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The four steps in dealing with any problem:
face it, accept it, deal with it, let it go.

Compassion has no enemies;
wisdom, no vexations.
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Becoming a Good Human Being

What is most important is to be
grateful for what you've been given
and repay in kind – to benefit others
is to benefit ourselves.

wfma ienE wjYH;d b;d iaj,amh'
tfy;a wfma wdYdjka$ ´kElñ iqõYd,h'

l< .=K ie<lSu iy fmr<d lreKdjka; ùu'
fuh m<uq ;ek .kS' wkqkg
a Wojq lsru
S ;udgu
Wmldr lr .ekSuls'

知恩報恩為先，利人便是利己。

需要的不多，想要的太多。

Our needs are few; our wants many.

អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតមនុស្ស
យើងនោះ គឺ ការចេះដឹងគុណចំពោះអ្នកដទៃ

តម្រូវការរបស់យើងតិច

តែការចង់បានរបស់យើងច្រើន ។

002

ហើយត្រូវចេះ តបស្នងសងគុណដល់គេវិញ
ព្រោះការធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃ

គឺជាការធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯង ។

003

Becoming a Good Human Being

Compassion has no enemies;
wisdom, no vexations.

ksjerosj;a wosgkska hq;=j;a ;u Wmrsu
W;aidyh fhoùfuka ,eîñ jeâjkq we;'

lreKdjka; Ndjhg yd wkqlñmdjg i;=rka
fkdue;' m%«dj wiykhg$ mSvkhg ;=vq fkdfoa'

ចូរធ្វើការងារណាដែលប្រសើរបំផុត

ទោះជាត្រូវចំណេញ ឬខាតក៏ដោយ ។
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慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱。

盡心盡力第一，不爭你我多少。

Do your utmost – no matter who
gains or loses.

ករុណានាំឲ្យគ្មានសត្រូវ ឯបញ្ញានាំឲ្យគ្មានការរុកគួន ។
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Becoming a Good Human Being

ld¾h nyq, ;eke;a;d ld,fhka Wmrsu m%fhdack
.kS' ld¾hY+¾h whg ksfrda.Sj yd fyd| fi!LH
iñmkak nõka hq;=j lghq;= l< yelsh'

រឹតតែរវល់ រឹតតែមានពេល រឹតតែឧស្សាហ៍
រឹតតែមានសុខភាព ។
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布施的人有福，行善的人快樂。

忙人時間最多，勤勞健康最好。

The busiest have the most time;
the diligent, the best health.

The charitable are blessed; the
virtuous, happy.

;ud .eku fkdis;kak' Y%oaOdfjka wka whg
mrs;Hd. lrkakd uy;a jQ wdYs¾jdohla ,nhs'
^ika;=áGs mrux Okx& hym;a jev lghq;=
lrkafkda i;=g$ mS%;sh ,n;s'

ការធ្វើទាន គឺជាពរជ័យ ឯគុណធម៌គឺជាសុភមង្គល ។
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Becoming a Good Human Being

ohdj wkqlñmdj ks;r ks;r mqreÿ
mqyqKq lrkak' fu;a is; oshqKq lrkak'
uu;ajh wvq lsrSug fjr orkak'

要能放下，才能提起。提放自如，是自在人。

心量要大，自我要小。

Let the measure of your heart be
great; the size of your ego, small.

When you can let it go, then you can
pick it up. At ease letting it go or
picking it up – then you are truly free.

uuh" udf.ah hk uu;ajh ;=<k
s a ñoS w,a,d
.ekSñ fjkqjg w; yerSfñ yelshdj we;s
ksoyia wfhl= jkak'

ប្រសិនបើអ្នកអាចព្រលែងវាទៅបាន
អ្នកក៏អាចចាប់វាម
 កបាន

ដែរ ។

នៅពេលដែលអ្នកអាចបណ្តោយវា

ចូរឲ្យបេះដូងអ្នកធំ តែខ្លួនអ្នកតូច ។
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និង ចាប់វាបានតាមប្រាថ្នាបែបនេះ
អ្នកពិតជាមានសេរីភាព ។
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Becoming a Good Human Being

識人識己識進退，時時身心平安；知福惜福多培福，處處廣結善緣。

Know yourself, know others; know
when to advance, when to retreat;
at all times maintain peace and
equanimity in body and mind; know
your blessings, use them wisely,
strive to increase them; everywhere
you go develop deep virtuous affinity
with others.

;ud wfkla wh yd f,dalh .ek wjfndaO
lr.kak' tõg iduldó is;la yd isrerla
,nd.; yels h' Tnf.a wdYs¾jdoh iqnme;=ñ
yÿkdf.k tajd oshqKq lr.kak'
yeu ls%hdjlau wjia:djlau wkHhkaf.a
hym;$fi;$fiajh msKsi fhdokak'

ស្គាល់ខ្លួនឯង ស្គាល់អ្នកដទៃ,
ដឹងពេលដែលត្រូវចម្រើន

ដឹងពេលដែលត្រូវធ្វើសមាធិ, គ្រប់ពេលអ្នក
ត្រូវតែរក្សាសេចក្តីសុខស្ងប់ និងឧបេក្ខាធម៌
ក្នុងកាយ និងក្នុងចិត្ត, ដឹងពីសិរីរបស់អ្នក,
ប្រើប្រាស់វាដោយភាពឆ្លាតវៃ, ចម្រើនវា,

គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ អ្នកត្រូវតែបង្កើនគុណធម៌
ចំពោះមនុស្សដទៃឲ្យបានស្មើៗគ្នា ។
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Becoming a Good Human Being

Always keep your body and mind
relaxed and meet everyone with
a smile; relaxation makes your
mind and body healthy, and a smile
gathers friends and friendship.

hñ fohla ndrf.k tajd ksixi,j
w;ayerSfñ yelshdj ;sfì kñ iEu jirlau
iqNh' wdYskaIKhkays îc nqoaèu;aj jmq,
whg iEu oskhlau fyd| oskhla jkq we;'

iskyj msreKq uqjlska hq;=j ñ;=relu
mj;ajd .kak' is; lh jpkh ixjrj
mj;ajdf.k hdfuka ñ;=renj /l.kak'

ហើយញញឹមដាក់មនុស្ស គ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃ,

ប្រកបដោយបញ្ញា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ, នោះ

និងខ្លួនរបស់អ្នកមានសុខភាពលល្អ ហើយការ

ថ្ងៃទាំងនោះ គឺជាថ្ងៃល្អ ។
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ចូររក្សាកាយ និងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យសម្រាក

អាចចាប់វាបាន អាចព្រលេងវាបាន លទ្ធផល

ល្អនឹងជាប់តាមអ្នករាល់ឆ្នាំ, សាបព្រោះនូវសិរី

身心常放鬆，逢人面帶笑；放鬆能使我們身心健康，帶笑容易增進彼此友誼。

提得起放得下，年年吉祥如意；用智慧種福田，日日都是好日。

Able to pick it up and let it go, every
year good fortune will surely follow;
sow a field of blessings with wisdom,
then everyday is a good day!

ការសម្រាក ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នក

ញញឹមគឺជាការចងមិត្តនិងមិត្តភាព។
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Becoming a Good Human Being

l:d lsrSug fmr fojrla is;kak'
l:d lrk jpk .ek m%fõYñ jkak'
nqoaèu;aj l:d lsrSug Wkkaÿ jkak'

;uka leu;s foa ,efì kñ th fyd| h' th
fkd,efì kñ th o fyd| h' ;u PSõ;hg fuu
wdl,amh f.dvk.d .kak' fñ whqrska ÿl - i;=g
njg m;afldg i;=g msrs PSõ;hla .; l< yel'

នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

វាពិតជាប្រសើរណាស់ដែលយើងគិតថា

គ្រាន់តែថាអ្នកគួតែពេញចិត្តក្នុងការនិយាយរប

តែទោះជាមិនមាន ក៏ដោយ ក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរ"

ស់អ្នក ហើយជ្រើសរើសពាក្យដែលត្រូវនិយាយ
ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ។
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In daily living it is better to think:
"fine if I can have it, no matter if I
can't"; thus transform suffering to
joy and live a life of serenity.

និយាយឬ? ចូរគិតបន្តិច! និយាយយឹតៗ មិន

មែនមានន័យថាអ្នកមិនគួរនិយាយនោះទេ, ប៉ុន្តែ

在生活中，不妨養成「能有，很好；沒有，也沒關係」的想法，
便能轉苦為樂，便會比較自在了。

話到口邊想一想，講話之前慢半拍。不是不說，而是要惜言慎語。

About to speak? Think for a moment.
Slow your speech a bit. It's not that
you should not speak, but rather that
you should cherish what you say and
choose your words with care.

"សប្បាយចិត្តណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំមានវា

ដូច្នេះ អ្នកអាចផ្លាស់សេចក្តីទុក្ខទៅជាសុខក្នុងជីវិត
ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ ។
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When you wish for something,
ask yourself these four questions:
Is it needed? Is it wanted? Is it
obtainable? Is it advisable?

wmf.a prs;h Wiia njg m;alr .ekSug is;
lh jpkh fukau mjqf,a lghq;= j,oS ksii,
nj mqreÿ mqyqKq lsrSu wdrñN lrkak'

;ud leu;s foa .ek lghq;= lsrfS ñ oS fuu m%Yk
a
Tfnkau wikak' ^th ug wjYH o th ug
,nd.ekSug mqÆjka o th ug ,nd.; hq;= o@&

ធាតុ ៤ យ៉ាងគឺ ចិត្តស្ងប់ កាយសម្រាក
គ្រួសារយល់ចិត្តគ្នា នោះ

អ្វីៗនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងល្អ ។
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四要：需要、想要、能要、該要。

四安：安心、安身、安家、安業。

The four contentments: mind at peace,
body at rest, family in harmony,
all enterprise at ease.

ពេលដែលអ្នកប្រាថ្នាសុំអ្វីមួយ អ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងនូវ
សំណួរទាំងបួននេះគឺៈ តើវាជាតម្រូវការទេ?

តើអ្នកចង់បានវាទេ? តើវាអាចទទួលយកបានទេ?
តើវាសមគួរដែរ ឬទេ?
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Becoming a Good Human Being

The four steps in dealing with any
problem: face it, accept it, deal
with it, let it go.

iduQyslj lghq;= lsrSfñ oS ieuf.a hym;g
oshqKqjg bjy,a jQ fya;+kag isoaè j,g
lD;{ õh hq;= w;r oyu ;=<ska ;u jeros
bj;a lr f.dvk.d.;a fyd| wdo¾Yj;a
p¾hdjka ;=<ska wka wh m%fndaOu;a lrkak'

PSõ;fha ;uka uqyqKmdk wNsfhda.
hka ch.ekSu i|yd fuu mshjr y;r
wkq.ukh lr õi|kak'
* thg taâ;rj uqyqK fokak'
* ìh ke;sj Ndr .kak'
* ta .ek lghq;= lrkak'
* miqj th w;yrskak'

អាកប្បកិរិយា ៤ យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដទៃមា

ជំហ៊ានបួនយ៉ាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមានៈ

ផ្លាស់ប្តូរពីអាក្រក់ទៅជាល្អ និងការជំរុញទឹកចិត្ត ។

ដោះស្រាយបញ្ហា, ហើយដោះលែងបញ្ហានោះទៅ ។

នៈ ការដឹងគុណ, ការថ្លែងអំណរគុណ, ធ្វើឲ្យគេអាច
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四它：面對它、接受它、處理它、放下它。

四感：感恩、感謝、感化、感動。

The four attitudes to take
towards others: grateful, thankful,
transforming, inspiring.

ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហា, ទទួលយកបញ្ហា,
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Becoming a Good Human Being

wmf.a hym;a .=KO¾u yÿkd f.k tajd
jeâ oshqKq lrkak' tajd /l n,d.kak'
iodpdrd;aulj tu îc jmqrkak'

វិធីសាស្រ្តបួនយ៉ាងនាំមកនូវសំណាងល្អមា
នៈ ដឹងនូវអ្វីដែលអ្នកប្រាថា្ន, ពេញចិត្តវា,

ចម្រើនវាឲ្យច្រើនឡើង, ដាំពូជសិរីទៅថ្ងៃអនាគត ។
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能要、該要的才要；不能要、不該要的絕對不要。

四福：知福、惜福、培福、種福。

The four keys to good fortune:
know what you are blessed with,
cherish it, help it grow, and plant
seeds for future blessings.

If possible and permissible, seek
after it; if impossible and forbidden,
keep away from it.

;ukag mqÆjka foa iy w;alr.; hq;= foa
muKla ,nd.ekSug Wkkaÿ jkak' ;udg
fkdyels foa" w;alr.; fkdyels foa i|yd
ljr õgl oS fyda fjfyi fkdjkak'

ប្រសិនបើអាច ហើយគេអនុញ្ញាតហើយ
ស្វែងរកវាទៅ តែប្រសិន បើវាមិនអាច
ហើយត្រូវបានគេហាមប្រាមនោះ
ត្រូវចេញឲ្យឆ្ងាយពីវា ។

021

Becoming a Good Human Being

Be thankful at every opportunity:
good and bad fortune are both allies.

l< .=K ie<lSu Tfn;a" wm ieuf.aau
oshqKqjg bjy,a fõ' tf,iu lDf;damldrh
wm ieuf.au oshqKqjg Wmldr fõ'

wmf.a jeros ksjeros lr .ekSug
iEuõgu Wkkaÿ õh hq;= h' hym;a
whym;a Nd.Hhka wmf.a Wmldrh fõ'

ជាមួយនឹងសេចក្តីដឹងគុណ ដែលយើងចម្រើន,
ការធ្វើនូវសេចក្តីល្អ ត្រឡប់វិញ

នាំទៅរកភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ។

022

感謝給我們機會，順境、逆境皆是恩人。

感恩能使我們成長，報恩能助我們成就。

With gratitude we grow;
repayment of kindness leads to success.

ត្រូវអរគុណគ្រប់ឱកាសទាំងអស់,
ល្អ និងអាក្រក់គឺជាគូ នឹងគ្នា ។

023

Becoming a Good Human Being

More praise and less criticism!
Cut down the karma that comes
from what you say.

hym;u isÿjk õgoS wm ukdmfhka
yd m%fndaOfhka isáh hq;= h' ;jo th
m%ixYkd;aulj osrs .ekaõh hq;= h' miqj tajd
;=<ska ksy;udkSj W.; hq;= foa W.; hq;= h'

õfõpkh wvq lrkak' m%Yxidj
jeâlrkak' thu jpkfhka jk
wl=i,hka wju lsrSug u. fõ'

ចូររីករាយនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើល្អ, សរសើរ

ហើយជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យសេចក្តីល្អសាយភាយ

ទៅ ប៉ុន្តែត្រូវសិក្សាក្នុងការបើកចិត្ត ឲ្យទូលាយ ។


024

少批評、多讚美，是避免造口業的好方法。

遇到好事，要隨喜、讚歎、鼓勵，並且虛心學習。

Rejoice when you encounter good,
praise it, encourage it to spread, but
take care to learn with an open mind.

សរសើរច្រើន បង្អាប់តិច

កាត់បន្ថយកម្មដែលកើតឡើងពី អ្វីដែលអ្នកនិយាយ ។

025

Becoming a Good Human Being

A true step on the path merits
more than a hundred shallow
words adorned with tinsel.

idudkH is; ks;ru ksoyiaj ;nd .kak'
ta ;=<ska ksula ke;s i;=gla Tng ,efnkq we;'

bosrshg ;nk ia:sr jQ mshjrla" ysia jQ
fi!uH jpk ishhlg jvd jákdlula we;'

ចិត្តធម្មតា គឺជាចិត្តដែលមានសេរីភាព
និងរីករាយបំផុត ។

026

踏實地走一步路，勝過說一百句空洞的漂亮語。

平常心就是最自在、最愉快的心。

An ordinary mind is a mind of
utmost freedom, utmost joy.

ជំហ៊ានពិតប្រាកដគឺការដើរនៅលើផ្លូវនៃកុសលធម៌
ល្អជាងសម្តីរាក់កំផែលដែលល្អតែសម្បកក្រៅ ។

027

Becoming a Good Human Being

Tn ;=< we;s ÿ¾j,;d jeâ jYfhka
yÿkd .ekSu ;=< Tnf.a oshqKqj jeâ jk
w;r wd;au õYajdih o jeâ jkq we;'

រឹតតែដឹងនូវចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងអ្នក

កាន់តែច្រើន ខ្លួនឯងរឹតតែមានការរីកចម្រើន
និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ។

028

多聽多看少說話，快手快腳慢用錢。

知道自己的缺點愈多，成長的速度愈快，對自己的信心也就愈堅定。

The more you come to know
your weaknesses, the faster
you will grow, with your selfconfidence unwavering.

Look more, listen more;
speak less, act fast; spend slow.

Tnf.a fofk;a yer ;nkjd fukau
foijkao yer ;nkak' Tnu Tfì lg jid
;nd .kak' fow;a fomd f.j;aj ls%hd
lrjkak' ta iuÕ õhoñ lsrSu wvq lrkak'

មើលឲ្យច្រើន ស្តាប់ឲ្យច្រើន និយាយតិច

ធ្វើឲ្យលឿន ប្រើពេលឲ្យ ទៅតាមសម្រួល ។
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Becoming a Good Human Being

Be solid and forthright; have a great
open heart; be sure and steady
in accomplishment, with vision
penetrating and far-reaching.

wNsfhda.hkag uqyqK oSu ;=<skau
Woafhda.su;a wkd.;hla Wodl< yel'

mqÆ,aj me;sreKd jq ukila we;s lr.kak'
;shqKq jQ ÿrolakd kqjKla we;s lr.kak'
th Tnf.a oshqKqjg fya;=jkq we;'

030

ត្រូវមានភាពរឹងមាំ និងស្មោះត្រង់,

លុះណាតែអ្នកជួបប្រទះនូវសេ

ការបើកចំហដួងចិត្ត, ភាពប្រាកដប្រជា

ឲ្យចិត្តរបស់អ្នកមានការព្យាយាម ។

ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជមាន និងទូលំទូលាយ ។

ចក្តីទុក្ខ និងភាពទាល់ក្រ ទើបធ្វើ

踏踏實實做人，心胸要廣大；穩穩當當做事，著眼宜深遠。

唯有體驗了艱苦的境遇，才會有精進奮發的心。

Only after you encounter affliction
and adversity will you summon
the mind of diligence.

និងភាពនឹងនក្នុងការសម្រេចការងារ

031

Enjoying Work
i;=áka ;u lghq;=j, fhoS isáu
ការពេញចិត្តនឹងការងារ

Enjoying Work

Be happy being busy!
Even when you're tired, be joyful.

ia:sr wosgkska hq;=j fu;a is;a jvd wm%udoj
ta lghq;=j, fhfoñka tajd bgq lrkak'

ks;ru yo msrs i;=áka ;u jevlghq;=
lrkak' fjfyig m;ajqj o mSvdjg
m;ajqj o i;=áka isákak'

រវល់ តែមិនច្របូកច្របល់អស់កម្លាំង តែមិនដួល ។

034

忙得快樂，累得歡喜。

忙而不亂，累而不疲。

Busy but not in disarray;
tired but not worn out.

ចូរសប្បាយចិត្តក្នុងពេលដែលរវល់ សូម្បីអ្នកអ
ស់កម្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ, ចូររីករាយចុះ!

035

Enjoying Work

Work quickly, not anxiously;
mind and body relaxed and unbound.

jev lghq;= nyq, ùu fyd| h' ta ;=<ska ÿla mSvd
wdosfhka je<lS lghq;= lrkakg W;aiy .kak'

Tn Tfìu is; ikaiqkaj ;ndf.k
blaukska jev lrkak' ixisÿKq ukilska
hq;=j ldhslj;a ieye,aÆfjka isákak' lsis
osfkl ;oska ls%hd fkdlrkak'

រវល់ឬ? គ្មន
ា បញ្ហទ
ា ។
េ គ្មន
ា អ្វគ
ី រួ ឲ្យរំខានចិតឡ
្ត យ
ើ ។
អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អ ។

036

工作要趕不要急，身心要鬆不要緊。

「忙」沒關係，不「煩」就好。

Busy? No matter. No vexation.
All is well.

ចូរប្រឹងធ្វើការឲ្យរហ័សរហួន, កុំខ្វល់ខ្វាយអី
ធ្វើបែបនេះចិត្ត និង កាយរបស់អ្នក និង

មានភាពធូរស្រាល និង មិនមានជាប់ជំពាក់អ្វីឡើយ ។

037

Enjoying Work

Don't measure success and failure
by wealth or poverty; work only to
benefit yourself and others with all
your heart and strength.

l=uk fyda whqrlska wm%udoj tfiau b;d
ms<sfj,lg ;u lghq;= j, fhfokak
l,n, fkdjkak jefvys fhfokak'

j;a fmdfydi;alñ j,ska fyda ;rd;srñ j,ska
id¾:lNdjh fyda jdish ;lafiare l< fkdyel'
wka whg;a wm ieug;a hym;la olskq rsifs hka
jev lsrSu b;d jeo.;a fõ'

038

មិនត្រូវវាស់វែងជោគជ័យ និង បរាជ័យ

ប្រញ៉ាប់ធ្វើការងាយឲ្យរួចរាល់

ដោយសារមាន និង ក្រឡើយ, ចូរប្រឹងប្រែ

បូកច្របល់ប្រណាំងនឹងពេលវេលាឲ្យសោះ ។

ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯង និង អ្នកដទៃ ។

តែធ្វើតាមសម្រួល កុំព្យាយាមធ្វើដោយភាពច្រ

不要以富貴貧賤論成敗得失，只要能盡心盡力來自利利人。

應該忙中有序的趕工作，不要緊張兮兮的搶時間。

Finish your work quickly, but in an
orderly manner; don't become nervous
trying to compete with time itself.

ងធ្វើការឲ្យអស់ពីបេះដូង និង កម្លាំងចិត្ត

039

Enjoying Work

任勞者必堪任怨，任事者必遭批評。怨言之下有慈忍，批評之中藏金玉。

Work hard and others may resent
you, take up a task and risk criticism;
compassion lies within harsh words,
treasure buried deep within criticism.

ÿIalr ld¾hkays ksr; jk õg ;ud fj;
f.fkk ,o meñKs,s i|yd ;SrK .; hq;=
h' ;jo hul m%Odkshd õfuka õfõpkhkag
,la õh yel' meñKs,s ;=<k
s a wkqlñmdj iy
bjiSu we;sõh yels w;r" õfõpk u.ska
jeo.;a Wmfoia ,nd.; yel'

ការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ

អាចមិនជាទីពេញចិត្តនៃបុគ្គលខ្លះ,

កុំដាក់ធុរៈក្នុងការងារ ហើយត្រូវទទួលយកនូវការ

រិះគន់នោះចុះ, ករុណាត្រវូ មានចំពោះពាក្យអាក្រក,់
មានកំណប់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃដែលកប់យ៉ាងជ្រៅ
នៅក្នុងពាក្យរិះគន់ទាំងនេះ ។

040

041

Enjoying Work

iEu wjia:djlu ikaiqkaj isákak'
bv ,o õ.i mrs;Hd. lrkak'

ចូរសម្រួលអារម្មណ៍ចំពោះមុខបញ្ហាទាំ

ងអស់, ត្រូវប្រឹងដោះស្រាយនៅពេលដែ
លឱកាសហុចឲ្យ ។

042

成功的三部曲是：隨順因緣、把握因緣、創造因緣。

隨遇而安，隨緣奉獻。

Be at ease in all encounters; give
of yourself, as conditions permit.

The three acts of success: accord with
causes and conditions, act decisively
when they arise, shape the future.

fya;+ka yd ;;a;ajhka iuÕ lghq;=
lrkak' wNsfhda.hkag uqyqK fokak'
fkdmeñKs tajd u;=lr .kak' th
id¾:l;ajfha ff;%mdlaIsl kshuh fõ'

វិធីសាស្រ្តបីយ៉ាងដែលនាំទៅរកភាព

ជោគជ័យគឺៈ ស្របជាមួយហេតុផល,

អនុវត្តតាមហេតុផលដោយម៉ត់ចត់, ត្រូវកំណត់
គោលដៅអនាគតឲ្យបានច្បាស់លាស់ ។

043

Enjoying Work

iqÿiq ld,h t<ò õg thska M, fk,d .kak'
tfia fkdue;s õg tajd Wmoaojkak' ;;a;ajhka
jeâ ùug m%:u hula nf,ka fkdlrkak'

人生的起起落落，都是成長的經驗。

見有機緣宜把握，沒有機緣要營造，機緣未熟不強求。

Seize opportunity when it arises,
create it when it doesn't exist;
but when the time is not ripe,
don't take unnecessary action.

Life's ups and downs are the stuff
of growth and development.

PSõ;hl oshqKqj fukau miqnEñ o we;sõh
yel' fuh wfma oshqKqjg fyd|u mdvu fõ'

ក្តាប់ឱកាសឲ្យបាននៅពេលវាមកដល់,

ត្រូវចេះបង្កើតឱកាសបើវាមិនមានទនោះ,

ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានឱកាសល្អសមរម្យទេនោះ
កុំទាន់ធ្វើរឿងដែលឥតប្រយោជន៍ឡើយ ។

044

ការឡើងចុះនៃរឿងរ៉ាវជីវិត

គឺជាគ្រឿងនាំឲ្យមានការរីកចម្រើន និង អភិវឌ្ឍន៍ ។

045

Enjoying Work

lreKq u; nqoèu;aj lghq;= lrkak'
wkqlñmdj olajd ñksiqkag i<lkak'

以智慧時時修正偏差，以慈悲處處給人方便。

用智慧處理事，以慈悲關懷人。

Do what you have to do with
wisdom; treat people with care
and compassion.

When you are off balance,
always right yourself with wisdom,
everywhere you go, use compassion
to make life easy for others.

ieug lreKdj olajkak' ;sfodrska
isÿjk jeros nqoèu;aj ksjeros lr.kak'

នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួល
ចូរធ្វើការងារប្រកបដោយបញ្ញា, ត្រូវយកចិត្ត
ទុកដាក់លើមនុស្សទូទៅដោយករុណា ។

046

ចូរប្រើបញ្ញាក្នុងការគិតគំនិតវិជ្ជមាន,

ទោះស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយ ត្រូវប្រើករុណាដើម្បីប្រើ

ឲ្យជីវិតមានភាពធូរស្រាលជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅ ។

047

Enjoying Work

wkqlñmdj jeâùu iuÕu wmf.a nqoaèh o
jâoshqKq jk w;ru wukdmh o wvqjkq we;'

面對許多的情況，只管用智慧處理事，以慈悲對待人，
而不擔心自己的利害得失，就不會有煩惱了。

慈悲心愈重，智慧愈高，煩惱也就愈少。

Deep wisdom, great compassion:
few vexations.

Face whatever is in front of you,
act with wisdom, treat people with
compassion; forget benefit, harm, gain,
and loss, and vexations will diminish.

mqoa.,sl jdis wjdis .ek fkdis;kak'
nqoaèfhka lghq;= lr ñksiqkag
udkj ohdfjka idkqlñms;j i,lkak'

ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅចំពោះ
មុខ, ប្រើបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយ,

ត្រូវមានបញ្ញាច្រើន និង មហាករុណា

នោះការរំខាន នឹងមានចំនួនតិចបំផុត ។

048

ចូរមានករុណាចំពោះមនុស្សទាំងឡាយ,

បំភ្លេចចោលនូវផលប្រយោជន៍, អំពើអាក្រក់,

ផលចំណេញ និង ការខាតបង់ នោះក្តីបារម្ភនឹងបាត់បង់ ។

049

Enjoying Work

Big duck swims, big wake; little duck
swims, little wake. No duck in the
water? No wake at all.

;u is; ta ta wjia:djka u; md,kh õu'
iajdNdõl jqjo ;u uki isoaëka
md,kh lsrSfñ oS m%d{h'

õYd, ;drdfjla õYd, osh myrla lmkafka hñ
fiao" tfiau l=vd ;drdfjla l=vd osh myrla
lmhs' õYd, jqj;a" l=vd jqj;a iEu ;drdfjlau
fjrf<a wfkla fl<jrg .uka lrhs' th
;drdjd osfhys .ufka fhÿkdla muKs'

ចិត្តធម្មតា គឺបណ្តោយទៅតាមកាលៈទេសៈ

ទាធំហែលទឹកនឹងមានរលកធំ

ឯចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាគឺជាចិត្តដែលចេះផ្លា
ស់ប្តូរកាលៈទេសៈ ។

050

大鴨游出大路，小鴨游出小路，不游就沒有路。

心隨境轉是凡夫；境隨心轉是聖賢。

An ordinary mind bends to
circumstances; a sage mind
transforms circumstances.

ទាតូចនឹងមានរលកតូច, បើមិនមានទាទេ
រលកក៏គ្មានដែរ ។

051

Enjoying Work

True diligence doesn't mean
placing your life at risk. It is
simply unwavering persistence.

lkao fkdfi,a fõ kñ muKla ta wjg mdrla
lmkak' mdr yefrkafka ke;akñ Tfì ud¾.
h fjkia lrkak' th tfia ùug o fkdyels
kñ Tn Tfì woyi fjkia lr.kak'

Woafhda.Snj hkq wm wmf.au iSudjka
blaujd hdu fkdjk w;r th fkdkj;sk
Woafhda.h õoydmEu jkq we;'

មិនអាចរំកិលភ្នំឬ? ធ្វើផ្លូវ! ផ្លូវបិទឬ?
ឡើងភ្នំ! ឡើងមិនរួចឬ, ដូរចិត្តទៅ !

052

「精進」不等於拚命，而是努力不懈。

山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉。

Can't move the mountain? Build a
road! Road blocked? Start climbing!
Can't climb? Shift your mind!

ការព្យាយាមដែលពិតប្រាកដ គឺមិនមែនមាន
ន័យថាជាយកជីវិតទៅប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់

ឡើយ តែវាគា្រន់តែជាការមិនដាក់ធុរៈទេតើ ។

053

Enjoying Work

c,fha Trejla meo .sh o tys i,l=Kla
fkd;nkakd fiau wyfia mshdi,k mlaISka o
lsisÿ i,l=Kla fkd;nkq we;' ,dN w,dNfha
oS o ch mrdcfha oS o isf;ys lsishñ i,l=Kla
fkdue;af;a kñ fya õuqla;s «dkh ,nd we;'

ទូកចេញទៅហើយ រលកវិលវល់ក៏បាត់ទៅដែរ,

សត្វហើរលើមេឃ, ស្រមោលរេទៅ ។ មានលាភ អត់លាភ,
ជោគជ័យ ឬ បរាជ័យ តែអារម្មណ៍នៅតែមិនកម្រើក
នេះគឺជាគឺបញ្ញាប្រកដោយសេរីភាព ។

054

給人方便等於給自己方便。

船過水無痕，鳥飛不留影，成敗得失都不會引起心情的波動，
那就是自在解脫的大智慧。

A boat passes, its wake disappears; a
bird flies, its shadow departs. Whether
you gain or lose, succeed or fail –
emotions do not stir: this is the great
wisdom of freedom and liberation.

Making life easier for others is
making your life easier for yourself.

wka whg Wmldr lsrSfuka wmg o Wmldr ,efì'

ការរស់នៅដែលចុះសម្រុងនឹងអ្នកដទៃ គឺជាការរស់
នៅដែលចុះសម្រុងនឹងខ្លួនឯង ។

055

Enjoying Work

m%isoaèfha flfkl=f.ka M,odhl hula
,nd.ekSug leu;s ùu Wodr woyils'
hful=g kskaodlr fødays f,i jdis ,nd.
ekSu fudav wfhl=f.a ls%hdjls'

អ្នកប្រាជ្ញរមែងមិនញញើតនឹងសេចក្តីទុក្ខ តែជនពា
លវិញតែងតែជួបភាពអាម៉ាស់នៅពេលជួបបញ្ហា ។

056

壓力通常來自對身外事物過於在意，同時也過於在意他人的評斷。

甘願吃明虧，是仁者；受辱吃暗虧，是愚蠢。

The noble one suffers mistreatment
willingly; the fool is humiliated by
what he suffers.

Pressure usually comes from
too much concern with what we
encounter around us as well as
how people judge us.

wka wfhl=f.a woyia fukau ndysr foa
ms<sn| jeâ ie,ls,a,la fkdolajkak'

សម្ពាធអារម្មណ៍តាមធម្មតាកើតឡើងពីការបា
រម្ភច្រើនជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងជួប្រទះ
រួមទាំងមនុស្សដែលនៅចាំមើលយើង ។

057

Enjoying Work

lreKdj olajk ;eke;a;dg fmr<d
Wmldr lsrSula f,i lreKdj
fmroersj Tnf.a fiajh ,ndfokak'

ជួយអ្នកដទៃដោយចិត្តប្រកបដោយការដឹង
គុណ នោះអ្នកនឹងមិនមានភាពនឿយហត់
ឬ ធុញថប់ឡើយ ។

058

隨時隨地心存感激，以財力、體力、智慧、心力、來做一切的奉獻。

用感恩的心、用報恩的心，來做服務的工作，便不會感到倦怠與疲累。

Serve others with a mind of
gratitude and reciprocity and you
will be neither tired nor weary.

Help others with the strength of
your mind and body, with your
wealth and wisdom – always and
everywhere with a thankful mind.

iEuõgu lreKdj fmroersj PSj;a jkak'
Tnf.a Okh" YdrSrsl Yla;sh" udkisl
W;aidyh iy «dkh fkduiqrej wka
whg ,ndfokak'

គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

ត្រូវជួយអ្នកដទៃទាំងកម្លាំងកាយ និង កម្លាំងចិត្ត ។

059

Living Peacefully and Calmly
’ksi, PSõ;hla .;lsrSu’
រស់នៅដោយសន្តិភាព និង ភាពស្ងប់ស្ងាត់

Living Peacefully and Calmly

The aim of life is to receive
karmic retribution, fulfill vows,
and make new ones.

¶ñksidg fiajh lsrSu ñksidf.a mru
hq;=lu fõ'¶ Tn lrk mrs;Hd.hka u;
PSõ;fha jákdlu /oS mj;skq we;'

l¾u õmdlhka ,nd.ekSu PSõ;fha wruqK
jkq we;' wer;a merKs Ndrhka fmdfrdkaÿ
Tmamq lsrSu iy wÆ;a l¾uhla /ialsrSu fõ'

អត្ថន័យនៃជីវិតគឺផ្អែកលើការជួយសង្រ្គោះអ្នកដទៃ
ឯចំណែកតម្លៃនៃជីវិតគឺស្ថិតនៅលើការឲ្យទាន ។

062

人生的目標，是來受報、還願、發願的。

生命的意義是為了服務，生活的價值是為了奉獻。

The meaning of life lies in serving;
the value of life in giving.

គោលបំណងរបស់ជីវិតគឺការទទួលផលក
ម្មរបស់ខ្លួន, ការបំពេញតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួន
និងការបង្កើតនូវគោលដៅថ្មីៗ ។

063

Living Peacefully and Calmly

wmf.a PSõ;hl jákdlu PSj;ajk ld,h
^tkñ jir .Kk& u; fkdj Tyq fyda weh
odhl jk m%udKh u; /oS mj;skq we;'

តម្លៃនៃជីវិតគឺមិនស្ថិតនៅលើអាយុនោះ
ទេ តែស្ថិតនៅលើការធ្វើ ទាន ។

064

過去已成虛幻，未來尚是夢想，把握現在最重要。

人的價值，不在壽命的長短，而在貢獻的大小。

The value of life is not in
duration but in contribution.

The past is an illusion; the future,
a dream; the present, essential.

w;S;h wu;l lr wkd.;h .ek isysk
ud<s.d fkd;kd j¾;udkfhka m%fhdack
,eìu b;d jeo.;a fõ'

អតីតកាលគឺជាអន្ធការ តែអនាគត ក្តីស្រមៃ
និងបច្ចុប្បន្ន ទើបវាមានសារៈសំខាន់ ។

065

Living Peacefully and Calmly

Wisdom is not simply knowledge,
nor experience, nor idle
speculation; it is an attitude that
transcends self-centeredness.

Tn iñmQ¾Kfhkau j¾;udkfha PSj;a
jkak' thska Tn w;S;hg;a wkd.;hg;a
iñnkaO jkq we;'

oekqñ" w;aoelñ" ;d¾lsl õYsIag;ajh
hk lreKq m%«dj fkdjkafkah'

មិនចាំបាច់ខ្វល់អីពីអតីតកាលទេ

បញ្ញា មិនមែនគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងនោះទេ

ហើយក៏មិនត្រូវរំពឹងរឿងអនាគតដែរ
តែបច្ចុប្បន្នកាលគឺជាអ្នកបង្ហាញលទ្ធ
ផលទាំងក្នុងអតីត និង អនាគត ។

066

智慧，不是知識、不是經驗、不是思辯，而是超越自我中心的態度。

不用牽掛過去，不必擔心未來，踏實於現在，就與過去和未來同在。

There is no need to dwell in the past,
no necessity to worry about the
future: the enduring present holds
both past and future.

មិនមែនជាបទពិសោធន៍ទេ ហើយក៏មិនមែន

ជាទ្រឹស្តីដែលខ្វះទឡ្ហីករណ៍ដែរ តែគឺជាឥរិយា
បថនៃការចេះគ្រប់គ្រងចិត្តជាមុន ។

067

Living Peacefully and Calmly

ksy;udkS Ndjh u; ksYÑ; PSõ;hla f.dv
kef.kq we;' uu;ajh hkq wkdrlaIs; nj
jeâoshqKq lsrSula jkq we;'

上等人安心於道，中等人安心於事，下等人安心於名利物欲。

積極人生，謙虛滿分；自我愈大，不安愈多。

Great accomplishment – complete
humility; big ego – great insecurity.

The superior settle their minds upon the
Way; the average busy themselves with
day to day living; the small-minded
pursue fame, fortune and desire.

Wodr .;s.=K we;s hym;a jQ wh õuqla;s
ud¾.h fidhd .uka wrUkq we;' idudkH wh
Tjqkaf.a hq;=lñ bgqlsrSfñ lghq;=j, ksr;
jkq we;' tfia fkdue;sj fkduÕg fhduqjQ
wh lS¾;shla" Okhla fidhd fjfyfihs'

មនុស្សឆ្លាត

ចេះរៀបចំចិត្តតាមគោលការណ៍របស់គេ

ជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនោះគឺ ការចេះដាក់ខ្លួន
ឯការអួតខ្លួន គឺជាអន្តរាយដ៏ធំមួយ ។

068

ពោលគឺជា អ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ,

មិនគិតពីកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ព្រេងសំណាង និង
ការលោភលន់នោះទេ ។

069

Living Peacefully and Calmly

;udf.a muK oek PSj;a jkak' ;jo Tnf.ka
n,dfmdfrd;a;= jk hq;=lñ bgqlrkak'

អ្នកមានតួនាទីដ៏ជាក់លាក់មួយ

និង ការទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិត,
ចូរប្រតិបត្តិវាតាមសម្រួលចុះ ។

070

在安定和諧中，把握精彩的今天，走出新鮮的明天。

你是有哪些身分的人，就應該做那些身分的事。

You have a particular role and
responsibility in life; act accordingly.

In calmness and tranquility make
good use of this wondrous day!
Tomorrow will shine!

iduh iy tlÕ;ajh we;sõg wo
,nd.; yels fohska m%fhdack .kak'
fyg w¿;a ojil PSj;a jkak' kejqñ
n,dfmdfrd;a;= we;sj PSj;a jkak'

នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ និង អព្យាក្រឹត្យភាព វាពិ

តជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ហើយវានឹងនាំឲ្យ ថ្ងៃស្អែកមានរស្មី ។

071

Living Peacefully and Calmly

ÿlg m;aùu' wkjYH udkisl
mSvd we;slrk w;r m%fõYñ ùu
wdrlaIdj f.k foa'

072

Wealth is like flowing water, and
giving like the digging of a well. Dig
deeper and more water flows in;
give more and wealth multiplies.

Okh - .,dhk c,hg iudkh' oka oSu <s|la lemSug iudk jkq we;' <sf|a .eUqr
jeâjk ;rug /¹Smj;sk c,Odrs;dj
jeâjkq we;' Tn jeâfhka mrs;Hd. l<
õg Tnf.au Okh jeâjkq we;'

ក្តីបារម្ភរ ឹតតែនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់

ទ្រព្យសម្បត្តិប្រៀបដូចជាទឹកហូរ, ការឲ្យទាន

ឲ្យមានសុវត្ថិភាព ។

ទឹកកាន់តែហូរ, ការឲ្យទាន រមែងបានទ្រព្យ ។

ឯការមានសតិមាំមួន រឹតតែនាំ

財富如流水，布施如挖井。井愈深，水愈多；布施的愈多，財富則愈大。

擔心，是多餘的折磨；用心，是安全的動力。

Worry causes needless injury!
Mindfulness brings security.

ប្រៀបដូចជាការជីកអណ្តូង, ជីកកាន់តែជ្រៅ

073

Living Peacefully and Calmly

Even with a single breath
remaining, hope is unlimited,
and that is untold wealth.

PSjk ld,h ;=< wmf.a iQodkñ ùu
b;du;a fyd| õh hq;= h' ;jo b;du;a
krl ;;ajhkag iQodkñka isáh hq;= h'

wmg yqiau ;sfnk ;=rdu wiSñ; jQ
wfmalaIdjka we;' wm i;=j we;s õYd,u
Okialkaoh kñ ta ’yqiau’ fõ'

ជីវិតគឺបែបនេះឯង, ផែនការដ៏ល្អបំផុតគឺការមើ
លឃើញសេនារ៉្យូដ៏ អក្រក់បំផុត ។

074

只要還有一口呼吸在，就有無限的希望，就是最大的財富。

面對生活，要有「最好的準備，最壞的打算」。

Live life this way: the best plan
anticipates the worst scenario.

សូម្បីតែនៅសល់ត្រឹមតែមួយដង្ហើមក៏

ដោយ ក៏ក្តីសង្ឃឹមមិនមានដែនកំណត់ដែរ
នេះហើយគឺជាទ្រព្យដ៏ឧត្តម ។

075

Living Peacefully and Calmly

wm ÿlska uqod .ekSug Wmldr jk
wh fndaèi;ajhka jk w;r iir ÿla
ksùfó ld¾hfha kshe,S isákafka Wodr jQ
fndaèi;ajhka jykafia,d jkq we;'

076

Three principles to transcend the
suffering of birth, sickness and old
age: a happy life, a healthy attitude
towards sickness, hope in old age.

Wm; crdjg m;aùu ^jhig hdu& yd urKh
ch .ekSug lreKq 03la iñmQ¾K lrkak'
* i;=áka bkak' * kSfrda.S ukilska$ is;lska
hq;=j frda.j,g uqyqK fokak' * jhig hdu
idorj wfmalaId lrkak'

គោលការណ៍បីយ៉ាងដែលនៅពីក្រោយការកើត

ព្រះពោធិសត្វជួយសង្រ្គោះមនុស្សសត្វដែ

ការឈឺ និង ភាពចាស់ជរា គឺជីវិតពោរពេញដោយ

ក្តីទុក្ខដោយខ្លួនឯង ។

និងមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងវ័យចាស់ជរា ។

លមានសេចក្តីទុក្ខ, ព្រះអង្គទទួលនូវសេច

超越生老病苦三原則：活得快樂、病得健康、老得有希望。

救苦救難的是菩薩，受苦受難的是大菩薩。

A bodhisattva saves others from
hardship and suffering; a great
bodhisattva takes on hardship
and suffering itself.

ភាពរីករាយ, ប្រឈមមុខនឹងជំងឺ
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Living Peacefully and Calmly

Death is neither a happy event nor
a cause for mourning, but a call to
practice our faith seriously.

urKfha wNsnjd hEug fuu
m%;sm;a;s ;=k wkq.ukh lrkak'
* lsisõgl urKh fkdfidhkak'
* lsisõgl urKhg ìh fkdjkak'
* urKh tk f;la n,d fkdisákak.'

urKh hkq fYdalùug fyda i;=gq ùug
wjia:djla fkdfõ' th fn!oaO m%;sm;a;s msrSug
fyd|u wjia:dj fõ' bmosu" jHdèh" uy¿õh"
frdaÿla ìh ch .ekqug lreKq ;=kls' * i;=áka
PSj;ajkak' * hym;a jQ ukiska frda.hkg uqyqK
fokak' * wfmalaIdfjka uy¿õh .; lrkak'

死亡不是喜事，也不是喪事，而是一件莊嚴的佛事。

超越死亡三原則：不要尋死、不要怕死、不要等死。

Three principles to transcend
death: don't seek it, don't fear it,
don't wait for it.

សេចក្តីស្លាប់ គឺមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសប្បា

គោលការណ៍បីយ៉ាងដែលនៅពីក្រោយនៃសេចក្តី

ស្លប
ា គ
់ ក
ឺ ស
ំុ ង
ែ្វ រកវា,កុខ
ំ ច
ា្ល វា នង
ិ កុទ
ំ ន្ទង
ឹ រងចាំវា ។
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យរីករាយ ហើយក៏មិនមែនជាជាហេតុផលដែលនាំ
ឲ្យកើតទុក្ខនោះដែរ ប៉ុន្តែវាគឺជាផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីប
ង្កើននូវជំនឿចិត្តដ៏ពិតប្រាកដទេតើ ។

079

Living Peacefully and Calmly

iEu <ufhlau foudmshkaf.a wOHd;au
ixj¾Okhg WmldrS jk l=vd fndaè i;ajfhls'

對青少年，要關心不要擔心，要誘導不要控制，用商量不用權威。

每一個孩子，都是幫助父母成長的小菩薩。

Every child is a little bodhisattva
that helps his or her parents grow.

With teenagers: use care, not
worry; guidance, not control;
communication, not authority.

kj fhdjqka õfha isákakka iq/lsh hq;=
w;r Tjqka .ek ÿla fkdõh hq;f= õ' Tjqkg
uÕ fmkajkak' md,kh fkdlrkak' Tjqkg
wK fkdfokak' kuq;a idlÑPd lrkak'

ជាមួយនឹងក្មេងជំទង់ ចូរចេះខ្វល់ខ្វាយ

ប៉ន
ុ ក
ែ្ត បា
ំុ រម្ភខង
ំា្ល ពេក, ចូរបង្ហញ
ា ផ្លវូ ដល់ពក
ួ គេ
ក្មេងៗ គឺជាព្រះពោធិសត្វ ដែលជួយឲ្យឪ
ពុកម្តាយរបស់វាមានការអភិវឌ្ឍ។
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តែមិនមែនគ្រប់គ្រងទេ, ចូរបង្កើន
នូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគេ

តែមិនមែនជាការប្រើអំណាចនោះទេ ។
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Living Peacefully and Calmly

A couple's relationship should
be based on mutual respect,
not argument.

Tnf.a ÿorejka .ek ÿla fkdjkak'

ieñhd yd ìrs| w;r in|;djh
n,mj;akd wdpdr O¾u u; /¹S we;s
w;r th ;¾l õoHdj u; fkd/foa'

ការស្រឡាញ់កូនដ៏ពិតប្រាកដគឺការផ្តល់ឱ

កាសឲ្យពួកគេ ប្រសើរជាងធ្វើឲ្យពួកគេពិបា
កដោយការបារម្ភរបស់យើង ខ្លាំងពេក ។
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夫妻是倫理的關係，不是「論理」的關係。

愛你的孩子，與其擔心，不如祝福吧！

To truly love your children, give
them your blessings rather than
burden them with your worry!

ទំនាក់ទំនងរវាងប្តី និង

ប្រពន្ធគួរតែផ្អែកលើការគោរពគ្នា មិនមែនការ
ឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារកខុសរកត្រូវឡើយ ។
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Living Peacefully and Calmly

Tn uiska lrk ,o l=i,a wl=i,a l¾uj,
õmdl Tnu oeka õ¹skq we;' Tn õiska oeka
lrf.k hk l=i,dl=i, l¾uhka f.a õmdl
wkd.;fha ° Tngu ,efnkq we;'

សូមឈប់ចោលសំរាមពាសវាលពាសកា

លទៀតទៅ, ចូរនាំគ្នាបោសសម្អាតឲ្យបាន

ស្អាតជានិច្ច, នេះជាអំពើបុណ្យដ៏ល្អមួយ ។
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眼光，是你的智慧；運氣，是你的福德。

能不亂丟垃圾，隨時清撿垃圾，都是做的功德。

Stop the litter, clutter and garbage!
Always clean up and pick up what
you can. These are virtuous acts.

Insight comes from wisdom;
good fortune, from merit.

õpdr nqoaè m%«dfjka l=i,a is;a
jeâoshqKq lsrSu ;=< jdikdj f.k foa'

ការចាក់ធ្លុះ កើតចេញពីបញ្ញា

ឯចំណែកសំណាង កើតពីបុណ្យកុសល ។
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Living Peacefully and Calmly

Having few desires bring
riches without worry.

leu;s oE ,nd.ekSug" wdYdlsrSu ÿlls'
leu;s foa fkd,eìu o ÿlls' f.da;u
nqÿrcdfKda isõi;H ms<sn|j ÿlaL
i;Hhfha fuh uekõka fmkajd oS we;'

iaj,am jQ wdYd we;s whg
´kElñ ljr õfglj;a ke;'

經常少欲知足的人，才是無虞匱乏的富人。

喜愛的就想佔有，討厭的就會排斥，患得患失，煩惱就來了。

We love to grasp what we love
and reject what we dislike;
gain and loss, gain and loss –
vexations are sure to come.

យើងតែងជាប់ជំពាក់នូវអ្វីដែលយើងពេញចិត្ត
និង ច្រានចោលនូវអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្ត,
មានលាភ អត់លាភ ការមួម៉ៅ គឺជារឿង
ដែលតែងតែកើតឡើងជាធម្មតា ។
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ការប្រាថ្នាតិចធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន
ដោយគ្មានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ ។
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Living Peacefully and Calmly

YdrSrsl wikSm ÿla mSvdu fkdjkq we;'
ikaiqka fkdjkq ukiska ÿlaf.k fokq we;'

សេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប្រាកដគឺចិត្តដែលគ្មានសេចក្តី

ស្ងប់ ។ ការឈឺចាប់ផ្នក
ែ រាងកាយ និង ជំងដ
ឺ ង្កត
ា ់
គឺមិនមែនជាសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដនោះទេ ។

088

Know clearly that an unsettled mind is
trouble. Right then and there – recite
"Homage to Guan Yin, Bodhisattva
Avalokitesavara" to calm your mind.

Ydka; jQ ukila ks¾udKh lr.ekSug m<uqj
fu;a is; oshqKq lrf.k wks;H" ÿlaL" wkd;au
hk ;s%,laIK Ndjkdj fyda kj wryd°
nqÿ.=K fufkys lrkak' f,dõ;=re nqÿ mshdKka
wkqiaurKh lrkak' nqoaOdkqiai;s Ndjkdj jvkak'

នៅពេលដែលដឹងច្បាស់ថាចិត្តដែលបុគ្គលមិន

បានគ្រប់គ្រងល្អហើយ រមែងនាំមកនូវបញ្ហានោះ

ចូរប្រញាប់ស្វាធ្យាយថា "ខ្ញុំសូមដល់ព្រះពោធិសត្វអវ
លោកិស្វរៈ Guan Yin" ដើម្បីធ្វើចិត្តរបស់អ្នកស្ងប់ ។
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明知心不平安是苦事，就趕快以持念「南無觀世音菩薩」來安心吧！

心不平安是真正的苦，身體的病痛不一定是苦。

True suffering is a mind without
peace or calm. Physical pain and
illness are not necessarily suffering.

Living Peacefully and Calmly

Don't control emotions by suppressing
them; calm them with contemplation,
reciting Buddha's name, or prayer.

,o fohska i;=gq fkdjk ;eke;a;d
fldmuK Okh we;af;la jqjo fya
os<skafola fõ'

Tnf.a mEreKq Ñka; ika;dkh ^RKd;aul
is;=õ,s& uekõka h:d ;;ajhg f.k taug ffu;S%
Ndjkdj fukau wkka; jQ nqÿ .=K fufkys
lsrSfuka myka is; mila lr.ekSug yelsjkq we;'

អ្នកមានពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលចេះ

កុំព្យាយាមគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដោយការគាបសង្កត់ស

នចេះគ្រប់គ្រាន់ ។

ដោយស្វាធ្យាយព្រះនាមរបស់ព្រះសមា្មសម្ពុទ្ទ ។

គ្រប់ ឯចំណែក អ្នកក្រគឺជាមនុស្សដែលមិ
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不要用壓抑來控制情緒，最好用觀想、用佛號、用祈禱，來化解情緒。

現在擁有的，就是最好的。擁有再多也無法滿足，就等於是窮人。

A rich man is content with what
he has; a poor man accumulates
and is never satisfied.

ង្កិនវាឲ្យសោះ, ចូរប្រើបញ្ញាត្រិះរិះដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់
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Happiness in this World
¶Y=oaO N=ñhla f.dv ke.Su¶
សុភមង្គលនៅក្នុងពិភពលោក

Happiness in this World

f,dõ;=re nqÿ moõhg m;ajk ishÆu
fndai;ajreka f.a Wm; isÿjkqfha o mdrsY=oaO
foaYhl ^N+ñhl& muKs' ksjka uÕ idlaId;a lrk
wd¾h wIaGdx.sl ud¾.fhys f;jk yd isõjk
lreKq f,i iñud jdpd iñud lñuka; f,iska
oelafõ' nqÿ oyfuys fmkajd fok i;r ix.%y
jia;=j ;=< m<uq jekak ms%h jpkh fõ' hym;a
jQ jpk l;d lsrSfuka' ksjeros jQ l¾udka;j,
kshq;=ùfuka' ieug jdikdj f.k foa'

094

Let everyone speak kindly!
Let everyone do good deeds!
Let everyone's bad luck turn to good!

hym;a jQ jpk Ndõ;d lsrSfuka o
hym;a jQ ksjeros ls%hdjkays ksr;ùu
;=<ska o ieug jdikdj ,efìjd'

ត្រូវប្រើវាចាពិរោះ, ធ្វើអំពើល្អដែលផុសចេ

ចូរឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយវាចាល្អ ធ្វើអំពើល្អ

ងមានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា ។

ប្រែទៅជាល្អវិញ ។

ញពីបេះដូងពិតប្រាកដ នោះសំណាងល្អនឹ

大家說好話，大家做好事，大家轉好運。

好話大家說，好事大家做，好運大家轉。

Kind words on everyone's lips!
Good deeds in everyone's heart!
Good fortune in everyone's life!

និងសូមឲ្យសេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នា
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Happiness in this World

iEufokdu oskm;du m%fhda.sl Ndõ;fhka
hym;a jQ foa tl tl tl;= lr.ekSu ;=<k
s a
iudchg buy;a fiajhla isÿjkq we;'

急須要做，正要人做的事，我來吧！

每人每天多說一句好話，多做一件好事，所有小小的好，
就會成為一個大大的好。

If everyday, everyone spoke another
kind word, did another good deed,
then all of these little beneficial acts
would turn into a great, great good.

An urgent task needs immediate
attention? Be ready now!

yosis ld¾hla bgqlsrSug we;akñ th uu
lrkakñ lshd bosrshg õ;a mjikak'

ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ

ប្រសិនបើមនុស្សនិយាយពាក្យពិរោះ

ធ្វើអំពើល្អ នោះអំពើទាំងអស់នេះនឹងផ្លាស់ប្តូរអ្វី
ៗឲ្យទៅរកភាពល្អប្រសើរជាក់ជាមិនខាន។
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តើការងារបន្ទាន់ ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់
ជាបន្ទាន់ដែរឬ? ចូរត្រៀមខ្លួនឥឡូវនេះទៅ!
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Happiness in this World

Harmony within and without,
harmony in causes and conditions,
and thus freedom, peace and
tranquility will follow.

is;ska yd jpkfhka wka wh iuÕ
hym;a f,i PSj;a jkak' ta ;=<k
s a ;udg
i;=áka yd mS%;sfhka l,a.; l< yel'

we;=,dka;h fukau neyerj;a hym;a
f,i osõ f.ùfuka ,nk i;=g fukau
ixys¹shdj yd iqNidOkh ;=<ska hñ
wfhl= mQ¾K f,i ksoyia fõ'

ចូរចុះសម្រុងជាមួយខ្លួនឯង និង អ្នកដទៃ,
សូមវាចាឲ្យដូចចិត្តគិត នោះភាពរីករាយ
និង សុភមង្គលនឹងកើតមាន ។
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內和外和，因和緣和，平平安安真自在。

我和人和，心和口和，歡歡喜喜有幸福。

Harmony with myself and others,
harmony in mind and speech,
and thus all will be blessed with
joy and happiness.

ចូរចុះសម្រុងទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ
ចូរចេះទទួលស្គាល់តាមហេតុផល
ធ្វើដូច្នេះសេរីភាព សន្តិភាព និង
អព្យាក្រឹត្យនឹងកើតមានឡើង ។
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Happiness in this World

Character creates wealth;
giving creates savings.

PSõ;hl ixys¹shdj N=la;s õ¹Su hkq
wNHka;r iduh Wodlr .ekSu fõ'
fiiq whg ie<lSu ;=<ska mS%;sh ,nd.; yel'

.=KO¾u Nd.Hhg iudk jk w;r odkh"
mrs;Hd.h b;srs lsrSug iudk fõ'

ស្វែងរកចិត្តប្រកបដោយសន្តិភាព នោះអ្ន
កនឹងឃើញទីពឹងដែលប្របកដោយសន្តិ
ភាព, ការជួយអ្នកដទៃដោយការឲ្យទាន
រមែងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខ ។
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人品等於財富，奉獻等於積蓄。

自求心安就有平安，關懷他人就有幸福。

Seek a peaceful mind, and you
will find a peaceful refuge;
treasure others and you will
find fortune and happiness.

អាកប្បកិរិយានា
 ំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិ

ចំណែការឲ្យទាន រមែង ទទួលបាននូវការជួ
យសង្រ្គោះត្រលប់មកវិញ ។
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Happiness in this World

uÕ oshqKq lsrSug ;udf.au Yla;sh
fhoõh hq;= h' ud¾.h ,nd .ekSfuka
wNHka;r ixys¹shdj ,efì'

擁有的多，不一定讓人滿足；擁有的少，不一定讓人貧乏。

奉獻即是修行，安心即是成就。

Offering yourself is cultivation;
calming your mind is success.

Great possessions don't necessarily
bring satisfaction; few possessions
don't necessarily lead to poverty.

l=Kq tl;= lr oeóu" je<lS isàfuka
wms l=i, ls%hdjka lrkq we;'

ការមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹ

ការផ្តល់ដល់ខ្លួនឯងគឺជាការអភិ

មានការពេញចិត្តពេញថ្លើមបានទេ ហើយ

គឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយ ។

ទៅរកភាពក្រក្រីដែរ ។

វឌ្ឍ ឯចំណែការរម្ងាប់ចិត្តឲ្យស្ងប់
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កសន្ធាប់មិនប្រាកដថាអាចនាំ ឲ្យ

ការដែលមានទ្រព្យតិចក៏មិនប្រាកដថានាំ
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Happiness in this World

jia;=j we;=j isàu ;=<ska muKla hful=g
i;=áka isáh fkdyel' Okh w,amùu ;=<
´kElñ o fkd;sìh yel'

好人不寂寞，善人最快樂，時時處處助人利己，時時處處你最幸福。

現在所得的，是過去所造的；未來所得的，是現在所做的。

Right now you gather what you have
planted; what you harvest tomorrow,
you plant at this moment.

The good are not lonely; the
benevolent, happiest; ever and
always help others and thus achieve
the utmost happiness for yourself.

.=K keK msrs wh lsisod yqfol<dj jdih
fkdlrkq we;' ldreKsl wh b;d i;=áka PSõ;h
.; lrhs' wkqkag Wmldr lrkak' bka ;udg
hym; ie,fia' tõg Tjqka mS%;su;a wh fõ'

សេចក្តីល្អមិនមែនមានតែឯងទេ, ការមានចិត្តល្អ
ឥឡូវនេះ អ្នកប្រមូលផលដែលអ្នកបានដាំ

និងការជួយអ្នកដទៃឲ្យ មានសេចក្តីសុខ

គឺជាអ្វីដេលអ្នកបានដាំនៅថ្ងៃនេះ ។

ដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងធំធេង ។

ពីមុនមក ផលដែលអ្នកប្រមូលនៅថ្ងៃស្អែក
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និង ការសប្បាយរីករាយជារៀងរហូត
វាគឺជាការទទួលបាននូវសេចក្តីសុខ
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Happiness in this World

When you change your way of thinking,
what is around you will transform
accordingly; nowhere in the world
will you find absolute good or bad.

wka wh iuÕ ukd in|;d we;s lr.ekSug
hfula ñ;%YS,S yd bjis,sjka; õh hq;= h'

Tnf.a ixl,am ^is;õ
= ,s& fjkia lsrfS uka f,dj
fjkia wdldrhg Tng osiajkq we;' fuf,dj
iñmQ¾Kfhkau fyd| fyda krl ke;'

ប្រសិនបើអ្នកចង់កសាងទំនាក់ទំនងល្អ

ញយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនឹងដែរ, វាគ្មានក

ហើយចេះអត់ធន់ និង ចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា ។

ចក្តីល្អ និង សេចក្តីអាក្រក់ដាច់ខាតនោះឡើយ ។

ជាមួយនឹងអ្នកដទៃ ចូរបើកចិត្តឲ្យទូលាយ
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នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត អ្វីៗដែលនៅជុំវិ

ន្លែងណាមួយនៅលើពិភពចក្រវាឡនេះដែលមានសេ
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只要自己的心態改變，環境也會跟著改變，世界上沒有絕對的好與壞。

若希望人際關係相處得好，就要把心量放大，多接納人，多包容人。

If you wish to build good
relationships with others, develop
a broad mind, and become more
tolerant and forgiving.

Happiness in this World

mqo.
a ,hka w;r fyd| in|;d we;s lsru
S g
woyia yqjudre lsrSu wjYH fõ' woyia
yqjudre lsru
S g fkdyels kñ iu:hlg m;a
lsrSug W;aidy lrkak' tfia l< fkdyels
kñ jro wu;l lr bjikak'

大的要包容小的，小的要諒解大的。

人與人之間的相處之道，需要溝通，溝通不成則妥協，
妥協不成時，你就原諒和容忍他吧。

The way to get along with others is
to communicate effectively. When
communication fails, compromise, when
compromise fails, tolerate and forgive.

The great must make allowance
for the small; the small must be
understanding toward the great.

n, iñmkak we;a;d ÿn,hdg bjish hq;f= õ'
^fkÄLñu ixlmam& ÿn, ;eke;a;d n,h
jeâ ;eke;a;dj wjfndaO lr.; hq;= h'

វិធីដែលអាចរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃបាន

នោះគឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រ

សិទ្ធភាព ។ នៅពេលយើងបរាជ័យនៅក្នុង
ទំនាក់ទំនងហើយ ត្រូវចេះសម្របសម្រួល

តែប្រសិនបើសម្របសម្រួលហើយ នៅតែបរាជ័

យទៀត ត្រូវចេះអត់ធន់ និង អធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នា ។
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អ្នកធំត្រូវចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកតូចតាច ឯចំណែ
កអ្នកតូចតាចត្រូវតបគុណចំពោះអ្នកធំវិញ ។
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Happiness in this World

The best way to guard against
greed is to give more, to extend
yourself more, and to share
more with others.

Tnf.a mjqf,a oshqKqjg yd Tfì PSõ;h
/l.ekSug Tfì uqÆ yoj;u uqÆ
wd;au Yla;shu fhdojkak'

f,daNh$ ;Kaydj wvq lsrSug fyd|u
ud¾.h mrs;Hd.hhs' jeâ jeâfhka
wdOdr Wmldr lsrSuhs' wkqka iuÕ
;sfnk oE fnod yod .ekSuhs'

ចូរបូជាចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងកាយ

ទាំងចិត្ត, ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងជីវិតទាំងមូលរបស់អ្ន
កចំពោះការងារចំពោះមុខ ។
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戒貪最好的方法，就是多布施、多奉獻、多與人分享。

以全心全力關懷家庭，用整體生命投入事業。

Devote all your heart and strength
to your family; commit your whole
life to the enterprise at hand.

វិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងការកម្ចាត់បង់
នូវលោភៈ គឺការឲ្យទាន ។
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Happiness in this World

Two great tasks lie before Buddhists:
to bring grace and beauty to the
land in which they live and to help
sentient beings grow spiritually.

õIu;d$ õõO;d j,g b;du
fyd| õi÷u bjiSu fõ'

fndÿ wmg õYd, fufyjr folla we;'
* nqoaO N+ñh m%Ndu;a lsrSu'
* mqoa., wOHd;añl oshqKqj we;s lsrSu'

學佛的人，有兩大任務：莊嚴國土，成熟眾生。

包容別人時，雙方的問題就解決了。

Disputes are best settled
by tolerance.

ការងារធំៗពីរយ៉ាងដែលចំពោះមុខពុទ្ធបរិ

ការអត់ធន់គឺជាមធ្យោបាយដោះ
ស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អបំផុតមួយ ។
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ស័ទនោះគឺ ការនាំយកនូវភាពស្រស់ស្អាត

និងសោភណភាពមកកាន់ផែនដីនេះ ដើម្បីជួយ
ស្រោចស្រង់សត្វដែលមានឧបនិស្ស័យ ។
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Happiness in this World

Wisdom comes at the moment when
vexations perish from the mind;
compassion is nothing more than
sharing benefits with others.

wka whf.a is;a ;=<ska lrk ,o whym;a
fohg lñmd fkdjkak' mõ;% levm;la
fia msõ;=re ukila we;sj PSj;a jkak'

is; ;=< we;s fkdrsiaiqñ .;s ke;s lsrSfñ
uy ¶m%«dj¶ fõ' wka wh iuÕ wjYH;d
yqjudre lr.ekSu ¶wkqlñmdj¶ fõ'

ចូរអ្នកធ្វើខ្លួនជាកន្លែងផ្ទុករបស់មិនល្អក្នុងលោក,
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បញ្ញាកើតឡើងនៅពេលដែលការក្តៅក្រហា

ចូរប្រឹងប្រែងសិក្សាអប់រំខ្លួនឲ្យដូចជាកញ្ចក់ដ៏ថ្លា

យបានបាត់ចេញពីចិត្តសន្តានរបស់យើងទៅ,

តនៃពិភពលោកនេះ ។

ប្រយោជន៍របស់យើងដល់អ្នកដទៃឡើយ ។

គ្មានមន្ទិលដែលអាចឆ្លុះមើលឃើញនូវធម្មជាតិពិ

煩惱消歸自心就有智慧，利益分享他人便是慈悲。

要做無底的垃圾桶，要學無塵的反射鏡。

Be a bottomless receptacle for the
ills of the world; be a spotless mirror
that reflects the world as it is.

ករុណាគឺគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការចែករំលែកនូវ
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Happiness in this World

wmf.a whym;a ls%hdjkag ,e–cd õh hq;=h'
kuq;a f,dalhd foi lD;{ mQ¾jlj n,kak'

ចូរសំឡឹងមើលខ្លួនឯងដោយការភ្ញាក់រព្ញក

ហើយចូរមើលពិភពលោកដោយការដឹងគុណ ។
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淨化人心，少欲知足；淨化社會，關懷他人。

用慚愧心看自己，用感恩心看世界。

Look at yourself with contrition;
at the world with gratitude.

Purify your mind by curbing
desire; refine your community
with loving kindness for all.

uki mõ;% lsrSug" wdYdjka wvq lsrSfuka
mgka .kak' ,o fohska i;=gq jkak' iudch
mõ;% lsrSu i|yd fu;a jeâu wdrñN lrkak'
wdor”h f,i wka whg Wmldr lrkak'

ធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធដោយការទប់ស្កាត់ត

ណ្ហា និង ធ្វើឲ្យ សហគមន៍របស់អ្នកបានប្រសើរ

ឡើងវិញដោយមេត្តាចំពោះមនុស្សទាំងអស់គ្នា ។
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The Founder of Dharma Drum Mountain
Master Sheng Yen (1930-2009)
Master Sheng Yen was one of the twentieth century's
foremost Buddhist teachers, scholars and meditation
masters, and was instrumental in the revival of Chinese
Buddhism in modern times.
Master Sheng Yen became a novice Buddhist monk at the
age of 13. After 15 years of rigorous scriptural study and
meditation he entered into a solitary six-year meditation
retreat to deepen his realization. He later received formal
lineage transmission in both the Linji (Rinzai) and Caodong
(Soto) lines of Chan (Zen) Buddhism.
Master Sheng Yen understood that advanced formal
education would be required to revive Chinese monasticism
and in 1969 he went to Japan to pursue graduate studies.
In six years he obtained master's and doctor's degrees in
Buddhist Literature from Rissho University, becoming the
first monk to earn a doctorate in the history of Chinese
Buddhism.
For the last thirty years of his life, he tirelessly devoted all
of his energy to advancing Buddhist education, reviving the
tradition of rigorous education for monks and nuns, leading
intensive Chan meditation retreats worldwide, engaging in
interfaith outreach, and working on behalf of world peace,
youth development and the environment.

Dharma Drum Mountain
World Center for Buddhist Education
Tel: 886-2-2498-7171
Fax: 886-2-2498-9029
Address: No.555, Fagu Rd., Jinshan Dist., New Taipei City
208, Taiwan
Website: www.ddm.org.tw
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法鼓山創辦人

/

聖嚴法師

(1930-2009)

「風雪中的行腳僧」聖嚴法師，被認為是「四百年來
臺灣最具影響力的五十位人士」之一；充滿顛沛流
離、考驗與轉折的人生，正是一場實踐佛法的歷程。
法師自幼體弱，十四歲狼山出家，歷經沙彌、學僧、
軍旅生涯，於三十歲再度出家後，在山中閉關六年。
而後為提高中國佛教地位，於不惑之齡留學日本。取
得博士學位後，歷任大學教授、研究所所長、美國佛
教會副會長及譯經院院長，並創辦中華佛學研究所、
僧伽大學與法鼓大學，積極培養佛教高等研究人才。
法師傳承禪門臨濟宗及曹洞宗法脈，深入經藏，融通
各派，化世無礙；1975年起旅美弘化，此後長年駐錫
美台兩地，並至世界各地指導禪修。1989年創建法鼓
山，建立「世界佛教教育園區」，以「心靈環保」實
踐「提昇人品，建設淨土」的理念，逐步擴建成海內
外弘法、禪修、文化、教育、關懷的組織體系，為當
代漢傳佛教開展輝煌的人間新貌。
法師擅長以現代語文和觀點普傳佛法，已有中英日文
著作百餘本，多種著作譯為多國語言流布，曾獲國家
級文藝、學術、文化獎及其它多種獎項。

法鼓山世界佛教教育園區
電話：886-2-2498-7171 傳真：886-2-2498-9029
地址：20842新北市金山區三界里7鄰法鼓路555號
網址：www.ddm.org.tw
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Purpose of Sheng Yen Education Foundation
The foundation promotes educational initiatives that
help people to know, stabilize, and purify their minds so
that they can improve society. The foundation's mission
is based on Master Sheng Yen's vision of "Uplifting the
individual character of humanity and building a Pure
Land on earth." The foundation pursues the following
objectives:
1. To assemble, organize, research, categorize, classify,
translate, compile, print, produce, and publish Master
Sheng Yen's works, including books, publications,
and audio-visual information, as well as to promote,
propagate, and provide free copies of such works to
people throughout the world in order to improve and
enrich the individual and society, and to bring about a
pure land on earth.
2. To draw upon Master Sheng Yen's vision in reviving
Buddhist education, the foundation funds academic
research on Buddhism, publication of Buddhist works
and educational undertakings that seek to improve the
well-being of humanity and society.
Master Sheng Yen believed that the realization of a pure
land on earth hinges upon purifying the human mind, and
that education is critical to this endeavor. The foundation
hopes to play a part in providing the education that
contributes to purifying society, and spreading the
message of Buddhism so that peace and harmony prevail
and a pure land on earth emerges.
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聖嚴教育基金會

/

簡介

本基金會依循聖嚴法師「提昇人的品質，建設人間淨
土」之思想理念，推展淨化人心、淨化社會的教育事
業；主要工作有：
一、 整編聖嚴法師之著作、影音資訊等各種文獻文
物，分門別類作研究、翻譯、編印、製作、發行
等；並推廣、贈送至全球各社群，以期人類品質
普遍提昇，推進人間淨土實現。
二、 獎助、推動與聖嚴法師思想理念相契之佛教教育
事業，如：佛教學術研究、佛教著作出版，以及
與淨化人心、淨化社會等相關之教育工作。
聖嚴法師說，人間淨土的實現，在於人心的淨化；而
人心的淨化，首重思想及理念的傳播與教育。本會自
期透過有效的方法，讓聖嚴法師的思想、理念融入現
在及未來的人類社會，傳達佛法平安的訊息，奉獻淨
化的功能於紛擾的世界。
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