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 ۰۴/۰۲/۲۰۲۲         ترجمه انتخاب او د عبدالباري جهاني
 

 وحدانیت په هندو مذهب کي
 

دا عنوان له لومړي سره عجیب ښکاري ځکه چي موږ ټول هندوان بُت پرستان بولو چي د خدایانو شمېر یې 
ته  Alberuni’s India«کتاب الهند»ابوریحان البیرونی زرهاوو او حتی سل هاوزرو ته رسیږي. مګر کله چي د

 مراجعه کوو نو په دې برخه کي مو تعجب ډېر ژر لیري سي. البیروني د خپل کتاب دوهم فصل داسي پیل کوي:
وپیر ت یم یافته او بې تعلیمو خلکو عقیدهپه هر ملت کي د تعل پر خدای باندي د هندوانو د عقیدې په باره کي

تعلیم یافته کسان کوښښ کوي چي د یوې مفکورې یا عقیدې مطلق شکل وپلټي او ځانونه پوه کړي او سره لري. 
عمومي منل سوي اصول ونه مني. خو بې تعلیمه خلک یوازي په هغه څه قانع وي چي د دوی حواس یې حسوي او 

چي د مذهب خصوصاً پسي نه ګرځي او  دا خلک په تفصیالتوهغه څه مني چي تر دغه وخته ورته ویل سوي وي. 
عقاید او منافع څرنګه سره  د هغوی په اړهپه باره کي یې څه اورېدلي وي هغه مني او دې ته نه ګوري چي اوقانون 

 وېشل سوي دي.
هندوان د خدای په باره کي په دې عقیده دي چي هغه یو دی، دایمي دی، هغه نه پیل او نه ختم لري، ټول کارونه په 

او ساتندوی دی. هغه په  خپله اراده کوي، قادر مطلق دی، عالم مطلق دی، ژوندی دی، نورو ته حیات بخښي، حاکم
به او نه له هیڅ شي سره مقایسه کېدالی سي. نه خدای خپله پاچهي کي واحد او مطلق دی. نه له هیڅ شي سره مشا

 ته هغوی خپلو ادبیاتود چاته ورته او نه کوم شی هغه ته ورته دی. د دې لپاره چي دا عقیده وسپړو نو موږ به 
 وي.او آوازې د نورو خبري لیکني اساس د مراجعه وکړو ځکه چي که داسي ونه کړو نو بیا به مو 

په کتاب کي راغلي دي چي یو شاګرد له استاد څخه پوښتنه کوي چي هغه څوک دی چي  Patanjaliد پټانجلي 
 موږ یې بندګي کوو او د هغه له بندګۍ څخه برکت ترالسه کوو؟

 استاد ورته وایي:
ه څخه برکت غواړي ضرورت ک عمل ته چي د هغه په وسیله له دهغه دایمي او واحد دی. هغه د انسان هیڅ نې»

هغه د انسان غه داسي موجود دی چي څوک یې د خپلو بدو اعمالو له کبله له قهر څخه و وېریږي. نه لري او نه ه
د هغه ذات له ازل  تر فکر او عقل لوړ دی. نه له مکروهاتو او نه له ښېګڼو او نېکو شیانو سره د مقایسې وړ دی.

علم او له ماهیت دا حکم کوي چي څخه په هر څه خبر دی. بشریت، چي د علم او پوهی خبري کوي د هغه ذات او 
مخکي یې علم نه درلود په داسي حال کي چي د خدای له ذات سره د نه پوهي خبره نه راځي ځکه چي څخه پوهي 

 د هغه علم ازلي دي.
 شاګرد وروسته پوښتنه کوي:

 خدای پر دغه صفتونو برسېره، چي تا یاد کړل، نور صفات هم لري؟
 :استاد په جواب کي وایي

لوړ دی، مګر نه په مکان کي؛ ځکه چي د هغه ذات عالي دي او د هر ډول مکان تر پولي بهر دی. هغه په هغه 
مطلق ډول ښه دی. دا داسي ښه والی دی چي ټول مخلوقات هغه ته رسېدل غواړي. دی پخپله علم دی. داسي علم 

 چي له هېري او نه پوهني څخه فارغ دی.
 شاګرد وایي:

 هغه خبري کوي اوکنه؟ته دا ویالی سي چي 
 استاد وایي:

 تر هغه ځایه چي دی پوهیږي هغه خبري کوي.
 شاګرد سوال کوي:

او د هغو پوهو اولیاوو څه توپیر دی چي د خپلي پوهي او علم په باره کي خبري  که خدای خبري کوي نو بیا د ده
 کوي؟

 استاد وایی:
پوهه په وخت کي ترالسه کړې ده او داسي وخت وو  هد دوی ترمنځ توپیر وخت دی. ځکه چي دې پوهو کسانو خپل

چي دوی نه پوهېدل او دا خبري یې نه سوای کوالی. دوی د خبرو له الري خپله پوهه نورو ته انتقال کړه. ځکه نو 
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د دوی خبري او د علم السته راوړنه په مکان او زمان کي منځته راغلې ده. څرنګه چي خدای له زمان سره هیڅ 
ري نو هغه له ازل څخه پوهیږي او خبري کوي. دا خدای وو چي په بېلو بېلو طریقو یې، د لومړیو ارتباط نه ل

ه برهمن ته یې کتاب ورکړ. بل ته یې الره خالصه کړه چي یوموجوداتو په باره کي، له برهمن سره خبري وکړې. 
اسي توان ورکړ چي د کتاب په متن یې د تفکر کولو دته له ده سره خبري وکړي او دریم ته یې الهام وکړ او هغه 

 یې ځان پوه کړ.
 شاګرد بیا پوښتنه وکړه:

 خدای له څه وخته څخه پوهیږي؟
 استاد په جواب کي ورته وویل:

د هغه علم له ازل څخه تر ابده پوري دی. داسي وخت نه وو چي هغه نه پوهېدی. د هغه پوهه له خپل ځان څخه ده 
السه کړی چي یو وخت یې نه درلود. دی په ویدا کي خبري کوي او دا هغه ترنه دی او داسي علم یې هیڅ وخت 

 کتاب دی چي برهمن ته یې رالېږلی دی. 
 د هغه خدای ستاینه او لمانځنه وکړه چي د ویدا له الري یې خبري کړي دي او تر ویدا مخکي یې هم خبري کولې.

 شاګرد پوښتنه وکړه:
 ود د حواسو له الري درک کېدالی نه سي؟ته څرنګه د هغه عبادت کوې چي د هغه وج

 استاد په جواب کي ورته وویل:
جود ثبوت دی. چیري چي خبر او رپوټ موجود وي د دې معنا دا ده چي هغه باید یوه شي ته ود هغه نوم د هغه د 

ی له دپه هغه نامه بلل کیږي. چي اشاره وکړي. او چیري چي یو نوم موجود وي هلته باید داسي شی موجود وي 
دی او حواس یې درک کوالی نه سي. خو روح هغه درک کوالی سي او فکر د هغه په کیفیت  ټحواسو څخه پ

پوهیږي. د هغه په باره کي فکرکول د هغه له عبادت کولو سره معادل دی او کله چي دغه تفکر په مسلسله توګه 
 «دوام وکړي نو د هغه درک او شناخت ترالسه کیږي.

 .توګه، په خپل مشهور کتاب کي، خپله عقیده بیانويهندوان په دغه 
او ارجونا  Vasudevaراتلونکې لیکنه مي د ګیتا له کتاب څخه، چي د مهابهارتا یوه برخه ده او د واسو دیوا 

Arjuna .تر منځ خبري دي، را اخیستې ده 
زه چي د ته خاتمه ورکوالی سي. زه هغه جهان یم چي د منځته راتللو آغاز یې معلوم نه دی او نه یې مرګ وجو»

نه هر عمل کوم مطلب مي پاداش او انعام نه دی. زه د موجوداتو په کومه خاصه طبقه پوري اړه نه لرم. زه دا سي 
او د بلي دښمن یم. ما خپلو مخلوقاتو ته د هر چا له استعداد او وړ تیا سره سمه  یم چي د مخلوق د یوې طبقې دوست

و هر څوک چي ما له خپل استعداد سره سم پېژني او کوښښ کوي چي په خپلو اعمالو کي برخه ورکړې ده. ځکه ن
د خواهشاتو په کمولو سره خپل ځان ماته مشابه کړي نو د هغه ځنځیرونه سستیږي او په اسانی سره ژغورل کیږي 

 «او آزادیږي.
 واسو دیوا په همدغه کتاب کي وروسته وایي:

نو د پوره کولو لپاره د خدای په سیوري کي پناه اخلي. مګر که د هغوی قضیې ته اکثر انسانان د خپلو آرزوګا» 
متوجه سې نو پوه به سې چي هغوی د خدای له صحیح پېژندلو څخه ډېر لیري دي. ځکه چي خدای هر چا ته 

ني. څرګند نه دی نو یو څوک ښایي خدای د خپلو حواسو په وسیله درک کړي. نو له دې امله دوی خدای نه پېژ
ځیني کسان د خپلو حواسو د درک تر سرحد نه سي تېرېدالی. ځیني تر دغه سرحد تېر سي مګر د طبیعت د قوانینو 
د پوهني تر پولي تېر نه سي او په دې ونه پوهیږي چي تر طبیعت برسېره داسي څوک سته چي هغه نه له چا څخه 

د درک وړ نه دی په داسي حال کي چي د خدای  د هغه جوهر د هیچا د علم په زور زېږېدلی او نه څوک زېږوي.
 «علم ټول شیان په برکي نیسي

ځیني په دې عقیده دي چي خدای د ټولو  هندوان پخپلو منځونو کي د عمل پر تعریف باندي اختالف سره لري.
ی په اعمالو اختیار په الس کي لري او د ټولو پیښو علت دی او په نتیجه کي دا ټول د خدای عمل دی چي د دو

وسیله اجراء کیږي. نور بیا په دې عقیده دي چي دا ټوله اعمال د خدای له خوا نه راځي بلکه نور منابع او خاص 
 چي ایا دعمل او طرح کیږي په کتاب کي دا سوال Samkhyaعلتونه دي چي یو عمل منځته راوړي. د سمخیا 

 په مسله کي د عقایدو اختالف موجود دی؟تر منځ، چي د هغه په وسیله عمل منځته راځي،  Agentواسطې 
او ماده حیات نه لري؛ او هغه خدای چي پر خپل  ژوندی نه دی ځیني کسان وایي چي روح» ب ورکوي: استاد جوا

قدرت تکیه دی دا دواړه سر یو ځای کوي او بیرته یې سره بېلوي. ګواکي په حقیقت کي خدای پخپله د عمل واسطه 
دی. عمل له ده څخه راځي. دی پخپله روح او ماده پر حرکت راولي؛ لکه ژوندی او قوي موجود چي مړ او 

 ورکوي. کمزوري موجود ته حرکت
نور بیا په دې عقیده دي چي د عمل او واسطې اتحاد د طبیعت په وسیله منځته راځي او په هر څه کي دغه عادي 

 جریان دی چي د زیاتېدلو او کمېدلو سبب کیږي.
کي راغلي دي چي هر موجود له پوروشا  Vedaچي واسطه پخپله روح دی ځکه چي په ویدا  ځیني نور بیا وایی

Purusha مان پوري تړلې ده جهاني ( څخه راځي. ځیني وایي چي واسطه زمان دی ځکه چي نړۍ په ز ،) روح
تناو پوري تړلی وي او د پسه حرکت په دې پوري اړه لري چي تناو ټینګ دی او که  وه قويلکه پسه چي په ی
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شی نه دی بلکه د  د حرکت اجازه ورکوي. او ځیني وایي چي عمل بل هیڅترکومه ځایه سست دی او هغه ته 
 مخکي اجراء سوي عمل بدل دی.

دا ټول عقاید غلط دي. حقیقت دا دی چي عمل له یوې مخي په ماده اړه لري. دا ماده ده چي روح یې په ځان کي بند 
کړی دی. د دې سبب کیږي چي روح یوې او بلي خواته، په مختلفو شکلونو وګرځي او باالخره یې خوشي کړي. 

ول هغه شیان چي په ماده پوري اړه لري له هغې سره په عمل کولو کي مرسته کوي. مګر طه ده ټځکه نو ماده واس
 «روح واسطه نه ده ځکه چي هغه د مختلفو وظیفو د اجراء کولو استعداد نه لري. 

لي یا بې نیازه او خیر رسوونکی بو Ishvaraدغه د خدای په باب د تعلیم یافته خلکو عقیده ده. دوی هغه ایشورا 
مګر د خدای تر  ت مطلق بولي.انیدوی د خدای وحدچي له چا څخه د بدل انتظار نه لري او هر څه وړیاورکوي. 

څنګ چي هر څه د واحد په حیث څرګند سي هغه په حقیقت کي د اشیاء تعدد دی. دوی د خدای وجود ریښتونی 
ده که فکر وسي چي ټول نه نا ممکنه  وجود بولي او وایی هر څه نور موجودات د هغه په وسیله موجود دي. دا

 ناممکنه ده که څوک فکر وکړي چي دی نسته او نور شیان موجود دي.نیستي دي او دی موجود دی مګر دا شیان 
که موږ د تعلیم یافته خلکو له منځه روان سو او بې تعلیمه خلکو ته ورسو نو موږ باید مخکی له مخکي دا منلې وي 
چي هغوی د خدای په باره کي ډیري زیاتي مختلفی نظریې او عقیدې لري. ځیني خو یې بیخي مکروه او زشتي 

ني عقیدې چي خدای ته د انسان صفتونه ورنقلوي، مثالً په اسالم کي ځینظریې لري البته دا په هر مذهب کي سته. 
یا جبریه عقاید او یا هغه کسان چي خلک د مذهب په باره کي له بحث کولو څخه منع کوي او دغه راز نور. هره 
مذهبي جمله چي خلکو ته انتقالیږي باید چي د الفاظو په انتخاب کي یې نهایت احتیاط وسي. مثالً ځیني هندوان وایی 

یوه نقطه ده. د دوی مطلب دا دی چي هغه ته د بشر هیڅ ډول صفت ور کول کېدالی نه سي. ځیني بې  چي خدای
ی نه پوهیږي چي په دغه وتعلیمه هندوان له دې څخه داسي نتیجه اخلي چي خدای د نقطې په څېر کوچنی دی. د

غه ځای نه پاتیږي او باالخره جمله کي د نقطې د استعمال څخه هدف څه دی او څشي بیانوي. بې تعلیمه سړی پر د
وایي چي نه بابا خدای تر دې ډېر غت دی او هغه د لسو ګوتو په اندازه اوږد او د لسو ګوتو په اندازه پلن دی. 
ستاینه دي وي هغه خدای لره چي تر اندازه کولو او اعدادو برتر دی. دغه راز که موږ ووایو چي خدای هرڅه 

. نو بې تعلیمه سړی حتماً فکر کوي چي لیده یوازي په سترګو کیږي او تر نه دیویني او له هغه څخه هیڅ شی پټ 
ي او په دې توګه به غواړي چي یوې سترګي دوې ښې دي نو دی به فکر وکړي چي خدای به حتماً زر سترګي لر

 ول عالم کي د هغه هر وخت حضور تصور کړي.په ټ
م څخه سم درک کوالی نه سي، دغه ته ورته تصویرونه جوړ بې تعلیمه هندوانو هم، چي د خدای له وجود او مفهو

کړي او پر هغو یې خپلي جوړي کړي افسانې بناء کړي دي. دغه غلط تصویرونه او بېځایه نه منونکي افسانې 
ً په هغو طبقاتو کي زیاتي دي چي د علم د زده کولو اجازه نه لري او موږ به وروسته بحث ورباندي  خصوصا

 Alberuni’s India PP 27-32 وکړو.
د کتاب په حواله لیکي چي پاچا  Vishnu Dharmaدغه راز البیرونی د هندوانو د یوه مذهبی کتاب ویشنودرما 

پاریکشا، چي د بریګو له کورنۍ څخه وو له ستانیکا څخه، چي د مذهبی علماوو د ټولني مشر وو، پوښتنه وکړه 
خدای » اوسانا له قوله او هغه د برهمن له قوله ویل چي د چي هغه چي خدای څوک دی. ستانیکا د ساونوکا له قوله 

« دی». دا غیرممکنه ده چي موږ ووایو دانه اول او نه آخر لري. هغه نه له چا څخه زېږېدلی او نه څوک زېږوي
باره کي فکر په نه دی. زه به څرنګه د داسي مطلق ښه « دی»دی او دا هم غیر ممکنه ده چي موږ ووایو دا 

کر وکړم وکړای سم چي هغه ټول د ده له سخاوت څخه سرچینه اخلي او څرنګه به د داسي مطلق بد په باره کي ف
ه داسي عبادت وکړم چي د هغه حق دي ادا کړم؛ دی. زه څرنګه کوالی سم د هغچي ټول د ده د غضب محصول 

 Ibid P 77« وکړم. د ده ذکر و تلیوازي له ده سره لګیا سم ا ولي نړۍ څخه مخ واړوم اوپرته له دې چي له ټ
د ذکر په ( انجلی د کتاب مفکوره، د حقیقت )خدای پټد  مدغه کتاب په اووم فصل کي لیکي چيالبیرونی د خپل ه

یوه شي ته تر څو پوري چي ته » ځکه د هندوانو دغه کتاب وایي برخه کي، د صوفیانو مفکورې ته ورته ده. 
چي هغه!؛ نو ته پر وحدانیت باندي عقیده نه لرې. مګر کله چي حقیقت پر هغه شي باندي، چي  اشاره کوې او وایې

ته اشاره ورته کوې، حاوي سي او هغه محو کړي په هغه صورت کي نور نه اشاره کونکی سړی پاتیږي او نه 
 «هغه شی پاتیږي چي سړی اشاره ورته کوي.

باندي د  Pantheismالوجود یني داسي فصلونه سته چي پر وحدةالبیرونی وایي د دوی په مذهبي کتابونو کي ځ
خدای( څشي دی. هغه داسي جواب ورکوي: دوی عقیده ښیي. مثالً د دوی له یوه تن څخه پوښتنه کیږي چي حقیقت )

 کي یو نه دی. که زه یو ځل بیا دنیا ته راسم Spaceزه څرنګه هغه ونه پېژنم چي په ذات کي یو دی او په مکان »
ت کي به ستول سم په هغه صورنه نو هلته به زه له هغه څخه بېل سوی یم. او که زه بیرته ونه زېږم او دنیا ته وا

 « تل به د هغه په وجود کي ورک یمسم او  زه بې وزنه
 ټول شیان ترک وهه او ته به په بشپړه توګه موږ ته را ورسېږې. ته به موجود» البیروني وایی ابوبکر الشبلی ویل

او موږ ته زموږ په باره کي څه نه سې ویالی نورو ته نو ته به  ستا عمل زموږ په څېر ويتر هغه چي ته  یې مګر
 «به ځکه اشاره نه سې کوالی چي ته به زموږ سره یو یې
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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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ما » څخه پوښتنه وسوه چي د تصوف دغه مقام ته څرنګه ورسېدی؟ هغه په جواب کي وویل: له ابویزید البسطامی
خپله خودي داسي پرېښودله او ومي غورځوله لکه مار چي خپل پوست وغورځوي. وروسته مي خپل ځان ته وکتل 

 Ibid PP 87-88« او ومي لیدل چي زه هغه یعني خدای وم.
غه مثال، چي وایی خپل پوست مي لکه مار پرېښودی، په زید بسطامی دپه زړه پوري خبره خو داده چي د بای

په اوپانیشاد کي له » اوپانیشاد کي، چي له اسالم څخه څه باندي زرکاله مخکي لیکل سوی دی، په عین شکل وینو
و عملي ده د یوځای کېدلتنه کیږي او د مطلق وجود سره د بنمطلق وجود سره د ِسري یا صوفیانه یوځای کېدلو غوښ

خپله  دنیایی بلل کیږيالري چاري ښیي. د اوپانیشاد اصلي مطلب دا دی چي سړی باید له ټولو هغو شیانو سره چي 
کله چي د انسان په زړه کي ټولي غوښتني او خواهشات له منځه والړل نو انسان دایمي ژوند  عالقه وشلوي.

یږي. لکه مار چي د مېږیانو له کور سره زوړ پوست پیداکوي او مرګ مفهوم له السه ورکوي. انسان برهمن ته رس
 «صلي وجود یې د تل لپاره ژوندی ويپاتیږي او اپر خپل ځای اچوي نو د انسان ظاهری وجود هم دغسي 
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 مأخذونه                  
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