 
ត្រ យ្រយ។ រីឯម្រដឹកនំាប្រទ្រស ទៀត សោត 
ក៏កាន់អំណាចយូរ ៗ  ដ្រល ជា ហ្រតុ  ធ្វើ ឲ្រយ 
មន ភាពស្រម្រមស្រមម ប្រទាក់  ក្រឡា 
គ្នា ពិបាក ដោះស្រយ ជុំវិញបញ្ហប្រឆំ
ងនឹងអំពើពុករលូយ។ 

នៅក្នុងប្រទសម៉ាឡ្រសុី លោក 
បណ្ឌិត មហាធៀ ក្រយ ឡើង កាន់ 

អំណាច តាមរយៈការចាកច្រញពី អតីត 
គណបក្រសកាន់អំណាច ដ្រលលោក បាន 
កាន់ អំណាច តាំងត្រពីឆ្នាំ១៩ ៨១ ដល់ 
ឆ្នាំ ២០០៣ កាលពីថ្ង្រទី១០ ខ្រឧសភា ឆ្នាំ 
២០ ១ ៨ បានវិលមកវិញ តាមរយៈ ការ 
ចាប ់ដ់្រ ជាមួយនឹង អតីតជន ប្រឆំង នឹង 
លោក គឺលោក អានវា៉ា អុីប្រហុីម ដ្រល 
លោក ចាប់ដាក់គុក ដោយផ្តួល លោក 
ណាជីប រា៉ាហ្រសោក់  ដ្រល ដឹកនាំ អតីត 
គណ បក្រសរបស់លោក នឹងជា ជនដ្រល 
លោក បានផ្តួចផ្តើម ឲ្រយកាន់ អំណាច ទីពីរ 
ជំនួស ជនទីមួយ គឺ លោក អាប់ឌុលឡា 
បាដាវី ក្រយ ការ ចាក ច្រញពី តំណ្រង 
របស់លោកកាលពីឆ្នាំ២០០៣។

ក្រយការឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈ
ការចងសម្ពន្ធភាពជាថ្មីជាមួយនឹងលោក 
អានវា៉ា អីុប្រហីុម ដ្រលជាម្រដឹកនំាគណ
បក្រសប្រឆំងប្រឆំងនឹងលោក ណាជីប 
រា៉ាហ្រសោក់ ដ្រល ដឹកនំា គណ បក្រស ដ្រល ពី មុន 
លោក បណ្ឌតិមហាធៀ ដឹកនា  ំដ្ររ នោះ បាន  
លើកយក រឿង អាស្រូវ ន្រ អំពើ ពុករលួយ 
នៅក្នុងអំឡុងព្រល លោក ណាជីប 
រា៉ាហ្រសោក់ ដឹកនំា ជុំវិញរឿងអាស្រូវលុយ 
ខ្ទង់ពាន់លានដុលា្លារ មកវាយប្រហារ និង 
មន  ការចាប់ខ្លនួ អតីត ម្រដឹក នំា សំខន់ ៗ  
នៅក្នងុ គណបក្រស ដ្រល លោក ធ្លាប់ ដឹក នំា 
ជាបន្តបនា្ទាប់។ 

ថ្មីៗន្រះ លោកបណ្ឌិត មហាម្រឌ 

មហា ធៀ តាមរយៈអង្គភាពប្រឆំងអំពើ
ពុករលួយម៉ាឡ្រសុីបានឃត់ខ្លួន អតីត 
ម្រដឹកនាំម្នាក់ន្ររដ្ឋ សាបាស ភាគ ខង 
កើត ន្រប្រទ្រសម៉ាឡ្រសីុ។ អង្គភាពប្រឆំង
អំពើពុករលួយម៉ាឡ្រសីុ បាននិយាយ ថ 
អតីតអភិបាលរដ្ឋ ដ្រល សម្របូរ ព្រ ឈើ 
ច្រើន ន្រះ ត្រូវ បានចាប់ឃុំខ្លួនហើយនឹង 
ត្រូវ  បាននាំទៅកាន់តុលាការ ដើម្របីឱ្រយ 
ប្រឈម នឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើន ករណី  
អំពីអំពើពុករលួយ ក្រយ ព្រល ដ្រល អតីត  
អភិបាលរដ្ឋន្រះ បានធ្លាក់ ពី តំណ្រង ចាប ់ 
តាំងពី ឆ្នាំ២០០៣រហូត ដល់ គណ បក្រស 
របស់លោក ណាជីប រា៉ាហ្រសោក់ បរាជ័យ 
ក្រយការដឹកនំាប្រទ្រសដ៏យូរ។  រហូត មក 
ដល់ ព្រលន្រះ លោក ណាជីប រា៉ា ហ្រសោ ក់ និង 
ភរិយា, អតីតឧបនាយករដ្ឋ មន្ត្រី  របស ់ 
លោក ណាជីប និងអតីតមន្ត្រជីាន់ខ្ពស់២
នាក់ផ្រ្រសងទៀត ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពី
បទពុករលួយហើយរដា្ឋាភិបាលបានព្រមន
ថ អ្នកដ្រលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតអាច
នឹងត្រវូបញ្ជនូទៅកាន់តុលាការផងដ្ររ។ 

រហូតមកដល់ព្រលន្រះ អ្នក ទាំង អស់ 
នោះ គឺកំពុងត្រស្ថតិនៅក្នងុដំណើរការ ចោទ 
ប្រកាន់ បុ៉ន្ត្រនៅមិនទាន់ មន ការ កាត់់ ទោស 
ណាមួយនៅឡើយទ្រ ដូច្ន្រះយើង  អាច 
បន្តការតាមដានបរិបទនយោ បាយ នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីន្រះបន ្ត ទៀត។

ន្រះគឺជាបរិបទនៅក្នងុប្រទ្រសម៉ាឡ្រសីុ 

ដ្រល ម្រដឹកនំាប្រទ្រសនានា នៅ ក្នងុ តំបន់ 
កំពុងត្រ យកចិត្តទុកដាក់ ដោយ សារ ត ្រ 
ន្រះគឺជាម្ររៀនមួយ។ ដូច្ន្រះយើង សង្រឃឹម  
ថ អ្វីដ្រលម៉ាឡ្រសុីនឹងធ្វើ នឹង អាច រក 
ឃើញ នូវដំណោះស្រយមួយ ដ្រល អាច 
ទទួល  យកបាន ហើយអាចជាគំរូមួយ 
សម្រប់   តំបន់។ នៅក្នងុ ករណី ដ្រល ម៉ាឡ្រ សីុ 
កំពុងអនុវត្តនយោបាយសងសឹកមួយធ្ងន់
ធ្ងរប្រឆំងនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយអតីត
អ្នក កាន់អំណាចទំាងនោះ អាចនឹងនំាឲ្រយ
អ្នកដ្រលពុករលួយផ្រស្រងៗទៀត នៅក្នុង 
ប្រទ្រស នៅ ក្នុងតំបន់ នឹងរិះរកនូវយុទ្ធវិធី 
និង កលយុគនយោបាយគ្រប់រូបភាព 
ដើម្របី ធនាធ្វើយា៉ាងណា រក្រសោ អំណាច របស់  
ខ្លនួ បក្រសពួកខ្លនួឲ្រយមនស្ថ្ររភាព ដើម្របី គ្រច  
ច្រញ ពីជោគវាសនាស្រដៀងគ្នា និង ក្រមុ  
អ្នកនយោបាយនៅក្នងុប្រទ្រស  ម៉ាឡ្រ សីុ។ 
បណា្តាក្រមុ អ្នក នយោបាយ នៅ  ក្នងុ ប្រទ្រស 
នីមួយៗនៅក្នុងតំបនធ់្លាប់  បានសិក្រសោ និង 
បាន ទទួល បទ ពិសោធជាច្រើនពីការ ដួល  
រលំន្ររបបដឹកនំារបស់លោក សូ៊ ហាតូ នៅ 
ឥណ្ឌនូ្រសីុ ដ្រល បានដឹកនំា ប្រទ្រស 
ឥណ្ឌ ូន្រសីុ ៣១ឆ្នា ំក្រយ ការ ឡើង កាន់ 
អំណាច តាំងពីឆ្នាំ១៩៦៧ ដល់ ១៩ ៩ ៨ 
ក្រយវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩ ៩៧ ៕ 

ដោយ អរិយបុតែ

រូបភាពពីអីុនធឺណែត

ព៌ត័មានតំបន់អាស៊ាន
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បុណ្យអុំទូកឆ្នាំន្ះទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរ ៤,៥លាននាក់ និង បន្សល់សម្ម ៨ពាន់តោន
រយៈព្រលបីថ្ង្រន្រព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូក បណ្ត្រតប្រទីប 

និងសំពះព្រះខ្រ អកអំបុក ពីថ្ង្រទី២១-២៣ ខ្រវិច្ឆិកា 
ឆ្នា២ំ០១៨ បានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមប្រមណជា ៤,៥ 
លាននាក់ ហើយក៏បន្រសល់ទុកនៅ សម្រមប្រមណជា 
៨ ពាន់តោន ។ 

អនុគណៈកម្មការការពាររក្រសោសន្តសុិខ របៀបរៀប រយ 
សណា្តាប់ធ្នាប់សង្គម ចរាចរណ៍ សង្គ្រះទូកលិច និង 
អ្នក  ជំងឺ បងា្ហញថ ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូក បណ្ត្រត ប្រទីប 
សំពះព្រះខ្រ និងអកអំបុកឆ្នានំ្រះ មនទូកងចូល រួម ប្រកួត 
ចំនួន ២៩៥ទូក និងអ្នកអុំប្រមណជា ២មុឺននាក់ ។

ប្រភពដដ្រលបានឲ្រយដឹងថ ព្រះរាជពិធីន្រះប្រព្រតឹ្ត
ទៅក្រមបរិយាកាសល្អប្រសើរ ដ្រលមនប្រជាពលរដ្ឋ
មកចូលរួមកម្រសោន្តសប្របាយសរុប្រមណ ៤,៥ លាន នាក់ ។ 

ប្រភពដដ្រលបានបន្តថ ឆ្នានំ្រះ ទូក ដ្រល បាន ចូល រួម 
ហើយបានលិចមនចំនួន ១១គ្រឿង ត្រកីឡាករទូកង បាន 

ចំនួន ១១៥នាក់ ត្រូវបាន សង្គ្រះ ដោយ សុវត្ថិភាព។ 
អនុគណៈកម្មការ បានសន្នដិា្ឋានវាយតម្ល្រថ បរិយ កាស 

សន្តសុិខ សណា្តាប់ធ្នាប់ជាទូទៅ រយៈព្រល ៣ថ្ង្រ ន្រ ព្រះ 
រាជ ពិធីបុណ្រយអំុទូក បណ្ត្រតប្រទីប អកអំបុក និង សំពះ 
ព្រះខ្រ មនលក្ខណៈល្អប្រសើរ ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយា៉ាង
ច្រើនកុះករប្រកបដោយក្តសីោមនស្រសរីករាយ។ សា្ថានភាព
ល្អប្រសើរប្រកបដោយមទនភាពន្រះ ន្រ អាស្រយ័ ដោយ 
មន ការដាក់ច្រញនូវផ្រនការហ្មត់ចត់ ប្រកប ដោយ 
បទ ពិសោធន៍ របស់អនុគណៈកម្មការការពាររក្រសោសន្តសុិខ 
របៀបរៀបរយសណា្តាប់ធ្នាប់សង្គម ចរាចរណ៍ សង្គ្រះ 
ទូក លិច និងអ្នកជំងឺ ។ 

ជុំវិញបញ្ហន្រះ លោក ម៉្រត មសភក្តី អ្នកនាំ ពាក្រយ 
សាលា រាជធនីភ្នំព្រញ បានបា្រប់អ្នកសារព័ត៌មនថ 
ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអុំទូក បណ្ត្រតប្រទីប អកអំបុក និង 
សំពះព្រះខ្រឆ្នាំន្រះ បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ព្រះ 

រដ្ឋមន្ត្ីកសិកម្មទៅបំព្ញទស្សនកិច្ចនៅប្ទ្សចិន

បុណ្យសមុទ្ នឹងរៀបចំតាមការគ្ងទុក

អតីតម្ជីវពលអាហ្វ្រិកកណ្តាលត្ូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការឧក្ិដ្ឋអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ង្រទី២១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លោក វ្រង 
សា ខុន រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមញ់ និងន្រសាទ
បានអញ្ជើញទៅបំព្រញទស្រសនកិច្ចផ្លវូការទៅខ្រត្តជំាងសូ៊ 
ន្រប្រទ្រសចិន។

ក្រសួងន្រះបានអះអាងនៅក្នុងស្រចក្តីប្រកាសថ 
ដំណើរ ទស្រសនកិច្ចន្រះផ្តាតលើការ ពង្រងឹនិងពង្រកីកិច្ច
សហប្រតិបត្តកិាររវាងប្រទ្រសទំាងពីរ និងធ្វើការទាក់ទាញ      
វិនិយោគិនឲ្រយមកវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម ជាពិស្រស
ផលិតកម្មដំណាំស្រូវនិងការក្រច្ន្រកសិផល។

ក្នងុឱកាសន្រដំណើរទស្រសនកិច្ចន្រះ លោករដ្ឋមន្ត្រ ីបាន

ពិធីបុណ្រយសមុទ្រលើកទី៧ នឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅ ចាប់ ពី 
ថ្ង្រទី១៤ ដល់ ១៦ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រមប្រធនបទ 
"ឆ្ន្ររសា្អាត ពលរដ្ឋរមណីយ" នឹងរៀបចំនៅខ្រត្តកោះកុង។

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍ ក្នុង 
ឱកាស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នងុកិច្ចប្រជំុត្រៀមរៀបចំពិធី
បុណ្រយសមុទ្រ នៅសាលាខ្រត្តកោះកុង កាលថ្ង្រទី២៥ 
ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៨ បានឲ្រយដឹងថ អ្វីៗ បានកំពុងត្រៀម
សម្រប់ពិធីបុណ្រយសមុទ្រមកដល់ ក្នុងនោះមនដូចជា
ការខិតខំសា្តារផ្លូវជាតិល្រខ៤៨ ឲ្រយរួចរាល់ ហើយក៏មន

សមជិកសភារបស់សាធរណរដ្ឋអា្រហ្វិកកណា្តាល 
និង ជាអតីតម្រដឹកនំាក្រមុជីវពល លោកអាល់   េ្រហ្វត យ  ្រ   
កា  តូម ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការក្រុងឡាអ្រ
កាលពីទី១៧ ខ្រវិច្ឆកិា ដើម្របីឡើងសវនាការនៅតុលាការ
ឧក្រដិ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំពោះបទឧក្រដិ្ឋកម្មសង្គ្រមប្រឆំង
មនុស្រសជាតិ។

តុលាការន្រះ បាននិយាយថ យ្រកាតូម ដ្រលជាអតីត
ម្រជីវពលនៅក្នងុចលនាមួយដ្រលមនការជាប់ពាក់ព័ន្ធ

អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នងុពិធីចុះហត្ថល្រខលើអនុស្រសរណៈ
យោគយល់គ្នារវាងក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមញ់ និង ន្រ សាទ 
និងក្រមុហុ៊ន ជៀនសូ៊ លៀនហា្វា ្រហ្គបូ ដើម្របីរួមគ្នាអភិវឌ្រឍ 
វិស័យផលិតកម្មស្រូវពូជហាយប្រីឌ ដ្រលពូជន្រះមន
សកា្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ទិន្នផល គុណភាពល្អ ធុន 
និងជំងឺ ការប្រប្រួលអាកាសធតុ សមស្របតាមតម្រូវ 
ការ ទីផ្រសោរនាំច្រញ។ 

ប្រភពដដ្រលបានបន្តថ ក្រពីផលិតកម្មស្រវូ ក្រមុហុ៊ន
ក៏មនគម្រងវិនិយោគដំាកប្របាស ដើម្របីយកវត្ថធុតុដើម 
ន្រះទៅក្រច្ន្រជាក្រណាត់ កាត់បន្ថយការនាំចូល ដ្រល

ការសម្របសម្រលួបញ្ហសា្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរ និង 
កីឡាករ ដោយរួមមនកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ ជា មួយ ភាគី 
ថ្រ ដោយភ្ញៀវទ្រសចរអាចសា្នាក់នៅ ទំាង នៅ កម្ពជុា និង 
នៅខ្លងយ៉្រ និងត្រត។

ក្រសួងទ្រសចរណ៍បានឲ្រយដឹងថ ភាគីកម្ពជុាក៏កំពុង
ត្រខិតខំចរចារជាមួយនឹងភាគីថ្រដើម្របី សម្រលួ ការ បើក 
ច្រកច្រញចូល នៅក្នុងអំឡុងព្រលនោះ ។

ក្រសួងទ្រសចរណ៍ ក៏បានពិភាក្រសោអំពីបញ្ហសំរាម 
អនាម័យ បរិសា្ថាន សណា្តាប់ធ្នាប់ និងការ តុប ត្រង លម្អ 

នឹងការបង្ហរូឈាមជាតិសាសន៍ នឹងត្រវូកាត់ទោសចំពោះ 
ឧក្រិដ្ឋសង្គ្រម និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆំងមនុស្រសជាតិ។

តុលាការន្រះ បានចាប់ផ្តើមការសុើបអង្ក្រតមួយកាល
ពីខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ លើបទឧក្រិដ្ឋបង្កឡើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសន្រះចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២ ហើយ ចៅ 
ក្រមរបស់តុលាការ បានច្រញដីកាចាប់ខ្លួន យ្រកាតូម 
ហៅ "រាុំបូ" កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយមុន។

កងជីវពលរបស់យ្រកាតូម ធ្វើសកម្មភាពនៅភាគ

បច្ចបុ្របន្នក្រមុហុ៊នមនរោងចក្រកំពុងដំណើរការកាត់ដ្ររ
សំលៀកបំពាក់នៅខ្រត្តពោធិ៍សាត់រួចជាស្រច។

ក្នុងឱកាសន្រះដ្ររ គណៈប្រតិភូនឹងទៅពិនិត្រយការ
អនុវត្តកសិកម្មទំនើប ជាប្រព័ន្ធមនលក្ខណៈឧស្រសោហកម្ម
ដ្រលក្នុងនោះរួមមនការពិសោធន៍ ការផលិតពូជ រោង 
ម៉ាសុីន កិននិងក្រច្ន្រ ឃ្លាំងស្តុក និងការធ្វើអាជីវកម្មស្រូវ 
រួមជាមួយការធ្វើវារីវប្របកម្ម និងចិញ្ចមឹសត្វដើម្របីបំព្រញ
នូវខ្រស្រចងា្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម។

សោភ័ណភាព ក្រុងខ្រមរភូមិន្ទ ។
ក្រពីចូលរួមទស្រសនាស្តង់ពិព័រណ៍ទ្រសចរណ៍ ពា ណិ  ជ្ជ- 

កម្ម និងម្ហបូអាហារជាង ៤០០ស្តង់ កម្មវិធី ព្រយុះ ហ យា ត្រ 
ព្រឹត្តិករណ៍កីឡា ទស្រសនីយភាពសិល្របៈពីសិល្របករជាតិ
និងបរទ្រសមកពី ថ្រ វៀតណាម ឥណា្ឌ និងឥណ្ឌណូ្រ សីុ។ 
ភ្ញៀវទ្រសចរក៏អាចនឹងរីករាយកម្រសោន្តនៅតាមគោល ដៅ 
ទ្រសចរណ៍មួយចំនួន ដូចជា នៅឆយអារ៉្រង ជីផត 
ព្រកោងកាង ឆ្ន្ររខ្រសោច់ថ្មីបាក់ខ្លង និងតំបន់ កម្រសោន្ត 
ផ្រស្រង ទៀត។  

ខងត្របូងប្រទ្រស។ នៅឆ្នាំ២០១៥ គត់បានកា្លាយជា
គោលដៅន្រទណ្ឌកម្មអាម្ររិកចំពោះការវាយប្រហារប្រឆំង
ជន ឥសា្លាម ជនសីុវិល និងប្រើប្រស់ក្ម្រង១៥៣នាក់ ធ្វើ 
ជា យុទ្ធជនរបស់គត់។ ទោះជាយា៉ាងណានៅឆ្នា ំ២០ ១ ៦ 
គត់ជាប់ជាសមជិកសភា ត្រត្រូវ ចាប់ខ្លួន កាល ពី 
ខ្រតុលា ដោយសារបាញ់កាំភ្លើងនៅក្នុងសភាក្នុងព្រល
មនការជ្រើសរីសប្រធនសភា៕

ប្រជាពលរដ្ឋ បានចូលរួមកម្រសោន្តសប្របាយ ដោយ សុវត្ថ ិភាព។
លោកបន្តថ បញ្ហសន្តិសុខសណា្តាប់ធ្នាប់ គឺ មន 

ភាព ល្អប្រសើរ ដោយ មិន មន អ្វីជា បាតុភាព កើត ឡើង 
ទ្រ ។ ចំណ្រកបញ្ហកកស្ទះចរាចរណ៍ គឺយើង មិន មន 
បញ្ហ អ្វឡីើយ ដោយមនកម្លាងំជួយសម្រលួចរាចរណ៍ ។ 

ជុំវិញបញ្ហសម្រម លោក ម៉្រត មសភក្តី លើក 
ឡើង  ថ ៣ថ្ង្រមកន្រះ នៅភ្នំព្រញទាំងមូល មន សំរាម 
ក្នុង ធុងជាង ៨ពាន់តោន ដ្រលនៅថ្ង្រធម្មតា សំរាម នៅ 
ភ្នំព្រញ មនត្រជាង ២លានតោនប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង១ថ្ង្រ។

លោកបានបន្តថ នៅពិធីបុណ្រយអុំទូក ក៏មន សំរាម 
នៅ ក ្រធុង ដ្រលក្រមុការងារ បានបោសសម្អាត ហើយ 
មហាជនក៏បានចូលរួមជួយ ក្រយកម្រសោន្ត សប្របាយ ជា 
រៀងរាល់យប់ផងដ្ររ។ 

ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ
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ឱសថក្ល្រងកា្លាយ ការរក្រសោទុក្ខ ការ វ្រច ខ្ចប់ 
ឱសថ ក៏ដូចជា ច្រកចាយ ការ លក់ ដូរ ដោយ 
គ្មានវ្រជ្ជបញ្ជា ពីវ្រជ្ជបណ្ឌតិ ឬមនដ្ររបុ៉ន្ត្រ
វ្រជ្ជបណ្ឌតិសរស្ររមើលមិនដាច់ គឺសុទ្ធ
សឹងត្រជាបញ្ហកង្វល់មួយពីសំណាក់ប្រជា- 
ពលរដ្ឋកម្ពជុាទូទៅ នា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន ន្រះ។ 

បញ្ហអសកម្មទំាងន្រះ គឺសុទ្ធ សឹង ត្រ 
ជា បញ្ហអសកម្ម ដ្រលក្រសួងសុខភិបាល
គួរត្រយកចិត្តទុកដាក់ នឹងត្រតួ ពិនិត្រយ មើល 
ឲ្រយបានដិតដល់ ពីព្រះន្រះគឺសុទ្ធសឹងត្រ
ជាបញ្ហអាយុជីវិត និងបញ្ហសុខភាព 
សាធរណមួយដ៏ចំបង។ ន្រះគឺជាសំដី 
របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដ្រល កំពុង ត្រ 
ប្រើ ប្រស់ឱសថនៅក្នុងប្រទ្រស។ 

លោក ច្រង សំរ្រច ជាប្រជាពលរដ្ឋ វ័យ 
៦៥ឆ្នា ំមួយរូប បានថ្ល្រងថ នរណា ក៏ ត្រវូ 
ការឱសថដ្ររ ពីព្រះនរណាក៏ឈឺ ប៉ុន្ត្រ
បើពិនិត្រយមើលទីដ្ឋភាពជាទូទៅនៅតាម
កន្ល្រងលក់ថ្នាំទូទៅ លើកល្រងត្រកន្ល្រង 

ធំៗមួយចំនួន គឺថការរក្រសោទុកដាក់ និង 
ការវចខ្ចប់ឱសថគឺ មិន សម ជា 
កន្ល្រងលក់ឱសថសម្រប់បម្រើ ការ ព្រយា បាល 
ជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រម្តង។ 

លោកបានបន្តថ សម្រប់ នៅតាម  
ទី ក្រងុ ដូចជានៅភ្នពំ្រញអី កន្ល្រង ឱសថ - 
សា្ថាន នីមួយៗ រាងដូចជា គ្រន់បើបន្តចិ បុ៉ន្ត្រ  
នៅតាមខ្រត្ត ជាពិស្រសតាមស្រុក តាម 
ជន បទអី គឺថមើលទៅ មិនទំនងទ្រ 
ហើយ រហូតដល់កន្ល្រងខ្លះ កន្ល្រង លក់ 
ចាប់ ហួយនៅតាមផ្រសោរ តាមផ្ទះក៏មន លក់  
ថ្នាំព្រទ្រយផងដ្ររ។

លោកបានបន្តទៀតថ រឿងឱសថ - 
សា្ថាន ន្រះ គឺទីក្រុង ដូចជា ប្រសើរ ជាង 
ជន បទ បុ៉ន្ត្ររឿងលក់ថ្នា ំត្រផ្ត្រសត ្រ ផ្តាស 
គឺមនគ្រប់កន្ល្រងទំាងអស់ ហើយអ្នកលក់
ថ្នាដំើរដួរនាទីជំនួសគ្រពូ្រទ្រយ ឬវ្រជ្ជ បណ្ឌតិ 
គឺមនគ្រប់កន្ល្រងរាប់ចាប់ពីកន្ល្រងលក់
ថ្នាតំាមផ្រសោរ តាមភូមិ តាម កន្ល្រង លក់ចា ប់ 

ហួយន្រះឡើង ។ 
លោក ច្រង សំរ្រច បានអះអាង 

បញ្ជាក់ ថ "ស្រុកខ្ម្ររយើងស្រួលណាស់ 
ព្រលឈឺអី មិនបាច់ទៅព្រទ្រយទ្រ គឺទៅ ត្រ 
កន្ល្រងលក់ថ្នា ំឲ្រយគ្រផ្រសំឲ្រយ ជាការ ស្រច " ។ 
លោកបានបន្តទៀតថ "ចង់ផ្តាស់សាយ 
គឺបានថ្នាំ ផ្តាស់សាយ ចង់រាគ គឺបានរាគ 
ចង់គ្រនុ គឺបានគ្រនុហើយ អត់ ពិបាក ទ្រ"។

នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កម្ពជុាជាទូទៅគិតថ នៅតាម កន្ល្រង លក់  
ថ្នា ំជាពិស្រសគឺឱសថ សា្ថាននី មួយៗ ដ្រល 
មនលក់ថ្នាំព្រទ្រយ គឺសុទ្ធត្រមនគ្រួព្រទ្រយ 
ឬវ្រជ្ជបណ្ឌិត ប្រចាំការ ឬមួយ ក៏គិតថ 
អ្នកលក់ន្រះ គឺសុទ្ធត្រជាគ្រូព្រទ្រយ។

លោក ជា បុិន ជាអ្នកបោះបន្ល្រ និង 
ផ្ល្រ ឈើមួយរូប បានឲ្រយដឹងថ តាំង ពីតូច 
រហូត មកដល់អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ មកហើយ 
រូប គត់មិនដ្រលបានទៅព្រទ្រយទ្រ គឺទៅ ត្រ 
កន្ល្រងលក់ថ្នាំ ឲ្រយគ្រផ្រសំឲ្រយត្រប៉ុណោ្ណោះ។

លោកបានបន្តថ លោកមិន ដ្រល 
ឈឺ ធ្ងន់ គ្រន់ត្រវិលមុខ ធីងធោង ក្តា ខ្លនួ 
អី... គឺលោកត្រងត្រទៅ កន្ល្រងលក់ថ្នាឲំ្រយ
គ្រផ្រសំឱ្រយជាការស្រច។ លោកបាន អះ 
អាង  ថ "ចាំបាច់ទៅព្រទ្រយធ្វើអី កន្ល្រង 
លក់ ថ្នាំហ្នឹងព្រទ្រយហើយ ខ្ញុំ ទៅ ត្រ កន្ល្រង 
ហ្នឹង រស់មកដល់ព្រលន្រះ ហ្នឹងគ្រហើយ 
ហ្នឹង!"។

ការយល់ឃើញ ប្រប ន្រះ វា មិន ម្រន មន 
ត្រលោក ជា បិុន ត្រម្នាក់នោះទ្រ។ សម្រប់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ សាមញ្ញជាច្រើនក៏មនការ
យល់ដឹងប្របន្រះ មិនតិច នោះ ទ្រ។

លោកស្រី ព្រជ្រ សម្ផស្រស ជាស្រ្តី ម្រ 
ផ្ទះ មួយរូប បានថ្ល្រងថ កន្ល្រង លក់ ថ្នា ំហ្នងឹ 
ហើយព្រទ្រយនោះ គឺគ្រន់ត្រ ព្រទ្រយ ហ្នឹង វា 
តូច ហើយលោកស្រ ីនិងក្រមុគ្រសួារត្រង
ត្រទៅកន្ល្រងលក់ថ្នាហំ្នងឹត្ររហូតមក នោះ 
ទាំងក្ម្រងទាំងចាស់។ 

លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតមួយរូប ដ្រល កំពុង 

បញ្ហាឱសថ ជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
បទយកការណ៍សង្គម

ថតដោយៈ សុផានិត
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បញ្ហាឱសថ ជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា

ត្រ បើកកន្ល្រងលក់ថ្នាំ និងផ្តល់ស្រវា 
ពិគ្រះ ប្រឹក្រសោសុខភាព ដ្រល យើង អាច 
ហៅថ ជាគ្លីនិចតូចមួយ បានថ្ល្រងថ 
ការយល់ច្រឡំប្របន្រះ វាគឺជាការពិត 
ដោយសារត្រកន្ល្រងឱសថសា្ថានខ្លះ គឺ ត្រង 
ត្របើកដោយគ្រូព្រទ្រយ ឬវ្រជ្ជបណ្ឌិត ដូច 
ជា រូបលោកជាដើម ប៉ុន្ត្រសូមបញ្ជាក់ថ 
មកដល់ព្រលន្រះ មនកន្ល្រង លក់ថ្នាំ ជា 
ច្រើន ដ្រល បើកអាជីវកម្ម លក់ថ្នា ំមិន ម្រន 
តូចតាចទ្រ គឺមនដល់កន្ល្រងធំដុំ គឺ គ្មាន 
គ្រូព្រទ្រយទ្រ គឺមនត្រឹមត្រជួលឈ្មាះ 
ឱសថការីគ្រមក ដាក់ត្រប៉ុណោ្ណោះ  ប៉ុន ្ត្រ 
គ ្រ ច្រះផ្រសំថ្នានំ្រះនោះ តាម ដ្រល អតិ ថិ ជន 
ជាអ្នកជំងឺ ពោល គឺប្រជាពលរដ្ឋ លោក 
មករក។

លោកបានបន្តទៀតថ បញ្ហន្រះវាមិន 
ម្រនបណា្តាលមកពីកន្ល្រងលក់ថ្នាំ ឬ 
ឱសថ សា្ថាននោះទ្រ គឺមកពីប្រជាពល រដ្ឋ 
ជាអ្នកជំងឺផងដ្ររ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 

ព្រលឈឺបន្តចិបន្តចួ គឺមិន ទម្លាប់ ទៅ ព្រទ្រយ 
ឬជួបពិគ្រះយោបល់ជាមួយវ្រជ្ជបណ្ឌតិ
ណាស់ គឺភាគច្រើនចង់ត្រ បានថ្នា ំទៅ ល្រប 
បុ៉ណោ្ណោះ  ដល់ព្រលចាក់អី គឺបានជួប ព្រទ្រយ។

លោកបានបន្តទៀតថ ដូច ជា គ្លីនិច 
របស់លោកជាដើម ប្រជាពលរដ្ឋ មក សួរ 
រកត្រទិញថ្នាំទ្រ កម្រមន អ្នកមកប្រឹក្រ សោ 
យោបល់ណាស់ លើកល្រងត្រអ្នក ដ្រល 
សា្គល់ និងអ្នកធ្លាប់ព្រយាបាលជំងឺ ពិមុន 
មកទ្រ ដ្រលមកប្រឹក្រសោយោបល់ មុន 
ព្រល ទទួលថ្នាំ ។

លោកបញ្ជាក់ថ "ឈឺក្របាល វិលមុខ 
ឈឺចង្ក្រះ  ឈឺក្រពះអី តិចថ ហៅ គត់ ឲ្រយ 
ពិនិត្រយ ពិគ្រះយោបល់បានចុះ គត  ់មក 
ត្រទិញថ្នាលំ្របត្របុ៉ណោ្ណោះ លោក គ្រ ូដាក់ 
អាថ្នាំណា បាត់វិលមុខ! ថ្ង្រន្រះដូច 
ជាវិលម៉្រចទ្រ"។

លោកបានបន្តទៀតថ  ពលរដ្ឋខ្ម្ររ យើង 
ទម្លាប់គត់គឺថ ទាល់ត្រដួលគ្រឹប បាន 
ទៅ ព្រទ្រយ ទៅជួបវ្រជ្ជបណ្ឌិត។ ត្រ ត្រឹម 
ឈឺ ក្របាលវិលមុខ អីហ្នងឹគត់គិតថ គឺ ជា 
រឿងសមញ្ញ ប៉ុន្ត្រវាមិនម្រនដូចការ គិត 
របស់ពួកគត់ទំាងអស់នោះទ្រ ការ វិល មុខ 
ឈឺក្របាលន្រះ វាអាចជារោគសញ្ញា ន ្រជំងឺ 
ដាច់សរស្រ ឈាមខួរក្របាល វាអាច មក ពី 
សំពាធឈាម វាអាចមកពី រោគ សញ្ញា ន្រះ 
សញ្ញានោះហើយ វាអាចមកពីគ្រនុផ្តាស់ 
សាយធម្មតាដ្ររ ដូច្ន្រះទាម ទារការ ពិនិត្រយ 
និងពិគ្រះ ដើម្របីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

ន្រះគឺជារឿងមួយ បុ៉ន្ត្រទោះបីជា យា៉ាង  
ណាក៏ដោយ ប្រជា ពលរដ្ឋ ក៏ បាន លើក 
ឡើងផងដ្ររអំពី បញ្ហន្រការវ្រចខ្ចប់ថ្នាំ 
ការ ច្រករំល្រកថ្នា ំការសរស្ររវ ្រជ្ជបញ្ជា  មិន   
ច ្របាស់លាស់ បុ៉ន្ត ្រត្រវូ បាន លោក វ្រជ្ជ បណ្ឌតិ 
ខងលើអះអាងថ នោះគឺជា បញ្ហ សីលធម៌ 
របស់គ្រូព្រទ្រយនោះ។ លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិត 
បានអះអាងថ  ន្រះគឺជា វិធីសាស្រ្តដ្រល 
គ្រូ ព្រទ្រយ និងវ្រជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួន ប្រើ
ដើម្របីការពារមិនឲ្រយអ្នកជំងឺទៅទិញថ្នា ំកន្ល្រង 
ផ្រស្រង និយាយចំទៅ គឺជារឿង បុគ្គល 
ប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្ត្រលោកគ្រន់ ត្រកត់សំគល់ 
ថ ការធ្វើប្របន្រះ ក៏បណា្តាល ឲ្រយឱស ថ 
អ ន់ គុណភាព ដ្រល អាចប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សុខ ភាពពលរដ្ឋដ្ររ ។

ទាក់ទិននឹងរឿងបញ្ហឱសថន្រះដ្ររ 
លោក វ្រជ្ជបណ្ឌិត លី ច្រងហ៊ុយ ដ្រលជា 
អ្នកជំនាញម្នាក់ក្នុងវិស័យសុខភិបាល
កម្ពជុា មួយរូប បានប្រប់វិទ្រយបរទ្រសមួយ
កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះថ ឱសថក្ល្រងកា្លាយ 
និងអន់គុណភាព គឺនៅត្រជា ក្តីកង្វល់ 
មួយ នៅកម្ពុជា។ 

ដើម្របីទប់សា្កាត់នូវហានិភ័យសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុា ក្រសួងសុខភិបាល
ប្រកាសបង្កើនវិធនការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆំងឱសថក្ល្រងកា្លាយ និងអន់គុណភាព 
និងលើកកំពស់ក្រមសីលធម៌គ្រូព្រទ្រយ ។

លោក មម៉ ប៊នុហ្រង រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួសុខភបិាល បានមនប្រសាសន៍នៅក្នងុ 
ពិធីបើកសន្នសីិទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ស្តពីី "ការប្រយុទ្ធប្រឆំងឱសថក្ល្រងកា្លាយ 
និងអន់គុណភាព" ថ ទាំងន្រះគឺសុទ្ធសឹងត្រជាក្តីកង្វល់និងចំណុចអតិភាព 
របស់ក្រសួង។

លោកបានបន្តទៀតថ រាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្រញនូវយន្តការជាច្រើនចំនុច 
ដើម្របីធនាការគ្រប់គ្រង និងទប់សា្កាត់អោយបានមិនអោយមនការចរាចរណ៍
នូវឱសថក្ល្រងកា្លាយគ្មានគុណភាពនៅលើទីផ្រសោរប្រទ្រសកម្ពជុា និងកំពុងបង្កើន
ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហក្រមសីលធម៌របស់គ្រូព្រទ្រយ។

លោកបានបន្តថ ក្រសួងបាន និងកំពុងបន្តអនុវត្តយា៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត 
លើបញ្ហន្រះជា បន្តបនា្ទាប់ និងក៏បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើន ដើម្របីគំពារសុខមល-
ភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទ្រស។

លោកបានមនប្រសាសន៍ថ យន្តការដើម្របីគំពារសុខមលភាពប្រជាពលរដ្ឋ 
គឺមនអស់ហើយ ដូចជា ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តសុខភិបាល ២០១៦-២០២០ 
និងផ្រនការអនុវត្តរួមគ្នារវាងក្រសួងមហាផ្ទ្រ និងក្រសួងសុខភិបាលក្នុងកិច្ច  
ខិតខំប្រងឹប្រងលុបបំបាត់ឱសថក្ល្រងកា្លាយ និងអន់គុណភាពនៅក្នងុព្រះរាជា- 
ណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងសុខាភិបាលមិនឱបដ្រមើលបញ្ហា 

ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងឱសថក្ល្រងកា្លាយគ្មានគុណភាពលោក ម៉ម បុ៊នហ្រង រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួងសុខភិបាល បានលើកឡើងថ រាជរដា្ឋាភិបាលមនយន្តការ ដើម្របី ប្រឈម 
នឹងបញ្ហ។ 

វិធនការសំខន់រួមមន៖ បង្កើតច្របាប់ស្តពីីការគ្រប់គ្រងឱសថ ការត្រតួពិនិត្រយ
លើការផលិតក្នុងស្រុក ការនាំចូល និង ច្រក ចាយឱសថ ការចុះត្រួតពិនិត្រយជា
ប្រចាំនៅតាមឃ្លាំងឱសថ រោងចក្រផលិតឱសថ ឱសថសា្ថាន ការចុះ ធ្វើ ការ 
ស្រវ ជ្រវ និងវិភាគគុណភាពផលិតផលឱសថលើទីផ្រសោរជាប្រចាំ ការបង្កើត 
មណ្ឌល ព័ត៌មនឱសថកម្ពុជា ដ្រលជាសមជិកព្រញសិទ្ធិ របស់មជ្រឈមណ្ឌល
សហប្រតិបត្តកិារអង្គការសុខភាពពិភពលោក ការបង្កា្របកន្ល្រងផលិត និងស្តកុ
ទុកគ្រឿងសម្អាងគ្មានច្របាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខភិបាល ការលើកកម្ពស់ការ
យល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រស់។

លោកបានបន្តថ ក្រសួងក៏កំពុងត្រខិតខំលុបបំបាត់ការលក់ផលិតផល
តាម  online ដ្រលមួយចំនួនជាផលិតផលគ្មានប្រភពច្របាស់លាស់ និងគ្មានកា រ 
ទទួលសា្គល់ពីក្រសួងសុខភិបាល អាចបង្កគ្រះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ 
និងពង្រងឹពង្រកីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារក្នងុតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដើម្របីលុប បំបាត ់ 
ឱស ថក្ល្រងកា្លាយ និងអន់គុណភាព។

វិធានការប្រឆំាងនឹងឱសថក្ល្រងកា្លាយ និង អន់គុណភាព  

លោកបានអះអាងថ នៅព្រល ដ្រល 
ឱសថ ឬថ្នាំព្រទ្រយក្ល្រងកា្លាយ និង អន់ 
គុណ ភាព នៅត្រអាចចរាចរក្នុងទី ផ្រសោរ 
កម្ពជុា ដូច្ន្រះក្រសួងសុខភិបាល និងភា គី 
ពាក់ព័ន្ធ គួរត្រពង្រងឹការអនុវត្តច្របាប់បង្កា្រប 
ឲ្រយមនលក្ខណៈគ្រប់គ្រន់ និងឲ្រយមន
ប្រសិទ្ធិភាពជាងបច្ចុប្របន្ន។

លោកបានអះអាងថ លោក បាន ឃើញ 
ក្រសួងសុខភិបាល និងគណៈ កម្មាធិការ

ប្រយុទ្ធប្រឆំងផលិតផលក្ល្រងកា្លាយក  ៏បាន 
ខិតខំធ្វើការងារន្រះដ្ររ ប៉ុន្ត្រ នៅ ត្រមន 
ជន ខិលខូចមួយចំនួន។ ឥចឹង លោក 
គិត ថ វិធនការប្រហ្រលជាត្រវូបើកទូលាយ 
ជាងមុន ហើយអាចច្របាស់លាស់ជាងមុន 
ដើម្របីកុំឲ្រយជនខិលខូច ឆ្លៀត ឱកាស ទៅ 
លើអ្នកជំងឺ ឬធ្វើអាជីវកម្មឱសថក្ល្រង កា្លាយ 
និងឱសថអន់គុណភាពបាន៕

ដោយ អរិយបុតែ

បទយកការណ៍សង្គម
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ព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារី
ឡើងសា្ថានបរមសុខដ្រលស្ថតិនៅបាត់ដំបង
ក្រងុបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកាស់ពាក្រយសចា្ចា
សម្រប់គ្ររូអប់រំនឿចំនួន១៧នាក់ កាលពី 
ថ្ង្រទី២៥ ខ្រវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រម 
អធិបត្រយ្រយ លោកបូជាចារ្រយឯកាម៉ានុច 
កុមរ ជាបូជាចារ្រយទទួលខុសត្រវូព្រះសហ- 
គមន៍ន្រះ។

តាមការឲ្រយដឹងពីអ្នកស្រី ស្រី សុជុំ ជា 
សមជិក គណៈកម្មការ អប់រំជំនឿ នៅ 
បាត់ដំបង ក្រងុបានឲ្រយដឹងថ៖ ពិធីសចា្ចា
ប្រណិធនគ្រវូអប់រំជំនឿគឺត្រវូបានធ្វើឡើង
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមព្រះសហគមន៍
កាតូលិកផ្រស្រងៗក្នងុភូមិភាគបាត់ដំបង។ 
អ្នកស្រថី វាជាពិធីមួយសម្រប់ជួយលើក
ទឹកចិត្ត និងការរំលឹកសា្មារតីដល់គ្រូរអប់រំ
ជំនឿទំាងអស់អោយគ្រមនកម្លាំងកាយ
ចិត្ត នឹងបន្តការប្រកាស់ជំនឿក៏ដូចជា 
ការ បញ្ជួនបន្តជំនឿរបស់ខ្លួនបងប្អូនអ្នក
ឈ្វ្រងយល់ថ្មី។

អ្នកស្រី សុជុំបានបន្តថ "ព្រលដ្រល
និយាយថសចា្ចាប្រណិគ្រវូអប់រំជនឿប្រប
ន្រះ គឺហាក់ដូចជាផ្ល្រកបន្តចិព្រះថ នៅ  
តាមព្រះសហគមន៍ផ្រស្រងៗគ្រមិនដ្រលធ្វើ
ដូចន្រះទ្របើមន គឺមនត្រការសចា្ចា 
ប្រណិធន បងស្រ ីឬលោកបូជារ្រយជា ដើម"។

នៅបាត់ដំបងគឺ ព្រះយកចិត្តទុកដាក់
យា៉ាងខ្លាងំទៅលើកការបញ្ជនួបន្តជំនឿន្រះ 
គឺការអប់រំជំនឿហ្រតុន្រះគ្រូទំាងអស់ត្រូវ
ការ ចំណាយព្រលវ្រលា ច្រើនទៅលើកិច្ច 
មួយ ន្រះគឺត ្រវូចំណាយព្រលរៀបចំ ម្រ រៀន 
កម្លាំងកាយចិត្ត ព្រលវ្រលាផ្ទាល់ខ្លួន និង 

សិកា្ខាសាលាមួយស្តអំីពីការពង្រងឹសា្មារតី 
ក្រមុការងារនិងគ្រសួារដ្រលរៀបចំដោយ 
អង្គការជ្រស្វតីកម្ពជុា មនរយៈព្រលបីថ្ង្រ 
ចាប់ពីថ្ង្រទី២៥ ដល់ថ្ង្រទី២៧ ខ្រតុលា 
ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនៅមណ្ឌលម្រតា ្តា-
ករុណាខ្រត្តសៀមរាបដ្រលមនសិកា្ខាកាម 
ចូលរួមប្រមណជា៨០នាក់។

 កញ្ញា ទ្រន បូរី មន្ត្រីផ្ន្រកទំនាក់ទំនង
ព៌ត័មនន្រអង្គការជ្រស្វតីបានឲ្រយដឹងថ៖
កម្មវិធីសិកា្ខាសាលាន្រះ គឺធ្វើឡើងជា រៀង 
រាល់មួយឆ្នាំម្តង ដោយមន ការ សម្រប 
សម្រលួដោយលោក បូជាចារ្រយ កា ប្រ ីអ៊្រល 
ឡាមុហ្គ ណាញា៉ាវា៉ា (ហា្គបី)ដ្រលជា ប្រធន 
ន្រអង្គការជ្រស្វីត ហើយជារៀងរាលា់ឆ្នាំ
គឺត្រងត្រមនការប្រជំុធំរួមជាមួយបុគ្គលិក
តាមសាខផ្រស្រងៗដូចជា ខង បនា្ទាយ មន - 
ជ័យ បនា្ទាយព្រប សា្វាយសីសុផុន ភ្នពំ្រញ 
ដោយលើកយកប្រធនបទផ្រស្រងៗមក 

ពិធីសចា្ចាប្ណិធានរបស់គ្ូអប់រំជំនឿនៅបាត់ដំបងក្ុង

អង្គការជ្ស្វីតកម្ពុជាបំប៉ុនសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីបង្កើនគុណភាពការងារ

ត្រូវ ចូលរួមរាល់ការប្រជុំ ក៏ដូចជា សិកា្ខា 
សា លា  ផ្រស្រងៗ ហ្រតុន្រះ គ្រអូប់រំជំនឿត្រវូ
ការទទួលកម្លាងំចិត្តយា៉ាងខ្លាងំពីសំណាក់
ព្រះសហគមន៍។

គ្រូអប់រំជំនឿរូបន្រះ បន្ថ្រមទៀតថ 
ព្រលវ្រលាថ្វាយពាក្រយសចា្ចាន្រះ គឺគ្រទំូាង
អស់ប្រកាសសន្រយានៅចំពោះមុខព្រះជា
ម្ចាស់ ដោយមនព្រះគម្ពីរ មុខលោក 
បូជាចារ្រយ និងគ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់។ 
ពួក គ្រ ប្រកាសថ ខ្លនួនឹងស្មគ័្រចិត្តបម្រើរ
ព្រះសហគមន៍តាមរយៈសកម្មភាពបង្រៀន
អប់រំជំនឿចាប់ពីព្រលថ្វាយពាក្រយសចា ្ចា 
រហូតដល់បញ្ចប់ឆ្នាសិំក្រសោ គឺ រយៈ ព្រល មួយ 
ឆ្នាំ។ ហើយលោកបូជាចារ្រយនឹងធ្វើការប្រ

ពន្រយល់ និងណ្រនាំដើម្របីជាជំនួយសា្មារតី
ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ឲ្រយកាន់ត្រចាប់ 
អារម្មរណ៍ និងប្រសកម្មរបស់ខ្លួន។

កញ្ញាបន្តថ ដោយឡ្រកក្នុងឆ្នាំន្រះគឺ 
បាន លើកយកប្រធនបទមួយដ្រល ទាក់ ទង  
ទៅនឹងការពង្រឹងសា្មារតីក្រុមការងារ និង 

គល់ជួននូវសៀវភៅដ្រលត្រូវបង្រៀនតា
មកម្រឹតនីមួយៗ ឈ្មាះសិក្រស និងសម្ភារ
បង្រៀនផ្រស្រងៗទៀតដល់គ្រទំូាងអស់ ព្រម  
ទាំងប្រគល់សិទ្ធជូនគ្រូឲ្រយធ្វើសកម្មភាព
តាមត្រវូការដូចជា ការចុះទៅ សួរសុខ ទុក្ខ 
សិក្រស ការរួមគ្នាអធិដា្ឋានតាមផ្ទះរបស់សិស្រស 
ការផ្តល់យោបល់ល្ៗអ  និងការ លើក ទឹក ចិត្ត  
សិស្រស ជាពិស្រសតាមដានការរស់នៅ 
របស់កូនសិស្រសជាដើម។

ទោះបីជាយា៉ាងណាព្រះសគមន៍ន្រះនៅ 
ត្ររក្រសោអ្វីដ្រលជាក្រដំណ្រល ដ្រល មន 
ព្រះសហគមន៍ មនតំាពី សង្គម ដើម មក គឺ 
ពិធីបុណ្រយ(រុងរឿង)គឺមនន័យថសិស្រស
ដ្រលបានទទួលអគ្គសញ្ញាទទួលព្រះកាយ

គ្រួសារ ។ ដោយសារត្រចង់ឲ្រយសិកា្ខាកាម
ទាំងអស់ច្រះប្រងច្រករវាងការងារ និង 
ក្រុម  គ្រូសារ គឺច្រះច្រកព្រលវ្រលាខ្លះៗ
ដើម្របីផ្តល់ភាពកក់ក្តាក្នុងក្រុមគ្រូសារ កុំ 
ឲ្រយ យើងគឹងត្រអំពីការរកលុយ និងការ ងារ 
រហូតដល់ភ្ល្រចក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន។

ព្រះគ្រីស្ត និងលាបថ្ងាសជាគ្រិស្តបរិស័ទ
ព្រញលក្ខណៈ។ ពិធីរុងរឿងន្រះ គឺជា
ព្រលវ្រលាប្រកាសជាផ្លូវការថគ្រមន
សមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់ក្នងុការបំព្រញប្រស - 
កម្មដ្រល ព្រះសហគមន៍ប្រគល់ឲ្រយ ដូច ជា 
ធ្វើជាគ្រូអប់រំជំនឿជាដើម។

សព្វថ្ង្រន្រះព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់លើក
ព្រះ នាងម៉ារីឡើងសា្ថានបរមសុខ គឺមន
អ្នកដ្រលកំពុងរៀនអប់រំជំនឿទំាងអស់ចំនួន
ប្រមណ២៥០ គិតចាប់ពីកុមររហូត 
ដល់ មនុស្រសព្រញវ័យ និងមនគ្រូចំនួន 
២១ នាក់ ៕

 
ដោយ រឿន សែីម៉ាច

កញ្ញាបន្តថ ព្រលវ្រលាន្រការជួបជុំ
ន្រះគឺដើម្របីឲ្រយបុគ្គលិកតាមសាខនីមួយៗ
បានសា្គលគ្នាទៅវិញទៅមក ឲ្រយគ្រច្រះ
ច្រករំល្រកអំណរសប្របាយជាមួយគ្នា មន
ទំនាក់ទំនងជាមួយសមជិកផ្រស្រងៗដោយ
មិនមនភាពរីសអើង និងជាពិស្រស 
ឲ្រយគ្រ ច្រះបើក ចិត្តគំនិត ដើម្របីដើរលើវិថី
ការងារជាមួយគ្នាយា៉ាងរលូនដើម្របីជួយ ដល់ 
សង្គម និងព្រះសហគមន៍ឲ្រយកាន់ត្រមន
ភាពរីកចម្រើនទៅមុខ។

អង្គការជ្រស្វកីម្ពជុា គឺមនប្រសកកម្ម 
លើ ផ្ន្រកបួនធំៗគឺ ការអប់រំ ការការ ពារ 
បរិសា្ថាន ការតសូ៊មតិ អភិវឌ្រឍន៍ សហ គម ន៍ ។

លើសពីន្រះជ្រស្វតីកម្ពជុាបានចួលរួម
លើកទឹកចិត្តដល់ជនពិការក្នុងសង្គមឲ្រយ
មនការងាធ្វើ និងសម្រួលបញ្ហផ្រស្រងៗ
ដល់ជនពិការផងដ្ររ៕

ដោយ រឿន សែីម៉ាច

ថតដោយៈ Rithyrath

ព័ត៌មានពាះសហគមន៍កាតូលិក



13

ក្រុមសាសនទូតថ្រ នៅកម្ពុជា ដ្រល 
មនទំាងបូជាចារ្រយ និងដូនជីកាតូលិក ៣ 
ក្រមុទៀតបាន ប្ររព្ធខួប២៥ឆ្នា ំ ដ្រ ល 
ក្រមុន្រះបានមកបំព្រញប្រសកកម្ម ប្រកាស 
ដំណឹងល្អនៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ ពិធី បាន 
ប្ររព្ធទៅកាលពីថ្ង្រទី0៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០១៨កន្លងទៅ ក្រមវត្តមនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់លោកអភិបាលទំាងបី។ ក្នងុពិធីន្រះ
ក៏មនការត្រងតំាងឧបដា្ឋាកថ្មមី្នាក់ នៅ ក្នុង 
ក្រុមសាសនទូតន្រះដ្ររ។

ក្រុមសាសនទូតន្រះបានមកបំព្រញ 
សកម្មភាពប្រកាសដំណឹងល្អនៅកម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣។ មនលោកបូជាចារ្រយ 
យ៉ូហានបាទីស្ទ វីរៈជ័យ ស្រុីប្រម៉ុង និង
ដូនជីន្រក្រុមអ្នកស្រលាញ់ព្រះឈើឆ្កាង

ចំនួនពីររូប ព្រមទាំងគ្រីស្តបរិស័ទជាអ្នក
ស្មគ័្រចិត្ត។ មុនដំបូង នៅបោ៉ាយប៉្រត និង 
ក្រយមកលោកវីរជ័យ ទៅបម្រើព្រះ 
សហគមន៍កាតូលិក នៅក្នងុខ្រត្តកំពង់ធំ 
ហើយ ដូនជីកាតូលិកទាំពីរ ទៅ បម្រើ 
ព្រះសហគមន៍ នៅក្នងុភូមិភាគ កំពង់ ចាម ។

លោកបូជាចារ្រយ វីរជ័យបានរំលឹកថ អ្វី 
ដ្រលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងជីវិត ជា សា ស ន 
ទូតគឺ មនបូជាចារ្រយម្នាក់មកពីក្រងុបា៉ារីស្ត 
បានសួរអំពី ការច្រញ ទៅ បម្រើ នៅ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ព្រះលោកអភិបាល លោក បូជា ចារ្រយ 
ត្រវូគ្រសម្លាប់អស់នៅក្នងុសម័យសង្គ្រម។ 
ព្រលនោះលោក ជានិស្រសិតទ្រវវិទ្រយាល័យ ។ 
លោកថ សំនួររបស់បូជាចរ្រយរូបន្រះ បាន
ចាក់ក្នុងចិត្តរបស់លោកជាប់ជានិច្ច គ្រង 

មិន លក់សោះ ឮសម្ល្រងមួយ "លោក បូជា-
ចារ្រយខ្ម្ររត្រូវគ្រសម្លាប់អស់"។ ហ្រតុន្រះ
លោកក៏សម្រចចិត្តទៅជួបលោកបូជាចារ្រយ
ជាតិបារំាងរូបនោះ ហើយប្រប់ថ "ខ្ញុ ំចង់ 
ទៅស្រុកខ្ម្ររ"។ 

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ក្រុមន្រះបាន
ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់យា៉ាងខ្លាំងក្នុងការ
រួមគ្នា ជាមួយលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍
នៅប្រទ្រសកម្ពជុា កសាង ព្រះ សហ គមន៍ 
ឡើងវិញ។ ទោះបីភាព ការណ៍ មិន ទាន់ ល្អ 
នៅមនការប្រយុទ្ធគ្នាជាអន្លើ នៅ កំពង់ ធំ 
និងនៅកណា្តាលរាជធនីភ្នំព្រញ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩ ៩៧។ 

ទោះបី មនការលំបាក់ ខ្លះខងរូប កាយ 
លោកបូជាចារ្រយវីរជ័យ បានរៀបរាប់ថក្នងុ

រយៈព្រល២៥ឆ្នាំន្រះ លោកមនអំណរ - 
សប្របាយជានិច្ច ជារៀងរាល់ថ្ង្រ មន អំណរ 
និងព្រះអំណោយទានជានិច្ច។ លោក 
បូជា ចារ្រយ ប៉ូល រឿង ឆ័ត្រសិរី ជាប្រធន
ក្រមុន្រះនៅកម្ពជុាបានមនប្រសាសន៍ថ 
អ្វដី្រលក្រមុន្រះចង់ប្រកាសដំណឹងល្អ និង 
ចង់បម្រើដោយស្រចក្តីស្រលាញ់ គឺធ្វើ 
យា៉ាង ដូចម្ត្រច ឲ្រយព្រះសហគមន៍នៅកម្ពជុា
បានរឹងមំ។ 

ក្នុងឆ្នាំបនា្ទាប់មនក្រុមដូនជីកាតូលិក 
ក្រមុអ្នកបម្រើស្រចក្តសី្រលាញ់ដ៏និមលរបស់
ព្រះនាងម៉ារី ដ្រលជាសមជិកន្រក្រុម 
សាសន ទូតន្រះបានមកដល់ប្រទ្រសកម្ពជុា 
ថ្រមទៀត គឺទៅបម្រើព្រះសហគមន៍ នៅ 
កំពង់ធំ។ ព្រមទាំមនក្រុមដូនក្រុមថ្មីៗ
មួយចំនួនទៀត  ដ្រលជាសមជិក ក្រុម 
សាសន ទូតថ្រ បានចូលមក ប្រទ្រស 
កម្ពុជា។ 

ក្រមុដូនជី លោកបូជាចារ្រយបានចូលរួម
យា៉ាងសកម្មបំផុតក្នុងសកម្មភាពកសាង 
ព្រះសហគមន៍ គឺក្នុងការអប់រំជំនឿគ្រី
ស្តបរិស័ទ ក្នងុវិស័យ អប់រំចំណ្រះ ដឹង ទូ ទៅ 
ក្នុងវិស័យសង្គហៈ។ ជាពិស្រសចូលរួង
កសាងក្រមុអ្នកបួលអ្នកស្រលាញ់ព្រះឈើ
ឆ្កាងនៅក្នុងភូមិកំពង់ចាម ជាក្រុមដូន ជី 
កាតូលិកជាត់កម្ពុជា។ សព្វថ្ង្រក្រុមអ្នក
ស្រលាញ់ព្រះឈើឆ្កាងបានរីកចម្រើនឡើង
ជាលំដាប់។ ចំពោះក្រមុអ្នកបម្រើស្រចក្តី
ស្រលាញ់ដ៏និមលរបស់ព្រះនាងម៉ារី ដ្រល
បម្រើព្រះសហគមន៍ក្នងុភូមិភាគបាត់ដំបង 
ក៏មនយុវនារីមួយចំនួនចូលក្នងុក្រមុដើម្របី
ឈ្វ្រងយល់អំពីជីវិតចាបព្វជិតាន្រះដ្ររ។

កុ្មសាសនទួតថ្ប្រព្វបុណ្យខួប២៥ ឆ្នាដ្ំលបានមកបំព្ញប្សកកម្មនៅកម្ពជុា 

ព័ត៌មានពាះសហគមន៍កាតូលិក

ប្ជុំលោកបូជាចារ្យ និងបព្វជិតា ភូមិភាគកំពង់ចាម
ក្រមុបុព្វជិតបុព្វជីតាភូមិភាគកំពង់ចាម

ប្រមណជា២០នាក់ បានជួបប្រជុំគ្នា 
កាលពីថ្ង្រទី៣០ តុលា ២០១៨ ក្រម ការ 
ដឹកនំារបស់លោកអភិបាល អន់ តូនីសាមី 
សូ៊ស្ររាជ្រយ ជាអភិបាលប្រចំាព្រះសហ គ មន៍ 
កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាម។

តាមលោកបូជាចារ្រយផន បូរីជាបូជាចារ្រយ
ទទួលបន្ទុកនៅព្រះសហគមន៍កោះរការ
បានឲ្រយដឹងថ៖ ការប្រជុំន្រះ គឺធ្វើឡើង 
ជា រៀងរាល់មួយខ្រម្តង ដោយបាន រិះគិត 
លើប្រធនបទផ្រស្រងៗ បញ្ហនានាក្នុង 
ព្រះសហគមន៍ និងជាពិស្រសគម្រង
ការសម្រប់ខ្របនា្ទាប់ទៀត។

លោកបន្តទៀតថដោយឡ្រកការប្រជំុ
លើកន្រះ គឺរិះគឹតទៅលើប្រធនបទ 
សំខន់ៗ ដូចជា៖ សាលិខិតរបស់សម្ត្រច

បា៉ាបគឺព្រះសហគមន៍ជាម្តាយ អំពី ការ 
អធិ ដា្ឋាន ត្រហ្រស្រ អំពីទិវា ប្រកាស់ ដំណឹង 

ល្អ ពីបទចម្រៀងថ្ម ីនៅក្នងុ ព្រះ សហ គម ន៍ 
មហាសន្នតិបាតលោកអភិបាលនៅទី ក្រងុ 

រ៉ូម ការសិកា្ខាសាលាគ្រូអប់រំជំនឿ ជា 
ពិស្រ ស ការ ត្រង តំាង ឧបដា្ឋាក នៅ ព្រល ខង 
មុខ អំពីកម្មធីផ្រស្រងៗរបស់ព្រះសហគមន៍
ដ្រលបានផ្ញើទៅទីក្រងុរូ៉ម និងសកម្មភាព
ផ្រស្រងៗរបស់ព្រះសហគមន៍នីមួយៗក្នុង
ភូមិភាគជាដើម។

លោកបូរី សង្រឃឹមថបនា្ទាប់ពីការប្រជំុ ន្រះ 
គឺតាមព្រះសហគមន៍នីមួយៗនឹងមន
ការរៀបចំកម្មវិធីយា៉ាងរលូន និង ច្របាស់ 
លាស់ ជាពិស្រសលោកបូជាចារ្រយក៍ដូចជា
បងស្រមីនកម្លាងំក្នងុការប្រកាស់ដំណឹងល្អ
តាមកន្ល្រងនីមួយៗផងដ្ររ៕

ដោយ រឿន សែីម៉ាច

ថតដោយ  ៈ សុវណ្ណភូមិ
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រស់នៅដោយដាក់ខ្លួនដើម្របីចូលរួមក្នុង
គម្រងការដ៏អសា្ចារ្រយរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ដើម្របីបង្កើតព្រះរាជ្រយព្រះអង្គ។

ក្រយពីទទួលការត្រងតំាងន្រះ លោក 
ប្រធនក្រុមសាសនាទូតថ្រ បានចាត់
លោកឧបដា្ឋាកថ្មឲី្រយទៅបម្រើព្រះសហគមន៍ 
ក្នុងភូមិភាគកំពង់ចាម។

លោកឧបដា្ឋាកថ្ម ីបាន មន ប្រសាសន៍ 
ថ លោកមនអំណរសប្របាយ ដ្រលបាន
ទទួលការត្រងតំាងជាឧបដា្ឋាកដោយមនុស្រស
ជាច្រើនចូលរួម។  លោកបន្តថ លោកបាន
ជ្រើសរីសមកធ្វើការនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ដោយគិតថ ន្រះជាការត្រស់ហៅរបស់
ព្រះជាម្ចាស់ ហើយលោកធ្វើតាម ដោយ 
ទៅ បង្រៀនក្ម្រងៗ ជួយអ្នកក្រកី្រ ក្នងុ នាម  
ព្រះសហគមន៍ ដ្រល ជាតួនាទី របស់ 
គ្រីស្ត  ទូត។

លោកឧបដា្ឋាក ផ្រមផុង សុីហារា៉ាត់ 
ប្រសូតនៅថ្ង្រទី១៣ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៥ 
ក្នុងភូមិ ណូនណាមថ្រង ស្រុក ស្រណា 
និគម ខ្រត្ត អំណាច ជ្រើនប្រទ្រសថ្រ។ 
លោក ជាកូនច្របង ក្នងុចំណោមបងប្អនូ ២ 
នាក់។ លោកបានចូលរៀនទ្រវិទ្រយា នៅ 
ប្រទ្រសថ្រ  មុននឹងមក បម្រើ ព្រះ សហ គមន៍ 
ប្រទ្រសកម្ពជុា តាមរយៈ សាសន ទូត ថ្រ ។

     

ដោយ ដាលីស

លោកអភិបាលទំាងបីភូមិភាគ លោក   
បូជាចារ្រយ រួមទំាងគ្រសី្តមកពីកន្ល្រងផ្រស្រងៗ
ប្រមណជាងមួយពាន់នាក់ពោរព្រញ ទៅ 
ដោយអំណរសប្របាយ ចូលរួម ក្នុង ពិធី 
ត្រង តាំងលោក ប៉ូល ្រផមផុង សីុហារា៉ាត់ 
ជាឧបដា្ឋាក ក្នងុក្រមុសាសនទូតថ្រ កាល  
ពីថ្ង្រទី0៩ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ 
ព្រះវិហារ សន្តយូ៉ស្រប(ផ្រសោរតូច) ភ្ន ំព្រញ 
ក្រមអធិបតីភាពរបស់ លោកអភិបាល 
អូលីវីយ្រ ជ្មីតអីស៊្រ្លរ។

ក្រយពីចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជា 
ម្ចាស់ លោកបូជាចារ្រយ ប៉ូលរឿង ឆ័ត្រសិរី 
បានសា្វាគមន៍អស់លោកអភិបាល និង 
គ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់។ បនា្ទាប់ លោក 
បូជាចារ្រយ វង្រសម៉ាស្រន ហាតាឆ្រ  បាន ធ្វើ 
សក្ខីភាពអំពីប្រក្ខជន  ដ្រល ត្រៀម នឹង 
ទទួល  ពិធីត្រងតាំងជាឧបដា្ឋាក ហើយ 
លោកបូជាចារ្រយឆ័ត្រសិរីក៏បាន ប្រកាស ហៅ  
ឈ្មាះប្រក្ខជន ្រផមផុង សុីហារា៉ាត់ និង 
បាន ស្នើរសំុលោកអភិបាលអូលីវីយ្រ ត្រង   
តាំងជាឧបដា្ឋាក។

នៅមុខគ្រីស្តបរិស័ទជាច្រើន លោក 
អភិបាលអូលីវីយ ន្រព្រះសហគមន៍ បាន 
ហៅប្រក្ខជាំ ឲ្រយងា្ហញ ខ្លួនជាសាធរណៈ 
ដើម្របីទទួលពិធីត្រងតាំងជាឧដា្ឋាក និង 
មន ការប្រកាសពាក្រយសន្រយារ បស់ លោក 
ចំពោះមុខព្រះសហគមន៍។

នៅចំពោះមុខលោកអភិបាល និង 
គ្រសី្ត បរស័ទទំាងអស់ប្រក្ខជន ប៊ើត បាន 

ពិធីត្ងតាំងលោក ្រផមផុង សុីហរា៉ាត់ (បងប្ុស ប៊ើត) ជាឧបដ្ឋាក

ឆ្លើយតបដោយប្រកាសថ ៖ "បាទ! ខ្ញុំ 
សុខចិត្ត" នឹងរស់នៅលីវអស់មួយជីវិត 
សម្រប់ ព្រះរាជ្រយន្រសា្ថានបរមសុខ ដោយ 
គោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់ និង បងប្អូន ឯ 
ទៀតៗ  ក្នុងស្រចក្តី ស្រឡាញ់ និង សា្តាប់ 
បងា្គប់លោកអភិបាល ព្រម ទាំង បំព្រញ 
មុខងារ ដោយចិត្តម្រតា្តាករុណា និង បញ្ជនូ 
បន្តជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍ និងរស់នៅ
ដោយយកគំរូតាមព្រះគ្រីស្ត។

បនា្ទាប់ពីប្រក្ខជនបានសន្រយាស្របតាម
លក្ខខណ្ឌទំាងឡាយ របស់ ព្រះ សហ គមន៍ 
កាតូលិក លោកឧបដា្ឋាក បាន ក្រប ចុះ 
ដល ់ដី ហើយលោកអភិបាល អស់ លោក 
បូជាចារ្រយ និងគ្រីស្តបរិស័ទទាំង អស់ លុត 
ជង្គង់ ដោយទុកចិត្តលើព្រះហឫទ័យ 
ម្រតា្តាករុណា របស់ ព្រះជាម្ចាស់ រួម ជា មួយ 
សន្តបុគ្គលទាំងឡាយ ដើម្របី ទូល អង្វរ  
ព្រះជាម្ចាស់ សូមព្រះអង្គចាក់បង្ហូរ ព្រះ 
អំណោយ ទាន ន្រព្រះវិញ្ញាណ ដ៏ វិ សុទ្ធ មក 
លើលោកឧបដា្ឋាកថ្មី។

ពិធី គឺបំពាក់អាវឧបដា្ឋាករួមជាមួយ 
កន្រស្រងពានា(ស្តូលឆៀង) ជាសញ្ញាថ
ប្រក្ខជនបានចូលក្នុងលំដាប់ទីមួយន្រ
សា្ថានភាពជាបូជាចារ្រយ និង ទទួល ព្រះ គម្ពរី 
ដើម្របីឲ្រយលោក ឧបដា្ឋាក ថ្ម ីបំព្រញ ប្រស កម្ម 
ដោយ ប្រកាស ព្រះបន្ទូល និង ជឿ លើ 
ព្រះបន្ទូល ដោយរស់នៅស្របតាម ស្រច
ក្តីដ្រលព្រះយ្រស៊ូបានប្រៀនប្រដៅ។

លោកអភិបាលអូលីវីយ្រ បាន មន 

ប្រសាសន៍ថ ឧបដា្ឋាកគឺមនន័យថ ជា 
អ្នក បម្រើ និងជាសញ្ញាសម្គល់ ព្រះ យ្រសូ៊  
ដ្រលជាអ្នកបម្រើ គឺបម្រើអ្នកក្រីក្រ និង 
មនសិទ្ធធ្វើពិធីបុណ្រយ អគ្គ សញ្ញា 
ជ្រមុជទឹក និងអគ្គសញ្ញាអាពាហ៍ពិពាហ៍  
ផងដ្ររក្នុងនាម ជាឧបដា្ឋាក។ លោក បន្ត 
ថ ជីវិតជាឧបដា្ឋាកគឺបម្រើនៅក្នងុអភិបូជា 
និងមប្រើនៅក្នងុជីវិតរបស់គ្រផ្ទាល់ ដោយ 
បងា្ហញពីព្រះយ្រស៊ូ។

លោកអភិបាលបញ្ជាក់ថ ជីវិត របស់ 
ឧបដា្ឋាករំឭក យើងអំពីជីវិតដ្រលពោរព្រញ
ដោយស្រចក្តីស្រឡាញ់ លុះត្រត្រយើង
យកចិត្តទុកដាក់បម្រើដោយមិនគិតពីផល
ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។

ក្នងុធម្មទ្រសនាលោកអភិបាលបានរំឭក 
អំពីពិធីបីដ្រលធ្វើរួមគ្នាត្រមួយ នាំ ឲ្រយ នឹក 
ឃើញអំពីលក្ខណៈរបស់ ព្រះសហគមន៍ គឺ 
ជាការ ប្រកាស ដំណឹងល្អ ដូចនៅក្នងុ អត្ថ បទ 
ព្រះគម្ពីរ។ ក្នុងន្រះដ្ររ លោក អភិបាល
បានផ្តាផំ្ញើដល់ឧបដា្ឋាកថ្មថី៖ ១)រស់ នៅ ក្នងុ 
ព្រះគ្រសី្ត ដ្រលជា ម្រកទំពំាងបាយជូរដោយ
ភា្ជាប់ជាមួយព្រះយ្រសូ៊ជានិច្ច។ ២)រស់នៅ 
ក្នុងស្រចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជា ម្ចាស់ 
ដោយជឿ សង្រឃឹម និងទ្រទំ្រជានិច្ច។ ៣) 
ត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះ-
បន្ទលូរបស់ព្រះយ្រសូ៊គឺយើងល្រងទៅជា 
អ្នក បម្រើ ត្រយើងទៅជាមិត្តសម្លាញ់ព្រះ
យ្រស៊ូវិញ។ ៤) បម្រើ និងប ្រកាស 
ដំណឹងល្អដ្រលជាមូលហ្រតុឲ្រយ យើងខិតខំ
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ថតដោយ  ៈ សមែបត្តិ
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លោកស្ថាននីឡាសកើតនៅក្នុងឆ្នាំ
១៥៥០ពីកាុមគាួសរអភិជន។កាល
អាយុ១៤ឆ្នាំ គាត់ទៅរៀនសូតានៅ
មហាវិទាយាល័យកាុមបព្វជិតសហជីវិន
ពាះយាស៊ូជាមួយនឹងបងបាុសគាត់។
ទោះបីស្ថាននីឡាសជាយុវជនដ៏ឆ្លាតនិង
សុភាពរាបសម្នាក់ក៏ដោយក៏បងបាសុ
ធ្វើបាបគាត់អស់រយៈពាលពីរឆ្នាំតាគា ត់
តាងតាលើកលាងទោសឲាយបងបាុស
គាត់។ ស្ថាននីឡាសធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់
ធ្ងរ។គាត់អធិដ្ឋានសំុអង្វរឲាយពាះជាម្ចាស់
ជួយពាយាបាលគាត់។ពាលនោះគាត់
ឃើញទាវទូតពីររូបឲាយពាះកាយពាះគាសី្ត
មកគាត់។ ពាះនាងម៉ារីពាយាបាលគាត់

ទំាងសំុឲាយគាត់ធ្វើជាបូជាចារាយនៅក្នងុកាមុ
សហជីវិនពាះយាស៊ូ។ ប៉ុន្តា ស្ថាននី
ឡាសតាូវតាចាកចាញពីបាទាសគាត់
ដោយសរឪពុកគាត់មិនពាមឲាយ គាត់
កា្លាយទៅជាបូជាចារាយជាដច់ខាត។គាត់
រស់នៅទីកាុងរ៉ូមអស់រយៈពាលដប់ខា
ដើមាបីតាៀមខ្លនួចូលបួស។ទោះបីជាគាត់
សាឡាញ់ឪពុកគាត់តាគាត់សាឡាញ់
ពាះជាម្ចាស់ជាពាះបិតានាមនុសាសទំាង
អស់ខា្លាងំជាង។លោកបូជាចារាយម្នាក់ម ន
បាសសន៍មកបាាប់គាត់ថា ស្ថាននី
ឡាសអើយ! កូនមនសាចក្តីកា្លាហាន
ខា្លាងំណាស់!។ស្ថាននីឡាសឆ្លើយតប
គាត់ថា៖ទា!គឺពាះជាម្ចាស់ទាដាល

បាទានកម្លាងំឲាយកូន!ខ្ញុគំាាន់តាបណ្តាយ
ឲាយខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងពាះហស្តរបស់ពាះអង្គ
បុ៉ណ្ណាះ។តំាងពីពាលនោះមកស្ថាននី
ឡាសបានឆ្លង់កាត់ឧបសគ្គនានាមនចតិ្ត
ពោរពាញដោយអំណរសបាបាយជានិច្ច
មិនដាលសោកស្តាយក្នុងការសមាាច
ចិត្តធ្វើជាអ្នកបួសឡើយ។ស្ថាននីឡាស
ទទួលមរណភាពនៅថ្ងាបុណាយពាះជា-
ម្ចាស់លើកពាះនាងម៉ារីទៅស្ថានបរមសុខ
នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៥៨នៅពាលដាលគាត់
អាយុ១៧ឆ្នា។ំគាត់ជាគំរូជួយឲាយយុវជន
យុវនារីចាះស្តាប់ការតាាស់ហៅរបស់
ពាះយាស៊ូ ទោះបីមនឧបសគ្គយ៉ាង
ណាក៏ដោយ។

ស
ន
្តប
ុគ
្គល


សន្តស្ថាននីឡាសកូសកា
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ព្រះសហគមន៍កាតូលិកអរិយ្រយក្រសត្រ 
បានរៀបចំពិធីបុណ្រយរំលឹកខួប៦ឆ្នាំ ន្រ 
ការរកឃើញរូបសំណាក់ព្រះនាងម៉ារីទី ពី  
បាតទន្ល្រម្រគង្គ ក្នុងភូមិអរិយ្រយក្រសត្រ 
ស្រកុ លា្វាឯម ខ្រត្ត កណា្តាល ដោយប្ររព្ធ
ពិធីបុណ្រយអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់យា៉ាង
ឱឡារឹក កាលពីថ្ង្រទី២៥ វិច្ឆកិា ២០ ១៨ ។ 

កម្មវិធីន្រះធ្វើឡើងក្រមអធិបតីភាព
លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគ
ភ្នពំ្រញ អូលីវីយ្រ ជ្មតីអីស្រ្លរ៊ និងមនគ្រសី្ត 
បរិស័ទប្រមណជា៣០០០នាក់។

លោក អា្រដីយា៉ាន ប្រនីត្រស្ត ហ្គូសា្តាវ៉ូ 
ជាបូជាចារ្រយទទួលខុសត្រវូព្រះសហគមន៍
តំបន់អរិយ្រយក្រសត្រ ពោធិធំ ក្តកីណា្តាល មន 
ប្រសាសន៍ថ ព្រះនាងម៉ារីជាគំរូរបស់គ្រសី្ត
បរិស័ទ ព្រះ ព្រះនាងជឿទុកចិត្ត និងមន
ចិត្តគំនិតភា្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច
ដោយ មនិដ្រលរកប្រយោជនផ៍្ទាលខ់្លនួ។

ដោយសារជាថ្ង្របុណ្រយគោរពព្រះយ្រសូ៊
ជាព្រះមហាក្រសត្រដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត ន្រ ពិ ភ ព - 
លោក នៅព្រលធម្មទ្រសនា លោក  អភិ បាល  
បានរំឭកដល់គ្រសី្តបរិស័ទ ឲ្រយ យក ចិត្ត ទុក 
ដាក់៖  សូម មើល អំពី ជីវិត របស់ ព្រះ យ ្រសូ៊ 
ដ្រលមនព្រះហឫទ័យស្រឡាញ ់ យើង 
ហើយ ស្រចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ្រស៊ូ
ចំពោះមនុស្រសយើងមិនម្រនជាស្រចក្តី
ស្រឡាញ់ត្រមួយភ្ល្រតៗទ្រ បុ៉ន្ត្រជាស្រចក្តី
ស្រឡាញ់ដ៏ព្រញលក្ខណៈ ដោយ សុខ ចិត្ត 
បូជាជីវិត លើ ឈើឆ្កាង។ ព្រះយ្រស៊ូ បាន 
រំដោះ មនុស្រសឲ្រយរួចពីបាប  ដោយ សារ 
ព្រះ លោហិតផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គ។ ព្រះ 
អង្គ បាន ប្រធន  ជីវិតអស់ កល្រប ជា និច្ច ឲ្រយ 
យើង។ ព្រះអង្គបាននាំឲ្រយយើងទៅជា
ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅព្រលយើង
ទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក ទទួលជិវិតថ្មី 
គឺមនន័យថយើងទៅជាបុត្រធីតារបស់
ព្រះជាម្ចាស់ក្នងុគ្រសួារត្រមួយ។  ព្រះជា  
ម្ចាស់ បានធ្វើឲ្រយយើងទៅជាក្រមុបូជាចារ្រយ។ 

ព្ះសហគមន៍កាតូលិកប្រព្ធខួប៦ឆ្នាំន្ការរកឃើញព្ះនាងមា៉ារីពីបាតទន្ល្ម្គង្គ
លោក អភិបាលបាន បញ្ជាក់ ទៀតថ អ្វីៗ 
ទំាង អស់ដ្រលខង លើជា សិទ្ធរ បស់ យើង ។ 
យើង មនសិទ្ធធិ្វើជាប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះ
ជាម្ចាស់ ប៉ុន្ត្រយើងក៏មនតួនាទីដើម្របី
គោរពសិទ្ធិរបស់យើងផងដ្ររ។ 

លោកនាំគ្រីស្តបរិស័ទរិះគិត៖ ព្រះ 
ជា ម្ចាស់បាន ស្រឡាញ់យើង តើធ្វើដូច
ម្ត្រចឲ្រយទទួលស្រចក្តីស្រលាញ់របស់ព្រះ
ជាម្ចាស់នោះបាន ដូនព្រះនាងម៉ារី?។ 
តើធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីទទួលបានការសង្គ្រះ? 
គឺក្រប្រចិត្តគំនិត សូមមើល គំរូរបស់ ព្រះ  
នាង  ម៉ារី ព្រលយើងសូត្រផ្គំ តាំង ពី ព្រះ 
នាង  បានទទួល ដំណឹងពីទ្រវទូ កា ព្រ ីអ្រល 
រហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងទំាង
រូបការឡើងសា្ថានបរមសុខ គឺព្រះនាងនៅ 
ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច។ តើធ្វើដូចម្ត្រច
ដើម្របីនៅជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច? 
យើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់  តើ 
យើងត្រវូអនុវត្តន៍ព្រះបន្ទលូរបស់ព្រះជា- 

ម្ចាស់ដោយរបៀបណា ក្នងុការរស់ នៅ របស់ 
យើង? ក្នងុជួយអ្នកក្រកី្រ អ្នកទន់ ខ្រសោយ 
អ្នកតូចអ្នក គ្មាន ទីពឹង។ល។ ព្រះ ជាម្ចាស់
បានធ្វើឲ្រយយើងទៅជាក្រមុបូជា ចារ្រយ ដើម្របី 
បម្រើព្រះជាម្ចាស់ និង ព្រះ មហាក្រសត្រ របស់ 
យើង ដ្រលបានលាងជើង ឲ្រយក្រមុ គ្រសី្ត ទូត 
ដូច្ន្រះ តើតើងធ្វើ ដូច ម្ត្រច ដើម្របី បម្រើ បង 
ប្អូន ឯទៀតៗ? 

ជាចុងក្រយលោកក៏បានផ្តាផំ្ញើគ្រសី្ត- 
បរិស័ទទាំងអស់ព្រល ត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ 
ឲ្រយបើកភ្ន្រក មើលឃើញ នូវទុក្ខលំបាក របស់ 
បងប្អនូឯទៀត និងយកចិត្តទុក ដាក់ បម្រើ 
គ្រ។ លោកថ យើង ជា ព្រះសហគមន៍ តូច 
ធ្វើយា៉ាងណាឲ្រយព្រះសហគមន៍ដ៏តូចរបស់
យើង ជាព្រះសហគមន៍ ដ្រល ច្រះ ស្រឡាញ់ 
អធិដា្ឋាន និងបម្រើជានិច្ច។

រូបសំណាក់ព្រះនាងម៉ារីដ្រលព្រះសហ-
គមន៍ប្ររព្ធខួប៦ឆ្នា ំន្រះ គឺជា រូបសំណាក ់ 
ទី  ពីរ ដ្រលព្រះសហគមន៍អរិយក្រសត្រ ទទួល   

បានពី លោក សុខ ហ៊ូ កាលពីថ្ង្រទី១៩ 
វិច្ឆកិា ២០ ១២ ។ លោក ហូ៊ជាពុទ្ធបរិ ស័ទ ។ 
លោកទៅស្រង់រូប សំណាក ន្រះ តាមការ 
យល់  សប្តិរបស់គត់ ព្រះយ្រស៊ូឲ្រយជួយ
ស្រង់ព្រះអង្គឡើងពីទឹក។ លុះឡើង
លោករៀបរាប់រឿងន្រះប្រប់គ្រសី្តបរិស័ទ
គ្មាននរណាជឿឡើយ។ លោកបានទៅ
កន្ល្រងដ្រលព្រះយ្រស៊ូប្រប់ ហើយ ឃើញ 
រូបសំណាក់ក៏ស្រង់ឡើង គោកប្រគល់ឲ្រយ
គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍ ដោយ គ្រន់ 
ទ្របួងសួង សូមព្រះនាងជួយ ប្រពន្ធរបស់
គត់ដ្រលមនជំងឺធ្ងន់អាចរស់នៅជាមួយ
គត់ប៉ុនា្មានឆ្នាំទៀតប៉ុនណោះ។ ត្រការ
អសា្ចារ្រយបានកើតឡើងគឺប្រពន្ធគត់ បាន 
ធរូស្របើយ នងិរស ់នៅរបសដ់លស់ព្វថ្ង្រ។  
នំាឲ្រយគត់ទំាងពីរក្រប្រចិត្តគំនិត និងទទួល
អគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកកាលពីឆ្នាំ២០១៥
កន្លងមកន្រះ។              

  ដោយដាលីស

ថតដោយ  ៈ សុវណ្ណភូមិ
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ម្ក្ុមកាយឫទ្ធិ ត្ូវធ្វើជាបងដ្លច្ះស្ឡាញ់ គោរព 
និងបម្ើ

ការិយាល័យយុវជន ជំទង់ និងកុមរ 
ភូមិភាគភ្នំព្រញ បានរៀបចំសិកា្ខាសាលា
សម្រប់ម្រក្រមុកាយឫទ្ធកិ្រមប្រធនបទ 
"ខ្ញុអំាចធ្វើបាន" ពីថ្ង្រទី១៩ ដល់ ថ្ង្រទ  ី២១ 
តុលា ២០១៨ នៅព្រះសហគមន៍សន្តី
ត្ររ្រសាន្រព្រះកុមរយ្រសូ៊ព្រកប្របាស់។ 
កម្មវិធីន្រះមនការចូលរួមពីម្រក្រមុកាយឫទ្ធិ
ទូទំាងភូមិភាគភ្នពំ្រញ ចំនួន១៥០នាក់ និ ង 
ម ន៧នាកម់កពខី្រត្តបនា្ទាយមនជយ័។

ក្នុងធម្មទ្រសនាបិទសិកា្ខាសាលាន្រះ 
លោកអភិបាលអូលីវីយ្រ បានផ្តាំផ្ញើដល់
ម្រក្រមុកាយឫទ្ធទំិាងអស់ដោយបញ្ជាកថ 
ម្រក្រុមមិនម្រនជាក្រុមដ្រលស្តីឲ្រយ ដ្រល 
បញ្ជា ដល់កុមរដ្រលមកទទួលការអប់រំពី 
ខ្លួនឡើយ ប៉ុន្ត្រម្រក្រុមជា បងដ្រល ច្រះ 
ស្រ ឡាញ់ ដ្រលច្រះគោរព និងដ្រលច្រះ 
បម្រើ ។ លោកបន្តថ ម្រក្រុមជាអ្នកដ្រល 
ណ្រនំាឲ្រយកុមរម្នាក់ៗរីកចម្រើន ដើម្របីឲ្រយ 
ចុងឆ្នាកុំមរទំាងអស់អាចនិយាយបានថ 
"ខ្ញុំអាចធ្វើបាន" តាមរយៈគំរូការគោរព 
ឥរិយាបទ និងចរិតរបស់ ម្រក្រមុ ជា អ្នក បម្រើ  
ដ្រលជាអ្នកជួយឲ្រយកុមរអាចធ្វើបាន។ 

លោកអភិបាលក៏បានជំរុញម្រកាយ
ក្រមុកាយឫទ្ធទំិាងអស់ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
បង្កើតបរិយាកាស ពោរព្រញ ដោយ អំណរ 
សប្របាយ ពោរព្រញដោយភាពកក់ក្តា ដើម្របី
ឲ្រយកូនក្ម្រងទំាងអស់ព្រញមួយឆ្នាខំងមុខ
ន្រះ អាចរីកចម្រើននៅក្នងុជីវិតគ្រ និងអាច 

រកឃើញចម្លើយសម្រប់ជីវិតរបស់គ្រ ដោយ 
រកឃើញកិត្តយិស និងមទនភាព សម្រប់ 
ជីវិតរបស់គ្រ។

លោក សា៊ាន់ សារឿន ជាប្រធន ការិ យា - 
ល័ យ យុវជន ជំទង់ និងកុមរ ភូមិភាគ 
ភ្នំព្រញ បានប្រប់ថ ការិយាល័យបាន
រៀបចំសិកា្ខាសាលាបើកឆ្នាកំាយឫទ្ធ ិដើម្របី
ឲ្រយម្រក្រុមកាយឫទ្ធិបានទទួលម្ររៀនថ្មី
ក៏ដូចជាប្រធនបទថ្មី គឺ"ខ្ញុំអាច ធ្វើបាន" 
ជាប្រធនបទមួយ ដ្រលប្ល្រក ដើម្របី ឲ្រយ 
ម្រ ក្រមុកាយឫទ្ធ ិអាចយកទៅបង្រៀនកុមរ
កាយឫទ្ធតិាមព្រះសហគមន៍នីមួយៗក្នងុ
ភូមិភាគភ្នពំ្រញ។ ម្រយា៉ាងវិញទៀត "ខ្ញុ ំអាច 
ធ្វើបាន" ក៏ជាប្រធនបទមួយដ្រលទាក់
ទងនឹងចំណ្រះសង្គម ដ្រលកុមរបានជួប
ប្រទះជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ 

លោកក៏សង្រឃឹមថ តាមរយៈ សិកា្ខា - 
សា លាន្រះ ម្រក្រុមកាយឫទ្ធិទំាងអស់ 
ទទួលបានចំណ្រះដឹងក៏ដូចជាម្ររៀនដ៏
ល្អប្រសើរពីការិយាល័យ ដើម្របីយកទៅ
អាចអភិវឌ្រឍន៍កុមរកាយឫទ្ធិបាន។  

លោកសារឿន បានបញ្ជាក់ថ នៅក្នងុ
ឆ្នានំ្រះក្រពីម្រក្រមុកាយឫទ្ធកិ្នងុភូមិភាគ
ភ្នពំ្រញ ក៏មនម្រក្រមុកាយឫទ្ធមិកពីសាលា
សាវីយ្រជ្រស្វតីខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ បាន 
សុំចូលរួមជាមួយយើង។ 

ជាមួយគ្នាន្រះលោក ប្រធនការិយា - 
ល័ យ    យុវជន ក៏អរគុណដល់ម្រក្រមុកាយ - 

ឫទ្ធទំិាងអស់ ដ្រលបានចំណាយព្រល ដើម្របី 
ប ម្រើដល់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក និង 
សង្គម តាមរយៈកម្មវិធីកាយឫទ្ធ ិដើម្របីឲ្រយ 
កុមរបានទទួលការអប់រំដ៏ពិតប្រកដ ដោយ
ធ្វើឲ្រយកុមរបានទទួលអំណរសប្របាយ និង 
មនការផ្លាស់ប្តរូ ជាពិស្រស ដើម្របីឲ្រយ កុមរ 
មនសុជីវធម៌ល្អ សីលធម៌ល្អ។ លោក សូម 
អរគុណដល់លោកអភិបាល ដ្រល ត្រង ត្រ 
ជំរុញ គំទ្រ លើកទឹកចិត្ត ផ្តល់ជា គំនិត 
ទស្រសនៈ ធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីឲ្រយកម្មវិធីកាយ- 
ឫទ្ធកិ្នងុភូមិភាគភ្នពំ្រញមនការរីកចម្រើន។

អ្នកគ្រូ សុខ ដាន្រ ជាអ្នក ជួយ ផ្ន្រក 
មណ្ឌល  សិក្រសោសហគម និងផ្ន្រក កាយ - 
ឫទ្ធិ ន្រសាលាសាវីយ្រ ជ្រស្វីត ខ្រត្ត 
បនា្ទាយ មនជ័យ បានថ្ល្រងថ ខ្ញុទំទួល បាន 
បទពិសោធច្រើន ជាពិស្រសសកម្មភាព
ដ្រលត្រូវយកទៅអនុវត្តក្ម្រង ដូច ជា ការ 
បង្កើតសា្នារដ្រ ឲ្រយកុមរ ច្រះ ស្រឡាញ់ បរិ សា្ថាន 
ច្រះជួយអ្នក ដទ្រនៅ ជុំវិញ ខ្លួន គ្រ ។ 

អ្នកគ្រតំូាងចិត្តថ នឹង យក អ្វ ីដ្រ ល បាន 
រៀននៅទីន្រះ ទៅអនុវត្តជាមួយ កុមរ កាយ-   
ឫទ្ធនិៅសហគមរបស់អ្នកគ្រ ូដោយ ច្ន្រ ប្រឌិត  
នូវសកម្មភាពថ្មីៗ  ជា មួយ  ម្រ រៀន ដ្រល យ ើង 
បានទទួល ពី ការិ យា ល័យ   យុវ ជន ។ 

ជាពិស្រសអ្នកគ្រ ូចង់បណ្តះុសា្មារតីកុមរ
ឫទ្ធឲិ្រយគត់ច្រះស្រឡាញ់ និងចូលរួម គ្រប់ 
សកម្មភាពរបស់សហគម បង្កើន ភាព 
កា្លាហានរបស់ពួកគ្រ។ 

យុវជន ឃក់ សុឃ ជាយុវជនមកពី
ព្រះសហគមន៍សា្វាយសីុសុផុន បាន បងា្ហញ 
ចំណាប់អារម្មណ៍ ថ ពិតម្រនខ្ញុបំានទទួល
នូវបទពិសោធន៍     និងចំណ្រះ ដឹង ថ្មីៗ ជា 
ច្រើន ដូចជារបៀប សង្គ្រះ បឋម ការ 
ច្រះ  ច្ន្រ ប្រឌិតសា្នារដ្រ ការស្វ្រង យល់ ពី 
សុខភាព។ ហើយខ្ញុំនឹងយកអ្វីដ្រលខ្ញុំ
បានទទួលនៅទីន្រះ ទៅច្រករំល្រកជា
មួយកុមរកាយឫទ្ធិនៅខ្រត្តបនា្ទាយមន
ជ័យ ដោយបំព្រញចំណុចខ្វះខតដ្រល
ពួកខ្ញុមិំនទាន់មន។ ក្នងុនាមខ្ញុជំាម្រក្រមុ
កាយឫទ្ធកិាតូលិកមកពីខ្រត្តបនា្ទាយមន- 
ជ័យ ខ្ញុនឹំងខិតខំកសាងក្ររ្តិ៍ឈ្មាះឲ្រយកាន់
ត្ររីកចម្រើន ហើយ នឹងប្រមូល កុមរ ឲ្រយ បាន 
ច្រើន ដើម្របីចូលរួមជាមួយកម្មវិធីកាយឫទ្ធិ 
របស់ព្រះសហគមន៍ផង។

យុវជន សុខ គឹមហ្រង ជាម្រក្រមុកាយ- 
ឫទ្ធិមកពីព្រះសហគមន៍សន្តសិលា និង 
សន្តបូ៉ល ភ្នពំ្រញថ្ម ីបាននិយាយថ អ្វ ី ដ្រល
ខ្ញុចំាប់អារម្មណ៍ប្រធនបទលើប្រធន បទ 
ខ្ញុំអាចធ្វើបាន មនពីរចំណុចសំខន់គឺ 
របៀបសង្រ្គោះបឋម និងការណ្រនាំ ឲ្រយ 
សា្គល់ប្រភ្រទឈាម។ ដោយ សារ ត្រ ការ 
សង្គ្រះបឋម យើងអាច ធ្វើបាន គ្រប់ ព្រល 
គ្រប់វ័យ និងគ្រប់មនុស្រសទំាងអស់ ជា ពិស្រស 
កុមរដ្រលងាយនឹងជួបបញ្ហ ដោយណ ្រ នា ំ 
ឲ្រយគ្រច្រះរបៀបសង្គ្រះបឋម ឲ្រយគ្រអាច
ជួយខ្លនួឯងនឹងអ្នកដទ្របាននៅព្រលគ្រ
ជួបផ្ទាល់។ យុវជនរូបន្រះបន្តថ ខ្ញុ ំនឹង ខិ ត ខំ 
ច្រក រំល្រកបទពិសោធន៍ល្ៗអ  និងអនុវត្តន៍
ជាមួយកុមរកាយឫទ្ធនិៅព្រះសហគមន៍ 
របស់ខ្ញុ ំតាមរយៈសៀវភៅ ម្ររៀន ទាក់ ទង 
នឹងប្រធនបទន្រះ ដ្រល ការិយា ល័យ បាន 
រៀបចំ ដើម្របីឲ្រយក្ម្រងៗ ច្រះជួយ អ្នក ដទ្រ ច្រះ
យោគយល់អធ្រយាស្រយ័ឲ្រយគ្នាទៅវិញទៅមក 
ជាពិស្រសឲ្រយពួកគ្រមនស្រឡាញ់ដ្រល
ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្រយ។

គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថ កម្មវិធីកាយឫទ្ធិ 
កាតូលិកនៅកម្ពជាបានចាប់ផ្តើមមុនគ្រ 
នៅព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីញញឹមចំការ
ទៀងក្នងុឆ្នា២ំ០០៣ និងមនការិយា ល័យ  
យុវជន ជំទង់ និងកុមរ នៅឆ្នាំ២០១០។ 
ន្រះជាលើកទី៩ហើយ ដ្រលការិយាល័យ
ន្រះបានធ្វើសិកា្ខាសាលាសម្រប់ម្រក្រុម
កាយឫទ្ធិ តាំងពីឆ្នាំ២០១០មក៕

ដោយ សុវណ្ណភូមិ

ថតដោយ  ៈ សុវណ្ណភូមិ

ព័ត៌មានពាះសហគមន៍កាតូលិក
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បឋមសិក្រសោ ចំណ្រះទូទៅ និង សិល្របៈ  
វិទ្រយាល័យបច្ច្រកទ្រស សន្ត្រហ្វង់ស្វ័រ   
អនុវិទ្រយាល័យ និងវិទ្រយាល័យ ចំណ្រះដឹង ទូទៅ 
សន្ត្រហ្វង់ស្វ័រ  បានបើកបវ្រសនកាលឆ្នាំ 
សិក្រសោ២០១៨-២០១៩ នៅថ្ង្រទី០៥ 
ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៨ ក្រយ អធិបតី លោក 
អភិបាល អូលីវីយ្រ និងលោក អីុង ណយ 
ម្រឃុំគូស។ ដោយមនការចូល រួមពី 
សិស្រសោនុសិស្រស អាណាព្រយាបាល លោក 
គ្រអូ្នកគ្រ ូនិងបុគ្គលិកសិក្រសោ សាលាទំាង បី 
ប្រមណជា៦០០នាក់ ។ ពិធីបានប្រព្រឹ
ត្តិទៅយា៉ាងឱឡារិក។ 

ក្នងុឱកាសនោះលោកនាយក សាលា
នីមួយៗតាមកំរិបានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខ្រប
អំពីសាលានីមួយៗ និងសា្ថានភាពរបស់
សាលាជូនអង្គពិធីផងដ្ររ។

ក្រយបានសា្តាប់របាយការណ៍របស់
លោកនាយកសាលារួងមក លោក អភិ បាល 
អូលីវីយ្រ ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី 
សាលា ទាំងបីបាន សំណ្រះ សំណាល នា 
ជា មួយ សិស្រសោនុសិស្រស មតាបិតា និង  
បុគ្គលិកសិក្រសោទាំងអស់ដោយបានថ្ល្រង
ថ ឆ្នានំ្រះជាលើកទី១៦ ដ្រលខ្ញុបំានចូល
រួមក្នុងពិធីបើកឆ្នាំសិក្រសោនៅសាលា សន  ្ត  
្រហ្វង់ស្វរ័  ដ្រលដំបូង ឡើយ មន សិស្រស ត្រ 
៣៦នាក់ ឯថ្ង្រន្រះយើង មនជាង ៥២០ 
នាក់។ ឆ្នាំន្រះជាឆ្នាំពិស្រសសម្រប់កម្ម
វិធីសិក្រសោនៅក្នុងស្រុកត្រំកក់ខ្រត្តតាក្រវ 
ដោយសារយើងមនសាលារបស់ព្រះសហ- 
គមន៍កាតូលិកដុះដូចផ្រសិត មនពី សាលា 
ថ្នាក់មត្ត្រយ្រយ រហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្រសោ 
ដើម្របីណ្រនំាកូនៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅ
ក្នងុតំបន់ឲ្រយមនអនាគត ដ៏ភ្ល ឺសា្វាង ពិត ម្រន ។ 

សិស្សានុសិស្ស អាណព្យាបាល លោកគ្ូអ្នកគ្ូត្ូវ សហការគ្នាដើម្បីឲ្យមានការសិក្សាជោគជ័យ

ក្នុបព្រលនោះលោកអភិបាល ក៏បាន 
ស្នើសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលា លោក គ្រូ 
អ្នកគ្រ ូ និងបុគ្គលិកសិក្រសោទំាងអស់ឲ្រយសហ- 
ការគ្នា និងយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមនៅក្នងុ
គម្រងការការសិក្រសោរបស់ព្រះសហគមន៍
កាតូលិក គឺការសិក្រសោរួម ដើម្របីណ្រនំា ឲ្រយ 
កុមរ សិស្រសោនុសិស្រស និងនិស្រសិតបាន ទទួល 
ការអប់រំដ៏ព្រញលក្ខណៈ ដើម្របីកា្លាយជា
មនុស្រសដ៏ព្រញលក្ខណៈ។ 

លោកអភិបាលក៏មនប្រសាសន៍ចំពោះ
ឪពុកម្តាយ និងអាណាព្រយាបាលសិស្រស 
និស្រសិតទំាងអស់ សូមឲ្រយ ចូល រួម សហកា រ 
ជាមួយសាលា ជាមួយលោកគ្រអូ្នកគ្រ ូនិង 
បុគ្គលិកសិក្រសោទាំងអស់ ដើម្របីធ្វើដំណើរ
ជាមួយសិស្រសោនុសិស្រសទាំងអស់ ដោយ
យកចិត្តទុកដាក់ជម្រញុឲ្រយកូនទៅសាលា 

តាមដាននិងពិនិត្រយមើលការសិក្រសោកូនដើម្របី
អនាគតរបស់គ្រ។ 

លោកអភិបាលក៏បានដាស់តឿនចំពោះ
សិស្រសោនុសិស្រសទាំងអស់ ឲ្រយយកចិត្តទុក
ដាក់តសូ៊ក្នងុសិក្រសោ និងក្នងុជីវិត។ មួយទៀត
សូមយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគ្រប់សកម្ម- 
ភាពនៅក្នុងសាលា ដ្រល មន ដូច ជា ក្លបឹ 
សិល្របៈ ក្លបឹកីឡា ក្លបឹកសិកម្ម និង ចូល 
រួមការពារសួនច្របារ និងបរិសា្ថាន ដើម្របី ឲ្រ យ  
សា លារបស់យើងទៅជាសាលា ដ៏ ពិ ស្រ ស ។ 
ឲ្រយយើងទាំងអស់រួមគ្នាជាទៅពលរដ្ឋន្រ
ពិភពលោក ដ្រលមន វិញ្ញាណ ទូលំ ទូលាយ 
ដ្រលមនចិត្តស្រឡាញ់ ដ្រល មន ប្រជា្ញា 
ឈ្លៀសវ្រ ដើម្របីរៀបចំអនាគត និង ទៅ 
ជា មនុស្រសដ៏ព្រញលក្ខណៈ។

ស្ថតិក្នងុបរិយាកាសដ៏សប្របាយរីករាយ

នោះផងដ្ររ លោកម្រឃំុ អីុង ណយ បាន
ឡើងអានសាររបស់សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនា
បតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា សម្រប់ពិធីបើក
បវ្រសនកាលថ្មីផងដ្ររ។

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំ្រញ
បានខិតខំយកចិត្តទុក្ខដាក់យា៉ាងខ្លាងំ និង
សកម្មបំផុតក្នងុការកសាងធនធនមនុស្រស
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដោយ បង្កើត ជា 
កម្មវិធីអប់រំ ថ្នាក់អក្ខរកម្ម មត្ត្រយ្រយសាលា 
បឋមសក្រសោ អនុវិទ្រយាល័យ និង វិទ្រយាល័យ 
ចំណ្រះ ដឹងទូទៅ វិទ្រយាល័យបច្ច្រកទ្រស 
កសិកម្មណិងទ្រសចរ ព្រមទាំវិទ្រយាសា្ថាន
ដ្រលបណ្តះុបណា្តាលនិស្រសិតកំរិតបរិញ្ញាបត្រ
ផងដ្ររ។ ជាពិស្រស នៅក្នងុស្រកុត្រកំក់
ខ្រត្តតាក្រវត្រម្តង៕

ថតដោយ  ៈ សុវណ្ណភូមិ
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តំណាងព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្ត
យូស្របជំុគិរី នាមណ្ឌល សកម្ម ភាព កំពត 
បានផ្តល់ជាសម្ភារៈសិក្រសោ ជាសៀវចំនួន 
២០០ក្របាល ដល់សិស្រសោនុសិស្រសក្រកី្រ ក្នងុ 

ព្ះសហគមន៍ឧបត្តមសៀវភៅចំនូន២០០ក្បាលដល់សិស្សក្ីក្
ថ្ង្របើកបវ្រសនកាលឆ្នាំសិក្រសោ  ២ ០ ១៨-
២០១៩។ កម្មវិធីន្រះប្ររពធ្វើឡើងនៅ
ទីតំាងសាលាបឋមសិក្រសោតាក្រគ ស្ថតិ ក្នងុ 
ភូមិអូរ ឃំុត្រពំាងរំាង ស្រកុជំុគិរី ខ្រត្ត កំពត 

នាព្រឹកថ្ង្រទី១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ន្រះ។ 
លោក ទ្រ ីបុ៊នធឿន តំណាងព្រះសហ - 

គមន៍សន្តយូ៉ស្របជុំគិរី បាន ឲ្រយ ដឹង ថ ៖ 
ព្រះសហគមន៍យើងត្រងត្រមនសកម្មភាព
ជាច្រើននៅក្នុងភូមិ តាមរយៈ ការងារ 
មនុស្រស ធម៍ផ្រស្រងៗ ជាមួយ ប្រជាជន ទូ ទៅ 
ដូចជាចុះសួរសុខទុកតាមភូមិ សាង សង 
ផ្ទះ ជួសជុលផ្លូវ-សា្ពាន និងជួយជូនអ្នក
ជំងឺទៅមន្ទីព្រទ្រយជាដើម។ មិនត្រឹម ត្រ 
បុ៉ណោ្ណោះ ព្រះសហគមន៍ បាន យកចិត្តទុក
ដាក់ក្នងុការកសាងធនធនមនុស្រស ដោយ 
ព្រយាយាមជួយកូន ក្ម្រង នៅក្នងុភូមិឲ្រយទទួល  
បាន ការអប់រំដោយមិន ប្រកាន់ សាស នា ។ 

លោក ប៊ុន ធឿន បានបន្តថ ជា រៀង 
រាល់ឆ្នាំយើង(ព្រះសហគមន៍) ត្រង ត្រ
មនកម្មវិធីច្រកសម្ភារសិក្រសោដល់ក្ម្រងៗ

ក្រកី្រនៅតាមសាលាផ្រស្រងៗមួយចំនួនក្នងុ 
ស្រុកជុំគីរីន្រះ។ ដោយ ឡ្រក ឆ្នាំ សិក្រសោ 
២០១៨-២០១៩ ព្រះសហគមន៍ សន្ត 
យូ៉ស្រប ជុំគីរី បា ន បន្ត សកម្មភាព ច្រក 
សៀវ ភៅចំនួន ២០០ក្របាល ដល់សិក្រស 
ក្នុងសាលាបឋមខងលើ នាព្រឹកថ្ង្រទី១ 
ខ្រវិច្ឆិកាន្រះ។ 

សូមបញ្ជាក់ដ្ររថ ព្រះ សហគមន៍ 
សន្ត យូស្របជុំគីរី ជាព្រះសហគមន៍ មួយ 
ក្នុងចំនោមព្រះសហគមន៍៥ ដ្រលបាន
ធ្វើកម្មភាពជាច្រើនក្នុងសង្គម និងបាន
យកចិត្តទុកដាក់ជួយបណ្តះុបណា្តាលកូន
ក្ម្រងក្រកី្រនៅតាមឲ្រយទទួលបានការអប់រំ។ 
ដោយព្រយាយាមបង្កើតសាលារនៅតាមពី
ថ្នាក់មត្រយ្រយ អនុ វិទ្រយាល័យ និងមនវិទ្រយា
សា្ថានមួយផងដ្ររនៅក្នុងខ្រត្តតាក្រវ៕
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សម្ត្ចបា៉ាបថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះការផ្តើមគំនិតដ៏ល្អក្នុងការប្កួតរត់ប្ណំងរបស់សន្តបុគ្គល

សម្ត្ចបា៉ាបលើកយកអំពើផិតក្បត់មកពន្យល់ 

សម្ត្ចបា៉ាប ទទួលជួបសាវនាការជាមួយនឹងប្ធានាធិបតីអុីរា៉ាក់ 

សម្ត្ចបា៉ាបលើកទឹកចិត្តសភាលោកអភិបាលអុីតាលី ឲ្យប្កាសផ្សាយស្ចក្តីពិតប្ឆំងព័ត៌មានក្ល្ងកា្លាយ 

សម្ត្រចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្កបូានសា្វាគមន៍
ពិស្រសដល់អ្នកចូលរួមក្នងុការរត់ប្រណំាង
រៀបចំដោយមូលនិធិ មីហ្រសិននី ដុនបូស្កូ 
(Missioni Don Bosco) ដើម្របីចូលរួម ក្នុង 
ពិធីបុណ្រយរំលឹកដល់សន្តបុគ្គលនៅក្នុង  
ព្រះស ហ   គមន៍កាតូលិក ដ្រល ត្រូវនឹង ថ្ង្រ 
ទី១ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ 

សារព័ត៌មនហ្រស្រនីត ឲ្រយដឹងថ សម្ត្រច 
បា  ៉ាបបានថ្ល្រងសន្ទរកថអំណរគុណន្រះ 
នៅឯទីលានសន្តសិលា ក្នុងថ្ង្រដដ្រល 
នោះ។ កម្មវិធីរត់ប្រណាំងន្រះត្រូវបាន
ដាក់ឈ្មាះថ ការរត់របស់សន្តបុគ្គល ត្រវូ 
បាន គ្រប្ររព្ធឡើង នៅទីក្រុងរ៉ូមក្រម

"កំុប្រព្រតឹ្ដអំពើផិតក្របត់" ដ្រលជាវិន័យ
ទី៦ន្រធម្មវិន័យរបស់លោកមូ៉ស្រក្នងុសម្ពន្ធ
ម្រត្រីចាស់ ត្រូវបានសម្ត្រចបា៉ាប ្រហ្វង់ 
សុីស្កូយកមកពន្រយល់ នៅក្នុងព្រលជួប
ជាមួយគ្រសី្តបរិស័ទជាសារធរណៈកាល
ពីថ្ង្រទី៣១ តុលាន្រះ។ ន្រះបើតាមស្រចក្តី 
រា យការណរ៍បស់សារពត័៌មនហ្រស្រនតី។ 

ក្នងុអំឡុងព្រលមតិទូទៅរបស់ទស្រសនិក- 
ជ នរបស់ គត់ នៅវិសាល វិហារ សន្ត សិ លា 
សម្ត្រចបា៉ាប បានពន្រយល់ថ "ស្រចក្ដី  

សម្ត្រចបា៉ាប    ្រហ្វង់សុីស្កូ កាលពីថ្ង្រទី 
២៤ ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៨ បានទទួលជួប
សាវនាការការងារជាមួយនឹងលោកបា ហា ម 
សាលីហ្វ ប្រធនាធិបតីន្រសាធរណរដ្ឋ
អុីរា៉ាក់នៅបុរីវា៉ាទីកង់។

វិទ្រយុវា៉ាទីកង់បានរាយការណ៍ថ លោក 
បាហាម សាលីហ្វ បានជួបជាសម្ត្រច 
បា៉ាប ដោយអមដំណើរដោយ កាឌី ណាល់ 
ព្រយ ្រត្រ ូបា៉ារូ៉លីន នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីន្រ បុរីវា៉ា ទី កង់ 
និងលោកប៉ូល រីឆត អគ្គអភិបាលទទួល 

នៅសម័យន្រ "ព័ត៌មនក្ល្រងកា្លាយ" 
សម្ត្រច បា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ បានសង្កត់ធ្ងន់
លើសារៈសំខន់ន្រភា្នាក់ងារព័ត៌មន "រក្រសោ  
ស្រចក្តពិីត"។ សម្ត្រចបា៉ាប បានធ្វើ ការ ដាស់ 
តឿនដោយ បានផ្ញើសារទៅកាន់ប្រធន
ភា្នាក់ងារព័ត៌មនន្រសភាលោកអភិបាល
អុីតាលី ហៅកាត់ថ SIR គឺលោកបណ្ឌិត 
វីនហ្រសិនហ្រសូ ខរា៉ាដូ (Vincenzo Corrado) 
ក្នុងឱកាសខួបលើកទី១៣ ន្រការបង្កើត 
នាថ្ង្រទី២៥ ខ្រតុលា ឆ្នា២ំ០១៨ ។ 

សារន្រះត្រូវបានចុះកាលបរិច្ឆ្រទថ្ង្រ
ទី២១ ខ្រ តុលា  ឆ្នាំ២០១៨ និងត្រូវបាន 
ច្រញផ្រសោយដោយវា៉ាទីកង់ នៅថ្ង្រទី២៩ 

ការរៀបចំរបស់ក្រសួងសម្រប់គ្រហស្ត 
គ្រសួារនិងជីវិត ជាមួយ នឹង ភូមិ ភាគ លោក 
កាឌីណាល់ ខ្រវិន ហា្វារ៉្រល (Kevin Farrell)។ 

ការប្រកួតន្រះមន រយៈចម្ងាយ ១០ 
គីឡូម៉្រត្រ សម្រប់អ្នករត់បួនប្រភ្រទ 
និង មួយប្រភ្រទទៀតគឺ ៣ គីឡូម៉្រត្រ 
សម្រប់អ្នកដ្រលមិនសូវមនបទពិសោធ ។ 
អត្ត ពលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសាមញ្ញមក
មកពីទូទំាងប្រទ្រសអីុតាលីដើម្របីបងា្ហញ
ពីសន្តឧបការីរបស់ពួកគ្រម្នាក់។ 

ក្រមុ បព្វជិតសាឡ្រសា៊ានបានចាប់ផ្តើម
គំនិតន្រះនៅតាមដងផ្លវូនានាន្រទីក្រងុរូ៉ម
សម្រប់បុណ្រយសន្តបុគ្គលន្រះនៅឆ្នា២ំ ០ ០ ៨ 

ស្រឡាញ់ដ៏សោ្មាះត្រង់របស់ព្រះគ្រសី្តគឺជា
ពន្លដឺើម្របីឲ្រយមនុស្រសរស់នៅក្នងុភាពស្រស់
បំព្រង"។ 

ការពិតអ្វីដ្រល មនុស្រសចង់បាន គឺជា  
ការត្រស់ហៅ ទៅរកស្រចក្ដីស្រឡាញ់
ដ្រលត្រវូបានបងា្ហញដោយភាពសោ្មាះត្រង់ 
ការ គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងដោយ   
ធម៌ម្រតា្តាករុណា ន្រះគឺសំខន ់ណាស់ ។ 
តើស្រចក្ដសី្រឡាញ់សម្ដ្រងឱ្រយឃើញយា៉ាង
ដូចម្ដ្រច? សម្ត្រចបា៉ាបបានពន្រយល់ថ 

បន្ទកុ  ជា     រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ
នឹងរដ្ឋ។ 

នៅក្នងុអំឡុងព្រលជំនួបពិភាក្រសោដ៏រាក់
ទាក់ស្និតសា្នាលនោះ ភាគី ទាំង ពីរ បាន 
លើក ឡើងនូវ ទំនាក់ទំនង ល្អរវាង បុរីវា៉ា ទីកង់ 
និងអុីរា៉ាក់ ហើយនឹងការរីកចម្រើនប្រកប
ដោយភាពវិជ្ជមន ន្រសា្ថាន ភាព នយោ - 
បាយ។ 

ភាគីទំាងពីរក៏បានលើកឡើងពី សារៈ 
សំខន់ន្រការប្រងឹប្រងរួម ដោយមនការ 

ខ្រ តុលា ឆ្នា២ំ០១៨។ សារព័ ត៌មន ហ្រស្រ នីត 
ឲ្រយដឹងថ នៅក្នុងសាររបស់សម្ត្រចបា៉ាប 
លោកបានកោតសរសើរ SIR សម្រប់ការ
ភា្ជាប់ផ្ន្រកផ្រស្រងៗន្រព្រះសហគមន៍កាតូលិក 
និងសហគមន៍ជាមួយព័ត៌មន។ គត់ក៏ 
បាន កត់សម្គល់ផងដ្ររ នូវកិច្ចខិតខំប្រងឹ
ប្រងរបស់ទីភា្នាក់ងារន្រះ ដើម្របីរក្រសោល្របឿន
ជាមួយនឹងបច្ច្រកវិទ្រយាដ្រលកំពុងត្រវិវត្ត។ 

សម្ត្រចបា៉ាបបានកត់សម្គល់ថ "ការ
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មនក្ល្រងកា្លាយ
នៅត្រមនសុពលភាព"។ សម្ត្រចបា៉ាបក៏
ជំរុញឲ្រយបន្ដអនុវត្ដវិជា្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារ
ព័ត៌មនដោយរក្រសោស្រចក្ដីពិតជានិច្ច។ 

ដោយដាក់ឈ្មាះថ "ការរត់ ប្រណំាង របស់ 
សន្តបុគ្គល" ដើម្របីជួយកុមរតាមចិញ្ចើម
ថ្នល់ន្រសាធរណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្រយកុង
ហ្គ។ 

សន្តបុគ្គល គឺជាជនដ៏វិសុទ្ធដ្រល បាន 
រស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌ និងមនជំនឿ 
រួមជាមួយព្រះសហគមន៍កាតូលិក។  ព ្រះ   
សហគមន៍ជឿថ ពួកគត់កំពុងរស់នៅ
ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ និងកំពុងអង្វរព្រះអង្គ
ឲ្រយអស់អ្នកដ្រលរស់នៅ។

នៅក្នងុខ្រវិច្ឆកិារន្រះ ក្នងុការអធិដា្ឋាន 
របស់សម្ត្រចបា៉ាប គឺផ្តាតសំខន់លើកិច្ចការ
បម្រើន្រសន្តភិាពដ្រលភាសាន្រក្តសី្រឡាញ់ 

ក្នុងបរិបទន្រសម័យគ្រីស្តទូតប៉ូល វា ជា 
បដិវត្តន៍មួយដើម្របីនិយាយថ "សា្វាមីត្រូវ
ត្រស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គត់ដូចជាព្រះ
គ្រីស្តស្រឡាញ់ព្រះសហគមន៍"។

 សម្ត្រចបា៉ាបបន្តថ ន្រះគឺជាពាក្រយបញ្ជា
មិនត្រឹមត្រចំពោះគូសា្វាមីភរិយា ដ្រល 
រៀបការបុ៉ណោ្ណោះទ្រ បុ៉ន្ត្រក៏ សម្រប់ មនុស្រស 
គ្រប់រូប។ សម្ត្រចបា៉ាបសង្កត់ធ្ងន់ថ "សូម 
ឱ្រយយើងនឹកចំាថ ភាពចាស់ទំុរបស់មនុស្រស
គឺជាផ្លវូន្រស្រចក្ដសី្រឡាញ់ ដ្រលច្រញពី 

ជួយគំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុង
ការប្រឈម នឹងដំណើរការផ្រសះផ្រសោរ ដើម្របី 
ឯកភាពជាតិអុីរា៉ាក់ ។ 

ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្រសោគ្នាអំពីកា
ររៀបចំឡើងវិញនូវសា្ថាប័នសង្គម និង 
សាសនានាន នៅក្នុងប្រទ្រសអុីរា៉ាក់ 
ជាពិស្រស គឺការរួមវិភាគទាននៅក្នងុការ
រៀបចំឡើងវិញ នូវសា្ថាប៍នសាសនា គ្រសី្ត 
ហើយបង្កលក្ខណធ្វើយា៉ាងណាឲ្រយប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ដ្រលបានចាកច្រញពីស្រកុកំណើត 

ស្រចក្តីពិតន្រះ គឺជាឱសថដ្រលមនប្រ
សិទ្ធភាពបំផុតក្នងុការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង
ការភូតកុហក។ 

សម្ត្រចបា៉ាបក៏បានលើកយកសារក្នុង
ទិវាប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសោយពិភពលោកលើក
ទី៥២ថ "ដើម្របីយល់ពីស្រចក្តីពិត គឺ 
យើង ត្រវូលើកទឹកចិត្តឱ្រយមនការរួបរួមគ្នា 
និងលើកស្ទួយជាវិជ្ជមននូវអ្វីដ្រលធ្វើឲ្រយ
មនការប្រកបាក់ ឯកកោ និងប្រឆំង...។  
នៅថ្ង្រន្រះ ពិភពលោក ដ្រល ផ្តា តលើ អ្ន ក 
កាស្រត គឺមិនម្រន គ្រន់ត្រ ការងារ នោះ 
ទ្រ ត្រ  ន្រះជាប្រសកកម្មមួយ។ ក្នុង ការ 
បញ្ច្រញ  ព័ត៌មន គឺមិនត្រូវគិតត្រល្របឿន 

និងការសន្ទនាគ្នាអាចត្រងត្រឈ្នះ ភាសា 
ន ្រជម្លាះ។

ការអធ សា្ឋានរបស់សម្ត្រចបា៉ាបន្រះ ត្រវូ 
បានផ្រសព្វផ្រសោយនៅ លើវ្របសាយPope’s 

worldwide prayer network. ជារៀងរាល់
ខ្រសម្ត្រចបា៉ាបត្រងត្រប្រកាសអំពីការ 
អធិដា្ឋានរបស់លោកដោយមនប្រធនបទ
មួយជាក់លាក់ និងដើម្របីឲ្រយគ្រីស្តបរិស័ទ 
អាចចូលរួមអធិដា្ឋានរួមគ្នាដើម្របីសុខសន្ត-ិ 
ភាពរបស់ពិភពលោក៕

ការទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ ហើយ 
បញ្ជនូការទទួលបានន្រះ ទៅ កាន់ មនុស្រស 
ផ្រស្រងទៀត រហូតដល់អាចបង្កើត ជីវិតថ្មី 
បាន "។ សម្ត្រចបា៉ាបបានពន្រយល់អំពីអំពើ 
ផិតក្របត់ថ គឺជាអំពើរបស់មនុស្រសក្ម្រងខ្ចី 
និងរស់ដើម្របីត្រខ្លនួឯង។ ហើយអាពាហ៍- 
ពិពាហ៍ គឺត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីពាក្រយថ ខ្ញុំ 
ទៅជាពួកយើង៕

ដោយសារត្រសង្រ្គាម អាចត្រឡប់មកផ្ទះ
និងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគ្រវិញ ហើយ 
អាច ទទួលសុវត្ថិភាព និងអ្វីៗ សព្វ យា៉ាង 
របស់ពួកគ្រមកវិញ។ 

ម្រដឹកនំាទំាងពីរក៏បានពិភាក្រសោគ្នា អំពី 
វិបត្តិមនុស្រសធម៌ និង ការ សន្ទនា ជា ច្រើន 
ជាពិស្រស គឺនៅក្នុង ចំណោម ជន ជាតិ 
ភាគតិច ដ្រលត្រូវការបំផុតនូវសន្តិភាព 
និង ជំនឿព្រមទំាងការ ធនា ដ៏ពិត ប្រកដ 
មួយសម្រប់ពួកគ្រ ។

ន ្រព្រល វ្រលា  ឬសម្រប់ត្រការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
របស់ អ្នកអានប៉ុណោ្ណោះទ្រ ត្រ ត្រូវ គិត អំពី 
មនុស្រស។ ការផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកដទ្រ 
មនន័យថមនទំនាក់ទំនងជាមួយជីវិត
មនុស្រស"។

សម្ត្រចបា៉ាប បានលើកទឹកចិត្តដល់ 
សភាលោកអភិបាលអុីតាលី "ត្រូវទទួល
ខុសត្រូវក្នុងការផ្រសព្វផ្រសោយព័ត៌មន ដល់ 
មហាជន។ ត្រូវត្រកា្លាយជាអ្នកងប់ងល់ 
នឹងស្រចក្ដីពិត និងត្រូវធ្វើជាអ្នកថ្ររក្រសោ 
ព័ត៌មន "៕
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គ្ីស្តបរិស័ទកំពង់ចាម ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្ះសហគមន៍ប្ទ្សវៀតណម

ក្ុមបងស្ីម្តា្តៅករុណជាឧបករណ៍ន្សន្តិភាព

"ភូមិគ្រឹះសន្តិភាព" ជាផ្ទះទី២ ន្រ 
ក្រុម បង ស្រីម្រតា្តាករុណាចោមចៅ បាន
រៀបចំពិធីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រប់
ខួប២៥ឆ្នា ំដ្រលក្រមុគ្រសួារបង ស្រ ីម្រតា្តា - 
ករុណ មកបំព្រញប្រសក កម្មនៅ ចោម ចៅ។ 
ពិធីន្រះបានប្ររព្ធទៅ កាលពីថ្ង្រទី០៣ 
ខ ្រវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៨ ដ្រល មន ការ ចូល រួម 
ពីប្រជាពលរដ្ឋ គ្រីស្តបរិស័ទ បងប្រុស 
បងស្រី លោកបូជាចារ្រយ យា៉ាងច្រើនកុះករ 
ក្រម អធិបតីលោកអភិបាល អូលីវីយ្រ។

ថ្ល្រងក្នុងធម្មទ្រសនា លោកអភិបាល 
អូលីវីយ្រ បានមនប្រសាសន៍ថ "បង ប្អនូ 
ទាំង អស់ ដ្រលច្រញចូលនៅ ក្នងុផ្ទះន្រះ 
បាន  ទទួល ជីវិតថ្មី ដោយសារ ព្រះ ហឫ - 
ទ័យ ស្រ ឡាញ់ និងព្រះហឫទ័យ ម្រតា្តា - 

អង្គការគ្រសូារសន្តភិាពសហការជាមួយ
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកំពង់ចាមបាន
ដឹកនំាតំណាងគ្រសី្តបរិស័ទចំនួន ២៧ នាក់ 
ទៅទៅទស្រសនៈកិច្ចព្រះសហគមន៍នានា
នៅប្រទ្រសវៀតណាម កាល ពី ថ្ង្រទី ២៣ 

ករុណា ដ្រលបងស្របីានយកចិត្តទុកដាក់ 
អនុវត្ត និងរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់
ព្រះជាម្ចាស់"។

លោកថ  កន្ល្រងន្រះជា កន្ល្រង មួយ 
ពិស្រស ដើម្របីអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស ់ 
ព្រះជាម្ចាស់ ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យ របស់ 
ព្រះអង្គ ណ្រនាំឲ្រយជីវិតរបស់យើងពោរ-
ព្រញដោយអំណរសប្របាយ។ 

លោកអភិបាលបានបន្តថ ព្រលយើង
មកដល់ផ្ទះបងស្រីម្រតា្តាករុណា ណ្រនាំ 
ឲ្រយ យើងយល់ថ ពិតម្រនព្រះជាម្ចាស់បាន
រៀបចំដើម្របីឲ្រយបងប្អនូ ដ្រលគ្មានទីពឹងអាច  
រកឃើញគ្រសួារថ្មមួីយ។ ហើយ អ្វីៗ  ដ្រល 
បងស្រធី្វើ គឺធ្វើដោយទឹកចិត្តម្តាយ ដ្រល 
ស្រឡាញ់កូន លើកទឹកចិត្តកូន ធ្វើ ដំណើរ 

ដល់ថ្ង្រទី២៦ ខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លង 
ទៅ ន្រះ។

លោក ផន បូរី ជាបូជាចារ្រយទទួល 
បន្ទកុព្រះសហគមន៍កោះរការបាននិយាយ 
ថ៖ បងប្អូនទាំង២៧នាក់ន្រះ គឺជាអ្នក

ជា មួយកូន ថ្ររក្រសោកូន លើក ល្រង ទោស 
ឲ្រយកូនជានិច្ច ដើម្របីឲ្រយកូនទៅមុខបាន 
ដូច្ន ្រះ នៅទីន្រះ ជាផ្ទះ ន្រ ស្រចក្ត ីសុខ សាន្ត 
ជាផ្ទះន្រសុខសន្តិភាព។

ក្នងុកម្មវិធីន្រះមនបងស្រតំីណាងឲ្រយ
ក្រមុគ្រសួារបងស្រមី្រតា្តាករុណាចោមចៅ 
បានថ្ល្រងថ យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់   
ព្រះជាម្ចាស់ដ្រលបានត្រស់ហៅយើងខ្ញុំ 
ឲ្រយធ្វើជាឧបករណ៍ន្រសន្តភិាព សូម អរ គុណ 
ដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា ដ្រលបានអនុ- 
ញ្ញាតិឲ្រយយើងខ្ញុំបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រីក្រនៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសូម 
អរគុណបងប្អនូទំាងអស់គ្នា ដ្រលបាន ផ្តល់ 
ឱកាសឲ្រយយើងខ្ញុបំានបម្រើអ្នកក្រកី្រនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពជុា យើងខ្ញុរីំករាយក្នងុការបម្រើ 
បងប្អនូទំាងនោះ ដោយ សា្នាម ញញឹម អស់ 
រយៈព្រល២៥ ឆ្នាកំន្លង មក ន្រះ ។

កញ្ញា បា៉ាញ ចិនា្ដោ តំណាងកូនកំព្រ 
ដ្រលបានក្រមុគ្រសួារបងស្រមី្រតា្តាករុណា
ចោមចៅចិញ្ចឹម ថ្ររក្រសោ បានអរគុណ 
បងស្រីទាំងអស់គ្នាសម្រប់ការថ្ររក្រសោ 
ការយកចិត្តទុកដាក់ និងស្រចក្តសី្រឡាញ់
ដ្រលបងស្រមីនសម្រប់នាងផ្ទាល់ក៏ដូច
ជាកុមរផ្រស្រងៗទៀតនៅក្នងុផ្ទះបងស្រ។ី  
សូមអររគុណសម្រប់អ្វីៗដ្រលនាង និង 
មិត្តភក្តបីានទទួល និង រៀនព បីង ស្រ ីទំាង 
អស់ ជាពិស្រសកម្លាងំចិត្ត នឹង មិត្ត ភាព ដ្រល 
គ្រមននៅទីន្រះ។ នាងថ "អរគុណដ្រល
បងស្រីបានបង្រៀនឲ្រយពួកកូនមនជីវិត

ដ្រលត្រងត្រមកទទួលការអប់រំពីគ្រួសារ
សន្តភិាពជារៀងរាល់ខ្រ និង ជា គ្រសី្ត បរិ ស័ទ 
កំពង់ចាមផង។ លោកថ ដំណើរ 
ទស្រសន កិច្ចន្រះ គឺសំខន់គឺចង់ឈ្វ្រងយល់ 
អំពីសកម្មភាព របស់ ព្រះសហគមន៍ នា នា 
នៅវៀតណាម និងរបៀបផ្រស្រងៗ ក្នង ព្រល 
ថ្វាយអភិបូជា ព្រមអំពីជំនឿយា៉ាងសកម្ម
របស់គ្រីស្តបរិស័ទជាដើម។

 លោកបូរីបន្តថ៖ជាព្រលវ្រលាមួយ
ឲ្រយគ្រសី្តបរិស័ទយើងមនឳកាសបានមើល
ឃើញពីអ្វីដ្រលថ្មី ផ្ល្រកខ្លះៗអំពីភាពជិត
ស្នតិរវាងគ្រសី្តបរិស័ទ និង ព្រះសហ គមន៍ ។ 
ជាពិស្រសការសា្វាគមន៍គ្នាយា៉ាងកក់ក្តា
ដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ 

លោកបូជាចារ្រយបន្តថ ចង់បងា្ហញឲ្រយ
គ្រីស្តបរិស័ទកម្ពុជា បានឃើញថ ហ្រតុ
អ្វីព្រះសហគមន៍នៅទីនោះគ្រប់កន្ល្រងគឺ 
មនគ្រីស្តបរិស័ទច្រញចូលព្រះវិហារមិន
ឈប់?  ម្នាក់ៗគឺបើនិយាយពាក្រយថទំន្ររ 
គឺគ្មានទ្រ នរណាក៏រវល់ ត្រអ្វដី្រលសំខន់ 

ឯករាជ្រយ និងច្រះទទួលខុសត្រូវសម្រប់
ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកកូន ដើម្របីឲ្រយ ពួក 
កូន មនជ ីវិតថ្មី"។

បនា្ទាប់ពីពិធីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់
រួចហើយ ក៏មនការសម្ត្រង សិល្របៈ ផ្រស្រងៗ 
ជាពិស្រសរឿងដំណើរជីវិតរបស់អ្នកម្តាយ
ត្ររ្រសា ដ្រលជាអ្នកបង្កើតក្រុមគ្រួសារ
បងស្រីម្រតា្តាករុណា។ ក្រយមកក៏មន 
ច្រកសម្ភារជាគ្រឿងបរិភោគ ដល់ ក្រុម 
គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ២៥គ្រួសារផងដ្ររ។

ក្រុមបព្វជិតា កាតូលិក បងស្រី ម្រតា្តា 
ករុណា ន្រអ្នកម្តាយត្ររ្រសា បានមកដល់
ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ តបតា ម 
ការអញ្ជើញរបស់សម្ត្រចហុ៊នស្រន នាយ ក - 
រដ្ឋមន្ត្រីន្រកម្ពុជា។ សម្ត្រចហ៊ុន ស្រន 
បានផ្តល់ផ្ទះនិងដី មួយ កន្ល ្រង នៅ ក្នងុ ក្រងុ 
ភ្នពំ្រញ។ ក្រយមក ដី សម្រប់ សាង សង 
អាគរ មួយ កន្ល្រង នៅ ចោ មចៅ សព្វថ ្ង្រ 
ន្រះ ។ ដូច្ន្រះក្នងុក្រងុភ្នពំ្រញមនចំនួន២
កន្ល្រងសម្រប់បងស្រ ីបំព្រញ ប្រស ក កម្ម 
បម្រើអ្នកក្រីក្រ កុមរកំព្រ កុមរ និង 
ទារក ដ្រលម្តាយបោះបង់ចោល  អ្នកជំងឺ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ចាសជរា ជាពិស្រសអ្នកជំងឺរប្រង 
ជំងឺរាំរ៉្រ និងអ្នកជំងឺអ្រដស៍ ។ល។ សព្វ
ថ្ង្រន្រះបងស្រីមនផ្ទះចំនួនបីកន្ល្រងនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា គឺ២កន្ល្រងនៅភ្នំព្រញ 
និងមួយកន្ល្រងនៅក្នុងខ្រត្តសៀមរាប៕

ដោយ សុវណ្ណភូមិ

គឺគ្រមិនភ្ល្រចព្រះជាម្ចាស់ មិនភ្ល្រច ព្រះ វិហារ 
គ្រលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លនួខ្លះៗដើម្របី
ពង្រងឹជំនឿរបស់គ្រ ហ្រតុន្រះដំណើរន្រះ
ជាបទពិសោធន៍មួយយា៉ាងល្អដើម្របីឲ្រយបង
ប្អូនរិះគឹតឡើងវិញ។

 លោកបូរីបានបន្ថ្រមទៀតថ ដោយ
សារឆ្នានំ្រះគឺព្រះសហសគមន៍យើងកំពុង
រិះគឹតអំពីគ្រួសារ ហ្រតុន្រះក្នុងកម្មវិធី 
ទស្រសនៈកិច្ចន្រះដ្រលក៏មនការច្រករំល្រក 
បទពិសោធន៍អំពីជីវិតក្នងុក្រមុគ្រសួារ ដូច 
ជាការអប់រំកូន ការរក្រសោទំនាក់ទំនងក្នុង
ក្រុមគ្រួសារ និងការផ្រសោភា្ជាប់គ្រួសារក្នុង
ព្រះសហគមន៍ជាដើម។

 លោកបូរីសូមឲ្រយគ្រីស្តបរិស័ទទំាងអ
ស់នៅប្រទ្រសកម្ពុជាចាប់អារម្មរណ៍អំពី
ភាពប្រងើយកន្តើយជាមួយព្រះវិហារ គឺ
កុំប្រៀបធៀបរវាងខ្លួននឹងអ្នកដ៍ទ្រ ត្រអ្វី
ដ្រលសំខន់នោះគឺត្រវូត្ររក្រសោអ្វដី្រលខ្លនួ
មននោះ គឺ"ជំនឿ"៕

 ដោយ រឿន សែីម៉ាច

ព័ត៌មានពាះសហគមន៍កាតូលិក



 t   តាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណ្ត២៤ម៉ោង
លោកអ្នកអាចសា្តាប់កម្មវិធីវិទ្រយុវឺរីតាស់អាសីុជា ភាសា 

ខ្ម្ររ  ២៤ ម៉ាង តាមរយៈទូរស័ព្ទ Smart Phone ដ្រល 
ប្រើ ប្រព័ន្ធ Android  ឬប្រព័ន្ធ IOS ដោយ គ្រន់ ត ្រ ចូល  
ទៅ កាន់  Play Store ឬ App Store  វាយ ពាក្រយ Radio 
Varitas Asia រួច Download កម្មវិធី នោះ ដោយ ស្វ្រង 
រក ប៊ូតុង (Khmer Live Audio)។

វិទ្យុវឺរីតាស់អាសីុជាខ្មរភាសផ្សាយរៀងរាល់ថ្ង្លើស្ថានីយ៍វិទ្យុ
FMនៅភ្នំព្ញនិងតាមបណ្តាខ្ត្តមួយចំនួនតាមព្លវ្លាដូច
ខាងក្ម៖

ភ្នំព្ញ   ៈ FM 103 Mhz   មោ៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់
បាត់ដំបង   ៈ FM 91 Mhz   មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្ុងសៀមរាប   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល
ក្ុងស្ទឹងស្ន ខ្ត្តកំពង់ធំ ៈ FM 103.5 Mhz មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្ុងកំពង់ចាម   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ព្ះសីហនុ   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់ 
ក្ុងកំពត   ៈ FM 93.25 Mhz មោ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រសៀល

- លោកអ្នកក៏អាចសា្តាប់កម្មវិធីផ្រសោយរបស់វិទ្រយាវីរីតាស់អាសុី ខ្រមរភាសានៅលើគ្រហទំព័រ 

www.rvakhmer.com, www.catholiccambodia.org

- លោកអ្នក ក៏អាច Follow face book ផ្លវូការរបស់យើង https://www.facebook.com/RVAKHMER/
  ឬ តាម រយៈ វ្របសាយ៖ http://rvakhmer.com 

រូបភាពព្រះសហគមន៍ប្រចាំខ្រ

ការថ្វាយអភិបូជាក្នុងអាទិតាយទី១ ក្នុងរដូវរងចាំ នា ពាះយាស៊ូ គាីស្ត 
ទាង់យាងមក "ចូរបាុងស្មារតី ហើយទូលអង្វរគាប់ពាលវាលា"ពិធីបុណាយឆ្លងពាះវិហារថ្មី នៅសាុកឆ្លូង ខាត្តកាចាះ

គាីស្តបរិស័ទរបស់ពាះសហគមន៍សន្តសិលា សន្តប៉ូល នាមណ្ឌល សក ម្ម 
ភាពភ្នំពាញថ្មី បានចូលរួមគោរពពាះកាយពាះគាីស្ត

ពិធី  ថ្លាង អំណរគុណ ដល់លោក បូជាចារាយ  យូន  ដានី អាល  ដាល បានជួយបមាើពាះសហគមន៍ មណ្ឌល សកម្មភាព 
កំពង់សោម  ជិត ៣ឆ្នាំ កន្លងមក  ពាលនាះលោកតាូវទៅបំពាញបាសកកម្មនៅកន្លាងថ្មី។កិច្ចបាជុំរបស់លោកបូជាចារាយ ពាះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង។

អបអរសទរខួប ២៥ឆ្នាំ សមាាប់ពាះសហគមន៍កាតូលិក សន្តសិលា ពោធិចិនតុង


