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Prayer foR Generosity
		

Ignatius of Loyola

Teach me to be generous
Teach me to serve you as you deserve
To give and not to count the cost
To toil and not to seek for rest
To labor and not to ask for reward
Save that of knowing that
I am doing your most holy will.
ធម៌ឲ្យមានចិត្តសប្រស
បុ
សន្តអី ញ
៊ ៉ា មកពីឡូយឡា
ូ៉

សូមប្រដៅកូន ឲ្យមានចត្ត
ិ សប្បុរស

សូមប្រដៅកូន ឲ្យចេះបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងសមរម្យ
ឲ្យចេះធ្វទានដោយឥតគ
តថ្លៃ
េី
ិ

ឲ្យចេះតស៊ដូ ោយមិនប្រកាន់នឹងភាពន�ឿយហត់
ឲ្យចេះធ្វការដោយម
ើ
ិនបាច់ទទួលរង្វាន់

ឲ្យតែកូនដង
័យរបស់
ឹ ថា កូនបានធ្វតាមព្រះហឫទ
ើ
ព្រះអង្គ នោះគ្រប់គ្រាន់ហ�ើយ ។

I want you to share your bread with
the hungry,
open your homes to the homeless poor,
remove the yoke of injustice,
let the oppressed go free.
- Isaiah 58
ខ្ុំញ ្ ចង ់ឲ្យបងប្អូន ចែកនំបុង
័ របស់បងប្អូន
ដល ់អ្នកដែលស្រែកឃ្លាន
ប�ើកទ្វា រផ្ទះរបស់បងប្អូន

ទទួលអ្នកដែលគ្មានផ្ទះនៅ
លះបង ់នូវ អំព�ើអយុត ្តិធម៌
សូមអោយ អ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់
មានសេរភាព
ី
។
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ទោសៈ មិនដែលស្ងបទ់ ៅដោយទោសៈឡ�ើយ
ប៉ុន្តែមានតែ សេចក្តីគោរព

Hatred never ceases by hatred,
but by love alone is healed.

ស្រលាញ់ តែមួយគត់ដែលធ្វអោយ
ើ
មានភាពស្ងបបា
់ ន។
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ស្តនៃមេត្
តា
មូ
សូមឲ្យ ជនផ្លាស់ប្តូ រលំនៅដោយបង្ ខំ ជនភ�ៀសខន
្លួ
និងជនទាងឡាយ
ំ
ដែលពួកយ�ើង បម្រើ និង

ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និង សត្រូវរបស់ពក
ួ គេ
រករាយយ
ី
៉ា ងពេញលេញ នឹងសមភាព

នៅក្នុងសិទ ធិ ្ និងសេរភាព
ី
ចាកផុតពី សេចក្តីលោភៈ

ទោសៈ និង ភាពភ័ន្តភា ំង ។

សូមការពារពួកគេ ឲ្យចាកផុតពី សេចក្តីអន្តរាយ
The Chant of Metta
May forcibly displaced persons,
Refugees, people we serve and
Their family, friends and foes,
Fully enjoy equality in rights and freedoms.
Be free from greed, hatred, delusion.

និង សេចក្តីភ័យខ្លាច ។

សូម បង្រាប និងអភិវឌ្ឍ

ពួកគេ ដោយសន្តិភាព និង

ភាពសុខដុម ។

Be protected from harm and fear.
Conquer and develop themselves in peace and
harmony.
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First light your own fire of understanding love,
solidarity and stillness.
Then you will be like the first candle that lights the
second, the third, the fourth, the fifth.
Transform yourself into a living
candle that lights other candles.
Then peace, justice and compassion
will shine in our world.
This is the peace The Buddha wants,
The peace Christ wants,
The peace of god.
(From Buddha Teacher)

អស់បងប្អូនណា ចង ់ប្រគល ់ ពន្លឺនៃសេចក្តីស្រលាញ់

ទៅដល ់បងប្អូនឯទ�ៀត

ធ្វដូ
ើ ច្េះន សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និង មេត្តាករ ុណាធម៌
ពិតជាបំភ្ព
ំ ល។
លឺ ិ ភពលោកទាងមូ

ទៅបងប្អូនឯទ�ៀត

នេះគឺ សន្តិភាពរបស់ព្រះពុទ្ធ

ត្រូវបង្កតពន្
ើ
លឺនៃ សេចក្តីស្រលាញ់សាមគ្គីភាព និង

សនិ្តភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ត

ចិត្តនឹងន ក្្នុងខនជាមុ
នសិន ។
្លួ

សន្តិភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ។

ទ�ប
ើ បងប្អូនអាចក្លា យទៅជាពន្លឺភ្ថ្លា
លឺ
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(ស្រង ់ពី ពុទ ្ធបណ្ឌិតម្នា ក់)
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MERCY
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WISDOM

គតិធម៌

LOVING KINDNESS

ករ ុណាធម៌

JUSTICE

យុត្តិធម៌

PEACE

សន្តិភាព
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Act justly,
Love tenderly,

Walk humbly.

ចូរប្រព្រឹតត្ត ែអំព�ើយុត្តិធម៌
គោរព ស្រលាញ់ ដោយ ករ ុណាធម៌
ិ
ចេះគោរពគ្នា ទៅវញទៅមក
។
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សូមបងប្អូន
ស្រលាញ់ អ្នកឯទៃទ�ៀត

ដូចដែលខ ុំញ ្ ស្រលាញ់
បងប្អូនដែរ ។

សូមបងប្អូន

Love one another as I have loved you.

ធ្វដាក់
អ្នកឯទៃទ�ៀត ដូចដែល បងប្អូនចង ់ឲ្យ
ើ

Do unto others as you would have
others do unto you.

ិ ។
អ្នកឯទ�ៀត ធ្វត្រឡប់
មកល�ើបងប្អូនវញ
ើ
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O Eternal One
Perfection of Truth
Radiance of Mercy
Infinite Compassion
Source of All Love
WE TAKE REFUGE IN YOU.

សេចកថ្លែ
្តី ងការអំ ពី ក្រមសិលធម៌នៃពិភពលោកៈ
១- ត្រូវគោរពសិទមនុ
ស្សគ្រប់រប
ូ ។
ធិ ្

២- ឈរល�ើស្មារតស្មោះត្រង
់ និងស្មើភាពគ្នា ។
ី

៣- និយាយតែពាក្យពិត និងប្រព្រឹតអ
្ត ំព�ើសុចរត
ិ ។

ិ
៤- គោរព និងស្រលាញ់ រាប់អានគ្នាទៅវញទៅមក
។

The Declaration of Global Ethic:
1.	Have respect for all life.
2.	Deal honestly and fairly.
3.	Speak and act truthfully.
4.	Respect and love one another.
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UNDERSTANDING BRINGS LIBERATION
UNDERSTANDING TRANSFORMS
UNDERSTANDING BRINGS FORGIVENESS
-Thich Nhat Hanh

ស្វែងយល ់ ដ�ម
ី
ើ ្ទទួ
បី លបាននូវសេរភាព
ស្វែងយល ់ ដ�ម
ើ ្ បី ភាពបំលាស់ប្តូ រ

ស្វែងយល ់ ដ�ម
ើ ្ទទួ
បី លបានភាពអត់ឱនឲ្យគ្នា ។

“Everyone has the right to seek and to enjoy
in other countries asylum from persecution.”
(Universal Declaration of Human Rights. Article 14)

“ជនគ្រប់រប
ូ មានសិទ ធិ ្

ក្នុងការស្វែងរកសិទធិជ្ ្រកកោន និង

រស់នៅដោយរីករាយ នៅក្នុងប្រទេសដទៃទ�ៀត
ដ�ម
្ខ កម្
ុ
ញ
នេ
។”
ើ ្ បី គេចផុតពីការធ្វើទុកប

(សេចកថ្លែ
ស្ស មាត្រា១៤ )
្តី ងការជាសាកលស្តីអំ ពីសិទមនុ
ធិ ្
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សន្តិភាព ស្ថិតនៅគ្រប់វត្ថុធាតុធម្មជាតិ

Peace in all elements

ស្ថិតនៅល�ើដ ី ក្នុងខ្យល ់ ក្នុងភ្លង
ើ និងក្្នុងទក
ឹ

Of earth, air, fire and water
Fulfilled in space

ពាសពេញអាកាស

Peace.

សន្តិភាព ។
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សូមគោរព ព្រះអាឡា ជាទសក្កា
រៈ
ី

Worship Allah and show kindness

សូមសំដែងករុណាធម៌

To orphans and the needy,

ដល ់ ក្មេងកំព្រា និង អ្នកក្រខ្សត់

And the neighbour by your side

អ្នកជិតខាង ដែលនៅជិតបងប្ន
អូ

And the neighbour that is a stranger

និង អ្នកជិតខាងឯទៃទ�ៀត

And the wayfarer
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ហ�ើយនិង អ្នកដំណ�ើរ

Christ with me, Christ before me,
Christ behind me, Christ in me,
Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ when I arise, Christ to shield me,
Christ is in the heart of everyone who thinks of me
Christ is in the mind of everyone who speaks of me
I arise today
ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅជាមួយខ ុំញ ្ ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅបន្ទា ប់ពីខ ុំញ ្

ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅពីក្រោយខ ុំញ ្ ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅក្នុងខនខ
្លួ ុំញ ្
ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅពីក្រោមខ ុំញ ្ ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅពីល�ើខ ុំញ ្

ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅខាងស្តាំខ ុំញ ្ ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅខាងឆ្វេងខ ុំញ ្
ព្រះគ្រីស្ត ពេលខត
ុំញ ្ ម្រេតខន
ុំញ ្ ង្គុយ
្លួ ព្រះគ្រីស្ត ពេលខអ
ព្រះគ្រីស្ត ពេលខង�
ុំញ ្ បឡ�
ើ
ើ ង ព្រះគ្រីស្ត ការពារខ ុំញ ្

ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅក្នុងដួងចត្ត
់ខ ុំញ ្
ិ មនុស្សរាល ់គ្នា ដែលគតដល
ិ
ព្រះគ្រីស្ត គង ់នៅក្នុងអារម្មណ៏មនុស្សគ្រប់គ្នា
ដែលនិយាយតាមខ ុំញ ្

ធ្វឲ្យខ
ុំ ្ញ ភ្ញា ក់រលឹកនៅថ្ងៃនេះ ។
ើ
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ការហាត់រ�ៀនប្រើអារម្មណ ៏

Mindfulness Examen
1. Gratitude: Recall anything from the day for which
you are especially grateful, and give thanks.
2. Review: Recall the events of the day, from start to
finish, noticing where you felt the presence of Spirit,
and where you accepted or turned away from any

១. ការដង
ំ ឹកអំ ពីអ្វីមួយ ពីថ្ងៃណាមួយ
ឹ គុណ៖ ចូររល

 ដែល បងប្អូន ដង
ឹ គុណជាពិសេស ហ�ើយ ចូរធ្វើ
ការថ្លែងអំ ណរគុណ ។

ិ
ិ
២. ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវញ៖
ចូររល
ំ ឹកឡ�ើងវញអំ
ពី

ព្រឹតការណ
៏ ណាមួយ នៅថ្ងៃណាមួយចាប់តា ំង
្តិ
ពីការចាប់ផ្តើមរហូ តដល ់ចប់ ចូរកត់ចណា
ំ
អំ
ំ ពី

invitations to grow in love.

កន្លែងដែលបងប្អូន មានអារម្មណ៏ថាមាន
ិ ញា ណ ស្ថិតនៅ ហ�ើយនិង កន្លែងដែល
ព្រលឹងវញ្

3. Sorrow: Recall any actions for which you are sorry.
4. Forgiveness: Ask for forgiveness. Decide whether you

បងប្អូនទទួលយក ឬ បដសេធ
ការអញ្ជើញ
ិ
ដ�ម
ន
ើ ្បង្ក
ើ សេចក្តីស្រលាញ់ ។
បី

want to reconcile with anyone you have hurt.
5. Grace: Ask for the grace you need for the next day
and an ability to be mindful, to be aware of the
presence of the Spirit .

ិ អំ ពី
៣. ភាពសោកស្តា យ៖ ចូររល
ំ ឹកឡ�ើងវញ

សកម្មភាពមួយដែលអ្នកមានភាពសោកស្តា យ ។

៤. ការល�ើកលែងទោស៖ ចូរស្នើរសុំ ល�ើកលែង

ិ ិច្យ
ទោស ។ ចូរធ្វការវ
ន
ឆ័ រហូ តដល ់បងប្អូន
ើ

ចង ់ផ្សះផ្សាជាមួយ អ្នកណាម្នា ក់ដែល បងប្អូន
បានធ្វឲ្យឈ
ើ
ឺ ចាប់ ។

៥. ការអនុគ្រោះ៖ ចូរសុំធ្វើ ការអនុគ្រោះសម្រាប់


ថ្ងៃក្រោយ ហ�ើយនិងមានលទ ្ធភាព គតដល
់ និង 
ិ
ិ ញា ណ ។
ដង
ឹ អំ ពីវត្តមាននៃព្រលឹងវញ្
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The suffering of Cambodia has been deep.
From this suffering comes great compassion.
Great compassion makes a peaceful heart.
A peaceful heart makes a peaceful person.
A peaceful person makes a peaceful family.
A peaceful family makes a peaceful community.
A peaceful community makes a peaceful nation.
A peaceful nation makes a peaceful world.

ទុក ្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរមានទំហំដ ៏ធំធេង

ម�ើលឃ�ើញសេចកទុ
្តី ក ្ខនេះ នាំឲ្យមានមហាករុណា ។
មហាករុណា នាំឲ្យមានចត្ត
ុ សាន្ត ។
ិ សខ
ចត្ត
ុ សាន្ត នាំឲ្យបុគល
្គ សុខសាន្ត ។
ិ សខ

បុគល
្គ សុខសាន្ត នាំឲ្យមានគ្រួសារសុខសាន្ត ។

គ្រួសារសុខសាន្ត នាំឲ្យមានសហគមន ៏សុខសាន្ត។
សហគមន ៏សុខសាន្ត នាំឲ្យជាតសុ
ិ ខសាន្ត ។

ជាតសុ
ិ ខសាន្ត នាំឲ្យពិភពលោកសុខសាន្ត ។
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