ី សមទននិចចសីល
វធី
ពុទធ

សនិកជនែដលបនដល់្រពះៃ្រតសរណគមន៍ បនេឡើងនមបញញត្តិជអុបសក រ ឺអុបសិកេហើយ

កលេបើនឹងសមទននិចចសីល គឺសីល៥ ជបេចចកសមទន អំពីបុគគលដៃទ គឺភិកុខ រ ឺ
បបីសូ្រតនមស ករថ្វបងគំរលឹកដល់្រពះ រតនៃ្រតេ
ទំង្រពះៃ្រតសរណ គមន៍ចំេពះភិកុខរ ឺ

មេណរេនះគ

យសេងខបជមុន រួចេហើយ្រតូវសូមនូវនិចស
ច ីល្រពម

មេណរែដលខ្លួននឹងសូមសមទនេនះថ៖

ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរេណន សហបពច សី
អុកស មយំ ភេន្ត វសុ

និ យចមិ។

ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរេណន សហបពច សី
ទុតិយមបិ មយំ ភេន្ត វសុ

និ យចមិ

ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរេណន សហបពច សី
តតិយមបិ មយំ ភេន្ត វសុ

និ យចមិ។

ិ
េបើមនក់ែអងសូមប្តូរ មយំ, យចមិ ថ អហំ, យចម វញ
ែ្របថ សូមេគរព បពិត្រពះករុ
េ

ដ៏ចំេរ ើន ខញុំ្រពះករុ

ទំង

យសូមនិចល
ច ីលទំង

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន បពិត្រពះករុ
្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះ េ

បពិត្រពះករុ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

ដ៏ចំេរ ើនខញំុ្រពះករុ

ទំង

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

ទំង

យ សូមនិចចលីលទំង

គន បពិត្រពះករុ
ទំង

ទំង

យ៥មួយអេន្លើ េ

ដ៏ចំេរ ើនសូម ្រពះករុ

េម

យ្រពះៃ្រតសរណ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុ

យ ជគំរប់ពីរដងផង។ បពិត្រពះករុ

យ៥មួយអេន្លើេ

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

យ។

យ សូមនិចល
ច ីលទំង

គមន៍េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗ គនបពិត្រពះករុ
េ្រគះេ

ទំង

យ៥មួយអេន្លើ

ដ៏ចំេរ ើនខញំុ្រពះករុ

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

យជគំរប់បីដងផង

េបើមនក់ែអងប្តូរ្រតង់ខុំ្រញ ពះករុ

ទំង

យថ ខញំុ្រពះករុ

ិ
វញ
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េ

កសូ្រត នេម តស ភគវេ

ែ្របថ រ ីកិរ ិយថ្វយបងគំៃន ខញំុ្រពះករុ
េសើរ ្រទង់្រ

អរហេ

សមមសមពុទធស បីដង

ចូរមនដល់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ្រពះអងគជ្រពះអរហន្តដ៏្រប

ស់ដឹងនូវេញយយធម៌ទំងពួងេ

យ្របៃពចំេពះ្រពះអងគអិតមន្រគូ

ចរយ

្របេ

្រពះអ

ងគេឡើយ។

ពុទំធ សរណំ គចឆមិ ខញំុ្រពះករុ

សូមដល់នូវ្រពះពុទធជទីពឹងទីរលឹក

ធមមំ សរណំ គចឆមិ ខញំុ្រពះករុ

សូមដល់នូវ្រពះធម៌ជទីពឹងទីរលឹក

សងឃំ សរណំ គចឆមិ ខញុំ្រពះករុ

សូមដល់នូវ្រពះសងឃជទីពឹងទីរលឹក

ទុតិយមបិ (ពុទំ,ធ ធមមំ, សងឃំ) សរណំគចឆមិ ខញុំ្រពះករុ

សូមដល់នូវ

( ្រពះពុទ,ធ ្រពះធម៌, ្រពះសងឃ ) ជ ទីពឹងទីរលឹក ជគំរប់ពីរដងផង។
តតិយមបិ (ពុទំធ ,ធមមំ, សងឃំ) សរណំគចឆមិ ខញំុ្រពះករុ

សូមដល់នូវ

( ្រពះពុទ,ធ ្រពះធម៌, ្រពះសងឃ ) ជទីពឹងទីរលឹក ជគំរប់បីដងផង។

តិសរណគគហណំ បរ ិបុណំ ្ណ កិរ ិយកន់យកនូវ្រពះៃ្រតសរណគមន៍បរ ិបូណ៌ ែតប៉ុេណ្ណ ះ។
អនកសមទន្រតូវទទួលថ «

ម ភេន្ត» ករុ

េ

កមចស់។ េហើយេ

កេ

យនិចស
ច ីលជបេចចក

សមទនថ

ប

តិប

េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

ិ េ
េវៀរចកកិរ ិយេធ្វើសត្វមនជីវត

យធ្លក់ចុះកនុងគន្លង គឺសំ

អទិននទន េវរមណី សិកខបទំសមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ
េវៀរចកកិរ ិយកន់យកនូវវតថុែដលេគមិនបនេ
កេមសុ មិចឆច

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុ

យេ

ប់សត្វ។

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុ
យ កយរ ឺេ

េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

យ ច។

សូមសមទន នូវសិកខបទ គឺេចតនជ
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េហតុេវៀរចកកិរ ិយ្រប្រពិត្តខុសកនុងកមទំង
មុ

យ។

ទ េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុេវៀរ

ចកកិរ ិយេពលនូវពកកុហក។

សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ

ឹ សុ និងេមរ ័យ។
ំងៃន េសចក្តី្របមទគឺផឹក នូវទឹក្រសវងគឺ

េចតនជេហតុេវៀរចកេហតុជ

រួចេហើយេ

កអនកេ

យសីល េ

អិមនិបពជ សិកខបទនិ

ែ្របថ អ្នក(អនកទំង
ជនិចចេ

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺ

កេពល

ស់េតឿនេ្រកើនរ ំលឹកថ

ធុកំ ក ្វ អបបមេទន និចចកលំ សមម រកខិតព្វំ

យ)គបបីេធ្វើនូវសិកខបទទំ

យ៥េនះេ

យ្របៃព ្រតូវរក េ

យល្អអស់កល

យេសចក្តីមិន្របមទ គឺថកុំេធ្វើ្របែហសេឡើយ។
អនកសមទន្រតូវទទួលថ

េហើយេ

ម ភេន្ត ែ្របថករុ

ក សំែដង

េ

និសង សីលេ

កមចស់។

យ

្ត ប់តេទេទៀតថ៖

សីេលន សុគតឹ យន្តិ សីេលន េភគសមបទ សីេលន និពុ្វតឹ យន្តិ ត
ែ្របថ សត្វទំង

យេទកន់

េ្រពះសីល សត្វទំង

ថ នសួគ៌បនក៏េ្រពះសីល សត្វទំង

ម សីលំវេិ

យបនបរ ិបូណ៌េ

ធេយ

យេភគៈក៏

យបនេទកន់ទីរ ំលត់ទុកខគឺ្រពះនិព្វន ក៏េ្រពះសីល េ្រពះេហតុេនះ បុគល
គ

ជសបបរស
គបបីជំរះនូវសីលេ
ុ

យបរ ិសុទធ កុំេ

អនកសមទន្រតូវទទួលថ

យេ

ហមង។

ធុ្របៃពេហើយ។

ិ សមទនសីលជបេចចកសមទនចប់ែតប៉ុេណ្ណ ះ។
វធី
ិ សមទនអុេបសថសីល
វធី
អុបសកអុបសិកជអនករក នូវអុេបសថសីល កលេបើដល់ៃថងជិតនឹងរក អុេបសថសីល គឺៃថងមុន១ៃថង
ែដលកំណត់ថ្រពឹកេឡើយនឹងរក នូវអុេបសថសីលេនះ គបបីចត់ែចងករងរែដលគួរនឹងចត់ែចងមន
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ិ ចត់ែចងនូវ
វធី

រជេដើមែដល ជករងរ គឺខួ្លននឹង្រតូវេធ្វើរ ឺនឹង្រតូវេ្របើេ

កនុងៃថងអុេបសថកល េ

យេគេធ្វើកុនងៃថងែស្អក គឺ

យេហើយកនុងៃថងេនះមុន ែតកុំចត់ែចងករងរែដលមិន្របកបេ

យធម៌ ែដ

លជករងរ គឺខួ្លនជអុបសកអុបសិកមិនគួរនឹងចត់ែចងេនះេឡើយ លុះដល់្រពឹកេឡើងជៃថងអុេបសថ
កល ្រតូវរក នូវអុេបសថសីល គបបីភញក់េឡើងអំពី្រពលឹម េហើយខពុរមត់ជំរះេធមញេ
យេបើបនសមទននូវអុេបសថកនុងេវ

យ

្អ តរួចេហើ

េនះក៏ជករ្របៃព េបើេឃើញថនឹងសមទនពី្រពលឹម េនះមិ

នទន់េទ ក៏គបបីកំណត់នូវអុេបសថកល គឺកលជទីរក នូវអុេបសថសីលកនុង១ៃថង១យប់េនះេ

យប

េពចញ ចអធិ ្ឋ នថ៖

ិ
អជជ អុេបសេថ អិមពច រត្តឹ អិមពច ទិវសំ អុេបសថិេក (េបើ ្រស្តីថអុេបសថិក) ភវស
មិ

ែ្របថ ៃថងេនះជៃថង្រតូវរក នូវអុេបសថសីល ខ្លួនខញំុនឹងជអនករក នូវអុេបសថសីលអស់ៃថងេនះ និងយ
ប់េនះ។

េបើមិនេចះបលី នឹងអធិ ្ឋ ន
េហើយ្រតូវ

មភ

របស់ខួ្លន ក៏គួរសចចេ

យពិត លុះអធិ ្ឋ ន កំណត់កលដូេចនះរួច

ិ េចតនេវៀរចកសីលេភទ គឺេហតុផលជ ទីទំ
ំងវរតិ

យនូវសីលេនះៗ េ

យ្រគប់សិកខ

បទទំង៨ កលេបើអធិ ្ឋ នដូេចនះេហើយ តអំពីេពលេនះមក ក៏គបបីសមទននូវអុេបសថសីលអំពីបុគគ
លដៃទមនភិកុជ
ខ េដើម

មកលដ៏គួរចុះ េបើទុកជដល់េពល្រពះ

ធំេទើបសមទនក្តី ក៏េឈមះថបនសមទនេ
កំណត់១ៃថង១យប់េ
តិេចតនេ

ទិតយរះខពស់េឡើង្របមណេពញពន្លឺ

យ្របៃព េឈមះថបនរក នូវអុេបសថសីលេពញកល

យបរ ិបូរណ៌ េ្រពះអនកសមទនបន េធើ្វនូវអុេបសថកលមិនេ

តក៏េកើតភ្លមបរ ិបូណ៌ កនុងសន្តន នឹងបនផ

និសង េ្រចើន។

កលេបើអុបសកអុបសិក នឹងសមទននូវអុេបសថសីល ្របកប្រពមេ
អំពីបុគគលដៃទគឺ ភិកុខរ ឺ

យខ្វះខត ទំងវរិ

យអងគ ៨ ជបេចចកសមទន

មេណរេនះគបបីសូ្រតនមស ករ ថ្វយរលឹកដល់គុណ្រពះរតនៃ្រត េ

េងខបជមុនរួចេហើយ ្រតូវសូមអុេបសថ សីល្រពមទំង្រពះៃ្រតសរណគមន៍ពីភិកុខរ ឺ

យស

មេណរែដលខ្លូននឹង

សមទនេនះថ៖
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ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិ សរេណន សហ អដ្ឋ សី
អុកស មយំ ភេន្ត វសុ

និ យចមិ។

ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរ េណន សហ អដ្ឋ សី
ទុតិយមបិ មយំ ភេន្ត វសុ

និ យចមិ

ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរ េណន សហ អដ្ឋ សី
តតិយមបិ មយំ ភេន្ត វសុ

និ យចមិ

ិ
េបើមនក់ែអងសូមប្តូរ មយំ,យចម ថ អហំ, យចម វញ
ែ្របថ សូមេគរព បពិត្រពះករុ

ដ៏ចំេរ ើនខញុំ្រពះករុ

ទំង

យ សូមសីលទំង

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន បពិត ្រពះករុ
េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ

បពិត្រពះករុ

យ នូវសីលដល់ ខញុំ្រពះករុ

ដ៏ចំេរ ើនខញុំ្រពះករុ

ទំង

ទំង

េ្រគះេ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

បពិត្រពះករុ

ដ៏ចំេរ ើន ខញំុ្រពះករុ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

យ៨មួយអេន្លើ េ

ដ៏ចំេរ ើនសូម្រពះករុ

ទំង

យជគំរប់ពីរដងផង។

ទំង

យសូម លីលទំង

គមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន បពិត្រពះករុ
េ្រគះេ

ទំង

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

េម ្ត

យ។

យ សូមលីលទំង

មន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន បពិត្រពះករុ

យ៨មួយអេន្លើេ

យ្រពះៃ្រតសរណគ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុ

យ ៨មួយអេន្លើ េ

ដ៏ចំេរ ើនសូម្រពះករុ

យ្រពះៃ្រតសរណ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុ

យជគំរប់បីដងផង។

េបើមនក់ែអងប្តូរ្រតង់ខុំ្រញ ពះករុ

ទំង

យថ ខញំុ្រពះករុ

ិ
វញ

រ ឺនឹងសូមថ៖
ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរេណនសហ អដ្ឋងគសមនគំ អុេបសថំ យចមិ។
អុកស មយំ ភេន្ត វសុ
ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរេណនសហ អដ្ឋងគសមនគំ អុេបសថំ យចមិ
ទុតិយមបិ មយំ ភេន្ត វសុ
ិ ំវសុ
ិ ំ រកខនថយ តិសរេណនសហ អដ្ឋងគសមនគំ អុេបសថំ យចមិ
តតិយមបិ មយំ ភេន្ត វសុ
ិ
េបើមនក់ែអងសូមប្តូរ មយំ,យចម ថ អហំ, យចម វញ
ែ្របថ សូមេគរព បពិត្រពះករុ
េ

យអងគ៨ មួយអេន្លើេ

ដ៏ចំេរ ើន ខញំុ្រពះករុ

ទំង

យ សូមនូវអុេប សថលីល្របកប្រពម

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍នឹងរក េផ ងៗគន បពិត្រពះករុ

5

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

បពិត្រពះករុ
េន្លើេ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ

ដ៏ចំេរ ើន ខញំុ្រពះករុ

បពិត្រពះករុ

ទំង

ទំង

បពិត្រពះករុ
ទំង

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

យអងគ៨ មួយអ

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

យ សូមនូវអុេបសថលីល្របកប្រពម េ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

យ។

យ ជគំរប់ពីរដងផង។

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍េដើមបី្របេយជន៍ រក េផ ងៗគន បពិត្រពះករុ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ

ករុ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

ដ៏ចំេរ ើន ខញំុ្រពះករុ

ទំង

យ សូមនូវអុេបសថលីល្របកប្រពម េ

យ្រពះ្រតៃសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន បពិត្រពះករុ

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះ េ

េន្លើេ

ទំង

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះករុ

ទំង

យអងគ៨ មួយអ

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

យជគំរប់បីដងផង។

េម ្ដ េធ្វើនូវេសចក្ដីអនុេ្រគះេ

យនូវសីលដល់ខំុ្រញ ពះ (ករុ

/

យ)។

សូមដូេចនះក៏បន

មេសចក្ដីេពញចិត្ដរបស់អនកសូម េសចក្ដីអធិបបយអំពីអក
ន សូមែតមនក់ និងេ្រចើន

ិ សូមនិចស
នក់េនះ ដូចគននឹងវធី
ច ីលដូចខងេដើម។

រួចេហើយេ

កអនកេ

មទន្រតូវទទួលថ

យសីលេ
មេ

ក

ំង នេម ៣ចប់ េហើយេ

កេ

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ អនកស

ិ សមទននិចចសីលខងេដើម រួចេហើយេ
កដូចវធី

កេ

យនូវអុេបសថសី

លជបេចចកសមទនថ៖

ប

តិប

េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

ិ
តុេវៀរចកកិរ ិយេធ្វើសត្វ មនជីវតេ

សូមសម ទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហ

យធ្លក់ចុះកនុងគន្លង គឺសំ

អទិននទន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ
េវៀរចកកិរ ិយកន់យកនូវវតថុែដលេគមិនបន េ

យេ

អ្រពហមចរ ិយ េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញុំ្រពះករុ

ប់សត្វ។

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុ
យ កយរ ឺេ

យ ច។

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុ
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េវៀរចកកិរ ិយ្រប្រពិត្តធម៌មិន្របេសើរ គឺេសពនូវេមថុនធមម។

មុ

ទ េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

សូមសមទន នូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុ

េវៀរចកកិរ ិយេពលនូវពកយកុហក។

សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

ឹ សុ
ំង ៃនេសចក្តី្របមទគឺ ផឹកនូវទឹក្រសវងគឺ

េចតនជេហតុេវៀរចកេហតុជទី

ិ
វកលេភជន
េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ
តុេវៀរចកកិរ ិយបរ ិេភគនូវេភជន

ិ កទស ន ម
នចចគីត ទិតវសូ
មិ ខញំុ្រពះករុ

សូម សមទននូវសិកខបទគឺ
និងេមរ ័យ។

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចតនជេហ

រកនុងកលខុស។

ិ
ិ ស ន ្ឋ ន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយ
គនធវេលបនធរណមណ
្ឌ ន វភូ

សូមសមទន នូវសិកខបទ គឺេចតនជេហតុ េវៀរចកកិរ ិយ ំ និងេ្រច ង និងេមើលនូវ

ែលបងែដលជស្រតូវដល់កុសលធម៌ និងកិរ ិយ្រទ្រទង់ និង្រប
យផកកំរង និងេ្រគ ង្រកអូប និងេ្រគ ង

អុចចសយនម

ប់ និង

ក់ែតងស្អិត

្អ ង ងកយេ

បេផ ងៗ។

សយន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ

សូមសមទននូវសិកខបទ គឺេចត

នជេហតុេវៀរចកទីេសនសនៈ ដ៏ខពស់ហួស្របមណ និងទីេសនសនៈដ៏្របេសើរ។

រួចអនកសមទនសូ្រតកំណត់អុេបសថកលថ៖
ិ សមមេទវ អភិ រកខិតុំ សមទិយមិ
អិមំ អដ្ឋងគសមននគតំ ពុទប
ធ បញញត្តំ អុេបថំ អិមពច រត្តឹ អិមពជ ទិវសំ

ខញុំ្រពះករុ
ង់្រ

សូមសមទននូវអុេបសថសីល ដ៏្របកប្រពមេ

ស់បញញត្តិទុកេហើយេនះ េដើមបីនឹងរក េ

សូមកុសលចូរជអុបនិស ័យេធ្វើេ

រួចេហើយេ

យអងគ៨ ែដល្រពះ សមមសមពុទធជមចស់្រទ

យបរ ិបូរណ៌ ្របៃពអស់កលកំណត់ៃថងេនះនិងយប់េនះ

យ ចបស់នូវ្រពះនិព្វន ៃអដ៏

កអនកេ

យសីល េ

នគតេទមុខេនះេ

កេពល

ង។

ស់េតឿនេ្រកើនរ ំលឹកថ
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អិមនិ អដ្ឋ សិកខបទនិ
មពចរត្តឹ អិមពច ទិវសំ

ធុកំ អុេបសថសីលវេសន អិ
ធុកំ ក ្វ អបបមេទន សមមរកខិតព្វំ

ែ្របថ អនកទំង

យគបបីេធ្វើនូវសិកខបទទំ

យ៨េនះេ

១យប់១ៃថងេនះេ

យេសចក្តីមិន្របមទ គឺថកុំេធ្វើ្របែហសេឡើយ។

អនកសមទន្រតូវទទួលថ
េហើយេ

ក សំែដង

យ្របៃព ្រតូវរក េ

ម ភេន្ត ែ្របថ ករុ

និសង សីលេ

យ

យល្អអស់កល្រតឹម

េ

្ត ប់តេទេទៀតថ៖

សីេលន សុគតឹ យន្តិ សីេលន េភគសមបទសីេលន និពុ្វតឹ យន្តិ ត
ែ្របថ សត្វទំង

យេទកន់

េ្រពះសីល សត្វទំង

ថ នសួគ៌បនក៏េ្រពះសីល សត្វទំង

កមចស់។

ម សីលំវេិ

យបនបរ ិបូណ៌េ

ធេយ

យេភគៈក៏

យបនេទកន់ទីរ ំលត់ទុកខ គឺ្រពះនិព្វន ក៏េ្រពះសីល េ្រពះេហតុេនះ បុគគលជ

សបបរស
គបបីជំរះនូវសីលេ
ុ

យបរ ិសុទធ កុំេ

យេ

ហមង។

អនកសមទន្រតូវទទួលថ

ធុ ្របៃពេហើយ។

ិ សមទនអុេបសថសីលជបេចចកសមទនចប់ែតប៉ុេណ្ណ ះ។
វធី
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