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https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2775099622718114
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មនុសស្មនចិត្តលោមW្ត្សម្គ្ល់ខ្លួនឯងលោដាយចិត្តនឹក។ លោត�នឹកអ\ី? នឹក
អនុស្សាវរីយ៍ដែដលចិត្តខ្លួនធ្ល្ប់(នទទួលអារម្មណ៍កកល់ោ ្́ត�ី្អ\ីក៏លោដាយហ្នងុ៖
អាចជាទីកដែន្លង អាចជាសកម្មភា�លោផ្សងៗដែដលដកល់ោFជាប់ក្នុងមលោនារបស់ខ្លួន
អាចជាចតិ្តរបសគូ់លោស្នហ៍ដែដលធ្លប់្ផ្តល់ឱ្យខ្លនួ  លោហ�យខ្លនួធ្លប្ម់នចិត្តចាប់(ន
សញ្ញច្តិ្តព្រសឡាញ់ឬចតិ្តលោមW្ត្ ឬករុណលោនះចំលោពាះខ្លនួ អាចជាការនឹកដល់
ទឹកចិត្តឪ�ុកម្ត្យមិត្តភក្តិបងប្អូនដែដល(នលោមW្ត្ចំលោពាះខ្លួន នឹកណស់ៗ ៗៗៗ
ព្រគប់អនុស្សាវរីយ៍។  សូមព្របយ័ត្ននឹកអារម្មណ៍សុខព្រសួលដែដលលោក�តមក�ីការ
បំលោ�ញឱយ្នូវអារម្មណ៍លោភទ និងអារម្មណ៍សុខព្រសួលដែដលលោក�តមក�ីការ(ន
ទទួលលោ�កសម្ភរ្។  ដែតលោមW្តជ្ាអារម្មណ៍នឹកដល់ទឹកចិត្តលោមW្តក្រុណរបស់
លោគចំលោពាះខ្លួន  មិន(ច់បំលោ�ញអារម្មណ៍លោភទ  ឬលោ�កសម្ភ្រ  ក៏ខ្លួនទទួល
(នអារម្មណ៍កក់លោ ្́ដ្ដែដរ  លោព្រពាះអ្នកដែដលមនចិត្តលោមW្ត្ចាំទទួល(នភា�
កក់លោ ្́ដ្�ីចិត្តលោមW្ត្ ករុណ�ីលោគលោនះ ចិត្តរបស់មនុស្សលោនះ អារម្មណ៍លោភទ និង
លោ�កសម្ភរ្ អត់សំខាន់ក្នុងផ្លូវមលោនារបស់ខ្លួនលោទ ដែតលោប�(ត់ចិត្តអ្នកធ្ល្ប់ផ្ដល់
ភា�កក់លោ ្́ដ្ឱ្យខ្លួនគឺជាអារម្មណ៍(ត់សា្ល្ប់រស់ លោហ�យគា្ម្នចិត្តអ្នកណមក
�ំនួសឱ្យខ្លួន(នអារម្មណ៍កក់លោ ្́ដ្ដែដលខ្លួនធ្ល្ប់(នទទួលហ្នុង(នលោទ ជា
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https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2775286752699401
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�ូគា្មន្អារម្មណ៍ថខុសឆ្គងអីលោសាះ លោត�អ្នកណមនអារម្មណ៍ថ ខុស
ឆ្គងជាង�ូលោទ&តលោនាះ ព្រ(ប់�ូលោហ�យបងា្ហញ្មុខអ្នកលោនាះឱ្យ�ូសា្គល់្ផង។ កាន់
សីលខា្ល្ច(ប ឬកាន់សីលលោដាយមនអារម្មណ៍ថខសុឆ្គងលោល�លោគ ក្នុងករណី
លោនះខុសឆ្គងលោល�u្មុំនិងលោល��លោន្លន �ូអត់មនអារម្មណ៍ខសុឆ្គងលោទ លោប�អ្នកណ
លោគមនអារម្មណ៍ថខុសឆ្គង  �ូសុំសា្គ្ល់មុខផង  លោត�អ្នកលោនាះមនចិត្តល្អ
លោល�ស�ូឬ?  មិនអាចលោទ។ លោរpងដែបបៗលោនះ មិនដែមនជាសញ្ញ្បងា្ហ្ញ�ីចិត្តល្អ
ឬអាព្រកកល់ោx�យ វាលោlWមអធ្យាព្រស័យរបស់ចិត្តសត\លោl។ កំុគិតថអ្នកមិនហ្៊ាន
សុីu្មុំ  និងមិនហា៊្នចិញ្ចឹម�លោន្លនលោនាះ  មនសីលខ្ពស់ជាងចិត្ត�ូឱ្យលោសាះ។
លោម�លសញ្ញចិ្ត្តអ្នករិះគន់លោនះលោម�ល៍!  លោត�គិតថអី៊ចឹងដែមន ឬជាចិត្តWមរកកំហុស
�ូ? លោប�គិតដូលោច្នះដែមន លោនាះជាចិត្តលោភ្ល� មិនលោចះដែបកដែចកលោរpងគរួ ឬមិនគួរ លោរpង
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ណអាចនិយាយមួលចិត្តលោគ(ន លោនាះ�ូខ្ជិលតបតជាមួយមនុស្សមនចិត្ត
សត\ខូចអ៊ីចឹងណស់៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2775316442696432

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 363



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:៥៣នាទីរវេ%&ល
ក្មួយៗលោu�ញសញ្ញ្ចិត្តxបរ់បស់ចិត្តសត\ ដែដលលួចព្រ�កក្នុងលោព្រគាង

វិញ្ញ្ណជាមនុសស្លោទ?  xប់ណ៎ក្មួយគឺxប់។  លោប��ូមនកូនដែដលព្រសឡាញ់
លោហ�យលោគារ��ូដែបបលោនះ �ូលោខាកកប្ាលឱ្យរលុះខរួលោហ�យនិយាយនងឹវាថ យី!

ដែអ�ងxប់លោទអី! (នជាលោគារ�អញ ដែហ្អងលោlជាមនចិត្តលោធ\�ទលោង\�អី៊ចឹងអាxប់?

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2775364726024937
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លោប�ខ្ញុំអាណិតព្រប�ន្ធ  �ួយលោធ\�កិច្ចការផ្ទះលោ�លព្រប�ន្ធមនធរុៈដូចជា
កំ�ុង�លោពាះជាលោដ�ម  លោហ�យព្រប�ន្ធមិន(នទទួលសញ្ញ្ចិត្តករុណរបស់ខ្ញុំ
ដែបរឬលោlជានិយាយភាសាលោនះ ខ្ញុំចាប់(នសញ្ញ្ចិត្តព្របទូស្តគុណរបស់នាង
(ន ខ្ញុធំក់ឱ្យកំ�ប់លោនាម លោហ�យដែលងក្បាលលោចាលភា្លម្ ។ លោប�ករណីដែបបលោនះ
ជាព្រប�ន្ធកូនព្របុសខ្ញុំ  វា�ួបព្រប�ន្ធដែដលមនចិត្តអី៊ចឹងលោហ�យវាមិនដែលង ខ្ញុំថ
អាលោថក ដែអ�ងអីក៏លោថកខា្ល្ំងលោម្លះ  ព្រប�ន្ធលោម�លងាយ លោម�លលោថកដូចសត\ធតុ
ប៉ុណ្ណឹងលោហ�យ ដែអ�ងលោFដែតមិនដែលងលោទ&ត ចរិតដែអ�ងសមនឹងចិត្តមនុស្សព្រសី
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 365
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លោម�លងាយ លោម�លលោថកអី៊ចឹងលោហ�យ ចិត្តដែអ�ងមិនសមជាចិត្តកូនរបស់អញលោទ
លោFរួមរស់ជាមួយមីព្រសីលោថកទបអី៊ចឹងលោl វាគូនឹងចិត្តដែអ�ងលោហ�យ �ីថ្ងៃថdហ្នឹង
លោl  ឈប់លោ�អញថឪលោl  ដែអ�ងលោធ\�ឱ្យព្រគួសារ  លោថកអស់មួយ�ូ�  លោប�អញ
ហ្៊ាននិយាយខា្ល្ំង  មីព្រប�ន្ធដែអ�ងហ្នឹងវាថ កុំមកនិយាយនឹងវា លោlនិយាយ
ដែតជាមួយកូនព្របុសខ្លួនឯងឱ្យដែលងវាលោl  លោត�ឱ្យអញលោធ\�លោម៉ច  មិនចូលលោរpង
លោថកដូចមីព្រសីហ្នងឹវាមនចិត្តដែមន។  នឹកលោu�ញលោរpងលោនះ  �ូនឹកលោu�ញដល់ចិត្ត
មនសុស្ព្របុសដែដលមន�ហំរដចូចតិ្តឪ�ុក�ូ ការជាមួយម្ដ្យ�ូ គាតម់និយក
អ\ីទំងអស់គឺទុកឱ្យកូនព្របុសច្បងរបស់គាត់ដែដលមនព្រប�ន្ធលោហ�យ  លោហ�យ
ដែដលគាត់រស់លោFជាមួយឯWំងលោគាក កំ�ង់ធំ។ គាត់ចុះដែតខ្លនួលោហ�យលោរ&បការ
ជាមួយម្ដ្យ�ូ  លោហ�យមកលោFពានា  ថ្ងៃព្រ�ដែវងឯលោណះ។  ថ្ងៃថdមួយគាត់(នលោl
ផ្ទះកូនព្របុសរបស់គាត់លោនាះ  លោហ�យសុំវិទ្យុរបស់គាត់មកទុកសា្ដ្ប់លោព្រពាះគាត់
លោទ�បលោរ&បការលោហ�យថ្មីៗគា្ម្នលុយទិញវិទ្យុសា្ដ្ប់លោទ។  លោ�លឮថឪ�ុកសុំវិទ្យុ
កូនព្របុសគាត់ក៏តបលោlវិញថ ចំាលោម�លព្រប�ន្ធខ្ញុមំក�ីផ្សារ  ចំាខ្ញុសួំរព្រប�ន្ធខ្ញុសិំន។
ឪ�ុក�ូមិនមតម់ួយម៉្ត់ លោហ�យក៏ចុះលោចញលោl។ មកដល់ផ្ទះវិញភា្ល្ម ព្រ(ប់
ដែម�ូ៉ថ បងកាត់កាលកូនគាត់លោចាលលោហ�យ លោហ�យគាត់ផ្ដ្ដំែម�ូ៉ថ លោ�លគាត់
សា្លប់្លោl កំុឱ្យវាមកចូលបុណ្យលោខា្មច្បងឱ្យលោសាះ។ ឪ�ុក�ូព្រ(ប់ដែម�ូ៉ថ លោប�វា
មិនឱ្យលោដាយមនមូលលោហតុអីសមរមយ្  វាសលោព្រមចខ្លួនវាលោl  ដែតលោនះវាថវាចំា
សរួព្រប�ន្ធវាសិន ចរិតមនុស្សងាប់លោព្រកាមកន្ទុយក្បនិ  គឺចរិតអី៊ចឹង។ លោFមន
លោរpងមួយលោទ&តដែម�ូ៉ព្រ(ប់�ូថ កាល�ីកូនឯងលោFតូចៗ កូនឯងលោម�ល៍!  មិនដឹង
ជាឪ�ុកកូនឯងលោlនិយាយយា៉្ងលោម៉ចជាមួយអ្នកភូមិ  ព្របដែហលខកសម្ដីជា
មួយនឹងលោគលោហ�យ ព្រសាប់ដែតមកវិញនិយាយតិចៗជាមួយនឹងដែម៉ បងលក់ ផ្ទះ
លោនះឱ្យលោគលោហ�យ បងដឹងថបងខុសលោហ�យ។ ដែមគ៉ាត់ថគាត់ហួសដែតចិត្ត ផ្ទះលោទ�ប
នឹងលោធ\�លោហ�យថ្មីៗ  ដែមម៉ិនសួរឪកូនឯងមួយម្៉តរ់ហូតដល់ដែបកគា្ន្ដែតម្ដង។  ដែម៉
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 366
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គាត់នយិាយថគាត់មិនសរួលោទ លោប�ឪកូនឯងគាត់និយាយថគាត់ខុសលោហ�យហ្នងឹ
មនលោរpងអកី្នងុលោរpងហ្នងឹលោហ�យ លោប�គាត់ចង់នយិាយព្រ(ប់  មិនចា(ំច់ដែម៉សរួលោទ
គាត់មុខដែតនិយាយព្រ(ប់លោហ�យ លោប�គាត់មិនព្រ(ប់គឺលោរpងវាមិនព្រតូវព្រ(ប់នឹងឯង
ដែមយ៉ល់អី៊ចឹង(នជាដែមមិ៉នសួរ ប៉ុដែន្តដែម៉គាត់និយាយថព្របដែហលជាឪកូនឯង
នយិាយនឹងអ្នកភូមិថ  លោប�ដែអ�ងមនលុយឱ្យអញឥxូវ  ដែអ�ងយកផ្ទះលោl  អញ
លក់លោថកលោទ  ព្របដែហលគាត់នឹកសា្ម្នថលោគគា្ម្នលុយភា្ល្មៗយា៉្ង  ដល់ដែត
លោគមន  គាត់ខកសម្ដី  មិនដឹងជាងាកលោlខាងណក៏លក់ឱ្យលោគដែតម្ដងលោl។
�ូនឹកលោu�ញចិត្តសុីសងា្វ្ក់គា្ន្ក្នុងនាមប្ដីព្រប�ន្ធដែដលមនចិត្តថ្ងៃថ្លថ្នូរ  លោហ�យ
លោព្រប&បលោធ&បនឹងចិត្តប្ដពី្រប�ន្ធថ្ងៃនឌីលោ�អប់រំដ៏ល្បីថ្ងៃនព្រសុកដែខ្មរ �ូនឹកហួសដែតចិត្ត៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2775414089353334
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ថ្ងៃ��ទី១២ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៣៦នាទីយប់

លោនះជាការចាប់សញ្ញ្ចិត្តរបស់ព្រសីលោនះខុស។  លោប�ខ្លួនជាប្តីមុខដែត
សប្បាយចិត្តលោដាយចាប់សញ្ញចិ្ត្តព្រប�ន្ធលោនះខុស ព្រប�ន្ធលោម�លងាយខ្លនួលោសាះ
លោlលោម�លលោu�ញថព្រប�ន្ធព្រស�ញ់ខ្លួនលោlវិញ  លោហ�យសប្បាយចិត្ត។  ក្មួយៗ
ចង់មិន(ច់គិតលោព្រច�នអីឬ?  រសល់ោFសប្បាយៗ ព្រចxំសញ្ញអ្ីក៏ព្រចxំលោl ឱ្យដែត
(នសប្បាយចិត្ត  ដែត�ូលោu�ញសត\ចាប់សញ្ញ្ចិត្តព្រចxំលោហ�យព្របតិកម្មខុស
ដូចជាព្រតូវព្របតិកម្មជាកំហឹង  ដែបរលោlជាព្របតិកម្មជាអារម្មណ៍សប្បាយលោlវិញ
�ូលោu�ញលោហ�យសលោង\គដែតសត\លោទ រស់លោFជាមួយគា្នល្ោក�តកូនលោ�ញកលោន្ទលលោហ�យ
មិនសា្គ្ល់ចិត្តគា្ន្  �ញ្ជក់មត់គា្ន្  លោដកលោFជាមួយគា្ន្  ឱបរឹតគា្ន្ជាមួយមនុសស្
ដែដលលោម�លងាយខ្លនួ មិនព្រស�ញ់ខ្លនួលោសាះដែតខ្លនួយល់ខុសថលោគព្រស�ញ់
ខ្លនួ ឱ!សត\លោអ�យសត\! ដូចមមចចូលលោភ្ល�ងអី៊ចឹង។ �ូនឹកថលោប�ចាប់សញ្ញ(្ន
ព្រតូវដឹងច្បាស់ថលោគលោម�លងាយខ្លនួ  ព្របដែហលទះកំលោផ្ល¬ងព្រប�ន្ធលោហ�យលោម�លលោl។
�ូលោu�ញលោគមកចាំដឹកគូលោស្នហ៍លោចញ�ីសា�  ក្នុងមលោនារម្មណ៍�ូគឺលោគមកចាំ
ដឹកសម្បកមនុសស្លោlរួមលោភទហ្នឹង មិនដែមនលោដាយចិត្តលោមW្ត្  ឬករណុលោទ លោប�
ចិត្ត�ូវិញសញ្ជឹងគិតសា្ល្ប់លោហ�យថលោត�លោគព្រស�ញ់អញឬព្រស�ញ់សម្បក
កាយ �ូចាប់សញ្ញ្ចិត្ត្គគូលោស្នហ៍របស់ខ្លួនឱ្យទល់ដែត(ន (ន�ូលោFសុខ លោប�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 368
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លោu�ញថលោគព្រស�ញ់សម្បកកាយលោទ  �ូនឹងព្រ(ប់លោហតុផល  លោហ�យសុំដែបក
គា្ន្ភា្ល្ម។  ដែត�ូលោម�លលោlមនុស្សស�\ថ្ងៃថdមិន(នមនបំណងចាប់សញ្ញ្ចិត្ត
គូ�ីវិតខ្លួនឱ្យព្រតូវលោទ  លោហ�យលោគលោចះដែតព្របxូកប៉ូក(៉្ក់នឹងគា្ន្  លោឈា្ល្ះព្របដែកក
គា្ន្ដែតលោរpងលោភទហ្នឹងលោ�ញទឹកលោ�ញដ។ី  លោនះជាឧទហរណ៍មួយក្នងុចលំោណម
រាប់លោកាដិសត\ដែដលចាប់សញ្ញ្គា្ន្ព្រចxំ។  សត\ថ្ន្ក់ព្រ�ហ្មលោx�ងលោlចាប់សញ្ញ្
ផ្លូវចិត្តគា្ន្(នច្បាស់�ស់ណស់លោព្រពាះព្រ�ហ្មលោសាយសុខលោដាយអារម្មណ៍បី
យា៉្ង  សុខលោដាយ(នឱ្យគឺករុណ  សុខលោដាយ(នទទួលគឺលោមW្ត្  និងសុខ
លោដាយដឹងថលោគ(នសុខគឺមុទិW បុ៉ដែន្តក្មយួព្រតូវដឹងថលោព្រគាងវិញ្ញណ្ឬសម្បក
កាយព្រ�ហ្មព្របលោភទខ្លះលោធ\��ីកម្ល្ំងសុទ្ធ អរបូព្រ�ហ្ម និងព្រ�ហ្មថ្ន្ក់ខ្លះលោទ&តលោធ\��ី
កម្ល្ំងធតុដែដលមិនព្រកាស់លោដាយកម្ល្ំងធតុដីដូចលោព្រគាងសត\មនុស្សលោនះលោទ
រូបព្រ�ហ្ម  ដូលោច្នះលោហ�យអារម្មណ៍សុខទំងបីទទួល(នច្បាស់  លោដាយវិញ្ញណ្
ដឹងរបស់លោព្រគាងវិញ្ញណ្លោនាះ ឬសម្បកកាយរបស់ព្រ�ហ្មខា្ល្ងំណស់ លោសាយសុខ
ណ៎ក្មួយ!  គឺលោសាយជាសុខ  ដែតសុខរបស់ព្រ�ហ្មជាសុខថ្ងៃថ្លថ្នូរណស់លោព្រពាះ
លោ�លចិត្តកាលលោFជាមនុស្សក៏ជាចិត្តមនុស្សថ្ងៃថ្លថ្នូរដែដរ  សូម្បីដែតសុខរបស់
លោទវWខ្លះគឺអារម្មណ៍ជាកាម ក្មយួគិតលោlលោត�សខុថ្ងៃថ្លថ្នូរឬអត់?  ធម្មជាតិលោនះវា
លោរ&បចំល្អឥតលោខា្ច្ះអ៊ីចឹង xលោxxxឺមិនដឹងខ្យល់អី  សុខព្របដែហលតិរចា¹្ន
ចិត្តព្រចដែណនឈា្ន្នីស  �្យា(ទ  កណំញ់លោនាះអារម្មណ៍លោសាយទុក្ខជាសត\
នរកលោព្របតអី៊ចឹងលោl។ លោu�ញធម្មជាតិលោរ&បរយ(នល្អលោទ? មនលោហតុផលលោទ?

លោប��ិភ�លោ�កលោនះវាលោក�តមក�ីធតុលោនាះ  វាគា្ម្នលោហតុផលព្រតឹមព្រតូវឥតលោខា្ច្ះ
អី៊ចឹងលោក�តលោទ  ដែតលោនះកម្ល្ំងណ៎!  គឺកម្ល្ំង  វាព្រតវូដែតមនលោហតុផលព្រតឹមព្រតូវ
អី៊ចឹងលោហ�យលោទ�ប(នវាព្រតូវ លោហ�យព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រWស់ដឹងដំលោណ�រលោរ&បរយ
ថ្ងៃនធម្មជាតិហ្នងឹ។ លោត�ក្នងុចិត្តលោយ�ងព្រ�ះអង្គជាបុគ្គលអសា្ចរ្្យលោទ? ចិត្តដែអ�ងសាហាវ
លោហតុផលលោlនរក ព្រចដែណន កំណញ់ លោ�ភលន់ លោហតុផលលោlលោព្របត x
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 369
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លោxxxឺមិនដឹងខ្យល់អី  លោហតុផលលោlតិរចា¹្ន  ឯមនុស្សលោនះជាឋានសាង
សាងយ្៉ាងលោម៉ចលោlលោសាយអី៊ចឹងលោl  សាងដែបបយកសុខរចួដែតខ្លួនលោlលោទវW
លោសាយកាមហ្នងុលោl ដល់ដែផនដីលោឆះ លោឆះដល់កំា�លោណ̧�រទ្វរ្លោទវWហ្នងុ លោហ�យ
លោឆះទំងលោទវWលោសាយកាមទំងមូល  ដែតលោប�សាងជាមនុស្សថ្ងៃថ្លថ្នូរសាងភា�
ថ្ងៃថ្លថ្នូរដឹងព្រតូវ  លោចះខា្ម្ស់លោចះលោអ&ន  លោចះ�ួយលោគ�ួយឯងលោu�ញលោគ(នសុខ
ខ្លួនក៏(នសុខដែដរ �ួយលោគឱ្យ(នសុខអារម្មណ៍ខ្លួនក៏(នសុខ លោហ�យដល់
លោគ�ួយមកខ្លួនវិញអារម្មណ៍អរគុណ  សប្បាយដែបបកក់លោ ្́ដ្លោដាយដឹងថលោគ
ព្រស�ញ់  សាងសុទ្ធដែតភា�ជាមនុស្សថ្ងៃថ្លថ្នូរ  លោហតុផលគឺចិត្តលោនះព្រតូវលោl
លោសាយសុខក្នុងភា�ថ្ងៃថ្លថ្នូរអ៊ីចឹង លោហ�យដល់លោ�លលោឆះដែផនដីក៏លោឆះមិនដល់
ដែដរ លោu�ញវាលោហតុផលលោទ? ធម្មជាតិថ្ងៃនកម្ល្ំងគឺវាលោហតុផលអី៊ចឹងណ៎ក្មួយ។
សូមក្មយួៗ�ព្រងីកការដឹងលោដាយអារម្មណ៍លោមW្ត្  ករុណ  មុទិWលោនះលោដ�មប្ីជា
ព្របលោយា�ន៍ខ្លនួក្មយួឱ្យ(នលោlលោសាយសុខជាសត\ព្រ�ហ្មដែដលជាសត\ថ្ងៃថ្លថ្នរូផង
ចះុណ៎ក្មួយ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2775800352648041
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