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េសចក្តីេផ្តើម

 អនកកនព់ុទធ សន េនជុំវញិពភិពេ ក េកើនេឡើងជង ៥៣៥ ននក ់(ឯក រពសីហភពពុទធ
សន (Buddhistforbundet, BF:2015)

 ្រពះពុទធ (េឈម ះេដើម Siddhartha Gautama) មនេដើមកេំណើ ត េន្របេទសឥ ្ឌ  (563 – 483 មុន 
គ.ស) ។ ទីកែន្លងកេំណើ តេន Lumbini, ្របេទសេនប៉ល់ សព្វៃថង (Nepal) េហើយចូលនិព្វ ន្តេន
្របេទសឥ ្ឌ ។

 អនកកនព់ុទធ សនភគេ្រចើនេន សុីខងេកើត មន ចិន ទីេប ជប៉ុន កូេរ ៉ម៉ុងេ គ លី។ េហើយេន
សុី េគនយម៍ន កមពុជ (95%), ៃថ (90%), ភូម (85%), ្រសីលងក (70%), េនប៉ល់, េវៀត ម, 
វ។

 ពុទធ សន ផ ព្វផ យេទកន ់សហរដ្ឋ េមរកិ ក  េមរកិខងតបូង អូ្រ ្ត លី ណូែវល៉ហ ុ ី
ឡង ់អរឺ ៉ុប និង ទ្វីប ្រហ្វិក ( មរយៈពលរដ្ឋ ងំលំេនថម)ី។

 អនកកនព់ុទធ សន េន្របេទសនរ័េវស៍  (Norway) មន្របមណ ៤០០០០ នក់ (8%), 
(BF:2015)



្រពះពុទធ សន មនយនធំៗ ២ គឺហនីយន និងម យន

 ហនីយន (Theravada ឬ Hinayana)
 ្រសីលងក  ភូម ៃថ កមពុជ វ េវៀត ម េនប៉ល់
 ពុទធបរសិ័ទ ្រតូវ្របតិបត្តិ មគន្លង្រពះពុទធ – េគលេ េទកនន់ិព្វ ន្ត (Nirvana/Nibbana) 

គឺមនែត្រពះពុទធមយួអងគ
 ម យន (Mahayana) ្រតូវបនែចកេចញជ Tantrayana, ពុទធ សនទីេប (Tibet) និង

េហ ន (Zen) េនជប៉ុន
 ចិន ទីេប េវៀត ម ជប៉ុន កូេរ ៉ម៉ុងេ គ លី និង្របេទសមយួចំនួនេទៀតេន សុី េគនយ៍
 ពុទធបរសិ័ទ ្របតិបត្តិ មពុទធឱ ទ និង្រពះ្រគូ ចរយ – េគមនជំេនឿថមនុស ជេ្រចើន ច

េទកនន់ិព្វ ន្តបន។



េតើអនក ្រតូវ្របកន់ខជ ប់ខជួនជមួយ្រពះធម៌ ឬកបនួចបប់?

 ្រពះសងឃ
 ដូនជី
 ពុទធបរសិ័ទ ចចូលរមួ្របតិបត្តិ េ យសម្រគចិត្ត ឬ មសទធ េរៀងៗខ្លួន 

ពុទធបរសិ័ទ េរៀន្របតិបត្តិ ម៖

 ្រពះពុទធ
 ្រពះធម ៌(កបួនចបប ់និង ពុទធឱ ទ)
 ្រពះសងឃ



និចចសលី ឬសលី ៥ (The Five Precepts)

1. កុំេធ្វើបប ឬសម្ល បស់ត្វែដលមនជីវតិ៖ (ប តបិ  េវរមណីសិកខ បទំ សមទយិម)ិ
2.  កុំយក ឬលួចរបស់អនកដៃទ ែដលេគមនិបនឲយេ យកយ និង ច៖ (អទិនន ទន េវរមណីសិកខ

បទំ សមទយិម)ិ
3. កុំ្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម (កុំេសពកមជមយួបុរស ឬ្រស្តី ែដលមនមច ស់)៖ (កេមសុ មចិឆ ច  

េវរមណីសិកខ បទំ សមទយិម)ិ
4. កុំនិយយភូតកុហក (ទងំេចតន និងអេចតន)៖ (មុ ទ េវរមណីសិកខ បទំ សមទយិម)ិ
5. កុំេសពេ្រគ ង្រសវងឹទងំ យ៖ (សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណីសិកខ បទំ សមទយិម)ិ។



អរយិសចចៈទងំ៤ (Four Noble Truths)

1. េសចក្តីទុកខ មនពិត (ទុកខអរយិសចចៈ)
2. េសចក្តីទុកខ េកើតមកពីត ្ហ  (សមទុយអរយិសចចៈ)
3. េសចក្តីទុកខរលត ់កល ត ្ហ រលត់ (និេ ធអរយិសចចៈ)
4. កររចួអំពីទុកខ ចេធ្វើបន (មគគអរយិសចចៈ) េ យករ្របតិបត្តិអដ្ឋងគកិមគគ ឬមគគៈ

ទងំ ៨។



អដ្ឋងគិកមគគ ឬមគគៈទងំ ៨ (The Eightfold Path)

1. សមម ទិដ្ឋិ៖ ករយល់េឃើញ មផ្លូវ្រតូវ
2.  សមម សងកបបៈ៖ េសចក្ដី្រតិះរះិ មផ្លូវ្រតូវ
3. សមម ច៖ សំដី ឬ ច មផ្លូវ្រតូវ
4. សមម កមមន្តៈ៖ ករងរ មផ្លូវ្រតូវ
5. សមម ជីវៈ៖ ករចិញច ឹមជីវតិ មផ្លូវ្រតូវ
6. សមម យមៈ៖ ករពយយម ករតស៊ូ មផ្លូវ្រតូវ
7. សមម សតិ៖ ករភញ ករ់លឹក មផ្លូវ្រតូវ
8. សមម សមធិ៖ ករដំកល់ចិត្ត ករ ងំចិត្ត្រតូវ ។



កមមវិធីករងររបសស់មគមពុទធ សនិកជនែខមរ

 ករ្របតិបត្តិធម៌ – ២េលើកជេរៀង ល់ែខ (េ រ ិ៍ ឬ ទិតយ)
 និមន្ត្រពះសងឃ ដឹកនពំិធីសងឃទន ១ េលើកកនុងមយួែខ
 ពិធីចូលឆន ថំមី េនែខម
 ពិធីវ ិ ខបូជ េនែខឧសភ (ៃថង្របសូ្រត ៃថង្រ ស់ដឹង និងចូលនិព្វ នរបស់្រពះពុទធ)
 កមមវធិីរដូវេក្ត ៖ (ករេរៀនសូ្រត្រពះធម ៌ករបសួេរៀន មកបួនចបបព់ុទធ សន)
 ពិធីភជុបំិណ្ឌ  េនែខកញញ  តុ
 ្រតីវបបធម ៌េនែខវចិឆិក ឬែខធនូ




