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 ژوند کول  شاند بودایانو په 
 راځي  ته نړۍ ماشومکله چې  •

ډیری میندی او پلرونه خپل ماشوم معبد ته  راوړي ترڅو چې راهب دوی ته   •

 برکت ورکړي. 

د رکونو لپاره دا  یو عام کار دی چې راهب د ماشوم  الس په یوه پاک او مقدس   •

 تار)مزی( وتړي. 

عام دی کله چې یو ماشوم یو میاشتنی وشي د هغه په ځینو ځایونو کې دا  •

 .ویښتان کلوي 

•  

 

Foto: Adobe Stock 

   خواړه
 .ډیر بوډایان سبزې خوړونکی دي •

 هغوی په دې باور دی چې د نورو ژوو ژوند اخیستل ګناه ده.   •

 یو تعداد بوډایان د غوښې او کبان له خوړلو په مقدسو ورځو کې  ډډه کوی .   •

 .بوډایان غوښې او کبان خوری خو  پخپله د حیواناتو ژوند نه اخلییو تعداد  •
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بودیان راهبانو ته او په معبد کې د بودا مجسمې مخ  کې خواړه صدقه/ خیرات   •

 .کوي 

ځنګه چې معمول دی، راهبان  دخیرات/صدقې ترالسه کولو لپاره هغه ځایونو   •

 .ته ځی چې بودایان اوسېږی

 .خیرات/صدقې په برکت ژوند تیرويراهبان د  •

 

 لمونځ 
 .بودیان  د هللا تعالی او خدایانو عبادت نه کوي •

 .عبادت اوخیرات/صدقه د پوجا په نوم یادیږی •

 .پوجا بودا ته احترام او د هغه د زده کړو درناوي ښودلو الره ده  •

 .پوجا په کور او په معبدکې ترسره کیږي   •

محراب او د بوډا یوانځور او یا د بوډا یوه مجسمې  ډیر بودایان په کور کې یو  •

 .لري

ځینې شیان)مرکبات( لکه اوبه، غوړ، ګالن، وریجې، میوه او نور د بودا په مخ    •

 .کې ځای پرځای کیږی

 :خلک دری ځلې تعظیم/ سر خم کوئ 
 .لومړی ځل د بودا لپاره .1

 .دوهم ځل د دحارما )د بودا د زده کړو (لپاره .2

 سانغا د )راهبانو پاکی(لپار دریم ځل د  .3

 

 ځیرېدل 
 یو تمرین دتمرکز او دقت دی. د بودایانو ځیرېدل  •

ځیرېدل د راهبانو دنده ده. موخه داده چې د دوی ته هیلې درکړي ترڅو چې    •

 .خپل هدف ته ورسیږی

بودیان ځیرېږي چې اعصاب یې آرام شي او په هغه څه چې دوی فکر کوی   • •

 .هغه هدف ته ورسږی



Tekst om buddhisme på pashto 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 تاسو څنګه ځیرېږئ؟ 

 .پښې د صلیب په شان په یو مشخص ډول کیږئ  . .1

 خپل شاته سیده کړئ  . .2

 .د تنفس له الرې خپله ږوره سا=ه کنټرول کړئ . .3

 .اندیښنې  مه کوئ څه شی  چې ستاسو په فکر کې راځی   . .4

 

 
 

 د لمانځه سلسله
 

 .کارول کیږي کوچني ګولۍ په تبت او جاپاني بودیزم کې  108د لمانځه سلسله  •

 .سې لیکنې په اساس ادا کوی مقد اساسات لهخلک د منترانو او لمونځونو  •

 .منتر یو سپیڅلی کلمه یا جمله ده. میترا کارول کیږي ترڅو چې تمرکز اسانه شي •

 

 :د ژوند پنځه قاعدې څخه یوه برخه
                           دروغ مه وایئ یا ناسمه خبرې مه کوئ


