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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.

ធម៌ឲ្យមានចិត្តសប្បុរស
សន្តអ៊ីញ៉ា  មកពីឡូយ៉ាឡូា

សមូប្រដៅកនូ ឲ្យមានចតិ្តសប្៊រស

សមូប្រដៅកនូ ឲ្យដចះបដបមើបពះអង្គយ៉ា ងសមរម្យ

ឲ្យដចះដ្វទីានដោយឥតគតិថ្លៃ

ឲ្យដចះតស៊ដូោយមិនប្រកាននឹ់ងភាពដនឿយហត់

ឲ្យដចះដ្វើការដោយមិនបាចទ់ទលួរង្វ ន់

ឲ្យតតកនូដងឹថា កនូបានដ្វើតាមបពះហឫទយ័របស់

បពះអង្គ ដោះបគបប់រានដ់ហើ 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 

ខ្្៊ុំ ចងឲ់្យបង្រ្ូន តចកនុំប៊ង័របសប់ង្រ្ូន 

ដលអ់្នកតដលត្សកឃ្លៃ ន

ដបើកទាវ រផះ្របសប់ង្រ្ូន 

ទទលួអ្នកតដលរាមា នផះ្ដៅ

លះបងន់វូ អុំដពើអយត៊្តិ្ ម៌

សមូដោយ អ្នកតដលបតរូវដគជិះជាន ់

មានដសរភីាព ។
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hatred never ceases by  hatred,

but by love alone is healed.

ទោសៈ មិនតដលស្ងបដ់ៅដោយដទាសៈដឡើយ 

ប៉ា៊តន្តមានតត ទសចក្តតីទោរព 

សសលាញ ់តតមួយគត ់ តដលដ្វើដោយ 

មានភាពស្ងបប់ាន ។
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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.

Be protected from harm and fear.

Conquer and develop themselves in peace and 

harmony.

ស្មូតននទមត្្ត

សមូឲ្យ ជនផ្លៃ ស្់រ្តូរលុំដៅដោយបង្ុំ ជនដ�ៀសខ លៃនួ 

និងជនទា ុំងឡាយ តដលពកួដយើង បដបមើ និង 

បករុមបគរួសារ មិត្ត�ក្ត ិនិង សបតរូវរបសព់កួដគ

រកីរាយយ៉ា ងដពញដលញ នឹងសមភាព 

ដៅក្ន៊ងសិទ ្ ិនិងដសរភីាព ចាកផត៊ពី ទសចក្តតីទលាភៈ 

ទោសៈ និង ភាពភ័ន្តភាងំ ។

សមូការពារពកួដគ ឲ្យចាកផត៊ពី ទសចក្តតីអន្តរាយ

 និង ទសចក្តតីភ័យខ្លា ច ។

សមូ បសរាប និង  អភិវឌ្ឍ

ពកួដគ ទោយសន្តិភាព និង

ភាពសបុខដបុម ។



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)

អសប់ង្រ្ូនណា ចងប់្រគល ់ពនលាលឺននទសចក្តតីសសលាញ ់

ដៅបង្រ្ូនឯដទៀត

បតរូវបដងកើតពនលៃលឺថន ទសចក្តតីសសលាញ ់ សាមគ្តីភាព និង 

ចិត្តនឹងន ក្ ្ន៊ងខ លៃនួជាម៊នសិន ។

ដទើប បង្រ្ូនោចកាលៃ យដៅជាពនលៃលឺ�លៃលឺថាលៃ

ដៅដលប់ង្រ្ូនឯដទៀត 

ដ្វើដដូចនះ សន្តិភាព យបុត្តិធម៌ និង ទមត្្ត  ករ បុណា ធម៌ 

ពិតជាបុំ�លៃលឺពិ�ពដោកទា ុំងមូល ។

ទនះគលឺ សន្តិភាពរបសស់ពះពបុទ្ធ 

សនិ្តភាពរបសស់ពះសគតីស្ត

សន្តិភាពរបសស់ពះជាមាចា ស ់។

(្សងពី់ ពទ៊ប្ណិ្តមា្ន ក)់
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WisDoM

LoVinG KinDness

JUstiCe

PeaCe

គតិធម៌ 

ករ បុណាធម៌

យបុត្តិធម៌

សន្តិភាព

MerCy



act justly,

Love tenderly,

walk humbly.

ចរូប្របពរឹត្តតតអុំដពើ  យបុត្តិធម៌

ទោរព សសលាញ ់ដោយ ករ បុណាធម៌

ទចះទោរពោនា  ដៅវញិដៅមក ។
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Love one another as i have loved you.

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

សមូបង្រ្ូន 

្សោញ់អ្នកឯថទដទៀត

ដចូតដលខ ្៊ុំ ្សោញ់

បង្រ្ូនតដរ ។

                                              សមូបង្រ្ូន 

ដ្វើោកអ់្នកឯថទដទៀត ដចូតដល បង្រ្ូនចងឲ់្យ 

អ្នកឯដទៀត ដ្វើបតឡប ់មកដលើបង្រ្ូនវញិ ។
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o eternal one 

Perfection of truth

radiance of mercy 

Infinite Compassion

source of all Love

we taKe refuge in you.



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.

ដសចក្តថី្លៃងការអុំពី ក្រមសិលធមន៌ៃពិភពលោ្រៈ

១- បតរូវដរារពសិទ ្មិនស៊្សបគបរ់បូ ។

២- ឈរដលើសាមា រតដីសាមា ះបតង ់និងដសមាើភាពរា្ន  ។

៣- និយយតតពាក្យពិត និង  ប្របពរឹត្តអុំដពើសច៊រតិ ។

៤- ដរារព និង្សោញ់រាបោ់នរា្ន ដៅវញិដៅមក ។
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understanding Brings LiBeration

understanding transforms

understanding Brings forgiveness

-thich nhat hanh

តសវងយល ់ដដើម្ទីទលួបាននវូដសរភីាព

តសវងយល ់ដដើម្ ីភាពបុំោស្់រ្តូរ

តសវងយល ់ដដើម្ទីទលួបានភាពអតឱ់នឲ្យរា្ន  ។



“everyone has the right to seek and to enjoy 

in other countries      asylum from persecution.”

(universal declaration of human rights. article 14)

“ជនបគបរ់បូ មានសិទ ្ ិ

ក្ន៊ងការសសវែងរ្រសិទ្ិក្រ្រលកាៃ និង  

រសល់ៅលោយរី្ររាយ ដៅក្ន៊ងប្រដទសដថទដទៀត 

ដដើម្ ីលេចផតុពីការលធវែីទ្ុរ្ខប្ុរលមនេញ ។ ”

(ដសចក្តថី្លៃងការជាសាកលស្តីអុំពីសិទ ្មិនស៊្ស មាបតា១៤ )
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Peace in all elements 

Of earth, air, fire and water                               

 Fulfilled in space

Peace.

 សៃ្ិភាព ស្ិតដៅបគបវ់ត្៊ធាត៊្ មមាជាត ិ

ស្ិតដៅដលើដ ីក្ន៊ងខ្យល ់ក្ន៊ងដ�លៃើង និងក្្ន៊ងទកឹ

ពាសដពញោកាស

សៃ្ិភាព ។
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worship allah and show kindness

to orphans and the needy,

and the neighbour by your side

and the neighbour that is a stranger

and the wayfarer

 សមូដរារព កពរះអាឡា ជាទសីកាក រៈ 

សមូសុំថដងករណ៊ា្ម៌

ដល ់ទកង្កំសរា និង អនាកសកខ្សត់
 អនាកជិតខ្ង ដដលទៅជិតបងប្មូន 

និង អនាកជិតខ្ងឯនទទទៀត
ដហើ យនិង អនាកដំទ�ើ រ 
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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

 បពះបគើស្ត គងដ់ៅជាមួយខ ្៊ុំ បពះបគើស្ត គងដ់ៅបោ្បពី់ខ ្៊ុំ

បពះបគើស្ត  គងដ់ៅពីដបកាយខ ្៊ុំ  បពះបគើស្ត គងដ់ៅក្ន៊ងខ លៃនួខ ្៊ុំ

បពះបគើស្ត គងដ់ៅពីដបកាមខ ្៊ុំ បពះបគើស្ត គងដ់ៅពីដលើខ ្៊ុំ

បពះបគើស្ត គងដ់ៅខាងសា្ត ុំខ ្៊ុំ បពះបគើស្ត គងដ់ៅខាងដ្វងខ ្៊ុំ

បពះបគើស្ត ដពលខ ្៊ុំតដបមតខ លៃនួ បពះបគើស្ត ដពលខ ្៊ុំអង្គ៊យ

បពះបគើស្ត ដពលខ ្៊ុំដង ើបដឡើង បពះបគើស្ត ការពារខ ្៊ុំ

បពះបគើស្ត គងដ់ៅក្ន៊ងដងួចតិ្តមនស៊្សរាលរ់ា្ន  តដលគតិដលខ់ ្៊ុំ

បពះបគើស្ត គងដ់ៅក្ន៊ងោរមមាណ៏មនស៊្សបគបរ់ា្ន

 តដលនិយយតាមខ ្៊ុំ 

ដ្វើឲ្យខ ្៊ុំ ភ្ាករ់លឹកដៅថ្្ងដនះ ។
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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 

     invitations to grow in love.

3. sorrow: recall any actions for which you are sorry.

4. forgiveness: ask for forgiveness. decide whether you    

     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 . 

ការហាតល់រៀៃលករើអារម្មណ៏

១. ការដងឹគណ៊៖ ចរូរ ុំលឹកអុំពីអវីមួយ ពីថ្្ងណាមួយ 

       តដល បង្រ្ូន ដងឹគណ៊ជាពិដសស  ដហើ យ ចរូដ្វើ   

    ការត្លៃងអុំណរគណ៊ ។

២. ការបតរួតពិនិត្យដឡើងវញិ៖ ចរូរ ុំលឹកដឡើងវញិអុំពី 

     បពរឹត្តកិារណ៏ណាមួយ   ដៅថ្្ងណាមួយ   ចាបត់ា ុំង 

      ពីការចាបដ់ផ្តើមរហូតដលច់ប ់ចរូកតច់ុំណា ុំអុំពី

      កតនលៃងតដលបង្រ្ូន មានោរមមាណ៏ថាមាន 

     បពលឹងវញិ្ញា ណ ស្ិតដៅ ដហើ យនិង កតនលៃងតដល

      បង្រ្ូនទទលួយក ឬ បដដិស្  ការអដ ជ្ ើ ញ  

      ដដើម្បីដងក ើន ដសចក្តី្ សោញ់ ។

៣. ភាពដសាកសា្ត យ៖ ចរូរ ុំលឹកដឡើងវញិ អុំពី

     សកមមាភាពមួយតដលអ្នកមានភាពដសាកសា្ត យ ។

៤. ការដលើកតលងដទាស៖ ចរូដសនើរស៊ុំ ដលើកតលង 

     ដទាស ។  ចរូដ្វើការវនិិច្យ័ រហូតដលប់ង្រ្ូន 
 

     ចងផ់្សះផសាជាមួយ អ្នកណាមា្ន កថ់ដល បង្រ្ូន     

     បានដ្វើឲ្យឈលឺចាប ់។

៥. ការអនដ៊បរាះ៖  ចរូស៊ុំដ្វើ ការអនដ៊បរាះសបមាប ់ 

     ថ្្ងដបកាយ ដហើ យនិងមានលទភ្ាព គតិដល ់និង   

      ដងឹអុំពីវត្តមាន  ថនបពលឹងវញិ្ញា ណ ។



ទក៊ដ្វទោរបសប់្រជារាសស្តតខ មារមានទុំហុំ ដ ៏្ ុំដ្ង

ដមើលដ�ើញដសចក្តទីក៊ដ្នះ ោ ុំឲ្យមានមហាករណ៊ា ។

មហាករណ៊ា ោ ុំឲ្យមានចតិ្តសខ៊សាន្ត ។

ចតិ្តសខ៊សាន្ត ោ ុំឲ្យប៊គ្គលសខ៊សាន្ត ។

ប៊គ្គលសខ៊សាន្ត ោ ុំឲ្យមានបគរួសារសខ៊សាន្ត ។

បគរួសារសខ៊សាន្ត ោ ុំឲ្យមានសហគមនស៏ខ៊សាន្ត ។

សហគមនស៏ខ៊សាន្ត ោ ុំឲ្យជាតសិខ៊សាន្ត ។

ជាតសិខ៊សាន្ត ោ ុំឲ្យពិ�ពដោកសខ៊សាន្ត ។

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. 
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mindol metta karuna
 reflection centre Siem reap

Address: Phum Kasekam, Sankat Srangae, Siem Reap, Cambodia.
Phone: (+855) 012 488 950, (+855) 092 331 501

Email:  mindolmettakarun@gmail.com
          denisecoghlan@yahoo.com.au

Website: www.jrscambodia.org
P.O.Box: 93036
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