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កាតលិូក 

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍ 

សណំាក់ធម៌ធធវើ 
    ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  របចខំែ មករា កុមភះ ឆ្ន  ំ២០១២  ដលែ  ៣៦ 

Our Family 

សខុភាពមាត់ធធេញមានសារៈ
សខំាន់ដលម់នុសសគ្គប់របូ 

                                       ទំព័រ ២ 

បងបអូន៨៤នាក់ គ្ពះជាមាា ស់
គ្ាសធ់ៅឲ្យទទួលជហំានទី២
   ទំព័រ ៣ 

ធោយោរមេណ៍លអ 

កាលពីថ្ថងទី០៧ ខែកុមភះ ឆ្ន ២ំ០១២ ដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក ថ្ប៉លិន មានការសំណាក់

ធម៌ របស់រគូអប់រជំំដនឿថ្នរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ សំណាក់ធម៌ដនះមានការ

ដរៀបចំដោយបងស្សី លកខិណា ជាអនកសរមបសរមួល កនុងរកុមរគូអប់រជំំដនឿ និងដោកឪពុក 

តូដតត បានថ្វវ យអភិបូជា នាដពលបញ្ច ប់កមមវធីិសំណាក់ធម៌ផងខដរ។ រកុមរគូអប់រជំំដនឿ

របស់រពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង មានចំនួន១៥នាក់  គិតទងំអនករគូ និងដោករគូ។ 

ការបដងកើតសំណាក់ធម៌ដនះ កនុងដោលបំណងចង់ឲ្យដោករគូ អនករគូ ទងំអស់បានស្គគ ល់ោន

ដៅវញិដៅមកដោយបានរបាប់ពីជីវតិរស់ដៅ តងំពីអតីតកាលរបស់ែលួនដៅវញិដៅមកដទៀត   

ផង។ កនុងដនាះខដរបងស្សី លកខិណា បានមានរបស្គសន៍កនុង………… 

អ្នកណណនាលំអសធំរចបាន 
ធោលធៅ 

                 ទំព័រ ៦               



 

 

       ជាការពិតណាស់សុែភាពមាតដ់ធមញ

ពិតជាមានស្គរៈសំខានស់រមាប់ដយើងរគប់

ោន ។ ដូដចនះដយើងទងំអស់ោន រតូវខថរកា

និងសំអាតឲ្យបានរគប់ដពល ដជៀសដវៀង

ទទួលនូវផលវបិាកដូចជា ឈឺដធមញ ដងកវូ

សុីដធមញ និងមានកលិនមាតម់ិនលអ។ ដនះជា

កាតពវកិចចខដលដយើងរតូវខថទឲំ្យបានលអ។  

សខុភាពមាត់ធធេញមានសារៈសខំាន់ដលម់នុសសគ្គប់របូ 
2 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

ដុនបូសកូ មណឌ លកុមារកំរាអូរដំបងទី២

និងរពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង

ផងខដរ។ ស្សបដពលដនាះខដរដោក   

ដស្សង ប៊ុនដថង អាយុ៣២ឆ្ន  ំខដលជាមរនីត

សរមបសរមួលរបស់កមមវធីិ kindness in 

action បានមានរបស្គសន៍ថ្វ “ដនះជា

ដលើកទ៦ីដហើយ ខដលរគូដពទយសម័រគចិតតមក

ជួយពាបាលដធមញ និងពិនិតយសុែភាព

ដល់បងបអូន។ ដហើយអវីខដលខបលកដនាះសំ

រាប់ឆ្ន ដំនះ គឺមានការថយចុះជាដរៀងរាល់

ឆ្ន  ំ ខដលមកពាបាលដនះ ពីដរាះដោយ

មានការយល់ដឹងដរចើន អំពីបញ្ហា សុែភាព

មាត់ដធមញ និងការខណនារំបស់ពួកដយើង

ដៅោត់ដអាយដចះខថទ ំ និងសំអាត”។ 

ដោកបានបនដដទៀតថ្វ “កនុងការពាបាល

ដនះដយើងមានដរចើនខផនកដូចជា ប៉ះដធមញ 

ដកដធមញ សំអាតដធមញ និងពិនិតយសុែភាព 

ទូដៅផងខដរ ដោយមានដសវាកមមយ៉ង

ដពញដលញដល់បងបអូន    ខដលមកពិនិតយ  

ពាបាល”។ កនុងដនាះអនកជំងឺមាន ក់ដ ម្ ះ

ណុច ដសៀវល ី អាយុ៣៧ឆ្ន  ំ បានមាន

របស្គសន៍ថ្វ “ដនះជាដលើកទីមួយសរមាប់

ែំុ្ ខដលមកពាបាលដធមញដៅទីដនះ។ 

សរមាប់ការពាបាលដនះគឺ ពិតជាលអដល់

ែំុ្ និងបងបអូនខដលោម នលទធភាពដៅ

ពាបាលដៅខាងដរៅ ខដលចំណាយរបាក់

ដរចើន”។ ស្សបដពលដនាះខដរអនកជំងឺមាន ក់

ដ ម្ ះ បុិច ឆ្ អាយុ៤៦ឆ្ន  ំ បានរបាប់   

រតនៈដយើងថ្វ “ែំុ្មកទីដនះគឺមកដកដធមញ 

ដហើយសរមាប់់ ដំណឹងរបស់រកុមរគូដពទយ

សម័រគចិតតដនះ គឺែំុ្បានដឹងតមរយះពីបង

បអូនរបស់ែំុ្របាប់ ដហើយែំុ្ក៏មកតមរយះ

ពួកដគ។ ែំុ្មានចិតតសបាយរកីរាយណាស់ 

ខដលមានការពាបាលដោយមិនគិតថ្ថល ែំុ្

សងឃឹមថ្វពួកោត់ នឹងមកទីដនះមដង 

ដទៀត”។ ការពាបាលរបស់រកុមរគូដពទយ

សម័រគចិតតបញ្ច ប់ដៅដោយ ភាពលអរបដសើរ 

និងមានការោរំទពីសំណាក់បងបអូន ខដល

ជាអនកជំងឺនឹងមានសងឃឹមថ្វ រកុមរគូដពទយ

ដនះ នឹងមកជួយពាបាលដៅទីដនះជាដរៀង

រាល់ឆ្ន ។ំ សូមបញ្ហា ក់ថ្វ រកុមរគូដពទយ

សម័រគចិតត ខដលមកពីរបដទសកាណាោ 

នឹងចុះដៅជួយពាបាលដល់បងបអូន ដៅ

រពះសហគមន៍ដផេងៗដទៀតកនុង ភូមិភាគ

បាត់ដំបង ខដលមានរយះដពលពីរថ្ថងដូចៗ

ោន ។ ដនះជាឱកាសមួយដ៏លអសំរាប់បងបអូន

ខដរមានបញ្ហា ដធមញ ខដរចងដ់អាយដធមញ

មានសុែភាពលអ។  

ដោយៈ មយុ សាដមត៉ 

  កាលពីថ្ថងទី១៩-២០ ខែកុមភះ ឆ្ន ២ំ០១២ 

ដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង

មានការពាបាលដធមញ ដោយឥតគិតថ្ថលជា 

មួយរកុមរគូដពទយសមរ័គចិតត មកពីរបដទស

កាណាោ។ ដោលបំណងថ្នការពាបាល

ដនះគឺ ដដើមបីជួយសរមលួដៅដល់បងបអូន

ខដលមានជីវភាពរកីរក ដដើមបីដអាយពួក

ោត់ទទួលដសវាកមម ខថទដំធមញបានលអ។ 

ការពាបាលដនះមានអនកចូលរួមពិនិតយនិង

ពាបាលដធមញរបមាណ ១៣០នាក់ ខដល

មកពីរគបទ់ីកខនលងែុសៗោន ដូចជា តខហន  



 

 

3 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

បងបអូន៨៤នាក់គ្ពះជាមាា សគ់្ាសធ់ៅឲ្យទទួលជំហានទ២ី      

ដោយៈ ធុន ប៊នុធាន 

 កនុងរដូវអប់រពិំដសសឆ្ន “ំែ” ដៅថ្ថង

បុណយចមលងដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង បានដរៀបចំពិធីទទួលជំហានទី

២ កាលពីថ្ថងទី២៦ ខែកុមភះ ឆ្ន ២ំ០១២។ 

បងបអូនខដល រពះជាមាច ស់បានរតស់ដៅ

ឲ្យទទួលជំហានទី២ដនះ មានចំនួន៨៤

នាក់ ខដលបានមកពីរពះសហគមន៍ដផេ-

ងៗោន ដូចជា រពះសហគមន៍ កំពងធ់ំ 

ដសៀមរាប តអំ កំពង់ឃ្ល ំង ស្គវ យសីុសុ-

ផុន ដបាយ៉ខប៉ត ចំដណាម ថ្ប៉លិន រពម

ទងំរពះសហគមន៍ តខហនផងខដរ។ ពិធី

ទទួលជំហានទី២ដនះ របារពធដឡើងកនុង

ដោលបំណង ចង់ឲ្យបងបអូនខដលដរៀនអប់រ ំ

ជំដនឿ ដចះដរៀបចំចិតតគំនិត ដដើមបីទទួល

ជីវតិថមីកនុងការរតស់ដៅដនះ រពមទងំចង់

ឲ្យពួកដគរះិគិត អំពីជីវតិរបស់រពះដយសូ៊ 

កនុងរដូវរតណមដនះ។ កនុងរដូវអប់រពិំដសស  

ដនះ រពះសហគមន៍ខតងខតរបារពធពិធី

ទទួលជំហានដនះដឡើង ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

កនុងែណៈដពលដនាះដោកអភិបាល គីដគ 

ហវីកាដរដូ បានមានរបស្គសន៍កនុងការបក

ស្ស្គយរពះគមពីរថ្វ “កនុងរដូវដនះសូមឲ្យបង

បអូនខដល ទទួលជំហានទី២ទងំ ៨៤នាក់ 

ដចះអធិោឋ នឲ្យបានដរចើន ដចះខចករខំលក

នូវអវីខដលដយើងមាន ដល់អនកដ៏ថ្ទរពមទងំ

ដសចកដីស្សោញ់    និងដចះតមអាហារ” ។ 

កនុងដនាះខដរបងបអូនខដលទទួលជំហានទី២

មាន ក់ដ ម្ ះ រពំ រោឋ  បាននិយយថ្វ “ែំុ្

បានដរៀនអប់រជំំដនឿអស់រយះដពល របាពំីរ

ឆ្ន ដំហើយ ែំុ្គិតថ្វដពលដនះរពះជាមាច ស់

បានរតស់ដៅែំុ្ពិតខមន”។ រពមោន ដនាះ

ខដរ ដោកយយមាន ក់ដ ម្ ះ ដយៀប តងំ 

អាយុ៨០ឆ្ន  ំ ខដលមកពីរពះសហគមន៍   

តអំ បានមានរបស្គសន៍ថ្វ "ែំុ្មានជំដនឿ

ដលើរពះជាមាច ស់ ដរាះរពះអងគបានជួយខថ

រកាែំុ្រហូត ទងំទុកខទងំសបាយ”។ តម

រយះសមតីរបស់បងបអូន ខដលទទួលជំហាន

ដនះគឺបង្ហា ញអំពីជំដនឿ ដ៏រងឹមារំបស់រគីសត

បរសិ័ទ ដៅដលើរពះជាមាច ស់យ៉ងពិតរបា- 

កដ។ ជាចុងដរកាយថ្នវធីិទទួលជំហានទី២

ដនះបានបញ្ច ប់ដៅដោយលអរបដសើរ និង

មានការថតរូបជំុោន ជាមួយដោកអភិបាល 

រពមទងំដោកបូជាចរយ ទុកជាអនុសាវរ ី

យ៍ដោយភាពសបាយរកីរាយ កនុងឱកាស

ទទួលជំហានទី២ ថ្នការដរៀនអប់រជំំដនឿអនក

ទងំ ៨៤នាក់។ 



 

 

4  ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

សកមមភាពរបស់រពះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង 

ដោករគ ូដឆល បានបដងកើតសីុឌីថម ី

កាលយប់ថ្ថងទី២៧ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១២ ដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង បានដធវើពិធីជប់ដលៀង ការដចញផាយនូវ សីុឌី ថមីមួយ សំរាប់

ការអធិោឋ ន។ សីុឌីថមីដនាះបានបដងកើតដឡើងដោយ ដោករគូដភលងមាន ក់

ខដលបានមកពីរបដទស ជប៉ុន ដ ម្ ះ ដឆល។ ដោកបានបដងកើតវាដឡើង

កនុងដោលបំណងចងឲ់្យរគីសតបរស័ិទ រស់ដៅកនុងការអធិោឋ ន។ 

បងរបុស យុ៉ងសិក រតលប់ដៅស្សកុកំដណើ តវញិ 

 

កាល់ពីយប់ថ្ថងទី២៧ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១១២ ដៅកនុងរពះសហគមន៍ 

កាតូលិកបាត់ដំបង បានដរៀបចំពិធីជប់ដលៀងដដើមប ី ជំរាបោបង 

របសុ យ៉ុងសិក រតលប់ដៅរបដទសកូដរវ៉ញិ។ បងរបសុបានបំដពញ

ដបសកកមមជាដរចើនកនុងការបំដរ ើរពះសហគមន៍ របស់រពះជាមាច ស់ជា

ដរចើនកនុងរបដទសខែមរ ដូចជា បងរបសុបានជួយខាងមណឌ លសុែ

ភាពយ៉ងលអរបដសើរ បងរបុសបានជួយខាងរកមុ SSVP ដអាយ

ដំដណើ រការដៅមុែបានយ៉ងលអ រពមទងំមានភាពទំនាក់ទំនង

យ៉ងលអ ជាមួយបងបអូនរគីសតបរស័ិទ និងយុវជនជាដរចើនដៅកនុង

រពះសហគមន៍ បាត់ដំបង ផងខដរ។ 

ថ្ថងែួបកំដណើ តដោកឪពុក មាន៉ុច 

កាលពីថ្ថងទី៣០ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១២ ជាថ្ថងែួបកំដណើ តរបស់

ដោក បូជាចរយ  មានុ៉ច បានដធវើដឡើងដៅកនុងរពះសហគមន៍   

កាតូលិកបាត់ដំបង ដវោដមាង៉ ៥រដសៀល។ ដោយមានបុគគលិក

របស់រពះសហគមន៍ ជាដរចើន បានចូលរួមកនុងការដរចៀងចដរមៀង

ជូនពរដោកបូជាចរយដទៀតផង។  



 

 

ដោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ 

5 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

ស្រសតីរតូវយល់ដឹងពីបញ្ហា សុែភាពដអាយបានដរចើន ដដើមបីដរជៀស

ដវៀងពីជំងឺដផេងៗខដលង្ហយប៉ះាល់ដល់សុែភាព។ ដៅរពះ-

សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី១៩ ដល់២០ ខែម-

ករា ឆ្ន ២ំ០១២ មានសិកាខ ស្គោមួយសតីអំពីសុែភាពស្រសតីខផនក

បនតពូជ។ សិកាខ ស្គោដនះបានបដងកើតដឡើងដោយរកុមរួមដំដណើ រ

ជាមួយស្រសតីដដើមបីសុែភាព។ ដោយមានអនកចូលរួមរបមាណ ១៤

នាក់ ខដលមកពីបណាត លភូមិស្សុកដផេងៗោន ដូចជា       ថ្ប៉លិន  

ស្រសតងីាយគ្បឈមមុខនឹងជងំ ឺ

សណំាក់ធម៌ធធវើឲ្យោរមេណ៍….. tBITMB½rTI 1 

ទំពូង និគម ដតត  ភូមិរការ ដឈើទល តខហន១ និង តខហន២។ 

អងគសិកាខ ស្គោដនះបដងកើតដឡើង ដដើមបីជួយខណនាសំ្រសតី ដអាយ

យល់ចាស់អំពីបញ្ហា សុែភាពបនតពូជ និងដអាយពួកដគដចះជួយ

ខណនាសំ្រសតីដផេងៗដទៀតខដលមិនបានយល់ដឹងពីបញ្ហា ទងំដនះ។   

ស្សបោន ដនាះខដរអនកស្សី រស ់គនាធ (ធាវ)ី     ជារបធានរគប់រគង

កនុងរកុមរួមដំដណើ រជាមួយស្រសតី ដដើមបីសុែភាពបានមានរបស្គសន៍

ថ្វ “ដយើងដតត តសំខាន់ដៅដលើសុែភាពបនតពូជ  ខដលទក់ទងដៅ

នឹង្មរដូវ និងបញ្ហា សុែភាពផលូវដភទ”។ កនុងដនាះខដររកុមរួម

ដំដណើ រជាមួយស្រសតីដដើមបីសុែភាព បានទទួលការោរំទពីបងបអូន

ស្រសតីជាដរចើន ដហើយមានការចុះដៅបដរងៀនតមភូមិ ឃុំ ស្សុក 

របមាណជា១៤កខនលង ែលះជាភូមិ ដហើយែលះជាមណឌ ល។ អនកស្សី

បានបនតដទៀតថ្វ “រកុមដយើងមានដសវាបញ្ចូ នបងបអូនស្រសតី    ខដល

មានបញ្ហា សុែភាពដៅតមដពទយដផេងៗ ដោយពួកោត់ដៅឆ្ង យ

ពីមនទីរដពទយ”។ ស្សបោន ដនាះសិកាខ កាម ខដលបានចូលរួមមាន  

ដសចកតីរពំឹងទុកថ្វ ពួកោត់នឹងយកចំដនះដឹងដនះ ដៅផេពវផាយ 

និងជួយដោះស្ស្គយបញ្ហា សុែភាពដល់អនកដថ្ទ។ 

ដពលកំពុងសំណាក់ធម៌ថ្វ “ដយើងមាន ក់ៗមាន

ដរឿងដ៏អស្គច រយមួយកនុងជីវតិរបស់ដយើង ដហើយ

ដរឿងរបស់ដយើងមាន ក់ៗ គឺជាសនត ឬសនតី មួយ

រូបផងខដរ”។ កមមវធីិសំណាក់ធម៌បានបញ្ច ប់

ដៅដោយ អំណរសបាយ និងជំដនឿដ៏រងឹមា ំ

ខដលបានមកពីរពះជាមាច ស់។ មាង៉វញិដទៀត 

ដោករគូ អនករគូ អប់រទំងំអស់មានចិតត

សបាយរកីរាយណាស់ ខដលបានជួបជំុោន

ដដើមបីរួមោន សំណាក់ធម៌ដនះ ដហើយនិងទទួល

បាននូវ ការស្គគ ល់ោន ដៅវញិដៅមកផងខដរ។ 

សូមបញ្ហា ក់ថ្វ សំណាក់ធម៌របស់រគូអប់រ ំ

ជំដនឿដនះ ខតងខតដធវើជាដរៀងរាល់ឆ្ន  ំ សរមាប់

ឲ្យរគូទងំអស់ខសវងយល់ពីការជួបជាមួយរពះ

ជាមាច ស់តទ ល់។ 



 

 

6 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

អ្នកណណនាលំអធធវើឲ្យធមើលធឃើញធោលធៅ 
ដោយៈ មយុ សាដមត៉ 

 ភាពជាអនកខណនា ំ ដធវើដអាយមាន

ការរកីចំដរ ើន និងអភិវឌឍដលើរគប់វស័ិយ។  

ស្សបនឹងការដឹកនាលំអ កនុងដនាះអនកខណនាំ

ក៏មានតួនាទយ៉ីងសំខាន ់ ដដើមបរីះិគិតរក

វធីិស្គស្រសតសរមាប់កនុងការខណនា ំ ដអាយ

កាន់ខតលអរបដសើរ។ របសិនដបើការដឹកនាលំអ 

ដនាះនឹងទទួលបាននូវភាពដជាគជ័យ។ 

    អនករគប់រគងកមមវធីិមួយ រកឺាន់គំដរាង

មួយ អនកទងំដនាះរតូវមានភាពជាអនក

ខណនាមំនុសេទងំអស់។ ដហតុដនះបាន

ជារពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

បានដរៀបចំការជួបរបជំុ ជាមួយអនកដឹកនាំ

តមមណឌ លដផេងៗ ខដលមានសកមមភាព

កនុងភូមិភាគបាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី២៦ ខែ

កុមភះ ឆ្ន ២ំ០១២។ កមមវធីិដនះមានរយះ

ដពល ៥ដមាង៉ ដោយចប់ដផដើមពីដមាង៉ ២ថ្ថង

រតង់ រហតូដល់ដមាង៉ ៧ោង ច។ សរមាប់

ការដរៀបចំកមមវធីិដនះ  គឺមានដោកឪពុក 

តូដតត បងរបុស ដរបន សុីស ជាអនក

ខណនាកំនុងការរបជំុដនាះ។ ការរបជំុមាន

ដោលបំណង ចង់ឲ្យអនកដឹកនាទំងំអស់

ស្គគ ល់ែលួនឯងថ្វ ែលួនជាអនកដឹកនាកំនុងរកុម

របស់ែលួនយ៉ងសំខាន់ សរមាប់ពួកដគទងំ

អស់។ កនុងអងគរបជំុដនាះ មានការខចកបទ

ពិដស្គធន៍ដអាយោន ដៅវញិដៅមកនិងដលើក

យកសកមមភាពមណឌ លរបស់ែលួន របាប់ោន

ដៅវញិដៅមកដទៀតផង។  កនុងដនាះដោក 

បូជាចរយ  និងបងរបុស បានពនយល់ពីភាព

ជាអនកខណនាថំ្វ “អនកខណនាទំងំអស់រតូវ

បង្ហា ញចិតតស្សោញ់ដៅ ដល់អនកខដល

ដយើងខណនាពំួកដគ ”។ កមមវធីិដនះបាន

ទទួលដជាគជ័យដោយមានការោរំទពីអនក

ចូលរួមទងំអស់។  ដៅដពលបញ្ច ប់កមមវធីិ

ទទួលទនអាហារដពលោង ចរួមោន  ដោយ

ភាពសបាយរកីរាយ គួបផេំទទួលបាននូវ

ចំដណះដឹង ខដលទទួលបានពីការជួបជំុោន

និយយពីបទពិដស្គធន៍ ថ្នភាពជាអនកខណ

នានិំង បុគគលិកលកខណៈភាពជាអនកដឹកនាំ

ដដើមបីដឆ្ព ះដៅមុែសដរមចនូវដោលដៅ។ 
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សនត ីធថធរសា ធៅគ្កុង លសីុយី ឺ

     ម៉ាងដទៀតអនកមាត យ មារ៉ ី ដឺហគុងស្គក់ 

បានខណនានំាងយ៉ងតឹងរងឹ ដដើមបីលបង

ដមើលចិតតនាង ខរកងដោនាងចូលមកដដើមបី

រស់ដៅជាមួយបងស្សី បដងកើតទងំពីរនាក់

បុ៉ដណាណ ះ។  ផទុយដៅវញិបងស្សី អាខញ៉ស

ដឺដយសូ៊ ដចះខតជួយខណនាខំថរកាបអូន ដថ

ដរស្គ យ៉ងជិតសនិទធិ។ កនុងឆ្ន  ំ១៨៨៩ មាន

ឧបរទពមួយដកើតដឡើង គឺឪពុកនាងវដងវង

ស្គម រតី។ ដោករតូវចូលមនទីរដពទយអស់

រយះដពល បីឆ្ន ។ំ ដរកាយមកដសលីនយក

ោត់មកផទះ និងខថរកាោត់អស់រយះដពល 

ពីរឆ្ន ដំទៀត។ ដោយស្គរ ដថដរស្គ ចូល

អារាម នាងមិនអាចដៅសួរសុែទុកខឪពុក

បានដទ។ នាងរោន់ខតទទួលដំណឹងឪពុក

ពីបងស្សីប៉ុដណាណ ះ រពមទងំយកចិតតទុក 

ោក់អងវររពះជាមាច ស់សរមាប់ឪពុកជាដរៀង

រាល់ថ្ថងផង។ នាងបានស្សោញ់ឪពុកនាង

យ៉ងខាល ងំអស់មួយជីវតិ។ កនុងរយះដពល

របាឆំ្ន  ំ ខដលដោកឈឺ ដោកបានមក

ដលងកូនបានខតមួយដងគត់។  ដពលដនាះ 

នាចុងខែធនូ ឆ្ន ១ំ៨៩៤ អនកមាត យ អាខញ៉ស

ថ្នរពះដយសូ៊សុំដអាយ ដថដរស្គ សរដសរ

របវតតិតទ ល់ែលួន ជាពិដសសសំុដអាយបអូន

សរដសរ អំពីរពះអំដណាយទន ខដលរពះ

ជាមាច ស់បានរបទន ដអាយរកុមរគួស្គរ

ដគ។ ដថដរស្គ បានសរដសរអស់រយះដពល

មួយឆ្ន  ំ នាងបានខតងឯកស្គរ ពីរដទៀត

អំពីជីវរបតតិរបស់នាងតទ ល់ (ដៅឆ្ន ១ំ៨៩៦

-១៨៩៧) តមសំណូមពរអនកមាត យមារ៉ដឺី

ហគុងស្គក់។ ដរកាយពី ដថដរស្គ ស្គល ប់អនក

មាត យ អាខញ៉ស ថ្នរពះដយសូ៊បានចងរកង

ឯកស្គរទងំបី............(តដៅដលែដរកាយ) 

ដោកជារោន់បនតិច អាចជិះរដទះបាន

ដហើយដសលីន រុញោត់ដៅដលងកូនដៅ

អារាមគឺជាង ពីរឆ្ន  ំមុនដោកខចកឋានដៅ 

(ដៅថ្ថងទ២ី៩ ខែកកកោ ឆ្ន ១ំ៨៩៤ ។ មួយ

ខែកនលះដរកាយមក ដសលីន ចូលបួសដៅ

អារាមការខមលលីសីុយឺខដរ។ ដៅដពល

ដនាះអនកមាត យអាខញ៉ស ថ្នរពះដយសូ៊ (ប៉ូ

លីន) ជាអនករគប់រគងអារាមការខមល និង

ដថដរស្គ ជាអនកជួយខណនាអំនកចំណូលថមី។ 

ដោយដហតុដនះដហើយ ដថដរស្គ បាន

ខណនាបំងស្សីមារ៉ ី ដគរាងំ ចូលអារាមការ

ខមល     ដៅថ្ថងទី១៥    សីហា   ១៨៩៥។          

កនុងរតនះដលែមុន ដយើងបានស្គគ ល់ សនតី ដថដរ

ស្គ ដៅរកុង លីសីុយឺ រឯីដលែដនះគឺ ដយើងបនត

អាននូវរបវតតិ របស់សនតី ដថដរស្គ បនតដទៀត។ 

ដតើ អនកមាត យ ដឺហគុងស្គក់ បានលបងចិតត ដថដរ

ស្គ យ៉ងដូចដមតច? ដតើឪពុកដថដរស្គ មាន

បញ្ហា អវី ដហើយដថដរស្គ មានដៅដមើលឪពុកខដរ

រដឺទ? ដូចដនះ សូមអានកនុងអតថបទខាងដរកាម 

ដនះទងំអស់ោន ។ 
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សមូសង្កេត ង្មើលមាន ចនំចុ ៨ ដែលខសុគ្នា  
ណលែងកំសានត 

ធអ្ម៉ានូណអ្ល 
សំដលងពីព្ពះសហគមនក៍ាតូលិក 

FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្ដ់បំង 
៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍

FM: 88 Mhz ខេត្តកពំងធ់ ំ
១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍

FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ ៀមរាប 
១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ថ្ងាខៅរ ៍

 
ការយិាលយ័ផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន 
ព្ព្ះសហគមន ៍កាតលិូក រតនះ 

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

ការងារគ្បចណំខ 
•ថ្ថងទី២៦ មករា: បដរងៀនសុែភាពស្រសតីដោយរកមុស្រសដី          

បាត់ដបំង ដៅរពះសហគមន៍ តអំ។     

•ថ្ថងទី២២-២៧  មករា: មានការរបជុរំកមុ Magic ខដល 

មានរពះសហគមន៍ចូលរួមដូចជា កំពង់រដទះ កំពង់ដោ 

ខរពកសបូវ និងបាត់ដំបង ដៅរពះសហគមន៍ កំពង់ធំ។ 

•ថ្ថងទី១៤-១៥ កុមភះ: រកុមរគដូពទយ ដអសាញ៉ ពាបាល 

ជំងទូឺដៅ ដៅរពះសហគមន៍  ស្គវ យសុីសុផុន។ 

•ថ្ថងទី១៤ កុមភះ: បុណយរលំឹកដសចកដីស្សោញ់របស់មាត 

បិត ដៅរពះសហគមន៍ ទំពូង ដដើមបកំុីដអាយបងបអូន 

យល់រចលំ នឹងថ្ថងបុណសងារ។ 

•ថ្ថងទី១១ កុមភះ:  មានការសដមាភ ធផទះបងស្សីដៅ 

រពះសហគមន៍ ដបាយ៉ខប៉ត។ 


