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 او په ویدي سردونو کي مذهب په متونو وحدانیت د هندو
 

په هندو مذهب کي د خدای مفهوم او وحدانیت له آسمانی ادیانو سره څرګند توپیر لري. که څه هم، په لومړي نظر، 
ستش او طاعت کولو دین ښکاري خو څرنګه چي د یا د څو خدایانو د پر  Polytheismهندو مذهب د پولی تییزم 

وی په عقیده ټولي الري یوه خدای ته رسیږي او خدایان د یوه لوی خدای مختلف نومونه دي نو په دې حساب هره 
چي د هندو مذهب په وروستیو مرحلو کي  Trimurti - Trinityالره غایی هدف ته رسیږي. ټریموټی یا ټرینیټی 

برهما یعنی خالق، ویشنو یعنی ساتونکی او شیوا یعنی تباه کونکی قوت یې منځته راوړی دی، منځته راغلي دي، او 
 Dictionary of Philosophy andسره هیڅ توپیر نه لري.  Monotheismهم په حقیقت کي له مونوتییزم 

Religion P222 (Hinduism) 
نا پروردګار یو اعلی خدای دی چي د برهمن د کریش» ... سروپالي رادا کریشنان تر دې هم مخ ته ځي او لیکي

االهی صورت ته جلوه ورکوي. هغه واحد دی او یوازی هغه دی چي سیال نه لري او د ټولو االهی کیفیاتو، حتی 
متضادو صفاتو څښتن دی او له مادي کیفیاتو څخه په مطلق صورت خالص دی. هغه، وجود، شعور او سعادت 

کی، په هر ځای کي حاضر، مطلق عالم او مطلق قادر دی. هغه کوالی سي چي په دی... هغه ابدي، تغییر نه منو
هره شېبه چي یې زړه وغواړي خپل رنګ بدل کړي... هغه د ټولو شیانو پیداکوونکی او د دنیا مادي او فعال علت 

 ۳۶۳راداکریشنان، تاریخ فلسفه شرق و غرب. جلد اول ص « دی... 
رنګ لري؛ ځکه چي د خدایانو شمېر یې پخپله   Polytheismګوري نو د هندو مذهب ته چي سړی له لیري و

هندوانو او د هندو مذهب څېړونکو او پوهانو ته هم څرګند نه دی. له بلي خوا چي ورته ګورې نو د 
Hinotheism  رنګ لري ځکه چي د یوه لوی خدای ترڅنګ د نورو خدایانو وجود او قدرت هم مني. خو کله چي
او ځینو   Bhagavad Gitaبګاود ګیتا   Upanishadکو او معتبرو مذهبي کتابونو اوپا نیشاد د هغوی کالسی

نورو متونو ته مراجعه کوو نو هلته یوازي د یوه لوی خدای په باب خبر راکوي. د اوپا نیشاد د کانډوګیا 
Khandogya   د کتاب پیل د اومOm خالف، خاص شخصیت  په نامه کیږي. اوم، د هندوانو د نورو خدایانو په

 او وظیفه نه لري بلکه هغه یو جوهر او مفهوم دی چي د هرڅه علت ورته ویل کیږي.
 ذکر وکړي، چي اودګیتا نومیږي...« اوم » سړی باید تل د » 

د ټولي هستی جوهر مځکه ده. د مځکي جوهر اوبه دي، د اوبو جوهر نبات دی. د ټولو نباتاتو جوهر انسان دی. د 
د هغه کالم یا خبري دي. د کالم جوهر ریګویدا دی. د ریګویدا جوهر سماویدا دی او د سما ویدا  انسان جوهر

 « دی.« اوم» جوهر
هندوان د قربانۍ او نورو مذهبي مراسمو او دعاګانو په ترڅ کي د اوم، ټټ، سټ کلمات وایي چي دا ټول د 

 Bagavadد ویشنو لپاره راځي. د بګاود ګیتا سمبولونو حیثیت لري. اوم د برهما، ټټ د برهما د ذات او سټ 
Gita  :د اووه لسم فصل په دیرویشتم متن کي د دې دریو واړو سمبولونو په باره کي لولو 

د خلقت له پیل څخه دا درې کلمې، اوم، ټټ، سټ وویل سوې او د هغوی په وسیله مطلق حقیقت ته اشاره وسوه. » 
ونو په شکل، د ویدا د سرودونو د ویلو او، د ستر حقیقت د خوشالولو په برهمنانو دغه درې کلمې، د دریو سمبول

 منظور، د قربانیو په وخت کي ویلې.
قرباني کوونکی، هغه خدای » د شپږم فصل اووم سرود وایي:   Mitrayani Upanishadد میترایانی اوپانیشاد 

جاپاتي، ټول هغه چي موجود دي هغه خدای چي دا قرباني ورته کیږي، نذر، مذهبي سرود او قرباني  ویشنو، پرا
دی. هغه شاهد دی او د لمر په دایره کي پورته ځلیږي. په لومړي سر کي دا ټول یوازي برهمن وو. هغه واحد او 
الیتناهی وو. التیناهی په ختیځ کي، ال یتناهي په جنوب کي، الیتناهي په لوېدیځ کي، الیتناهي په شمال کي، پورته 

الیتناهي. هغه ته ختیځ او نوري سیمي وجود نه لري او نه ختیځ ته مخامخ ، نه کښته نه  لوړ. د  کښته، هر چیري
هغه اندازه نه لګوله کیږي. هغه الیتناهي دی. هغه له هیڅ چا څخه زېږېدلی نه دی. هغه نه په عقل کي راځي او نه 

ه کیږي هغه به یوازنی څوک وي چي یې څوک درک کوالی سي. هغه لکه فضا هر ځای دی او کله چي کاینات تبا
ویښ به وي. هغه له فضا څخه ټوله نړۍ ویښه ساتي چي یوازي خیال دی اویوازي د ده په اراده والړه ده او د ده 
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په ذات کي منحلیږي. هغه نور چي له لمر څخه ځلیږي او موږ ته رڼا راکوي هغه د ده دی. او هغه نور چي له بې 
 تودوخه چي په نس کي خوراکي مواد هضموي دا ټول له ده دي. دوده اور څخه راځي او هغه

هغه چي په اور کي دی، هغه چي په زړه کي دی، هغه چي په لمر کي دی هغه ټول یو دی. هغه څوک چي په دې 
 «حقیقت پوهیږي هغه له هغه واحد ذات سره یو کیږي.

هغه چي له » فصل داسي پیل کیږي: څلورم    Shvitashvatara Upanishadد شوي تاش وتارا اوپانیشاد  
هر رنګ څخه دباندي دی؛ هغه د خپل قدرت په زور ناپایه رنګونه پیدا کوي او په هغه کي خپل مطلب لري. په 
ابتدا کي دا ټول د هغه په وجود کي را غونډ سوي ول او په اخر کي ټول سره پاشل کیږي. ګوندي هغه موږ د ښه 

) اور( دی، هغه ذات ادیتیا ) لمر( دی، هغه ذات وایو) باد( دی، هغه ذات  فکر خاوندان کړي. هغه ذات آکني
چندراما ) سپوږمی( ده او هغه د ستورو ډک اسمان دی. ښځه، نارینه، ځوان، بوډا، ښایسته پېغله او هر څه ته یې. 

 «ستا داسي ذات دی چي په هغه کي هر څه لیده کیږي
نوم مهم کتاب کي، چي د نړۍ د تر ټولو ستري حماسې، مهابهارت د  دغه راز د بګاودګیتا یا د خدای سرود  په

کتاب، یوه برخه ده، له سره تر پایه د یوه لوی خدای د وجود او د هغه د اطاعت او بندګی په باب خبر ورکول 
جونا، کیږي. په بګاودګیتا کي د هندوانو یو لوی خدای ویشنو د الرد کریشنا په بڼه کي د یوه لوی جنګي ساالر ار

چي د ویشنو تر نظر الندي دي دی، او غواړي د خپلو تربرونو سره یې وجنګوي، تر منځ خبري دي. دا کتاب تر 
ډېره ځایه د سوال اوجواب په شکل دی او الرډ کریشنا د جنګي ساالر ارجونا سوالونو ته، چي نه غواړي دغه 

الرډ کریشنا، ارجوناته، د بګاودګیتا د لسم فصل په جنګ وسي، او دغه راز نورو فلسفي سوالونو ته جوابونه وایي. 
 دریم متن کي، د خپل ځان ورپېژندلو په باره کي، وایي:

هغه څوک چي ما په دې صفاتو پېژني چي نه له چا څخه زېږېدلی یم او نه ابتداء لرم او د ټولو کایناتو ستر بادار » 
 « اهی څخه خالص او له ټولو ګناهونو پاک دییم نو هغه په ټولو انسانانو کي داسي څوک دی چي له ګمر

 په اته دیرشم فصل کي وایي:
زه ټولو بې قانونیو ته د ځپلو وسیله او سزا یم. هغوی چي د بري په لټه کي دي زه د هغوی لپاره جنګي روح یم. » 

 «زه چي ِسر ساتم نو د خاموشی په معنا یم او چي د هوښیاری خبره سي نو زه عقل یم
 صل په نهه دیرشم متن کي وایي:د همدغه ف

اې ارجونا زه د ټولو موجوداتو تخم یم. نه حرکت کوونکی او نه داسي ساکن موجود سته چي زما له ارادې پرته » 
 «دي وجود ولري

اې د دښمنانو ځپونکې غښتلې جنګیالیه زما د خدایي څرګندونو او ښېګڼو ته انتها » په څلوېښتم متن کي ورته وایي: 
 «ا چي تر اوسه مي څه درته ویلي دي دا زما د بې انتهی پرېمانیو یوه ساده نمونه وه نسته. د

 د دیارلسم فصل په شپاړسم متن کي وایي:
ستر حقیقت د ټولو ژوندیو موجوداتو، متحرکو او غیرمتحرکو، څخه دباندي او په هغوی کي دننه اوسیږي. » 

هغه پېژندل او لیدل تر مادي توان وتلی کار دی. که څه هم څرنګه چي دا ستر حقیقت بې اندازې ظریف دی نو د 
 «چي له ټولو موجوداتو څخه ډېر لیري اوسیږي مګر ټولو ته تر هر څه ورنیژدې دی 

 د اووم فصل په دوولسم متن کي وایي:
د  په دې باید پوه سې چي ټول حالتونه، که ښه والی دی، که زړه سوی او احساس دی او که ناپوهي ده، زما» 

قدرت نښانې دي. زه په یوه معنا، هر شی یم؛ مګر زه مستقل یم. زه د هیڅ مادي موجود تر اثر الندي نه یم بلکه 
 «هغوی ټول په ما کي دي

 وحدانیت په ویدي سردونو کي:
پر ویدي سردونو باندي بحث کول د یوه لنډ مضمون تر حوصلې وتلی کار دی ځکه چي هغه څه باندي لس زره 

ي، چي طبعاً د سوونو کلونو په جریان کي بشپړ سوي او تر موږ پوري را رسېدلي دي. هندوان ویدي سرودونه د
بولي. موږ په دې لنډ   Apauruseyaسرودونه د انسان له قدرت څخه پورته او الهام سوی کالم یا اپروشا 

ې له څېړلو څخه هم مضمون کي، چي یوازي، په ویدي سردونو کي، د وحدانیت د موضوع ښودل دي، د دې مسل
 تیریږو او مخامخ خپل مطلب ته ورځو.

د ویدي سردونو په حساب، هري وروستنی یا غایي واقعیت دی. هري بګوان یا پروردګار دی او نور ټول روحاني، 
معنوي او مادي جهان د هغه لوی واقعیت د قدرت انعکاس دی. هري د خپل قدرت په زور دنیا له جهل څخه پیدا 

خلقت څخه وروسته یې پخپله ځای پکښي ونیوی او یا یې د خپل جوهر یوه برخه د ویشنو په شکل جهان  کړه او له
ته ننه ایسته. ویدي سرودونه وایي چي ویشنو پخپله یو الیتناهي وجود دی چي د هري له ال یتناهي وجود څخه بېل 

وجود ته هیڅ تاوان نه رسیږي او الیتناهي سوی دی خو که له الیتناهي څخه الیتناهي منفي کړو د اصلي الیتناهي 
پاتیږي. ګواکي هغه چي په دنیا کي د اوسېدونکي روح یا پریم آتمن په نوم یادیږي د هري یا کامل پروردګار د 

 ۷۶-۳۷۵کمال او عظمت ښکارندوی دی. راداکریشنان، تاریخ فلسفه شرق و غرب جلد اول ص ص 
هغه خدای چي ټول بنده ګان یې ترواک الندي دي او » ه منتره وایي: د اووم سرود نهم     Rigvedaد ریګویدا 

ټولي شته منی او پنځه ډوله جهانونه چي ټول مخلوقات ژوند پکښي کوي هغه یو ذات دی. یوازي د هغه طاعت باید 
 «وسي.
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خلکو باندي اې پوهانو! تل د هغه  سترخدای پرستش وکړی چي پر » د ریګویدا د څلورم سرود نهمه منتره وایي: 
مهربان او ساتونکی دی. هغه خلکو ته د طال او نورو په څېر ټولي مادي شته منی ورکوي او د عقل په څېر معنوي 
شته منی ورکوي. هغه قوي دي او ټولي شریفانه غوښتني مني او ورکوي یې. هغه د هغو کسانو دوست دی چي 

 «پوهان دي او پر سمه الر برابر دي
اې پوهانو! لکه څرنګه چي زه د هغه خدای ستاینه کوم چي موږ ته یې » پږمه منتره وایي:د دوه ویشتم سرود ش

ټولي شته منی را په برخه کړي دي او د اسمان او نورو جهانونو خالق دی او مرګ نه لري؛ زه یې د خپل ځان د 
وکړی. لکه موږ چي آرزو لرو  ساتني او پوهي د عطا کولو لپاره خواستونه ورته کوم نو تاسي هم باید د هغه ستاینه

چي د هغه د حق، عدالت، مهربانی او نورو صفتونو څښتنان سو او د هغه ټول هغه اوامر چي په ویدا کي یې کړي 
 «دي پر ځای کړو؛ تاسي هم باید همدغسي وکړی

ولو خوښیو او اې پوهانو! تاسی باید د هغه خدای ذکر وکړی چي د ټ» سرود دریمه منتره وایي:  ۸۱د پنځم کتاب د 
سولي بخښونکی دی. مځکه، اسمانونه او ټول مخلوقات د هغه ذکر کوي. هغه چي هر وخت په هرځای کي حاضر 
دی. هغه ځالنده خدای چي د ټولو کایناتو خالق دی او په خپل عظمت او قوت یې دا مادي نړۍ منځته راوړې ده. 

 « وښیو بخښونکی او د جهان خدای دییوازي هغه ذات د بندګی او طاعت الیق دی. هغه د ټولو خ
» سرود خدای په دریو نومونو بولي خو بیرته وایي چي خدای یو دی:  ۱۸۳۱د کتاب   Samavedaد سما ویدا 

خدای نور دی. هغه د اور روښانونکی دی. هغه خدای چي ایندرا بلل سوی دی هغه نور دی. په هر ځای او هر 
 او ټولو روښانو ستورو نور دی.  وخت کي حاضر خدای نور دی. هغه د لمر

خدای تر ټولو ستر نور دی. هغه روح دی، اور دی، برېښنا ده او له نوره ډک لمر دی. مګر دا ټول خپل نور له 
 خدای څخه اخلي. 

خدای د آګني، ایندرا او سوریا په نوم بلل سوی دی او هغه د ټولو نوراني اجرامو د نور منبع ده. هغه د نور تجسم 
 «تر ټولو تاریکیو برتر دی دی او

راسی ټولو هغو کسانو چي ریښتوني بنده ګان یاست، د زړه له » سرود کي راغلي دي:  ۳۷۲د همدغه کتاب په  
کومي، د خدای د عظمت سندره ووایاست. هغه د جهان یوازینی خدای دی. هغه موږ ته د خپل عظمت داستان 

ی. هغه دایمي دی او پر ټولو کایناتو باندي حاوي دی. هوښیاران هر بیانوي. هغه د ستایني وړ دی او هغه بهترین د
 «وخت د ده نوم یادوي. هغه ته ډیري الري ورغلي دي. هغه یو دی او په هر سرود کي ستایل کیږي 

اې دوستانو! د ستر خالق تر څنګ د بل هیچا د عظمت ستاینه مه کوی؛ تر څو د » سرود کي راغلي دي:  ۲۴۲په 
ونه وینی. مه پخپله ربړ ګالی او مه بل چاته آزار ورکوی. یوازي د هغه خدای ستاینه وکړی چي کله هیڅ غم مخ 

تاسي قربانۍ کوی هغه پرتاسي باندي برکتونه او خوشالی اوروي. په یوه آواز د هغه ستاینه وکړی او ویدي 
 «سرودونه په بار بار تکرار کړی

پانیشاد او پټانجلي کي هر ځای لیده کیږي هغه د خدای د وجود یو شی چي په ویدي سرودونو، بګاود ګیتا، او
لکه نور چي د شمعو په دوو » سرود وایي:  ۷۹صوفیانه تعبیر او کله کله وحدة الوجود دی. د سماویدا د کتاب 

کتارونو کي پټ وي او لکه نطفه چي د حاملې مور په ِرحم کي پټه وي دغه راز په هر ځای او هر زمان کي 
 دای د نړۍ په ټولو شیانو او موجوداتو کي پټ دی.حاضر خ

هغه ستر خالق دی او باید چي له سهاره ترماښامه د هغه عبادت وسي. ټول هغه کسان چي همېشه متوجه دي او 
 «صدقې ورکوي او تل ویښ وي باید د هغه سترخالق ذکر وکړي

شمال، په جنوب او تر مځکي الندي اې خالقه، کله چي په شرق، په غرب، په » سرود کي راغلي دي ۲۷۹په 
مخلوقات ستاڅخه مرسته غواړي ته په هر ځای کي هر وخت هغوی ته ورنیژدې یې. اې د ټول شر تباه 

 «کونکیه!انسانان ستا څخه په مختلفو الرو مرسته غواړي او ته د ټولو انسانانو په وجود کي دننه یې
یه! موږ تاته در نیژدې کیږو او دا مو آرزو ده چي باالخره سرود کي راغلي دي: اې د ستایني وړ خدا ۴۰۶او په 

ستا سره داسي یو سو لکه اوبه چي له اوبو سره ځای کیږي. موږ غواړو چي ستا د ثنا او صفت او ذکر له الري 
 «ستا په څېر صاف او شفاف سو

دونه په یوه او بل شکل د لکه مخکي چي مو وویل د ویدي سردونو شمېر تر لسو زرو زیات دی او تقریباً ټول سرو
 خدای د یووالي او وحدانیت په باب دي.

اکثریت هندوان پر تناسخ یا د ارواح پر انتقال باندي عقیده لري. دوی په دې عقیده دي چي کله انسان مړسي نو د 
ان، یا هغه د روح سره د ده د عمل په اساس سلوک کیږي. که یې بد عمل کړی وو نو روح یې بیرته په یوه بل انس

 په حیوان ننوزي اوکه یې ښه عمل کړی وو نو د روح د انتقال له عذاب څخه خالصیږي.
یوه افسانه وایي چي د ټولو انسانانو ارواح  له مرګ څخه وروسته سپوږمۍ ته، چي د اسمان دروازه ده، ورځي. 

کله چي سوال ورڅخه وسي هغه کسان چي نېکبخته وي ارواح یې د سپوږمۍ پر روښانه خوا باندي کښته کیږي او 
او جواب ووایی نو روح ته یې اجازه ورکوله کیږي چي اسمان ته والړ سي او که سوال ته جواب ونه وایي نو 
روح یې بیرته مځکه ستنول کیږي او په ماهي، چینجي، مرغه، زمري، چغال او نورو حیواناتو ننوزي. کله چي د 

ل ورڅخه کیږي چي ته څوک یې؟ که ده په جواب کي ورته وویل یوه سړي روح سپوږمۍ ته ورسیږي نو هلته سوا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئه رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

نو روح یې اسمان ته ځي. او که دغه ډول جواب ورنه کړي نو روح یې بیرته مځکي ته لېږل « زه ته یم» چي 
 A History of Muslim Philosophy Vol 1 P 23کیږي.  

نورو مقدسو کتابونو باندي عقیده درلوده. خو د  د هندوانو اتفاق ته نیژدې اکثریت پر ویدي سرودونو او پر خپلو
ویدي سرودونو په عصر کي داسي کسان هم وه چي نه یې پر ویدي سرودونو او نه یې د خالق پر وجود باندي 

ویل کېدل. هغوی له   Carvakaوه کارواکا   Atheistعقیده درلوده. دې کسانو ته، چي د خپل وخت اتییستان 
 باندي عقیده نه درلوده. دوی ویل:  Transmigrationو دغه راز د روح پر انتقال یا مرګه وروسته پر ژوند ا

While life is yours, live joyously 
None can escape Death’s searching eye 
When once this frame of ours they burn 
How shall it ever again return? 

 په خوښی یې تېروه چي ال ځواني وي
 نه چي بیا سبا دي پښېماني وي هسي

 د مرګي له سترګو نه سې پټېدالی
 که غریب یې که په برخه دي خاني وي

 چي د اور لمبې دي وسوځي ایره سې
 Ibid P 27نه به پاڅې نه به بیا زندګاني وي.    

او تقریباً ټول د کارواکا فکري مکتب د ویدي سرودونو سره یو ځای ژوند کړی دی. البته د هغوی افکار، کتابونه 
اشعار ځکه له منځه تللي دي چي عقاید یې د هند له ټولو خلکو سره، چي یا یې هندوییزم، یا جینیزم یا بودیزم ته 

 عقیده درلوده، مخالف ول.
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