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 ئاینی بوودیزم

 کاتێک منداڵێک لەدایک دەبێت 

کەشیشەکان   زۆر لە دایکوباوکان منداڵەکانیان دەبەن بۆ پەرستگە بۆ ئەوەی •

 پیرۆزیان بکەن)مونکەکان(

 نداڵەکە دەبەستن کەشیشەکان پەتێکی پیرۆز لە مەچەکی م • .

  لە هەندێک شوێن کاتێک منداڵەکە تەمەنی دەگاتە یەک مانگی سەری • .

 .دەتاش

 

 خواردن

 .زۆربەی بوودیستەکان ڕووەکخۆرن• 

 .ئەووان پێێان وایە کە خواردنی زیندەوەری دیکە کارێکی باش نییە• 

 .هەندێکی تر لە کاتی بۆنە ئاینییەکاندا گۆشت یان ماسی ناخۆن • 

اڵم خۆیان گیانی ئەو ئاژەاڵنە هەندێکی تر گۆشت و ماسی دەخۆن، بە• 

 .ناکێشن

دەکەنە   بوودییەکان لەبەردەم پەیکەری بوودادا لە ناو پەرسەتگەدا خواردن• 

 .قوربانی بۆ کەشیشەکان

شوێنانەدا   وەک نەریتێک، کەشیشەکان بۆ بەدەستهێنانی خواردن بە ناو ئەو• 

دەژین کە   کەشیشەکان بەو خواردنانە • .دەگەڕێن کە بوودییەکانی لێ دەژین

 .لەوانی ترەوە وەری دەگرن
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 نوێژکردن

  .بوودییەکان خودا یان خوداکان ناپەرستن • 

  .ناو دەبرێت(Puja) پەرستن و قوربانیدان بە پووجا• 

  .پووجا جۆرێکە لە پیشاندانی ڕێز بۆ بوودا و ڕێنماییەکانی• 

  .پووجا لە ماڵەوە و لە پەرستگە ئەنجام دەدرێت• 

کە وێنەی   زۆر لە بوودییەکان قوربانگەیەکی بچووکیان لە ماڵەوە هەیە• 

  .بوودا یان پەیکەرێکی بوودایان تێدا داناوە

شتی تری    هەندێک پێکهاتەی وەک ئاو، بخورد، گوڵ، برنج، میوە و •

 .هاوشێوە لەبەردەم پەیکەرەکەی بوودادا دادەنێن
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 :مرۆڤ سێ جار دادەچەمێتەوە 

 یەکەمین جار بۆ بوودا 1. 

 )پەیڕە و ڕێنماییەکانی بوودا(دووهەمین جار بۆ دارما 2.

 )پەیڕەوکردنی کەشیشەکان (سێهەمین جار بۆ سانگا3. 

 

 )تەئەمول(مێدیتاسیۆن 

اکێشان و  مێدیتاسیۆنی بوودی بریتییە لە ڕاهێنانکردن لەسەر سەرنجڕ• 

 .تەرکیزکردن

مێدیتاسیۆن ئەرکی کەشیشەکانە. ئامانج لێی ئەوەیە کە لە حەز و  • 

 .و بۆ ئەوەی بە نیرڤانا بگەن ئارەزووەکانیان بگرنەوە

تەرکیزکردن  بوودییەکان بە مەبەستی ئارامبوونەوە و بەهێزبوونی توانای• 

 .دەکەن لەسەر ئەو کارانەی کە دەیکەن مێدتیسایۆن

 

 

 مێدیتاسیۆن چۆن دەکرێت؟

خاچێک جێگیر   بە دانیشتوویی قاچەکانت بە شێوەی ڕاست و چەپ وەک1. 

 .بکە

 .پشتت ڕاست ڕابگرە2. 

هەناسەی قووڵەوە کۆنترۆڵی هەناسەت   لە ڕێگەی وەرگرتن و دانەوەی3. 

 .بکە

هەوڵ دە گوێ نەدەیتە ئەو شتانەی لە دەوروبەرت ڕوودەدەن و کارت لێ 4. 

 .نەکەن
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  تەسبیحی نوێژکردن

 دەنکە تەسبیح پێکهاتووە لە  )سەد و هەشت)١٠٨تەسبیحێک کە لە • 

  .بوودیزمی تیبتی و یابانیدا بەکاردەهێنرێت

 و تێکستی نوێژەکانی لە کتێبە پیرۆزەکانەوە کەسەکە گۆرانی مانترا• 

 .وەردەگرێت

مانترا وشەیەک یان ڕستەیەکی پیرۆزە. مانترا بۆ ئەوە بەکاردەهێنرێت کە  • 

 .بتوانێت تەرکیز بکات کەسەکە ئاسانتر

 

  یەکێک لە پێنج ڕێنماییەکانی ژیان

 .درۆ مەکە و قسەی ڕاست بڵێ • 
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