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 ةــى دَلـةويش زمانـ، ئةــةيـةك زمان هـها يــةنـت
  ايةتييةـرؤظـةويش مـئ، ةوة هةيةـةتـةك نـها يـةنـت

 تةنها يةك ئايني هةية، ئةويش ئايينى خؤشةويستيية
 ئةويش هةميشة ئامادةية ،تةنها يةك خواوةند هةية

 
 ساتيا ساى بابا                                         

 
 
 

 ثيَشكةشة 
 ِؤحى ثاكى دايكم و هةموو ئةو كةسانةى وةكو ئةو بةر

 . بةوةفاو هةميشة ليَو بةخةندةن
  بةرِؤحى ثاكى طؤرؤى بةرزو بةرِيَزم 

كة خاوةنى طةليَك قوربانى ( شى يؤطىيمةهارماهش )
 ...لة ثيَناوى طةياندنى راستييةكاندا يةطةورة

 بؤ من  دانةيقوربان  بةهاوسةرةكةم ضونكة سونبوىل فيداكارى  

 هةنيَزةكامن لةهةركويَ بةرِ بةهةموو قوتابيية 

  بةهةموو ئةو كةسانةى كة هةميشة خؤيان بةكةم دةزانن و
 .بةرامبةرةكةيان بة طةورةتر

 شى ئازارو وبةهةموو ئةوانةى كة لة ثيَناوى يؤطادا تو
 .و كؤَليان نةداوة هاتوون زؤر نارةحةتى

  دةطةرىَ وبة هةموو كةسيَك كة بةدواى راستيدا 
 . ةخوازيَت بيدؤزيَتةوةد
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 يَزانسوثاسى بيَثايامن بؤ بةرِ
ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى ئةركى لة ضاثدانى ئةم كتيَبةيان 

 .طرتة ئةستؤ
 .كاك سةركةوت سةرؤكى يانةى سليَمانى

دين سةرؤكى يةكيَتى سوار ضاكيى النصر شيَخ كاككاك 
 .كوردستان

 .سليَمانى ى يانةىيكاك كامةران بةرثرسى كارطيَر
 .ك شيَخ ئاوات لة زانكؤى سليَمانىكا

حممةمةد عةدنان عومسانى  كاك قوتابى خؤشةويستم وهةردو
شاعري، زؤر ماندوبوون  كاروان جودى كاك و نوسةرو شاعري

 ...طةَلمدالة
 

 
 
   
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ثيَشةكى
 42ثرت لة  ىونوةزمئةم كتيَبةى لة بةردةستى بةريَزتاناية ئ يَزخويَنةرى بةرِ
وةهـا    م لـة زانسـتيَكى  وبةهةَلةدا نةضو ى، زؤر دَلنيام لةوةساَلى تةمةمنة 

م شت كةمرؤظ لة ثاش ةلةكاتيَكدا باش دةزامن يةك ،فراواندا بةسةرم بردووة 
  ؟تةمةنى لة ضيدا بةسةر بردوة كة مردنى ثرسيارى ليَدةكريَت ئةوةية

ك و بايـةخى  نةكانى ثاش مةرطيش كةَليؤطا ئةو زانستةية لة دنياو لة ذيا 
، ضونكة ثةيوةستة هةموو تةمةنى خؤتى بؤ تةرخان بكةيت شياوة  و يةهة

يؤطـا سـةرفرازيت لـة    بة خودى خؤت و ذيانةكانى داهـاتووى مرؤظـةوة ،   
ئةطةرهاتوو لة ئةسلَ و سةرضاوةكةى  ، دنيادا بؤ دةستةبةر دةكات وهةردو
، رن وانةت نةكرد كة لـة داكةوتـةوة دو  تيَكةلَ  بةو شت دت وةرطرت و وسو

ش يةكيَكة لةو زانستانةى كة دةشيَت هةروةكو ئاينى  ـ  يؤطا لةبةر ئةوةى 
طـرن بـؤ   كى ليَـوةر ب هةلثةرسـتان بـةكارى بهـيَن وكـةلَ     ، ثريؤزى ئيسالم

  .خؤيان تايبةتييةكانى  مةرامة
هاتةبوون  ةكانى خؤم يتابيوئةم كتيَبة لة سةر داواى طةليَك لة دؤست و قو

و  لخزمـةتيَك ثيَشـكةش بـة طـة    لةو بارةيـةوة  ، منيش بة ثيَويستم زانى 
ؤى بـةه  (يؤطا)زانستى  اش ئةوةى سوثاس بؤ خواثخؤم بكةم ،  نيشتمانى

انى ئيَمـةوة خةريكـة لـة نـاو     يو مامؤسـتا  هةوَلى بةردةوامى ثيَشينةكان
رؤشـةوة  خـةلكيَكى زؤر بـة ثة   كؤمةَلطاى كوردةواريشدا برةو دةسـةنيَت و 
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ى لةكـةم و كـورِ   نى ئـةم كتيَبـة كـة   يسـ و، مةبةستم لة نو رووى تيَدةكةن
ســنطيَكى فراوانــةوة خؤشــواَلى وةرطرتنــى     بــةبةنــدة  وبةدةرنييــة

ةم زانستة ثريؤزة كة زانيسـتى خـود ناسـيى و    ئية ةئةو ، ثيَشنيارةكانتانة
بـة    ،لة هةموو سـةدةكاندا  ةناسييةو بةرنامةى عاريفان و ثياوضاكان خودا

وة ، بةحوكمى ئـةوةى بةنـدة   نةطةن و نةكةونة بازنةى نةزانيهةَلة ليَى تيَنة
  خوازيـارم  . نيَكى زؤرم هةيـة لـةم بـوارةدا   ون و ئـةزمو ومانـدوبو  و لَوهة

 ،تيَبطـةن   ( يؤطـا  )بريمةندان و وةرزش دؤستانى كـورديش بةباشـى لـة    
بـؤ هـةَلطرن    ىثاشان بة شارةزاييةكى باشةوة هةنطاوة كردارييةكانى خؤيان

ضونكة ئةو كاتة كارةكة لـة جيَطـةى خؤيـدا دةبيَـت و ئاكـاميَكى باشـ        
 .ليَدةكةويَتةوة 
انـةى  يئـةو زانياري  ، ةيةه خؤى ىو بنةرةت ئةسلَفةلسةفةو  هةموو شتيَك 
 قـورس و ةى وشـ ور لـة  ود و ئاسان ساناوبة زمانيَكى  هاتوون لةم كتيَبةدا

ةم ئةركـةم بةباشـى بـةجيَهيَنابيَت و    ئـ هيـوادارم  طران ثيَشكةشم كردون ، 
بيَت و كارمايةكى بـاش بيَـت    ناتى خواى طةورةو بةريَزيشدمايةى رةزامةن

 . ينةوةى كارما خراث و كالَ و كرضةكامنبؤ سرِ
داهـاتوودا لـة    و  ثشتيوان بـةخودا لـة   ئةم كتيَبة اليةنى فةلسةفى يؤطاية

 ،لـة خؤدةطريَـت    كـة اليـةنى  ثراكتيكـى    ديكـةدا كتبيَكـى   ضوارضيَوةى
كاملَ دةكةن و دةتوانن زانيارييةكانتان لةوبارةيةوة بة شيَوةيةكى زؤر باش 

يشدا سوودمةند بـ   بؤ هةموو تةمةنى خؤتان لة اليةنى جةستةيى و عةقَل

بــة  ثيَشــكةوتووو بــةب َ مامؤســتا مةشــ ةكانى خؤتــان  تــا قؤنــا يَكى 
ــزةراســت و دروســت  يَوةكىشــ ــ ثراكتي ــدة هــدةب ــة ن ، بةن ــك ل يض كاتيَ

  و دريَخـى و كةمتةرخـةمى نـةكردووة    ( يؤطـا  )خزمةتكردنى شـاطردانى  
 . يةنيناسن طةواهى و شايةت حاَلى ئةو راستمن دةئةوانةشى 

ســاَليَك  000يَتــةوة بــؤ نزيكــةى ى يؤطــا لــة كوردســتاندا دةطةرِوميَــ و 
ان لة لة خؤبردو بة ئيَمةيان طةياندووةو خؤمش لةمةوبةرو كةسانيَكى دَلسؤزو

ئةطةرضى هةنديَكيان تـةنها ئـةلو و    ،َلدان كةمتةرخةميمان نةكردووةوهة
م مـن هـةتا رؤذى دوايـى خـؤم بـة قـةرزار       بةال، م ويان فيَركردـ بيَى يؤطا

 ...باريان دةزامن 
 
 
 

 
 يؤطى كريا

 1002رةمةزانى سالَى / 12سليَمانى 
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 ية؟يفةلسةفةي يوطا ض
شـت بةسـب بـةو زانيارييـة روَحيانـةى      ة و بةثيـ يوطا فةلسـةفةيةكى رؤحي 

لةطـةلَ هةنـديَك وةرزشـى تايبـةتى      ،هـاتووة ( ظيـدا ) بى ثـريوَزى كةلةكتيَ
دا دروسـت  ى مرؤظـ هاوسةنطييةكى يةكسان لة نيَوان عـةقلَ و رؤ  و لةشـ  

زاَليــان دةكــات بةســةر  دةخــات و شــاراوةكانيان بةطــةر هيَــزة دةكــات و
لةضـةند قؤنـا يَكى يـةك لـة      والة طةشتيَكى رؤحيد ، ةريزةكانى نةفسدا

هيَـزة لـة رادة بـةدةرو     ئـةو  ، خـودى خـؤى دةناسـيََت    بة دواى يةك مرؤظ
وزةى لة شةوة بة  ى دةخاتةطةرِ كة خواوةند لة ريَطةى خاَلةكانى ششاراوانة

ــيَوة   ــى بةخش ــةوانيش مرؤظ ــاكرا) ئ ــراون ( ض ــردارى   ،ناس ــةى ك لةرِيَط
ناودةبريَت خواوةند بة مـرؤظ  ( يادهاراثرات)ةوة كة بة يشبريكردنةوةو تيَرامان

دةناسيَنيَت و لةطةلَ ئةو هيَزة طةردوونيى و بااليةدا يةكدةطريَت و ذيانيَكى 
جيهـانى مادديـدا    ونةبرِاوةى هةتاهةتايى لـة جيهانـة باالكـانى ئـةو ديـو     

(  يؤطا )وتريَت  و بة يةك بوونةش دة بةم كردارى يةكطرتن ، ثيَدةبةخشيَت
 .يان يةكطرتن و بةيةكبوون  ( نذوا )ياخود 

 (وحدة الوجـود )ى بةيةكيَتى بوون هةية واتة وةفةى يؤطا باوةرِى تةواسفةل 
 (مايرتيـاليزمى دياليَكتيـك  ) نةك بة شيَوةيةىبةشيَوةيةكى راستو دروست 

 .ليَكيان داوةتةوةو ثيَناسةيان بؤ كردووة فةيلةسوفة مادييةكان  كة

نييــةو لــة ومــرؤظ بوونــةوةريَكى طةردو تســةَيَنيَيدة فةلســةفةى يؤطــاى
سةرضاوةى ئةم فةلسةفةيةش لـة   ، بةشةكانى ديكةى طةردوون جيانابيَتةوة

وةرطرياوة كة ئاينيَكى هيندى كؤنةو بـة   ياخود طيتا( ظيدا)كتيَبى ثريؤزى 
، ميَ ووى ئةم ئايينـةش دةطةرِيَتـةوة بـؤ     زمانى سانسكريتى نوسراوةتةوة

ــة  ــاتر ل ــةزار   زي ــنه ه ــالَ لةمةوبةرثيَ ــةس ــتانى    ك ــةردوو داس ــة ه                 ل
ويَـراىى   ى هةيةوى هيندى كؤندا رةنطدانةوةى تةوا"رامايانا و مهابهاراتا" 

 هـاتوون  ظيـدا لـة دواى   ديكـةى  هةموو ئةو ئايينانـةى  ركاريطةرى لة سة
( ئةشـتانطا )ى و رةوشتة بةهادارانةى لة يريفة رؤحعبةهؤى ئةو مة ئةويش

دةنـيَم   يـان و مـن ناو  ناسراون(  ياماو نةياما )بةياساى  كةن وتويؤطادا ها
 . تيكى يؤطىئيَ
 كة (ن السبب والنتيجةوقانو)و ئةجنام  ياساى هؤ واتةش  (كارما)ياساى  

يَتةوة و ئاكارةكانى مرؤظ دةكؤَل ياسايةكى كةونييةو لة دةرئةجنامةكانى كار
  ى كارةكانيـان ديـاري  دواين ضـارةنوس و ثاداشـتى مرؤظـةكان بـة طـويَرة     و

ئةم ياسايةش باكطراوةندى هةموو ئـةو ئايينانـةى دواى ظيدايـة     ،دةكات 
 .بةتايبةتى ئاينى مةسيوى و ئيسالم 

هةية و لة سةر  ى يؤطائةو كةسانةى كة ئيَستا برِواى تةواويان بة فةلسةفة 
و خود ثيَشخسب و  نةوةكةية كاردةكةن و بةرنامةى خود رؤشنكردضئةو رِيَ

ئيَستا لة جيهانـدا   ، دةكةن ود ناسيى بةطويَرةى ئةم فةلسةفةية جيَبةج َخ
 . ةيؤن كةسللة ثيَنه م ثرتذمارةيان 
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ردنى بة هةشـتيَك هةيـة لـة سـةر     يؤطييةكان باوةرِى تةواويان بة دروستك 
ينى و رةطةزيى و ضـينايةتى  يبؤ سةرجةم مرؤظةكان  بةبىَ جياوازى ئا زةوي

دةكـةن ، زؤرتـرين اليـةنطرانى ئـةم فةلسـةفةية      ى بؤ يشكارو و مةزهةبى
لة والتة ثيَشكةوتووةكانى وةكـو ئـةمريكاو هؤَلةنـداو     ،لة جيهاندا ئيَستا

ــةوَلى زؤرى     ــةهؤى هـ ــةن ، بـ ــدا هـ ــني و ذاثؤنـ ــد و ضـ ــويد و هينـ           سـ
كـة مامؤسـتايةكى ثايـة بـةرزى يؤطـاى ئـةم       ( ماهش مةهاريشى يؤطى)

رؤذى كؤضـكردنى لـة    تـا  0790ة سـاَلى  و وةك زانايةكيش ل سةردةمةية
 2000، مةهاريشى زيـاتر لـة    لةم بوارةدا ناسراوة 4004مانطى شوباتى 

ا (ظيـد )دكتؤرى ثسثؤرِ كار لةسةر ئةو تيؤرة زانستييةى ئةو دةكةن كة لـة  
ــووة ــت وةريطرت ــيَوةيةكى زانس ــتؤتةوة  يو بةش ــة دايرِش ــاريَكى ديك  ، ى ج
( علم الكينونةم اا)واتة( نايةتىوبونستى زا) تايبةتة بة  شىيزانستى مةهار

  .(سامىَتلمُلالُملكتْا) واتة (باالتيَرامانى )و 
ى ناسـراوة ، بـةالم لـة    يرت وةك وةرزشيَكى بةدةنثلة جيهاندا يؤطا ئةمرِؤ  

لة ناو زانسـتة نويَيةكانـدا   ( لكمال ااعرف َم)زانستى خودناسيى  بةراستيدا 
ــة   ــةواى خــؤى هةي ــة شــيش  وةك ز يؤطــا .جيَطــاى ت ــةرطرى ل        انســتى ب

خةريكـة بـة تـةواوةتى خـؤى دةضةسـثيَنيَت  و سـوديَكى       ( عل الملواعم ا)
 ،بيَشوماريشى لة بوارى ضارةسةركردنى هةموو نةخؤشييةكاندا طةيانـدووة 

 ،دالة ضارةسةركردنى هةموو نةخؤشيية باوةكانى ئةم سـةردةمة  بةتايبةتى
طةو برِبرِةى ثشت و فشـاريى  هةوكردنى جوم و ى شةكرةو دلَيوةكو نةخؤش

وةك جيَطرةوةيـةكى   هاوكـات ،  طـةليَك ضارةسـةرى ديكـةش    و دةروونيى
 ؤربـة شـيَوةيةكى ز   لة هةموو دنيادا بةكارديَت( ديلطبالكَبما) شثزيشكي
لة ئاكامى ئةو ليَكؤَلينةوانةى زانست لة سةر يؤطا ئـةجنامى داون   .فراوان 

وةكـو نـويرَتين زانسـتى    ، لـةش   و رؤ  و سةبارةت بة نهيَنييةكانى عةقلَ
ــةردةم ــةى    يشس ــة ريَط ــدةكريَت ل ــى ثيَ ــةليَك نةخؤش ــةركردنى ط ضارةس

 رةنطةكانةوة بة ثشت بةسب بة ويَنةى ئةو تيشكة وزانـةى لـة ضـاكراكانى    
ئيَسـتا بـةهؤى    ، دةردةكـةون لةشى مرؤظةوة دةردةضن و لة دةرةوةى لةش 

راوة ويَنـة دةطرييـن و لـةو    ناسـ  (كريليـان )وة كة بة  ى نويَيةكتةكنةلؤذيا
 ، بكريَت ى ديكةشيطرفتى تةندروستريَطةوة دةتوانريَت ضارةسةرى طةليَك 

ـ  ، كيـة مرؤظدا بة ماوة دىدما لة لةشى انةنانةت ثيَش رودانيت  تدةتوانريَ
وزانـةى كـة لـة      ويَنةى ضاكراكانى مرؤظ بطريَت و لـة سـةر ئـةو تيشـكة    

 نريَـت بداشـيان بـؤ   يو ضـارة سةر  نبكـريَ  يىشـيكار  دةردةكةونويَنةكاندا 
 .  يى جةستةيى و دةروونيى و رؤحينةخؤش لةوانةش طةليَك

هةروةكو لة ثيَشدا ئاماذةم بؤ كرد يؤطا زانستيَكى رؤحييةو طرنطى تةواو  
       ،دةدات بة ثيَشخسـتنى عـةقَل و رؤ  و لةشـى مـرؤظ لـة يـةك ئاسـتدا        

ى لـة  يو مةش يَكى تايبةتبؤ بةرجةستةكردنى ئةم ثيَشخستنةش ضةند ياسا
 لَ و رؤ  و لة شدا ثةيرةو دةكات ، لـة ئاكامـدا مـرؤظ ئامـادة    قةعبوارى 

بةرجةسـتةكردن و   بـةهؤى  ، دةكات بؤ طةشـب بـة حةقي ـةت و خواوةنـد    
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 سروشـتييةكانى كـة خواوةنـد     ةواشـار و  لـةرِادة بـة دةر   دةرخستنى هيَزة
 .ن بةخشيو بةنى ئادةميَكىبةهةموو 

و  لـة هـةر بـةش    ،ى دةكريَت بة حةوت بةشى سـةرةكييةوة  بةطشت (يؤطا)
خـودى مـرؤظ و    ثيَكهاتـةى  قؤنا يَكدا طرنطى تةواو دةدات بة بةشيَك لـة 
كةوة بؤ ذوانكـردن لةطـةلَ   اليةنةبةتةواوةتيش ئامادةى دةكات لة هةرسيَى 

 .بةديهيَنةرى ئةم طةردوونةدا
فةلسـةفة رؤحييـةوة   بةهةزارةها كةس لـة ريَطـةى ئـةم     وبةدريَ ايى ميَ و 

مـةقامى   و نوطةشتوثلةى رؤشن بوونةوة  و راون و بة حةقي ةتك ثةروةردة
كة لة هةموو ئايينةكاندا ئاماذةيـان   يان ثيَدراوة، (يةتئلوهييةت و ربوب)

قوديسيش هـةن   يَكىبةَلطةو ئايةت و حةديس هاضةندة ،بؤ كراوةو زانراون 
ةردةميَكيشدا بةهؤى ئةم نورة لة هةموو كات و زةمان و س .لةم بارةيةوة 
بانطهيَشتيان بؤ ئاشتيى  كة ة ثياوانيَك هةبوون لة جيهانداكةَل ،خوداييةوة

سـةرجةم  وظـةكان  ؤو برايةتى و خؤشةويستيى و يةكسانيى نيَوان هةموو مر
واوةشـيان  خزمةتى مرؤظانةو نةبرِ هاو ضةندةكردووة  كؤمةَلطاى مرؤظايةتى

لـة كتيَبيَكـى    ن وطـةليَك زؤر  شكةسـانة  ذمارةى ئـةو  ،ثيَشكةش كردووة
بـرِواو   زؤركـات  ،بكريَـت   وةهادا ناتوانريَت كةسايةتى و ثيَناسـةيان بـاس  

نى جؤربةجؤرو يهةويَنى ضةندةها فةلسةفةو ئاي تةةكردارى ئةو ثياوانة بوون
هةريةكة كةم تا زؤريَك توانيويانة خزمـةت بـة مرؤظايـةتيى بكـةن و لـة      

   بـة جيهانـة باالكـان و    ئاشـنا  دا ناسـييةوة مـرؤظ  رِيَطةى خود ناسى و خو

بةها رةوشتييةكان و نهيَنييةكانى ناخى خـؤيى و حةقي ـةت بكـةن و لـةو     
بكـةن و كؤمةَلطايـةكى    يـان نةهامةتى و سةرطةندانييةى تيَدا ذياوة رزطار

بـؤ   ،ى و خويَن رشب و شةرِو شـؤرِ يور لة نايةكسانى و نةخؤشودروست و د
                لـــة رِيَطـــةى  بةرجةســـتة بكـــةندواى خؤيـــان ضـــةند ســـةدةيةكيش 

  هةرلـة سـةردةمى    . وة ة (بريى ضـاك و كـردارى ضـاك و طوتـارى ضـاك      )
كةسى ناودارو ضاكة خوازو بريثـاك   ةهاوة هةتا ئةمرِؤ ضةند (راما كريشنا)

و ئاشتى خوازى وةكو زةردةشت و الهيَـرى مةهاسـى و سـري يؤكسـتوارو     
انــدى و شـــيَخ  مهامتاطو  ســـاو جــةواهري الل نـــةهرؤ يوجاننــدا برمةهن 

عةبدول ادرى طةيالنيى و مةوالخاليدى نةقشبةندى و مارتن لؤسةر كينط 
     . هةبوون كة هةموويان لة ثـةيرِةوانى ئـةم رِيَطـة ثـريؤزة بـوون      ...هتد و

 كة هةن . هتد...و شىيو مةهار لة سةردةمى ئيَستامشاندا ساتيا ساى بابا
قوتابى و شاطرد و موريديان هةن لـة سةرتاسـةرى جيهانـدا و     بة هةزارةها

دةخـوازن بـؤ مرؤظـى ئـةم       هيواى بة هةشـتيَكى ثرِلـة هيواكـانى مـرؤظ    
ى و عريفانيى و يثةروةردةى ئةو ريَطة رؤح ئةوانةش ،سةردةمةى ئيَستامان

 . نةلةنورى ئيالهيسةرمةديى و جاويداني  و ثرِ
طـةليَك زؤرن و لـة ضـةند     قَلو رؤحةوةلةروى جةستةو عة سوودةكانى يؤطا 

كـورديش لـةم زانسـتة بـةر      ئيَمـةى ديَرو كتيَبيَكدا تةواو نابن ، هيوادارم 
ــةب  ــةش ن ــوودة بيَب ــراوان و بةس ــو نيف ــةردةم س ــتيَكى س      دى و و وةك زانس
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و شان بةشانى طةالنى ديكةى دنيا برةو بة مرؤظايةتى خؤمان  نيليَوةر بطر
 . بدةين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هؤشياريى طةردوونيى
يـاخود   بـاالَ  يـان ذيريـى  ( الـوعى الكـونى  )هؤشياريى طةردوونيى يـاخود  

ونـدا كـة هـةرطيز    و، ئةو بةشة ثـريؤزو ناكؤتايـة لـة طةرد    عةقَلى كةونيى
ى بـة سـةردانايةت و رةهايـة و ناكؤتايـة و هـةر هـةبووةو هـةر        كارطؤرِان

نياري  و اى و زانست و زسةرضاوةى هةموو ذير عةقَلى كةونيى ،دةمشيَنيَت 
هةموو عةقَلو هؤشةكانى ديكـةى طـةردوون لـة خـؤ      جوانيى و ضاكةكانةو

 ون و وى هـةموو طـةرد  يروونـاك  سةرضاوةى زانست و زانيـاريى و  دةطريَت و
 .ة ضاك خوازةكانةعةقلَ و دَلبوونةوةرةكان و 

يض ه داو نوبوهؤشيارى طةردونيى سيفاتى داد ثةروةريى و باالى هةية لة  
ةم كةوةوة نيية و بة تةواوةتى خاوةنى كةماَلةو بيَئى يذيرييةك لة سةرو ذير

هةرلةبةر ئةمةية بووة بة داهيَنةري ئةم بوونةو خاوةنى توانـاو   ،و كورتيية
ــا   ــةرى رةه ــاو داهيَن ــة، ويســتى رةه ــنورو بيَكؤتاي ــةالتيَكى بيَس  شدةس

هـيض   ، ئـةو ةوة بؤ يَتونيش دةطةرِوو طةرد هةرخؤيةتى و خاوةنداريَتى بوون
، ئةطــةر ذيريــى  بيَتشـ و دةســةالتيَكيش لةسـةرو ئــةوةوة نييــةو نا اتوانـ 

طةردوونيى خاوةنى ئةم هةموو سيفاتة تةواوانة نةبواية ئةوا نـةى دةتـوانى   
و بيَكةمى و كورتيية بهنيَتـة   و ثيَك نة طةورةية بةم شيَوة ريَكوئةم طةردو

ديكـةى داهيَنـةرو دروسـتكارو    ، بؤية يةكيَك لة سـيفاتة جوانـةكانى    دى
ــةو د ــةر وبةتواناي ــا عةدالةتييــةك ، ئةط ــة هــةموو نايةكســانى و ن  ورة ل

نـة طةورةيـة كـة    وئـةم طةردو   ، نةبوايـة بةوشـيَوةية   داهيَنةرى طةردونيى
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 وبوونةوةرةكانى لة ئةذمار نايةت بة هةموو دروستكراوةكانةوة و بةهـةردو 
يكةشـةوة تةنطـ ةو ئاذاوةيـان    جيهانى ماديى و ئةسريي  و جيهانـةكانى د 

، ئةطةر بوون يـاخود طـةردوون يـةك     نوبةخؤوة دةبينى و زوو لة ناو دةضو
ة ريَك و ثيَكةى ئيَسـتاى  وذيان بةم شيَ ريَكخةرو يةك طةورةى نةبواية ئةوا

هةر نارِيَكييةكيش ئةطةر بةدى بكريَت ئـةوة شـويَنكارى    ،دروست نةدةبوو
 .طةردوون خؤى دروستكراوةكانة نةك دروستكارى 

الكانى طةردوون تةنها لة ذيرى طةردونييةوة دةردةكريَـت   اهةموو فةرمانة ب
ك بة شيَوةكى ريَك و بؤ بةشةكانى ديكةى طةردوون و بةبىَ هيض بةرهةَلستيَ

ى شـتةكانى  ضـ هةر ،دةكريَن ، جطة لة هؤشياريى طةردونيى ثيَك جيَبةج َ
 بـؤ حاَلـةتيَكى ديكـة و   ؤرِيَن دةطـ ديكة هةية لة بوونـدا لـة حاَلةتيَكـةوة    

ن و مردن و لة نـاو ضـوندان بـة    ون و ثريبووتى لة دايك بوةحاَل هةميشة لة
 ،ان لة مـاددةوة بـؤ ئةسـري   د واتة لة حاَلةتى طؤران، شيَوةيةكى بةر دةوام 

كـة ئـةم    نـدا وبةشةى لة طةردوووزةو بة ثَضةوانةشةوة ، ئةو ماددة بؤ واتة
واتـة   ،ى خؤيـةتى يى طـةردوون يتةنها هؤشيار ،حاَلةتانةى بة سةردا نايةت

ئةو فةلسةفانةى كة تـةنها سروشـت و طـةردوون بـة نـة      . و رةهاية نةطؤرِ
  ـ يـة لـة    يبرِاوةو رةها دةزانن بةو ضاوةى كـة ضـاوى فريـودةرى طـةردون    

راستييةكان دةرِوانن ، مرؤظيش بـة ضـاوى ئاسـايى و مـادى هةسـت بـةو       
طات ، بؤية دةبيَت بؤ تيَطةشب لـةو راسـتيية   تيَناان شاراوانة ناكات و ليَي

 ،ئةطـةرنا  ،تيَبطـةين  يةكان و ليَيـان برِوانينة راسـتي  عةقلَ و بة ضاوى رؤ 

لة بةر ئـةوةى ثةيوةسـتة بـة ريَـ ةى      ،ئةوا هةرطيز ئةو تيَطةشتنة مةحاَلة
 . خؤيةوة ى مرؤظيكاملَ بوونى عةقلَ و ذير

ثةيوةستة بة ئةندازةى طرتنى  ـ دؤزينةوةى هؤشياريى طةردوونيىناسني و  
كانيانـداو   جَلةوى عةقلَ و نةفسةوة لـة ئاسـت جيَبـةجيَكردنى دواكارييـة    

ئارِاستةكردنيان بة شيَوةيةكى ثيَويست و راسـت و دروسـت ، هـةتا مـرؤظ     
خـؤى ون   خودى رؤبضيَت ئةوا ودا قالَ بيَتةوة (نفس)لةطةلَ داواكارييةكانى 

ى طةردونيى بـة مـةحالَ دةزانيَـت و هـةتا     يبةم ثيَيةش بوونى ذير ،دةكات
كار بكـةين  وة بؤية دةبيَت بة ثيَضةوانةى ئةوة ، ت ليَى دوور دةكةويَتةوةيَد

بؤ دؤزينةوةشى دةبيَت هـؤش   ،بؤ دؤزينةوةى ئةو نوورة ئةزةىل و ئةبةديية
و سـةنه  ( لكتامل)بكريَت بة مةش كردنى تيَرامان  و ذيرى و عةقلَ سةرقالَ

 . (ذكر)و مانرتا ( تركنز)دان 
نويَ و تيَرامان و هةَلويَستةكردن لة سةر دروستكراوةكان و بريكردنـةوة لـة    

وتيَطةشـب لـة مانـاى    ( الوجـود  )بـوون   بـةديهيَنانى ذيان و مردن و هؤى 
ــةوة  ــان و ليَكؤليَن ــة ثريؤزةك ــةوةيان وكتيَب ــةقلَ   ،تويَ ين ــدا ع ــة ئاكام ل

كة فيَرى دةبيَت  ةييفةو زانستةوبة هؤى ئةو مةعر ،دةطةيةنيَتة كاملَ بوون
تةداو راستييةكانى بؤ دةردةكةويَت و ليَيـان تيَـدةطات و ثيَويسـت    ولةو رة

 ور ناطرييَت و ليَـى تيَـدةطات و  وهةرطيز بة د ،بوونى هؤشيارى طةردوونيى
 .نزيك دةبيَتةوة ليَى
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 يةكـةميان  ، خؤيى لة س َ قؤنا ـدا دةبينيَتـةوة   راستيانةهيَنان بةم باوةرِ 
 و(علم الي ني)دةستكةوتنى زانيارييةكى طومان ليَنةكراوة كة ثيَى دةوتريَت 

ثاشان دةرئةجنامى ئةو زانستة دةتطةيةنيَتة راستييةكى ديكة كـة ئـةويش   
ثيَـى   ، ئةويشبةدوايدا دةطةريَن كة ،بينني و هةستثيَكردنى ئةو راستيانةية

 هـةموو  دةرضـوو  لـة طومـان   (نةفس)ثاش ئةوةى  ، (عني الي ني)دةوتريَت 
دةطاتة قؤنـا ى دوايـةمني كـة ئـةويش      ،راستييةكانى بة ضاوى خؤى بينى

لةم حاَلةتةدا عةقَلى مرؤظ ئـةو راسـتيانةى بةتـةواوةتى ال     ،ة (حق الي ني)
الى ، كاتيَـك  لـة و حاشا هةَلنـةطر   دةضةسثيَت و دةبيَتة راستييةكى نةطؤرِ

كردنةوةو كردارى دةطؤرِيَـت  بري و هةموو ذيان ني،مرؤظ دةطاتة ثلةى سيَيةم
و الى دةبيَتة راستييةكى رةهاو طةاَللـةكردنى مةعريفـةو زانسـت و بـونى     

دةبيَتـة هؤكـارو ثاَلنـةريَكى بـاش بـؤ       ئةويش كة ،باوةرِيَكى بةهيَزو ثتةو
تيَبكات و بةتةواوةتى  ـ  ىيبدات لة ذيرى و هؤشياريى طةردون لَوئةوةى هة

 فةرمانةكانى ئةو كاربكات و ليَيان النـةدات ليَى نزيك بيَتةوة و بة هةموو 
لةاليةن ذيريى طةردونييةوة مرؤظ خـةالت   شئةو نزيكبونةوةية ىلةئاكام ،

و ثاداشتى نةبرِاوة بة دةست دةهيَنيَت كة ئـةويش ريَزليَنانييـةتى لةاليـةن    
 و ريَزليَنـان واتـة  ( كرامات)كة ثيَى دةوتريَت  ثةروةردطارةكةيةوةخواوةندو 
كة لة ئاكامى  واتة هيَزة لةرادةبةدةرةكان، (خوارق)يان ( معجزات)ثةرجو 

و ن و رؤحـ  بزواندن و بةدةستهيَنانى هيَزة شاراوةو لة رادةبةدةرةكانى عةفلَ

كةسانى ديكة ناتوانن ئةجناميان بدةن تةنها ئةو كةسانة نةبيَت كةلـةو ثلـة   
 .رؤحييةدان 
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 نيىوفريوى طةردو
، ئـةو   فريـودةرى طـةردوونيى   يـاخود   (اخلداع الكونى) وونيىفريوى طةرد

بةشة ثيَويستةية لة طةردوونـدا كـة بةهؤيـةوة هاوسـةنطى لـة طةروونـدا       
تة ةئـةم سـيف   ، كانـدا َةنزمو  كـان باال لـة نيَـوان شـتة    ، دةستةبةر دةبيَت

 هـةموو  لةبةرئـةوةى  ،ةياخود بوونـ  تيَكى سروشتيى ديكةى طةردوونةسيف
و ذيريـى طـةردونييى بـةم     (جـوتن )دوانـةن يـاخود    ةردووندالة ط شتةكان

بـؤ ئـةوةى هةمووشـتيَك     ، بـوون  يةتـة وهيَنا و ئةفراندوةشيَوةية جيهانى 
 ئةمةش هاوسةنطييةك لة طةردووندا دروسـت  ،هاوتايةك و دذيَكى هةبيَت 

 .دةكات 
نيى نةبوايــة ئـةوا ئةجنامـدانى تاقيكردنــةوةى   وودئةطـةر فريـودةرى طـةر    

و بـةثيَى   كامـلَ  و نةشـياو  خودوةرةكان شـتيَكى مـةحالَ دةبـوو يـا    بوونة
كى ليَـدةهات و  ةالكان و نزمـةكان وةك يـ  انةدةبوو، بةهاى شتة ب ثيَويست

 .ليَك جيانةدةبونةوة و رةش و سثى و ضاك و خراث وةك يـةكى ليَـدةهات   
 يـان بةواتايـةكى   ،هةرضى بوونةوةر هةية لة طةردووندا دوانةن ،وةكو ومتان
تـةنها ذيـرى طـةردونيى خـؤى نـةبيَت تـاك و تةنهايـةو         ،و ميَنرديكة نيَ

سةرةتاى هةموو بونةكانةو دروستكاريشيانةو بةشةكانى ديكـةى طـةردوون   
ذمـارة دوو لـة دواى    ،دروستى كردون و لةوة وة سةرضاوةيان طرتـووة  خؤى

ئةو دةست ثيَدةكات و خاوةنى سيفاتة بةرزو باالكانـة، هةرضـى فريـودةرى    
ــزم و  ــةموو ســيفاتة ن ــةَلطرى ه ــاريَكى  طةردونيشــة ه ــةو هؤك بيَبةهاكان

و ضـاكة لـة    ثيَويستيشة بؤ جياكردنةوةى هةق لة ناهةق و راستيى لـة درؤ 
 ...خراثةو روناكى لة تاريكى 

ــةردونيى       ــى ط ــتيَك ذيري ــت و مةبةس ــة ويس ــةردوونيى ب ــودةرى ط فري
 يـدا بـؤ بةئـةجنام   و رؤَلى طرنطى خؤى هةية لة جيهانى ماد دروستيكردووة

طةياندنى تاقيكردنةوةيةكى قورس و طرنطى بونـةوةرةكان و دروسـتكردنى   
ى خؤياندا لة كاتى طـةرِان بـة دواى   يئاستةنط بؤيان لة بةردةم رةوتى رؤح

 .ناكى جيهانةكانداوذيريى طةردوون  و رو
ارةكةيةوة ضـةند هيَـزو توانايـةكى    كفريودةرى طـةردوني  لةاليـةن دروسـت   

رادةبةدةرى ثيَدراوة بؤ بةئةجنام طةياندنى كارةكةى كـة فريـودانى   سةيرو لة 
 سورِهيَنيشـى و سةر زؤربونةوةرةكانة لة جيهـانى ماديـدا و دةسـةالتيَكى    

ريَطةشـى ثيَـدراوة كـة     مرؤظةكانداو هةية لة طومرِاكردن و هةَلخةالتاندن 
  .كانى و فرمانةكار سةركةوتنىضيَتة ناخ و دَلى مرؤظةكانةوة بؤ ب

 ،تةنها يـةك ضـاوى هةيـة كـة بونـةوةرى ثيَـدةبينيَت       فريودةرى طةردونيى
ئةويش تةنها ضاوى ماديية و لةو ضاوةوة تةماشاى بونـةوةرو راسـتييةكان   

نييةو ليَشـى   و حةقي ةتى دةكات و هةرطيز تواناى هةست ثيَكردنى راستى
نى تيَناطات ، هةربؤيةش بةدريَ ايى تةمةنى خؤى كة بـة ئةنـدازةى تةمـة   

و هةميشة  تةنها جاريَكيش لة طومرِايى ثاشطةز نابيَتةوة ،جيهانى ماديية
هـةر لةبـةر ئةوةشـة لـة      ،ئةوة ثيَكهاتةكةيةتى ،ضونكة ، كارى بؤدةكات

 .كتيَبة ئامسانييةكاندا بةكةسيَكى يةك ضاو ئاماذةى بؤ كراوة 
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ة يةوة كة تـوييَكى ئاطرييـة زؤر ضـاالك و ئازايـة لـ     شبةهؤى ثيَكهاتةكة 
مــرؤظ ئةطــةر زؤر ذيــرو هؤشــيار نــةبيَت زوودةكةويَتــة ذيَــر . كارةكانيــدا

ضـونكة واعـةقلَ فريـو دةدات     ،كاريطةريى ئةوةو بةئاسانى رزطارى نابيَت
ى ببينيَـت و كـارى بـؤ بكـات و     دهةميشة وةك خؤى تةنها جيهانى مـاد 

بيَئاطاشى دةكات لة شتة بة بـةهاكان و ذيانـة باالكـانى سـةروو جيهـانى      
 ،بةراست دةبينيَـت كـة خـؤى دةيبينيَـت     شى ث َةاددةو عةقلَ و هةرئةوم

 .ة يى بيَبةهايتةنها جيهانى ماد ئةويش
بة تاقيكردنةوةيـةكى   ـ  بؤية دةبيَت مرؤظ بؤ دؤزينةوةى ذيريى طةردووني  

فيَربيَت ضؤن جَلةوى نةفس و عةقلَ بطريَـت و   و طران و دذواردا تيَثةر ببيَت
ئاراستةيان بكات تا بكاتة ثلةى كاملَ بوونى عةقلَ بةو بةرةو راستييةكان 

كاملَ بوونةشى خؤى باش دةناسيَت و لة نهيَنى بـوون و ذيـان تيَـدةطات و    
تيَدةطات و هـةوَلى نزيـك بوونـةوةى      ذيرى طةردونيى باش دةناسيَت و ليَ

لة ثاشدا دةى دؤزيَتةوةو بةو دؤزينةوةيةش  لةو بةشة طةردونييـة   ،دةدات 
رزطارى دةبيَت كة وةك ثةردةيةك ثيَشى هةستةكان و ضـاوى رؤحيـى    نزمة

لةو مرؤظة لةاليةن ذيـرى   (بةريَزليَنان)، ئةجنامى تاقيكردنةوةكةش  طرتووة
هيَزةشاراوةكانى عةقلَ و رؤحى بؤ دةسـتةبةر   ،طةردونييةوة كؤتايى ديَيَت 

كى و دةبيَـت بـة كةسـيَ    (سيتا شـاكتى و كنـدالينى شـاكتى   )واتة  دةبيَت
شـتة باالكـان   ى و جيَطرةوةى ذيرى طةردونيى لة سةرزةويداو كار بؤ يرؤحان

كة كؤَلةكـةى   دةكات ضاكة خوازيى و ئاشتى و باَلوبونةوةى خؤشةويستىو 
 . ننوراطرتنى طةردو
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 ونيىوذيانى طةرد
جةسـتة بـة شـدارى     خودلةثيَك هاتةى خودى مرؤظدا حةوت جؤر لةش يـا 

ة لة رووى ثيَك هاتةو ضـرِى و كارييـةوة لـةوى ديكـة     (لةش)، هةر ةندةك
جياوازى هةية و بؤ ماوةك و بؤ ذيانيَكى دياريكراو رؤَلى خؤى هةيـةو لـة   
ــاخود    ــة بوارةكــانى ي ــةكيَك ل ــة ي ــدا ل ــانى طــةردوونيى مرؤظ مــاوةى ذي

بة هةريةكيَك لةم لةشانة  ،قؤنا ةكانى ذيانى طةردونيدا بةكاريان دةهيَنيَت
ةى هةرلةشـة لـة رووى جوَلـ    وثيَكراوة لة الى ئةو مرؤظة  تةواوةتى هةست

 زؤرىلـةوى ديكـة جياوازييـةكى     ييـةوة ى و ثيَك هاتةى خانةكانيطةرديلة
ى تاكــة كةســدا لةاليــةن يهةيــة و كــارو ماوةكةشــى لــة ذيــانى طــةردون

هؤشياريى طةردونييةوة ديارى كراوة ، بةالم ئةم لةشانة هـةموويان خـودى   
ةند بازنةيةكى يةك لةدوايةك و لـة  ضت دةكةن و وةك و تةنها كةسيَك دروس

 .دةكةنيةك هةَلكيَشراو كارو فرمانى خؤيان 
لة شةكانيش ئةمانةن ، لة شى مادى ياخود فيزيكـى، لةشـى ئةسـرييى،     

 (بريكردنـةوة )لةشـى زةينـى يـاخود    ، لةشى طةردونيى ياخود ئارةزووةكان
 .رؤحةوة لةطةلَ سىَ لةشى ديكة كةتايبةتن بة ئةمتان و

 
 
 
 

 لةشى فيزيكى ياخود ماددى .0

ئةو لةشةية كة لة ذيانى ماديدا هةمانةو هةست ثيَكراوةو بؤ هةموو  
كارو فةرمانةكانى جيهانى ماددة بة كارى دةهيَـنني و كـةَلكى ليَـوةر    

 كـة  ،دةطرين ، لة شى فيزيكى لة ذمارةيـةك خانـةى زؤر ثيَكهـاتووة   
ريشــاَلةخانانةش ئةنــداميَك ريشــاَلةخانةكان دروســت دةكــةن و لــة و 
وةكو كؤئةندامى هـةرس   ،ياخود ضةند ئةنداميَكى مرؤظ دروست دةبن

 . هتد...و هةناسةدان و
لةشى مـادى بـؤ ماوةيـةكى ديـاريكراو كاردةكـات و ثاشـان بـةهؤى        

دةبيَتـةوةو   و شـ   يَـت ودةمر يَتمردنةوة ياخود ثري بوونةوة لةناودةضـ 
 .ى ماددةجاريَكى ديكة دةضيَتةوة ناو جيهان

 
 لة شى ئةسرييى .4

لةشى ئةسريى قاَلبيَكى كؤثى كراوى لةشـى ماددييـةو كـارى ئةوةيـة كـة      
ى طرتووةو لة هةنـديَك  ؤثاريَزطارى لةشى فيزيكى بكات و وةك قاَلبيَك لةخ

كارةبــاو  ووزةى  ى زيــان بــةخش وبوونــةوةرى طــةردونيى و تيشــكة ووزة
ــى ــةثؤل و كةهرؤموطناتيس ــكة ش ــةكا و تيش ــت طةردونيي  ،ن دةثياريَزيَ

سـتةى  ةبـة ج  ،سـوود بـةخش    يهةروةها كارى طةيانـدنى ووزةى طـةردون  
واية لة نيَوان لةشـى   يشوةك بازنةيةكى ثةيوةند و كاتةد ماددى جيَبةج َ
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دةدات ، لةشـى ئةسـرييى    ماددى و لة شى طةردونيدا و بة يةكةوةيان طريَ
 .هةيةرةنطيَكى  وةنةوشةيى ياخود شينيَكى ئامسانيى رؤشنى 

شـى طـرذى و سـرِبوون    وكاتيَك ئةنداميَك لة ئةندامةكانى لةشى مادى تو 
 تيايـدا  لة ئةجنامى وةستانى ياخود خاو بوونـةوةى سـوورى خـويَن    ،دةبيَت

 .هاوكات بة شيَك لة لةشى ئةسرييش لة كار دةكةويَت 
ى لةشى ئةسريى لةطةلَ طةورة بوونى تةمةندا بةرةبةرة كةم دةكـات و  اتوان 

طةياندى ووزةى كةونيى و بارطـاويكردنى لةشـى فيزيكيـى لـة دواى      كارى
 .تةمةنى سى ساَلييةوة بةرةو كةم بوونةوة دةضيَت 

 
 ياخود ميساىل لةشى طةردونيى ياخود كةونيى .3

ى بريتيية لةو لةشةى ياخود ئةو بةشى كة كردارى بريكردنةوةو يلةشى كةون
ةكى شــةش ثـاَلويى هةيــةو  ، شـيَوةي  سـؤزو ئارةزووكـانى تيَــدا روودةدات  

هةميشة لة جوَلةيةكى بةردةوامدايةو دةبزويَت و تواناى ئـةوةى هةيـة لـة    
بة كوردى خؤمان ثيَى دةَليَن رؤحى  ،شويَنيَكةوة بضيَت بؤ شويَنيَكى ديكة

 .تواناى رؤشتنى هةية  ضونكة ،رِةوان
ى ى بينينى لة رادةبـةردةريان هةيـة دةتـوانن لةشـ    ائةو كةسانةى كة توان 

ئـةم لةشـة    ،دى مرؤظـدا دلة ميانةى ذيانى مـا .  ى بة ئاسانى ببيننيكةون
واردةورى لةشى ماديداو كـةميَك لـة   ضى وةردةطريَت بة يشيَوةيةكى هيَلكة

هةرلة بةر ئةمـة ثيَشـى    ،هيَلكةداية لةشى ئةسريييةوة دوورة و لة شيَوةى

ا لة ناوضةى باز لة دةرةوةى لةشى فيزيكيد ىدةوتريَت هيَلكةى باز، هيَلكة
 سةرى مرؤظدا وةك هةَلوةيةكى رةنط زةرد بة دةورى سةردا خـؤى ثـةخش  

، لـة   طوزارشت لة ضاالكييةكانى هـؤش و زةينـى مـرؤظ دةكـات     وكردووة
كـة   ،دا رةنطيَكـى سـوورى تـؤخى هةيـة    شـ ضورادةورى كؤئةنـدامى زاوزيَ 

 .مةئاماذةية بؤ ضاالكى ئةو كؤئةندا
قؤنـا ى بـةرةو كامـلَ بونـدان لةشـى      ئةو بوونةوةرانـةى كـة هيَشـتا لـة     

م لـةو  طةردونيان ضةند رةنطيَكى نـاجيَطريو هةمـة رةنطيـان هةيـة ، بـةالَ     
لـةكاملَ بـوون و طةشـةكردنى تـةوادان زيـاتر شـيَوةيةكى        كة ىبونةوةرانة

 .ئةوش بةهؤى سةقام طريى و ئارامى بـارى دةروونيانـةوة    ،جيَطريى هةية
سىَ لةشى مادى و كـةونيى  رةية كة هةثةتيَكى ئةسريى رةنط كريستاَلى ه

دةدات و هةتا كـاتى مـردن ئـةو حةبلـة بـونى      ريَ و ئةسرييى بة يةكةوة ط
يـاخود لـة    (دةرضـونى بـةئاطادا  )ئةو كةسانةى لـةكاتى   ةهةية، لةبةر ئةو

كاتى نوستنى موطناتيسيدا لة لةشى فيزيكى خؤيان ديَنةدةرة ئـةو حةبلـة   
ش ةئـةو  ،دا دةى بينيَـت يـ ةكاننخةو هةنديَك كةس لـة  ديسانيش ، دةبينن

نيشانةى ئةوةية ئةو كةسة لة لةشى خؤى دةرضووةو ئةو حاَلةتة خةو بيـنني  
ضـووة بـؤ    وبة َلكو رؤحى رةوانى لـة لةشـى ئةسـريى جيابؤتـةوة    ، نةبووة 

 .ديكةشويَنيَكى 
ى هةية لة كـاتى نوسـتندا يـاخود بوورانـةودا يـاخود      الةشى ئةسريى توان 

بؤ ئـةوةى   ،ةادةيةكى بيهؤشكةر لة جةستة دووربكةويَتةوبيَهؤشبوون بة م
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يـاخود ثـيَش زةمـانى روودانـى     . ئارةزوويك لة ئارةزووكامنان بهنيَتـة دى  
روداوةكان دةكةويَت و ثيَشبينى هةنديَك رووداو دةكريَت كة هيَشـتا رويـان   

 .نةداوة
 (لجلسدالكاهوى)لةشى زةينيى . 2

واتـة ذيَرخـانى    ،كـارو ئاكارةكامنـان   بريتية لةو بةشةى كة هةموو ثـالن و 
دةكات ، كاتيَك  دةطريَت و ضاالكييةكانى عةقلَ جيَبةج َ هؤشيارميان لةخؤ

لةشى زةينى بة شيَوةيةكى خؤكرد لة لةشى  ،مرؤظ دةضيَتة خةويَكى قوَلةوة
 .فيزيكى جيادةبيَتةوة 

( انمتئـة )واتـة ئةم ضوار لةشةى كة بامسان كردن كاتني و بة بةشيَك لة خـود  
لةبةر ئةوةى هةموويان كاتني و لة ناو دةضن و بةشيَك نني لـة   ،ناذميَردريَن

 . رؤ  و بةشة نةمرةكةى مرؤظ
 ،ضـاالكييةكانى ئيَمـة تـةنها لـة سـ َ ئاسـتدا دةردةكـةون        هةموو زينـدة 

تردا بـة  دا بةكارو ئاكارةكان و لة ئاستيَكى باالك لة ئاستى فيزي، ئةوانيش
ــة ئاســت ــةو  ئارةزووكــان و ل ــة هــةموو ئ ــةوة، ل ــة بريكردن ى زةينيشــدا ب

هؤكـاريَكى   ،كردن لةطةلَ ئـةو ئاسـتةدا   ئاستانةشدا مرؤظ بؤ هةَلسوكةوت
لـة جيهـانى    ةؤئةندامى ميَشك و دةمـار ك ئةويشى بةكار دةهيَنيَت دماد

 .ماديدا
بؤ هةر ئاستيَك لةم ئاستانة هؤكاريَك ياخود ئةنداميَك هةيـة بـؤ ئـةوةى     

ة لةو جيهانة تيَبطات و كارو ضـاالكييةكانى خـؤى دريَـ ة    بةهؤييةو  مرؤظ

 ثيَبدات ، ئةو هؤكارانةش بؤ ماوةيةكن و ئيرت هةركاتيَك مرؤظ ئيشى ثيَـ  
ت فرِيَى بـدات  ونةما دةتوانيَت وةك هةر كةرةستةيةكى ديكة كة لة كاركة

دة دلةشـى فيـزيكيش بـة نيسـبةت ئــةو كةسـةى كـة لـة جيهـانى مــا         .
لةبةر ئةوةى هـيض  رِيَى بدات فراسيَك وةهاية و دةتوانيَت يَت وةكو كضدةردة

وةك لةشى ثيَنه و شةش  شلةشةكانى ديكة .اميَنيَت ثيَويستييةكى ثيَى ن
 و بةشيَكن لة خـودى مـرؤظ  ( شفاف)و حةوت زؤر ثيَشكةوتوو و ناسكن و 

، واتة ئةو بةشـةن   رؤحيش بةشيَكة لة هؤشيارى طةردونيى و نةمرن ،رؤ  
و  نناسراو( انا )ياخود بة  (ئةمتان)و بة  مرؤظ هةَلدةطرنيَناسةى ث كة خودو

 .هةرطيز لة ناو ناضن 
نـة  ودةكة ديكـة، بـة واتايـةكى    ،و رؤ   بةشيَكة لة لةشى عةقلَ ـ  ئةمتان

يَشـبينى  ثدةتوانيَت لة ريَطةى ئةوة مرؤظ كة  نو ئةو بةشة سةروو هؤشةوة
 .كةدارةك ضبكات و بضيَتة ناو جةوهةرى شتةكانةوة لة ي

دةكـةن كـة    دروسـت ( دانـا ؤم) لةطةلَ جةستةى عةقَلـدا  (االنا)خود واتة  
 . ةفسيَكةنو بنةرةتى هةموو رؤ  و  بةشة نةمرةكةى طةردونة

 (خـود )و ةهؤشياريى و بريكردنـةوةى رووتـ   ، تةنهاى رؤحيشيلةشى عةقَل 
و ئـةو  ثيَك دةهيَنيَت كة بةشيَكن لة ئارةزووةكانى عةقلَ ، ئةم لةشة هةمو

ن و طرفتانة لة خؤدةطريَت لةطـةلَ هـةموو ئـةو تايبـةت مةندييـة      وئةزمو
زةينى و رةوشتيانةى كة مرؤظ لة ميانةى ذيانةكانيدا دةسـتى دةكـةويَت و   

وةكو عةقَلى كؤمثيوتةريَك وةهاية كة هـةموو ئـةو    بؤمنونةفيَرى دةبيَت ، 
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مبيَنيَـت ئـةو   هـةتا ئـةو كؤمثؤوتـةرة    ، زانياريانةى تيَـدا تؤمـار دةبيَـت    
 .دةميَنيَتةوة ميمؤريةداةوةو هةر لةو نناسرِيَ تؤماركراوانة

 
 بةكاميَراى تايبةت طرياوة(  (euraويَنةى هالةى مرؤظ 

 

  
 مةش ى يؤطاثيَش ئةجنامدانى 
 
 
 

 
 بةكاميَراى تايبةت طرياوة(  (euraويَنةى هالةى مرؤظ 

 باشرت ةكانى طؤرِاون بؤلـ هاثاش ئةجنامدانى يؤطا
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 لةشى ئةسريى لة كاتى دةرضونى بة ئاطادا

 ئةجنامدانى مةش ى يؤطا دواى هالةى مرؤظ
 
 

 ويَنةى لةشى ئةسريى و ضاكراكان
 

 ويَنةى لةشى ئةسريى و ضاكراكان
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 ثيَش ئةجنامدانى مةش ى يؤطا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ضارةسةركردن بةرةنطةكان
ؤظـة  ضارةسةركردن بةرةنطةكان كانيَكى ضارةسةركردنى نةخؤشـييةكانى مر 

 .كة هيَشتا نهيَنييةكانى ئاشكرا نةبووة
خؤمان هةست بكةين يان نا رةنطةكان لة ذيـانى ئيَمـةدا رؤَليَكـى طـرنط     
دةبينن و كاريطةريى تةواويش دةكةنة سةر حاَلةتى جةستةيى و عةقَليى و 

ــتاماندا   ــانى ئيَس ــة ذي ــةوةى . دةرونيمــان ل ــراى ئ ــاترة  020ويَ ســالَ زي
كراوة بــة ليَكؤَلينــةوة لــة ســةر كاريطــةيى دةســتشــيَوةيةكى زانســتيى 
، بـة تايبـةتيش كاريطـةيى دةرةكيـى كةضـى      بة  رةنطةكان لة سةر مرؤظ 

داية كةلـة ئاسـتيَكى    ئةم بابةتة لة ميانةى ئةو ثرؤسة  ثزيشكيانة هيَشتا
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ئـةم زانسـتة لـة    ، نيَو دةوَلةتيدا بة شيَوةيةكى لة سـةرخؤ بةرِيَوةدةضـيَت   
ا بةتةواوةتى بة نةبوو لة قةَلـةم دةدريَـت ، مةطـةر    كؤمةَلطاى كوردةواريد

 .لةالى هةنديَك كةس نةبيَت كة ئةوانيش بة ثةجنةى دةست دةذميَردريَن 
ــة    ــةكارهيَنانيان ل ــةوةى طرنطــى رةنطــةكان و ب ــاَلو بون ــة مةبةســتى ب ب

ضارةسةركردنى تةواودا ، لةم دواييةدا لة والتانى رؤذئـاوادا ضـةند دةزطـاو    
 .كى تايبةت بة مةشق و تويَ ينةوة كراونةتةوة دامةزراوةية

طرنطة بوتريَت ضارةسةركردن لة ريَطـةى رةنطةكانـةوة زؤر لـة ميَـ ة لـة       
رؤذهةالتدا ناسراوة، بةتايبةتى لة والتانى و ضـني  هينـد و ميزؤثؤتاميـاو    

 .فريعةونةكانى ميسرو الى يؤنان  و طريكةكانيش بونى هةبووة 
طاو دامةزراوة ناحكوميانةى لة والتى بـةريتانيا كـة   لة طرنطرتينى ئةو دةز

دامةزراوةى راهيَنـانى  " تايبةتن بة ضارةسةركردن لة ريَطةى رةنطةكانةوة 
هةروةها دةزطاى ضارةسـةركردن   ،ية"ضارةسةركردن لة ريَطةى رةنطةكانةوة
ة كة هـةموو يـان بـريتني    (رةنطةكان)ى يبة رةنط و دامةزراوةى نيَودةوَلةت

كـة يةكيَكـة لـة طـةورةتني و     ( جـون مـاك ليـود   )طايانـةى خـاتوو  لةو دةز
 .دياريترينى ئةو ثسثؤرانةى لةو بوارةدا كاردةكةن لة جيهاندا

 
 
 
 

 رؤذئاوا و ضارةسةركردن بة رةنطةكان 
 طرنطيدان بة ضارةسةركردن بةرةنطةكان كة بة ئينطليزى ثيَدةوتريَت 

(Chromo therapy )  نيـوةى دووةمـى   لة ، ئةوروثاو ئةمريكا، لـة
سةدةى رابردودا سةرى هةَلداوة، هةرضةندة عةرةبة موسوَلمانةكان بةضـةند  
سـةدةيةك ثـَيش ئـةوان طرنطيـان بـة ضارةسـةركردنى نةخؤشـييةكان لــةم        

ى ئي  سينا دا، ئاماذة بة رؤَلى رةنطة (ال انون)ريَطةيةوة داوة، لة كتيَبى 
ســةرهةَلدانى ئــةم ريَطــة بــةالم . بنةرةتييــةكان دراوة لــة ضارةســةركردندا

. س )بـوو لـة اليـةن دكتـور      0499لة رؤذ ئاوادا لـة سـاَلى   ، ضارةسةرة 
تيشـك  )ة وة كة هةستا بة ضاثكردنى كتيَبيَك بـة نـاو نيشـانى    (بانطوست

نووســةرى ئــةم كتيَبــة نــاوةرؤكى بابةتةكــةى لــة ســةر ( وةكــو ضارةســةر
 .كاريطةرى تيشكى سوورو شني بوو لة سةر لةشى مرؤظ 

كتبيَكــى ( ئيــدوين بابيــت)دكتــؤريَكى ديكــة بــةناوى  0449ة ســاَلى لــ
باَلوكـردةوة، كـة   ( بنةماكانى تيشـك و رةنـط  )تويَ ينةوةى بة ناونيشانى 

ــة     ــردووة ل ــةكان ك ــوونى تيشــك و رةنط ــة ثيَويســت ب ــاذةى ب ــدا ئام تيَ
هةرضـةندة واثيَويسـت بـوو ئـةم زانايـة      . ضارةسةركردنى نةخؤشـييةكاندا  

كتيَبـة  ( دينشـاة طاديـاىل  )ت تا زاناى هندؤسى بـةناوبانط  ضاوةرِوان بكا
دا ، كة تايبةت  0733كاتةوة لة ساَلى دةطرنطةكةى خؤى لةم بوارةدا باَلو

بوو بةو بناما زانستيانةى هؤكارى ضؤنيَتى كاريطةريى تيشك و رةنطةكانى 
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ى ئةنسكلؤثيدياى ثيَوانة) لةسةر مرؤظ  روون كردبووة وة لة ذيَر ناونيشانى 
 (رةنطةكانى ثةلكة زيَرينة

 
      جوَلةى طةرديلةكان ئةسَلى نةخؤشني

بةطويَرةى زانستى ثزيشكيى هيندى كؤن، زؤربةى ئةوانـةى ضارةسـةركردن   
لةشى مرؤظ لةشـيَكى ديكـةى   " بة رِيَطةى رةنطةكان دةكةن لةو برِوايةدان 

بـة   لةية، ئةم هاداية ( واتة خةرمانةيةكى روون)هةية كة لة شيَوةى هالة 
ضاوى ئاسايى نابينريَت و لة ضةند رةنطيَك ثيَك هاتووةو ضواردةورى مرؤظى 

لـة   ناودةبريَـت ( ئيؤرا)داوة و تيَكةَليش بووة لةطةَليدا، ئةم خةرمانةية بة 
ئيـؤر  )كة ثيَى دةوتريَـت  ى هيندى كؤن يبةطويَرةى  زانستى ثزيشك. ظيدادا
م ينى تيشكى سثى خـؤرة لـة   ، يةكيَك لة كارةكانى ئةو خةرمانةية (ظيدا

دةورى لةش و ضرِكردنةوةى لة حةوت سـةنتةرةكةى ووزةى لةشـدا كـة بـة     
ثاشان ئةوانيش هةَلدةسن  بة دابةشكردنى ئـةو ووزةيـة    ،ناسراون ( ضاكرا)

 .لة شيَوةى رةنطةكانى ثةلكة زيَريَنةدا بة سةر ئةندامةكانى لةشدا
ردنةوة ثسـثؤرو شـارةزاى   لةبارةى ضـاكراكان و ثةيوةنـديان بـة ضارةسـةرك    
سـاَلدا لـة ئـةمريكاو     44ضارةسةركردن بةهؤى رةنطةكانـةوة لـة مـاوةى    

ئــةو ضــاكرايانة وةكــو " دةَليَــت(  جــون مــاك ليــود) بــةريتانيا، خــاتوو 
طةجنينةيةكى ووزةى لةش وةهان كة هةَلدةسن بة كؤكردنةوةى ئةو تيشـكة  

ة بـة سـةر لةشـى    ووزةية لة تيشكى سروشتى خؤرةوة و ثةخشيان دةكةنةو

مرؤظدا، هةرضـؤن لـة ئاويَزةيـةكى شوشـةدا كؤدةبنـةوةو دوايـش بـةخش        
 ".دةبنةوة

 

 
 

دةبينن بـؤ  ( حمويلة واتة)ر  خاتوو جون دةَليَت ، ئةو ضاكرايانة دةورى طؤرة
وةك ثـاتري وان  بـة    دابةشكردنى ووزة بةسةر كةناَلةكانى ووزةى لةشدا كة

هةتا ئةو جوَلةو دابةشكردنة بة شـيَوازيَكى سروشـتى و    ،نيسبةت لةشةوة 
بـةالم  .  ريَك و ثيَك بةريَوة بضيَت لةشى مـرؤظ سـاو و تةندرسـت دةبيَـت    

ئةو ووزةية نـارِيَكى تيَكـةوت ،    ئةطةر بة ثيَضةوانةوة م ين و دابةشكردنى
لة ئاكامى كـةمى رةنطيَـك يـان زيـاترةوة ، دةبيَتـة هـؤى تيَـك ضـون و         

 .نةخؤشكةوتنى لةش 
ئةمرِؤ بةهؤى تةكنةلؤذيايةكى نويَوة كة لة سييةكانى سةدةى رابردودا لـة  

كةبـة  ( سيمؤن و ظالنتينا كلرييان) داهيَنانى هةردوو داهيَنةرى رووسيايى 
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ناسـراوة و ئيَسـتا لـةم بـوارةدا كـارى ثيَـدةكريَت ،       ( كلريليـان )كـاميَراى  
ش ( ثرانـا )دةتوانريَت ويَنةى ئةو خةرمانةية بطرييَت، كة هةنديَك جار بـة  

ولـة ريَطـةى    ناودةبريَـت و بـةهؤى ئـةم داهيَنانـةوة    " تويى ذيان "واتة 
ت شيكارييةكى زانستيانةى رةنطةكانةوة ضارةسةرى نةخشييةكانى ثيَدةكريَ

لة اليةن كةسانى ثسثؤرةوة لـةو دامةزراوانـةدا كـة ئـةمرؤ هـةن لـة رؤذ       
 .ئاوادا

ضارةسةركردن لة ريَطةى رةنطةكانةوة لة نيَـوان زانسـتى ثزيشـكى كـؤن و     
سةردةم دا هيَشتا ساو نةبؤتةوة بةتـةواوةتى، بـةالم  رِاى ضـةند دكتـؤر و     

اريطةرى رةنطةكاندا ثسثؤريَكى تايبةمتةند هةن لةم بارةيةوة ، كة دان بة ك
دةنيَن لة بوارى ثزيشكيدا بؤ ضارة سةركردنى هةنـديَك حاَلـةتى نةخؤشـى    

هةرضةندة زؤربةى دكتؤرةكانى ئةمرِؤ طومانيان لة هةبوونى ئةو . دةرونيى 
ــة لةشــى مرؤظــدا و كاريطــةرى رةنطــةكان لــة ســةر   ضــاكرايانة هةيــة ل

 .تةندروستى جةستةيى مرؤظ
لـة شـارى   ،ثؤرِى تايبةت لة بوارى مندالَ بوون ثس( ماهري سةالمة)دكتؤر 
هةرضةندة ئةو زؤر لـة بـارةى ضارةسـةركردنى    : لة سويد دةَليَت ( سينيور)

نةخؤشى بةهؤى رةنطةكانـةوة نازانيَـت ، بـةالم ، ناتوانيَـت نكـوىل لـةوة       
بكات كة رةنطةكان كاريطةرييان هةية لة ضاك بوونةوةى  دووضار بوان بـة  

ا.(ب يالكامرض)واتة نةخؤشى خةمؤكيى 

ونييـةكان لـة   وهةروةها دكتؤر عامر ثسـثؤرِى تايبـةت بةنةخؤشـيية دةر    
دةشـيَت رةنطـةكان كاريطـةرى    :  دةَليَـت ى والتـى سويسـرا    (بيَـرن )شارى

تةواويان هةبيَت لة سةر مرؤظ و لة ضارةسةركردنى نةخؤشةكاندا، هـةروةها  
ضارةسـةرى ضـةند   وتيشى ئـةو وةك دكتـؤريَكى دةروننـاس دةزانيَـت كـة      

نةخؤشييةك دةكريَت لة ريَطةى تيشـكة سروشـتييةكانةوة وةكـو نةخؤشـى     
خةمؤكيى و تةنانةت ضةند نةخؤشييةكى جةستةيش وةكو نةخؤشـييةكانى   

 .سةدةف و ضةند نةخؤشييةكى ديكةش كة توشى ثيَست دةبن
لةبارةى كاريطةريى رةنطةكانةوة لة سةر ( ماهري سةالمة)هةروةها دكتؤر  
" شـيَوةيةكى ئةندازةييـةوة  "دةطوجنيَـت لـة ريَطـةى ضـةند     : ظ وتيشىمرؤ

ضارةســةرى ضــةند نةخؤشــييةكى دةرونيــى بكريَــت ، وتيشــى ئــةوان وةك 
ثزيشكانى بوارى دةرونيـ  لـة دةستنيشـانكردنى نةخؤشـييةكاندا بـةهؤى      
رةنطى جل و بةرطى نةخؤشةكانيانةوة دةتوان سوود لة رةنطى تـؤخ يـاخود   

 طى نةخؤشةكان وةربطرن و بارى دةرونيى نةخؤشةكة دةسـت كاَلى جل و بةر
 .نيشان بكةن 

راو بؤضونى زؤر جياواز هةية لة بارةى ضارةسةركردن لة ريَطـةى رةنطـةوة،   
ة كة وةك شـايةااَليَك لـةو   (بيد ئان ماك ليود)بةالم طرنطرتينيان ليَدوانى 

وشـى نةخؤشـى   بـووة ت  كاتيَك سـاوا  ،يةكيَك لة نةوةكانى : بارةيةوة وتى 
ثزيشكةكان راستةو خؤ داويانةتـة بـةر تيشـكى شـني و      هاتووةو( يةرةقان)
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لةبةر ئةوةى رةنطى شني كاريطةريى هةية لة دابةزاندنى ثلةى  .ضاك بؤتةوة
 .طةرمى لةش و رذيَنةكان و شلةكانى ناولةش 

ليَكؤَلينةوةكانى ئةم دواييةش بةدةريان خستووة، رةنطـةكان كاريطـةرييان   
ر كؤئةنـدامى دةمـارى مـرؤظ هةيـةو دةتـوانن بـة شـيَوةى جيـاواز         لة سة

 .يان هةبيَت يكاريطةر
ــون " ــد واتس ــةناوى   " دؤناَل ــدا ب ــة بةناوبانطةكةي ــة كتيَب ــةنطى )ل فةره

ــةش ــت( ذيرىول ــةوة : دةَليَ ــةر دوو بةش ــريَن بةس ــؤليَن دةك ــةكان ث : رةنط
ة نزيـك  طةرمةكان وةكو رةنطى سوورو ثرتةقاَلى و زةرد ك يةكةميان رةنطة

 .دةنويَنن و طوزارشت لة دذياتى دةكةن 
رةنطة ساردةكان وةكو شني و سـةوزو ثةمـةويى   : ثؤىل دووةميش بريتني لة 

 .دادةنريَن نيَطةتيظ بة كة
لـة  ( نيو ئينطالنـد )يةكيَك لة ليَكؤَلينةوةكانى ئةم دواييةى نةخؤشخانةى 
سـوور   ىةنطـ ى رةكـ ةئةمريكا دةرخيست ، خؤشب لة طةرماويَكدا كة طَلؤث

بيَت بؤ ماوةى نيوكات ذميَر ، ريَ ةى ليَدانى دَلى ئةو كةسة زياد دةكات ، 
هاوكات طةرماويَكى هاوشيَوةى ئاسايى ، ئاستى فشارى خـويَن دةهيَنيَتـة   

لــة ئاكــامى ليَكؤَلينةويــةكى ديكــةى . خــوارةو مــرؤظ ئــارام دةكاتــةوة 
 بةتايبةت بوو لة  كة( كامربيدط)هاوشيَوةش لةسةر رةنطةكان لة زانكؤى 

، بؤيان دةركةوت رةنطى سـوور  " كاريطةريى رةنطةكان لةسةر طيانداران "
ئةو رةنطانةشى كـة زؤرينـةى خـةَلك حـةزيان      ،ئازارى لةش زياد دةكات 

لة بةر ئةوةى رةنطيَكى ئـارام بةخشـةو تةنانـةت     . ليَيةتى ، رةنطى شينة
و ثيَويسـتة لـة    كاتـةوة هةَلم ين و هةناسةدانةوةش كـةم دة  ريَ ةى هةناسة

، لة بةر ئةوةى كاريطةريى باشى هةية بؤ  نةخؤشخانةكاندا بةكار بهيَنريَت
.  سةر نةخؤشةكان و زوتر ضاك دةبنةوةو كةمرت هةسـت بـة ئـازار دةكـةن     

هةمان ليَكؤَلينةوة دةريشى خستووة رةنطى زةرد، كةمرتين خـةَلك حـةزى   
اوك َ و تةمـةَلى و كـةمى سـةرنه    ليَدةكةن لةبةر ئةوةى دةبيَتة هؤى دَلة ر

 .راطب و هةستكردن بة لة دةست دانى ئامانه و ئاوات 
هةروةها ثسثؤرةكان ئةوةشيان بؤ دةركةوت رةنطى زةردى تؤخ و زؤر 

دةبيَتة هؤى نائاراميى بارى دةرونيى و كؤئةندامى دةمارو ، بةرضاوكةوتنى
ئةو كةسة بة و هةنديَك جاريش  دروست بوونى شك و طومان لة مرؤظدا

لةطةلَ  دةكات و مامةَلة شيَوةيةكى نائاسايى و بيَباكانة هةَلسوكةوت
 . دةورو بةرةكةيدا بةهؤى كاريطةريى ئةو رةنطةوة
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 يةيى تاوانيَكى جةستةينةخؤش
نةخؤشي  يةكيَكة لـةو تاوانـة طةورانـةى كـة مـرؤظ       دالة فةلسةفةى يؤطا

 كـةوتن  شخؤنـة  ، بـةم ثيَيـة   سى خؤى ئـةجنامييان دةدات فدةرهةق بة نة
خؤيةتى ، فةلسةفةى يؤطـا لـةم    ةكةتاوانيَكى طةورةيةو تاوان باريش مرؤظ

دةبيَـت ثاريَزطـارى    و ة"لـةش ثةرسـتطاى رؤ   " بارةيةوة بؤ بـرِواى وايـة   
 ، تليَبكريَت و هةميشة لة دةرةوةو ناوةوة خاويَن بكريَتةوة و ريَزى ليبَطريَ

رؤحــيش بةشــيَكة لــة رؤحــى ثــريؤزى لــةش ثةرســتطاى رؤحــةو  كةواتــة
 . كة بةرزترين و بة بةهاترين تويى طةردوونة يىنوطةردو

لةش و نةفس ئةمانةتيَكى كـاتني و دةبيَـت مـرؤظ نرخيـان بزانيَـت و بـة        
 لةشـةوة  يؤ، ضونكة مرؤظ لة جيهانى ماديدا بـةه  تيَيان برِوانيَت ةوةخيةبا

ئةو كةسانةى كة بـة   .دةدات ةجنام ئكارو فرمان و ثةرستش بؤ ثةروةردطار 
نةفسـى خؤيانـدا    وة لةطـةل جةسـتة  ئارةزووى خؤيان هةَلسوكةت و مامةَل

ــادةن ــة ثيَ و دةكــةن و بايــةخيان ثيَن ــاك ضــب ةوانةى ياســاى خــاويَنى و ث
 دةكريَن  لة فةلسةفةى يؤطادا وةك تاوان بار سةير ،كاردةكةن  ةوةراطرتنيان

ني و بةباشى ئةركةكامنان لة بةرامبةر ئةم بؤئةوةى لةم ليَثرسراويَتيية دَلنياب
ى ئةو ياساو ريَنماييانة بـني  ئةجنام بدةين ، ثيَويستة طويَرايةَل دابةشة طرنطة

يؤطا بؤى دةستنيشان كردوين ، ئةجنامى ئةو كارو ياسايانةش دةكـريَن بـة   
 . زاننييحةوت بةشى سةرةكييةوة ثيَويستة بة باشى ب

 

 رزطار بوون لة نةخؤشى -0
ثاككردنةوةو ثاك راطرتنى هـةموو ئةندامـةكانى لـةش لـة نـاوةو لـة        -4

 .دةرةوة
بةدةستهيَنانى بةرزترين ئاستى هيَزى جةسـتةيى دواى مسـؤطةركردنى    -3

 . باشرتين تةندروستيى
 .خود بةرطرى( لكالتن لملواع )بةدةستهيَنانى بةرطرى لةش  -2
واتـة   )كانى ثرييى خؤرزطاركردن لة هةموو هؤكارةبة ،  تةمةن دريَ ى -2

 . (خؤقوتاركردن لة مةترسييةكانى مردن
ى و رةوشــتيى و عــةقَليى هــةتا طةشــب بــة يــبــةرزترين ئاســتى رؤح -6

 .بةرزترين ئاست و حاَلةتةكانى 
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 لَجنى يؤطان ، كةواتة با خـالَ بـةخا  دروشم و ئاما ننةى بامسان كردئةو خاال
 .تيشك خبةينة سةريان 

 
 رزطار بوون لة نةخؤشيى -0

ردنةوانـةى ئـةجناميان دةدات   كو ثاك( ائاسـان )يؤطى بـةهؤى ئـةو مةشـق    
لةطةلَ بةرنامةى خواردنى يؤطادا بةزينـدةخؤراكى و خؤثاراسـب لةمـةى و    

ن و بةروبومـة  و ماددة هؤشبةرةكان و ضـةورى و طؤشـتةكا  كيَشان  جطةرة
مةشـ ى رؤذانـةو خؤشـب بـة ئـاوى       ، هةروةهاجطة لة شريئاذةَلييةكان بيَ

ساردو سروشتيى و ثاككردنةوةى طةدةو قورِط و دةم و لووت و بطرة قؤَلؤن 
دةبنة هؤى ضارةسةرى نةخؤشـييةكان و   خوىَ، و بةئاو و دةرضةش ، رؤذانة

 .بنةبرِكردنيان
 
 ى شات كرياوةبةهؤ( ماالسودوهى)ثاككردنةوة  -4

مةبةست لة ثاككردنةوةى لةشة لة هةموو ئـةو ذةهرانـةى كـة لـة ناويـدا      
رؤذانةى يؤطى و  ىهةيةو زيان بة لةش دةطةيةنن، ئةمةش يةكيَكة لة ئةرك

باسـتى يؤديانـاو جـاالنتى و دالـوتى     )كردنى مةشـ ة تايبةتيـةكانى وةك   
ناسـراون و   (شـات كريـا   )كة بـة ( فامادوتى و ونيتى وسوبرايانتى ريسمان

ى لــةش لــة ذةهرةكــان و دةســتكةوتنى وةدةبنــة هــؤى ثاكبونــةوةى نــاوة
 بـة  و و مانـةوةى بـة تةندروسـتيى    جستةيةكى دوور لة نةخؤشيى و ذةهر

 (ستااليا باسـتى و جاالياباسـتى  )سا ى ، هةروةها ئاساناكانى وورط وةك 
ى يهونـةر  و ىيجااليا باستى واتة شؤردنى قؤَلؤن بة ئاو بةريَطةيةكى زانست

وةك زانراوة قؤَلؤن سةرضاوةى زؤربةى نةخؤشـييةكان و  رهة.  ئةجنام دةدريَت
 . بةذةهراوى بوونةكانى لةشة

 
 طةورةترين هيَزى جةستةيى -3

طومان لةوةدانية بةهيَزكردنى لةش ثةيوةندييةكى تةواى بة ثـةروةردةكردن  
يَكى و بةهيَزكردنى ماسولكةكان و برِبـرِةى ثشـتةوة هةيـةو ئةمـةش شـت     

تايبةتــة لــة يؤطــادا ، يؤطــا طرنطــى تــةواو دةدات بــة هــةر بةشــيَك لــة 
كانى هاتـا يؤطـاوة ثـةروةروةردةيان    ائةندامةكانى لةش لـة ريَطـةى ئاسـان   

ضوار  42ةتني و لة بكة هةشت مليؤن و ضوارسةد هةزار جوَلةى تاي ،دةكات
يؤطاوة ئاساناى سةرةكيدا بةرجةستة دةبن و مةشق دةكريَن لةاليةن قوتابى 

ــةهؤى  ــا)، هةرب ــا يؤط ــةموو   ( هات ــةر ه ــبني بةس ــؤن زاَل ــردةبني ض وة فيَ
ئةندامةكانى لة مشانداو بيان خةينة ذيَر كـؤنرتِؤَلى عـةقَلى خؤمانـةوة لـة     
ريَطةى تـةَل ني و مةشـ ةوة، ئـةو كةسـانةى كـة يـارى سـيَرك و هونـةرة         

ودى سـو  ،هتـد  ...جةنطييةكان مةشق دةكةن وةك نينجا و شاوَلينةكان و 
ئاسانا ئةجنام دةدةن و دةبنني  كتةواويان لةم بةشةى يؤطا وةرطرتووةو هةنديَ

 .بةهؤى هاتا يؤطاوة ضؤن جؤَلةى قورس و سةيرو سةرسورِهيَن دةكةن
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قوتابى يؤطا رؤذ لـة دواى رؤذ بـةهيَزترو تةندروسـت     ،بةهؤى هاتا يؤطاوة 
ـ ةتروضاالكرتو لةش ساو تر دةبيَت كة بة سانسكريتى ثيَـى د   ت ـ ئـؤر  وتريَ

لـة   واتـة رؤذ لـة واى رؤذ باشـرتو باشـرت ، هاتـا يؤطـا       ، ذييام كادا داين
 .ى بةهيَزو بة ئارام  يدةمانطةيةنيَتة حاَلةتيَكى جةستةيى و دةرونئاكامدا 

 
 زيادكردنى بةرطرى لةش  -2

راهيَنان و بةردةوامى لةش لة سةر ثاك راطريى و ثاك كردنةوةى لـة ذةهـرة   
بةهيَزكردنى ئةندامةكانى بةهؤى ئاساناكانى هاتـا يؤطـاوة و    كوشندةكان و
نى بةرزترين ئاستى تةندروستى و هيَز، ئةندامـةكانى لـةمشان   انيَبةدةست ه

دروست و خؤراطرو بةتوانا دةكات لة رووى هـةر ميكـرؤو و ظايرؤسـيَكى    
بةمـةش بـةرطرى لـةمشان لـة ئاسـتيَكى باشـدا        ،كوشندةو نةخؤشـييةكدا 

، ضـونكة   طرييكى بـاش بـؤ لـةمشان جيَطـةى دةطريَتـةوة     رو بةدةميَنيَتةوة
ئةندامــةكامنان ئــةو كاتــة ســاو و تةندروســت دةبــن و هــيض ميكــرؤو و  

وانن نةخؤشـيان خبـةن و زيانيـان ليَبـدةن ،     تبةكرتيايةكى زيـان بـةخش نـا   
 . ن دريَ ييةةلةئاكامى ئةمةشدا خاَلى ثيَنجةم مسؤطةردةكةين كة تةم

 
 
 
 

 يىتةمةن دريَ  -2
ضارةسـةرو   نهةموو ئةو خالَ و هؤكارانةى كـة ثيَشـرت بامسـان كـرد خؤيـا     

هؤكاريَكى بنةرةتني بؤ رةخساندنى لة شـيَكى سـاو و دوايـش تةمـةنيَكى     
كة زؤر بةى بة تةمةنةكان دةناَليَن بـة دةسـت    ،نةخؤشيى و دريَ و ب َ رودو

زوو  ىيَلكةنةخؤشيية دريَ  خايةنةكانـةوة و هةربـةهؤى نةخؤشييشـةوة خـ    
ذةهرةكـان زيـانى طـةورة لـة لـةش دةدةن و       .نى الويَتيدا ةدةمرن لة تةم

ئةندامةكان لة ئاكامدا كةم توانا دةبن و بةرطرى لةش ناميَنيَت و لـة بـةر   
بن و ضـؤك دادةن و مـرؤظ لـة    ةدةم ئاسانرتين نةخؤشيى و ميكرؤبدا الواز د

 .وة لةشة يبةرطر ياخود كؤئةندامى ناو دةبةن بة هؤى الوازى سيستمى
وةك ومتــان بــةطويَرةى فةلســةفةى يؤطــا مــرؤظ ضــةند بةرثرســة بةرامبــةر 

 ئــةو بةتاوانــةكانى هيَنــدةش ليَثرســراوة بةرامبــةر بــة نةخؤشــييةكانى و
طةليَك هؤكار هةن كة دةبنة هـؤى  . شى دةبن وتو ىةنائاراميية دةروونييان

وو كـةوتنى  تن و سةرهةَلدانى نيشـانةكانى ثـريى ، لةوانـةش ز   وزوو دةركة
ددانةكان و سثى بوونى مووةكانى سةر و لةش و دروست بوونى ضرضولؤضى 
ثيَست و كؤمبوون و ضـةمانةوةى برِبـرِةى ثشـت ، كـة سـةرهةَلدانى ئـةم       

ثري بيَتة بةر ضاو كة لة راسـتيدا ثـري    دياردةو نيشانانة والة مرؤظ دةكةن بة
زؤر كةس هةن هةرلـة  ،  ن ياخود ثريى تةنها ثةيوةندى بة تةمةنةوة نيةووب

ون ، بـةالم  كـة زوودة يانسثى دةبن و ددانةكان يانتةمةنى الويَتيدا مووةكان
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بـة   كـة ثةيوةنـدي   ،ى ئةو ثرييية ناوةختةلة راستيدا هؤكار هةية بؤ رودان
 .جؤرى ئةو خواردنانةوة هةية مرؤظ دةيان خوات 

يَــت و خــةَلك هةيــة هــةرزوو ضــاوةكانى الواز دةبــن و بةتــةواوةتى ثريدةب 
ئةمـةش لـة راسـتيدا     ،ئارةزووى لة ذيان ناميَنيَت بة هؤى كةم تواناييةوة

هةية لة لةشيدا، بةطويَرةى  ةوة(تيستسرتؤن)ثةيوةندى بة كةمى هؤرمؤنى 
سالَ بـةالويَتى مبيَنيَتـةوة    032فةلسةفةى يؤطا هةموو مرؤظيَك دةتوانيَت 

، زؤربـةى  نى كـردو ة بطريَتة بةر كـة يؤطـا دةستنيشـان   انئةطةر ئةو هؤكار
ــؤ  400يؤطاييــةكان نزيكــةى  ــاون  300ب ــا .ســالَ ذي ــوارى يؤط ــة ب  دال

مانـةوةى   خوديـا ( كايا كالبـا )يؤطاييةكان سوَاندويانة طةرِانةوةى الويَتى 
كةسيَك بةالويَتى بؤ ماوةيةكى دريَ خايةن شتيَكى مةحالَ نية، بةمةرجيَك 

واتـة ثـاك بوونـةوةى     ، تبة بةردةوامى ئةجنام بدا (ماالسودةهى)كردارى 
ئةو ذةهرانةش وةك كؤَلسرتؤَلى زيـان   ، بةردةوام لة ذةهرةكانى ناوةى لةش

بةخش و مادة بيَهؤش كـةرةكان و دةرمـانى ثزيشـكيى و يـؤرى ئةسـيدو      
ى كات لة لةشدا كةَلةكة بون طةليَك ذةهرى كوشندةى ديكة كة بة بةردةوام

تنـةوة  رى يؤطـاو رؤذوط اريَطـ ة لـ مةطـةر   مةحاَلة ،ن و ضونة دةرةويان بدة
نةبيَت ، كة دةكريَت ئةو ذةهرانة بةهؤى رؤذوى يؤطـاو مةشـ ةكانى هاتـا    

و خانةكان نويَى ببةنةوةو ئةندامة الوازةكان و خانـة   يؤطاوة بكريَنة دةرةوة
لة ريَطةى هةناسـةدان و  ئةمةش  ،وة ب يَنةوة( ثرانا)لةناو ضووةكان بةهؤى 

 .دةكريَت خواردنى بة سوود و تازةوة 

نـة بةسـةر   ودريَ دةكاتةوة زاَلبو تةمةنى خؤى ث َ (يؤطى) ديكةريَطةيةكى  
ئةندامةكانى لة شـيدا لـة ريَطـةى تـةَل ني و ئاسـاناكانةوة كؤنرتِؤَلـدةبن و       

ماسـولكة خؤنةويسـتةكانيش،    تى كاريان ثيَدةكات ، تةنانةؤبةويستى خ
راجـا  ) ةكانى هةروةها رةخساندنى باريَكى دةرونيـى بـاش بـةهؤى مةشـ    

ثضـراندنى   ى دةروون ويامن بةسـةر دَلـةراوكيَىَ و نائـار   وزاَلبـو  و وة( يؤطا
نديَك جار ئةو حاَلةتـة لـةالى ئـةوان    هةكة  ،هةستةكان لة جيهانى دةرةوة

ضةند هةفتةو مـانطيَكيش دةخايـةنيَت ، زؤربـةى يؤطييـةكان هـةركاتيَك      
ى ضـووة بـؤ   ينةخؤش و ىيى لةشيان بةرةو الوازاهةستيان بةوة كردووة توان

هـةتا   ،رؤذيَك بطرة ضةند هةفتةيةكيش خؤيان لة ناو خاكدا ناشـتووة  دضةن
زيـان بةخشـانةى كـة لـة      و نيَطـةتيظ بارطـة   وبةمةش ئة ،ضاك بونةتةوة

لةشياندا هـةبووة ضـؤتةوة بـؤ زةوى و ضـاك بونةتـةوة، بةمـةش مـردن و        
و سـييةكان و بةطـةرِ    وةستانى دلَ خودذيانةوةيةكى كاتيان ئةجنام داوة ، يا

جار يؤطييـةكان لـة ذيَـر ضـاوديَرى      هائةم جؤرةكارانة ضةند ،خستنةوةيان 
ثزيشكيى و تاقيكردنةوةكاندا ئةجناميان داوة ، هةروةها ثةيوةست بوون بة 

بة شيَوةيةكى بةردةوام كة خؤثاريَزيى تةواوة  وة (بةرنامةى خؤراكيى يؤطا)
دة هؤشـبةرةكان و دةرمـان و   دو ماجطةرة و طؤشت و ضةورى و مةى" لة 
  .و دةبريَنكة لةالى ئةوان بة ذةهر نا " خوىَ

و  طيانداريَكى طؤشتخؤر نييـة  بنةرةتدابةطويَرةى فةلسةفةى يؤطا مرؤظ لة 
زؤر ثسؤرِى  ، ماننخؤراكيى سةرةكي دانةويََلة و و سةوزة و ميوةيى طياخؤر
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ة بـة ثشـت بةسـب بـة     بوارى زانستى ثزيشكيى دانيان بةم راسـتييةدا نـاو  
هـةروةها بـة سـوود وةرطـرتن لـة      .  زانستى فسيؤلؤذى و خـؤراك ناسـيى  

كـة دوو هةسـارةى    ،تيشكة كةونييةكان و هيَزة شاراوةكانى مـانط و رؤذ 
كاريطةرن لةسةر ذيانى سةر زةوى و ئةو بونةوةرانةشى لة سـةرى دةذيـن ،   

 مانطـةوة  وتاكـام و شـاظا سـاناى بـةرخؤر    اكة لة ريَطـةى مةشـ ةكانى تر  
 . سووديان ليَوةردةطرييَت 

دا هاتووة  (ريشيس)لة بارةى تةمةن دريَ ييةوة لة دةست نووسة كؤنةكانى 
و بة سةركةوتوويى ( كيكسارى)هةركاتيَك يؤطى طةشتة قؤنا ى " دةليَت 

خبواتـةوةو تةمـةنى   ( ئةمرتا)يَت ، ئةو كاتة دةتوانيَت لة شيلةى طؤَلى يربِب
، ئـةوةش دواى  (سـريام طياـاتى  )دريَ  بكاتةوة واتـة   خؤى بؤ هةتا هةتايى

ى وةرطرتـوو قؤنـا ى تاقيكردنـةوةى لةاليـةن     (كايا فاليا)ئةوةى كة ثلةى 
 . ى برِىيذيرى طةردونييةوة بة سةركةوتو

 
 
 
 

     
     

 

 لةش ووزةى  سةنتةرةكانى ياخود  ضاكراكان
 

كؤكردنـةوةى  بـؤ   نلة لةشى ئةسريى مرؤظدا هةنديَك شويَنى تايبـةت هـة  
لة ريَطةى  ئةويش ناسراوة( ثرانا)نيى ياخود وزةى ذيان كة بة ووزةى طةردو
ــاو ــةواو ئ ــد  و ه ــواردنى زين ــؤرو خ ــة تيشــكى خ ــدةخؤراكيى)و وات  (زين

دةستدةكةويَت و لةم ضاكرايانةدا كؤدةبيَتةوةو مرؤظ بة هؤى ئةو وزةيـةوةوة  
ةر ضـاكرايةكيش  دريَ ة بة زيندة ضـاالكييةكانى خـؤى دةدات و دةذى ، هـ   

وى رةنط و شيَوةو شويَنةوة لة لةشى ئةسـريى  وتايبةمتةندى خؤى هةية لةر
 .مرؤظدا كة ئيَستا دةتوانريَت بةهؤى تةكنةلؤذياى نويَوة ويَنةيان بطريَت 
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ناوةكانيانة كة لة فةلسةفةى يؤطادا بـةم شـيَوةية ئامـاذةى     وئةمةش ويَنة
 .ثيَكراوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هارا ضاكراامؤالد -0
هةركةس بة دةستى بهيَنيَـت   وئةم ضاكراية رةمزى زةوى و جيهانى مادةية

وةك بةرزبوونـةوة لـة    ،زالَ دةبيَت بةسةر هيَـزة سروشـتى و ماددييةكانـدا   
يَبكات، هةروةها ئةو كةسة تبيَئةوةى هيَزى راكيَشانى زةوى كارى  ،هةوادا

ــةركردا ــةريزةى سيَكربةس ــةدان و   ــ ى هةناس ــدةبيَت و توان ــيدا زاَل ى اس
 ثيَشبينى كـردن و تةلباسـى زيـاد دةكـات و بةسـةر ئازارةكـانى لـةش و       

 . و هةست بة طةشانةوةو دَلخؤشييةكى زؤر دةكات دةبيَت نةخؤشيدا زالَ
شويَنى ئةم ضاكراية لة لةشى ئةسرييدا دةكةويَتة سةرةتاى يةكةم جومطةى 

يــان ( شؤســؤمنا)لةســةر  نزيــك كؤئةنــدامى زاوزي ةوة لــةبرِبــرِةى ثشــت
لةويـدا يـةك    (و ئيداثةنطانا)كة هةردو بؤرِى ( النخاع الشوكى)كةمؤخ درِ

 . (مسباساوى و بارامسباساوى)واتة  دةطرن و سةردةكةون بؤ سةرةوة
ئةم ضاكراية لة كتيَبى ظيدادا بة طوَليَكى لؤتؤسى ضوار ثةرةيى ويَنـاكراوة   
يةكيَك لة ثةرِةكانيشى ثيتيَكـى   و لة سةر رةنطيَكى سورى تؤخ  هةية كة

لة ناوةراستيدا سيَطؤشةيةكى سوورى ئـاطرى   ،سانسكريتى لة سةر نوسراوة
 و لــة ناوةراســتى سيَطؤشةكةشــدا  هةيــة كــة بــةرِةنطى زةرد دةورة دراوة

 و سـةرى شـؤرِ   ى خواردوةضض و نيو ثيَيَماريَكى كوبرا هةية كة سيَثويَنةى 
كـة لـة سـةرةتاى كـونى      ،يَطؤشـةكة كردؤتةوة بـؤ طؤشـةى خـوارةوةى س   

 (كندالينى شاكتى)رةمزة بؤ هيَزى رؤحيى نوستو واتة  ،ية  سؤشؤمنادا
  .ة( الم )مانرتاى ئةم تؤرة رؤحييةش بة ئاينى ظيدايى 
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 سواد هيستانا ضاكرا -4
 

لة ناوضةى حةوزدا لـة   (شؤسؤمنا) ية طرنطة دةكةويَتة سةريئةم تؤرة رؤح
لـة   و شـةش ثةرةيدايـة   لؤتؤسـى  لة شيَوةى طـوَليَكى  كان وطورضيلةنزيك 

ة رةنطـى سـثى   بـ ناوةراستى طوَلةكةدا ويَنـةى مـانطيَكى هـيالىل هةيـة     
 .سةرةوةية  بةرةورووى تي يةكةى  ويى كرستاَل

دةستكةوتةكانى ئةم تؤرة رؤحيية زاَلبونة بةسةر ثيَنه  هةسـتةكةى مـرؤظ   
ن لـة  وو رزطـار بـو   واتة رةطـةزى ئـاويى   دا بةسةر عنصرى مائى وخؤيدا 
وةك خؤثةرسـتيى و   ، كانو خراثـة  يةكان و سـيفاتة نـزم  ية دةرونينةخؤشي

بةمادة هؤشبةرةكان  يلى و تورةبوون و خووة خراثةكانى وةك ئالودةبوونرِةز
، هةروةها زاَلبوون بة سةر طورضيلةو  ةريزةى سيَكسـى   و زيان بةخشةكان

 .ة( ظـــام)نرتاكةى ما .و كؤئةندامى زاوزيَدا
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 مانى ثورا ضاكرا -3
زاَلة بةسةر بةشـةكانى خـوارةوةى    ،ئةم ضاكراية دةكةويَتة ناوضةى ناوكةوة 

ــوَليَكى لؤتؤســى    ــةوة ولةشــيَوةى ط ــة رووى رؤحيي ــدا ل  00لةشــى مرؤظ
رى زةرد بـاو هةيـة بـة    وثةرةييداية و لة ناوةراسـتيدا سيَطؤشـةيةكى سـو   

نـة  وبو زالَ شرؤحيـة  تى ئةم تـؤرِة ودةسكة .اورِرةنطى رؤذيكى سورهةَلطة
يؤطى لـة نةخؤشـييةكان و   , واتة رةطةزيى ئاطريى داى يبةسةر عنصرى نار

 .ة (رِام)ى بة سانسكريتى شمانرتاكة ، ئاطرو سوتان دةثاريَزيَت
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 ئاناهاتا ضاكرا   -2
ةوة كة لةشيَوةى طـوَليَكى لؤتؤسـى   ئةم ضاكراية دةكةويَتة نزيك ناوضةى دَل

رى دوانزة ثةرِةيدايةو ئةستيَرةيةكى شـةش طؤشـة بـةرةنطى شـينيكى     وسو
نـة بةسـةر تـويى    ورؤحى تيَدا هةية، دةسكةوتةكانى ئةم ضاكرايةش زاَلبو

دا، يؤطى لةم حاَلةتـةدا دةتوانيَـت بةهـةوادا بـةرز     يهةوادا لة جيهانى ماد
يَتة لةشـى كةسـيَكى ديكـةوةو    ضـ شـتوانيَت ب هةروةها دة ، بيَتةوةو بفرِيَت

بةكارى بهيَنيَت ، يؤطى لةم قؤنا ةدا كةسايةتييةكى بةهيَزو خؤشةويسـتى  
 .و خؤشى دةويَت  دةبيَت و هةموو كةسيَك حةز بة هاوريَيةتى دةكات

 . ة(يام)مانرتاكةى  
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 ظيشؤدهى ضاكرا  -2
طةوة لةسةر شؤسؤمنا كة لة شـيَوةى  قورِ وىخوار ئةم ضاكرايةش دةكةويَتة

 ى هةيـة كـة  يرى ئـاطر وةيداية و رةنطيَكى سـو طوَليَكى لؤتؤسى شانزة ثةرِ
لـة   ، شـي  تـؤخى هةيـة    يَكـى كةَليَك  بةسةريدا زاَلة و رةنطودو رةنطى
يَداية بـة رةنطـى خؤَلةميَشـى كـة لـة      ي تاستدا ويَنةى بازنةيةكى خرِناوةرِ
ثيتيَكـى سانسـكريتى لـة     وشدا سيَطؤشةيةكى سثى هةيةاستى ئةميناوةرِ

سةر نووسـراوة ، خـاوةنى ئـةم ضـاكراية دةسـت دةطريَـت بةسـةر تـويى         
وندا، يؤطى لـةم قؤنا ـةدا لـة نهيَنـى و راسـتييةكانى      وئةسرييدا لة طةرد

زو مـ طةردوون تيَدةطات و دةتوانيَت بةباشى لةماناى كتيَبة ثريؤزةكـان و رة 
 . تنيشانةكان تيَبطا

  .ة(هام)مانرتاكةى 
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 ئةجنا ضاكرا -6
كةللـة  بؤشـايى   ةكةويَتة نيَوان هةردوو برؤكانانـةوة لـة  دئةم ضاكرا طرنطة 

ثةرِةيداية كـة رةنطيَكـى شـينى    و لة شيَوةى طوَليَكى لؤتؤسى دو وسةردا 
رةنطـى   ى وةكيلـة ناوةراسـتيدا سيَطؤشـةكى كريسـتالَ     ، ئامسانيان هةيـة 

كراوة ، ئةم ضاكراية لةالى هةموو ئةو كةسانةى كة لـة بـوارى    مانط ويَنا
رؤحيدا كار دةكةن لة جيهاندا لةبةر طرنطى ناسراوة ، ئةم ضاكراية زانستى 

ى نـاوى دةبـات و لـةالى    يـ باراسايكؤلؤجى بة ضاوى سيَيةم يان ضاوى رؤح
رنطة لةطةلَ ضـاكراى  سؤفيةكانيش بة ضاوى دلَ ناسراوة، ئةم تؤرِة رؤحيية ط

نكة سـا ى دلَ و  وض ،ى ناوزةند دةكريَنينطرتين تؤرِى رؤحرظيشؤدهيدا بةط
نطن بؤ طةشب بـة مةبةسـتةكان و تيَكةشـتنى    ركليلى ط ثاكى دةروون دوو
 . طةردوون و نهيَنييةكانى ذيان

مرؤظ كاتيَك دةمريَت بة شيَوةكى خؤنةويست ضاوةكانى لةسةر ئـةم شـويَنة   
ى يـ بؤ بوونى ضـاويَكى رؤح  يةئةوةش بةَلطةو نيشانة ،  دةبنطرنطة جيَطري

  . لةو ساتةوةختةدا دةبينيَت انى ماددةى ث َهلةم شويَنةدا كة ئةو ديو جي
بينينى خـؤى لةسـةر   ( التامل والتفكر)تيَراماندا ويؤطى لةكاتى بريكردنةوة

وة  وةئةم ضا بةهؤى لةبةرئةوةى ، ئةم ضاكراية بةدريَ ى كات جيَطري دةكات
دةبينيَت ، هـةروةها لـة   ( متافيزيك)  جيهانةكانى ئةو ديو جيهانى ماددة

راماندا سةرجنى خـؤى  تيَهةركةسيَك لة كاتى " فةلسةفةى يؤطادا واهاتووة 
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اوةنـد لـة كوناهـةكانى    ولةسةر ئةم شويَنة جيَطري بكات بةزووترين كات خ
 . خؤش دةبيَت و قؤنا ة رؤحييةكانيش بة زووى دةبرِيَت

ى (اهلل) نـاوى  يـة واتـة   جةاللـة  ة كة بةرامبةر بة ناوى( ئؤم)ى شانرتاكةم
عةرةب  كة هةنديَك بؤضون هةن دةليَن لـة ئةسـَلدا ئـةم ووشـةية عـةرةبى      

كـة ويَنةكـةى لـة دةسـت نووسـة       ثيَكهـاتووة نييةو لة ضوار ثيتى ئةليو 
 . كؤنةكانى سؤفييةكاندا هاتووة
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 ساها سةرا ضاكرا -9
وايةمني ضاكراية لة لةشى مرؤظـدا و دةكةويَتـة سـةر تـةثَلى     ئةم ضاكراية د

سةرى مرؤظ واتة مةالشو، ئةم ضاكرا طرنط و بةسودة لة شيَوةى طـوَليَكى  
لؤتؤسى هةزار ثةرِةييداية ، لة فةلسةفةى يؤطادا وةكـو تـاجيَكى طوَلينـة    

سةر سةرى مرؤظ دانرابيَت وةهاية ، هـةروةك ئةوةيـة    لةئاماذةى بؤ كراوة 
َليَيت خواوةند وةك خةالت و ريَزليَنان ئةم تاجةى لةسـةر سـةرى مرؤظـدا    ب

داناوة ، كاتَيك مرؤظ دةطاتـة ئـةو ئاسـتة رؤحييـة بـةرزةى ئـةم ضـاكراية        
بةدةستبهيَنيَت وةك هالةيةك لة نور واتة خةرمانيَكى رِووناكى طـةش  بـة   

نـةطريَكى  دةورى سةريدا ثةخش دةبيَت و بة ئاشكرا بةبىَ هيض كـاميَراو ويَ 
ةييـة بـة   بينيَت ، ئةم ضةثكة طوَلة هـةزار ثةرِ يهةستيار هةموو كةسيَك دة

نوريَكى كريستاَلى شةوقدار دةورة دراوة ، دةستكةوتةكانى ئةم ضـاكرايةش  
ــة ــدازةى ب ــةةكانيــةتى كــة هــةزار ثةرِذمــارةى ثةرِ ئةن ــة هــةزار  ،ةي وات
هةموو بونةوةرة مرؤظ لة ( هالة) ، ئةم خةرمانةية كةوتى رؤحى هةيةتدةس

 . طةردونييةكانى وةك جن و بونةوةرة طةردونييةكانى ديكة دةثاريَزيَت
ئةوةى جيَى وتنة لةم باسةدا ئيَسـتا بـةهؤى طرتنـى ويَنـةى ئـةو تيشـكة       

هاتؤتةكايـةوة   ديكـة زانسـتيَكى نـويَى    ةى لة ضاكراكانةوة دةردةضـني انوز
ةوة كـة بـةهؤى   ية لـة ريَطـةى ئـةو ويَنانـ    يئةويش ضارةسةركردنى نةخؤش

ةوة دةطرييَت و دةشتوانريَت ثيَشبينى هةنديَك نةخؤشى  -كاميَراى كرييليان

والوازى  كوةك نةخؤشـييةكانى دلَ و هـةناو ميَشـ   ، بكريَت ثيَش روودانى 
 . هتد... سيَكسى و

و ئيَمـة كـةميَك لـة بارةيانـةوة      ندةستكةوتةكانى ئةم ضاكراية طةليَك زؤر
شتون بةم ئاستة رؤحييـة بـةرزة منونـةيان     ةى طةدةزانني ضونكة ئةو كةسان

و نةناسراو بوون  و ئةطةر هةشبووبيَت خؤيان ئاشكرا نةكردووة م بووةةزؤرك
ى هيَنـانى  اثيَغةمبةران هةموويان خـاوةنى ئـةم ضـاكراية بـوون و توانـ     .  

ضـونكة   ،ة بة هؤى ئةم ضـاكرايةوة وموعجزةو شتى لة راددة بةدةريان هةبو
بـة ويسـتى    يىة ئةم ئاستة هةميشة هيَزى باالى طةردوونهةركةسيَك بطات

هةربؤيـة  . خؤى ئاطادارى دةكات و دةى ثاريَزيَـت و ئيسـتمدادى دةكـات    
بؤ ئةوةى راستيية  نةمزةكانى ئةم طوَلة رؤحيية لة سةرو ميَشكةوةن ورِثةرِ

 .نةوةنودةرو نةفس و كان لة سةرو هةستةكان و عةقلَ و ئارةزووكانى
ماددى وبـة  ذيانى  ىئاستةدا دةطات بة دوايةمني قؤنا ى سوورِيؤطى لةم  

ى ولة دايك بوونيَكى نـوىَ لـة   يى و رؤحييةكةمني ثلةى كاملَ بوونى عةقَل
ن وطةشب بة قؤنا ى ونورى طةردو ةى تردا و تيَكةلَ بوون بيجيهانيَكى رؤح
 (.تنوير)روشن بوونةوة 

مةرط ناكـات و هـةموو     ةدا هةست بة ئازارةكانىاكةسى يؤطى لةم قؤن 
كاتيَك دةتوانيَت بة ويستى خؤى لة لة شى مادى خـؤى بيَتـة دةرةوةو بـة    

 دةوتريَـت بـةم كـردارةش    ، يَتـةوة نـاوى  كةى ويستى بطةرِ و جيَى بهيََليَت
كـة بـة    (طايـة دةرضـونى بيَ )كـة ثيَضـةوانةى كـردارى     (دةرضونى بة ئاطا)
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 كـة  (روج الـواعى واالواعـى  خـ ) واتة هةردوو حاَلـةتى  ناو دةبريَت (مردن)
  .زيندوبونةوة لة جيهانى رؤحدا منونةيةكى لة بةر ضاويشة بؤ 

يـاخود سـوكر يـان     (سـةمادهى )يؤطى لةم حاَلةتةدا هةميشة لة حاَلـةتى  
كة هةموويان ضةند نـاويَكى جياجيـان    ، داية(غبطة)نةشوةى رؤحى ياخود 

 .بؤ يةك حاَلةت 
ها خؤيـان دةزانريَـت كـة    نكةسـانة تـة  مانرتاى ئةم ثلة رؤحييةش الى ئةو 
 . دةطةنة ئةم ئاستة رؤحيية بةرزة 

هيَـزى  )كـة لةاليـةن    يـة  ئةمةش هةنديَك لة دةستكةوتةكانى ئةم ضاكراية
ئـةم هيَـزة لـة رادةبةدةرانـةى ثيَـدةدريَت  وةك       يؤطى (مةزنى طةردوونةوة

ى يَويست ، هةركاتيَكيش يؤطى بة باشى نرخى نةزانى و ئةركـةكانى خـؤ  ث
بة هةمان جـؤر دةبيَتـةوة بـة مرؤظيَكـى      ونةهيَنا ليَى دةسةنريَتةوة بةج َ
 .ئاسايى

 
 .ثيَنه هةستةكةدا و نةخؤشيية دةرونييةكان زالَ بوون بةسةر* 
 .(ثراتيا دهارا)زالَ بوون بة سةر كردارى بريكردنةوةدا* 

 .ثيَشبينيكردنى داهاتوو* 

 .هيَشتنةوةى لةشى ماددى بة الويَتى*

 .(سايكؤكينيزيا)ردةكانى كاركردنة سةر ماددة ديا* 

 .ؤش تةنها بة دةستهيَنان بة سةر نةخؤشةكةداخضاككردنةوةى نة* 

  .بةرطرى بةرامبةر بة نةخؤشى و ساردى و طةرمى* 

 .وةشةسووك كردنى لةش تاراددةى نةمانى كيَش و بة ثيَضةوانة* 

 .كاندارةزووة زيان بة خشةازاَلبوون بة سةر  ةريزةكان و ئ* 

 .زالَ بوون بة سةر كيَشى راكيَشانى زةويدا و فرين بةسةر ئاو هةوادا* 

ينى بؤ هةر شـيَوةيةك  زاَلبوون بة سةر هةموو ئةندامةكانى لة شداو طؤرِ* 
  . كة بيةويَت

 (.سيتا شاكتى) دروستكردنى هةركانزاو ماددةيةك بة هيَزى بريكردنةوة* 

  .هةر قةبارةيةكطةورةكردن و بضوككردنةوةى لةش بؤ * 

تـةنها بـة    ناسينيان ية تـةواوةتى  ديكةونى كةسانى وخويَندنةوةى دةرو* 
 . بينينى

خويَندنةوةو نوسني و فيَر بوونى هةموو زمانةكان تةنانـةت كـؤن و لـةو    * 
 . ناو ضووةكانيش

  .تةليسمةكان و كردنةوةيان وتيَطةشب لة نيشانة* 

  .كردنيان تةنانةت درةندةكانيشفيَربوونى زمانى طيانداران و ماَلى * 

ــى     * ــاوى رؤح ــة ض ــدا ب ــة طةردوون ــةويَت ل ــويَنيَك بي ــةر ش ــى ه         بينين
 .(ئةجنا ضاكرا)

 .ضون بؤ هةرجيَطةيةك بة خيَراييةكى زؤر* 

  .خؤون كردن* 
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لة هةموو ئةمانش زياتر يؤطى ريَطةى ثيَـدةدريَت كـاتى مردنـى خـؤى     * 
 .دواى خبات واتة ثيَشى خبات يان هةَلب يَريَت

  

ى ديكة كة هةنديَك لة مانةمان بينيـوة  يئةمانةو طةليَك دةستكةوتى رؤح
او ضـ ؤ دريَـ ةيان هةيـةو بةر  ئـةم دياردانـةش هـةتا رؤذى ئـةمرِ     ،بيستووة 

و جيا لةو كةسـانةى يؤطـا    ة لة راددة بةدةرةكان ناسراونزدةكةون كة بةهيَ
 و دةرويَـش و تةنانـة    لة ناو ثيَغةمبـةران و ثيـاو ضـاكان و سـؤفي     دةكةن 
لة بةر ئةوةى ضةندة ريَطـةى ديكـة    ، نوةكدةبة رضاو  قديسةكانداراهيب و

بـوارى   بريمةندى (كؤَلن وَلسن)لة بةر ئةوةية  ،هةن بؤ طةشب بةو حاَلةتانة
دةبيـت   ثـيَش ئـةوةى هةرشـتيَك بـني     :دةَليَتة مباراسايكؤلؤذى ئةم سةدة

ضـونكة يؤطـا    بةو مةبةسـتانة  نبطةيبؤ ئةوةى  ينواتة يؤطا بكة يؤطى بني
 .كليلى هةموو نهيَنيية رؤحييةكانة

 
   
 
 
 
 
 

 ئةمةش ويَنةى ساها سةرا ضاكراية
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 شويَنى ضاكراكان لة لةشدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بةشة سةرةكييةكانى يؤطا
 
 ـ هاتا يؤطا0

وى ولـة ر هاتا يؤطا بةردى بنا ةى يؤطايةو طرنطـى تـةواو دةدات بـةمرؤظ    
و رؤ  دةكات زاَلبيَت بة سةر لةش و ئةندامةكاندا  جةستةييةوة والة عةقلَ

تةنانـةت ئـةو    ، لـة ذيَـر دةسـةالتى خؤيـدا بـن     هةموو كاتيَـك  بؤ ئةوةى 
ئةندامانةشى كة كاركردنيان بة شيَوةيةكى خؤنةويسـتةو لـة ذيَـر ويسـتى     

 .مرؤظدا نني 
و بة سانسكريتى واتاى مانط وشةى هاتا ياخود هاسا وشةيةكى ليَكدراوة 

و رؤذ دةطةيةنيَت ، واتة لة شى مرؤظ دةكةويَتة ذيَر كاريطةرى ئةو دوهيَزة 
طةردونييــةوةو هةراليــةك لــة الكــانى مــرؤظ ســةر بــة يــةكيَك لــةو دوو  

 .هةسارةيةن 
ــؤطى    ــاو بةرنامــةى هةناســةدانى ي ــة مةشــ كردنى ئاســاناكانى يؤط  و ب

يؤن لهاتا يؤطا لة بنةرةتدا هةشت م.  هاتا يؤطا دةست ثيَدةكات سيستمى
و ضوار سةرد هةزار جوَلةى تةواوةتيية كةوةك دةَليَن بةئةنـدازةى ذمـارةى   

ئاسـانايان زؤر   42ؤى ئـةم ذمارةيـة تـةنها    كـ ام لـة  لَة، بـ  بوونةوةرةكانة
 .طرنطةو هةموو كةسيَك دةتوانيَت بة ئاسانى راظةيان بكات 
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 راجا يؤطا -4
، راجا يؤطا طرنطـى دةدات بـة عـةقَلى     يان شاى يؤطا اتة يؤطاى شاهانةو

بةرجةستةكردنى هيَزة بيَسنورةكانى ئةم ئةندامة طرنطة كة  و( سيتا)مرؤظ 
ةى ننيشـا . خواوةند تةنها بة مرؤظى بةخشيَوة و مـرؤظيش بيَئاطايـة ليَـى    

بةهيَز بوونى ئـةم بةشـةش بـة دةسـت كـةوتنى ضـةند بةهرةيـةك دةسـت         
ة بـة دةروكاركردنـة سـةرماددة    زسب و بينينى لة ئةنـدا وةكو بي ،ثيَدةكات

بـة هـؤى بةرنامةكةيـةوة      طـا ، راجا يؤ( سايكؤكينيزيا)واتة دياردةكانى 
ةندروســتيى عــةقلَ و دةروون دةســتة بــةر دةكــات و     تســةالمةتى و 

 .دةكات  بريكردنةوةى مرؤظيش بة ئاراستةيةكى راست و دروست ثةروةردة
  
 ـ بهاكتى يؤطا 3 

ة (رؤ )نطةكةى مرؤظ كة ئـةويش  رهةرة طبةشة  بة ش طرنطى دةداتئةمي
لة رِيَطةى ثةرستش و مانرتاوة بةهيَزى دةكات و لـة كـةمو كورتييـةكانى    

لةبــةر ئــةوةى رؤ  بةشــيَكى  ، نــةفس دةيثاريَزيَــت و خــاويَن رايــدةطريَت
تايبةتةو لةالى خواوةنـدةوة هـاتووةو بـة شـيَكة لـة رؤحـى طـةردونيى و        

 (.ونفخت فية من روحى)باال  هؤشياريى
بهاكتى يؤطا والة عةقلَ و رؤ  دةكات هةميشة لة بةئاطاييـةكى تـةواودا    

ــ و مــانرتا   ــةهؤى نويَ ــةروةردطاردا ، ئةمــةش ب ــت لةطــةلَ ث ى  (كــرز)بيَ
 ،كة دةبيَت هةركةسيَك بةطويَرةى ئاينى خؤى ئةجنامى بدات ، بةردةوامةوة

  ،وازى لة نيَوان ئايينةكاندانييةياؤطا جلة بةر ئةوةى بةطويَرةى فةلسةفةى ي
 .بةمةرجيَك ئةو ديينة هاوتا بؤ ثةروةردطار برِيار نةدات 

 
 جنانا يؤطا  ـ 2 

نبريكردنة لة رِيَطةى زانست و زانيارييةوة كة ريَطةيةكة بؤ كامـلَ  شخود رؤ
كردنـــى عـــةقلَ بـــة مةعرةفـــةو تيَرِامـــانى ووردوبريكردنـــةوةى قـــولَ 

 طةرِان بةدواى نهيَنييةكانى بوون و ذياندا هةروةها  (الرتكيزوالتامل)
، بؤ ئةم مةبةستةش ئةجنامدانى خـةَلوةت و طؤشـةطرييى   ( احلياة والوجود)

بؤ ماوةيةك زؤر طرنط و ثيَويستة هةتا يؤطى بتوانيَت بة شيَوةيةكى تةواو 
ــاو        ــة رةه ــة ل ــةوةى قوَل ــة بريكردن ــات ك ــتةكةى بك ــؤ مةبةس ــار ب ك

ةو ريَطةيةشةوة لة خودا نزيك دةبيَتـةوةو دةيناسـيَت و   دروستكراوةكانى ول
 ...لة بابةتى بريكردنةوةكةيدا بة تةواوةتى قالَ دةبيَتةوةو دةتويَتةوة

 
 كارمـــا يؤطا ـ 2 

كارما بة شيَكى زؤر طرنطة لة يؤطاداو لة سةر ياساو ريَسايةكى طةردونيى 
نى مرؤظ ، كارما يؤطـا  كارما واتة كردارو ئاكارةكا.ضةسثاو بةرِيَوةدةضيَت 

لة سةر ياساى دةرئةجنامةكانى كـارو ئاكارةكـانى مـرؤظ خـؤى ثاداشـت و      
سزاى كةسيَك ديارى دةكات لة داهاتوويدا ، جا ئةطةر ئـةو داهـاتووة لـة    
 قؤنا ى ذيانى ماديدا بيَت ياخود رؤحيى، بةواتايةكى ديكة دةتوانني بَلـيَن 
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خ ياخود بةهةشـت بـؤ   زةؤى دؤمرؤظ بةطويَرةى كاروئاكارةكانى خودى خ" 
 .خؤى دياريدةكات و برِيارى لة سةر دةدات 

يـؤطى دةبيَـت    ،كارما يؤطا ثشـت بةسـتنة بـة ئةجنامـدانى كـارى ضـاكة      
ضاكةكارو ريفؤرم خوازبيَت وكارى ضاك و بريكردنةوةى ضاك و طوتـةى ضـاك   

ت و ئةجنام بدات و لةو ريَطةيةوة رةزامةندى بونةوةرو خواند بة دةسـتبهيَنيَ 
 .بيان كاتة هؤكاريَكى باش بؤ نزيكبونةوة لة خواوةند 

بيَجطة لة ئةجنامدانى كارى ضاكة نابيَت هيض جؤرة  لة كارما يؤطادا يؤطى 
 ...زةرةوو زيانيَك بةهيض بوونةوةريَك بطةيةنيَت 

 
 كندالينى يؤطاـ 6

طرنطـى دةدات بـة هيَـزى    وزانستيَكى تايبةتة لـة يؤطـادا    يؤطا كندالينى
و دؤزينـةوةى ئـةو هيَـزة و بـة طةرِخسـتنى لـة        يى شاراوة لة مرؤظدارؤح

واتـة   ، ريَطةى سيستميَكى تايبـةت بـة بزوانـدن و داطريسـانى ضـاكراكان     
كة لة جةستةى ئةسرييدا هةن ، بـة ثيَـى ئـةم     (ى ووزةى لةشةكانسةنتةر)

ئةو ضاكرايانة يةك لة دواى يةك دادةطريسيَن لة ، سيستمةو جيَبةجيَكردنى 
مؤالدا هاراوة بةرةو ساهاسةرا ضـاكرا لـة طةشـتيَكى دريَ خايةنـدا بـةناو      

ناسراون و لةم سةنتةرانةدا هةردوو هيَزى ( نادى)بؤريية رؤحييةكاندا كة بة 
ياخود نيَرةو ( ئيداو ثةنطاال) نيَطةتيو و ثؤزةتيو بة هةردوو بؤرى رؤحيى

نـةهؤى داطريسـانيان   ميَيةدا دةرِؤن و لةو سةنتةرانةدا بةيةك دةطـةن و دةب 
 .باى دةدريَتى ئاواش ئةوانةدادةطريسيَنةكار وزةى وةكو طَلؤثيَك ضؤن

كة لةم الو  مسباساوى و بارامسباساوي ثةتكىهةردوو  واتة( ئيداو ثةنطاال) 
زانستيش ئاماذة بة طرنطى ئـةم   ،هةن  دائةوالى درخةمؤخ يان درِكة ثةتك

يةكان و فةرمانـةكانى ميَشـكى   دةكات كة هةموو كردارة دةماري دوبؤريية
 .رؤظداممرؤظ لة ريَطةى ئةم دوو ثةتكةوة جيَبةجيَدةكريَن لة لة شى 

دةبيَت سيستمى كنـداليَنى يؤطـا لـة ذيَـر ضـاوديَرى مامؤسـتايةكى بـة         
ئـةطيينا زيـانيَكى    ،بكريَـت  راظـة تايبةت بةو زانسـتة طرنطـة    و ئةزمون

ضـونكة يـةكيَك لـة     ،و قـازانه الوةكى طةورةى ليَدةكةويَتةوة لة برى سوود
نةزانرا بـة   ئةطةر ، يةواتة بةندكردن و طرتنى هةناسة (ثراناياما)خاَلةكانى 

ــانى طــةورةى بــؤ ســةر ميَشــك و   دروســتشــيَوةيةكى  ــت ئــةوا زي بكريَ
يـاخود   بيَـت بئـةو كةسـة شـيَت     يـة كؤئةندامى دةمار دةبيَـت و لـة وانة  
ةوة مامؤستا ساتيا ساى بابا لة بةر ئ ، شويَنيَكى جةستةى لةكار بكةويَت

 .شيية واتة موجازفةيةيَسةرك (ثراناياما)ويَت مدةفةر
نوستو ئاماذةى بؤ كراوة لة ى ئةمةش ويَنةكةيةتى كة لة ظيدادا بة ماريَك 

 لةطةَلـدا  بةر ئةوةى ئةطةر نةزنرا بةشيَوةيةكى راست و دروسـت مامةَلـةى  
ت بة خاوةنةكةيـةوة بـدات   بكريَت وةكو ئةو مارة كوبراية وةهاية كة دةشيَ

 .ثيَش هةموو كةسيَك 
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 ـ مانرتا يؤطا9
يـاخود   ،واتة يؤطاى دةنطيى ، يؤطييةكان زؤر لة ميَ ة نهيَنـى دةنطـةكان  

هـةروةها هةسـتيان بـة     ،وةكو طريكةكان و فريعةونييةكان ،زانيوة وشةيان
ى لـة  كاريطةريى دةنط كردووة لة سةر جةستةو ناخ و دةروون و بةتايبـةت 

ثيَويستى بـة شـارةزاييةكى زؤر   ( مانرتا يؤطا)سةر ضاكراكان ، ئةم زانستة 
ى هةيـة لـة يؤطـادا بـؤ خسـتنةطةرِو      يهةروةها سيستميَكى تايبةت ،هةية

بؤذاندنةوةى ضاكراكان لة ريَطةى لةرة دةنطييةكانةوة ، لة بةرئةوة بؤ هـةر  
يَكيان هـيض مانـاو   ضاكرايةك ووشةيةكى تايبةتيان داناوة كة لةوانةية هةند

واتايةكيان نةبيَت بةالم هةنديَكيان ناوى ضةند خواوةنديَكى ثةرسرتاوى ئـةو  
ة كـة زؤربـةى يؤطييـةكان وةك     (ئـؤم )كاتةن ، باشرتين مـانرتاش مـانرتاى   

هةزار جاريَك بـةكاريان هـانيوة و دوبارةيـان     00ويرديَكى رؤذانة نزيكةى 
بةواتايةكى  يان( مانرتاو ضاثا مانرتا)كردؤتةوة ، ئةويش بة دوو شيَوة واتة 

 . زيكرى ئاشكراو نهيَنى واتة جةهريى و خفى  ديكة
 لة سؤفيطةرى ئيسالميشدا زؤر باش زانراوةو كـاريثيَكراوة  ،زانستى مانرتا

ــةوة   ــةموو تةرقةتةكان ــيدانى ه ــةن مورش ــة الي ــانرتا   ل ــةم م ــى ئ ، نهيَن
ــ  ــاوة ضــاكةكانى خــواى طــةورةو وش       و( اهلل)ةى ئيســالميانةش كــة لــة ن

ثيَكراوةو سةَاوة و بـة هـةزارةها مريـدو     كاريان، ثيَكديَت ( الالة اال اهلل)
  بة خودا طةشـتون ( كرزي)قوتابى رةوتى رؤحيى لة ريَطةى ئةو مانرتايانةوة 
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واتة طةشتونةتة حاَلةتى سةمادهى يان بةواتايـةكى ديكـة فـةنا فـى اللـة      
 .بوون
 

 
 

 ئةشتانطا يؤطا
ةو سةرضاوانةى كةباسيان لة يؤطـا كـردووة يؤطايـان كـردووة بـة      هةنديَك ل

دةكةن ، ئةمـةش   ضوار بةشةوة كة ئةشتانطا يؤطا بة بةشى ضوارةم ناوزةند
ضونكة ئةشـتانطا يؤطـا خـؤى لـة خؤيـدا بةرنامـةى        ،لة راستيدا هةَلةية

، هةركةسيَك بيـةويَت   ية (ئيتيكى يؤط )و  ىيثةروةدةيى و عةقَلى و رؤح
ــا ــ يؤط ــؤى     ةجنامئ ــانى خ ــةى ذي ــة بةرنام ــات ب ــدات و بك ــت  ،ب       دةبيَ

ى بـؤ ذيـانى خـؤى    يبنةرةت ئاكارو ئيتيكى وةك بةرنامةى يؤطا ئةشتانطا)
و ثةيرةوةى بكات ، ئيرت ئةو كةسة هةر بةشيَك لة بةشـةكانى   (هةَلب يَريَت

ئةطـةر   بكات دةبيَت ئةشتانطا دروشـم و بةرنامـةى بيَـت ،    جيَبةجىَ يؤطا
وانةكات ئةوا هةتا ماوة ناطـات بـة حاَلةتـة بـة رزةكـانى يؤطـا ، وةكـو        

       روون  يـــان بريكردنـــةوةى ( تســـامى التامـــل اَ ) بريكردنـــةوةى بـــاال
ة ييكة بةرزترين حاَلةتى رؤح (سةمادهى)حاَلةتى  لةطةلَ( التامل الصافى)

 (بةرز رةوشتى   لة يؤطا ثيَش ئةوةى هةرشتيَك بيَت بريتية ) .لة مرؤظدا
شتيَك يؤطى دةبيَت ياساكانى يان خاَلةكانى ئةشـتانطا يؤطـا    ثيَش هةموو

يَك كنـا لـة بـوارى رؤحيـدا هـيض كـةلَ       ئةطةر ،لة خؤيدا بةرجةستة بكات
ناضنيَتةوةو تةنها هةر ئةوةندة نةبيَت وةك وةرزشيَكى سوويدى سـوود لـةو   

  .لة رووى جةستةييةوة ئةويش تةنها ، مةش انة وةردةطريَت كة دةيان كات
،  بكـةم ( ئةشتانطا يؤطـا )وةك بريهيَنانةوةكيش دةمةويَت كةميَك باس لة 
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ــ هةشـت خاَلةكـةى     ووشةى ئةشتانطا لة بنةرِةتدا لة هةشت ـ هةشـتانة  
يؤطاوة هاتووة، كة هةشت خاَلى ديارى كراوون بؤ يؤطى بؤ ئةوةى لة ذيانى 

  ت بـة هـةر مةشـ يَكى يؤطـا    دةست بكا بةرلةوةى خؤيدا ثةيرةويان بكات
لــة ئاكــامى جيَبــةجيَكردنى ئــةو  ، "وةك بــةر نامةيةيــةكى رةوشــتيى"

بةندانةوة يؤطى دةطات بة حاَلـةتيَكى رؤحيـى بـةرزو حاَلـةتيَكى زينـى و      
دةمةويَت ئاماذة بـة خـاَليَكى   ، ى باش بؤخؤى دابني دةكات يئةقَلى و رؤح
بةى شارةزايانى بوارى يؤطا لة سةر راى زؤر ،ئةويش ئةوةية، ديكةش بدةم 

ى كوردييـةوة  ( ةيةك)ياخود ( يةك)و زمانناسى ، ووشةى يؤطا لة ووشةى 
تاك و تةنهايةو هاوةَلى كة خواى طةورةية  (يةكة)هاتووة، مةبةستيش لةو 

            ثاشــكؤى ئــاينيَكى  و ئةمــةش ئــةوة دةردةخــات كــة يؤطــا      نييــة
مان بـؤ دةردةكـةويَت كـة خواوةنـد     ، لةم روانطةيةوة ئةوة يةكتا ثةرستيية

، ئـاينيش تـةنها    ةهةي هةر يةكةو ئاينش الى خواى طةورة هةر يةك ئاين
ئاينى ئيسالم ناطريَتةوةو بةَلكو هةموو ئةو ديانةتانة دةطريَتةو كة خاوةنى 

،  هــةر بؤيــة مامؤســتايانى طــةورةى ئــةم  ئامســانني ثــةيامى ثــةيامنيَرو
دةَلـيَن ئايينـة ئامسانييـةكان    ( مةهاريشى ساتيا ساى باباو)سةردةمة وةك 

 ،كـة  دروسـتدةكةن بـة هـةموويان دةسـتيَك     كة كانى دةست وانوةك ثةجنة
ينانةى داخلَ بة بازنةى سلم و ئاشتى ي، واتة ئةو ئا ئيسالمةئةويش ئاينى 

خوازى بوون و خواوةنـد ثيَـى قبوَلـةو وةرى دةطريَـت ، لـة بـةر ئـةوة لـة         
دا ووشةى يؤطى بـة مانـاى بةنـدةش ديَـت كـة      (ظيدا)سةرضاوة كؤنةكانى 

، لـةم ديدطايـةوة    ديسان مةبةست لة بةندايـةتى كردنـى خـواى طةورةيـة    
ئةوةمان بؤ روون دةبيَتـةوة ئةطـةر كةسـيَك بـةها رةوشـتى و ئةخالقييـة       

ئةوا مةحاَلـة بطاتـة    (يكى يؤطىيتئ)بةرزةكانى لة خؤيدا بةرجةستة نةكرد
لة تةسـةوفى ئيسالميشـدا بـة مـةقاماتى      كة لة،حاَلةتة بةرزةكانى رؤ  

رؤحيى ناويان هاتووةو لة ذيَر رؤشنايى هةنديَك ئايةتـدا بـة نةفسـةكانيش    
لـة قورئـانى    ردان كـ هةوو ئةو شـتانةى كـة بامسـ    .ليَكدانةوةيان بؤكراوة 

و مــةعلومن، بــة تايبــةتى لــة ســوورةتى  ثريؤزيشــدا ئامــاذةى ثيَكــراوة
شتى بـاوةرِداران و لـة خـوا ترسـان وةك     موئمنون دا خواى طةورة وةك رةو

 . باس  ليَوةكردون هيَناونيةوةو منوونة
بـةئيَوةى   كتيَبـةدا خاَليَكى زؤر طرنطى ديكةش هةية كة ناكريَت من لـةم  

هـــةموو شـــارةزايان و ، رانةطةيـــةمن و بشـــارمةوة، ئـــةويش ئةوةيـــة 
 ى يؤطـا ئـةو مةشـ انة   ،مامؤستايانى بوارى يؤطا لـة سـةر ئـةوة كـؤكن     

ثةيوةنــدى راســتةو خؤيــان هةيــة بــةو ســةنتةرة هــةموويان  (كانئاســانا)
دةبنـة هـؤى     ىلـة بةرئـةوة   ، رؤحيانةى لة لة شى ئةسريى مرؤظـدا هـةن  

بزواندنى ئةو هيَزة شاروانةى كة خواى طةورة بة هـةموو بـةنى ئـادةميَكى    
يؤطــا ثــيَش ئــةوةى هةرشــتيَك بيَــت ثــةيرِةو " ، بؤيــة دةَلــيَم  بةخشــيوة
لـة رووى   (خـود )تنى شـ يةكى رؤحيةو دةكريَت وةك بةرنامةى ثيَخبةرنامة

، " تعةقلَ و رؤ  و لة شةوة كارى لة سةر بكريَت و سوودى ليَـوةر بطريـ  
ــةوة م ئـــــةوةى مةبةســـــتمةبـــــةال                       يـــــةةمئة روونـــــى بكةمـــ
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كةسَيك بـة هـؤى ئـةو مةشـ انةوة كـة بـريتني لـة جوَلـةى         هاتوو ئةطةر )
 و تيَرامـان  (ثراناياما)و  بة رنامةى هةناسةدانى قولَ (ئاسانا)و  جةستةيى

 ثالَلـة ، ى و شـاراوةى خـؤى بزوانـد و بةطةرِخيسـت     يهيَزى نـاوةك ( ملات)
ةوشتييةكانى ئةشتانطاى لةطةَلدا نةبوو، ئةوة زيان بة خـؤى  ئةوةشدا بةهارِ

ادا بؤية لة نوسراوة كؤنةكانى يؤطـ  ، هةر يَكدةطةيةنيَت ثيَش هةموو كةس
ــزى رؤح ــهيَ ــارا) ىي ــراوة ( مؤالده ــاذةى ثيَك ــوبرا ئام ــاريَكى ك ــة م  . ب

مةبةستيش لةمة ئةوةية ئةطةر بة هةَلة ياخود بة رِيَطةى نةشياو ئةو هيَزة 
ــوةى دةدات يَك كــةئــةوا يةكــةمني كةســ ،بــةكار هيَنــرا  ، ئــةو مــارة ثيَ

 و خاوةنةكةيةتى ، بؤية ئةم جارةش لةسةر ئـةو خاَلـة جـةخت دةكةمـةوة    
ثيَش  دةَليَم ثيَويستة يؤطى ئةم رةوشتانةى تيَدا هةبيَت و جيَبةجيَان بكات 

ئةوا هيض ئةجناميَكى بـةرزى نابيَـت بيَجطـة لـة      ،، ئةطةرنا هةموو شتيَك
 . ، ئةوكاتة باتةنها لؤمةى خؤى بكات ماندو بوون نةبيَت

 
 
 
 
 

 
 

 ش خاَلةكانى ئةشتانطا يؤطان ةئةمان
 ةكانـ  ن ياخود بةندكؤتةكا: ياما Yamas  ـ0
واتة دذايةتيكردنى ئارةزووةكانى نةفس يـان ثـةروةردةكردنى نـةفس كـة      

 دةكريَت ئةويش بةم خاالنة جيَبةج َ
 
*   Ahimsa ونةمانى تونـدو   ميان رةوى و واتة ئازار نةدان: ئاهيمسا

 . تي ى
*   satyaراست بيَ ى و راستطؤيى : ساتيا. 

Asteya و البردنى كينةدزيى نةكردن : ئاستيا. 
*  Brahmacharya ثاك دامةنى ياخود داويَن ثـاكى : براهما كاريا، 

يؤطى نةك دةبيَت لـة خراثـةكاريى و داويَـن ثيسـى     .  مةبةست لة عيفةية
دةبيَت لةطـةلَ هاوسةرةكةشـيدا زيـادةرةوى كـارى      وخؤثاريَزى بكات بةَلك
ئةجنامـدانى   خؤى بثاريَزيَـت ، ضـونكة يـؤطى    اليةنةسيَكسى نةكات ولةو 

كارى سيَكسى زيانى طةورةى ثيَدةطةيةنيَت و زيادةرِةوى لةم قؤنا ـةدا لـة   
 ،  ليَـدةدات رةوتى رؤحيى و بة دةستهيَنانى هيَزى كندالينى زيانى طةورةى 

ريَطة  ىكسسيَكارى لةقؤنا ة دوايينةكانى يؤطادا ئةجنامدانى لةبر ئةوةشة 
 . ثيَنةدراوة

*   Aparigraha تيل و رةشوة وةرنةطرتن تةنانةت هةنديَك بةر: طرافا
 .لة يؤطييةكان دياري شيان لة هيض كةس وةرنةطرتووة
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 .و خؤشييةكانبؤنة: نياما Niyama  ـ4
 .ئةويش ديسان بةم خاالنة ثةيرِةو دةكريَت ة(تةزكيةى نةفس) مةبةست لة 

 
* Saucha    مةبةســت لـة ساوضـا خــاويَن رِاطرتنـى نــاوةو    : ساوضـا

 . اتة دلَ و دةروون و جةستةدةرةوةية و
هةتا لةش و عةقلَ  و  ، يؤطى دةبيَت هةميشة ناوةو دةرةوةى خاويَن بيَت 

ئارام و ثاريَزراو بيَت لـة هـةموو نةخؤشـيية جةسـتةيى و     ( سيتا) دةرونى
و هدةرونيييةكان كة سةرضاوةكةيان ثاك رانةطرتنى لةش و ئةجنامدانى طونـا 

م راسـتيية بـردووة كـة خاويَنكردنـةوةى     تاوانة ، يؤطا لـة ميَـ ة ثـةى بـة    
بةردةوامى ئةندامةكانى لة ش سةالمةتى لة نةخؤشـييةكان و ذةهرةكـانى   

ت ، هـةروةك  كـا زيـاد دة  يشناولةش بؤ مسؤطةر دةكات و بـةرطرى لةشـ  
  .تةندروستةوةيةلة لةشى  تةندروستَلى قوتراوة عة

 
*   Santosha ةى كـة  قةناعةتكردن و رازى بـوون بـةو بةشـ   : ساتؤشا

 . ثةروةردطار ثيَداوين
واتـة زاهيـد و وارع بيَـت و لـة      ،يؤطى دةبيَت هةميشة سادةو ساكار ب ى 

ضيَ و ئارةزووةكانى دنيايـدا قـاَل نةبيَتـةوة ئةطـةر ضـى خـاوةن سـامان و        
 . هةربؤية زؤربةى ثياو ضاكان هةذارو نةدار بوون ،داراييةكى باشيش بيَت

  

 *tapas  كؤَلنةدانبةردةوامى و : تاثاس . 
يؤطى دةبيَت لة رةوتى رؤحيـى خؤيـدا ثةلـة نـةكات بـؤ بةدةسـتهيَنانى        

ئاماجنةكانى لة بةرئةوةى هةوَلدان و بةر دةوام بوون دوو هؤكـارى ثيَويسـب   
شب بة هةموو ئاماجنيَك ، هـةموو ريَطايـةكيش سـةرةتاو كؤتـايى     يبؤ طة

 كنـة  تتـةواو بكـةي  كة  هةية و دةبيَت بؤ طةشب بة شويَنى مةبةست ريَطا
 .بيت و كؤلَ بدةيت  وزووماند

 

* Swadhyaya    خويَندن و فيَربوون: سواد هايا . 
 .شنبريكردنة لة هةموو بوارةكانداؤمةبةست لة خود ر 
ئةم دووخاَلة زؤر طرنط و بة سوودن ، دةبيَت يؤطى زؤر بة باشى رةضاويان  

ى نـةكردووة، هـةموو   بكات ، ئةطةر ئةم خاَلةى رةضاو نةكرد كةواتة هيضـ 
 كاريَك كة مرؤظ دةيكات زانياريى و زانستى تةواوى لـة بارةيـةوة هـةبيَت   

وانةشةوة سـةركةوتوونابيَت لةكارةيـدا ، يـؤطى    ضةبة ثيَة سةركةوتو دةبيَت
اندا بيَت بةدواى زانسـت و مةعريفـةداو هـةتاكو    دةبيَت لة هةوَلدان و طةرِ

، بــوون و زانســت زؤر لــةوة هيضــى نــةزانيوة وبزانيَــت هيَشــتا هةركةمــة
فراوانرتة كة ئيَمة دةيـزانني و زانسـت و زانيـاريش هـيض كاتيَـك سـنوريان       

 .  و ناشيان بيَت نةبووة
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*   Ishwara - pranidha  ئةويش ثةرستشـى  : ثرانيدها/ ئيشوارا
  .و نةياما ثةروةردطارة هةركةسيَك بة طويَرةى ئاينى خؤى  و ياساى ياما

ةش لةوةداية كة هةموويان ثةيوةسـب بـة كارمـا يؤطـاوة     طرنطى ئةم خااَلن
واتة هةموو ذيانى مـرؤظ  ( قانون السبب والنتيجة)و ئةجنام  واتة ياساى هؤ

ثةيوةندى هةية بة ئةو كارانةى كة ئةجناميان دةدات و بة طـويَرةى ئـةوةش   
 .سزاو ثاداشتى خؤى وةردةطريَت لة دنياو لة قيامةتيشدا

خاَلة زؤر طرنطةكانى يؤطـا دةتـوامن بَلـيَم نـاوةرِؤك و      ئةم خاَلة يةكيَكة لة
 .مةبةستى يؤطاية بة تايبةتى يؤطاى عريفانيى 

 
ى و رووناكيى طةردووندا بيَت ييؤطى دةبيَت هةميشة لة ثةرستشى هؤشيار

و تةنها رؤذيَكيش لةو ئةركة النةدات و بةدلَ و زمان هةميشة يادى خواند 
ض هاوتاو هاوةَليَكى لة ثةرستشدا بـؤ برِيـار   هي و بكات و دوبارةى بكاتةوة

، مةبةستم لة يةك  نةدات و باوةرِى بةيةك ئاينيى و يةك تاثةرستى هةبيَت
ئاينيى ئةوةية كة هةموو ئايينة ئامسانييةكان بة يةك ضـاو سـةير بكـات و    

لة خـوداو   يةبةيةك بةرنامةشيان بزانيَت كة ئةويش بةرنامةى نزيك بوونةوة
اوةند و واز لة مةزهةو طةرايـةتى و تايةفةطـةريى و رةطـةز    ازيبوونى خور

ثةرستى بهيَنيَت و هةموو بةندةكانى خودا بة يةك ضاو تةماشا بكات و بة 
و بةرذةوةنـدى   براى راستةقينةى خؤى بزانيَت و جياوازى بـريورا خباتـةالوة  

تاكة كةسيى و طرؤث ثةرستيى واز ليَبهيَنيَت و بةرذةوةندى و خؤشةويستى 

 موو ئايينةكان بةرنامةىةرجةم مرؤظايةتى بهيَنيَتة شويَنيان ، ضونكة هةس
هـاتوون و بـؤ    وة( يةك خودا)ن وهةموو نيَردةكانيش لةاليةن  (يةك خودا)

 .خزمةتى سةرجةم مرؤظايةتى نيَردراون
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 Asana ـ ئاسانا  3
ةت بـة  جوَلةيـةكى تايبـ   وةرزش و ئاسانا ياخود وةرزشى بةدةنيى بة ضةند 

مةبةستى خزمةتكردنى لة ش و ثاراستنى و بةهيَزكردنى بؤ بةدةستهيَنانى 
مرونةيةكى باش و مانةوةى لـةش بـةالويَتى و بـةرطريكردنى دياردةكـانى     

 .ثريبوون و دةستةبةر كردنى ئةو ثةرِى هيَزى جةستةيى 
هةرقؤنا يَك و هةرضاكرايةكيش لة لة شدا ئاساناى تايبةتى خـؤى هةيـة    

ـ      كة ئةو ، وةك سـةرةتايى و  ن يش بةسـ َ قؤنـا ى يـةك لـة دواى يـةك ديَ
ناوةنديى و ثيَشكةوتوو ، هةرئاسانايةكيش سوودى تايبةتى خـؤى هةيـة و   
بةندة بة بةشيَك لـة ئةنـداميَكى لـةش و ضـاكرايةكى تايبةتـةوة و هيَـزو       

ــيَت  ــةرطريى ثيَدةبةخش ــةوة ،ب ــةش و دةروون حةوان ــت  ل ــى هةس و هيَمن
كؤئةندامى دةمـارو   وى ئةجنامدانى هةر ئاسانايةك ، هةردوثيَدةكةن لة دوا

وةالم دانةوةيةكى زؤريان هةية و هاوكاريى يةكدى دةكةن بؤ بـة   يشدةروون
 .ئةجنام طةياندنيان 

ةوانةى هةموو وةرزشةكانى ديكةوة ماندو بـوونى  ضئاساناكانى يؤطا بة ثيَ 
بـة  ويَن و ئؤكسـجني  و مانـدوى ناكـةن و خـ    تيَدا نييةو كارناكةنة سةر دلَ

بةمةرجيَك زؤر لة سـةر   ،هةموو ئةندامةكانى لةش دةبةخشن ةبى ةتتةواو
خؤو بة هيَمنيى ئةجنام بدريَن و لة نيوان هةر ئاسانايةكيشدا حةوانةوةيةكى 

 . ناو دةبريَت (اظاساناش)كاتى وةربطرييَت كة بة 

 لكتحي ايفالكطاق الحلننيه -- Pranayama ثرانا ياما  -2
 .ثراناياما ياخود سيستمى هةناسةدانى يؤطا 

لة بةر ئةوةى مرؤظ بـة   ، طرنطى تةواو دةدات بة كردارى هةناسةدان ايؤط 
دةستثيَدةكات و بة دوايةمني هةناسةش كؤتايى بـة   ىيةكةمني هةناسة ذيان

 .  ذيانى ماددى دةهيَنيَت
ةند هةفتةيةك بتوانيَت بة بىَ خـواردن و خواردنـةوة   زؤر ئاسايية مرؤظ بؤ ض

م ناتوانيَت زياد لة ضةند خولةكيَك بـةبىَ هةناسـةدان   سةر بةال ذيان بةريَتة
 ،دةطةيةنيَت ياخود جةوهةرى ذيـان  (تويى ذيان)ى اوشةى ثرانا مان.  ب ى

 ذيان بةخشةكان بووة واتـة ئـةو   ثرانا لة طةردووندا تيَكةلَ بة هةموو توية
وةكو تيشكى خؤرو مـانط و ئـاو و هـةواو     ،شتانةى كة سةرضاوةى ذيانن

هةموو جؤرة خواردنةكان زياتر ئةو خواردنانةى كة ثيَكهاتةى ئاويان زيـاتر  
تيَداية وةكو سةورزةو ميوةكان ، لة هةمووشيان زياترو باشـرت لـة هـةوادا    

 كردن ديَـت ماناى طرتن ياخود بةند بة ش( ياما).  هةية تربةريَ ةيةكى زؤر
بريتيية لة كؤنرتِؤَلكردنى ئةو ثراناية بؤ ماوةيةكى ديـارى كـراو كـة لـة      ،

سيسـتميَكى ديـاريكراو بـة هةناسـةدان لـة يؤطـادا هةيـة ، ئـةم          ىريَطة
سيستمة دةبيَـت لـة ذيَـر ضـاوديَرى مامؤسـتايةكى شـارةزا لـةو بـوارةدا         

 طـةر بـة  ئةجنامبدريَت ضونكة ضةند بة سـوودة هيَنـدةش زيـان بةخشـة ئة    
لة بةر ئةوةى ثةيوةندييةكى راستةوخؤى هةيـة بـة    ،نةشارةزايى ئةجنامدرا

 .كؤئةندامى دةمارو دَلةوة
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 قؤنا ةكانى ثراناياماش ئةمانةن 
 فؤلؤما  -6يولؤما  -2ريكاكا  -2كؤمباكا  -3بوراكا  -4سونيكا  -0
ة ئةنؤلؤفلؤما كة ئةويش بة هةناسةدانى يؤطا ناسراوة ، هنديَك لةمانـ  -9

بة شارةزاييةكى باش و مةشق و راهيَنـانيَكى   يانقورس و طرانن و ثيَويست
زؤر هةية بؤ ئةجنامدانيان ، بيَجطة لةمانةش طـةليَك تـةكنيك و شـيَوازى    

دا بة ثشتيوانى خودا لـة  ( كتيَبى هاتا يؤطا)هةناسةدانى ديكة هةن كة لة 
 .داهاتوويةكى نزيكدا بة ضاثى دةطةيةمن 

 

 
 
 
 

 لةسحابالحلنلسامنالألشناءا-- Pratyaharaهارا ثراتيا -2
 ثراتياهـارا بريتيــة لــة ئةجنامــدانى و ضــاوديَريكردنى كــردارى بريكردنــةوة 

يتني لــة ضــةند كــردارة ر، كــة بــ وكشــانةوةى هةســتةكان بــةرةو ناوةمــان
ى و نزيـك  يييةك كة دةبيَت كةسـى يـؤطى بـة مةبةسـتى خـود ناسـ      عةقَل

.  كةى ئةجنامى بدات كـة ئـةويش خواوةنـدة   بوونةوة لة بايةتى بريكردنةوة
اتة عةقلَ ياخود هـؤش  وية ( سيتا)ئةوةش بةهؤى ئامرِازى بريكردنةوة كة 

وة  (تشـيتا )بـةهؤى   ئةمانة هؤكارى طةشتنن بة بريكردنةوةيةكى باال كة. 
 (.التفكر)واتة بريكردنةوةيةكى ئاسايى 

 
6-  Dharana -- تركيز 

. كرنةوة لـة خـاَليَكى ديـاريكراو و تايبةتـدا    طريكردنى بريسةرنه دان و جيَ
يةكيَك لة كردارة سروشتييةكانى سيتا كة بة شيَوةيةكى خـؤكرد ئـةجنامى   

ئةطـةر ئـةو    ،( تشـيتا )واتة دةدات لة دواى بريكردنةوةيةكى ئاسايى ديَت 
ــتيَكى      ــة ئاس ــدا دةمانطةيةنيَت ــةوة تياي ــالَ بوين ــاتر ق ــة زي بريكردنةوةي

 . ئةويش دهياناية بريكردنةوةى بةرزتر كة
 
 التأمل --ديانا  -9

( تيَرامـانى بـاالَ  ) و بـاالَ  ديانا بريتيية لة تيَرامان و بريكردنةوةيـةكى قـولَ  
ياخود بريكردنةوةيةكى ضرِترو ثرِتر لـةوةى ثيَشـو كـة ئـةميش كرداريَكـى      
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كةى سـيتاية واتـة عـةقَل كـة بـةهؤى سـيتاوة لـة بابـةتى         يسورشتيى د
 .دةضيتة ناو بابةتةوةبة تةواوةتى ةبيتةوةو بريكردنةوةكة نزيكرت د

 
 

 
 
 
 
 

يـــاخود تيَكـــةلَ بـــوون و توانـــةوة لةطـــةلَ بابـــةتى   -ســـامادهى -4
  (.لكفواء) بريكردنةوةكةدا بة ئةندزايةك خؤت وون بكةيت و بتويَتةوة

ســةمادهى بــةرزترين حاَلــةتى بريكردنةوةيــة ، يــؤطى لــةم حاَلةتــةدا بــة 
، ئـةو   (رةهايـة )ى بريكردنةوةكـةى كـة ئـةويش    تةواوةتى دةطات بة بابةت

كة يؤطى بةتةوةواوةتى ثيَنـاس  ،تيَكةلَ بوون و توانةيةوة بة جؤريَك دةبيَت 
سـةمادهى الى  .  و كةسايةتى خؤى ون دةكات هـةتا لـةم حاَلةتـةدا بيَـت    

ــةكان  ــا)بودايي ــة  (نيَرظان ــدةوتريَت وات ــاخود  (غبطمم )ى ثيَ لكوشممن ا)ي
ةتةدا هةست بة ضيَ و خؤشيةكى وادةكات كة بـة  لةم حاَل يؤطى (.لكروحن 
لـة بـةر ئـةوةى حاَلـةتيَكى رؤحـ  رووتـة و        ،وةسو ناكريَت كهيض زمانيَ

هةستةكان و لة ئـةو ديـو سروشـتةوة    وضيَ ةكة لة ريَطةى رؤحةيةوة لة سةر
دةدات ، عةقلَ و رؤ  بةتةواوةتى تيَكـةلَ بـةذيريى طـةردونيى و رةهـا     ورو

هةست بـة بـوونى هـةموو شـتَيك دةكـةن كـة لـة        ةدا لةو حاَلةتدةبيَت و 
تةنها هةست بة بوونى خؤيى ناكات ، هـةموو راسـتيية    ، طةردووندا هةية

ةى دثـةر ( لحلنما اولكنومن اا)شاراوةكان ئاشكرا دةبن و نهيَنى بوون و ذيان 
 ،لة سةر الدةضيَت و جيهانة باالكانى ئةو ديو جيهانى ماددة ئاشكرا دةبن 

ةتةدا تةنها بة ضاوى ذيريى طةردونيى دةبينيَـت و بـة طـويَى    يؤطى لةم حاَل
ئةويش دةبيستيَت و هةموو بوون بة شيَوةى راستةقينةى خؤيى دةبينيَت و 
ويست و ئريادةى ئةم ويست و خوازى رةهايةو هةرضى مةحاَلةكانـة دةبنـة   
نامةحالَ وخؤشييةكى لة ئةندازة بة ردةروو حاَلةتيَكى رؤحيى وةهايـة كـة   
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مةطةر ئةوكةسـة ليَـى    ، يض زمان و وشةيةك وةسو و ثيَناسة ناكريَتبة ه
تيَبطات كة لةو حاَلةتةدا دةذى ، هةرضى ئةو كةسانةى كة طةشـتوون بـةم   

تةنها ئةوةندةيان  ،نةيان توانيوة طوزارشتى تةواو لةم حاَلةتة بكةن ،حاَلةتة
 (ةهاسـى الهـريى م )لة دةستهاتووة هةموو ذيانى خؤيانى بؤ تةرخان بكةن 

سـةدةى رابـردودا ذيـاوة لةبـةر      كة يةكيَكة لةو مامؤستا بةرزانةى كة لـة 
 كـة زؤرى كةرامةت و خةواري ةكانى لة والتى هينـدا بـة ثةيامبـةرة نويَية   

تةرخانكردبوو ( التامل )ناويدةركردبوو ، رؤذى نؤ كات ذميَرى بؤ تيَرامان 
ئـةم   لةطـةلَ خال ـدا ،   مبيَنيَتـةوة  دابؤ ئةوةى هةميشة لةم حاَلةتة رؤحيية

ئــةو كةســة  ،حاَلةتــة زؤر جــار لــة الى هةنــديَك كــةس زؤر دةخايــةنيَت 
ةتيَكى بةتةواوةتى خؤى ون دةكات و هةست بة بوونى خؤى ناكات و لة حاَل

، هـةر لـة بـةر ئةمةيـة كـة       لة جيهـانى مـاددة   دةبيَتى تةواودا يبيَئاطا
بؤ ضونة نـاو ئـةو حاَلةتـةوة     يؤطاييةكان حاَلةتى طوَلى  لؤتؤس هةَلدةب يَرن
نةبنـة طاَلتةضـى خـةَلكى     وهةتا بةر دريَ ايى ماوةكة لةو بـارةدا مبيَننـةوة  

فى ئيسالميدا زؤرن كـة هةميشـة   ولة تةسة شمنونةى ئةو كةسانة  ، نةفام
لةم حاَلةتةدا بوون و خةَلك بـة شـيَت و كـافر نـاوى بـردون ، ضـونكة لـة        

وشـتى سـةيريان    سـورهيَنيان كـردووة   بيَئاطايدا بوون و قسةى سةيرو سةر
ر ةلـة بـ   ، كة ضؤن شيَتيك ياخود مةسـتيَك ئـةجناميان دةدات   ئةجنامداوة

و  ئةوةى رؤحى مريد لةم حاَلةتةدا دةضـيَتة جيهـانى  ـةيب و شـةهادةوة    
سـةويفى   هةنديَك لة موتـة  .و مةلةكوت  بيَئاطا دةبيَت لة جيهانى مولك

واتـة مةسـتى و سـةر     ،سـوكر كـردووة   وةسفى ئةم حاَلةتةيان بة، ئيسالم 
ضونكة ئةوان بـة شـةرابى رؤحيـى و جاويـدانى و نـورى خـودايى        ،خؤشى

شيَخ عةبدول ادرى  مةست بوون ، منونةى ئةمانةش حةلالج و ابن عةرةبى و
 .هتد...طةيالنى و مةوالنا خاليدى نةقبةندى و مةولةوى

بوونة بة نـورى رةهـاو    حاَلةتيَكى رؤحييةو تيَكةلَ بوون و ئاويَتة ىسةماده
 (.يؤطا)يان ( لالحتا امعالملطلق)واتة  ،ذيريى طةردوونيى

بةرزترين حاَلةتى ضيَ وةرطرتنة لـة   يان سةمازى مادى ياخود سةمةدهىةس
ريَطةى رؤحةوة نةك لة ريَطةى ئةو هةسـتانةى كـة دةمـان بةسـتنةوة بـة      

موو رؤذيَـك  وة، روودانى ئةم حاَلةتةش لةوانةية يـؤطى هـة   جيهانى ماددة
ها يـةك جـار   نى بة سةر دابيَت لةوانةشة لة هةموو تةمةنيدا تةةئةم حاَلةت

كةس وةها باسيان لـةم حاَلةتـة كـردووة كـة      كيَتة ئةم حاَلةوة ، هةنديَضب
 . هةرطيز لة ذيانياندا لةو شيَوة خؤشييةيةنان نة بينيوةو نةضةشتووة

دةسـتداوةو تيَكـةلَ    دةكات كة بونى خؤيى لـة  يؤطى لةو كاتةدا واهةست 
ــةموو طةرديلة ــةكىبةه ــردارو    ي ــةموو ك ــة ه ــووةو هةســت ب ــةردوون ب ط

نهيَنييةكى طةردوون دةكات و لةناو دةريايـةكى نـورى شـني يـاخود وةنـةو      
دةبينيَت كـة   طةردونيية ئةو نورة يؤطى لة سةمازيدا. شةيدا مةلة دةكات 

ةو دروسـت بونـةوةى   ضؤن تيَكةلَ بة هةموو طةردوون بووةو ذيان و نويَبونةو
ـ لة مةجةرةيةكةوة هـةتا ئةسـتيَرةيةك و مرؤظ  رثيَدةبةخشيَت ، هة ك يـان  يَ

وةيـان كؤرثةلةيـةك لـة ناوسـكى      ادرةختيَك وةيان ماسييةك لة ناو دةرياد
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دايكيدا ، يؤطى لةو كاتةدا هةموو ئةم بونةوةرة دةبينيَت كة ضؤن بـةهيَزو  
نـة  وئـةو كة  "يَنـةرى طـةردوون  هيَـزى بزو " واتة (ئؤم )تواناى ثةروةردطار 

دةبات و هةميشة لة جوَلةو طؤرانكارييةكى  ىطةورةية دةبزويَنيَت و بةرِيَوة
بةردةماومدايةو بة هةر هةمووشيان سـةماو سـةمفؤنيايةكى هةميشـةيى    

 .طةردونيى دروست دةكةن 
بينينى ئةم حاَلةتة الى ئةو كةسانةى كة هةميشة شةيداو عـةوداَلى ئـةو    

ونييةن بةهيض زمان و نوسينيَك وةسو ناكريَت و هةركةس ئـةم  نورة طةردو
عيش ة ئياله  و نـوورة   وحاَلة بة ضاوى خؤى ببينيَـت هةميشة تينوى ئة

لـة طةرديلةيةكـةوة تـا    ركة ئةم بوونـة بـةرِيَوة دةبـات هة    ة دةبيَتمةزنةن
هةموو بوون كـة هـةموويان نيشـانةو بةَلطـةى هيَزيَكـى بيَسـنورو دانـاو        

 . و بةراستى شايستةى خؤشةويستيى و ثةرستنة و ثريةكسانيةبةتوانا
ئةو كةسانةى كةلةم راستيية تيَدةطةن هةميشة هـةرناوى ئـؤم ئـؤم و اهلل     

اهلل ويردى سةر زمانيانةو بـة هـيض جوانييـةك و خؤشةويسـتييةكى كـاتى      
رِلة عشق و خؤشةويسـتيية ناشـكيَت   ثئةم ريَطا ثريؤزو  ى(سالك)تينويَتى 
 . خؤى نةبيَت و نورة جوانة و هؤشياري تةنها ئة

 
 
 
 

 ئيؤر ظيدا
 نوياخود ثيَنه توية بنةرةتييةكةى طةردو -يداظزانستى ئيؤر 

هةرضى بونةوةر هةيـة لـة طةردوونـدا لـة ثيَـنه      ( ظيدا)بة طويَرةى كتيَبى 
 .تويى بنةرةتى دروست بوون 

 ثيَناسـةكردووة بوون ياخود بوونةوةريان بةم شيَوةية  ،(ريشيس)ثيَشينةكان 
دا ياخود ذيرييةكى نادياردا (هؤش)لة سةرتادا بونةوةر لةشيَوةى " و دةَليَن
واتـة    omوردةكـانى ئـؤم    رة لةو هؤشةوة ياخود ئةو ذيرييةوة لـة . بووة

لةو شةثؤلة وردانةش تويى ئةسري لـة سروشـتدا    ،خواوةند بةدةركةوتوون 
. دادةنريَت لة طـةردوون دا   (عنصور)ثةيدا بووة كة بة يةكةمني توخم واتة 

لـةئاكامى   ،دةستى كردووة بة بزواندن و جوَلة( ئةسري)ثاش ئةوةش تةيى 
يـة، لـة   ( هـةوا )ئةو بزواندن و جوَلةيةشةوة تويى دووةم دروست بووة كة 

مى جوالن و بزواندنى هةواش لةطةلَ ئةسـريدا تـويى سـيَيةم دروسـت     كائا
يية زؤرةشةوة رووناكى ثةيدا بووة كة لةو طةرم ، طةرميية ئةويش بووة كة

بـةهؤى طـةرمى تـويى ئاطريشـةوة      ،واتـة تـويى سـيَيةم    ،تويى ئاطرة
   هةنديَك لةو ثيَك هاتانةى لـة نـاو ئةسـريدا هـةبوون تواونةتـةوةو تـويى       
ضوارةم دروست بووة كة بريتية لة ئاو، بةالم كاتيَك ئةو ثيَك هاتانـة سـارد   

ة واتـة  (خـاك )ةيان ليَثةيدا بـووة ئـةويش تـويى    بوونةتةوة توييَكى ديك
 .زةوي لة دايك بووة
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ئةسريو ئاطرو ) ئةو ثيَنه تويةى كة بريتني لة( ئيؤرظيدا)بةطويَرةى زانستى 
لــة دروســتبوون و ثيَــك هاتــةى هــةموو ماددةكــانى ( هــةواو خــاك وئــاو

 . وندا بةشدارى دةكةنوطةرد
ةبينني لة دؤخى رةقيدا طوزارشت لة د، بؤمنوونة ئةطةر كانزاى جيوة بهيَنني 

ى يـاخود ئاطرمـان   ي، بةالم ئةطةر هاتوو تويى طةرم تويى زةوى دةكات
ش طوزارشت لة تـويى   ةيبؤ زياد كرد دةبينني دةطؤريَت بؤ شلى وئةو شلي

بةالم ئةطةر هاتوو بة هؤى ئاطرةوة زياتر طةرممان كرد دةبيـنني   ،ئاو دةكات
هةَلم بوونةش طوزارشـت لـة تـويى هـةوا دةكـات و       ئةو بة ،دةبيَتة هةَلم

يَتةوة سروشت و دةبيَتةوة بة ئةسـري كـة   جاريَكى ديكة ئةو هةَلمةش دةطةرِ
 .توية بنةرةتييةكةية 

 

 
 
 

 طؤناى سيانى
 وئةسَلى ثيَنه تويةكةش واتة ئةسـريو ئـاو    ،بة طويَرةى زانستى ئيؤر ظيدا

دروست بوون كة ثيَيـان دةوتريَـت    لة سيَى تويى ديكة ،ئاطرو خاك و هةوا
و ئةوانيش لة تـوييَكى ديكـةوة    كة ذمارةيان سىَ طؤناية( طؤناى سيانى)

كة بريتية لـةو ماددةيـةى كـة    ( براكريتى ساتفا)ثةيدا بوون ثيَى دةوتريَت 
 . ئةسريى ليَدروست بووة 

يـش كـة   ( تامـاس )و ( ئـاطرة ) كة طوزارشت لـة ووزة دةكـات   ( رةجاس)
بةالم تويى هةوا لـة ئـةجنامى    ،ة(خاك)مةَلى و بيَكارى هةية سروشتى تة
ــووةةوة دروســت (ســاتفا و رةجــاس)كــارليَكى  ــوان كــارليَكى  ب ــة نيَ    ، ل

ة (ئـاو )يشدا توييَكى ديكة دروست بووة كة ئـةويش   (رةجاس و تاماس)
 . ماددة دروست دةكةن و هةموو ئةمانةش طشت شيَوةكانى ووزة
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 دؤشةكان
واتة سـيَى  ( ى سيانىدؤش)تيؤرى  دا،(ئيؤرظيدا)َلى بوارى ثزيشكيى لة ئةس

ثيَناسةيةكن بؤ سيفاتى ثيَنه توية سـةرةكييةكة كـة ئـةوانيش      تيَكةَلةكة
  ثيَك هاتةى راستةو خؤن بؤ هـةموو مادةيـةكى ئؤرطـانيى و نـا ئؤرطـانى     

ةطةلَ كاتيَك هةر ثيَنه توية سةرةكييةكة ل .واتة ئةنداميى و نائةنداميى 
 ةيةكدا تيَكةلَ دةبن سىَ ثيَك هاتةى ديكة دروست دةكةن كة بةسىَ دؤشةك

( دؤشـافاتا ) واتـة ، كاتيَك ئةسريو هةوا يةكدةطرن دؤشاى يةكـةم   ناسراون
دروسـت  ( دؤشـابيتا )يش دؤشاى دووةم واتا ( ئاو و ئاطر)دروست دةبيَت ، 

ــةن ــاو و زةوى  دةك ــاكابها)، ئ ــدةهيَن( دؤش ــةروةها  ، ثيَك ــةمانيش ه ئ
ناو دةريَت و بريتية لةو ( براكيتى)ثيَكهاتةيةكى نوىَ دروست دةكةن كة بة 

كة لة بنةرةتـدا لـة ئاكـامى    ،خانة زيندوانةى كةلةشى مرؤظ ثيَك دةهيَنن 
، ئـةوانيش   نودروسـت بـو  بـة يـةكرتى    تيَكةلَ بوونى هةر ثيَنه تويةكـة 

 . كةيان بة ريَ ةى جياجيا ثيَك هيَناوة( دؤشا)هةرسىَ 
 
 
 
 
 

 سيفاتى دؤشةكان
هةبيَت و ( فاتا)ريَ ةى لة سةدا بيست  دالة ش  كةسيَك لة نة ئةطةروبؤ منو

ى ائـةوة مانـ   ،ثيَكـى بهيَـنن  ( كابهـا ) 22و لة سةدا ( بيتا) 32لة سةدا 
 بـةالم بـة   ،ئةوةية جةستةى ئةو كةسة لة هةرسىَ دؤشـةكة دروسـت بـووة   

ة ثيَــك دةهيَــنن بــة هــؤى سروشــتى ئــةو كةســ وضــةند رِيَــ ةكى جيــاواز 
 سيفاتةكانيش ئةمانن ،دؤشةكانةوة

 
  (اـاتـف)سيفاتةكانى 

و  ةى زؤرةدةتوانني بليَني ئـةو كةسـة وشـك وسـاردةو جوَلـ      ،هةوا+ ئةسري 
و كةسـيَكى مزاجييـةو زووزوو لـة    يـة بةهيَزةو دَلرةقـةوة رةنطيشـى كراوة  

تـا لـة هـةموو    سـيفاتى فا  ،حاَلةتيَكةوة دةطؤريَت بؤ حاَلة تيَكـى ديكـة   
بةالم كاتيَك هاوسةنطى خـؤى لـة    ، و زيندووة دؤشةكانى ديكة بة هيَزترة

-دةست دةدات توشى نةخؤشى دةبيَت و يةك دووكةسـى ديكـةش لةطـةلَ    

بةالم لـة حاَلـةتى سروشـتيى خؤيـدا سةرضـاوةى      ، خؤيدا نةخؤش دةخات 
ــةنطى    ــةدان و هاوس ــة و هةناس ــزة و جوَل ــريادة و هيَ ــكى نا و ووزةو ئ س

، بةالم ئةطةر ريَ ةى فاتا لة لة شـدا لـة    ئةندامةكانى لةش و ئارةزووةكانة
ريَ ةى سروشتى خؤى زياتر بوو ئةوا دةبيَتة هؤى ووشـك بوونـةوةو رةنطـى    
ميز لة كاَلةوة دةطؤريَت بؤ تؤخ و ئةو كةسة سةرما زووكـارى تيَـدةكات و   

ت و كةم خـةوى و  طيانى دةلةزيَت و باى ناوسكى زياد دةكات و توشى طرف
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الوازيـى هةسـتةكان دةبيَـت و زووش هةســت بـة مانـدو بـوون دةكــات و       
 .تورِةدةبيَت و قسة دةبزرِكيَنيَت 

ــةردوو ران و طويَضــكةكان      ــؤن و ه ــة كؤل ــدا ل ــة لةش ــاش ل ــويَنى فات ش
 .داية وكونةلووت و ئيَسكةكان وهةستى دةست ليَدان

 
 سيفاتةكانى بيتا

سـيفاتةكانى ثلـةى    ، دروسـت دةبيَـت   (ئاطر+ ئاو)بيتا كة لة يةكطرتنى  
بةسةرطةرمى و كارليَكـة   ،طةرمى ولةش سوكى و نةرمى و رةنطى جوانة 

كيمياوييــة ئؤرطانيــةكانى كــة ليَثرســراون لــة هةرســةكردار زالَ دةبيَــت ، 
طةرمى لةش و  ثيَشبينى كردن و توينيَتى و برسيَتى و رةونـةقى ثيَسـت و   

 ةتى و لـةش جـوانى هـةموو ئةمانـة سـيفاتى      زيرةكى و بةتوانايى و ئازاي
 .  نـ بيتا

شدا تيَك دةضيَت رةنطى ثاشـةرؤ و ميـزو   لة  لة( بيتا)بةالم كاتيَك ريَ ةى 
و ثيَست بةرةو زةدةرد باوى دةضيَت ، هةروةها دةشبيَتة هؤى تنـويَتى   ضاو

 .و برسيَتييةكى زؤرو خورانى لةش و تاو كةم خةوى 
و ئـارةقى لـةش و    و رخيؤَلـة باريكـة   دا طـةدة شويَنى سةرةكيشى لة لةش 

 . ةي ضةورى ثيَست و ثالزماى خويَن و بيناي 
 
 

 سيفاتةكانى كابها     
سـاردو شـيَدارو    ،دروسـت دةبيَـت   ( ئـاو + خـاك  ) كابها كة لة يةكطرتنى

و نةجوالن و دلَ نةرمى و ضةورى و ضـرِى   خاو خليضكى و ىقورسة، تةمةَل
دة و كـيَش و  د، ثاريَزطارى لة مـا  ـ نةكانى كابهالة سيفات ، و رةنطى تؤخ
الر دةكات ، كابها لة حاَلةتى سورشتيى خؤيدا بةرثرسـة لـة   و جوانى لةش

بةهيَزى و ثتةوى جةستةو، ثاريَزطـاريش لـة شـلة ئؤرطانيـةكان دةكـات ،      
جوَلةى جومطةكانى لةش ئاسان دةكات و بةرثرسيشة لة حاَلةتةكانى وةكو 

 .و بةخشندةيى خؤشةويستى و ئاشتى
بةالم ئةطـةر هـاتو ريَـ ةى كابهـا لـة لةشـدا بـةرةو خراثـى ضـوو كـارى            

هةرسكردن لة طـةدةدا تيَـك دةضـيَت و رذيَنـةكان زيـاد دةكـةن و مـاددة        
لينجةكان لة لة شداى كؤدةبنةوة، ئةوكةسة هةست بة هيالكى و تةمـةَلى   

و بة زةحةمةتيش يَيت و لةرز داى دةطريَت دةكات و رةنطى زةرد هةَلدةطةرِ
هةناسةى بؤ دةدريَت و توشى كؤكة دةبيَت و لة ئةندازةبةردةريش حـةز لـة   

 . خةو دةكات و كيَشى لةشيشى زياد دةكات 
و ثةنكرياس  و سةر ولةشدا لة سييةكان و ئاَلو لة( كابها)شويَنى سةرةكى 

 .ت و بةزى لةش و زماندايةوو طةدةو ثالزماى خويَن و لو و ثةراسو
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 كردنةوةى زياتر لة بارةى تويةكانةوةروون
 

بةالم ريَ يان  ،هةرضةندة هةرسىَ دؤشةكة  لة لةشى هةموو كةسيَكدا هةية
، ئـةو طؤرانكاريانـةش    لة لةشى كةسيَكةوة بؤ كةسيَكى ديكـة دةطؤرِيَـت  

دةبنة هؤى لة دايك بوونى ياخود دروست بوونى حةوت شيَوة تويى ديكـة  
 . بيتا كابها بيتا، بيتا كابها، فاتاكابها، فاتابريتني لة فاتا  ، كة كة

 سةرى وثيَك هاتةى خانةى مو ، رةنط ، ، شيَوةى لةش لةش و الرى مرؤظ
هـةموو ئةمانـة هؤكـارن  بـؤ      ،بؤنى لـةش  ،قسةكردن  ،، شيَوةى رؤشب 

 .زانينى جؤرى ئةو ثيَكهاتانة
 . ةطرييَتو هةَلضونةكانى لة بةر ضاو د لةطةلَ ئةوةشدا مزاجى كةسةكة 
 

 كاريطةرى دؤشةكان بؤ سةر جةستةى مرؤظ
لـة لةشـياندا    (ئةسـري + هـةوا  )واتة ( فاتا)ئةو كةسانةى ثيَك هاتةى  -0

 لةشيان الواز ياخود لة خوار مام ناوةندةوةيـة : بريتني لةو كةسانةى  ، زاَلة
 هةنديَك ثيَستيان ،و دةمارةكانيان بة ئاشكرا ديارة لة ذيَر ثيَستة كةيانةوة

ئةمسةرو وشـك زبـر و سـاردة و زؤر جـاريش دةقَليشـيَت و لةشـيان ضـةند        
و بةرطـةى سـةر مـا     دةست و قاضـةكانيان سـاردة  وخاَليَكى تؤخى ثيَوةية 

ناطرن و بااليان كورت بيَت يـاخود دريَـ  بـة شـيَوةكى طشـتى زةعـيفن و       

 و ، ئيَسكةكانيان باريكةو جومطةكانى لة شيان دةرثـةرِيوة  سنطيان تةختة
ضاويان بضوكة و بري ةى كـةمو  .  ق يان لوول ياخود شةثؤىل تيَداية وشاشة

برؤيان تؤخ و بةيةكةوة لكاوة بـةالم برذانطيـان     ،وشكة، بةالم زؤر ضاالكة
شاشةو نينؤكةكانيان ئةستورو باَلوة ولوتيان خوار ياخود بةرةو سةرةوةية ، 

يَطرية، هةنـديَك جـار   ى خواردنيان نـاج وو ئارةزو دانةكانيان طةورةو خوارة
وى خواردن وئارةز. زؤر دةخؤن و هةنديَك جاريش ئارةزووى خواردنيان نيية 

 و خواردنةوةى طةرم دةكةن و، حةزلة خواردنـة شـريينة سـويَر و ترشـةكان    
و زؤربةى كات قةبزن و زؤريش ميز ناكـةن لةبةرئـةوةى زؤر ئـارةق    دةكةن 

رِةن و لـة ش و الريـان جوانـةو    دةكةنةوة، خةَلكيَكى داهيَنةرو ضاالك و تو
، رؤشب و هةَلسوكةتيان خيَرايـة و زوو مانـدو    هةميشة حةزيان بة جوَلةية

شةوانة ضةند جاريَـك بةخةبةرديَنـةوة، كـابوس و     و دةبن و خةويان سووكة
كـات برييـان تي نييـةو زووشـت      زؤربـةى ,  خةوى ناخؤشـيش زؤر دةبيـنن  

ولـة خؤيانـةوة    و دَلـة راوكيَشـيان زؤرة  ةن و تورِ تيَدةطةن و ئرادةيان الوازة
،  ئاطايان لة خؤيان نية وةك خـةو ببيـنن وايـة    شيدةترسن و هةنديك جار

ن و ئازايــةتى و وتــةركيزيان نييــةو زؤر بريدةكةنــةوةو بــاوةرِ بــةخؤبو    
بةالم لـة هـةمان    ، ليَبوردةييان كةمة، ثارةيان بة ئاسانى دةست دةكةويَت

 .كاتيشدا دةست باَلون
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زاَلـة لـة ثيَكهاتـةى    ( ئـاطر + ئـاو  )و كةسانةى كة دؤشـاى بيتـا واتـة    ئة
بااَلو كيَش و ئيَسك و ماسولكةكانيان مـام  : لةشياندا بريتني لةو كةسانةى 

ــة     ــة ل ــان نزيك ــارى دةرةوةي ــةهيَزن و رِوك ــانيَكى ب ــةالم كةس ــدة، ب ناوةن
ةيان فاتاييةكانةوة، بةالم ئةمان سنطيان كةمرت تةختةو ئيَسـك و ماسـولك  

ــة        ــة دةرةوةي ــةميَك ب ــيان ك ــة شيش ــانى ل ــرةو دةمارةك ــز ت ــة هيَ             .ب
و هـــةنطوينيى يـــة،  ةرةنطـــى ضـــاوةكانيان خؤَلةميَشـــي  و ســـةوزباو

تةماشاكردنيان تي ة، برؤكانيان هةنديَك بةرزو ثـرِة، رةنطيـان مـس بـاوة،     
 مـة ، دانةكانيان دريَـ ةو ناوةراسـتى زمانيـان زةردو نةر    ونينؤكيان نةرمة

، ثيَسـتيان نـةرم و طةرمـة،     تيشـيان سـوورة  ووتيان باريكةو سـةرى ل ولو
، ق يان  ، زياتر رةنطيان زةرديان سوور باون خاليَكى زؤر لة لةشياندا هةية

و الريان زوو زوو دةطؤرِيَـت و   رةقةو زوو سثى دةبيَت و دةرِوتيَتةوة ، لة ش
ن و دةخؤنـةوة قةَلـةو   هةرضـةند دةخـؤ   وتواناى خواردن و خوارنةوةيان زؤرة

 نابن ، بةرطةى برسيَتى ناطرن و حةزيان لة خواردنةوةى ساردو شريين و تالَ
 و تفتة ، زؤر ئارةق دةكةنةوةو ميزيش زؤر دةكةن ، ثاشةرِؤكةيان زةرد بـاو 

، لةش و ضـوار ثـةليان طةرمـةو بةرطـةى رؤذطـرتن و كـارو        و شل و زؤرة
وتاربيَـ ى ضـاك و سـةركردةى     ، طةنزوو تيَدة و زؤر زيرةكن. طةرما ناطرن 

يان هةية و زوو تورِةدةبن و زووش رِقيـان لـة خـةَلك    يبة توانان ، بةالم ئرية
 .دةبيَتةوة، حةزيان لة ثارةو دةوَلةمةندى و خؤدةرخستنة

شويَنى بيتا لة لةشدا لة عـارةقى لـةش و بةَلغـةم و شـلةمةنييةكانى نـاو      
ثيَست و كؤئةندامى هةرس  و ضاولةش و طةدةو جطةرو ثةنكرياس و دلَ و 

 . داية بةتايبةتى دوانزةطرىَ هةتا دةرضة
       بينــايى،: لــة  يــةيلــةش و عةقَلــدا بريت كــارة بنةرةتييــةكانى بيتــا لــة

ــةرمى،    ــةش ن ــويَتى، ل ــارةزووى خــواردن، تن هــةرس كــردن، طــةرمى، ئ
و كةسة بيتاييةكان كةسـانيَكى بـةريَز  .  بري انةوةى رةنطى ثيَست، زيرةكى

 .دَلخؤش و باشن 
 

 ورى ناريى سنوئة نى واتة ع
ئـة نى بـة سانسـكريتى واتـة     )يةكيَكة لة تويةكانى بيتـا   كة( ئة  )

لـة ثشـت هـةموو     و داهيَنـةر هيَزى دروستكار)بةمانا فراوانةكةشى ( ئاطر
 .  (شيَوازةكانى ذيانةوة

ة بـة  لة راستيدا ئةو هيَزة دةتوانيَت طةردوون دروست بكات ضونكة هةميش
تةنها لة مرؤظدا بـوونى نييـة،   ( ئة نى)شيَوةكى سروشتى طةشةدةكات ، 

   يَمةشــدا ئلةشــى  ، لــة بــةَلكو لــة هــةموو اليةنــةكانى سروشــتدا هةيــة
بـةالم   (ووزة)بريتيـة لـة   ( بيتـا )تـةواو كـةرى يـةكرتين    ( ئة نى و بيتا)
ئـة نى هؤكـارى طؤرانكارييـة لـة هـةموو      . بريتية لة طةرمى  (ئة نى)
انةكانى لةشـداو ثاريَزطـاريش لـة هةرسـةكردارو خـؤراك و كؤئةنـدامى       خ

لةناوبردنى هـةموو ئـةو تةنانـةى      بةرطرى لةش دةكات و بةرثرسياريشة لة
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، بةطشتى تةمةن دريَ ى و زيرةكـى   كة دةضنة ناو خويَن و لة شى مرؤظةوة
هـةموو ئةمانـة ثةيوةونـديان بـة ئة نييـةوة       ،و هةست كردن و تيَطةشب

هةرسةكرداو م ينى  ، كاتيَك ئة نى بة طويَرةى ثيَويست كاردةكات، ةهةي
م خواردن بة شيَوةكى يةكسان و ثيَوسـت دابـةش دةبيَـت لـة لةشـدا، بـةالَ      

دا كةشـة ؤك دةضيَت بةهؤى نـا هاوسـةنطى لـة نيَـوان هةرسـىَ د     كاتيَك تيَ
هةرسـةركرداو  . دةبيَتة بةهؤى نـاريَكى هـةموو طؤرانكارييـةكانى لـةش     

و الوازى لة هةموو  و لة ئاكامى ئةوةش بيَهيَزى ى خؤراك كةم دةكاتم ين
ئةندامةكانى لةشدا روودةدات و ثاشةرؤكان لـة كؤئةنـدامى هةرسـكردندا    

 .بؤطةن دةكةن و لة هةموو لةشدا باَلودةبنةوةو دةبنة هؤى نةخؤشى
 
 كابها دؤشا -3

ندا كابها زاَلة لةشى ئةوا ئةو كةسانةى لة( خاك+ ئاو)بريتية لة يةكطرتنى 
بةالى قةَلةويدا دةضـن  زياتر طةشةكردنيَكى تةواو لة لةشياندا روودةدات و 

و قةفـةزةى سـنطيان ثـان و فراوانـةو ماسـولكةو دةمارةكـانى لةشيشــان       
ديارنيةو ثيَستيان ئةستورو ئيَسكةكانيان ثتةوةو جومطةكانيان نةدةرضوووة 

ةهيَزو جدين و رةنطـى ثيَسـتيان   ، ب و ثيَك ديارة ، واتة ريَك ةينةلة ناوةوة
و نـةرم و بري ـةداو ضـةورو سـاردة ، نينؤكيـان ثـان و       كراوة و سثى و تةرِ

، ق يان ثـرِو قـورس و رِةش و نـةرم و     ئةستورةو دانةكانيان سثى و بةهيَزة
،  بةالم سثيايى ضاويان زياترة ، ، ضاويان طةورةو رِةش يان شينة قات قاتة

،  و لة سةر خؤية ئارةزوى خواردنيان ريَـك و ثيَكـة  طؤرانكاريةكانيان بةهيَز
زياتر حةزيان لة  و ، زؤر بةئاسانى دةتوانن بة رؤذ و بن هةرسكردنيان خاوة

خواردنى تالَ و تفت و ترشة، كةمرت لة دوو جؤرةكةى ديكة دةخـؤن و كـةم   
،  ؤيان نـةرم و زةرد بـاوة  ، ثاشةرِ يةي، حةزيان لة سةرمان ئارةق دةكةنةوة

دلَ فــراوان و  ، خؤشةويســب ، ، ئاشــتى ثــاريَزن يَكى لــة ســةرخؤنخــةَلك
بةخشندةن هةنديَك جار خةمؤكيى دايان دةطريَت ، ئريةيى دةبةن، حـةزيان  

م بةشيَوةكى طشـتى هزريـان   بةال ، بة تةمةلوكة و درةنط لة شت تيَدةطةن
، حـةزيان بـة    و ثارةيان بة ئاسـانى دةسـت دةكـةويَت    زؤر دةخةون وباشة
 . ورى و ثاشةكةوتكردنة ئاب
لة لةشدا سييةكان و ثشتى سـةرو طـةدةو خانـة    ( دؤشاكابها)شويَنةكانى  

و لـووت و شـلةكانى    و خانةكانى ئيَسك جومطةكان و ضةورييةكان و زمان
 .  لةش و دلَ و ثةلةكانة

،  ىي، قورسـ  ىيكارةكانى كابها لة لة شدا بريتية لـة قسةخؤشـى، بـةهيَز   
ــاو ــةزراو، دا ىيو خليضــك خ ــرى و  يم ــةت، ووزةو ذي ى، ســةخيَتى تةبيع

مةعرةفةو دروست بوونةوةى ئةندامةكان و ضارةسةركردنى نةخؤشييةكان و 
 .هةَلنةطرتن بة شتةوة ليَبوردةى و ئازايةتى و كؤلَ
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 تيَروانينى يؤطا بؤ بوونةوةر
وانيَتة هةموو بونةوةرةكانى ديكةى طةردوون بـة  يؤطى بة ضاوى ريَزةوة دةرِ

ــ ــرِواى ييةوة ، خؤش ــة وةك   ب ــدارةكانى ديك ــةموو طيان ــرؤظ و ه ــة  م واي
يَز تةماشـا  بةبيَنرخ و بيَرِ يشئةستيَرةيةك ياخود مةجةرةيةك تا ميَرولةيةك

ناكريَت ، مرؤظ كـة شـاكارى بوونةوةرةكانـة لـة طشـتيان زيـاتر جيَطـةى        
ونيى و خؤشـييةوة ،  وريَزليَنان و طرنطى ثيَدانة لةاليـةن هؤشـياريى طـةرد   

ان ئةطةرضـى ئـةو   روانيَتة هةموو طيانـد يؤطى بة ضاوى بايةخ و ريَزةوة دةرِ
طياندارةش بةطويَرةى زانياريية سةرةتاييةكانى مرؤظ زيان بةخشيش بيَـت ،  
فةلسةفةى يؤطا ئاماذةى بةو راستييةكردووة كة هـيض شـتيَك لـةم بونـةدا     

اليةن هؤشيارى  بةبىَ هؤ دروست نةكراوة و لة بةر هؤكاريَك بةديهيَنراوة لة
لة ذيانـدا   هةيةنييةوة ، هةمووشتيَك لةم بونةدا رؤَلى طرنطى خؤى وطةردو

نةش تةنها جيهانى داط  ثيَلةطةلَ بوونةوةرةكانى ديكةدا ، ئةم بايةخ و طرن
لةطـةلَ هـةموو   ونكة مرؤظ لةم بوونةدا تةنها نيية و ض ،مرؤظى نةطرتؤتةوة
ــةدا  ــتةكانى ديك ــا   ش ــانى م ــةموويان جيه ــة ه ــنن و  ب ــك دةهيَ ددة ثيَ

شيان جيَطةى ضاوديَريى و طرنطى ثيَـدانن لةاليـةن هؤشـيارييى    وهةرهةمو
 لـة بـوون و   ة هةموو شتيَك لةم طةردوونةدا بةشيَكةتنييةوة ، كةواوطةردو

رؤَلى طرنطى خؤى دةبينيَت ، لةبةر ئةم هؤيانةو طـةليَكى ديكـةش نابيَـت    
دةبيَت  ، تةماشا بكريَت بايةخم ريَزو كة و كةم نرخهيض بوونةوةريَك بةكةم 

يَت ضونكة جيَطةى طرنطى ثيَدانى دروسـتكارةكةيةتى و نـاش   طريريَزى ليَب

   بيَت بضةوسيَنريَتةو ئـازار بـدريَت و بكوذريَـت و ئـازادى ليَـزةوت بكريَـت       
ة بـةثيَى زانيارييـةكانى مـرؤظ    ئةطةرضى ئةو طياندارة ياخود ئاذةَل هتد... 

هةن لةم بوونةدا كة ذيـرى و هؤشـى    ونكة زؤر شتض ،زيان بةخشيش بيَت
بـؤ منونـة مـار بـة     ...  مرؤظ ثةييان ثيَنابات و ليَيان تيَناطات و نايزانيَـت

م بوونى مار لـة  طويَرةى عةقَلى ئيَمة دوذمنى مرؤظةو زيان دةطةيةنيَت بةال
وةك زانايـانى بـوارى زينـدةوةر    ، سروشتدا سوديَكى ئيَجطار زؤرى هةيـة  

يـاتر لـة   زا دئاماذةى بؤ دةكةن ، هةروةها زاناكان دةَليَن لة سروشـت زانيى 
مار هةن لـةكؤى ئـةو ذمارةيـة تـةنها ذمارةيـةكى زؤر       رجؤ سةدو نؤ س َ

                   كةواتة نابيَت بةهيض شيَوةك مار بكوذريَـت ، كةميان ذةهرودارن و دةطةزن 
ترين جـؤرى مـاردا   يدارمةترس يَيةتى لةطةلَئةوةتا دةبينني يؤطاييةكان هاورِ
ها نلـة ذووريَكـى تـة    دانطيَكيش لـة طةَليانـ  ادةبةسب و بؤ ضـةند رؤذو مـ  

ةنن ياخود بطةزن ، ثيَويستة بثرسني يدةميَننةوة بيَئةوةى هيضيان زيان بطة
ــةو ــة   ةئ ــزة ل ــة هيَ ــدارانيش ل ــزانني كــة طيان ــت ب ضــؤن روودةدات ، دةبيَ

ربــةيان خــاوةنى هيَــزى لــة ؤز رادةبــةردةرة سروشــتييةكان بيَبــةش نــني و
ى لـة  ارادةبةدةرن بؤ خؤثاراسب و بةرطريكردن لة خؤيـان هةنـديَكيان توانـ   

بيــنني و بــؤنكردن و  خــاوةنى رادةبــةدةريان هةيــةو هةنــديَكى ديكةشــيان
كـة هيَشـتا مـرؤظ     نو لـة ئةندازةبـةدةر   تواناو هةستى جؤربةجؤر هاضةندة

كة هةموو ئةوانة هؤشيارييى  ،زانيَتثيَيان ئاشنا نييةو هيض لةوبارةيةوة نا
ــةوةى ســو  ــؤ ئ ــى داون ب ــةك ثيَ ــوةربطرن ،وطــةردوونى وةك بةهرةي     دى ليَ
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لـة   و ى خويَندنةوةى ناخ و بريى مرؤظيان هةيـة اتوان ةتة لةو ريَطةيةواكةو
تؤ نيازت ثاك بيَـت لـة    رئةطة ،نيازةكانى تيَدةطةن بة جؤريَك لة جؤرةكان 

ض زيانيَكيـان بـؤت نابيَـت و هاوريَيـةتيت دةكـةن ،      بةرامبةرياندا ئةوا هي
بـؤ مـاوةي ضـةند مانطيَـك بـة برسـيَتى و        نهةنديَك طياندار هةن دةتـوان 

ــ   ــةن خ ــةكى دريَ خاي ــؤ ماوةي ــة ب ــداريش هةي ــةوة طيان ــاوى مبيَنيَت   ىؤبيَئ
   دةكات و لـة ســةرماى زسـتان خـؤى دةثاريَزيَــت و ثاشـان دةذيَتــةوة،    سـرِ 

ريَك ديَتةكايةوة ؟ ئةويش بؤضى مـرؤظ لـةم هيَـزة لـة     كةواتة ليَرةدا ثرسيا
دوورة ؟ لة كاتيَكدا كة شاكارى هـةموو بونـةوةرو    بيَبةش و رادةبةردةرانة

 .نةودروستكراوةكانى دروستكارى طةردو
و بةهرانـة بيَبـةش   امى ئةم ثرسيارة بةنةخيَرة ، ضونكة مرؤظ لةو توانـ وةال

ــزة لــة رادةبــةرد توانــاى  وةكانى مــرؤظ لــة ســةرنيــةو بــةَلكو توانــاو هيَ
يانةوةية ، هؤكارةكةشى ئةوةية كة لـة ذيـانى سروشـتيى خـؤيى و     وهةمو

يليَهـاتووة  انةمانى ثةيوةندييةكى بةهيَزو بةردةوام لةطـةلَ ئافةريدةكةيـدا و  
لـة بـةر ئـةوةى مـرؤظ      ،كة ئةم هيَزانةى بؤ ماوةيةكى كاتى ليَبسةنريَتةوة

ــةووةريَكى كةو  ــدا بوون ــة خؤي ــؤيى ل ــةينخ ــةوة   ي ــةكى ديكةش ــة الي ، ل
سةرقاَلبوونى بة ذيانى شارسيتانى ودووركةوتنةوة لـة سروشـت و مـةدةنى    
بوون وايليَكردووة كة زيَدى خؤى لة بري بضيَتةوةو لة ئاكاميشـدا هيَـزة لـة    

 .رادةبةدةرةكانى الواز ب  و لة ناو بضن وبثوكيَنةوة 

دةدات دة ةجنامئيَســتا هةرضــى ثةرستشــيَك ئــ ئــةم ســةردةمةى مرؤظــى 
ديَكى ئـةو  وسـاكاريان وةرطرتـووة و سـو    و باو ى و كؤنيرواَلةتيَكى دةرةك

ها ضارةسـةرى  نهةربؤية دةَلـيَم يؤطـا تـة   . ثيَويست بةطويَرةى تؤيان نابيَت 
ةتايبـةتى بـؤ   نيـى و جةسـتةيى و رؤحييةكانـة ب   وهةموو نةخؤشـيية دةرو 

                                              . مرؤظـــــــــــــــــى ئـــــــــــــــــةم ســـــــــــــــــةردةمة
يَ ى هـةموو  و سارِ( انةوةية بؤ ذيانى سروشتيى مرؤظانةوة بؤ يؤطا طةرِطةرِ)

ــانى ــو دةردةك ــى زام ــدا    مرؤظ ــةلَ ئةوةش ــات ، لةط ــةردةمة دةك ــةم س ئ
نـدةى  ةمةرجةكانى زؤر هةرزانةو هـيض سـامانيَكى تيَناضـيَت و تـةنها ئةو    

رخان بكـةيت و ثاثةنـد   ثيَويستة رؤذانة كات ذميَريَك لة كاتى خؤتى بؤ تة
بةمـةش سـووديَكى    ةوة،ياماو نةياماو ئاساناكان وبيت بة ياساكانى كارما

مـةتيَكى مـةزن بـة    زمبةر كاركردنيَكى كةمدا وةردةطريت و خازؤر لة بةر
خؤت و كؤمةَلطاى مرؤظايةتى دةكةيت و ثاداشتيَكى رؤحيـى زؤريـش بـؤ    

ى ديكـة بـؤى   رة دةكـةيت بـؤ ئـةو جيهانـةى كـة جـاريَك      ةخؤت دةسـتةب 
بكـةيت ضـونكة    بؤية ثيَويستة كارمايةكى باشيى بؤ ئامادة ،يَيتةوةدةطةرِ

ــة يتــةنها ســةر ضــاوةى بــةختيارى و ئاســوودةيى مــرؤظ لــة هــةموو ذ  ان
هةرضـؤن هؤكـارى هـةموو     ، رؤحييةكاندا تةنها ئةجنامدانى كارماى ضاكة

خراثةكانن  ى و بيَزاريى و نةخؤشيية دةرونييةكانيش تةنها كارماينيطةروان
بنــة هالــةو ةكــة هةميشــة لــة دةورمــان وةك تارماييــةك دةميَننــةوةو د
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ضــاوى رؤحيــى و  ومانــةوة (ســيتا)خةرمانةيــةكى رةشــى بــةهيَز بةســةر 
 . ئاطامان دةكات  بةسريةمتان دةطرن و كويَرو كةرِو ب َ

مرت ةلة فةلةسةفةى يؤطادا هيضى ك ، دان بة ذيانةكانى ثاش مةرطيطرنط 
رنطييةى كة بة ذيانى مادى و جةستةى دةدات ئةطةر زيـاتريش  نيية لةو ط

ن و ونييةو هةرطيز لة نـاو ضـو  ونةبيَت ، ضونكة مرؤظ  بوونةوةريَكى طةردو
ئةو مردنةشى لة دنيادا بة سةرى ديَت ثاك بوونةوةيـة لـة   ، مردن نابينيَت 

    ،كارما خراثةكان و لة دايك بوونة لة جيهـانيَكى رؤحيـى نـويَى ديكـةدا     
دةماَلريَت و ضيرت ثيَويست بـة   ك لة رؤ  داوةك جل و بةرطيَ  دىدلةشى ما

ترو بةرزترى لـة  جيهانة نويَيةدا كة جيهانيَكى باال وبةكارهيَنانى ناكات لة
بؤ ذيـان و جيهـانى مـادى كـة      ةدواية ، ئةوةى والة رؤ  دةكات بطةرِيَتةو

 مدانى كارماى خراثئةجنا ،انةكانى ديكةداهناخؤشرتين جيَطاية لة ضاو جي
كملاةفمذاذلة م الملمن اوا م اااااا)ئايـةتى   وثيَزن ، هةردو و كالَ وكرض و ب َ

ثشت راسـتكردنةوةى ئـةم راسـتييةن كـة خـواى      ( ر  ةا السفلالكسافلني
يَ يَت نةك هـةموو رؤحيَـك   ضهةموو نةفسيَك مةرط دة)طةورة دةفةرمويَت 

هؤى كارمايـةكى  ئادةم كـة بابةطـةورةى ئيَمةيـة بـة    حةزرةتى  .( دةمريَت
نـزمرتين شـويَن و    خراثةوة بوو لة بةهةشت دةركراو هاتـة سـةر زةوى كـة   

ــو جيَطايــة لــة ( قمملالعولممنافسمممالماعوليمم )ذيانةكانــدا ، ئايــةتى  نيَ
 ، نةك لة سةر شـتةكانى ديكـة   ،ةدةكاتةو (كارما)تةئكيدى تةواو لة سةر 
 . كارما واتة ئاكارو كردار

لـة ضـاو ذيانـةكانى     ديكةشو بونةوةرةكانى دى مرؤظ و هةمودذيانى ما  
                 دةَليَـــت ، فةلســـةفةى يؤطـــا نينيســـب رِيَـــ ةين واتـــة دا كـــاتى وتـــر
و كاتيَك يؤطى دةطاتة ثلةى  ى وةك خةون و خةياَلةدهةموو جيهانى ماد" 

 يشكـاتيَك  ، بة ئاطا هاتنةوة لةو خةونة بة خةبـةر ديَتـةوة   و رؤشنبونةوة
دةبيَتـةوة   شـن ؤنى  روروونـاكى و نـورى هؤشـياريى طـةردو     دَلى يؤطى بة

ة هةوريَك لة بـةردةم تيشـكى رؤذدا   وةك ضؤن ثةَل  دىدهةموو جيهانى ما
رةدةم نـوورى خـوداو هةقي ـةدا    ةلةبـ  ييـة ةويَتةوة ئاواش ئةم دنيـا ماد دةرِ
 . "ال ئاشكرا دةبيَت ىكانيةيؤطى هةموو راستي و ةويَتةوةدةرِ
يية مرؤظ  ذيانى مادى خؤى فةرامؤش بكات و وازى ئةمةش ماناى ئةوةن 

كو ضاكسازييةكة لة خـودى جةسـتةوة دةسـتثيَدةكات كـة     بةَل ، ليَبهيَنيت
، مةبةسـتى يؤطـا دروسـتكردن و دةسـتةبةركردنى      بةشيَكة لـةم جيهانـة  

نكة ثيَكهاتـةى  وض ،هاوسةنطييةكى تةواوة لة نيوان عةقلَ و رؤ  و لة شدا
دى خـؤى وةك وثةرسـتطايةك   ددةبيَـت لةشـى مـا    بنةرةتى مرؤظن ، مرؤظ

تش تيَيدا ، لة بةر ئةوة دةبيَـت طرنطـى   سبكات بؤ ئةجنامدانى ثةر تةماشا
م و كورتى و نةخؤشـى بيثـاريَزين و ثاكـ ى    ةتةواو بدريَت بة جةستةو لة ك

بةهيَزى بكةين و هاوكـات دةبيَـت وةك سـيَبةريَكيش تةماشـا      وبكةينةوة
نـةدةين بـةو   َلكؤ ،مدانى برِينى قؤنا ةكانى يؤطـادا لةكاتى ئةجنا ، بكريَت

تةمان دةبـن  ستوشى جة و ئازارو نارةحةتيانةى كة لةم ثيَناوةدا ديَنة ريَمان
 .( لكتطنيرالكال )مةبةستى ثيَشخستنى خود ةب
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دةبيَت اليةنى رؤحيمان بـةرزترو بـةهيَزتربيَت لـة ئاسـت داواكارييـةكانى       
ن لـة  ووةك دةزانني الواز بور، هة دانةداتنةفس و جةستةمانداو ضؤكمان ثيَ

لة مرؤظ دةكـةن زيـاتر   ابةردةم ئارةزووةكانى نةفس و لةش و  ةريزةكاندا و
ينى قؤنا ـةكانى يؤطـاو   لة ئاذةَلةوة نزيك بيَت وةك لة سروشتى مرؤظ ، برِ
ئـارام و خـؤراطر هةيـة ،     و ثيَشخستنى خود ثيَويستى بة ويستيَكى ثتـةو 

 .  يش فيدا كاريى و بةخشينى بة نرخيان دةويَتهةموو شتيَكى بةنرخ
هةن بؤيـة دةبيَـت   ( عةقلَ و رؤ  و نةفس و لةش )لة خودى مرؤظ خؤيدا  

بةشـةوة و طرنطـى    بةثيَى ثيَويست بضني بةتةنط دواكارييةكانى ئـةم سـ َ  
،  ةينتةواويان ثيَبدةين  لة يةك ئاسـتداو دواكارييـةكانيان ثشـتطوىَ نةخـ    

بةشـةى   يَكييةك لة يةكيَك لـةم سـ َ  نطييةك ياخود نارِهةركاتيَك ناهاوسة
ئةو جيَطة بةر زةى كة رةها  بة مرؤظى بةخشـيوة لـة    ،مرؤظدا دروست بوو

       ؤشــى ناوزةنــد دةكــات ، ةخدةســتى دةدات ، يؤطــا ئــةو ناريَكييــة بــة ن
 ، ى يان روحـى بيَـت  يجا ئةطةر ئةو نةخؤشيية جةستةيى بيَت ياخود دةرون

ر ئةوة حاَلةتةكة هاوسةنط نييـة و  ةلة ب ،يةكى نييةزيض جياوالة يؤطادا ه
 ئةوةى لة سةر عةقلَ ثيَويستة كة بةتةنط دواكارييةكان و. يية ناهاوسةنط

راطرتنى ئةو هاوسةنطييةو بضيَت و بيثاريَزيت كة هاوسةنطى عةقل و رؤ  
ات نابيَت تةنها اليةنيَك بطريَت و اليةنيَكى ديكة فـةرامؤش بكـ   ، و لةشة

 ئةوكاتة ئـةو مرؤظـة   ،و طويَى ثيَنةدات ، ئةطةر ئةو هاوسةنطيية تيَك ضو
ى لـة  ؤشدةكريَت و خودى خ كةسيَكى كةم تواناو بيَويست والواز وةسو بة

هةرضؤن نابيَت ببني بة بةندةى  ةريزةكانى نةفس و لـة ش   ، دةست دةدات
ةوسـان  و لة ئاسـت جيَبـةجيَكردنى دواكارييـةكانى عـةقلَ و رؤحـدا دةست     

ئةطةر مرؤظ توانى بةشيَوةيةكى ريَك و ثيَـك هاوسـةنطى نيَـوان     ،بوةستني 
هاتةكانى خودى خؤى بثاريَزيَت و رايان بطريَت ئةوا ئةو كاتة هـةموو   كثيَ

م طـرنط ئةوةيـة   بةال ،ى و خوداييةكانى خؤى بةجيَطةياندووةيئةركة ئامسان
ارى يكردووة و ئةو هيَلة لة ضوار ضيَوةى ئةو سنورةدا بيَت كة خودا بؤى دي

و شكاندنيشـى ديسـان مايـةى    كـةبؤى ديـارى كـراوة    سوورة نةبـةزيَنيَت  
ناجيَطريى و نائارامى دةروني  و جةستةيية بؤ خـودى مـرؤظ ، هـةركاتيَك    

      يةكســان بةتــةنط دواكارييــةكانى عــةقلَ و رؤ  و  ىمــرؤظ بــة شــيَوةيةك
بيَتـةوةو بـة ضـاكى خـؤى و     ئةوا بة ئاسانى لة رةها نزيـك دة  ولةشةوة ضو

خوداش دةناسيَت و لة بةشة نزمةكانى طةردوون و نةفس رزطارى دةبيَـت و  
بؤ ذيانيَكى نةبراوةى هةتا هـةتايى    ولة كارما خراثةكانيشى ثاك دةبيَتةوة

بة دةذى و هةميشة لة نةشوةو خؤشييةكى زؤردا دةبيَت كة  دا لةطةلَ خودا
ها ئةطةر بة ثيَضـةوانةى ئـةم ياسـايةوة    وةسو ناكريَت ، هةروةزمانى حالَ 
تيَكـةلَ بـةئارةزووةكانى نـةفس و  ـةريزةكانى دةبيَـت و       ئـةوا  ،كـاريكرد 

ش تيَكةلَ بة فريودةرى طةردوونيى دةبيَـت و تةمةنيشـى   يبؤماوةيةكى كات
 . كة تا كؤتايى جيهانى ماددةية ، تةمةنى ئةو دةبيَت بةقةدةر
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 ميَ ووى يؤطا
م راسـرتينيان  بةال ،واز هةن سةبارةت  بة ميَ ووى يؤطازؤر راو بؤضونى جيا

يؤجاننـدا  )كـة نوسـةرةكةى   (لكسمم الكننونم اا)ثشت بة ستنة بـة كتيَبـى  
 ئـةويش ةو (سـرى يوكسـتوار  )وتـابى طـؤرى طـةورة   ق يةو ئةويش(برمهنسا
ت بةدةسـت  سـ سـاَليدا دة  32 نىةلةتةمـ  و بووة(الهريى مةهاسى)قوتابى 

اليا كة مةَلبةندى سـةرةكيى يؤطييةكانـة لـة    وراستةوخؤ لة ضياكانى هيما
طـؤرؤى   بةرثرسـى هـةموو يؤطييـةكانى دنيايـةوة     راستةو خؤ لـة  جيهاندا

نى ةتةمـ كـة بةطوتـةى يؤطييـةكان     يـةوة تـةَل ن دراوة  (بابـاجى )واناس خ
، ئـةم  ضواردةهةزار ساَلةو لة حاَلةتيَكى زؤر بةرزدايةو ئيَمة ليَى تيَناطـةين 

( ظيـدا )ثـريؤزى   دةطيَرِنـةوة بـؤ كتيَبـى   ( يؤطا)ةى سةرضاوراستةوخؤ زاتانة
سـةدة يـان زيـاتر لـة ثـيَش      00كة ئاينى هيندة كؤنةكانةو لة  ياخود طيتا

ؤش و هــةتاوةكو ئــةمرِ دا لــة هينــدا ســةرى هةَلــداوة ئــاينى مةســي  ـ  
       ةوانى ئــةم دينــة نزيكــةى ســيَى مليــؤن كــةس دةبــن لــة دنيــادا و  ثــةيرِ

مبةرى ئةوانة بة زمانى سانسـكريتى واتـة هينـدى    كة ثةيا (راما كريشنا)
ــةناوى     ــدا بـ ــة كتيَبيَكـ ــؤن لـ ــدا)كـ ــةوة  (ظيـ ــؤى كؤكردونةوتـ                . بـ

كـاريكرن و   لـة دةسـت   ديكـة ظيداش وةك ئايينـةكانى   ئاشكرايةهةروةك 
ــةبووة ــاريَزراو نـ ــاتووةطـــؤرِ و طؤرِانكـــارى ثـ         . انى زؤرى بةســـةردا هـ

 ا لة بنةرةتدا كتيَبيَكى ئامسانييةو لة اليةن خوداوة بؤ ثيَويستة بوتريَت ظيد

تيى و فةلسـةفى  شـ زؤر بنـةماى رةو  ، ظيداتة خوارةوةؤهات (راما كريشنا)
ني ناسةكان بة باوكى هـةموو ئايينـةكانى ديكـةى    يخؤطرتووةو ئا ةجوانى ل

لة بةر ئةوةى رةنط دانةوةى زؤرى هةبووة لـة سـةر ئـةو     ، ناوزةند دةكةن
، زؤرينةى مامؤستا طـةورةكانى بـوارى    نوهاتو ئةو ةى كة لة دواىئايينان
بة هةر  وئاماذةيان بةوةداوة كة ظيدا لة ضوار بةشدا نوسراوةتةوة ، يؤطاش 

تةنها باس لة فةلسـةفةى   بةشانةشبةشيَك دةوتريَت ظيدانندا و يةكيَك لةو 
ن باس لة خواوةندو دروسـت بـوونى طـةردوو    كةمى، بةشى ية يؤطا دةكات

و  واتة بوون دةكات و بةشـى دووةميشـى بـاس لـة ضـؤنيَتى خواثةرسـتى      
دةكـات كـة تابيـةت بـووة بـةو ئايينـةو بةشـى         سروتةكانى ئـةو ئاييـةن  

لة شةريعةتى ئةو سةردةمة دةكـات و بةشـى ضـوارةميش     سسيَيةميش با
لـة خـود ناسـى و فةلةسـةفةى يؤطـا دةطـات كـة بـة طوتـةى ئـةو            سبا

و  ئةشـرامةكانى تبيـت و هيمااليـا ثـاريَزراوة     مامؤستايانة ئيَسـتاش لـة  
  .مؤزةخانة طةورةكانى جيهاندا هةية منونةشى لة 

 بـة  ئـةويش ( سـند )هةنديَك سةرضاوة ميَ ووى يؤطا دةطةرِيَننةوة بؤ دؤَلى 
يةكيَك لـةو   ،وةتةكة لةو ناوضةيةدا دؤزراونة و ئاسةوارانةىثشت بةسب بة 

و ميَ ووةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَش لـة  ةوةيبةردانةى كة لةو ناوضايةدا دؤزرا
كـة لـة حاَلـةتى     ةويَنةى كةسيَكى لة سـةر  ثيَنه هةزار ساَليَك لةمةوبةر،
 دوو ثامشـاوةدا ويَنـةى   لـة هـةمان   ،(ميتيشـن )لؤتؤسدا دانيشتووة واتـة  

ــدادةبينريَت  ــاخ دارى تيَ ــدارى ش ــةر طيان ــة بةرامب ــتاون ، بة ك ــةك وةس ي
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خ كـة  .ةرِيَتةوة بؤ سةردةمى حةزرةتى موسـى د لةراستيدا ئةو ويَنةية دةط
بؤ خةَلوةت و خـوا   و ضووكاتيَك قةومةكةى بؤ ماوةى ضل شةو بة جيَهيَشت

م كاتيَك كة طةرايةوة دةستيان كردبوو بة مانطا ثةرسـتى و  بةال ، ثةرستى
كـة   فريويـان دابـوو  بة ثارة  كةناوى سامرى بوو كةسيَكى زاناى ئةو قةومة

ى خؤى كةوت فسئةويش دواى ئارةزووى نة ،ؤ دروستبكات خواوةنديَكيان ب
 ئـةوانيش  بؤ تاشـيَن و  و لة ئاَلتونشيَوةى طويَرةكةدا لة تةختة و بتيَكى لة

ايـةوة  بةالم كاتيَك كـة موسـى ثيَغةمبـةر طةرِ    . ىدةستيانكرد بة ثةرستن
و لة نـاوى بـرد ، لـة قورئـانى      بتةكةى لة شاخيَكى بةرز هةَلداية خوارةوة

، ثيَويسـتة   رنيـة وزؤر دوو ميَ ووةكـةى   ؤزدا ئةم بةسةرهاتة باسـكراوة ثري
دةنطـى ليَوةدةهـاتوو    ثةيكةرةى كة لة شيَوةى ئاذةَليَكدا بوو،بوتريَت ئةو 

بينينى لة رادةبةردةى هةبوو لةو كاتةدا كـة   لة بةر ئةوةى سامرى ،دةجوال
 وةحييـة  كـة فريشـتةى   جربيـل  ،كةيدا بـوو  سى لة خةَلوةتطاوحةزرةتى م

سـامريش   , بـؤ الى  وسةالمى خواى ليَبيَـت سروشـى بـؤ دةهيَنـاو دةضـو     
هـةَلطرت و كـردى بـة     موبارةكـة  ضنطيَك خؤَلى لة شويَن ثيَى ئـةو زاتـة  
 لـة بـةر ئـةوةى جربيـل     ، تةئيشوناوسكى طويَرةكةكةداو بة ئيزنى خوا كة

تــةئيش و طومراكــانيش وايــان زانــى ئةمــة وكــة كة ثةيكةرةكــة ، رؤحــة
 ، ئـةو  و دةستيان كرد بـة ثةرسـتنى  ياخود رؤحى ثريؤزى تيَداية  وةندةخوا

 بة ظيداو يؤطـا  ييكىهى ئةو سةردةمةيةو هيض ثةيوةند دؤزراوةية ئاسةوارة
وةك زانراوة هةموو ئايينةكان بريكردنـةوةيان وةكـو يـةكيَك لـة     ،  نيية وة

ةتةدايـة  روكنةكانى خؤيان لة قةَلةم داوةو ويَنةى ئةو كةسـةش كةلـةو حالَ  
و  دةسةَيَنيَت كة يؤطا ياخود تيَرامـان و حاَلـةتى لؤتؤسـيان زانيـوة     ةئةو

  . لةو كاتةدا وةكو عيبادةت كردويانة
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 عةقلَ و رؤ  و لةش
لة بةر ئةوةى  ، رؤ  ئةو بةشة نةمرةية لة مرؤظدا كة هةرطيز لة ناو ناضيَت

و طـةورةى   ةريَوةبـةر عةقَليش ب ،نيى ووبةشيَكة لة رؤحى هؤشياريى طةرد
نــةفيس بةشــة نزمةكــةى عةقَلــة و بــة شــيَكة لــة فريــودةريى  ،لــة شــة
كةواتة بةشيَك لة عةقلَ بريتييـة لـة نـةفس كـة لـة حـةوت       . نيىوطةردو

و  بةشى يةكةميان تةنها مـاددةى رووتـة  ،  شيَوةى جياجيادا دةردةكةويَت
ةزووكـان كـة   بة شيَكة لة فريودةرى طةردوونيى ، بؤية هةركةسـيَك لـة ئار  

َلى بااَلو رؤحى دةبنة قئةوا عة ببيَتدواكارييةكانى جةستةو نةفسة رزطارى 
ــةرِ ــةرى و ب ــويَر  راب ــةرو ك ــةكى ك ــةوة مادةي ــةن ، بةثيَضةوانةش يَوةى دةب

ةيـةك هةيـة لـة خـودى خؤيـدا      حوكمرانى دةكةن و هةرضى جؤرة فريو هةَل
كـة   دةزانيَـت  كؤيدةكاتةوة دةبنة دروشم و ئاماجنى و هةرئـةوة بـة راسـت   

، منونةى ئةمةش كاتيَك مرؤظ زاَلـدةبيَت   نةفسى ثيَى خؤشةو داواى دةكات
بة سةر ئارةزووةكانى نة فسداو الوازى دةكات عةقلَ تيَكةلَ بة رؤ  دةبيَت 

ئةو سودمةند بونـةش بـة ئةنـدازةى     ،و لة زانيارييةكانى سوود وةردةطريَت
اكارييةكانى نةفسدا بةرجةستةى دةبيَت كة مرؤظ لة ئاست داو ئةو زالَ بونة

دةكات ، كاتيَك عةقلَ لة شيَوةكانى فريودةرى طةردوونيى ثـاك دةبيَتـةوة   
كـة ثيَـى دةوتريَـت ذيـرى تـةواو      ،دةطاتة بةرزترين شيَوةكانى ذيريى خؤى 

،  ذيرى كامَليش ئةو ذيرييةية كة بة تةواوةتى لـة هـةموو    (كاملَ)ياخود 
بـووةو ثـاك بؤتـةوة و ئامـادةيى      رزطـاري  و ئارةزووةكانشيَوةكانى ماددة

     .يـة لـة اليـةن ذيريـى طةردونييـةوة     هةوةرطرتنى سـروش يـاخود وةحـى    
دةناسيَت و بـة ويسـتى    نيىوهؤشياريى طةردو بةتةواوةتى عةقلَ ئةو كاتة

دةكـات كـة لـة بنةرةتـدا      ئةو كاردةكات وداواكارييـةكانى رؤ  جيَبـةج َ  
نيني ، ئــةم ثيَشــكةوتنةش بــةرزترين ووداواكارييــةكانى هؤشــياريى طــةرد

نة لة ماديـات و فريـودةرى طـةردونيى كـة     وئاستى ثاك بوونةوةو رزطار بو
ؤيى ئـةجنام بـدات ، بـةم داماَلينـةش     خـ رةوتى رؤحيـى   لة توانيَتبمرؤظ 

ى كيؤطى لةم حاَلةتةدا دةبيَتة كةسـيَ  ( جريد بوون لة مادياتتة)دةوتريَت 
ةها نزيك دةبيَتةوة كـة وةك ئاويَنـةى ئـةوى    رؤحانى و بةشيَوةيةكى وا لة ر

واتة بة تةواوةتى رةنطدانـةوةى هؤشـياريى طةردونييـة لـة سـةر       ،ليَديَت 
زةويدا و هةرضييةكى بويَت بة ويستى خؤى و ذيريى طـةردونيى دةتوانيَـت   

                     . ىيكــــارى ضــــاكةو ريفــــؤرم خــــواز ضوارضــــيَوةى بيكــــات لــــة
مينى يةكـةم  وئمةبةسـت لـة مـ   ( لملمؤمنااآ ؤمناممراقلمبالملماا)وةك وتراوة 

دةسـتةو  باوةرِدارةكةية كة دةبيَتة ئاويَنةى مـوئمينى دووةم كـة خـواى باالَ   
بةيةكبوونـة   و م ئـةو توانـةوة  ة ، بةال (لملمؤمنا) يةكيَك لة ناوة جوانةكانى

بةهةَلـةدا   كة هةنديَك ،ى ئةوةنيية كة مرؤظ خؤى بؤتة خوداو داهيَنةرامان
الشـةى   ضؤتةو  واتة خواوةندة( الة متجسد)بةو كةسانةيان وتووة  ضوون و
كو ئـةم حاَلةتـة يةكيَكـة لـة مةقامـةكانى رؤ  كـة ثيَـى        ، بةَل وةمرؤظة

تا خواى طةورة لةم حةديسة ةدةوتريَت مةقامى ئلوهييةت و ربوبيةت ، ئةو
ــةرمويَت   ــيةدا دةفـــــــــــــــــــــــ                                              قودســـــــــــــــــــــــ
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       ، (ْنُيَنناَفمممُكممماٍءشمممنىِكالمممَ ذلاُقِلا،باةنمممًاَراَكُلممموَعَلاىومممْعِطَلعبمممد ايا)
وةك بيستومانة ئةو مةقامة بؤتة كونيةى كةسـةكة وةك دةَليَـت ئيمـامى    

ئيالهى، ئةمـةش روونكردنـةوةى ئـةو هةَلةيةيـة كـة      فالن  ى ياخوديرةبان
ــةكانزبو ــةكان و زؤرى دى و يي ــةو ثياوضــ   ... هيندؤس ــن ئ اك و وادةزان

و كـارى لـة رادةبـةدةرن خاوةنـد      ثةيامبةرانة كة خاوةنى طةليَك موعجزة
طةليَك ثياوضاك بؤية بة بوداو كريشناو مةسي  و ،بوون لة قاَلبيَكى ماديدا

 ى مادديـدا خواوةند بـوون و لـة جةسـتةو الشـة     ةتراوو خواناسى ديكةش 
 ؤرطـةورة تؤمـةتيَكى ز  و ةشـيان تـاوان  باوةرِ م، بـة  هاتوونةتة سـةر زةوى 

ئـةوان خؤيـان هـاتوون     ،ثالَ ئةو ثياوضاكانةو ئةوان ليَيـان بيَبـةرين   ةدةدةن
شـةى ئةوةدةكـةن   ةؤن بانطض بيَهاوتايى و تاك و تةنهايى خودا بسةَيَنن جا

ئـةوة لـة ذيربيَ ييـةوة زؤر     ،ياخود بونةتة خواوةنـد  ، كة خؤيان خودا بوون
بكةنةوة كة خـودا   ة راستانةوت، ئةوان هةموويان نيَردراون ئةو برِوا ضدورة

يان داوة كـة  ةهةمووشيان شايةتى ئةو هاوتاى نييةو هاوتاشى نابيَت و هةر
جاضؤن كةسيَك بانطهيَشـتى   ،خودا نةبيَتيةك ها نهيض ثةرسرتاويَك نيية تة

ئةمـة شـتيَكى    ،شتيَك دةكات و لة هةمان كاتيشدا خؤى بة درؤدةخاتةوة
 .ةوة زؤر دورة لة داكةوت و ذيربيَ يي

 
 
 

 - rajayoga ؟ضييةراجا يؤطا
 بةريَطـةى ثاتاجنـاىل مةهاريشـى    sutrasيؤطا   راجا يؤطا ياخود سؤترا

patanjali maharishi        ـ ئـةو سيسـتمةى يؤطايـة كـة راسـتةوخؤ
بة لةبةر ضـاوطرتن   زاَلبوون بة سةر يدا دا كاردةكات لة ريَطةىلةطةلَ عةقَل

ــا   ــؤنرتؤَلكردن  ثران ــا Kundaliniو  pranaو ك ــةكانى  يؤط و كةناَل
ــة   ــة ب ــةوة ك ــاودةبريَن nadisثرانيك ــةند   ،ن ــاكراكان و ض ــةروةها ض ه

تةكنيكيَكى هةناسةدان واتة ثراناياما بؤ كؤنرتؤَلكردن و زاَلبـون بـة سـةر    
 .ياخود هؤش  دا واتة عةقلَ (سيتا)
 

 دوعاكردن
 َلـدةكريَت وريَطةيةوة زةينـى ثيَكؤنرتِ  وئةويش بةريَطةيةكى دياريكراو كة لة

. 
بةكارهيَنانى ضـةند شـيَوةيةكى ئةندزاييـة كـة لـة       Yantra: يانرتا يؤطا

 .كاتى تيَراماندا بةكار دةهيَنريَن
يؤطا بةكارهيَنانى ضةند ميوزيكيَك و ئاوازيَكى تايبةت بؤ  nda: ندا يؤطا

 .ون و ميَشكوكاركردنة سةر دةر
كـة   (anahata) طةرانةوةى سةرجنة بؤ ناوةى مـرؤظ   Laya: اليا يؤطا

 .بةريَطةى دةنط و رووناكى ناوةكيى ناسراوة
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هةر هةموويان هـةمان   داثيَويستة بوتريَت لة هةموو هةشت خاَلةكةى يؤطا
  .(الرتكيز) نه داندايايةرم تةنها جياوازى لة سةبةال ،بنةمايان هةية

 
سـتى  كؤمةَلة ئاوازيَك كة تايبةتة بة عابيدةكان و ئا ةبريتيية ل: ساما ظيدا

س بةرزدةكاتةوةو برةوى ثيَدةدات لة ثالَ طرنطـى دان بـة   كةهؤشيارى تاكة
 bhaktiو بـةردى بنا ـةى    ناسـراوة  kirtan مانرتاكان كة بة كرييتان 

 .ن يؤطا
ت و ريَورةمسيَكى تايبةتة بة عابـدانى ظيـدا   وسرو  -yajur :ياجور ظيدا

و كاهينـةكانيان ،   كة تايبةتة بة شيَوة ثةستشيَكى تايبةت بة ئاينى ظيـدا 
 ش  لة خؤدةطريَتةوتة قوربانى و زيكريى جةهرى و وتار خويَندنةووئةو سر

ــة   .  mantras (yajus)و hymsواتــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
atharva – ــا ــدا ئاتهارظ ــ : ظي ــؤرة دوعاخويَن ــة ج ــة ك  دنيَكى تايبةت

دةخويَنريَت ولـةناو   بؤخؤثاراسب لة سيورو لة جادو نةخؤشيى و دةردو بةال
 . زؤرينةى خةَلكيشدا بةكار دةهيَنريَت

 
 
 

 ئاستةنطةكةى يؤطا 03
ر وـ ئةو ريَطةيـة لةوانةيـة دو  ت  ات ثيَويستة بزانيَكئةو كةسةى كة يؤطا دة
.  كردنـةوة  و ضـؤَلى و ثـيَض   ضـالَ  بيَت لة ئاسـتةنط و دريَ و دذواربيَت و ثرِ

م لة بةختةوةرى ئيَمة ئةو كةسانةى كة ثيَشـرت ئـةم طةشـتةيان دةسـت     بةال
ثيَكــردووة فةلســةفةيةكيان بــؤ ئيَمــة بةجيَهيَشــتووة كــة ثيَــى دةوتريَــت 

دةكريَت ئيَمة بة ثشت بةسب بةو زانيياريانـة هةَلـةكانى    (فةلسةفةى ريَطا)
نؤ لـةو  ، ن ئاستةنطةكةى يؤطا ناودةبريَ 03 بة بكةين كة خؤمان ضارةسةر

 :ئاستةنطانة بة سةرةكى دادةنريَن كة بريتني لةمانة
 وةك دةزانني نةخؤشيش دوو جـؤرن  ،ىيظيادهى واتة نةخؤش vyadhiـ 0
ونيى ، كاريَكى ئاستةمة كةسـيَك توشـى نةخؤشـييةك    وجةستةيى و دةر ،

، ئـةوةى كـة طرنطـة لـة     ئةجنام بـدات  ببيَت و بتوانيَت وةرزشةكانى يؤطا 
ةسـتهيَنانى  يؤطادا هؤكاريكى ذيانى تةندروست و منونةيية و هاندةرة بؤ بةد

 .تةندروستييةكى منونةيش
  
 4-Styana ــتيانا ــةَلى .: س ــا تةم ــب kartavya وات    ، ثشتطويَخس

بييةويَت ضةندةها بيـانوى جـؤر بـة جـؤى هةيـة بـؤ        مرؤظ هةميشة ئةطةر
، دةبيَـت ئـةو    دزيَتـةوةو ثشـتطويَيان خبـات   ئةوةى خؤى لـة ئةركـةكانى ب  

 .راستيية بزانيت و زاَلبيت بة سةريدا
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ــ 3 ــاهايا Sanshayaـ ــان: سانش ــاو   ىطوم ــة توان ــردن ب ــراث ب خ
ــت بطةينــة   ،ئاكامــةكانى يؤطــا بــؤ ضارةســةركردنى ئــةو طرفتــةش دةبيَ

. brihad – âranyakaمةعريفةيـةكى تـةواو لةوبارةيـةوة واتـة     
وايةكى تةواو لة ناخى خؤماندا بضيَنني ضوين دةبيَت برِكاتيَك لة طومان دةر

 .لة بارةى يؤطاوة
نةوة، بـةردةوام  ضـو بـةردةوام نـةبوون و لةبري  : اثرامادPramada  ـ2

نـةبوونى   ، نةريَكى ديكة وةهايـة ووةكو هةموو هرنةبوون لة سةر يؤطا هة
خراثـى   كاريَكـدا ئاكـامى   ودَلسؤزيى و بيَرِيَزى و ناريَك و ثيَكى لة هـةمو 

 .ليَدةكةويَتةوة
 
ــ 2 ــيا Alasyaـ ــةَل ئاالس ــ:  ىيتةم ــةقَليى و يلَةتةم ــدنى ع ى نوان

  .tamasic  وة جةستةيى بةهؤى تويى تاماسكة

 هــةتا tapasهةيــة واتــة  بــةردةواميىو  يؤطــا ثيَويســتى بــة ئــريادة
ةطةشـب بـة   نتةمةَلى ئاستةنطيَكة بؤ  ،سةركةوتن و ئةجنامى باشت هةبيَت

 . ئاواتةكانت
 
يَ داو خؤشـةكاندا ،  ضـ ةوى لة شـتة  واتة زيادةرِ: ئاظريات   Avirat ـ6

 فيَرى ئةوةبني ضـؤن واز لـة ئـارةزووة مادييـةكان بهيَـنني ئةطـةر       ثيَويستة
 . مبانةويَت لة يؤطادا ثيَش بكةوين

 
، نابيَــت لــة روانطةيــةكى ديــدطاى درؤ Bhrantidarshanـــ  9

هةَلةو درؤوة خؤمان هةَلبخةَلتيَنني وابزانني ئيرت لة سةر يـةقينى تـةواوةتني   
تةنها ريَطةيةك لة ريَطاكامنـان  برِواية  بةرامبةر بةو شتةى كة دةيزانني ، ئةم

 ئةطـةر  هيـواى دةبـني   توشى نائوميَدى و ب َ ثيَنيشان دةدات و لة ئاكامدا
 .هةر خؤمان بةراست بزانني و بريوراى كةسانى ديكة بة هةند وةرنةطرين 

  
ـ كاتيَك بةهؤى راظةكردنى  Alabdha – bhumikatvaـ  4

زياتر رق  ةني ئةوبهةَلةوة ناطةين بة قؤنا ى داهاتوو توشى بيَئوميَدى دة
 .ائوميَدى بوونةئةستورمان دةكات كة ئاكامةكةى ن

 
ـ نائارامى و بةردةوام نةبوون لةسةر  Anawasthitatwaـ 7

، وات ليَدةكات بةردةوام  مةش ةكان و نةبرِينى قؤنا يَك لة قؤنا ةكان
 . نةبيت

م دةبيَت لة بةر ضاو ى ديكة ئاسانرتن بةالةكةئةم ضوار خاَلةى دوايش لةوان
 .بطرييَن

 
 . خةفةت و نيطةرانى Duhkha ـ 00
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سةرى ثةميان و  خةمؤكيى بةهؤى نةبردنة Daurmanasya   ـ00
 . ثةيوةست نةبوون بة بةَليَنةكامنان و ئارةزووةكامنان

 
لة  لةدةستدان و كؤنرتِؤلَ ـ لةرزؤكى Angamejayatwaـ 04

بيت بة ئةمةش ئاستةنطيَكة كة دةبيَت زاَل، هةنديَك ئةندامى لةشدا 
 .سةريدا لة ريَطةى يؤطاوة

  
ناريَكى    Shvâsa - prashvâsa - kumbhaka  ـ03

 هةناسـة  و تيكضونى هةناسةدان ياخود نةتوانينى بةنكردنى يان راطرتنى
كة دةبيَتة هؤى ناريَكى كردارى هةناسةدان كة لةطةلَ وروذاندنى عةقَلـدا  

 . روودةدات
بيَت هةموويان لة بةر ضـاو بطرييَـن و   ئةم خاالنةى كة ئاماذةمان ثيَدا دة

هةوَلبدةيت زاَلبيت بة سةرياندا، ئةطةر ضى لة سـةرةتاى طةشتةكةشـتدا   
نةبن بةالم هةنديَكيان ناوناوة ديَنة بة ردةمت و ئاستةنطت بؤ ثيَشدةهيَنن 

ئةطةر توانيت زاَلبيت بة سةرياندا ئـةوا سـةركةوتوودةبيت و ئاكـامى      ،
 .باشت دةبيَت 

لة ريَطةى طةرانةوة بؤ ضارةسةرةكان زاَلبيت بة سةريانداو بةرةبةرة  دةبيَت
 .  لة طةَلياندا راديَيت

 

Shakti 

 شاكتى ضيية؟
 ىيَوةشاكتى ئةو هيَزة ديناميكيةية كة هةموو بـوون دةبزويَنيَـت و بـةرِ   

و طةردوون كان موو بوون دةبةخشيَت و هةموو هةسارةةدةبات و ذيان بة ه
ناودةبريَت ، ئةو هيَـزة   (ليال )ردونيدا دةجوَليَنت كة بة لة سةمايةكى طة

طةردونيية سروشتيَكى ميَينةى هةية و زؤر كات لـة شـيَوةى دايكيَكـى     
 ناودةبريَت و هاوشيَوةى شيااية paravati  كة بة ثاراظاتى نيداوطةردو

، شاكتى لة سروشتدا ضةند شيَوةيةكى  لة فةلسةفةى يؤطادا باس دةكريَت
طؤرانكـاري و ويرانكـارى لـة بوونـدا ، هةرضـؤن      هؤكاريَكـة بـؤ    هةية و

ــؤ  ــاكت وهؤكاريَكيشــة ب ــةكان ، ش ــارةزوو و ئاوات ــانى ئ ــت هيَن  ىةدةس
كار دةكات و توانيةكى  ى شتةكاندابةشيَوةيةكى ديناميكى لة ناوةو دةروة

 .بيَويَنةشى هةية 
كى ش ضةند شيَوةيةكى هـةن ولـة ضـةند شـيَوةية    ةشاكتى لة ناوةو دةرةو
لـةناو   ـ يـةى    شاكتى ئةو  ى وةكيشاكتى ناوةك ،جياجيادا دةردةكةويَت

كيى و ادا وةكو  روونشونيو، شاكتى لة ئاستيَكى طةرد ثشتدا هةية برِبرِةى
 . ووزة  ى هةسارةكان و طةرمى و هةموو شيَوةكانىرِوتيشكى خؤر و سو

 (كتىئيكـا شـا  )وةكو زانست و بريو ثيَشـبينى كـردن ،    (جنانا شاكتى) 
ــةت   ــب و ني ــت و خواس ــاكتى )،  ويس ــا ش ــهام  (كري ــان و ئل     ،  داهيَن

وةك جؤريَك لة ووزةى كارةباو موطناتيس واية لة  كة (كندالينى شاكتى)
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تدا و هةروةها بة ضواردةورة برِبرِةى ثشتيشدا ئاالوة بة شـيَوةيةكى  شسرو
 .نهيَنى 

ــة مةملةكــةتى شــاكتى و هؤشــيارى طــةردو  ـ   اايشــ  ،      نيىبريتييــة ل
و  وةك مـاريَكى نوسـت   ئاماجنى يؤطا سةرخستنى شاكتى ناوةكييـة كـة  

يةكانةوة واتة كةناَلةكانى ووزةى  (نادى)شتا لة ريَطةى ثةى برِوةهاية لة برِ
.  ةونىكطةشب بة شيااى ولةش و ضاكراكانةوة بةمةبةستى رؤشن بوونةوة 

تر بكات داهيَنان و لةشى ئيَمةدا زيا وهةرضةندة ريَ ةى شاكتى لة جةستة
  .ويست و زانست و بريى ئيَمةش زياتر دةبيَت 

 
 
 

 
 
 
 

 

 تشوا كوك سوى
 (بةثرانا ضارةسةركردنواتة ) دامةزريَنةرى زانستى ثرانيك هلينط
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 يؤطايةطوىل لؤتؤس كة رةمزى 
 
 
  

 
 جى طؤرؤ ديظ مامؤستاى مةهاريشى
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 شى يؤطىيماهش مةهار
 
 
 
 

 
 

 ثةيامبةرى كورد زةردةشت
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ئةو خؤَلة ثريؤزةى كة لة جيهانى بااَلوة  ثيَدانى ساى بابا لة كاتىساتيا 

 ديَتة دةستى و دةيدات بةنةخؤشةكان بؤ شيفا

 

 
 

 بةرمةهنسا يوجاننادا
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 ساى بابا تةجسيدةكانى ساتيا
 
 

 

 جيهان ىبابا جى مورشيدى هةموو يؤطاييةكان
 
 
 
 

 
 ساَليدا 42ساى بابا لة تةمةنى 
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 هةرى ئةنطيماطةو
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مرؤظ  ىهالة

 
 
 زةوى ىهالة
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 تةجسيدةكانى رؤحى مرؤظ
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 لة سةر رِذيَنةكان ضاكراكان و كاريطةريان
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 طرياوة( كليريان)ة بة كاميَراى انئةم ويَن

 
 

 كة سيَكى تةندروست ةىلها
 
 
 
 



                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

157                                                                                                                       158 

 
 
 

 
 

 يةكهالةى طةال
 
 

 يةكى سروشتىى هالةويَنة
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 ةكانطة زانستى ضارةسةركردن بة رةنرِلثسثؤ

  جون ماكلويد
 

 ويَنةى هالةى دةستى مرؤظ 
 
 
 



                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161                                                                                                                       162 

 
 

 ندستانيتى هبةرثرسى هةموو يوطييةكانى وال Naruseماساهارو 
 
 
 

 

 
 

 مةهاريشى
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 بةرزبونةوةدايؤطييةك لة حاَلةتى 
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 ايبةتى تيَرامانى باالَتيمى ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 ى تايبةت بة مةهاريشىتيمى تيَرامانى باال

 
 ساى بابا
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 فرِينى يؤطايى بةكؤمةلَ

 
 

 سوامي 

Lakshmanjoo 

 9191كشمير ، 
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 Prahlad jani سوامى

 ذىةبىَ خواردن و خواردنةوة د ةسالَ 76 زياتر لة سالَةو 67تةمةنى 
 تالةواليةتى طؤجار Ambajiنزيك ثةرستطاى  ئةشكةوتيَكى ةول

 بوو لة ذياندا 1002دةذى و هةتا سالَى 

   
 
 

 
 

 
 Shankardasjiسوامي 

 سالَيدا 26نى ةلة تةم طةجنيَتىلتات ناسراو بة  ئيلى سرى
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 سالَيدا 160ديظ راها بابا لة تةمةنى 
 
 
 
 
 

 

 
 

ثيَش ئةوةى كؤضى دوايى  سالَيدا 00نى ةمةهارشى لة تةم
   1002شوباتى ـ لة مانطى بكات
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لة نيَوان  لة حالَةتى فرِيندا  Pullavar ثوالظار ؤرؤـط
 2000بؤ  2200سالَةكانى 

 
 
 
 
 
 

 (بوون )  هؤنراوةى
 

 لةوةتةى هةم
 بري لةم بوونة دةكةمةوة
 لة مةتةَلى بوون تيَناطةم

 ( تيَراماوم)ى هةم ةلةوةت
 مكارما تيَناطةلة ضةرخى 

... 
 و ادىَنرؤذيَك راماكريش

 زةردةشت و عيسا يشرؤذيَك
 حممد و موسا رؤذيَك

 َ 
 يةو ظيدابراطاا رؤذيَك

 ئاظيَستا سةرئةجنام كرؤيَ
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 وديَ رؤذيَك ئاجور ظيدا

 رؤذيَك طران صاحيب و
 كةآلم و ئينجيل رؤذيَك
 يَتيَناطةمل

 شيَت وام وكوة هةرمن   يةبؤ
... 

 رؤذيَك ئوسامةو زةرقاوى
 و ئةسكةندةر رؤذيَك هؤالكؤ

 رؤذيَك مؤسؤليَنى
 ماو و هيَتلةر يشرؤذيَك

... 
 لةوةتةى هةم

 دةكةمةوة من بري لةتؤ
 ؤذة رةنطيَك دةنويَنىر هةر

 ليَت تيَناطةم
 سةرسامماوم 

... 
 رؤذيَك ئوم و رؤذيَك ميرتا

 ئاهورا مازدا يشكرؤذيَ
  (هللأ ) ئيَستاش
... 

 لةوةتةى هةم
 بري لةم بونة دةكةمةوة

 سةردةرنابةم
... 

 دةميَك سوكرات و ئةفالتون
 دةميَك كؤنفؤشيوس و تاو
 دةميَك ماركس و ئةنطلس

 فريعةن و ئةهرام يشدةميَك
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 خةيام و مةولةوى دةميَك
 مةوالناو مةسنةوىدةم َ 

 دةميَك الهوت و ناسوت 
 و ئةشرام دةميَكيش بودا
... 

 ةتى هةملةو
 لة فةلسةفةى بوون 

 تيَناطةم
 تيَرِاماوم
 تيَرِاماوم

 ئةكةم ؤمهةست بةخلةوةتةى 
 هةر وةك خؤم وام

... 
 ساتيَك الهوتى مةمفيس و

 ساتيَك فةلسةفةى وجوديى و
 و ريكارد و ساتيَك سارتةر

 ساتيَك هيطلَ و نيَتشةو
 قةرنيَك سةدام

 
 نادةرنابةم رسة

 ليَت تيَناطةم
 لةوةتةى هةم

 لةخؤم دةكةمةوة من بري 
 وةكو خؤم وام

 
 سى و ئةشتانطاتاويَك الهيَرى مةها

 فرؤيد جوزيَو وتاويَك 
 لني وستالنييتاويَك ل

 و ئارام تاويَكيش طياارا
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 تاويَك لة كوجنى مزطةوت و

 و ميَزى مةى خانة سةر تاويَك
 تاويَك لة ئاتةشطاى كيسرام

 
 تاويَك لةديَرى قورئان و

 زةبور ئينجل وتاويَك لة
 تاويَكيش سةرقاَلى ظيدام

... 
 و راما بهاراتا تاويَك

 سؤتراى ثاتاجناىل  اويَكت
  ةزاىل و عةرة بيى  تاويَك
 شةمسى تةبريزىيش تاويَك

 ئةجنامنةبوو 
 وةآلمنةبوو 

 
 لةوةتةى هةم
 ؟؟؟  هةروةك خؤم وام
... 

 ئةهرميةنانة بريدةكةمةوة تاويَك
 خيامانة دةدويَمو عيسام هةنيَك

 ثةيايَك دةنوسم  ساتيَك
 ثةشيمان دةمبةوة دوايش

... 
 رؤذيَك شيَخى تةري ةمت 

 وةك ئؤطسبهةر شيرؤذيَك
 .شك لة بوونى خؤم دةكةم

... 
 ئيشوارا دةكةم ذيَك لة خةَلوةتا رؤ

 رؤذيَكيش شكم لة ئةمتانى خؤمة
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 سةردةميَك وةك راسثؤتني ياخى دةمب 
 رؤذيَكيش نؤترادامؤسم و

 و ثيَشبينى دةكةم
 بةط واقيعدا دةضمةوة

 يَتم وشرؤذيَك 
 هؤمشةندم ورؤذيَكيش 
 بريدةكةمةوةذيرانة 

... 
 نيَوةدا لةم ساتة شلؤق و سةختةدالةم 

 ثيَيان ومت
 ئةطةر واز لة دنيا بيَنم

 دةدؤزمةوة (ةهارِ)
 يان ومتثيَ

 بيَنم م(ئةمتا)ئةطةر واز لة 
 هةليَك دةقؤزمةوة

 ثرس برِاوبؤيةماندو 
 امزؤر بؤت طةرِ

 بوت رِامامزؤر 
 لةنيَو طشت ئةم ساتانةدا
 من بري لةتؤ دةكةمةوة

... 
 تؤم ةنبةالم 

 و خيام لةضوارينةكانى
 ئيَل بةط و ثيَش بينيةكانى

 اوى ثريؤزولة ثةرِ نة
 كؤنؤمى ماركس وينةئ

 و ئةنطلس 
 ونيكؤالثةرتوكى لة نة 

 مةوالناو ساكةىيَرِنةلة 
 دايةمسى تةوريزشلة نة 



                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

183                                                                                                                       184 

  و سةعدىشيعرة كانى لةنة 
 ولةوى ومة نة

 ى جينط واكتيَبى ئَلة ةن
 كريشنامؤرتى وطؤتةى نة ،نةسوهراو و

 مةحويدا نةقةصيدةكانى ةن 
 نةدؤزييةوة
... 

 م من تؤمبةال
 نةلةعلمومى  ةزاىل و

 ا وهبةرم ىيؤجانندانة 
 ساى باباكانى ةحيكمةتنة 

 يةوةدنة 
... 

 بؤت طةرِامزؤر 
 من تؤمبةآلم 

 نةلة حةل ةى دةرويَشان و
 يان وؤفصخةمتةى نةلة 
 ةكاداييمانرتاى يؤطنة 

 ةييةوؤزنةد 
... 

 زؤر بؤت طةرِام
 جبةوةكيماوى هةَلنةلة
 ذنانى دار فؤردو زيرِةى

 دا يجةجنةودَلرةقى 
 ييةوةبننة

... 
 ةلة بؤنى سيَوسيَنان ون

 ئةنفاىل بادينان ونة 
 وطوانتا نامؤذوورةكانى   
 يشداسةَان نوطرة قاعةكانى 
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 نةدييةوة
... 

 نةلة ظيَتنام و ئؤكرانياو
 نةلة قودس و فةلةستني و

 دارةش ثؤشيش ىاكلة ئةفري
 نةدؤزيةوة 

... 
 رتياو نةئايدياينةما

 فيزيك و ميتافيزيك نة
 نةعلمى ئةسثرى تيزم و

 و جةجلةلوتى
 يشمةزهةبى رؤحانلةنة 

 ىوتيانةبو ىتؤ
... 

 هةموو دنيام تةى كرد ماتهةس

 كون و قوذبنى كَليسا
 مزطةوتحوجرةى 

 ةكان وميورابى ئةشرام
 كانيشئاتةشطا وةجاخى

 تؤى تيانةبووى
... 

  و نةكَليَساو نةطومةزى
 و نةئاوردانى زةردةشت

 توبى ئةهليى حةق ووة كن
 و ياريسانميرتايى ونة   
 رِيو رةمسى ثريشالياريش نة

 ىوتؤى تيانةبو
... 

 هةموو دنيا لةتؤ طةرِام
 بوومن بةدواى تؤدا تةى كرد
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 زةوى و ئامسان
 و مانط وخؤر 
 ى مةجةرةكانرِةتائةو ث

 تؤم تيانةدى
... 
 هيم ئاسابةالم من ئيربا

 لةتؤطةرِام
 بؤت طةرِامزؤر 
 من خؤم ناسييةوةهةتا 
 تؤم دؤزيةوةكاتة ئةو
 ئةم هةلةم قؤزييةوةزوو 

... 
 دوايى بؤية 

 لة تيشكى خؤرى بةيانى و
 كةىل ئيواران و زةردة

 شةوان و خوشوعىوهةست 
 تيَرامان و

 شاكتى رؤ  و
 و  ترسى خةَلوة
 و تةوافى كابة

 جريوةى ضؤلةكةى بةيانى و
 سروةى باولة 

 كوكوى قومرى و
 دةريا و نةىش

 طولَ وجوانى 
 زيكرى دلَ و

 تيالوةى قورئان وجةزبةى  
 ناخ وبيَدةنطى 

 ثيَكةنينى ساواو
 لؤتؤس و بوونىسةوز 
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 و تريفةى مانطة شةو
 جدةو وسهةستى 

 عاريفان و شيخى جةزبةى
 دةرويَشان وياهوى ياهو  

 و ى مةنصوركةئةناحلةقة
 طةيالنى و شيَخى ىمةزةرطة
 نؤديىَ و ندةوط كةىةتط خةَلوة

 و حوجرةكةى كاك ئةمحةد
 خانةقاكةى بيارةو

 دةف و نةيى و،زرمةى ناَلةى
 وةنةوزةخةوى دةم زيكرو
 دةنكى تةسبيوى ثريان و

 صال  الدين وهةيبةتى 
 قازيى و طةردنىثةتةكةى 

 فولكةكةى بةردةركى سةراو

 بيَخةوى ساتيا ساى باباو
 شى ويفةلسةفةكةى مةهار

 لولةى تفةنطى طةريالو
 حةسرةتةكةى شيَخ مةمحودو

 مةم و زين وداستانةكةى 
 ى فةرهادونطقوَلنوكى  

 و رؤميؤ سةرسنطى ىخةجنةر
 مةزارطةكةى عةواالن و

  كؤن وباخةمةرقةدةكةى 
 سؤَلةو شيَخانى لةخةزنى

 تيَرامانيَكى ناوةكيى و
 تروسكةى مؤميَكى شني و
 شةهادةتى سةرةمةرطا

  دؤزييةوة
... 
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 وادةزامن ئيستا بؤية
 داىمهةميشة لةطةَلئؤ 
 رؤ  و هةناسةمداىلةناو 
 اىدلة ناي                         

 ولةوي ان 
 بوومنداىلة 

.., 
 من لةطةلَ تؤ وادةزامن
 من لةطةلَ تؤ
 بوين بةيةك و  
 تؤئةمنى و منيش ئةتؤ 

... 
 ئيَستاكةمن 

 يمذدة حةقدا ج لةحةالوةك 
 بةستامى تةنهاو تةنهاوةك 

 دةبينمؤ ت
 خوشةويستم

 زانيم كةتؤ بوونى ئيَستا 
 بوونىهةموو 

 مووشتىَهة
 بوونى تؤ دةكابؤ  هيَما
 دةَليَن كة خوت بوونىبةمن 

 بوونىهةموو 
... 

 سةدجارى كةش بيمةوةطةر 
 لةتؤ جطةبيَ

 كةسيَكى كةم خؤشناوىَهيض 
 لةتؤ جطةبيَ
 شتيَكى ترم ناوىَهيض 

 لةتؤبيَجطة 
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 رووى زمامننايةتةسةر 
 تؤ هيض ناوىَلةناوى  ب َ

 تؤلة بيَجطة
 ناوىَكةسم 
 ناوىَهيضم 
 .ناوىَهيضم 
...            

  كريايؤطى  
4004 
 
 
 
 
 
 

 ثيَرست
 الثةرِكان بابةتةكان
 ثيَشةكى

 فةلسةفةي يوطا ضية؟
 هؤشياريى طةردوونيى

 يىطةردوونفريوى 
 طةردوونيىانى ذي

 ةنةخؤشى تاوانيَكى جةستةيى ي
   ضاكراكان

 بةشة سةرةكييةكانى يؤطا
 ئةشتانطا يؤطا

 ئيؤر ظيدا
 سيانىطؤناى 
 دؤشةكان

 تيَروانينى يؤطا بؤ بوونةوةر
 يؤطاميَ ووى 

 عةقلَ و رؤ  و لةش
 ئاستةنطةكةى يؤطا 03

6 
7 
06 
40 
42 
22 
22 
96 
42 
004 
002 
002 
002 
044 
049 
034 



                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

195                                                                                                                       196 

                                                                       036                                  شاكتى ضيية؟
 ويَنةكان

    092                                هؤنراوةى بوون
    072                                       ثيَرست

 

 سةرضاوةكان
اينواةودلابرمهوسااااااااااالكننون الكسم ا-1
اشر اينوودرلااااااااينوااتطنلاعوروكا-2
اعباسالملسم / ااينواايوبنعالكسعا  ااااااااا-3
اعباسالملسم / ااينوااعالجاوشفاءااااااااااا-4
اعباسالملسم /ينوااولكشبابالكدلة ااااااااا ا-5
ارلوااينوااوح ن  الالةسانااابرمهوساا-6
احنلاعل الكينونة ااااااااااااال امهاريشىاام ا-7
اماهشامهاريشىاينوىااااااحمب الماااااااااااااااا-8
اواللالكدينامنسن اةسبااااااااااااااااااااكهاتااينا-9
اليفاةنف/ام/ينااالالةساناولكروحااااااااااا-11
احموداعبدلكفتاحافهن اااالكننوااولكتوفذااااااااا-11
اينكىارلجاسنلمىاساوىا لةاةدلااااااينكا اكاملابدةىااااا-12
اساي احدل /ا اااااابهاباكافندلاااااااااااا-14
الةايداهنفوانااااااااهاتهااينواااااااااااا-15
افامحز ورؤاعبد/افنالكصح اوطنلالكعوراولكتدلو اباكنلنا-16
المنياروحي /ا ااااااااشبابافىالكشنخنخ ا-17
المنياروحي /ا ااالكتدلو اباالحياءالكروحىاا-18
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الر رافنودال /املالالةم ااااااجاعلىاحاف الكعا-19
اكزلبن لاناكنفالت نالكننغااااااااااااااالةدري افا-21
ا رلجلنلىاعبدلك الكديناشنخاحمىسرلالسرلراومضهرلالةنلرااااااااا-21
ا


