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 ۰۷/۰۲/۲۰۲۲            عبدالباري جهاني
 

 وحدانیت په هندو کالسیک مذهبی ادب کي

 

که څه هم چي د برهمن د وحدانیت او د نړۍ د وجود څخه د انکار نظریه د هندو مذهب په کالسیکو کتابونو، په تېره 

 Shankaraبیا بګاود ګیتا او اوپانیشاد، کي موجوده وه او موږ په مخکني مضمون کي اشاره ورته وکړه خو شنکره 

چي په وروسته کي، پر اوپانیشاد، بګاودګیتا او ویدي سردونو باندي د عالی تبصرو او خپلو اشعارو له  686-718

فلسفې په وړاندي کولو سره  یاد دوه والي ضد Advaitaد ادویتا ( وبلل سو، رهبر او مذهبي مشرامله شنکر اچاریا )

ادویتا څخه مطلب دا دی چي په کایناتو کي یوازي برهمن په هندي مذهبي افکارو کي یو خاص تحول راووست. د  یې

یا د ټولو خالق اوسیږي او نور ټول شیان زموږ تصور دی. شنکره په دې عقیده وو چي خدای یو دی خو شکلونه یې 

بېل دي. دی وایی لکه پیسې، طال، غوږوالي او نور زیورات چي موږ یې وینو د خالق مختلف اشکال دي او په حقیقت 

 . A Classical Dictionary of Indiaبل هیڅ شی موجود نه دی.  له خالق څخه پرته، ،کي

په   Pantheismپه خپل لنډ ژوند کي یې د وحدةالوجود کاله یې ژوند وکړ خو ۳۲که څه هم چي یوازي  شنکره

د هغه نوم دایمي  برخه کي داسي تبصرې ولیکلې او داسي اشعار یې ایجاد کړل چي د هند په مذهبي ادبیاتو کي یې

 Georgeانګلیسی فیلسوف او پروفیسر برکلېکړ. په حقیقت کي، هغه په اتمه میالدي پېړۍ کي هغه څه وویل چي 

Berkley 1685-1753  .په اته لسمه میالدي پېړۍ کي مطرح کړه 

ټولو مشخصاتو څخه  برهمن تر ټولو لوړ حقیقت دی. د هغه په مقابل کي ذهني او عیني مفاهیم هیڅ دي. برهمن له»

پاک دی او هغه ته هیڅ صفت نه ورکول کیږي. هغه نه د زمان په قید کي راځي نه شرایط مني او نه تغییر کوي. هغه 

 Great Thinkers of«ی نه سي او له تصور څخه برتر دیداسي موجود دی چي د هغه په باره کي هیڅ ویل کېدال

the Eastern World P 215 

برهمن( او غیر او برهمن تر منځ د ارتباط په هکله یو عجیب نظر لري. دی وایی جهان له واقعیت )شنکره د جهان 

نیستي( سره تو پیر لري. جهان ځکه واقعیت نه دی چي نفی کیږي او غیر واقعیت یا نیستي ځکه نه دی چي واقعیت )

عي نه دي خو په حقیقت کي یې د واقعیت په خپل مقابل کي واقعیت لري. دی وایی د نړۍ موجودات که څه هم چي واق

یو بل رنګ منځته راوړی دی. شنکره وایي چي جهان له واقعیت، غیرواقعیت او ذهني وهم او تصور ټولو څخه بېل 

 دی.

شنکره وایی که څه هم چي خالق نړۍ ایجادوي مګر د هغې څرګندېدل یا تظاهر پر ده باندي هیڅ اغېزه نه لري. دی د 

ال ورکوي چي په خپل کمال سره یو شی د بل په رنګ ښیي. که څه هم چي خلک نه پوهیږي او یوه جادو ګر مث

هغوی هغه څه ویني چي جادوګر غواړي په دوی یې وویني مګر جادو ګر پوهیږي چي خبره څه ده او د اشکالو په 

ي بلکه د واقعیت د تحریفولو نه یوازي د اذهانو د غولولو قدرت لر نفسیا   Mayaمایاوایی تغییر نه غولیږي. شنکره 

زور هم ورسره دی. دی وایی یوازي دا نه ده چي موږ برهمن د برهمن په شکل نه وینو بلکه موږ هغه ته د بل شي 

بیا مونو مایا نه سي  په ګومان ګورو. دی وایی کله چي یو ځل موږ واقعیت ته د جهل پر ځای د علم له نظره وګورو

چي موږ څرنګه برهمن د برهمن په شکل لیدالی سو او پر ځانونو باندي حاکم جهالت  غولوالی. اوس نو سوال دا دی

 Ibid P 217 به څرنګه له منځه وړو.

بېلولو لپاره علم او پوهه الزمه ده. کله چي دا پوهه تر د شنکره وایي د برهمن د پېژندلو او له غیر واقعیت څخه د هغه 

دا دی چي دا پوهه  یوازینی واقعیت دی. اوس نو سوال سي چي برهمنالسه سي نو جهل له منځه ځي او سړی پوه 

څرنګه ترالسه کیږي. شنکره د علم د ترالسه کولو او برهمن پېژندلو لپاره د یوه مرشد او ګورو د پیدا کولو او د 

 برهمن د درک کولو لپاره د څلورو مرحلو توصیه کوي:
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 تشخیص وکړای سي.ترمنځ یعنی د جهان او برهمن تر منځ  : سړی باید دا توان ولري چي د ظاهر او واقعیت۱

 : سړی باید د ټولو خوندونو او دنیایی عیشونو آرزو له السه ورکړي.۲

: سړی باید دا توان ولري چي له ټولو شیانو سره عالیق وشلوي؛ صبر وکړي او پر خپل هدف باندي تمرکز وکړي. ۳

 یا له جهل څخه خالصون ته رسېدل غواړي. Mukshaشا : سړی باید د زړه له کومي آرزو ولري چي موک۴

شنکره وایي کله چي څوک له ځان سره دا فیصله وکړي بیا نو باید یوه مرشد یا ګورو ته کښیني. د هغه ټولو هدایتونو 

ته غوږ ونیسی. د خپل استدالل او منطق په زور، خپل ځان د ګورو په هدایتونو او الرښودنو پوه کړي او د عقل او 

تر دې وروسته نو یوازي په پوهه بسیا نه سي بلکه پرله پسې ذکر وکړي او تل وپېژني.  Truthاستدالل په زور حق 

 Ibid PP 217-18ووایي چي ته برهمن یې. باالخره متوجه کیږي چي زه برهمن یم او سړی برهمن کیږي. 

 خزانه

 اچاریا شنکر

 کیږي.ا کړه په کلماتو یې بیان نه هغه خزانه چي ما پید

 ماغ او عقل هغه نسي درک کوالی. د

 زما عقل لکه د ژلۍ توپان د شعور په پراخه لمن کي پرېوتی.

 له یوه څاڅکي سره ولګېدم او ټول ویلي سوم او له مطلق وجود سره یو ځای سوم.

 او اوس، که څه هم چي بیرته بشري شعور ته را ستنېږم.

 زه هیڅ نه وینم او نه هیڅ اورم.

 چي هیڅ شی زما سره توییر نه لري.زه پوهېږم 

د نجات شپږ قطعې له نظم څخه یې ښکاري چي شنکره، د ده په ګومان، هغه مقام ته رسېدلی دی چي ده فکر کاوه د 

عقل په کار اچولو او رسېدلي ګورو په انتخابولو سره هر څوک ورته رسېدالی سي. شنکره له شیوا سره، چي په 

 بل شکل دی، یو ځای سوی او پخپله شیوا سوی دی.حقیقت کي، د واحد برهمن یو 

 د نجات شپږ قطعې

 یم نه عقل زه نه دماغ

 ه د وجود په دننه کي بې آوازه ږغېږمن

 نه سترګي، نه غوږونه، نه پزه نه خوله یم

 نه اوبه یم، نه اور، نه مځکه نه هوا یم

 هوښیاري زه آګاهی او برکت یمزه 

 زه شیوا یم زه شیوا یم

 ژوند قوت یم او نه د حیات لپاره هوایمزه نه د 

 نه اووه ترکیبه او نه پنځه پوښونه یم

 نه ژبه، نه السونه، نه پښې او نه د تکوین کومه آله یم

 زه هوښیاري زه آګاهي زه برکت یم

 زه شیوا یم زه شیوا یم.

 نه له چا سره تعلق لرم او نه نفرت په ما کي ځای لرالی سي
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 غرور، نه حسادت په هیڅ توګه زما کېدالی سينه حرص، نه ګمراهي، نه 

 زه نه وظیفه یم، نه شته مني یم نه خوښي یم

 زه هوښیاري زه آګاهي زه برکت یم

 زه شیوا یم زه شیوا یم

 مه نه شر یم، نه درد یم نه خوښي یمزه نه خیر ی

 نه معبد یم نه مقدس کلمات یم نه مقدس اور یم او نه ویدا یم

 ي زه برکت یمزه هوښیاري، زه آګاه

 زه شیوا یم زه شیوایم.

 زه نه مرګ لرم، نه شک او شبهه لرم او نه په کومه خاصه طبقه پوري اړه لرم

 او نه له چا څخه زېږېدلی یملرم نه پالر، نه مور

 زه نه د چا ورور، نه ملګری، نه ګورو او نه مرید یم

 زه هوښیاري، زه آګاهي زه برکت یم

 زه شیوا یم زه شیوایم

 نه له چا څخه بېل سوی، نه نجات یمزه 

 نه داسي شی یم چي په حواسو دي درک سم

 زه تر ټولو افکارو او اشکالو برتریم

 زه هر چېرته یم او هیڅ چیري نه یم

 زه هوښیاري زه آګاهي زه برکت یم

 زه شیوا یم زه شیوا یم.

 Two Suns Rising PP 181-182 

په څېر عجوبه ډېر لږ پیدا سوي  Jnaneshwar ( 1271-1293)د هند او ښایي د نړۍ په تاریخ کي به د جنانیشور 

وي. هغه یوازي دوه ویشت کاله ژوند وکړ خو په دې منتهی لنډ عمر کي یې د هند پر روحاني جهان باندي دومره 

لقب وګټی. د ده تر وخته   King of the Saintsژور اغېز وکړ چي د هند په روحاني نړۍ کي یې د شاه اولیاء 

ود ګیتا کتاب یې پوري د هند مذهبي کتابونه د سانسکریټ په  ِسري ژبه لیکل کېدل. خو ده دا عنعنه ماته کړه او د بګا

ي ژبه ترجمه کړ بلکه داسي مقدمه یې ورباندي ولیکله چي تر اوسه پوري د هند په روحاني آثارو نه یوازي په مراټ

 Ibid P 176له تر ټولو سترو اثرونو څخه شمېرل کیږي.  کي یو

جنانیشور خپل ټول لنډ عمر شعر لیکلو، کتاب لوستلو، تبصرو لیکلو او ذکر او عبادت ته ورکړی وو. هغه په دې لنډ 

نورو د یوه خدای د ذات په باره کي او، د شنکره او  عمر کي یو کتاب شعرونه ولیکل. د کریشنا په نوم یوه لیکنه یې

 یوځای کېدلو په باب د ده د فکر یوه نمونه ده. د هندو جوګیانو په څېر، له هغه ذات سره د انسان 

 کریشنا

اهري وجود کي ورک یم نو دا څوک دی چي د جهان په شکل غوړېدلی دی؟ دا که څوک وایی چي زه د نړۍ په ظ

ي د سرو زرو یوه ټوټه دي په زېور کي د کېدالی سي چي یو سور غمی دی په خپله ځال کي پټ سي؟ کېدالی سي چ

کارېدلو سره خپل ماهیت ته تغییر ورکړي؟ آیا د لوټس ګل د نورو غوټیو تر څنګ ورکیږي؟ کله چي د جوار دانه 

وکرل سي او له هغې څخه په سل ګونو دانې پیدا سي نو د جوار دانه له منځه ځي او که یې عظمت ال هم څرګندیږي؟ 

 نسته چي زما د لیدلو لپاره څوک د جهان پردې لیري کړي ځکه چي زه پخپله ټول جهان یم. نو دې ته هیڅ ضرورت
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ځکه نو سړی باید د توپیرونو له مفهوم څخه تېر سي او ما له خپل څنګه سره وپیژني. سړی باید دا فکر ونه کړي چي 

زما څخه توپیر لري. لکه د طال یوه کوچنۍ ټوټه چي د طال له یوې لویي ټوټې سره هیڅ توپیر نه لري. دی باید په دې 

را بېلېږي مګر د هغه منبع دوام دی. لکه د مځکي پر مخ باندي  پوه سي چي د نور یوه شعاع څرنګه له خپل منبع څخه

واړه ذرات او د همیالیا د غره پر سر  د واورو یو څپرکی ټول ارواح په ماکي اوسیږي. موج که لوی دی که وړوکی، 

فکر  له اوبو سره توپیر نه لري. نو سړی باید په دې وپوهیږي چي زما سره هیڅ توپیر نه لري. څوک چي دغه ډول

 Ibid PP 200-201لري هغه ماته وقف دی. دا د علم او پوهي معراج دی او دغه د یوګا جوهر دی. 

د هندو مذهب له هغو سل ګونو شاعرانو، لیکواالنو او مذهبی مشرانو څخه چي یوه خدای او ضمناً یې وحدةالوجود ته 

ودرا کي یې هم ال په ټیټه طبقه یعنی جوال پوري عقیده درلوده یو هم بهګت کبیر دی. څرنګه چي په ډېره ټیټه طبقه ش

اړه درلوده نو نه یې چاته د زېږېدلو او نه یې د وفات نېټه معلومه ده. ډېر زیات مورخین په دې عقیده دي چي هغه به 

د پنځه لسمي پېړۍ له دریمي لسیزي څخه د شپاړسمي پېړۍ تر لومړیو کلونو پوري ژوند کړی وي. دوی ځکه دا 

ي چي یو خو بهګت کبیر د یوه مشهور هندو صوفي رامانندا مرید وو او هغه په دغو یادو سوو کلونو کي اټکل کو

ژوند کړی دی او دغه راز یوه تاریخي کیسه د بهګت کبیر او سلطان سکندر لودي د مخامخ کېدلو بیان کوي نو باید 

یده لري او دغه راز د هند وا یوه خالق ته عقچي هغه به په پنځه لسمه پېړۍ کي ژوند کړی وي. بهګت کبیر له یوې خ

 د ډېرو نورو هندو شاعرانو په څېر وحدةالوجود او د مذهبونو وحدت ته معتقد دی. 

 یوڅښتن

 څوک به تاته پر سجده سي اې خالقه د ملکونو

 څوک به ستا ستاینه وکړي په سجدو په طاعتونو

 خلوت د بندګۍ دیهر زاهد ځانته جوړ کړی خپل 

 په خدمت د هغه خدای دی چي یې جوړ کړ په السونو

 هره ورځ ورته سجدې کړي خدای په یاد د هیچا نه دی

 هغه خدای چي هم کامل دی هم خالق د جهانونو

 لس خدایان یې کښېنولي د سینو په بتخانو کي

 یو به ورنه سي تر خدایه تر پاچا د اسمانونو

 هغو په خوله ایرې دي څوک چي پښو ته د صنم ځي د

 هغه ستر خالق ال بل دی هغه لوړ تر معبدونو

 هره ورځ الس و ګرېوان وي خپلي الري بولي سمي

 که جوګي دی که صوفي دی که زاهد د خلوتونو

 چي لیدلي یې د میني پلوشې د خپل خالق دي

 کبیر وایي وروڼو واوری هغه خالص له عذابونو.

 کافي وو هم یوازي هم

 له آغازه هم یوازي هم پوره له خپله ځان وو

 هم بې شکله هم بې رنګه هم مطلق هغه یزدان وو

 نه آغاز وو نه مابین وو نه انجام چا پېژندلی

 نه وې سترګي نه تیاره وه او نه نور وو ځلېدلی

 هغه وخت چي مځکه نه وه نه هوا نه اسمانونه
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 چېرته اورونهنه اوبه وې او نه خاوري او نه بل 

 نه ګنګا وو نه جمنا وو نه روان وه لوی سیندونه

 نه دریاب نه سمندر وو نه څپې نه یې موجونه

 نه د خیر او شر درک وو نه موجود وه کتابونه

 نه ویدا وو  نه قرآن وو نه قدیم زاړه متنونه

 کبیر وایی هغه وخت چي د عمل نه وې خبري

 پایانه یې ژوريستر وجود په ځان کي ډوب وو نا 

 نه خوړل کړي نه چښل کړي نه ژوندون کړي نه مړ کیږي

 نه لباس لري نه شکل نه یې رنګ چاته ښکاریږي

 نه مقام نه طایفه یې نه یې نوم چاته عیان دی

 دا بې شکله بال کیفه څه بیان کړم څه یې شان دی

 نه یې رنګ چاته معلوم دی نه بې رنګه په هیڅ آن دی

 ه اوسیږي بې وطنه ال مکان دی.په هیڅ ځای کي ن

 

د هندو او مسلمان د مذهب او  به په هند کي، په تېره بیا په هغه وخت کي چي کبیر ژوند پکښي کاوه، ډیرو لږو کسانو

د داسي ه وازه خوله نارې وهلې چي هغه عبدات ځایونو د یو ځای کېدلو د ږغ د پورته کولو جرأت کړی وي. کبیر پ

نوم نه لري او د ټولو بنده ګانو خالق او خدای دی. ویل کیږي چي کبیر په ژوند کي هندو او  خالق بنده دی چي اصالً 

مسلمان مریدان درلودل او دغه علت وو چي کله وفات سو مسلمانانو یې د ښخولو او هندوانو یې د سوځولو دعوه 

 کوله. 

 که خدای په مسجد کي دی

 اوسیږيکه دننه په مسجد کي خدای 

 ور رسیږي ته د نړۍ واکداري چا

 او که رام د درمسال په بُت کي ناست دی

 د چا کار دی چي دباندي څه پیښیږي

 په ختیځ کي دی هري غرب کي هللا دی

 ستا په زړه کي رام کریم دواړه هستیږي

 په نړۍ کي نارینه دي او که ښځي

 د ده شکل یې اخیستی دی پاییږي

 د هللا دیچي کبیر مخلوق د رام او 

 یو مي پیر بل مي ګورو دی را رسیږي.
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