
 ئاييين بودايي: 

يةكيَكي ديكة لة ئايينة طةورةكاني جيهان كة لة داهيَنانة هزرييةكاني ئارياييةكاني 
باشوورة و لة باشووري ئاسيا لة ديين هيندو جيا بوَتةوة هةموو خوَرهةالَتي طوَي زةوي 

لة دانيشتواني طوَي زةوي لة  طرتةوة ئاييين بوداية ، لة ئيستادا نةزيكية نيَو مليار 
ريين خوَرهةالَتي دوور وباشووري ئاسيا وهةروةها لة زوَريَك لة والَتاني والَتاني ثانوبة

وةكوو سيالن وبيَرمة وسيام وظيَتنام ودورطةكاني فورمز و ذاثوَن و كوريا وضني و تةبةت 
 ومةغولستان ثةيرِةوي ئاييين بوداييان.

ي كة وةرِاستةكاني سةدةي شةشةمي ث.ز هاوكات لة طةلَ ئةو ساتةوةختةبودا لة نا
كوروشي مةزن دةسةالَتداريَيت ثارسةكاني لة روَذئاواي ئاسيا دادةمةزراند وسةقامطري 
دةكرد، لة دةظةريَك لة هيندوستاني روَذهةالَت ، نيشتماني بيهارونيثالَ سةريهةلَدا. 
ديين ئةو لة ديين ديَريين هيندوئيزم جيابووةوة. لةو سةردةمةوة تا ئيستا ئةم ريَبازة 

نيية قوَناغطة لي وةرضةرخان و طةشتة وثيَطةيشتين خوَي بةردوام فةلسةيف ودي
دةثيَويَت وبة هةولَ و تيكوَشاني ثيَشةوايان وريَوانان وروَحانييةكان وبةتيَثةرِيين كات 
و سات بةشيَوةي دينيَكي ثشت  قاييم بة ياسا وريَسا وريَوشويين ثتةو ونزا وثارِانةوة 

هوَكاري سةرهةلَداني ئةم ئايينة لةو سةردةمةدا  وة.وثةرستين ريَكوثيَك بيَضمي طرتو
هةلةمةرجي كوَمةالَيةتي و ثيَداويسيت وخواسيت بارودوَخةكة بووة، لةو سةردةمةدا 
خيَرايي كردةوةي هيندوةكان لة رةضاوكردني سيستةمي ضينايةتي وتويَذةكاني 

ايي جياواز لة وخوَخوازي وزالَ بووني  ضيين برةهمةنةكان و زيَدةرِويي لة فرةخود
هيندوستان ، هةل بةتة سةرهةلَداني ضاكسازيَكي ئاييين ثيَويست بوو تا ثيَضةوانةي 

كةوتن و دةسةالَتي برةهمةنان لة خةيالَ وخورافاتي بت ثةسيت لة اليةكةوة ودذ بة ريَ
اليةكي ديكةوة هةستيَتةوة وياسا و ريَسايةكي سةربةةخوَي فةلسةيف و ئةخالقي 



اسيت لة بةدواداضوون و داخوازي مةعريفةت و رزطاري روَح نةك لة ريَطةي ردابرِيَذيَت، 
ئةجنامدا ني سروت و ريَورةمسي وشكي رةوالَةتي وثةرسنت ونةريتطةلي رووكةشيانة كة 

وبايةخي  لة روانطةي هيندواني ظيَدايي باوبووة داوا بكات. بة واتةيكي ديكة طرينطي
 بةكاني ظيدا بةتةواوةتي هةست ثيَدةكرا.ضاكسازي لة ثةروةردة كوَنةكاني كتيَ

لةو سةردةمةدا لة نيمضة قارِةي طةورةي هيند بابةت وبريكركردنةوة طةليَك دذ بة 
ثةروةردةي برةهمةنان بالَوبووةوة وثيَشةواطةليَك بوَ ثةرةثيَدان بةم جورة ثةروةردانة 

ما بودا)طوتامابودا( ئةو والَتة رابوون كة يةكيَك لةو كةسانة غوتالة طوشة وكةناري 
لَةتثةرسيت ودونيا خوازي شوَرِشي كرد و كوَمةلَيَك لة بنةما بووة. ئةو دذ بة رةوا

داهيَنا و رزطاري روَحي ظيَداكاني رةتكردةوة و شيَوازيكي ئاكاري نويَي  خورافييةكاني 
 تةنيا لة ذيَر سيَبةري طةرِان و بةدواداضووني راسيت دةزاني.

 ماذة بة سالَي ث.ز لة دايك بووة  ولة هةندي سةرضاوة ئة 563 غوتاما لة سالَي
دةكات ، ميَذووي بة سةرهاتي ذياني ئةم بريمةندة كة لة كتيَبة ئايينيةكان ث.ز  566

بة زمانةكاني ثالَي وسانسكرييت توَماركراوة ولة اليةن زوَرينةي بوداييةكانةوة 
 ثةسندكراوة بة كورتي بةم شيَوةية: 

)كشاترياها ن وشةرِكةران لة دوايَين شاخةكاني هيماليا طةليَك لة تويَذي جةنطاوةرا
طوتاما بةسةر ئةو طةلة و خيَلََطةليَكي ناسراو بة -كة كوساال دةذيان كة نةوة ي راجاها

ساكيا دةسةالَتدار بوون . لة بنةمالَةي يةكيك لة راجةكاني ئةو خيَلَة لة شاري لوَمبيين 
يَطر وجيَنشيين كة لة والَتي نيثال هةلَكةوتووة كورِيَك ضاوي بة دنيا هةلَهيَنا كة ج

. حةكيميَكي غةيب ويَذ سةبارةت بةو زاروَكة دةلَيت : ))ئةطةر تاجو تةخيت ئةو دةبوو
ضاوي ئةو بة لة شيكي نةخوش يا جةستةيةكي بيَطيان ويان ثياويَكي بة ساالَ ضوو 

 . بكةويَت دةست لة دونيا هةلَدطريَت وئاوارةي طوشة وكةنارةكاني جيهان دةبيَت((



و باش بذيوي بوَية باوكي كوَشكيَكي بوَ ساز كرد ومشةك وكةلو ثةلي خوشي و رابواردن 
لةويَ بوَ دابينكرد . هةروةها هاوسةريَكي شياوي بوَ مارة كرد وفةرماني دا، ثاسةوانةكان 
ئاطادار بن نةكوو ضاووي بة يةكيَك لةو سيَ شتة ياساغ كراوة بكةويَت. ئةو كورِة هةر كة 

يَكي بيست وسيَ سالَة ، روَذيك بو طةشت وسةيران بوَ دةشتو دةر روَيشت، لة بوو بة طةجن
و لة بارودوَخي ريَطةي خوَيدا ثرية ثياويَكي ثةشت ضةماوةي بيين وثيَي سةير بوو 

ثرسياري كرد و زاني كة كوتايي وئةجنامي طةجني ثرييية. ثاشان بة ريَكةوت ضاوي 
سةرسورِماني كرد و زاني كة  ئةويش تووشي بة نةخوَشيكي حالَ خراث كةوت، بينيين

كةميَك ضووة سةرترةوة تةرمي  ئاخري لةش ساخي نةخوَشش و ثةك كةوتةيية .
هةر بةية  مردويةكي بيين و زاني كوَتايي و ئةجنامي ذين و ذيان مةرط ونةمانة.

برِانةوية دنيا وسسيت وبيَمتمانةيي جيهان لة هةناوي روناكي خوَي نواند تووشي 
رسورِمان بوو و لةطةلَ خوَي بريي كردةوة، ضيَذ و خةالَتةكاني جيهان بة هايةكي نيية سة

ودةبي بةهرة وبةرهةميَك دةستةبةر بكةم كة لة هةمبةر خةوش وكةم وكورِي نةمان 
بة ية لة كاتي شةو كوَشكي دةسةالَتداري وناتةواواوي و برِانةوة ثاريَزراو بيَت. بوَ

 و رازي راسيت هةقيقةت كةوت، ئةو شةش سالَ لة بياوانةكاني جيَهيَشت وبة دواي نهيَين
بة ريازةتي روحي وكاري قورس دةوروبةري هيندوستاني روَذهةالَت سةرطةردان بوو.

سةرةتا  . وطران وطر وتيين ناخي لة رووي جةستةييةوة خوَي الواز و بيَ هيَز و كز كرد
بوَ الي برهمةنةكان روَشت بةالَم ثةروةردةكاني ئةوان وةالَمدةرةوةي كةلَكةلَةي 

نةبوون. تا ئةوةي كة بيَضارة وبيَ هيوا بوو ، تا روذيَك لة دةظةري طايا راستيخوازي ئةو 
لة ذيَر داريَكي لة ضةشين هةجنريي هيندي كة ثانياني ثيَدةلَيَن، كةوتة دوَخيَكةوة 

اوضوون دةرِوَيشت وبةردةوام هيوا و خوَزطةي طةيشنت بة مةنزلطةي هةقيقةتي بةرةو لة ن
تيَهزريين دةخواست ، بوَية برِياريدا لة بن ئ ئةو دارة هةلَ نةستيَت تا سرِي هةقيقةت 

وسةرضاوةي مةعريفةتي بوَ دةركةويَت. ماوةي حةوت هةفتة بة مشيَوة وكروَك 



زانست وثرشنطي هةقيقةتي زانست رووي لة دلَي بةرِيوةضوو. روَذيك لة ناكاو روناكي 
وبوَية شاراوة وناديارةوة لة هةناويدا ثرشنطي روناكي حةق بلَيَسةي كرد و لة جيهاني 

سروو شةي كة لة ناديارةوة  قوَناغي ئيشراقي دةستة بةر كرد . بويَة هةستايةوة وئةو  
لة لَيَك راند وكوَمةبوَي هاتبوو بوَ خةلَكي باسكرد. ئةو كات دةريريَكي دامةز

بودا دوا سالَةكاني ذياني خوَي لة دةشتة  خويَندكاراني لةو دةيرة نيشتةجيَ بوون .
ثانوبةرينةكاني هيندوستاني روَذهةالَت بةسةر دةبرد ولة هةموو جيَطةيةك سرِي 
هةقيقةت وضاكةكاري و فةلسةفةي بةختةوةري و كامةراني و رزطاري فيََِري مروَظةكاني 

نازناوي ئةو  يَبازيَك كة بة زماني ثالَي دهام ي ثيَدةلَيَن بوَ خةلكي ساز كرد .دةكرد. ر
هةر لةو دارةي ئيشراق كة ناوي شاكيامونا يان بودا بة مانةي داري مةعريفةت وةرطرياوة 
و لةو روَذة بةدواوة بة بودا ناوبانطي دةركرد ، هةروةها نازناوي تاتاطاتا ياني بنضينة 

ةتيشيان ثيَداوة. هةر كة ساتةوةخيت مةرطي هات لة دوايني وبنةرِةتي هةقيق
دروستكراو لة ضيَو كة لة ذيََِر داري سندةل ضركةكاني ذياني خوَيدا لة سةر تةختيَكي  

نابوو كةوت وخويَندكارةكاني لة دةوري دةطريان. ئةو روي لة وان كرد ووتي ))ئةي دايان 
ريَوانان ئيَوة دةزانن كوَتايي هةر ليَكدراو و ثيَكهاتةيةك هةلَوةشانةوة و ئاوابوونة 
وئاخري هةر بوون وبوونةوةريَك ، نةبوون ونةمانة، بويَة شاد بن لة ثيَناوي هةقيقةتدا 

ندا بن ((. ئةو كات جياني دا وضاوةكاني داخست . ئانانندا، ئةو لة هةولَ وتيَكوَشا
خويَندكارةي ليَي نزيك بووة تةرمةكةي سووتاند وخوَلَةميَشةكةي بوَ دةوروبةري هيند 

كام لةو برد و لة دة شوين لة شويَتة جياوازةكاني هيندوستان ناشيت ، لة سةر هةر 
( لة Stupaاييةكان ناسروا بة ستوثا )شويَنانة ثةرستطةيةكي بةشيَوةي تايبةتي بود

 سةردةماني ديَريني ساز كراوة كة تا ئةم سةردةمةش ماوة .

ئاييين بودا لة والَتاني دةوروبةر تةشةنةي كرد لة تةواوي ئاسياي روَذهةالَت و باشوور 
جيَطريبوو و بوو بة ئاييين طشيت تةواوي ئةو والَتانة. ئاشوكا ، ئيمثراتوري طةورةي 



ث.ز ئةم دينةي زيندو كردةوة وبوو بة هوَي ثةرةسةندن 232-ث.ز273هيَند 
بودا بة فةرماني ئةو لة وبالَوبوونةوةي بة تايبةت كاتيك كة ذماريك لة دةيرطةليَكي 

تةواوي والَتاني هيند دامةزراند ولةويَوة بةرةو دةوروبةري والَتاني ئاسيا ثةرةيسةند 
 ويَندنطاي ريَواناني بودايي دامةزراند.ولة هةموو ضيَطةيةك ثةرستطة و دةير وخ

 جيكاي باسة ديين بودا بةربةر بة سةر دوو لق يان ريبازي طةورة دابةش بوو . 

ياني بودايي باشووري كة الي خةلَكاني باشووري  Hinayana. ريَبازي هينايانا 1
 وسيالن .....ظيتنام ئاسيا لة والَتاني سيام وبرمة و

يان بودايي باكووري كة لة دةظةرةكاني باكوري  Mahayana. ريَبازي مهايانا  2
 وةكوو تةبةت وضني وكوريا وذابون باو ة.

 



                                      

 

                   



 
 ريساي بودايي:

 بودا هةشت ريَساي ئةخالقي دارِشتبوو، مة هةر كةس لةو ريَسايانة ثةيرِةوي
بكات دواجار بة مةنزلطةي ثيَطةيشنت وكةمالَ دةكات ياني قوَناغي فناء كة لة ديين بودا 

 ش دةخيويَنةوة. ئةم ياسا وريَسا هةشت دانةيية بريتني لة: Nirvanaبة نريوانا 

. 5. دروَ مةكةن. 4. زنا مةكةن. 3. دزي مةكةن. 2. ئازاري طيانداران مةدةن. 1
. بةرانبةر بة 7. خوَخوازي لة دلَتان دةربكةن. 6مروَظيَك مةكةن. خوسث وخراثةي هيض 
. ئةوةي لة هةموو كةسيَكيرت بةرزتر و طرنطرتة ئةو كةسةية كة 8كةس رق هةلَ مةطرن. 

دلَي خوَي لة زةنطي نةزاني وطةمذةيي ثاك دةكاتةوة وهةناوي خوَي بة مةعريفةتي حةق 
 يَتةوة.برِازيَن

هةقيقةت فيَربيَت و ئةوانة  ضوار و ئةم قوَناغةوة دةبيَهةر كة نويَكار هاتة نا
 وةكوو ريَسا و بنةماي دةرووني ذياني خوَي بةرِيَوة ببات ئةو هةقيقةتانةش بريتني لة:



.هةقيقةتي رةنج و ئازارةكان كة بريتني لة : لة دايكبوون، ثريي نةخوَشي، 1
 مةرط، و لةكوَتاييدا رةجني ذيان دةرةد و ئازارة.

.هوَكاري هةقيقةتي رةنج وئازار كة بريتيية لة هوَطر بوون ضيَذة 2
 جةستةييةكان و مةيل بة مانةوة ودريذكردنةوةي تةمةن.

. دةست هةلَطرتن لة رةنج وئازاركان لة زجنرية هوَكار كة بريتني لة دةست 3
 هةلَكرتن لة حةزة جةستةييةكان و دووري لة ضيَذ وحةزي سيَكسي.

سيَ هةقيقةتة ريَبواري ئةم ريَطةية بة مةنزلَطةي طةشة  . ئاطابوون بةم4
وكةمالي خوَي دةطةيةنيَت. دةرد وئازارةكاني جيهاني لة كوَلَ دةكاتةوة، هةقيقةتي 
ضوارةم باس كردن لةو ئامراز و كة رستانةية كة مروَظ بة سيَ هةقيقةتي ثيشوو 

 دةطةيةنيَت.

بايةخيَكي زوَري هةية ودةكريَت  باسة كة ثلةي نريوانا الي بودا ضيكايي ةيئةو
يَكي ديكةدا تةركي مالَ وحالَ وبوَ ثيَطةي فةنا وةطيَرِان وخويَندنةوةي بوَبكريَت.بة دي

فيانةي وئاسايش وثةروةردةي ناخ ودةروون. ثلة وثيَطةي فةنا لة ثةروةردةي سوَ
فةنا وشةيةكي نارِوونة بة  ئيسالمي زوَر لة ريسا وبنةماي نريواناي بودايي دةضيَت .

واتاي سرِينةوةو نةمري وذيانةوة وحةسانةوة ديَ ، مةبةسيت اليةنة رِوَحيةكةيةتي وةك 
ئةوةي هةستةكان لة دةست دةدات ولةو ساتةدا كة هةست بة ئازار دةكات دةروون رِزطار 

و لة ئةم ئايينة برييت بودةبيَ وهةسيت ناميَينَ وثةيوةندي بة جةستةوة دةبرِيَ.  
رِزطاركردني نةفس وثاك كردنةوةي وسةركوت كردني ئارةزووةكان بةالَم خيَرا الرِيَبوو 

       وبتثةرسيت و بوَنة و ثةيكةرةكان تيَكةلَي بوون. 


