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 អារម្ភកថា 
     សីល សមាធិ បញ្ញា ន េះជាឫសគល់បដិបត្តិរបស់ព្រេះរុទ្ធសាសនា, សីល ព្តូ្វ
រកាសីលឲ្យបរិសុទ្ធនដើម្បីឲ្យចិត្តសងប់, នវលាណាចិត្តសងប់ ក៏នកីត្សមាធិនរលន ីងរកា ូវ
សមាធិននាេះបា លអន ី បញ្ញា ក៏នកីត្ន ីង។ នធវីឲ្យន ីងបា សាា ល់ភាររិត្របស់ធម្ម
ជាតិ្ន ចិត្ត។ ន ីញទុ្កខកំរុងនកីត្ន ីង ន ី ន ីញន តុ្ដដលនាំឲ្យនកីត្ទុ្កខ  ិងសាា ល់
ផ្លូវនដើម្បីឲ្យរួចផុ្ត្ទុ្កខ៕ 
             ១ សីលវិរតិ្នចត្នាដដលនវៀរចាកអំនរីអាព្កក់, ការកា ់ឬព្បព្រឹត្តលអនោ កា 
វាចា, ការមិ្ ព្បព្រឹត្តក លងសិកាខ បទ្ឬវិ  បបញ្ាត្តិ  ។ ការកា ់ចរិយាលអ; ការសព្ងួម្; អងា
ន ចរិយា; ចរិត្, ចរិយា; មារយាទ្លអ; នសចកដីលអ; គតិ្;លកខណៈ;  ិសស ័; អធាព្ស័ ; 
សភារ; ព្បព្កតី្; ទ្មាល ប់; សណាដ ប់ធ្នា ប់; ធម្មជាតិ្; ធម្មតា ។ 

              ២ សមាធិ ដំនណីរតាំងស៊ប់មាំន ចិត្ត, ការចុេះចិត្តស៊ប់ឬសលុងចិត្តកាុងគ លង
អារម្មណ៍ដដលរំរឹង, ការ ឹករំរឹងសលុងចិត្ត;ដំនណីរសលុងចិត្តស៊ប់នៅ កាុងអងាឈា ចនព្មី្ សមាធិ។ 
            ៣ បញ្ញា  ព្បាជាា   នសចកដីដឹងទូ្នៅ; នសចកដីដឹងនកីត្អំរីការ នរៀ , សាដ ប់, គិត្, 
សួរ; ការដឹងចាស់ ូវនសចកដីរិត្នោ បញ្ញា ,ជារិនសសបញ្ញា ន េះដឹងចាស់កាុងសចចធម៌្ 
នោ បញ្ញា ។ 
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ទីពឹងសម្រាប់ខ្ញុំ 
3 

            ទរឹីង (ដទទ) របសក្លុបពុ្ថ     ក្ នុងសាសនាត្ ះ   ត្វៀវចាក្សីលណាត្ ើយ 
អនក្ណា     គប្បីត្ោល វូការក្ណំថ ់វូអា សិងស     ទ សីលត្នាះបា  ។    ទកឹ្គ ឺ
សីល រមមងជព្មះ       វូម ទលិណា   របស់រួក្សថវមា ជីវថិ    ក្ នុងត្ោក្ត្ ះបា  
សទឹងត្ ម្ ះគង្គា ក្ ត ី យមនុាក្ត ី  សរភកូ្ ត ី   អចរិវថកី្ ត ី ម ីក្ត ី មហា ទកី្ ត ី  ក្មិ៏ អាច 
ត្ដើមបី ងឹជព្មះ វូម ទលិ  របស់រួក្សថវត្នាះបា ត្ ើយ ។  សីលត្ ះ  មដលបគុាល 
រក្ាបា លអត្ ើយ  ជាអរយិសីល  មា ត្សចក្តពី្ថជាក្ព់្ថជំក្ព្ែត្រក្រមមងរមាា ប ់វូ 
ត្សចក្តពី្ែវលព់្ែវាយណា  របស់សថវទងំឡាយក្នុងត្ោក្ត្ ះបា   ខ្យលទ់ងំឡាយ 
ព្ប្ក្បត្ោយត្ភលៀង  ក្រ៏មាា ប ់វូត្សចក្តពី្ែវលព់្ែវាយត្នាះ  មិ បា ត្ ើយ      សូមបី 
ខ្ លមឹច ទ ព៍្ែ ម     មក្វមតុ្តត      មក្វមណី    រ លពឺ្រះច ័ ទដស៏្សទ  ់    ក្រ៏មាា បត់្សចក្ត ី
ព្ែវលព់្ែវាយត្នាះមិ បា មដរ ។  ក្ ល ិឯណា  ផ្សាយត្ៅ ក្នុងទបីត្ណាត យខ្យល ់ ងិទ ី
ព្ចាសខ្យលត់្សមើគ្នន     ក្ ល ិត្នាះ   ត្សមើត្ោយក្ល ិគសីឺល    ងឹមា ត្ ម្ ះមក្អំរីទណីា  
បា  ។ ទរឹីងដទទ ជាជត្ណតើ រត្ ើងត្ៅកា ឋ់ា សួគ ៌ឬក្ ៏ជាទវ រ    ក្ នុងក្រិយិាចលូត្ៅ 
កា  ់គរ គពឺ្រះ ោិវ   មដលត្សមើត្ោយសីល   ងឹមា មក្អំរីណា ។  រួក្ភិក្ ខុមដល 
មា ឥន្ទ ទិយស៍ព្ងួមត្ ើយ សអិថសាអ ងត្ ើយ ត្ោយត្ព្គឿងសអិថសាអ ងគសីឺល រមមងលអ 
បា   យា៉ាងណា  ព្រះោជាទងំឡាយមដលសអិថសាអ ងត្ ើយ  ត្ោយមក្វមកុាត   ងិ មក្វ 
មណីក្ត៏្ៅមថមិ លអបា  យា៉ាងត្នាះ ។  សីល  របស់អនក្មា សីលទងំឡាយ រមមង 
ក្ចំាថប់ង ់វូភយ័ មា ភយ័អំរីការថះិត្ដៀលខ្ ល ួជាត្ដើមបា  ត្ោយព្ប្ការទងំរួង 
ទងំញំុងក្ថិិ តសរទ     ងិត្សចក្តរីកី្ោយ ឲ្យត្ក្ើថបា សរវៗកាល ។   ក្ថាមខុ្ មដល 
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សមមតង វូអា សិងស      ទ សីលមដលជាប្ញសគលទ់ គណុទងំឡាយ    មា ក្រិយិា 
សមាល ប ់វូក្មាល ងំទ ត្ទសទងំឡាយ បណឌិ ថ គប្បីព្ជាប ់ដូចមដលបា ត្រៀបោបម់ក្ត្ ះឯង ។ 
គមពីរ វសិទុ ធមិគ ា សីល តិ្ទ ទស ភាគ ១ ទរ័ំរ ២០ - ២១ 

សលីមេវិធ សមិខេថ  អសម ឹ មោមខ  សញសខិេិតុំ 
សលីុំ  ហ ិ សពវសេបតតឹ  ឧបនាមេតិ   មសវិតិ ។ 

       បគុាលគប្បីសិក្ា វូសីល      ឲ្យជាសីលមដលខ្ ល ួសិក្ាលអ 
ត្ ើយក្នុងត្ោក្ត្ ះ    ត្ព្ោះថា     សីលមដលបគុាលត្សរត្ ើយ  
រមមងបត្ង្គអ  មក្ វូសមបថតទិងំរួង ។  

សលីុំ រមខេយ្យ  មេធាវី   បតថយាមនា  តមយា សញមខ 
បសុំសុំ  វិតតិោភព្ចា    មបច្ា  សមគេ   បមាទនុំ ។ 

        ជ អនក្មា ព្ាជាញ    កាលចងប់ា  វូត្សចក្តសីខុ្ ៣ យា៉ាង គ ឺ
ត្សចក្តសីរត្សើរ ១ ការបា  វូត្សចក្តតី្ព្ថក្អរ ១ ការលះត្ោត្ ះ 
ត្ៅត្ ើយ  រយីោយក្នុងឋា សួគ ៌១  គប្បីរក្ា វូសីល ។ 

 សលីវា  ហ ិ ពហូ  េិមតត  សញ្ញមេនាធិគច្ឆតិ   
             ទញសសមីោ បន   េិមតតហ ិ  ធុំសមត  បាបាច្រ ុំ ។ 

      រិថណាស់        បគុ ាលអនក្មា សីល        រមមងបា  វូមិថត       
ទងំឡាយត្ព្ចើ      ត្ោយការសព្ងួម      ចកំ្ណក្បគុាលព្ទុសតសីល   
កាលព្ប្ព្រឹថតអាព្ែក្ ់  រមមងឃ្លល ថចាក្មិថតទងំឡាយ  ។ 
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           អវណ្ណ ព្ចា   អខិតតិញ្ា    ទញសសមីោ  លភមត   នមោ 
វណ្ណុំ   ខិតតុំ   បសុំសញ្ា    សទា   លភតិ  សលីវា ។ 

        ជ ព្ទុសតសីល        រមមងបា  វូត្ទសផ្សង            វូោក្យត្គ
ថះិត្ដៀលផ្សង  ឯជ មា សីល   រមមងបា  វូគណុផ្សង   វូក្ថិ តសិរទ 
ផ្សង    វូត្សចក្តសីរត្សើរផ្សង  សរវៗកាល ។ 

អាទិ    សលីុំ   បតិដ្ធា    ច្   ខលាណានញ្ា    ាតញខុំ 
បេញខុំ   សពវធាម នុំ     តស្មម    សលីុំ    វិមស្មធមយ្  ។ 

          សីលជាខាងត្ដើម  ជាទតី្តងំ   ជាត្មទ ក្លាណធម ៌   ងិជា 
ព្ប្ធា ទ ធមទ៌ងំរួង   ត្ព្ោះត្ ថតុ្នាះ   បគុ ាលគប្បីជព្មះសីល ។ 

មវោ   ច្  សុំវរ ុំ   សលីុំ   ច្ិតតសស   អភិហាសនុំ 
តិតថញ្ា    សពវពញទាា នុំ    តស្មម    សលីុំ    វិមស្មធមយ្ ។ 

           សីលជាព្ចរំាង  ជាទ ំប ់ ជាត្ព្គឿងញំុងចថិ តឲ្យរកី្ោយ  ទងំជា
ក្រំងរ់បស់ព្រះរទុ ធព្គបព់្រះអងា      ត្ព្ោះត្ ថតុ្នាះ    បគុ ាលគប្ប ី
ជព្មះ វូសីល ។ 

សលីុំ  ពលុំ   អបបដិេុំ     សលីុំ  អាវញធេញតតេុំ 
សលីុំ   អាភរណ្ុំ    មសដាុំ   សលីុំ   ខវច្េពភញតុំ  ។ 

          សីលជាក្មាល ងំរក្ត្ព្ប្ៀបផ្សឹទមមិ បា     សីលជាអាវធុដឧ៏ថតម  
សីលជាត្ព្គឿងអាភរណៈដព៏្ប្ត្សើរ          សីលជាត្ព្គឿងត្ព្កាះយា៉ាង        
អសាា រយ  ។ 
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សលីុំ    មសតញ   េមហសមខេ    សលីុំ   គមនាា    អនញតតមោ 

សលីុំ   វិមលបនុំ    មសដាុំ     មយ្ន  វាតិ  ទិមស្ម  ទិសុំ ។ 
          សីលជាសាព  មា សក្តធិ ំ      សីលជាត្ព្គឿងព្ែអូបដព៏្ប្ត្សើរ 
សីលជាត្ព្គឿងោបដព៏្ប្ត្សើរ      មថងបក្ត់្ៅសរវៗទសិ ។ 

សលីុំ   សេពលមេវគេុំ   សលីុំ   បាមថយ្យេញតតេុំ 
សលីុំ   មសមដ្ធា    អតិវាមហា   មយ្ន  វាតិ  ទិមស្ម  ទិសុំ ។ 

           សីលជាក្ញ្ា បប់ាយដព៏្ប្ត្សើរ    សីលជាត្សៀវដឧ៏ថតម  សីល 
ជាវា  ៈដព៏្ប្ត្សើរសព្មាបត់្ៅកា ទ់សិទងំរួង ។ 

ឥមធវ    និនទុំ   លភតិ   មបច្ចា បាមយ្   ច្   ទញេមមនា 
សពវតថ   ទញេមមនា   ព្ចមោ   សមីលសញ    អសាហមិោ ។ 

          បគុ ាលោលមា ចថិតអាព្ែក្ក់្ នុងទទីងំរួង       មិ ត្តងំមាកំ្នងុ
សីលទងំឡាយ   រមមងបា  វូត្សចក្ត ីនិាទ ក្ នុងត្ោក្ត្ ះផ្សង   លះុ 
លះត្ោក្ត្ ះត្ៅត្ ើយ   រមមងមា ចថិតជាទកុ្ ខក្ នុងអបាយផ្សង  ។ 

ឥមធវ  ខិតតឹ   លភតិ    មបច្ា   សមគេ   ច្  សញេមនា 
សពវតថ   សញេមនា   ធីមោ  សមីលសញ  សញសាហមិោ ។ 

         អនក្ព្ាជញមា ចថិ តលអក្ នុងទទីងំរួង    ត្តងំមាកំ្នុងសីលទងំឡាយ 
រមមងបា  វូក្ថិិ តសរទ    ក្ នុងត្ោក្ត្ ះផ្សង     លះុលះត្ោក្ត្ ះត្ៅ   
រមមងមា ចថិតរកី្ោយក្នងុឋា សួគផ៌្សង ។ 
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សលីមេវ  ឥធុំ   អគេុំ   បញ្ញវា  បន   ឧតតមា 

េនញមសសសញ  ច្  មទមវសញ  សលីបញ្ញញ ណ្មោ  ជយ្នតិ  ។ 
           សីលជាក្រូំលក្នុងត្ោក្ត្ ះ     ចកំ្ណក្បគុាលមា ព្ាជាញ ក្ ៏
ឧថតមមដរ   ជយ័ជមនះក្នងុម សុសត្ោក្ ងិត្ទវត្ោក្  ត្ព្ោះសីល 
 ងិបញ្ញា  ។                        បិដក្ត្លខ្ ៥៧ ទរំ័រ ២៨ 
              អានិសងសសលីរបសអ់នខានសលី ៥ យា៉ា ង 

3 
១ អបបាទាធិខរណ្ុំ  េហនតុំ  មោគខេនាុំ  អធិគច្ឆតិ  មថងបា 
 វូត្ភាគសមបថត ិ ត្ោយមិ មា ត្សចក្តពី្ប្មាទជាត្ ថ ុ។ 
២ ខលាមណា  ខិតុំតសមទាទ   អពភគេច្ឆតិ  ក្ថិ តសិរទដរិ៏ត្ោះមថង
ផ្សាយត្ៅសរទទសិ ។ 
៣ វិស្មរមទា ឧបសងកេតិ  ចលូត្ៅកា ទ់ពី្ប្ជ ុំបរស័ិទណាៗមថង
មា ត្សចក្តតី្ក្ លៀវកាល  ។ 
៤ អសេមញម ហ្    ខលុំ   ខមោតិ  មថងមិ វត្ងវងត្ធវើមរណកាល ។ 
៥ ខយ្សស   មភទា    បរេមរណា  សញគតិ   ឧបបជជតិ  លះុមបក្
ធាល យោងកាយបនាទ បអំ់រីត្សចក្តសីាល បក់្ថងត្ៅត្ក្ើថក្នុងសគុថ ិ។ 
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       មាន លគ បថទីងំឡាយ បគុ ាលក្នុងត្ោក្ត្ ះជាអនក្មា សីល បរបូិណ៌
ត្ោយសីល  មថងបា  វូគ ំរទ ត្ភាគៈដធ៏ ំ  រីត្ព្ោះមា ត្សចក្តមិី ព្ប្មាទជា
ត្ ថ ុត្ ះ    គជឺាអា សិងស     ទ ី  ១   របស់អនក្មា សីល  បរបូិណ៌ត្ោយសីល ។ 
          មាន លគ បថទីងំឡាយ      ោក្យដទទត្ៅមា ថត្ៅត្ទៀថ       ក្ថិ តសិរទដល៏អ          
របស់អនក្មា សីល បរបូិណ៌ត្ោយសីល រមមងខ្ ារខាា យត្ៅ  ត្ ះ    គជឺាអា សិងស      
ទ ី  ២   របស់អនក្មា សីល  បរបូិណ៌ត្ោយសីល ។ 
         មាន លគ បថទីងំឡាយ         ោក្យដទទ     ត្ៅមា ថត្ៅត្ទៀថ     បគុ ាលអនក្ 
មា សីល     បរបូិណ៌ត្ោយសីល      រមមងចលូត្ៅរក្បរស័ិទណា   ត្ទះជាខ្ថតយិ 
បរស័ិទក្ត ី ព្ោ មណបរស័ិទក្ត ី   គ បថបីរស័ិទក្ត ី    សមណបរស័ិទក្ត ី      ជាអនក្ 
ត្ក្លៀវកាល  ជាអនក្មា មខុ្មិ សំយងុចះុ  (មិ ខាា ស )   ត្ ះ    គជឺាអា សិងស    ទ ី ៣      
របស់អនក្មា សីល  បរបូិណ៌ត្ោយសីល ។ 
         មាន លគ បថទីងំឡាយ      ោក្យដទទត្ៅ    មា ថត្ៅត្ទៀថ        បគុ ាលអនក្ 
មា សីល     បរបូិណ៌ត្ោយសីល    ជាអនក្មិ វត្ងវងត្ធវើមរណកាល    ត្ ះ    គជឺា 
អា សិងស     ទ ី  ៤     របស់អនក្មា សីល   បរបូិណ៌ត្ោយសីល ។ 
         មាន លគ បថទីងំឡាយ   ោក្យដទទ     ត្ៅមា ថត្ៅត្ទៀថ    បគុ ាលអនក្មា  
សីល បរបូិណ៌ត្ោយសីល លះុទោំយកាយ  បនាទ បអំ់រីត្សចក្តសីាល បត់្ៅ     រមមង 
ចលូត្ៅត្ក្ើថ   ក្ នុងសគុថ ិ  សួគ ៌ត្ទវត្ោក្    ត្ ះ   គជឺាអា សិងស     ទ ី   ៥  របស់ 
អនក្មា សីល   បរបូិណ៌ត្ោយសីល ។      បិដក្ ៤១ ទរ័ំរ ៤២២ 

 
បញគេលានខរម្របម្រពឹតតលអមហើយ្រមេងរខីោយ្ខនញងមោខទា ុំងពីរ។ 
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សត្វចាម្រី  
           ចាម្រី គឺសត្វចត្ុបាទ្ម្ួ ព្បនេទ្ មា នោម្ដវងៗសម្បុរសនព្សាបខ្លួ  មា 
សំណំុក ទុ សព្ត្នសាលេលឺថាល  មា រូបសណាា  ព្សនដៀង ឹងព្កបី ប ុដ តមាឌតូ្ចជាង
ព្កបី។ មា កំនណីត្រស់នៅកាុងព្បនទ្សព្ត្ជាក់ ដូចព្បនទ្សទី្នបត្៍ជានដើម្ នគនព្ចី 
 កសំណំុសក់ក ទុ សត្វន េះនធវីជាដស៊ នៅថា វាលវីជ ី។  
           តាម្រជជព្បនរណីតាំងរីបុោណកាលនរៀងម្ក វាលវជី ី ន េះោប់បញ្ចលូកាុង 
ោជកកុធេណឌ ទងំ ៥ នឈាម េះ, ចាម្រី ជាសត្វព្ប ត័្ាជា ិចចម្ិ ឲ្យសក់ក ទ ុវា 
ព្បឡាក់ព្ប ូស ។ នៅកាុងគម្ពរីព្រេះរុទ្ធសាសនា ព្រេះរុទ្ធជាមាច ស់ បា  កសភារន 
កតីព្សឡាញ់របស់សត្វចាម្រី ឧបមានៅ ឹងសីលថា៖ 
            កិកីវ អណឌ ំ ចម្រីវ វាលធឹ បិ ំវ បុត្តំ    ំវ ឯកកំ ត្នេវ  
            សីលំ អ ុរកខមា កា សុនបសលា នោេ សទ សគារវា ។  
           សត្វព្ត្នដវ ិច រកា ូវស៊ុត្វា យា ងណាម្ញិ  
           សត្វចាម្រី រកា ូវក ទ ុវា យា ងណាម្ញិ  
           មាតារកា ូវបុព្តាដត្ម្ួ  យា ងណាម្ញិ  
           ជ មា ដេាកដត្មាខ ងរកា ូវដេាក យា ងណាម្ញិ  
អាកទងំឡា  កំរុងរកាសលី ជាអាកមា សីលជាទី្ព្សឡាញ់នព្កដលង ចូរជាអាក
ព្បកបនោ នសចកដីនគាររសលី ឲ្យបា សរវកាល ក៏យា ងននាេះដដរ ។ (បិ.៥២) 
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មទាសននសលីវបិតតិរបសអ់នខម្រទុសតសលី ៥ យា៉ា ង 
3 

១ បាទាធិខរណ្ុំ   េហតិ   មោគជានិ  និគេច្ឆតិ    មថងដល ់វូ
ត្សចក្តវីនិាសសមបថតយិា៉ាងធ ំ   ត្ោយមា ត្សចក្តពី្ប្មាទជាត្ ថ ុ។ 
២ បាបមខ ខិតតិសមទាទ  អពភញគេច្ឆតិ    ក្ថិិ តសរទអាព្ែក្រ់មមងផ្សាយ 
ត្ៅសរវទសិ ។ 
៣ អវិស្មរមទា  ឧបសងកេតិ    ចលូត្ៅកា ទ់ពី្ប្ជ ុំបរស័ិទណាៗ 
ឥថមា ត្សចក្តតី្ក្ លៀវកាល  ។ 
៤ សេមញម ហ្   ខលុំ  ខមោតិ  មថងវត្ងវងត្ធវើមរណកាល ។ 
៥ ខយ្សស  មភទា  បរេមរណា  ទញគេតិ  ឧបបជជតិ លះុមបក្ធាល យ
ោងកាយបនាទ បអំ់រីត្សចក្តសីាល ប ់ មថងត្ៅត្ក្ើថក្នុងទគុ ាថ ិ។ 

 

ធម្មសង្គហៈ ទំព័រ ៦៨- ៦៩ 
 
 

      

    ដេើរគិត    ដេកគិត   អង្គុយគិត 

          ឈរគិត ដទើបគំនិតគិតមានបញ្ញា  ។ 
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មសៀវមៅមដលមរៀបមរៀងមដ្ធយ្ 
ខ្ញុំម្រពះខរ ញណាអាោម ោព អញិត សញជាត ិ

១ ពទុ្ ធកចិ្ចទ ំាងប្រ ំាប្រការ 
២ ឱ!ចៅហ្វា យខ ្ុំា 
៣ សមូកុំាច្ងចពៀរគ្នា  
៤ ធមមជាត ិ
៥ ប្រជុំាអសភុកមមដ្ធធ ន 
៦ ឱវាទ្ចោកចសដ្ធ ី
៧ អាថក៌ំាប ំាង កាយ វាចា ច្តិត 
៨ ប្ពះរាជកចិ្ច 
៩ គំានិតពិចារណា 
១០ មហ្វសង្រ្គា មចោក ភាគ ១ 
 ១១ អតប់ញ្ញា  
១២ ឱ! កនូខ ្ុំា 
បុរាណសភុាសិត  គយណាសប់្តងថ់ា លំាបកអស្ចច រយប្តងក់ារប្រប្ពឹតត ។ 

 
 



ព្រះសីលវត្ថេរ 

ត្រៀបត្រៀងត្ោយ ភកិ្ ខុសមថធត្ោ អុិថ សជុាថ ិ   11 

 

មពញច្ិតត 
       mtiriHគន់nigEklម្អGMBIsMNak;mCÄdæanTUeTA ប ើមិ្ត្តៗ អ្នក
អានចង់រិិះគន់ ឬមានបោ ល់បសេងៗsUmTMnak;TMngelx

TUrs½BÞដូចខាងបរោម្៖ 

                             ០៩០ ៦៩ ៦៩ ០៩ ០១២ ៨៩ ០០ ២២ 
 ០៧០ ៨៩ ០០ ២២ …… 

                        វថតោជបូណ៌ព្ែុងត្សៀមោបត្ខ្ថតត្សៀមោប 
                                ទ ព្រះោជាណាចព្ែក្មពុជា                      

                                  ទថា   ៩ ត្ោជ មខ្  ផ្សលាុ  ឆ្ន ំមមីឆក័្ រ>ស ២៥៥៨ 

          ត្សៀវត្ៅត្បាះរមុពត្ ះសលរី់ទកឹ្ព្ាក្ ់   ឱ! ក្ ូខ្ ញុ ំ  យក្មក្ត្បាះរមុពក្ ូត្សៀវត្ៅត្ ះ
មួយក្ាលត្ទៀថ សូមរទុ ធបរសិ័ទព្គបគ់្នន ព្ជាប វូរ័ថម៌ា ត្ ះ ។  

បញណ្យ 
 suexa  buBaØsS  ]c©eya 
 karsnSMbuNünaMmknUvesckþIsux។ 

                sBVTanM FmµTanM Cinati 
FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg។ 

 sUmGnuemaTna¡¡¡ 
 

 




