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ថ្ងៃ��ទី២៣ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:៥៣នាទីព្រ,ឹក
�ូឮលោហ�យ�ូដែសនស្គិញនឹងពាក្យលោគនិយាយថ សូមឱ្យរិះគន់ក្នុងន័យ

សា្ថ្បនា៖
ក្មួយៗព្រតូវចងចំាឱយ្ច្បាស់ថ  ព្រគប់ទលោង\�លោចញ�ីលោចតនារបស់មនុស្ស

ម្ន្ក់ៗគឺអ្នកលោធ\�ហ្នុងជាអ្នកទទួលខុសព្រតូវ មិនដែមនអ្នកលោផ្សងជាអ្នកទទួលខុស
ព្រតូវលោទ។ ក្នងុសភា�លោ�កិយរបស់មនុស្សក៏អ្នកលោធ\�ហ្នងុក៏ជាអ្នកទទួលខុសព្រតូវ
អ្នកលោចញទលោង\�មកបងា្ហ្ញសនា្ត្នជាមនុស្សអាព្រកក់  ឬជាមនុសស្ល្អគឺអ្នកខ្លួន
ឯងហ្នុងលោហ�យជាអ្នកទទួលខុសព្រតូវផ្ទ្ល់លោល�ទលោង\�របស់អ្នក។ លោហតុអ\ីចំាមន
ចិត្តខ្ទប់លោគលោដាយលោព្រប�ពាក្យសូមឱ្យរិះគន់ក្នងុន័យសា្ថប្នា?  សា្ថប្នា ឬមិនសា្ថប្នា
សូមឱ្យអ្នកលោធ\�ចុះគឺអ្នកលោធ\�លោនាះលោហ�យជាអ្នកទទួលខុសព្រតូវចំលោពាះលោចតនារបស់ខ្លួន
មិនដែមនអ្នកដថ្ងៃទជាអ្នកទទួលខុសព្រតូវលោល�លោចតនារបស់អ្នកលោx�យ។ លោ�ល�ូឮ
ពាក្យលោគនិយាយថ សូមឱ្យរិះគន់ក្នុងន័យសា្ថ្បនា សញ្ញ្Wមពាកយ្សម្តីលោនះ
�ូស្ទងល់ោlដងឹចិត្តរបស់អ្នកនិយាយលោនះ លោប�សាមីខ្លួនជាអ្នកនយិាយ�ូស្ទង់ដឹង
ថសាមីខ្លួនលោនះចង់ការពារទលោង\�អាព្រកក់របស់ខ្លួនលោហ�យ គឺព្របុងមិនដែកលោដាយ
លោចាទថមក�ីលោគរិះគន់ខ្លនួលោនះក្នងុន័យវាយបំ(ក់  មិនដែមនក្នងុន័យសា្ថប្នាលោទ
ដូលោច្នះការខឹងតបតឬការមិនដែកកំហុសខ្លួនជាលោរpងព្រតឹមព្រតូវ  លោហ�យចង់ដាក់
កំហុសលោlលោល�លោគអ្នកថ�ីកំហុសខ្លនួហ្នងុលោទ&តផង ខ្លនួអ្នកខុសលោសាះ ចង់យក
រួចខ្លនួលោហ�យទម្ល្ក់ភា�មនិល្អលោlលោគអ្នករះិគន់ទលោង\�របស់ខ្លនួលោទ&តផង �ូស្អប់
ចិត្តមនុស្សធុនលោនះណស់ អី៊ចឹងលោហ�យ(នជា�ូឮពាក្យថសូមរិះគន់ក្នងុន័យ
សា្ថ្បនាភា្ល្ម  �ូនឹកលោ ្́ត្លោឆវក្នុងចិត្ត�ូ។  ដែតលោប�ពាក្យលោនះមិនលោចញ�ីសាមីខ្លួន
ដែដលលោគរិះគន់លោនាះលោទ លោចញ�ីមត់អ្នកលោផ្សងដូចជាអ្នកសព្រមបសព្រមួលកម្មវិធី
អ\ីមួយជាលោដ�ម គឺអ្នកសព្រមបសព្រមួលលោនះគា្ម្នដឹងអីទល់ដែតលោសាះ ជាមនុស្ស
គា្ម្ន�លោព្រÑអីទល់ដែតលោសាះ  មិនដឹងថព្រគប់ទលោង\�របស់មនុស្សម្ន្ក់គឺមនុស្ស
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 176
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ម្នក្់ៗ ហ្នុងជាអ្នកទទួលខសុព្រតូវលោល�លោចតនារបសខ់្លួន ឬ�ូដឹងចិត្តថអ្នកសព្រមប
សព្រមួលហ្នឹងមនចិត្តលលោម្អ¬ងលោlភាគីម្ខ្ង ចង់ដាក់កំហុសមកភាគីខាងអ្នក
រិះគន់ថគា្មន្សីលធម៌ ថរិះគន់លោដ�ម្បីបំ(ក់លោគ ចង់ដាក់កំហុសមកខាងមនុស្ស
ល្អលោហ�យការពារភាគីមនុស្សខូច។  �ូនឹកក្នុងចិត្តថមិន(ច់អ្នកណមករាំង
ខ្ទប់ទលោង\�របស�ូ់លោទ មនសកិារ�ូលោចះព្រតួត�ិនតិយ្លោម�លលោចតនារបស�ូ់លោហ�យ លោប�
ក្នុងលោ�កិយជាមនុស្សគឺទលោង\�របស់�ូព្រតូវលោគស្អប់ ឬលោគឱ្យ�ិន្ទុយ៉ា្ងលោម៉ច �ូជា
អ្នកទទួលខុសព្រតូវលោទ  មិន(ច់ព្របឹងរាំងខ្ទប់លោចតនារបស់�ូលោx�យ  លោហ�យលោប�
អនុលោ�មWមច្បាបធ់ម្មជាតពិ្រគប់លោចតនាទំងអស់គឺជាកម្មដែដល�ូ(នសាងលោទ
ដូលោច្នះ�ូជាអ្នកលោសាយកម្មទំងលោនាះលោទ �ូលោចះដឹងលោហ�យ មិន(ច់ព្របឹងរាំងខ្ទប់
ឱយ្�ូលោទ ដែត�ូមិនលោu�ញលោចតនារបស់អ្នកនិយាយលោនាះមិនដែមនខា្លច្�ូធ្ល្ក់នរក
ធ្លក្ល់ោព្របតលោទ �ូស្ទង់លោu�ញដែតលោចតនាខចូ ចង់ការពារទលោង\�ខូចរបស់ខ្លួន ឬ�ួយ
ការពារទលោង\�ខូចរបស់អ្នកណមួយ លោប�ខ្លនួជាអ្នកសព្រមបសព្រមួលកម្មវិធីជាលោដ�ម
លោនះលោហ�យសម័យកម្ល្ំងរមូរដែដលចិត្តមនុស្សដែលងសា្គ្ល់បុណ្យដែលងសា្គ្ល់
(បលោនាះ។ សព្រមប់ចិត្ត�ូ មិន(នគិតថចិត្ត�ូព្រតូវដែតក្នងុចិត្តរិះគន់ដែតក្នងុន័យ
សា្ថប្នាអីលោទ គឺចិត្ត�ូមិនដែដលខូចចង់លោកងចំណញ�ីការរិះគន់របស់ខ្លនួអីផង
ដែតចិត្ត�ូមនអារម្មណ៍ថគួររិះគនប់៉ណុ¾្ �ូរិះគន់ឬថឱយ្ប៉លុោណ¾ះ្លោហ�យ អ្នក
គិតថការរិះគន់របស់�ូវាលោល�ស វាខ\ះយ៉ា្ងលោម៉ចលោព្រសចដែតអ្នកគិតលោl ខ្ញុំលោចះ
ទទួលខុសព្រតូវលោល�ទលោង\�របស់ខ្លនួលោហ�យ។ �ូសូមរំលឹកក្មួយៗសាជាថ្មីថ លោយ�ង
មិន(នចូលលោlក្នុងចិត្តលោគលោទ  ប៉ុដែន្តមនុសស្វាងថ្ងៃវ  មនុស្សឆ្ល្តលោហ�យព្រតឹមព្រតូវ
ស្ទង់លោlដឹងលោចតនារបស់លោគច្បាស់ណស់លោដាយឥតលលោម្អ¬ងព្រសលោដ&ងដែតនឹង
ចូលលោlក្នងុចិត្តលោគដែដរ។ លោនះគឺបញ្ញល្ោហ�យគា្មន្អញ មិនដែមនលលោម្អ¬ងមកខាង
អញលោទ  គឺស្ទង់លោដាយព្រតង់ លោដាយចំ  លោដាយច្បាស់លោហ�យឥតលលោម្អ¬ងលោlខាង
ណទំងអស់។ សព្រមប់ចិត្ត�ូ សូមអលោញ្ជ�ញអ្នកព្រគប់គា្នរិ្ះគន់�ូចុះ រិះគន់លោដាយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 177
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សា្ថ្បនាក៏(ន រិះគន់លោដាយកាចប់(ំក់ក៏(ន មនចតិ្តនិយាយបលំោផ្ល�សរលោប&ប
កាច់មួលក៏(ន �ូស្ទង់លោlលោចតនារបស់អ្នកនិយាយ �ូលួចលោស�ចក្នុងផ្លូវចិត្ត
លោហ�យគតិថ ហ្នឹងខំនិយាយបលំោផ្ល�ស បំពានកាចម់លួនឹកថឈ្នះ�ូលោហ�យហ្នងឹ
ប៉ុដែន្តលោគមិនដឹងថលោគកំ�ុងដែតសាងកម្មអាព្រកក់លោហ�យសន្សំវាឱ្យកា្ល្យលោlជា
ឧបនិស្ស័យមិនល្អ បំផ្លញ្ខ្លនួឯងលោហ�យលោសាយផលអាព្រកក់លោនាះលោដាយខ្លនួឯង
ទំងអស់។  សូមក្មួយៗលោរ&នយល់ដំលោណ�រចិត្ត  លោរ&នស្ទង់ដំលោណ�រចិត្ត  លោហ�យ
លោ�&សវាងលោចតនាអាព្រកក់ដែដលជាការបំផ្ល្ញខ្លួនឯង។ សូមក្មយួៗ(នរសល់ោF
ជាមនស្ុសដែដលមនចតិ្តទទួល(នលោសចក្តីសុខដែដលដងឹខ្លនួថ មនិដែដល(ន
លោធ\�អ\ីខុសគឺជាចិត្តដែដលមនឥសស្រភា�ផងលោlចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2756913337870076
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ថ្ងៃ��ទី២៣ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៣:០៤នាទីល�ាច
លោនះជាលទ្ធផលថ្ងៃនការលោម�លងាយទឹកចិត្តអ្នក�ួយ លោដាយលdង់ក៏លោដាយ

លោដាយដងឹខ្លួនក៏លោដាយ។ លំ(កក្នុង�ីវិតជាតិលោនះនិងបន្តលំ(កគា្ម្នទីបំផុត
ក្នុង�ីវិតអនាគតលោទ&ត លោព្រពាះខ\ះចិត្តលោម�លដែថលោដាយសនា្ត្នចិត្ត�ិត និងបញ្ញ្
ភ្លឺថ្ល្�ិតព្រ(កដ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2757094787851931
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ថ្ងៃ��ទី២៤ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៨:៤១នាទីព្រ,ឹក

មនសុស្លោម្តចគា្ម្នអារម្មណ៍គិតថ�វិីតដចូជាគា្មន្ន័យអីលោទ លោទះលោយ�ង
កា្ល្យជាលោសដ្ឋមីនព្រទ�្យសមប្ត្តិលោល�សលោគក្នុង�ិភ�លោ�កក៏លោដាយ  លោយ�ងមន
អាយុដែវងមិនដែដលឈឺក៏លោដាយ លោយ�ងមនរូបសម្ផសស្សា្អ្តលោល�សលោគមយួ �ិភ�
លោ�កក៏លោដាយ លោយ�ងមនមុខមត់កិត្តិយសល្បីលោល�សលោគមួយ�ិភ�លោ�កក៏
លោដាយ  លោយ�ងមនលោទ�លោកាសល្យអ\មួីយលោល�សលោគលោល��ិភ�លោ�កក៏លោដាយ លោF
មនអ\ីលោទ&តដែដល�ូមិនទន់លោរ&បរាប់ លោហ�យអ្នកទំងអស់គា្ន្គតិថវាជាលោព្រគpង
គួរឱ្យមនន័យសព្រមប់�ីវិតលោនះខា្ល្ងំណស់ ដែតក្នងុអារម្មណ៍�ូលោFដែតដិតដាម
នូវភា�គា្មន្(នការ ភា�អត់ន័យថ្ងៃន�ីវិតដែតទំងអស់។ គិតលោu�ញដល់ ចំណុច
លោនះដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍ ចិត្តដែដលសលោង\គអំ�ី�ីវិតខ្លួនលោក�តមនលោx�ង លោ�ល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 180
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សម្លឹងលោlអ្នក�ុំវិញខ្លួនទំងអស់ក្នុងលោ�ក លោចះដែតគិតៗលោlឆ្ង្យលោlដែវងលោl
យូរលោl ចិត្តដែដលសលោង\គនងឹ�ីវតិមនសុស្ទំងអស់ក៏លោក�តមនលោx�ង។ ចិត្តមួយ
លោទ&តលោចះដែតនឹកគិតថធម្មជាតិលោនះលោត�បលោង្ក�ត�ីវិតមកលោធ\�អីហ្ន៎! ព្រ�ឹកក៏អ៊ីចឹង
ថ្ងៃថdក៏អី៊ចឹង �្ងច្ក៏អី៊ចឹង យប់ក៏អី៊ចឹង លុះដល់ព្រ�ឹកដែស្អកលោx�ងWំងភា�ដដែដល
ហ្នឹងមកលោទ&តលោហ�យ លោម្តចកល៏ោគមិនធុញហ្ន៎!  ឆdល់ណស់លោហតុអីធម្មជាតិលោនះ
សាហាវលោម្លះ បលោង្ក�ត�វិីតមកលោដ�ម្បដីែតមក�ួប មកព្របព្រ�ឹត្តដែតលោរpងធុញដែបបលោនះ
លោរpងអត់(នការដែបបលោនះ  លោរpង�ិះជាន់គា្ន្ដែបបលោនះ  លោរpងអយតុ្តធិម៌ដែបបលោនះ
អី៊ចឹង លោចះដែតគិតថ�ីវិតលោនះមនុស្សព្រគប់គា្ន្សុទ្ធដែតព្រតូវមនអារម្មណ៍ដូចលោយ�ង
ទំងអស់(នព្រតូវ សលោង\គ�ី�ីវិតណស់ ព្រសាប់ដែតមនមនុស្សមនចិត្ត�ិះជាន់
លោគ លោកងព្របវ័ញ្ចលោគ អួតអាងដាក់លោគ ចង់ឱ្យលោគដែហហមខ្លនួ  លោល�កសរលោស�រខ្លួន
លោហ�យបលោង្ក�តកូនទុកឱ្យលោគដែហហមលោទ&ត ទុកឱ្យលោគលោល�កតលោម្ក�ងលោទ&ត ទុកឱយ្លោគ
លោគារ�លោទ&ត �ូលោចះដែតឆdល់ថចិត្តអីក៏អាព្រកក់ខា្ល្ំងលោម្លះ លោម�លមិនលោu�ញ�ីវិត
ទំងអស់លោFលោល�ដែផនដីលោនះសុទ្ធដែតព្រតូវការដូចគា្ន្  ព្រតូវការរស់ព្រសួល  ព្រតូវការ
សុីព្រសួល ព្រតូវការសុខសន្តិភា� លោម៉ចក៏មនមនុស្សលោlជាចង់ព្រតួតព្រWមនុស្ស
ចង់ឱ្យមនុស្សលោគារ�ខ្លួន  លោម្តចមនអារម្មណ៍ថលោសចក្តីសុខរបស់ខ្លួនវាសំខាន់
ជាងលោគទំងអសអី៊់ចឹង? លោសចក្តីសុខរបស់ព្រប�ន្ធកូនខ្លនួវាសំខាន់លោល�សលោគទំង
អស់អី៊ចឹង? លោត�ធម្មជាតិលោនះបលោង្ក�តឱ្យអ្នកខា្ល្ងំឈ្នះអ្នកលោខ្សាយអី៊ចឹងឬ? អ្នកខា្ល្ំង
គួរដែត(នជាទី�ឹងរបស់អ្នកលោខ្សាយ អ្នកមនគួរដែត(នជាទី�ឹងរបស់អ្នកព្រក
លោប�កា្លយ្លោlជាអ្នកដឹកនំាព្របលោទស ដឹកនំា�ិភ�លោ�កលោដ�ម្បីឱយ្ខ្ពស់មុខខ្ពសម់ត់
ព្រគួសារខ្លនួរស់លោFព្រសួលជាងលោគ �ូលោចះដែតមនអារម្មណ៍ថមនុស្សលោនះឆ្កួតលោទ
ឬ មនុស្សលោនះកំ�ុងដែតវលោង\ងលោទលោត� គា្ម្នចំា(ច់អីទល់ដែតលោសាះដែដល�ីវិតព្រតូវ
ការលោរpងទំងអស់លោនះ។ សព្រមប់ចិត្ត�ូលោប�មិន(នលោlជាទី�ឹង ការផ្តល់លោសច
ក្តីសខុឱ្យមនុសស្ទំងនគរ  លោប�មិន(នផ្តល់លោសចក្តីសុខឱយ្មនុស្សទូទំង�ិភ�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 181
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លោ�កលោទ មិនដឹងឆ្កតួលោlព្របឹងដឹកនំាព្របលោទស ដឹកនំា�ិភ�លោ�កហត់លោស្ទ�រងាប់
លោធ\�អីលោទ?  លោប�ជាលោសចក្តពី្រតូវការរបស់មនុស្សក្នងុលោ�ក ឬក្នងុនគរមួយ លោណ្ហ�យ!

លោចះដែតព្រទំហត់លោlលោព្រពាះវាជាលោសចក្តីសុខរបស់មនុស្សលោព្រច�ននាក់ណស់  គា្ន្
លdតឹគា្នល្dង់រកអ្នកទី�ឹងមិន(ន រកអ្នកដឹកនំា�ីវិតខ្លនួមិន(ន លោណ្ហ�យ!�ួយ
លោធ\�ការងារលោនះឱ្យគា្ន្លោl  លោនាះការងារដែដលលោយ�ង(នលោធ\�ក្នុងអារម្មណ៍�ូ  ជា
ការងារដែដលមនតថ្ងៃម្លគួរនឹងលោធ\�លោហ�យ។ លោដាយគិតក្នុងលំអានលោនះ លោគក៏ដូច
លោយ�ង លោយ�ងក៏ដូចលោគលោនះគឺចិត្តគា្មន្អញ ជាមួយនឹងចិត្តសលោង\គព្រគប់�ីវិត ព្រ�ះ�ុទ្ធ
(នព្រWស់ដឹងធម្មជាតិ លោហ�យការព្រWស់ដឹងលោនះ(ន�ួយដល់ស�\សត\  មិន
ដែមនដែត�វីិតមនុស្សលោទ គឺ�វីិតសត\ព្រគប់ឋានទំងអស់ដែដលអាច�ួយ(ន។ �ូ
នឹកលោu�ញ�ីចិត្ត�ូលោlក្នុងតព្រមុយលោនះដែដរ  គឺលោl�ីលោព្រកាយលំអានចិត្តព្រ�ះ�ុទ្ធ
លោFទីបំផុត�ូ(នសា្គ្ល់(នយល់នូវធម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង  លោហ�យ�ូនឹក
លោlចិត្តសត\គឺព្រតូវលោFក្នងុលំអានចិត្តលោនះដូចគា្នល្ោទ�បអាចយល់�ីធម្មជាតិ ឬយល់
�ីធម៌ដែដលព្រWស់ដឹងលោដាយព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ(ន។ មនុស្សដែដលអាW្ម្និយម
មិនលោចះគិតលោគគិតឯងគឺគា្ម្នចិត្តមននិស្ស័យអាចយល់ធម៌(នលោទ លោប�យល់
ចំណុចខ្លះៗក៏មិនដែមនជាចិត្តយល់  ឬពាល់ព្រតូវធម៌(នដែដរ  សា្ត្ប់លោហ�យគិត
លោហ�យ  ចិត្តលោគគា្មន្អ\ផី្លស់្ប្តរូលោទ។  លោនះជាចិត្តអាW្មនិ្យម  មិនគិតលោគដូចខ្លនួឯង។
អ្នកដែដលមនចិត្តកំ�ុងដែត�ុលនឹងតណ្ហក្្នងុភ�លោនះមួយ  អ្នកដែដលមនចិត្ត
កំ�ុងដែត�ុលក្នុងកាមលោនះមួយ និងអ្នកដែដលមនចិត្តកំ�ុងដែត�ុលនឹងតណ្ហ្
លោ�កធម៌លោនះមួយ ចិត្តលោនះកុំសូម្បីដែតព្រWស់ដឹងធម៌  ឬអ្នកលោ(សសម្អ្តធម៌
ព្រគាន់ដែតជាចិត្តដែដលលោគ�ន្យល់�ីធម៌ចង់ងាប់លោlលោហ�យក៏មិនយល់ផង។ អ្នក
ដែដលមនចិត្តមនះខា្ល្ចអន់ ចិត្តអួត នងិមនុស្សមនទិដ្ឋិឱបជាប់ចងសម្ល្ប់
មុខនឹងចតិ្ត កជ៏ាចិត្តថ្ងៃនសត\ដែដលមិនអាចយល់ធម(៌នដែដរ។ មនសុស្មនចតិ្ត
អកុសលព្រចដែណន ឈា្ន្នីស លោ�ភលន់ គនំុំ  កំណញ់។ល។ ក៏ជាចិត្តដែដល
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 182
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មិនងាយនងឹសា្ត្ប់ធមយ៌ល់ដែដរ លោហ�យនិងសត\មនចតិ្តលdឹតលdង់ វលោង\ងវងា្វ្ន់
មិនដឹងស្អីជាស្អី ជាចិត្តសត\រមុិករម៉ក់កំបុិកកំប៉ុកតូចWច ក៏ជាចិត្តសត\មិន
ងាយលោឈាងចាប់យកការយល់ធម៌ដែដលជាដំលោណ�រធម្មជាតិលោនះដែដរ។  ចិត្ត
អ្នកអាចយល់ធម៌(នលោដាយងាយគឺជាចិត្តមនុស្សដែដលលោu�ញទុក្ខលោគដូចទុក្ខ
ខ្លួនឯង ចិត្តមិនអាW្ម្និយម វាព្រសបនឹងធម៌ជាលោរpងសកល មិនដែមនជាលោរpង
�ិលោសសសព្រមប់អ្នកណលោទ អ្នកមនចិត្តថខ្លួនឯង�ិលោសសខុសលោគគឺមិនអាច
ព្រWស់ដឹងធម៌ ឬយល់ធមល៌ោទ។ មនសុស្គា្មន្ចិត្តលោនpយណយក៏មិនអាចព្រWស់
ដឹងធម៌ ឬយល់ធម៌(នដែដរ។ សរុបមកវិញចិត្តដែដលព្រតូវ ងាយយល់ធម៌គឺចិត្ត
មិនអាW្ម្និយម លោហ�យសលោង\គលោនpយណយនឹង�ីវិត។ ចិត្តដែដលលោx�ងតិចៗ
មកលោព្រច�នបន្តបនា្ទប់្ក្នងុលំអានលោនះនឹងជាមនុស្សមនចិត្តយល់ធម៌តិចឬលោព្រច�ន
បន្តបនា្ទ្ប់គា្ន្មកដែដរ។ សូមក្មួយៗរីករាយនឹង�ីវិតយល់ធម៌របស់ក្មួយលោហ�យ
រស់លោF(នជាទី�ឹងដល់ខ្លនួឯង និងអ្នកដថ្ងៃទWមកម្ល្ងំចិត្ត និងកម្ល្ងំព្រ(ជា្ញ្
របស់ក្មួយៗផងចុះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2757824427778967
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ថ្ងៃ��ទី២៤ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៤០នាទីថ្ងៃ��ព្រ.ង់
អូ! ចិត្តវាព្រតជាកណ់ស់ �ូមិនព្រតជាក់ដូចវាលោទ �ូមនលោទសៈលោលpន

ជាងវា  អនុលោព្រគាះណដែដលនាំមនុស្សឱ្យលោlជាខូច  មិនអនុលោព្រគាះដាច់ខាត
�ូគិតថមនុសស្ណក៏មិនអនុលោព្រគាះដូចដែត�ូអី៊ចឹងដែដរ លោប�ដែភ្នកបញ្ញ្លោគលោម�ល
ដឹង�ីទំហំថ្ងៃនការខូចខាតលោនាះ ដែតដែភ្នកបញ្ញ្លោគមិនរហ័ស(នជាលោគមិនឃត់
លោនាះ លោទះលោគឃត់  ក៏លោគមិនលោ ្́ត្ដល់�ូដែដរ  លោព្រពាះបញ្ញ្លោគ  លោម�លមិនលោu�ញ
លោទសថ្ងៃនទលោង\�លោនាះថវាមនទំហំប៉ុណ¾្  លោគមិនដឹងថទុកឱយ្លោគលោធ\�ខុសលោហ�យ
លោយ�ងយករួចដែតខ្លួនគឺលោយ�ងក៏ខុសដែដរ ដែតវាខសុលោហ�យ គឺវាខាតលោហ�យ វាខាត
ដល់លោយ�ងដែដលដឹងលោហ�យលោFដែតឱ្យលោគលោធ\�ខុសហ្នឹង  ធម្មជាតិលោនះវាជាប់គា្ន្ដែត
មួយ ឱ្យលោគលោធ\�ខុស ខូចដល់លោយ�ង លោហ�យលោយ�ងសន្សំឧបនិស្ស័យជាមនុស្សយក
រួចដែតខ្លនួមកឱ្យចិត្តខ្លនួឯង មនិសការលោយ�ងមិនរហ័ស។ សម័យលោនះ�ូមិនលោu�ញ
អ្នកណមនកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងជាគណុលោនះខា្ល្ងំជាង�ូលោទ។  អ្នកដែដលមិនយល់�ី
កម្ល្ំងធតលុោភ្ល�ងជាគុណលោនះ លោគថចតិ្ត�ូ លោ�ញលោlលោដាយលោទសៈជាកម្ល្ងំធតុ
លោភ្ល�ង លោគគិតថឱ្យដែតកម្ល្ងំធតុលោភ្ល�ងគឺអាព្រកក់លោហ�យ ដែតWម�ិតធតុលោភ្ល�ងដែដល
មិនលោព្រប�ជាព្របលោយា�ន៍អញ  គឺកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ងជាគុណ  វាជាកម្ល្ំងធតុលោភ្ល�ង
ចាំ(ច់ខ\ះមិន(នសព្រមប់ជាកម្ល្ំងរុញចិត្តឱ្យតស៊ូបស្រងា្ក្បអំលោ��អាព្រកក់ និង
ភា�អសកម្មរបស់មនុសស្ដែដលលោយ�ងព្រតូវសលោស្រងា្គ្ះ ចំណុចគន្លឹះលោនះកព្រមមន
មនុស្សលោម�លយល់ណស់។ ធតុលោភ្ល�ងជាគុណ វាដូចយន្តលោហាះមួយដឹកមនុស្ស
លោព្រច�ន  និងសម្ភរ្លោlមុខ(នលោដាយសារចំលោហះលោភ្ល�ងថ្ងៃនលោព្របងឥន្ធនៈដ៏ខា្ល្ងំអី៊ចឹង
ដែដរ។ កាន់ការងារធំៗងាយចះុនរកលោព្របតណស់ លោប�ចិត្តអ្នកលោនាះលោធ\�លោដ�ម្បអីញ
គឺព្រគាន់ដែតចិត្តលោដ�ម្បីខ្លនួឯងលោសាះ  ចំា(ច់លោlព្របលោព្រ�&តចង់ឈ្នះលោគលោដ�មបី្(នលោធ\�
ធំដែដរ អ្នកគិតលោម�លចុះ! លោត�ចិត្តលោនះអាព្រកក់បុ៉ណ¾ល្ោl ដែតក៏ជាការងារ(នបុណ្យ
កុសលធំណស់ដែដរ លោប�ចិត្តចង់�ួយលោគលោព្រពាះវាជាការទទួលខុសព្រតូវធំលោធង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 184
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ណស់  វាជាការងារទមទរការលះបង់ធំលោធងណស់  មិនងាយមនុស្សណ
កម៏នចិត្តលោx�ងដល់កព្រមិតលោនះ(នលោទ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2757954557765954
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ថ្ងៃ��ទី២៥ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:៤៩នាទីព្រ,ឹក
�ូមិនចង់និយាយ�ីលោ�កអង្គលោនះលោទ  ដែតដូចមមចចូលលោភ្ល�ងរំខាន

លោទ�សមុខលោទ�សព្រតលោច&កលោ�ក។ ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូ លោ�កអង្គលោនះចំលោណះដឹង
ដូចកូនង្៉ាលោទ�បនឹងលោក�ត  គា្មន្ដឹងស្អជីាស្អលីោទលោហ�យព្របឹងលោនាះព្របឹងលោធ\�ជាលោទសលោនះ
លោទសលោនាះអប់រំលោគ  ដែតខ្លួនឯងចំលោណះដឹង�ីវិតបន្តិចក៏គា្ម្ន  មុខលោភ្ល�ៗលោហ�យ
កិលោលសអញចង់ល្បីព្រកាស់u្មឹកបុកមិនដែបកលោទ&ត។ �ូនឹកក្នងុចិត្ត ចង់ដែតព្រសាត
ស្បង់ចីវរលោហ�យលោខាកក្បាលខ្លឺស!  លោlអាវា៉្អា្ហ្!  លោlលោåទឹកលោដាះលោគាឱ្យដែឆ្អត
លោហ�យលោl(ញ់ធុញលោលងលោl។ ហាហាហា ចង(់នមុខមត់ មកយកលោមលោរ&ន
ព្រ�ះ�ុទ្ធលោlព្របលោÍលោគ មិនលោម�លព្រ(ណអី៊ចឹង!

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2758707957690614
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ថ្ងៃ��ទី២៦ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៩:១០នាទីព្រ,ឹក
ចិត្តមនុស្សសម័យកម្ល្ំងរមរូនំាឱយ្ចិត្តអាW្ម្និយម  ដែលងសា្គ្ល់ធម៌

លោធ\�ដែតទលោង\�ល្អដែតសកម្មភា�Wមកាយ នងិវាចា ប៉ុដែន្តលោគមនិដឹងថ សកម្មភា�
ទំងអស់វាមនព្របភ�លោចញមក�ីចិត្ត  កម្មលោធ\�ជាសងា្ខ្រទុកលោlលោសាយកម្មបនា្ទប់្
�ីសា្ល្ប់ចាកអត្ថិភា�ជាមនុស្ស  ចិត្តលោនាះអ្នកលោlមុខលោទ&តក្នុងភា�ដឹងថជា
ខ្លនួហ្នឹង។ នរកលោព្របតតិរចា¹្ន ឬលោទវW ឬព្រ�ហ្មថ្ន្ក់ណមួយ គឺលោlWមថ្ន្ក់
ចិត្តល្អ  ឬអាព្រកក់ដែដលខ្លួន(នជាកម្ម  ឬកម្ល្ំងសាងសន្សំកាលចិត្តលោនាះលោF
ក្នុងអត្ថិភា�ជាមនុស្សលោនះ។  លោប�មនុស្សដឹងដំលោណ�រលោដ�មទងឬដំលោណ�រធម៌វា
ព្របព្រ�ឹត្តលោlយ្៉ាងលោមច៉ មនុស្សមិនហ្៊ានលោធ\�ទលោង\�ណលោចញ�ីលោចតនាមិនល្អលោទ។
លោនះជាចិត្តសត\មនុស្សនាសម័យកម្ល្ងំរមូរខា្ល្ងំ មិនសា្គល្បុ់ណ្យ(បលោនាះក្មយួ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2759754917585918
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ថ្ងៃ��ទី២៦ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៦:៣០នាទីល�ាច
លោប�ក្មយួស្ទង់លោlរកលោចតនាលោគដឹងថមនុស្សលោនះនិយាយមកកាន់ក្មយួ

លោដាយចតិ្តលលោម្អ¬ង កាន់លោ��ងខ្លួនឯងឬ ខាងណមួយលោដាយសាមីខ្លួនដឹងខ្លួន
យ៉ា្ងច្បាស់  ក្មួយតបលោlវិញលោដាយពាក្យណមួយសមព្រសបចំលោពាះលោចតនា
របស់មនុស្សលោនាះលោl ឬមិន(ច់លោឆ្ល�យឆ្លងលោហ�យក្មួយប្លុកអាលោខានលោនាះលោចាល
ដែតម្ដងលោl។ «វាគា្មន្លោហតុផលសមរម្យណដែដលលោយ�ងព្រតូវនិយាយ�នយ្ល់រក
ខុសរកព្រតូវជាមួយមនុស្សដែដលចិត្តរបស់លោគ បំពានលោល�លោយ�ងលោដាយលោចតនា លោហ�យ
វាក៏គា្មន្លោហតុព្រតឹមព្រតូវណ ដែដលលោយ�ងព្រតូវយកពាក្យបុគ្គលព្របលោភទលោនះមកគិត
�ិចារណដែដរ  លោទះពាក្យលោនាះជាពាក្យសរលោស�រ  ឬជាពាក្យបងា្អ្ប់  ក៏វាគា្ម្ន
តថ្ងៃម្លអ\ីទល់ដែតលោសាះ ដែដលលោយ�ងព្រតូវយកពាក្យមនុស្សព្របលោភទលោនះមកព្រតិះរិះ
�ិចារណ។ សម្ដរីបស់មនុស្សលោថកទបព្រគាន់ដែតខ្លនួលោគផ្ទល់្លោគមិនលោគារ�ខ្លនួ
លោគផង លោហ�យលោយ�ងលោlលោភ្ល�យ្៉ាងលោម៉ចលោlលោគារ�មនុសស្ព្របលោភទលោនះលោដាយយក
ពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សលោថកទបដែបបលោនះ  មក�ិចារណលោlលោក�ត  លោទះជា
ពាក្យសរលោស�រ  ឬពាក្យបងា្អប់្គឺសុទ្ធដែតគា្មន្តថ្ងៃម្លចូលមកជាន់�លោណ̧�រទ្វរ្របស់
ចិត្តលោយ�ងដែតទំងអស់ហ្នឹង»៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2760038070890936
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ថ្ងៃ��ទី២៦ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:០១នាទីយប់
�ូលោu�ញមនុស្សលោព្រច�នណស់រួមទំងព្រ�ះសង្ឃផង  (នលោចាទថ�ូមិន

ដែដលលោធ\�ទនលោសាះលោx�យ លោប�លោនះជាពាកយ្�ិតក្នងុចិត្តរបស់អ្នកលោចាទដែមន �ូសុំ
�ន្យល់បន្តចិ។ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្ដងថ «ស�\ទនំ ធម្មទនំ �ិនាតិ ធម្មទនឈ្នះអស់
ទនទំង�ួង»  លោត�អ្នកយល់ពាកយ្ព្រ�ះ�ុទ្ធលោទ? លោត�អ្នកគតិថលោធ\�ទនលោនះវា(ន
ព្របលោយា�ន៍លោlអ្នកលោធ\�ទន ឬអ្នកទទួលទន?  ឱយ្ដែតលោធ\�ទនគឺឱ្យលោlលោគលោហ�យ
កំុគតិមកខ្លនួឯងលោម�ល៍!  ចតិ្តមនុស្សអីកអ៏ាព្រកក់ខា្ល្ងំលោម្លះ!  អីក៏អាW្ម្នយិមខា្ល្ំង
លោម្លះ!  ព្រ�ះ�ុទ្ធជាបុគ្គលព្រWស់ដឹងលោ�កព្រ(ប់�ីការលោធ\�ទនដែដលមនព្របលោយា�ន៍
លោព្រច�នចំលោពាះអ្នកទទួលគឺលោធ\�ធម្មទន មិនដែមន(នព្របលោយា�ន៍មកលោយ�ងជាអ្នកលោធ\�
លោទ លោធ\�ទនយ្៉ាងលោមច៉លោដ�ម្បី(នព្របលោយា�ន៍មកលោយ�ងអ្នកលោធ\�លោនាះ លោធ\�ទនណ៎!

គឺលោធ\�ទន គឺឱ្យលោគ ឱ្យព្របលោយា�ន៍លោlលោគ លោប�ឱ្យព្របលោយា�ន៍លោlលោគ ឱ្យជាធម្មទនមន
ព្របលោយា�ន៍លោlលោគលោព្រច�នណស់ �ន្យល់មនុស្សឱ្យយល់�ីធម៌លោនាះ ការយល់
នឹង(នលោlចិត្តរបស់អ្នកសា្តប់្ លោ�លដែបកធ្លយ្�ីអត្ថភិា�ជាមនុស្សគឺចិត្តដែដល
(នសា្តប់្យល់ធម៌លោនាះលោហ�យ ដែដលលោធ\�ដំលោណ�រលោlសុគតិភ� ព្រ�ះ�ុទ្ធក៏សដែម្ដថ
«ស�\រសំ ធម្មរលោសា �ិនាតិ គា្ម្នរសឯណឆ្ង្ញ់លោស្ម�នឹងរសព្រ�ះធម៌លោx�យ»។
ឱ្យអាមិសទនមនុស្សអាចលោព្រប�ព្រ(ស់ដែតក្នងុអត្ថភិា�ជាមនុស្ស បុ៉ដែន្ត(នទទួល
ធម្មទន  ចិត្តរបស់អ្នកទទួល(នឆ្ង្ញ់ណស់  លោហ�យចិត្តលោនះ(នលោlកាន់
សុគតិភ�  លោហ�យនឹង(នលោlជាព្រ�ះអរហន្តលោFក្នុងជាតិណមួយ  ដូលោច្នះ
ធម្មទនព្របលោស�រថ្ងៃថ្លថ្ល្លោល�សអស់ទនទំង�ួងគអឺ្នកទទួលនូវធម៌អសា្ចរ្្យសព្រមប់
ចិត្តរបស់លោគ។ ក្នងុន័យលោនះ លោរpងធម្មទនក្នុងសម័យលោនះគា្ម្ន�ីណលោធ\�ធម្មទន
លោល�ស�ូលោx�យ។ ដែតលោប�និយាយ�ីអាមិសទនវិញ លោ�កអ្នកថឱ្យ�ូទំងអស់
គា្ន្ហ្នឹងដែដលក្នុងលោនាះមនទំងព្រ�ះសងឃ្ផងលោធ\�អាមសិទនគា្មន្ចិត្តធំដល�់ូលោទ
ព្រ�ះ�ុទ្ធក៏សដែម្ដងដែដរបុណ្យ(បសីលជាលោដ�មលោFលោល�ឯលោចតនាឯលោណះ  លោចតនាហំ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 189
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បុញ្ញំ  (បំ សីលញ្ច វទមិ។ Wំង�ីលោក�តដឹងក្តមីករហូតដល់បច្ចប្ុបន្នលោនះ �ូ(ន
�ួយមនុស្សលោព្រច�នណស់រាប់មិនអស់លោទ  និងមិនដែដលថតបលោងា្ហ្ះ យកមុខ
ដូចព្រ�ះសង្ឃដែចកលោស&វលោ ដប់ថ្ងៃម្ភក្បាលហ្នងុលោទ លោហ�យក៏មនិដចូ ព្របជា�លរដ្ឋ
ដែដលហុចលុយលោហ�យថតផសុហ្នុងដែដរ  �ូឱ្យលុយលោគមយួមឺុន�ីរមុឺន  ដប់មឺុន
ដុ�្ល្រ  ហុចគា្ម្នព្រសលោណះថ្ងៃដ  ឱ្យគឺឱ្យ ចិត្ត�ូចង់ឱ្យ (នឱ្យសប្បាយខា្ល្ំង
ណស់លោព្រពាះ(នរំលោដាះចិត្តអាណិតចិត្តចង់�ួយរបស់�ូ(ន  លោប�រាប់ជាទឹកលុយ
វាមិនលោព្រច�នដល់ថ្នក់្លោសដ្ឋលីោគលោធ\�ហ្នងុលោទ ដែតជាទំហំទឹកចិត្តលោទះក្នងុអាមិសទន
ក៏លោដាយ �ូថលោល�លោ�កសម័យលោនះគា្មន្�ីណ(នឱ្យមនុស្សលោព្រច�នជាង�ូលោទ។
�ូឮថលោគឈឺ ឮថលោគខ\ះលោដ�មរកសុី ឮថលោគ�ំពាក់បំណុលលោគ។ល។ �ូ�ួយ
គឺ�ួយឱ្យណ៎!  ជាទូលោlមិនដែមនព្រគាន់ដែតចូលរួមនឹងលោគលោទ គឺ�ួយឱ្យរួចវិបត្តិ
ដែដលលោគកំ�ុងដែតមនហ្នងុ អស់លុយរាប់មឺុនរាប់ដែសនដុ�្លរ្ �ូមិនដែដលចំាលោទ
�ួយលោក្មងលោរ&ន  ឮថលោគខ\ះលុយបង់សា�  �ូបង់ឱ្យ �ូមិនចំាថឱ្យស្អលីោគខ្លះលោទ
លោព្រច�នណស់ លោព្រច�នទល់ដែតដែលងចំា លោព្រពាះ(នឱ្យគឺរំលោដាះចិត្តចងឱ់្យលោនាះរួច
លោហ�យ  វាលោភ្លចអស់លោl  ចាំប៉ុនា្ម្នWមដំលោណ�រហ្នុងលោl  លោហ�យចិត្ត�ូចង់�ួយ
មនុស្ស គឺមិនដែមនអាមិសទនជាលុយជាកាក់ហ្នងឹលោទ។ ក្នងុ�ីវិត�ូ �ូបូជា�ីវិត
ទំងព្រសុងក្នុងលោរpងផ្លស្ប់្តរូផ្នត់គំនិតមនសុស្ លោហ�យលោ�លថ្មីៗ លោនះ �ូ(នយល់
�ីធម៌ដែដលព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រWស់ដឹង �ូអរលោអ�យដែសនអរ នឹកថ(នរបស់
ដែដលមនតថ្ងៃម្លផតុអ\ីទំងអស់ក្នុង�វិីតលោlដែចក�នូមនុស្សលោហ�យ ដូលោច្នះលោហ�យ
លោទ�ប�ូហា៊្ននិយាយថ  ក្នុងសម័យលោនះ�ុំមននរណម្ន្ក់មនទំហំទឹកចិត្ត
�ួយលោស្ម�នឹងទំហំទឹកចិត្ត�ូលោx�យ។  �ូនិយាយលោរ&បរាប់ទំងលោនះ  លោត�អ្នកដែដល
លោចាទព្របកាន់ថ�ូមិនដែដល�ួយមនុស្ស  លោហ�យដែដលការលោចាទលោនាះគឺលោសា្ម្ះ
ព្រតង់លោចញ�ីចិត្តអ្នកលោចាទ  អ្នក(នយល់អំ�ីទឹកចិត្តខ្ញុំលោហ�យឬលោF?  អ្នកចង់
និយាយអីលោទ&តលោទ? ដែតលោប�អ្នកកាច់មួល ខ្ញុមិំនតបតអីលោទ អ្នកលោធ\�អ្នកទទួលចុះ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 190
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ឥxូវនិយាយលោរpងអ្នកលោlវិបស្សនាម្តងដែដលលោចាទថ�ូជាមនុស្សមិនល្អ។ ចិត្ត
�ូ លោចះដែតចង់សួរចតិ្តអ្នកលោlវិបសស្នាលោនាះលោដាយលោសា្មះ្ថ លោត�ចិត្តអ្នកយល់ថ
លោ�កព្រគូវិបស្សនារបស់អ្នកជាមនុស្សល្អដែមនឬយា៉្ងណ?  �ូព្រគាន់ដែតលោu�ញ
រូបថតព្រប�ន្ធលោ�កព្រគូវិបស្សនា �ូសា្គ្ល់ចរិតប្តីលោហ�យ �ូលោu�ញរូបថតព្រប�ន្ធ
លោនាះ  �ូលោទ�សខា្ល្ំងណស់  ចុះលោហតុអ\ីអ្នកលោlវិបស្សនា  លោហ�យវាយព្របហារ
�ូហ្នងឹមិនលោទ�ស?  ដែព្រកងវាយព្របហារ�ូថ�ូលោនះមិនល្អ  ចុះអ្នកដែដលល្អហ្នងឹលោម្តច
មិនលោទ�សនឹងព្រប�ន្ធព្រគូ?  មិនលោទ�សហ្នងឹអ្នកមនមុខនាទីធំៗជាដែខ្សនឹងលោ�កព្រគូ
ហ្នឹងលោទអី?  លោប�ចិត្តរបស់អ្នកទំងលោនាះមិនលោទ�សនឹងចរិតរបស់ព្រប�ន្ធលោ�កព្រគូ
លោហ�យនិងចរិតរបស់អ្នកមនតួនាទីកាន់កាប់សា�វិបស្សនាហ្នុងលោទ គឺអ្នក
ហ្នងុលោហ�យដែដលជាមនុស្សមនបញ្ហ្  អី៊ចឹងលោហ�យ(នជាលោlទិញដីលោធ\�សា�
វិបស្សនាលោFលោស&មរាប  លោហ�យលោl�ុះxូត៍លក់ឱ្យគា្ន្ឯង  លោហ�យមិនឱ្យលោព្រប�
ពាក្យទិញដូរលោទលោព្រពាះលោគអ្នកមនធម៌បរិសុទ្ធ  សូមសម្លឹងសញ្ចឹងគិតលោlចិត្ត
របស់អ្នកលោម�ល៍! លោត�ចិត្តអ្នកកំ�ុងដែតលោធ\�អ\ហី្នងឹ លោហ�យចិត្តអ្នកគំាព្រទ លោត�អ្នកកំ�ុង
ដែតគាំព្រទអំលោ��ស្អីហ្នឹង  ហុឺ!!!  លោសា្ម្កលោព្រគាក  វ៉ល់វ៉ក់ក្នុងធម៌បរិសុទ្ធរបស់�ួកលោគ
ហ្នងុលោហ�យ ខ្ជលិនិយាយលោlមុខលោទ&ត ទុកលោគបរិសុទ្ធដែត�ួកលោគហ្នងុលោl បរិយត្តិ
ឯលោនះក៏មហាបរិសុទ្ធ  ចំដែណកឯខាងបដិបត្តិឯលោណះវិញក៏មហាបរិសុទ្ធលោl
លោហាង៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2760277627533647
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