
 تةواوةكةري ئاييين هيَندويي

 برهمةن )برهمن(: 

ةكني ، برهمةن بة ب(برهم)ةستم زاني كة كورتة ثيناسيك بوَ برهمن ردا بة ثيويليَ
ذداني جيهانة كة، ويحي هةموو شتيَواتةي هةقيقةتي كاملَة) احلقيقة الكاملة (رِوَ

ئامسان وزةوي برهم جيهاني دروةست كردوة وحةوت . كة جيهانةورِوَحي هةتاهةتايي 
ثاشي هيند ئةكات كةم ا هاتووة كة باس لة هيند ئةكات باس لة يةلة كتيَيب مسعودي د

 كة بة ناوي برهم بووة .

 كاني ئاييين هيَندويي:كتيَبة

كة بة بةرك  800كة ثيكةهاتووة لة  -يان ظيدا ية (ويداسةرةكي ئةم ئايينة ) كتيَيب
ة اليان ل ةنكة كتيَبيكي ثيَروزي كوَ -ةسالَ نوسراوةتةوةو1000زياتر لة يذايي در

، لةم كتيَبدا ث.ز1500نزيكةي ئاريةكان لة ئاسياي ناوةند بوَ ئةو والَتةيان هيَناوة 
كراون ة كة كوَمةلَيَك لة وانة نةماون ولة بري كانيان تيدايذمارةيك لة خوداناوي 

يان لة ةتايي خوَويي ئةم سةردةمة بايةخ وطرنطي سةروكوَمةلَيَك لة وانةش الي هيند
نةداوة  دةست داوة، بةالَم لة ئاسيت كوَمةلَطةكان رةهةندي خودايةتي خوَيان لة دةست

بشيان رييكان كة زوثيَروز تر هةية الي هيندووضةند ها كتيَيب وخاوةني ثيَطة وجيَطةن. 
ة زورانةي كة ة واتةيكي ديكة ئةم كتيَبةلداوة كة بلة كتيبيي كوني ظيدا وة سةري ه

ةالَم هةولَ دان بووة تيكشنت لة ظيدا بوي وشيكاري وتاوتويَ حليل ةفسري وتةهةر تة هةي
كة ثي ئةوتري ظيدا وبةشي كوتايي ةكي بة رضاو كورانكاري بة سةر داهاتووة ، ذيةبة ري

( كة بريتيية لة بناغة وبنةما Upanishads)يان ئوَثاني شادةكانا ئثانشاد
ة كة رازاوي وعارفانةكاني ئاييين هنوود رييةذطائاخاوتةيي وثةروةردةيي وئاموَ

ئثانشادا ثيَضةوانةي بةشةكاني ديكةي ظيدا ية كة ئاواز طةلي هةلَبةسرتاو وسرودة . بة



زيَنةوة ةكةي لة بارةي دوَ.ز . نووسراوة. ناوةروَكث سالَ 900ةي بة شيَوةي ثةخشان نزيك
وبنج تاي خولقان ضاوة وسةرةوسةرو طةيشنت بة راز وسرِةكاني بوون )ما هية الوجوود( 

 . وبنةواي يةكانطريي خودا جياوازةكان وهاوسةنطي وتةبايي جةستة وروَح باسي كردوة

يانة ، ظيدا نووسيو بةشيكي ديكة لة كتيَيب ثريوَزي هيندويي كة لة  شيكاري وتاوتَي
 انا ناسراوة. ئةم بةرهةمةش بة شيَوةيبةناوي برةهمةهمان وثةيوةندي بة تويَذي بر

ر زوَرتونووشتة وسيَحر كة وراظةي كتيَيب ثيَروز ثةخشانة وثيَكهاتووة لة خويَندنةوة 
ييةكان بةدنط دةخيويَننةوة. ولة برةهمانا وبوونة ئايينلة كاتي ثارِانةوة وثةرةسنت 

ث.ز  700ميَذووي نووسينيان بوَنزيكةي  ويَ كراوة.دا شيكاري وتاوتسروودةكاني ظيَ
 دةكريتةوة.

 يي:ندوكة زور باوة وثريوزة الي هيَ ئةكني ثيَروز الي هيندويييب كتيَ سيَلة  لريدا باس

هيندي ي مةحلةمة( كة بة سانسكرييت بةماناي  Maha Bharataمةهابهارتا ). 1
حةماسة ية نةتةوةيية ضريوكي جةنطيَكي دورو دريذة طري ةمةي بةرئةم مةحل طةورةية،

 950نزيكةي  دا روويداوةش ميَذوو لةو والَتةكة لة نيَوان شازادةكاني سةردةماني ثيَ
 .ث.ز ، كة خوداوةندةكان رولَيان بينيوة لةم ضةنكةدا

ئةم  ودايي نووسراوة ، واتة سرتان وئاوازي خ  Bhagvad Gita . بهاطواد طيتا2
هةر باس لةو ملحةمةية مةهابهارتا دةكا بةالَم كتيَبة جيطة وثيَطةيةكي مةزني هةية و

رولَي كرشنا دةكات وةك وباس لة وكومةاليةتي فاني ةلسةيف وعريشيوازيكي ف بة
مةزني بيين ئةم بةرهةمة ال تويذةران ز كة لةو ضةنكة روَليكي ثاالونيكي هيندويي ثريو

 وَذئاوا بةها وبايةخيَكي زوَري هةية.وبريمةنداني ر

:ئةم كتيبة زياتر بابةتيكي فةلسةيف  ogavasistheY :   واسستهايوَطا  . 3
فتوكيةك ئةكات لة نيَوان قوتابيك بة ناوي راما  كةكة باس لة الهوتةية ، و



طومانة الي جيَي شكو وزور دةكات كة رسيار كة ئةم قوتابةية ث، وماموستاكةي 
 مي ئةداتةوة.وماموستاكي وال

فةلسةفةي ودايزم وخودا سيَيانةييةكان: بة ثيَي فةلسةيف ودايي لة جيهان روَحيَكي 
ةو ش دةميَنيَتةوة، ئووني هةية، كة لة سةرةتاوة هةبووة وبوَ هةميشةرةهاوسةلَت ب

ي تةواوي جيهان وطةردونة وهةروةها كوَتايي ةرةكسةرةتاي سةرةكي بوون وهوَكاري س
ةوهةرة ئامسانيية وهةستانةوةي تةواوي بوونةوةرةكان بةوة بةسرتاوةتةوة. ئةو ط

شكرا دةبن وكردةوةكاني خويان ن ئاطةي سيَ خوداوة لة جيهاهةرماو ونةمرة لة ريَ
 نواندوة:

 .فريَنةري بوونةوةرةكانئاةهما : . بر1

 رةكان.. ظيشنوَ: ثاريَزةري بوونةوة2

 ي بوونةوةرةكان.. شيظا: بة ديهيَنةر ولةهةمان كاتدا لة نيَوبةر3

  تناسخ االرواح لة ئاييين هيندويي:

ئةو ةكاني سةركيي ماةنك لة بةكيَتناسخ االرواح وةكوو يرِين باوررَمةندي بة لةشطوَ
ن ، باوةريان واية بة مانةوي وئةزةلييةتي روَح ، ئةم باوةرة لة وانةوة بوَ طةالدينة

يةوة وةتةوة ولة هةر جيَطةيةك شيَوة وشيَوازيَكي بة خوَش طوازراكةونةتةوةكاني دي
ايبةت بةت،  سالميش باس كراوةياني ئ، تةنانةت الي كوَمةلَيَك لة زانايطرتووة 

  سوفييةكان.نديك لة هة

لة شار وباذيَرِيَك ولة هةر طوَند وئاواييةك ولة قةراغي هةر رووبار  وثةرسنت:بةندةيي 
ودايان وبت ويَنة وهيَماكاني وشاخيَك ثةرستطةيةك سازكراوة، كة شويَن وجيَطةي خ

ئاييين  كةسي و ميوانداري نةدا ثارِانةوة وبةندةيي كوَيي وتاكةئةوانة. لةم ثةرستطا



ةن. لة نويذةكان ، هةروةها دياري ثيَشكةش بة خوداكان دةكجوَرا وجوَر بةرِيَوة دةجيَت
 دةخويَندريَتةوة، نزا سروودةيي ئاييين وثارِانةوةكانيان بة ساز وئاواز وموَسيقا

ة وسروشتيية. لة كاتي هةلَهاتن يان ئاوابووني خوَر وثارِانةوةطةلي تاكةكةسي زوَر ساد
لة كاتي تيَثةرِين ويَنني . رووناكي تيشكي خوَردا سةر بوَ طةورةيي ومةزني دادةنبةرامبةر 

ني وروو لة بتيَك بةرامبةر ثةرستطةيك وةكوو هيَما ونيشانةي طةورةيي سةر دادةنويَن
 اتي مردةن ولة كشكةشي برهمن دةكةن.  دةكن وضوَكي بوَ دادةنني وديارييةكيش ثيَ

ة. يةكيك ثرِضرِ وساالَنة ريَورةمسي ثةرسنت وثارِانةوة  جةذنة طةليزةماوةن وهةروةها 
 .انة بة جةذني ديثاظالي ناسراوة م جةذنلة

 طا يا ن شيَوازي جووكيان:فةلسةفةي يوَ

فةلسةفةي كي كة اليةنيَي ثةرستنة وازيكيةكيك لة بنةما سةرةكيكياني ئةم ئايينة شيَ
ةلَوةت ةتةركي سةر بنةماي خ . بنضينةي ئةو فةلسةفةية لةثةيوة ديارة وثةرستين 

ةولَ لة ثيَناوي بةستنةوةي روَحي طضطة بة روَحي طةورة، يان طياني تاك بة دونيا وه
رةكاني ريَبازي لَرتين جوَيوَطا يةكيَك لة قووشوارا ناونراوة. طياني جيهانةوةية كة بة ئا

ني لة بيَدةنطي، ومعتةقةدي هيندوويية كة رِيازةن وةك رِوَذووطةلي دريَذخايةن، رِاهينا
رِاهيَناني نةخواردن ونة خواردنةوة ، كاريكة كة مروظ  بة هيَز دةكات . لةو كاتدا جةستة 

بةتي هةناسة يلة حالَتيكدا رادةطريَت وهةناسةي رادةطريَت ويان بة شيَةيةكي تا
ري وسةقامطريي ضرِدةبيَتةوة وبة خوَرِاطهةلَئةكيشيَ، تةواوي سةرجني ناخ وهةناوي 

ماكاني يوطا ية وكاتيَك بريم بو منوونة ضربوونةوةي هيَزي ميَشك يةكيَك لة بنة ،زوَر
لة هةناسة كيَشان كردةوة وهةموو هيَزةكاني خوَم لة هةناسةكيَشامن وهةموو هوَشياري 

ستةكامن لة هةناسةكيَشان ضرِ كردةوة، دةتوامن هةناسةكيشاني خوم خبةمة ذيَر وهة
رَاهيَنان  كونرتوَلَي خوَمةوة ولة ذيَر ئةم كونرتولَة ئةوةندة كونرتوَلَي خوَمةوة ولة ذيَر



م تاكوو هةناسة كيَشاني خوَم بة سةر هةناسة كيشاندا بة ثيَي بةرنامةيةك بكة
شان بةسةر مين بكةم بة ثيَضةوانةي ئةوةي كة هةناسة كيَ بسةثيَنم ورِيَك و ثيَكي

وو بيَ بووني هةوا بتوامن ضةند ضركة من هةبيَ تاكدةسةثيَينَ و دواتر ئةوةندة رِاهيَنا
رِوَذ هةر ضةند مانط وسالَ دريَذ تر  وضةند خولةك رِابوةستم وئةم رِاهيَنانة هةر ضةند

نم كة تةنانةت سيَ رِوذ بتوامن لة ذير خاك مب بكةمةوة تاكوو هيَزي ئةوة بةدةست بيَ
ئةمانة هيَز ةم ......وهةناسة نةكيَشم و زيندوو مبيَنمةوة.بة هامان شيوة ضاو ولوت ود

 كردوة كار وكردةوة طةلي سةرت دةهيَنني ئةوةندةي كة باسيان و ورةيةكي طةورة بةدةس
 م دةدةن.ئةجناورِهيَنةر وسةير وسةمةرة سو

ةميةت زوَر لة رِةوتي يةكةمي ه) بةر هيندةستاني دةلَيَتةسةني نةدةوي ا ئةبو حلزان
ي بة دروستكةري بوونةوة لة ي خوَاليدا وساكاري خوَي وثةيوةندي رِاستةوخوَخوَي 

وَذ بة رِوَذ و هيَزي رِةوشيت خوَي لة دةستداو بةرةبةرة وا ئالَوَزي تيَكةوت تا رِدةستدا
دا ودادوةري لة كوَمةالَيةتيدا لة دةستدا لة واثةرسيت ثوخيت لة بريوباوةرِيةكخ

 وةست بة بنيادي ئاييين ناخ واقيعي ذيانن(.ووانة دوو ثالَثشيت ثةيكاتيَكدا ئةو د

ئاييين بةرهةمي بةرةبةرة هيَزو قةلَةمرِةوي خوَي لة دةست دةدا و بيَ متمانةييَ 
بةدواي ان طرذية و ئةم رِارِايية لة كوَمةلَطةي هينديدا وطةرِبةرامبةري زيادي دةكرد ، ئةم 

زا( دا خوَي دةنواند، ئةمةش لة ئاييين تردا لة جيَي ئاييين بةرهةمي لة كةسيَيت )بو
 سةدةي شةشةمي ثيَش زايني دا بوو.

 

 

 



 

 

 

 

 
 


