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វធីសមទននិចចសីលី  

ពុទធ សនិកជនែដលបនដល់្រពះៃ្រតសរណគមន៍ បនេឡើងនមបញញ ត្តិជអុបសក រអុឺបសិកេហើយ 

កលេបើនឹងសមទននិចចសីល គឺសីល៥ ជបេចចកសមទន អំពីបុគគលដៃទ គឺភិកខុ រ ឺ មេណរេនះគ 

បបីសូ្រតនមស ករថ្វ បងគំរលឹកដល់្រពះ រតនៃ្រតេ យសេងខបជមុន រចួេហើយ្រតូវសូមនូវនិចចសីល្រពម 

ទំង្រពះៃ្រតសរណ គមន៍ចំេពះភិកខរ ឺ មេណរែដលខ្លននឹងសូមសមទនេនះថ៖ុ ួ   

អុកស មយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរេណន សហបពច  សី និ យចមិ។ 

ទុតិយមប ិមយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរេណន សហបពច  សី និ យចមិ 

   តតិយមប ិមយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរេណន សហបពច  សី និ យចមិ។ 

េបើមន ក់ែអងសូមប្តរូ  មយំ, យចមិ ថ អហំ, យចម វញិ  

ែ្របថ សូមេគរព បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន ខញំ្រពះករុ ទំង យសូមនិចចលីលទំង យុ ៥មួយអេន្លើ 

េ យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន  បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ េម 

្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះ េ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យ។ុ  

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនខញំ្រពះករុ ទំង យុ  សូមនិចចលីលទំង យ៥មួយអេន្លើ េ យ្រពះៃ្រតសរណ 

គមន៍េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗ គន បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនសូម ្រពះករុ េម ្ត  េធ្វើនូវេសចក្តីអនុ 

េ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យុ  ជគំរប់ពីរដងផង។ បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនខញំ្រពះករុុ  

ទំង យ សូមនិចចលីលទំង យ៥មួយអេន្លើេ យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗ 

គន  បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុុ  

ទំង យជគំរប់បីដងផង 

េបើមន ក់ែអងប្តរ្រតង់ខញំ្រពះករុ ទំង យថូ ុ  ខញំ្រពះករុ វញុ ិ  
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េ កសូ្រត នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពទធសុ  បីដង 

ែ្របថ រកិីរយិថ្វ យបងគំៃន ខញំ្រពះករុុ  ចូរមនដល់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ្រពះអងគជ្រពះអរហន្តដ៏្រប 

េសើរ ្រទង់្រ ស់ដឹងនូវេញយយធម៌ទំងពួងេ យ្របៃពចំេពះ្រពះអងគអិតមន្រគូ ចរយ ្របេ ្រពះអ 

ងគេឡើយ។  

ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ខញំ្រពះករុ សូមដល់នូវ្រពះពុទធជទីពឹងទីរលឹកុ  

 ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ខញំ្រពះករុ សូមដល់នូវ្រពះធម៌ជទីពឹងទីរលឹកុ  

      សងឃំ សរណំ គចឆ មិ ខញំ្រពះករុ សូមដល់នូវ្រពះសងឃុ ជទីពឹងទីរលឹក 

ទុតិយមប ិ(ពុទធំ, ធមមំ, សងឃំ) សរណំគចឆ មិ ខញំ្រពះករុ សូមដល់នូវុ  

( ្រពះពុទធ, ្រពះធម៌, ្រពះសងឃ ) ជ ទីពឹងទីរលឹក ជគំរប់ពីរដងផង។ 

តតិយមប ិ(ពុទធំ ,ធមមំ, សងឃំ) សរណំគចឆ មិ ខញំ្រពះករុ សូមដល់នូវុ  

( ្រពះពុទធ, ្រពះធម៌, ្រពះសងឃ ) ជទីពឹងទីរលឹក ជគំរប់បីដងផង។ 

តិសរណគគហណំ បរបុិណ្ណំ  កិរយិកន់យកនូវ្រពះៃ្រតសរណគមន៍បរបូិណ៌ ែតបុ៉េណ្ណះ។ 

    អនកសមទន្រតូវទទួលថ « ម ភេន្ត» ករុ េ កមច ស់។ េហើយេ កេ យនិចចសីលជបេចចក 

សមទនថ 

ប តិប  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចតនជេហតុ 

េវៀរចកកិរយិេធ្វើសត្វមនជីវតិ េ យធ្ល ក់ចុះកនងគន្លងុ  គឺសំ ប់សត្វ។ 

អទិនន ទន េវរមណី សិកខ បទំសមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចតនជេហតុ 

េវៀរចកកិរយិកន់យកនូវវតថែដលេគមិនបនេ យេ យុ  កយរេឺ យ ច។ 

កេមសុ មិចឆ ច  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទនុ  នូវសិកខ បទ គឺេចតនជ 
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េហតុេវៀរចកកិរយិ្រប្រពិត្តខុសកនងកមទំង យ។ុ  

មុ ទ េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចតនជេហតុេវៀរ 

ចកកិរយិេពលនូវពកកុហក។ 

សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺ 

េចតនជេហតុេវៀរចកេហតុជ ំងៃន េសចក្តី្របមទគឺផឹក នូវទឹក្រសវងគឺសុ និងេមរយ័។ឹ  

រចួេហើយេ កអនកេ យសីល េ កេពល ស់េតឿនេ្រកើនរលឹំកថ 

អិមនិបពជ  សិកខ បទនិ ធុកំ ក ្វ អបបមេទន និចចកលំ សមម  រកខិតព្វំ 

ែ្របថ អ្នក(អនកទំង យ)គបបីេធ្វើនូវសិកខ បទទំ យ៥េនះេ យ្របៃព ្រតូវរក េ យល្អអស់កល 

ជនិចចេ យេសចក្តីមិន្របមទ គឺថកំុេធ្វើ្របែហសេឡើយ។ 

               អនកសមទន្រតូវទទួលថ ម ភេន្ត ែ្របថករុ េ កមច ស់។ 

េហើយេ ក សំែដង និសង សីលេ យ ្ត ប់តេទេទៀតថ៖ 

សីេលន សុគតឹ យន្តិ សីេលន េភគសមបទ សីេលន និព្វតឹុ  យន្តិ ត ម  សីលំវេ ធេយិ  

ែ្របថ សត្វទំង យេទកន់ ថ នសួគ៌បនក៏េ្រពះសីល សត្វទំង យបនបរបូិណ៌េ យេភគៈក៏ 

េ្រពះសីល សត្វទំង យបនេទកន់ទីរលំត់ទុកខគឺ្រពះនិព្វ ន ក៏េ្រពះសីល េ្រពះេហតុេនះ បុគគល 

ជសបបរសុ  គបបីជំរះនូវសីលេ យបរសុិទធ កំុេ យេ ហមង។ 

                             អនកសមទន្រតូវទទួលថ ធុ្របៃពេហើយ។  

វធីសមទនសីលជបេចចកសមទនចប់ែតបុ៉េណ្ណះ។ិ  

វធីសមទនអុេបសថសីលិ  

អុបសកអុបសិកជអនករក នូវអុេបសថសីល កលេបើដល់ៃថងជិតនឹងរក អុេបសថសីល គឺៃថងមុន១ៃថង 

ែដលកំណត់ថ្រពឹកេឡើយនឹងរក នូវអុេបសថសីលេនះ គបបចីត់ែចងករងរែដលគួរនឹងចត់ែចងមន 
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វធីចត់ែចងនូវ រជេដើមែដលិ  ជករងរ គឺខ្លននឹង្រតូវេធ្វើរនឹឺង្រតូវេ្របើេ យេគេធ្វើកនងៃថងែស្អកួ ុ  គឺ 

កនងៃថងអុេបសថកលុ  េ យេហើយកនងៃថងេនះមុនុ  ែតកំុចត់ែចងករងរែដលមិន្របកបេ យធម៌ ែដ 

លជករងរ គឺខ្លនជអុបសកួ អុបសិកមិនគួរនឹងចត់ែចងេនះេឡើយ លុះដល់្រពឹកេឡើងជៃថងអុេបសថ 

កល ្រតូវរក នូវអុេបសថសីល គបបីភញ ក់េឡើងអំពី្រពលឹម េហើយខពរមត់ជំរះេធមញេ យ ្អ តរចួេហើុ  

យេបើបនសមទននូវអុេបសថកនងេវ េនះក៏ជករ្របៃពុ  េបើេឃើញថនឹងសមទនពី្រពលឹម េនះមិ 

នទន់េទ ក៏គបបកំីណត់នូវអុេបសថកល គឺកលជទីរក នូវអុេបសថសីលកនងុ ១ៃថង១យប់េនះេ យប 

េពច ញ ចអធិ ្ឋ នថ៖  

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

ែ្របថ ៃថងេនះជៃថង្រតវូរក នូវអុេបសថសីល ខ្លនខញំនឹងជអនករក នូវអុេបសថសីលអស់ៃថងេនះួ ុ  និងយ 

ប់េនះ។  

េបើមិនេចះបលី នឹងអធិ ្ឋ ន មភ របស់ខ្លនួ  ក៏គួរសចច េ យពិត លុះអធិ ្ឋ ន កំណត់កលដូេចនះរចួ 

េហើយ្រតូវ ំងវរតិេចតនេវៀរចកសីលេភទិ  គឺេហតុផលជ ទីទំ យនូវសីលេនះៗ េ យ្រគប់សិកខ  

បទទំង៨ កលេបើអធិ ្ឋ នដូេចនះេហើយ តអំពីេពលេនះមក ក៏គបបីសមទននូវអុេបសថសីលអំពីបុគគ 

លដៃទមនភិកខជេដើមុ  មកលដ៏គួរចុះ េបើទុកជដល់េពល្រពះ ទិតយរះខពស់េឡើង្របមណេពញពន្លឺ 

ធំេទើបសមទនក្តី ក៏េឈម ះថបនសមទនេ យ្របៃព េឈម ះថបនរក នូវអុេបសថសីលេពញកល 

កំណត់១ៃថង១យប់េ យបរបូិរណ៌ េ្រពះអនកសមទនបន េធើ្វនូវអុេបសថកលមិនេ យខ្វះខត ទំងវរិ 

តិេចតនេ តក៏េកើតភ្ល មបរបូិណ៌ កនងសន្ត នុ  នឹងបនផ និសង េ្រចើន។  

កលេបើអុបសកអុបសិក នឹងសមទននូវអុេបសថសីល ្របកប្រពមេ យអងគ ៨ ជបេចចកសមទន 

អំពីបុគគលដៃទគឺ ភិកខរ ឺ មេណរេនះគបបីសូ្រតនមស ករុ  ថ្វ យរលឹកដល់គុណ្រពះរតនៃ្រត េ យស 

េងខបជមុនរចួេហើយ ្រតូវសូមអុេបសថ សីល្រពមទំង្រពះៃ្រតសរណគមន៍ពីភិកខរ ឺ មេណរែដលខ្លននឹងុ ូ  

សមទនេនះថ៖  
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អុកស មយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិ សរេណន សហ អដ្ឋ សី និ យចមិ។ 

ទុតិយមប ិមយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរ េណន សហ អដ្ឋ សី និ យចមិ 

តតិយមប ិមយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរ េណន សហ អដ្ឋ សី និ យចមិ 

េបើមន ក់ែអងសូមប្តរូ  មយំ,យចម ថ អហំ, យចម វញិ  

ែ្របថ សូមេគរព បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនខញំ្រពះករុ ទំង យុ  សូមសីលទំង យ៨មួយអេន្លើេ  

យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមប្ីរបេយជន៍រក េផ ងៗគន  បពិត ្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ េម ្ត  

េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ យ នូវសីលដល់ ខញំ្រពះករុ ទំង យ។ុ  

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនខញំ្រពះករុ ទំង យុ  សូមលីលទំង យ៨មួយអេន្លើ េ យ្រពះៃ្រតសរណគ 

មន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន  បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនសូម្រពះករុ េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុ 

េ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យុ ជគំរប់ពីរដងផង។ 

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន ខញំ្រពះករុ ទំង យសូមុ  លីលទំង យ ៨មួយអេន្លើ េ យ្រពះៃ្រតសរណ 

គមន៍ េដើមប្ីរបេយជន៍រក េផ ងៗគន  បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនសូម្រពះករុ េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុ 

េ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យជគំរប់បីដងផង។ុ   

េបើមន ក់ែអងប្តូរ្រតង់ខញំ្រពះករុ ទំង យថុ  ខញំ្រពះករុ វញុ ិ  

រនឹឺងសូមថ៖ 

អុកស មយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរេណនសហ អដ្ឋងគសមនគំ អុេបសថំ យចមិ។ 

ទុតិយមប ិមយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរេណនសហ អដ្ឋងគសមនគំ អុេបសថំ យចមិ 

តតិយមប ិមយំ ភេន្ត វសំុវសំុិ ិ  រកខនថ យ តិសរេណនសហ អដ្ឋងគសមនគំ អុេបសថំ យចមិ 

េបើមន ក់ែអងសូមប្តរូ  មយំ,យចម ថ អហំ, យចម វញិ 

ែ្របថ សូមេគរព បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន ខញំ្រពះករុ ទំង យុ  សូមនូវអុេប សថលីល្របកប្រពម 

េ យអងគ៨ មួយអេន្លើេ យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េដើមប្ីរបេយជន៍នឹងរក េផ ងៗគន  បពិត្រពះករុ  
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ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យ។ុ  

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន ខញំ្រពះករុ ទំង យុ  សូមនូវអុេបសថលីល្របកប្រពម េ យអងគ៨ មួយអ 

េន្លើេ យ្រពះ្រតៃសរណគមន៍ េដើមបី្របេយជន៍រក េផ ងៗគន  បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ  

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះ េ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យុ  ជគំរប់ពីរដងផង។ 

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន ខញំ្រពះករុ ទំង យុ  សូមនូវអុេបសថលីល្របកប្រពម េ យអងគ៨ មួយអ 

េន្លើេ យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍េដើមបី្របេយជន៍ រក េផ ងៗគន  បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ  

េម ្ត េធ្វើនូវេសចក្តីអនុេ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះករុ ទំង យជគំរប់បីដងផង។ុ  

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ េម ្ដ េធ្វើនូវេសចក្ដីអនុេ្រគះេ យនូវសីលដល់ខញំ្រពះុ  (ករុ / 

ករុ ទំង យ)។ 

     សូមដូេចនះក៏បន មេសចក្ដីេពញចិត្ដរបស់អនកសូម េសចក្ដីអធិបបយអំពីអនកសូមែតមន ក់ និងេ្រចើន 

នក់េនះ ដូចគន នឹងវធីសូមនិចចសីលដូចខងេដើម។ិ  

រចួេហើយេ កអនកេ យសីលេ ក ំង នេម ៣ចប់ េហើយេ កេ យ្រពះៃ្រតសរណគមន៍ អនកស 

មទន្រតូវទទួលថ មេ កដូចវធីសមទននិចចសីលខងេដើមិ  រចួេហើយេ កេ យនូវអុេបសថសី 

លជបេចចកសមទនថ៖ 

ប តិប  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំុ្រពះករុ សូមសម ទននូវសិកខ បទ គឺេចតនជេហ 

តុេវៀរចកកិរយិេធ្វើសត្វ មនជីវតេ យធ្ល ក់ចុះកនងគន្លងិ ុ  គឺសំ ប់សត្វ។  

អទិនន ទន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចតនជេហតុ 

េវៀរចកកិរយិកន់យកនូវវតថែដលេគមិនបនុ  េ យេ យ កយរេឺ យ ច។ 

អ្រពហមចរយិ េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចតនជេហតុ 
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េវៀរចកកិរយិ្រប្រពិត្តធម៌មិន្របេសើរ គឺេសពនូវេមថុនធមម។ 

មុ ទ េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទនុ  នូវសិកខ បទ គឺេចតនជេហតុ 

េវៀរចកកិរយិេពលនូវពកយកុហក។ 

សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមុ  សមទននូវសិកខ បទគឺ 

េចតនជេហតុេវៀរចកេហតុជទី ំង ៃនេសចក្តី្របមទគឺ ផឹកនូវទឹក្រសវងគឺសុឹ  និងេមរយ័។ 

វកលេភជនិ  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចតនជេហ 

តុេវៀរចកកិរយិបរេិភគនូវេភជន រកនងកលខុស។ុ  

នចចគីត ទិតវសូកទស និ  ម គនធវេលបនធរណមណ្ឌ និ  វភូសិ  ន ្ឋ ន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយ 

មិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទនុ  នូវសិកខ បទ គឺេចតនជេហតុ េវៀរចកកិរយិ  ំនិងេ្រច ង និងេមើលនូវ 

ែលបងែដលជស្រតូវដល់កុសលធម៌ និងកិរយិ្រទ្រទង់ និង្រប ប់ និង ក់ែតងស្អិត ្អ ង ងកយេ  

យផក កំរង និងេ្រគ ង្រកអូប និងេ្រគ ង បេផ ងៗ។ 

អុចច សយនម សយន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវសិកខ បទុ  គឺេចត 

នជេហតុេវៀរចកទីេសនសនៈ ដ៏ខពស់ហួស្របមណ និងទីេសនសនៈដ៏្របេសើរ។ 

រចួអនកសមទនសូ្រតកំណត់អុេបសថកលថ៖ 

អិមំ អដ្ឋងគសមនន គតំ ពុទធបបញញ ត្តំ អុេបថំ អិមពច  រត្តឹ អិមពជ  ទិវសិំ សមមេទវ អភិ រកខិតំុ សមទិយមិ 

ខញំ្រពះករុ សូមសមទននូវអុេបសថសីលុ  ដ៏្របកប្រពមេ យអងគ៨ ែដល្រពះ សមម សមពទធជមច ស់្រទុ  

ង់្រ ស់បញញ ត្តិទុកេហើយេនះ េដើមបនឹីងរក េ យបរបូិរណ៌ ្របៃពអស់កលកំណត់ៃថងេនះនិងយប់េនះ 

សូមកុសលចូរជអុបនិស ័យេធ្វើេ យ ចបស់នូវ្រពះនិព្វ ន ៃអដ៏ នគតេទមុខេនះេ ង។ 

រចួេហើយេ កអនកេ យសីល េ កេពល ស់េតឿនេ្រកើនរលឹំកថ 



 8

អិមនិ អដ្ឋ  សិកខ បទនិ  ធុកំ  អុេបសថសីលវេសន  អិ 

មពច រត្តឹ អិមពច  ទិវសំ ធុកំ ក ្វ អបបមេទន សមម រកខិតព្វំ 

ែ្របថ អនកទំង យគបបីេធ្វើនូវសិកខ បទទំ យ៨េនះេ យ្របៃព ្រតូវរក េ យល្អអស់កល្រតឹម 

១យប់១ៃថងេនះេ យេសចក្តីមិន្របមទ គឺថកំុេធ្វើ្របែហសេឡើយ។  

អនកសមទន្រតវូទទួលថ ម ភេន្ត ែ្របថ ករុ េ កមច ស់។ 

េហើយេ ក សំែដង និសង សីលេ យ ្ត ប់តេទេទៀតថ៖ 

សីេលន សុគតឹ យន្តិ សីេលន េភគសមបទសីេលន និព្វតឹុ  យន្តិ ត ម  សីលំវេ ធេយិ  

ែ្របថ សត្វទំង យេទកន់ ថ នសួគ៌បនក៏េ្រពះសីល សត្វទំង យបនបរបូិណ៌េ យេភគៈក៏ 

េ្រពះសីល សត្វទំង យបនេទកន់ទីរលំត់ទុកខ គឺ្រពះនិព្វ ន ក៏េ្រពះសីល េ្រពះេហតុេនះ បុគគលជ 

សបបរសុ  គបបជំីរះនូវសីលេ យបរសុិទធ កំុេ យេ ហមង។ 

អនកសមទន្រតវូទទួលថ ធុ ្របៃពេហើយ។  

វធីសមទនអុេបសថសីលជបេចចកសមទនចប់ែតបុ៉េណ្ណះ។ិ  

 


