
សុ�សិត ែខ�រ

សុ�សិត ែខ�រ � ��    ខ�ី ៗ  ែត �ន អត�ន័យ  េ�� �ជះ    �  ឱ�ទ ល�ៗ  ែដល �ន �បេ�ជន៍ គួរ េរ�ន គួរ �� ប់។ 

ទំព័រ េនះគឺ � ក�មង �បមូល ផ�ុំ សុ�សិត ែខ�រ ដក �សង់ េចញ ពី េស�វ េ��បមូល �សិត ែខ�រ  ផ�យ េចញ ពី 

ស�គម សេម�ច  ជួន �ត ។ក

 

�កអ�ី�កចុះ កំុឲ�ែត�កគំនិត។

�កមំុដណ�ឹ ង�� យ  េម�៉យដណ�ឹ ងចិត�។

�កេពវេង�ងបឹង។

�ត់ទឹកមិន�ច់  �ត់�ច់�ឈឺ។

�ប់បំពង់  រង់�ំទឹកេភ��ង។

�របុ៉នភ�ំមិនគិត  េ�គិតឯស�រែបក�ត់។

�រលំ�ក �ត�វ គិត ឲ� ធូរ �រយូរ �ត�វ គិត ឲ� �ប់ ។

�រ មិន េប�ត េប�ន ��  � �បភព ៃន សន�ិសុខ ក�ុ

�� ៃដ�ន�យុយូរ�ងជីវតិ

 

 

ង  ៃផ� េ�ក។ (�ពះ ធម�វេ�ត�ម តុង  ឈួន)

�រ អប់រ ំគឺ ��រ ហ�ឹក ហ�ឺន នួវ ស�� នុ�ព  ែដល � េ�គ�ង ព�ងីក បណ�ុ ះ  ឬ បេង�ន ចំេណះ វ�ិ� ។

�រយល់ដឹងែតមួយដង �ចេធ�ឲ�ជីវតិ�ំងមូល�នន័យ។

�រេធ�វនិិេ�គចំេណះដឹងែតង�ំមកនូវផល�បេ�ជន៍ដ៏�បេសរបំផុត។

េ�កៗ សឹកែត�ត់ �តេ�ក ែឆ�តែតេ�ះ�កបី។

េ�រមិន�ក់ទឹក។

េ�� ៃថ�មិនេស�េ�� ចិត�។

េ�� សីុ�ក់  �ត�ក់សីុេ��។

កំ�� ញ�� ប់េ��ះ�ត់  ែខ�ក �� ប់េ��ះ�ចម៍។

កំហុស រែមង �ន ដល់ អ�ក េធ� អ�ក េ� ឥត អំេព �ន អ�ី នឹង ខុស។

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Khmer_Proverb.jpg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%93_%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%8F


កំុេខ�ក�មខ�ល់ កំុខ�ល់�មរលក។

កំុគូរមុន គិត។

កំុ ជិះ ចេង�រ េលក ខ�ួន ឯង  ក�ល ទូល កែ��� ង កំុ េក�ង �� ង  កំុ េដក ទទូរ �ំ សំ�ង  កំុ�ង �ពះ េ��ស 

�ត�វែត �បឹង។

កំុេ�� ះនឹង�សី  កំុក�ីនឹង�� ឯង។

កំុេដកផ�ងេ�ពង  កំុវេង�ងខុសផ�ូវ។

កំុេដក �ំ �� ប់  អង�ុយ �ំ�ន  �� ស ល�ង់េទប េចះ �� ស �កេទប �ន ដឹង ខ�ួន� ល�ង់ គង់�ន� ��ជ�

កំុ �� ប់ មុន រស់ រស់ េហយ សឹម �� ប់ ចូរ េសព អ�ក��ជ� កំុ ��ប់ មនុស��ល។ (�ពះ �គ� ធម� បណ�ិ ត 

គង់ សឹុម)

កំុ�ំ�ស�វេ�ផ�ូវដំរ។ី

កំុទុកចិត� េមឃ  កំុទុកចិត��� យ កំុទុកចិត��បពន���� ន��យ  កំុទុកចិត��� យ��� នបំណុល។

កំុទំុមុន�ស�ល។

កំុផ�ុក�មទូកែថ�។

កំុពត់�សេ�  កំុ�បេ��សីខូច។

កំុ�ក់មុខយក�   កំុ�ក់ែស�ក�� ។

កំុពូតែផ�ង�ដំុ   កំុយកភ�ំ��ប់អង�ុយ។

កំុយក�សេ�េធ�ខ�ួច  កំុស�ម�ចេឈពុក។

កំុ�មុខដឹង  កំុទទឹងមុខសឹក។

កំុ  េរ�ន េ� ទំេនរ �ត �រកម� កំុ េរ�ន ប�� ក់�ំ �េពល េ��យ  កំុេរ�ន �បែហស េមល �យ �ំ េ�� យ 

កំុេរ�ន មិន េ�យ �ន ស�ូម �ចក។

កំុ �ង � េប �ន មិន �ច់ ខំ  េប រលំ មិន �ច់ ��ន។

កំុ េ�យ �ប�ពឹត�ទុច�រតិ េ�យ �រគប់មិ�ត លប ចង ពន�  លួច �ក់ �ន �សី ស�យស�ន់ ក�ត់ ចិត�

�បពន� េ�យ មួរ ហ�ង។
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េគខុសកំុ�លអរ េគ�ទរកំុ�លអួត ។

គិតមុនគូ

�� ន ក�� ំង  �� ន ប��  �� ន ��រ  �� ន ជិវតិ។

�� នពូជ �� នកំេណ ត

�� េ�ចនអន�មេ�� ច  �� ដូច�សេ�ចអន�មេ�។

គុក និង េ� គឺ េ�រ បេង�ត ឱសថល� េឆត េកត ពី េ�គ ដំណក េកត ពី �រ ងុយេ�ក មនុស� ក�ុង េ�ក 

េកត ពី កម�។

�គ��ចសិស�ខូច។

�គ��យ �� យ�។

គួរ គិត ជីវតិ ពំុ េទ�ង �ត់  ែតង ែត ែបរ បត់ �ន់ ក�ី �� ប់ ពំុ ែដល �ន �ស�ល ែ�ប �ប�ល �ប់ �ក�ប់

�� ត់សូន� �

េ�ដំេ�ខ�ង  ែក�កេហររ ំ

លង  រ�ំយកន�ុយ។

េ�គ�ងេ���ន

�ត់ កំហឹង េ�យ �បឹង អត់ េ�យ �ន  �ត់ �ល ��ន� េ�យ ��� បុគ�ល  �ត់ ចិត� �កេ��

�បេសរ ៃថ� ��  ក�ុង េ�កិយ។

�ត់ ចិត� �កក�ី េស�� ក�ុង �មត�� � េ�កិយ ដូច យក អំេ�ះ ចង ដំរ ី ពិ�ក េពក ៃ�ក គួរ េវ�រ មុន។

�� ត�យ �យចិត�។

�� ន�� ញ់ �ស�ញ់ល�។

ឃុបឃិត ជន �ល  �ល ទុក� ដល់ខ�ួន។

ឃុប ឃិត បណ�ិ ត  សុខ មួយ ជិវតិ ឥតទុ��  ។

េឃញ ��  េដក � ��  �� ប់ េឃញ ��  ��ប � ��  សំពះ។

េឃញ េគ េ� កំុ េ�យ �ន េឃញ េគ �ន កំុ េ�យ េ�។

េឃញ េឈ ពុក  កំុ �ល �ក់ គូទ អង�ុយ (ឬ កំុ �ល �ក់ គូទ េល)។

េឃញ ដំរ ីជុះ  កំុ ជុះ �ម ដំរ ី(ឬ ដំរ ីជុះ  កំុ ជុះ �ម ដំរ)ី។

េឃញ ថ�ុក �� ថ�ល់ ែ�កង កំហល់ កំហុស �ន។

េឃញ ពី�យ កំុ �ល �យ ��កក់ ល� លុះ េឃញ �ក់� េ��  ស េទប��ន  េប បេ�� យ �ម គំនិត 

ែដល គិត �� ន  នឹង រ�ំន េ��ះ �រ ខុស កំហុស ខ�ួន។
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េឃញ សម�ក � ខ�ឹម រុ��   យល់ ពួក ប��  � �មិ�ត  �ល �បឡំ � បណ�ិ ត  �ចឡំ �មក ពិត�បុ�� ។

�� ន កំុ�ល សីុ ងងុយ កំុ �ល េដក  យប់កំុ�លនិ�យ�មួយ�សី ។

�� ន ៃ�ក � �� ញ់  �ស�ញ់ ៃ�ក � ល� (ឬ ពិ� ៃ�ក � នឹង �� ន ��កក់បុ៉�� ន ៃ�ក � នឹង 

ចិត�)។

េឃ� មិន �� ច  េ� �� ច�� ។ (េរ�ង ��� ក់ �ខ�ិន)

េ�� ក លិច  អែម�ង អែណ� ត។

�� ល�កបី ជិះ �កបី �� លេ� ជិះ េ�។

�� លចិត� លំ�ក េពក ពិត  ដូច�� លពពក។

�� លេ� �កបី េ�យ ���  �� ល ចិត�ល� � េ�យ អំណត់។

�� ល ចិត� ឥត កំ�ញ់  េ�យ លះ បង់ កំុ �បណី។

�� ល នគរ េ�យ ពលរដ� �ប�ស�សី រួម �មគ�ី �ម រដ� បុរស �តិ។

ងប់ នឹង កូន �បពន� �ទព�   �ពះ � អភ័ព� េ��ះ �ប់ ចំណង។

ងប់ នឹង �តិ  �� ត ច�ប់។

ងប់ នឹង �ស ��ក់  ខូច យសស�� ។

ងប់ នឹង �ប� ស  ខូច �ពហ��រ។ី

ងប់នឹង�ប�ស ខូចេ�� ះមួយ�តិ។

ងប់ នឹង �សី  ចំណី ទុក�។

ងប់នឹង ែល�ង  ែតង ហិនេ�ច។

ងប់នឹងែល�ង  ែតងវ�ិស។

ងប់នឹង ��  ខូច �� រតី។

ងប់ នឹង �ក� សរេសរ  េគ � េភ�។

ងប់នឹង �ក� ប�� ប់ �� ប់ គំនិត។

ងប់ នឹង ស័ក�ិយស  ស�ុយ �ំង អស់ ក�ុង េ�កិយ។

ងប់នឹង ជំេន�  េរ�គំនិត។

�ប់ េដម�ី �តិ �តុភូមិ េទវ� ឥ�ន��ពហ� េ�មឲ� ពរ។

�ប់ ខ�ួន  សមសួន �ង �ប់ េករ �� េ�� ះ។

�ប់ គំនិត   ងងឹត ដល់�� ប់។

�ប់ �ំង រស់ ស�ុយ �ំង �សស់។

� ប់ៃដ េជង  េថ�ង �ង �ប់ �ក�សម�ី។

ង



�ប់នឹង �សី  ចៃ�ង មួយ �តិ។

�ប់ នឹង សំដី ដូច �តី កំ�� ញ។

� ប់នឹង �ចម៍ ឯង  �ក់ ែស�ង ដូច ែខ�ក។

�ប់ េ��ះ គំនិត   ដូច �ំ បិត ចិត ដង ឯង។

� ប់ �តិ  េ��ះ �� ត �មគ�ី។

�ប់នេ��យ  េ��ះ �� យ �ភ។

�ប់ ស�ួក  ដូច េ�� ក ទំុ។

�យ មិន ៃ�ក � នឹង �ន  �នមិនៃ�ក �នឹង អ�ក �ន សុខ  េចះ ក�ី មិន ៃ�ក � នឹង �� ស់ �ស�ក។

េងយ (ឬ េងប)  ស�ក  ឱន�ក់��ប់។

ចង់ធំខំពីតូច េប�� ចខួចកំុ�ប់ខឹង �រអ�ីឲ�េចះថ�ឹង កំុ�បឹងជុះ�មដំរ ី។

ចង់��ជ�ឲ�ខំ�បឹង ចងក�ិនតឹងរកសីុធូរ គំនិតមុនគំនូរ េរ�នេធ��គ��នេគ�ប់ ។

ចង់ឲ��នជួញអង�រ ចង់ឲ��កជួញ�ន។

ចង់េចះឲ�េធ�ល�ង់។

ចង់�ស�ចដូចប��  �ត�វឧស�ហ៍ដុសែដកដុល។

�ច�ច់កចិន េល�នអ�� តែខ�រ។

ចម�ល់គឺ�បិ�ៃន�រៃច��បឌិត។

ចម�ល់គឺ��រ�ប់េផ�មមិនែមន�ចុងប�� ប់ៃនប�� េទ។

ចេង��តផ�ះេ��ន ចេង��តចិត�េ�ពំុ�ន។

�ក់អង�រយកអ�� ម។

�នមួយ�វ ែលងអីរណ�ំ �� ។

�ញ់ច�តង�អស់����  �ញ់ត��  អស់កុសល។

�ញ់�ន��ពះ ឈ�ះ�ន��រ។

�ប់�� ម�ក់ចេង�រ។

�ប់េនះ�ប់េ�ះ មិនេ�� ះ�តង់�។

�ប់�ច���ក សំឡឹងេ��យ។

�ប់�តី�ន កំុឲ�ល�ក់ទឹក។

�ប់�តីៃដពីរត���ម �ក់អង�រយកអ�� ម�មមិនឈ�ះ អំុទូកេឡងភ�ំខំ�នៈ បង់�ពះេ�សំពះឯ

��ប (�រក�)។

ច



�ប់វល�ិមួយ រ��ួ យ�ល់េដម។

�ស់�ង�� ប់ �ល�ង�ប់ េក�ង�ងយំ។

ចិត� �ច់ េ� �សី ។

ចិត�ល� �កខ�ួន។

ចិត�ល� �កមិនយូរ។

ចិត��េទវវត� �ត់�េទវ�។

ចិ�� ឹមកូន��  �សងគុណ។

ចិ�� ឹមមនុស�ខូច ដូចចិ�� ឹម�� ។

ចូល ៃ�ព សត� ��វ រក អំ�វ ��  មក ជំុ ដល់ �ន ស�រ  និង ទឹក ឃ�ុំ ពួន សម�ំ  ឆី  �� ក់ ឯង ។

ចូលៃ�ព�ន់�ពឹក  ចង់សឹក�ន់េក�ង។

ចូលស�ឹង�មបទ  ចូល�ស�ក�ម�បេទស។

ចូរេមល�លែវង កំុេមល�លខ�ី។

ចូរេសពអ�ក��ជ� កំុ��ប់មនុស��ល។

េចះ ច�ប់ មិន �� ច ក�ី េចះ វន័ិយ មិន �� ច សង� ។

េចះដប់មិនេស��បសប់មួយ។

េចះឯង ឲ�ែ�កងេចះេគ។

េចះ មិន ែដល �ញ់ ។

េចះពីេរ�ន �នពីរក �កពីខ�ិល។

េចះមកពីេរ�ន  �នមកពីរក។

េ�ល �ច់ �ស�៉ ឆ�ឹង ទំ�រ េ� រងឹ �វ រក �ច់ ។

ចំេណះ�នពីេរ�ន �ន�នមកពីរក។

ចំេណះ ជិះ ក ឯង ។

ចំេណះវ�ិ� េ�កែចង�ត់ ទុក�សម�ត�ិសម�ូរ�ន េ�ះបី�កខ�ត់អត់បុ៉�� ន គង់ែត�ន��ន់

��ស័យ ។

ចំណី�� ញ់កំុទុក�ំែស�ក �បពន� �ប់ ែភ�ក កំុ ឲ� េដរ េ��យ ។

ចំណីេ�ចនមុខេ�ចនពិ� កូនេ�ចន�េ�ចនល� ។

ចុះទឹក�កេព េឡងេល�� ។

�� មិនេ� កណ�ុ រេឡង�ជ�។

�� យ�យ �យចិត�។

ឆ



�� ញ់�ត់មិនស�ិត ដូចចិត��� ញ់។

ឆ�ិនគំនិតពិត�ឆ�ិន�គប់�៉ងឆ�ិន េ�ពងសំ�ងផុតទុ�� ។

ឆ�ិនក�លសីុក�ល ឆ�ិនកន�ុយសីុកន�ុយ។

ែឆ��ំឲ�រក�� ស់ េ�ឆ�ឹះឲ�រក�យ។

ែឆ��ំ កំុ�ំែឆ�វញិ។

ែឆ��ល់�ចក រលក�ល់��ំង។

ែឆ��ព�សមិនែដល�ំ ផ�រ�ន់រ�ំមិនែដលេភ��ង។

ែឆ��ំឲ�រក�� ស់ េ�ឆ�ឹះឲ�រក�យ ។

�� ំង��គបនឹង។

ឆ�ុះក�� ក់ េធ�ចេន��។

ជក់នឹងែល�ង ែតងវ�ិស។

��រ�យក�ុង�រេធ��រ�រមួយ�នល� �ងពន�ល់េគពីរេប�បេធ��រ�រេ�ះ។

�តិ�ពូជ�ប ចង់េ�ទី�ប មិនចង់េឡងេធ�រ។

�តិ�អ�ក� �� ត់េស��មកិរ�ិ មិនេចញេក�ង�� ង ឯស�� ន�លេចញឫក�ង�៉ង �� ត់េស��ត

�ស�ង េ��ះ�ព�យមិនឈប់ ។

�ងទងសីុរងកំែបក  �ងែដកសីុែហកនឹងៃដ។

�ងមិនេកតបេ�� សែដក។

�ជេ�បុ៉នគល់ មិនយល់បុ៉នសក់។

��យរេអ�ច ដូចបបរេ�� ល។

�ជ�ក�� ប់ េ��ះ�ច់។

ជួញ�តកំុឈប់�ន េបចង់�នកំុ�� ចបង់។

ជំពប់េជងគង់�ក់ ជំពប់�ត់បង់��ក់។

េ�ជមដូចម�ត។

ៃ�ជេ�ម�សេ� ��វេ�មបឹង។

េ��ដូច ក�ិត�ន។

េ��ែត�ត់ គំនិត�ក់កំែផល។

�ជះ�� ែត�ត់ ចិត�ស�ូរជន។

ជិះ�កបីចម�ងភក់ �សណុក��ងែហល។

ជ



េឈេវ�ចេធ�កង់េឈ�តង់េធ�ទូក

ឈឺធ�ន់យកដំរេី�បន់ ដល់ជំងឺ�សន់យកពង�ន់េ��� យ។

ឈឺេជង�ត់ ឈឺ�ត់ស�ម។

េឈពុក កំុ�ក់គូថអង�ុយ។

េឈេ�ងវល�ិព័ទ�  មនុស��� ត់��ត់កំុយកខ�ួនេប�ត។

ឈ�ះអ�កខ�ស់េ�យបន�ន់��ណ ឈ�ះអ�ក�� �នេ�យទំ�យ ឈ�ះអ�កេខ�យេ�យសម��យ

ឈ�ះអ�កេស��យេ�យ�រព��ម ។

េ�� ះខ�ួនែបប� ខំេធ��រឲ�ដូចេ�� ះ។

េ�� ះនឹង�សី�ំឲ�ហិន ក�ីនឹងចិន�ំឲ�េ�ក។

េ�� ះនឹងបរេទស កំុេធ�សគំនិត។

ញញឹមេស� េសចេស�រ សំដីពីេ�ះ �រណ៍�ំងេ�ះចូរ�បយ័ត� ។

�៉មដូច�� ម សីុ�ចម៍។

�តិ�� ល់ េបមិន�� ល់គឺអ�កដៃទ។

�តិនិងមិ�ត េប�តិមិនគិត មិ�ត�បេសរ�ង។

េញ�ននឹង�សីចំណីទុក�។

េញ�ននឹងែល�ងែតងហិនេ�ច។

េញ�ននឹងេប�េ�៉ អស់េ�អស់�វ។

េញ�ននឹងេប� គេឃ�រេស��ក�ង។

េញ�ននឹង�ភ េ�ក�បដូចសត�។

េញ�ននឹង�� េដក�� ក�ុងផ�ូវ។

េញ�ននឹងែល�ងែតងបង់យស។

ឈ
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�វមុតៗែមនក�ុងេ��ម វ�ិ� េចះ�ពមេ�ក�ុងក�ួន �បពន��ប់ចិត�េ��� យខ�ួន ដល់ជូន�ត�វ�ររ�

រចិត� ។

ដល់េ�តយ េសយគូថ។

ដង�ូវេចញពី�ច់ ែ�ចះេចញពីែដក។

�ក់ទុកកូនេ� ឲ�េមលេ�ស�� ន។

ដឹកេ�ញី បន�ីេ�លេ�� ល។

ដឹងេឆ�យេ��ះដង កូនឆ�ងេ��ះេម�។

ដឹងរេ�� ះ េ�ះបេ�� យ។

ដឹង�ខ�ួនល�ង់ គង់�ន���ជ�។

ដឹង�ំង�ម�ប់ ច�ប់�ត់�ម�ក�។

ដុតឲ�េ�� ច េ�ចឲ�េ�។

ដូចេដក�� េ�� ះ�ក់�ទ�ងឯង។

ដូច(�េគ)អូសែឆ�ឲ�ចុះទឹក។

ដូចេខ��នកន�ុយែឆ� េ�ះេ�ែ�បពត់ពំុ�តង់។

ដូច�កេព វេង�ងបឹង។

ដួលេ�� ល ដូច�� នអីទប់។

ដួលមិន�ច់��ន �នមិន�ច់ខំ។

េដមេ�ឯែ�ស ែផ�េ�ឯផ�រ។

េដរេ�យផ�ូវគន�ង ត��យអ�ក�ស់បុ�ណ។

េដរឲ�រៃំព អង�ុយឲ�រពឹំង។

េដរឲ��នបី �សដីឲ��នបួន។

េដម�ីេធ�េរ�ងធំមួយ�ត�វគិត�មុនសិន�ំេធ��េ��យ។

េដកយប់កំុេដកយូរ �� ចក�ីទុជ៌ នដល់��ណ។

េដកមិនលក់កំុខំេដក។

េដកដល់ៃថ� �ំចៃ�ងខ�ួន។

េដក�� េ�� ះេល�ទ�ងឯង។

េដកេលេ��  េ�េ�េ�ះអ�កដៃទ។

េដកយប់ កំុនិ�យនឹង�សី។

េដក�ល់ៃថ� យកកំជិលែដលេគ។

េដកមិនលក់ បក់មិនេល�យ។

េដកផ�ំដួល រមួលផ�ំេ�គច។



េដញ�ន់កំុ�ន់ែកង។

ៃដតូច ខ�ួន�ប ចង់េ�ង�ប់�� យ។

ៃដេភ�ងេជង�ន់។

�ំដូងឲ�ខំែថ ចង់សីុែផ�ឲ�ដុតគល់។

�ំេជង��ន  មិន�ប�ណ�� ំង។

ដំរ�ី� ក់ �ទ�ក់ឆ�ួត។

ដំរជីល់��   �ប់េ�� ចិេ�� �ន។

ដំរ�ី�� ប់  យកចេង�រ�ំង។

ដំេ� មិន ឈឺ យកេឈេ��ក់។

េ�ះ��យ�ប��  េថ�ងអ�ក��ជ�។

េ�ះកែន�ក �រសឹកូន។

ឋិតេ�ក�ុងេសចក�ី�ប�ទ េ�� ះ��� ប់។

ឌម ជន គឺ អ�ក េ�ក �ច ែ�ប�� យ �ព � ខ�ង់ ខ�ស់ េ�យ �រ េសពគប់ នឹង សប�ុរស ដង�ូវ �ន ខ�ស់ 

េ��ះ បុ�� ។

�លិន ែ�ប � អ�ក �ន់ ែខល  េចះ�ប់ �បែហល េចះ �រ�រ  ដូច អ�ក េចះ ដឹង មិន �� ច � ឧបស័គ��� 

�រ�រ �ន។ ែខល និង �វុធ គឺ វ�ិ�   ៃន �ប�ស និង �រ�ីគប់ ��ណ ែដល �ន េរ�ន សូ�ត �៉ង ចំ�ន

ក�ុង ភូមិភព �ន� េ�កិយ។

�យ�យ �� យចិត�។

ែណ�ំខុសផ�ូវ ែតងេ�អ�យមុខ។

ែណ�ំកូន �ត�វ�បេ�ខ�ួនទុក�គំរូ។

== ត ==ង
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តសំេ� មិន�ត�វ�� យែដក។

ត�ស� ឲ�ខំសន�ំបុណ�។

តដងែរក ឲ�ល�មនឹង�� ។

តក�� ំងឲ� េសព��រ។

តក់ៗេពញបំពង់ ឆុង ៗ  កំពប់ អស់ ។

តមេមសីុពង សីុរងសម�ុក។

�តង់ មិនឈ�ះ�ល់។

�តីេ�� រសីុកូនឯង។

�តីេង�ត េឆ��តពង �តី �ប់ក�ុង មង  េឆ��ត ព�� ក ។

�តីមួយ�តកែតស�ុយមួយ ស�ុយ�ំងអស់។

�ត�កៗ អ�ក �ស�ក េមល �យ រ�ស់ គូថ �� យ �ន ឱត �ន �ន់ ។

តឹងគិតឲ�ធូរ យូរគិតឲ��ប់។

តឹងព�ឹះដូចអូសឫស�ី��សចុង។

�តឹកៗដល់ផ�ះ តូង�ងេដកផ�ូវ។

�តកូលស�តិ ��ទសពូជ។

�ត�ស��យទុក �សណុក�ងែកកុន។

�ត�វសន�ំ�ទព� តិចៗ�តឡប់ ចំេរ ន�ត់ធំ។

េ�ត�មទុកមុន មិនស�ុន�រ។

េ�តកអរមុន ទុក�េ��យ។

 

ថយយស េ��ះ�ពេហន។

ថិតេថរែតខ�ួន ចិត�ផ�ួនែតទុក�។

តក់ៗេពញបំពុងឆុងៗកន�ះ�កែហត

េ�កអីេ�ៃដៃថ�អីេ��ត់។

��នេថ�ងដ�ិតសឹក េធ�ែ�សដ�ិតទឹក �តឹកពលេ��ះ�យ សិស���ជ�ដ�ិត�គ� េជរេ�លដំ�យ

ពលេថ�ងដ�ិត�យ ហ�ឹកហ�ឺនខះខំ ។

ទម�ក់�េ�  េទបេ�� �មក។

�ទព�េ�ចន�ព�យរក� �ទព�តិច��ព�យរះិរក។

ទ



�ទព�ធនេ�ះេ�កៃថ� រួមរក�កំុបីេ�� យ។

ទេន�ដប់ មិនស�ប់សមុ�ទមួយ។

ទឹក�� ល�ឹកេបល�ក់ ដ�ិតរលកេ�កេ�ះ�។

ទឹកជន់ បុណ�េស�ច ។

ទឹក�ក់�តឹមេ��  ទឹកេ�� �តឹមជង�ង់។

ទឹក�ត�ក់�តីកុម ទឹកេ�� �តីរត់េចញ។

ទឹក�ក់េ��ប ដីខ�ស់កេណ� �រពូន។

ទឹកហូរមិនែដលហត់ �ពះពុទ�មិនែដលខឹង។

ទឹកហូរមិនែដលហត់ �ប�សស�ថកំុឲ�េជ�។

ទឹក�� �ងសក់ ទឹកល�ក់�ងេជង។

ទុកេ�ល��ស់ េ�ប�ស់�ថ�ី។

ទូកេ� កំពង់េ�។

ទូកេយងែវង ទូកេគខ�ី�មេគេម�ច�ន់។

ទូក�ច់យកទូក�ម។

ទូកែបក�ទូកគត់ ទូកកំបុត�ទូកកង។

�ំងអ�ក�ននិងអ�ក�កគឺ�កូនេ�ៃនគំនិត។

េ�ឥតេគរក មកឥតេគេ�។

ធ�ន់េ�ថ� �កេ�ក�ី។

េធ�មិន�ច់ភ�ួរ រក�ែតមួរ សីុ�ស�វមិនអស់។

េធ�គុណ�នេ�ស ដូចេ��ះ�� �� ប់។

េធ��បមិនេធ�បុណ� ែលង�តិេ�េ�នរក។

េធ�ែ�ស�ន់េ�� ដី ចង់�សី�ន់េ�� ចិត�។

េធ�ែ�សនឹងទឹក  េធ�សឹកនឹង�យ។

េធ�ែ�សឲ�េមលេ��   ទុក�ក់កូនេ�ឲ�េមលេ�ស�� ន។

េធ�ល��នល�  េធ���កក់�ន��កក់។

េធ�េចះ�ត�វេគេ�ប េធ�ល�ីេល��សណុកខ�ួន។

េធ��រតិច�យេ�ចនចេ�មន�ក។

េធ�គុណ១០០ សំេ�េ�ស១ចូលេ�រ�យគុណអស់។

ធំែត



ធុងទេទឮ�� ំង�ស់។

ធ�ូ�� បង់�ញ់  ធម៌បង់ទេន�ញ   �ស�ីបង់ភ��  រ�ំបង់េលងវេង�ងត���ត់ក�ុងម�មន�ិលេ�ហ�ង។

ធំែតខ�ួន ដូចេ�� ក។

នំមិនធំ�ង�ឡិ។

េន�យមុន �សណុកេ��យ។

�រ�ីនប�ីពីរបីដង ភិក�ុផងេ�វត�ពីរបី�៉ បក�ី�ប់ជង់ពីរបី�� ��ពួកេនះេធ�េ�ចនៃ�ក ។

និ�យ�តៃដ�ខ�ងៃដ។

និ�យេ�ចនេគមិន�� ប់ �ប់���� ។

និ�យែបក�អូរ ហូរ�ស�ឹង។

និ�យយប់ផ�ប់ៃ�ព និ�យៃថ�ៃ�ព�ន�តេច�ក។

និ�សកំុេម�ញ ខឹងកំុទេន�ញ ស�ប់កំុព��ទ។

នឹងេលប��� ក់ នឹង�� ក់�ែស�ង។

នឹងឆីចង់ពិ� ខ�ិលទំ�ឲ�ម៉ដ�ហ�ង។

េន�យ�យកំុេដក យក�បពន�ឲ�េមល�� យេក�ក ចូលដំេណកកំុនិ�យនឹង�បពន�។

េ�ផ�ះ�� យទីៃទ េ�ៃ�ព�� យែតមួយ។

េ�េពលែដលបុគ�ល�� ក់�នចរតិមិនច�ស់�ស់ចំេ�ះអ�ក �ត�វរកមិត�េផ�ង។

1. ប��ូ នបន� ទំព័រេ�លេ�

បន់�ពះេ�សំពះឯ��ប។

បង់េ�យមិនេមល��ណ �ំេជង��នមិន�ប�ណ�� ំង។

បន់�ពះ សំពះេទ�� ។

បណ�ិ ត�ន�រមិនរកេរ�ង�ក�� ំង។

បណ�ិ តេស��ម�� ត់ �ំ�� ប់�គប់�៉ត់ អ�កេ�ល���ស័យ េ�ប�� រតីគិតគំនិតែកៃខ ឲ��ន

េ�គជ័យ �ងេ�លប៉�៉ច់ ។

បេ��ទុក េស�បំណុល។

�បពន�ពីរ េ�បី ដំរមួីយ �ំឲ��ព�យចិត�។

�បែហស�ត់ �បយ័ត�គង់។

ន

ប
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�ប�ថ�� យ រ�ំយ�ពះ។

�ប�ថេ�ព�ង�ន ែតង�នក�ីទុក�។

�ប�ថ�ស់ �យុខ�ី។

�ប�ត់ដី អួតចង់េឡងេ�ទង។

�ប�ប់េពកេដកផ�ួវ។

េ�បខ�ុំេមលមុខ� េ�ះ�ច�េមលឲ�ែស�ង។

�តៃដ�ខ�ងៃដ។

�នែត�ប មិន�� ប�ត់។

�នពីែក�ក ែចកេ��េ�៉។

�ន�ស �កអីនឹង�ក�ស់ខ�ប់។

�បកម�កំុបី�ន សីលនិង�នឲ�រះិគិត។

��ក់ក៏បង់  ថង់ក៏�ច់។

���� បុណ�ផងេកតេ�យ�បតិបត�ិ។

�បះេដក�ប់លក់ ត�ិតឥតេបគិត។

បុណ��ត់ដ�ិត�ប �ប�ត់ដ�ិតេ�រ។

បុណ�ក៏េធ�  េឈក៏�ប់។

បុរសទុកដូច�ស �សីទុកដូចទង់ែដង។

បួសេ�យវត� ចិត�េ�យខ�ួន។

បំ�ច់នឹង�ប ឲ��� ប�ត់។

េប��ប់ឯ�ំងយូ �កឯ�គ�ពំុគួរ��ប់។

េបនឹងរស់ឲ��ប់ េបនឹង�ប់ឲ�គួរ។

េបមិនជួយចូកជួយែចវ កំុយកេជង�ទឹក។

េប�បឹងនឹង�ស�ច �ច់អីស�ម�ចដូចប�� ។

េបឆីកំុ�ម�� ន េមល�ប�ណ�គប់គ�ី�� ។

េប�ចៗឲ�េគេ�ត េបេ�តៗឲ�េគ�ណិត។

េប�ក�ទព�ក៏�កចុះ កំុឲ�ែត�ល់គំនិត។

េបខឹងឲ�ខំអត់ េបខ�ត់ឲ�ខំរក។

េប��ប់សត�េ�� ក កំុបី��ប់ពុតទន�យ។

េបមិត�មិនល� កំុយក�មិត�។

េបឮសូរផ�រ កំុ�ល�ក់ទឹកេ�ល។

េបស�ីឲ�ពិនិត� �ក��ពិតសឹងចរ�។



េបកេ�� ង�ន់�ត�វខ�ល់។

ផឹក���� សំដី។

ផ�ុករេទះ�មចំណុះ។

ែផ�េឈមិនែដល�ជ�ះ�� យពីគល់។

ផ�ស់យស េ��ះ�ប�ថ។

ផ�ូវ េវ�ច កំុ េ�ះបង់ ផ�ូវ � �តង់ កំុ េដរ េ�ង េដរ េ�យ ផ�ូវ គន�ង ត��យ �ស់ បុ�ណ ។

ផ�ះធំ�សណុក ដ�ិតភរ�ិ�។

ផ�ះ�ក់ែបក �ប់ទល់�ទ។

េ�មក�ុងទឹកេម�ចគង់ស�ុយ។

ពង�ន់កំុេផ�នឹងែក�ក។

�ក��គ�ែរងរងឹ ��ែរង�សវងឹ ពំុែដលពិ�។

�ក�អ�បិយ�ញ់��� ។

�ក�េ�ចនភូត �ញ់��� ។

�ក�ែស�ងកំុស�ប់ �ក��ប់ឲ�យក។

�ក��� យ ទំ�យ�គ�។

ពិ�ក �ត�វ គិត ឲ� ធូរ យូរ �ត�វ គិត ឲ� �ប់ ។

ពុត�គ�កំុ��ប់ ច�ប់�គ�ឲ�យក។

ពូជ�េ�ែត� ពូជ�ន់េ�ែត�ន់។

ពូែកឯង ឲ�ែ�កងពូែកេគ។

ពួនែតមុខ គូថេ�ក�� ល�ល។

េពលេវ��វត�ុ�នតៃម�បំផុតស��ប់មនុស��� ក់ៗ។

េព�ជេកតពីថ� ែតងទំ�សីុថ�វញិ។

េ�� េ�ថ�ក់ ទម�ក់េ�ៃដ។

�ពះមិនសម �ពហ�មិនជួយ។

�ពះ���ន ឥស�រយិៈ�ក�� ំង។

ផ

ព



ភ័ព�សំ�ងផ�ល់ឲ�ែតមនុស��ែដលេចះ លួង េ�ម�បុ៉េ�� ះ។

ភរ�ិល��ករក�ន េប��នទុកេធ�គំរូ។

ភរ�ិ �� ត េ� �� យ ពី ខ�ួន �វ មុត េ� ែមន ែត េ� ក�ុង េ��ម ចំេណះ េចះ �ពម េ� ែត ក�ុង ក�ួន ចួន � 

�ត�វ�រ រ� ចិត� ។

�ព�កី�កនិង�រ�ន�ទព�សម�ត�ិគឺ�ពន�កៃនគំនិត។

ភូតេ�េ�រ េ�រេ��ង។

េភ�ងេឆះមកពីស��ម។

មនុស��ល�ន�ររកេរ�ង�ក�� ំង។

មនុស�េចះេគ��ច មនុស���ជ�េគ�េ�ពល។

មនុស�កំុេមល�យមនុស�។

មនុស��� តេគ�េ�ត មនុស���ជ�េគ�ល�ង់។

មនុស��ចកំុ�បសព� កំុេ�គប់នឹងេ�រក�ួញ។

មនុស��ក់�តង់� ល�ិតេ�� �តង់េ�ះ។

មនុស��� ប់ េ��ះ��។

មនុស��េគ�េ�ត មនុស�ស�ូតេគ�ល�ង់។

មនុស�នឹង��ក់  យក�នឹង�ច់។

មនុស��តិ�ំងអស់ែដលេកតេឡង�មធម��តិែតងែត���� ចង់ដឹង។

�នល�េ��ះេ�ម រូបេ�មល�េ��ះែតង។

�នផ�ះឥត មនុស�េ� �នផ�ូវឥតមនុស�េដរ។

�នគំនិត ឥតកំេណ ត។

�នដំេ� េទបរុយ�េ�ម។

�ត់ែត�បែកក អែ�មកែតទទួល។

មនុស��ប់េផ�មរស់ពិត��កដ េ�េពលេគ�ចរស់េ�េ��ខ�ួនឯង។

�មឹក�ំង�យមិនែដលេ�លចូល�ត់សីង�ែដលកំពុងេដកលក់េស��ម ។

យកពង�ន់េ�េផ�នឹងែក�ក។

ភ
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យប់េមលនឹងៃដ  ៃថ�េមលនឹងែភ�ក។

យល់េ�ស��គុណ យល់ឯបុណ����ប។

េយងេធ�េគ េគេធ�េយងវញិដូច�� ។

យកសំផឹងេធ��បពន� យក�បពន�េធ�សំផឹង។

រក�ពឹកខ�ះ�� ច រក�� ចខ�ះ�ពឹក។

រកសីុនិងក�ិត ដូចពឹង�ង។

រកអុស�បទះេឈ�ប់។

រស់ក៏�ប់ �ប់ក៏គួរ។ែតងេសក�ីែបបពន�

រស់េ����កក់ �� ប់�ត់មុខ�ល�។

រត់ឥតអំេព េដរអំណត់ចេ�មន�ង។

រេទះ�ក់មិនគិត េ�គិតឯេ�លួច�ំង។

រទីសរ�ស ដូច��ស�ឥតេស�ច។

រលំមិន�ច់��ន �នមិន�ច់ខំ។

រហ័សែត�ក� �ត�ក�� ប់ស�ូក។

េរ�ងដ៏ក�មបំផុតែដលមនុស�មិនែដលេធ� គឺ�ត�វខំេធ��មែដល�ចេធ�េ��ន។

េរ�នរះិរក��គង យកេចញ�យេ�យរដូវ។

េ�គេ�ម�� េថ�ងឯ�គ�េពទ�។

�ក់ែតមុខ គូទេ�ក�� ល�ល។

លិចសឹមេ�ត ដល់កំបូ៉តសឹមេ�ង។

លិចក�� ង់ លង់កេ�� ។

លូក�បហុក លូកឲ�កប់េក��ក។

លួចេគ���ន់ ដល់េពលេគ�ន់�ែ�កល។

លួចេគ��� ប់ៃដ េដកៃថ���� ប់ែភ�ក។

លួច�មិនលួច លួចំអ�ក�ក។

លឺផ�រឲ�េមលខ�ល់ ក�ីពំុយល់កំុ�លេ��ធ។

រ
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េល�ន ៃលមិន�ន់។

េលងេក�ង�ប់យស  េលងពស់ៗ�ំ។

េលបេ���� ក់ �� ក់េ��ែស�ង។

េ�ភេពក �ែបកេ�ះ។

លំ�ក �ត�វ គិត ឲ� ធូរ យូរ �ត�វ គិត ឲ� �ប់ ។

ែវងផតុ�តឹម�ក�សំដី ខ�ីផតុ�តឹមមិននិ�យ 

 

 

វក់នឹង�េភ�ន ែតងេញ�ន�ប់។

េវចសំ�យ�ំេ�ពងសំ�ង �ងែតដុតធូប។
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