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 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

  

 
 13/09/2015                 آریا رحمت:  ژباړه

 (پوهنتون کابل د)  رشید عبدالخالق پروفیسر:  لیکوال
 

 علمي کنفرانس ته اورولې وهۀ په انگلیسي ژبې لیکل شوې دا مقاله ډاکټر صاحب رشید په هندوستان کې یو

 دی شوی لیکل پښتو لرغوني په چې شهکار ستر بودیزم د:  پڼو میلندا
 

بودیزم په افغانستان کې یو له هغو موضوعاتو څخه دی چې د نړۍ ډېــرو پوهانو پرې لیکنې کړي دي. اکثریت دغه پوهان په 
اور دي چې بودیزم افغانستان ته د هندوستان د ستر بودایي پاچا آشوکا له پلوه راوړل شوی دی؛ آشوکا افغانستان، منځنۍ دې ب

 ــوالتیا درلودله. ېــر برخې ونیولې، آشوکا په دغو سیمو کې د بودیزم خپرولو ته لـــېیو شمـــ (معاصر ایران)آسیا او د پرسیا 
   

کې د بودایي  (پښتونخوا –معاصر افغانستان او د پاکستان شمال ـ لویدیځ )په دې باب په ختیځې آریانا ددې تر څنگ زما په باور 
پوهانو او نثر لیکونکو هڅې تر ټولو مهم فکتور دی. دغه سیمه په ډېرو پخوا وختونو کې د نامتو علماوو، د بشریت د پوهي د 

ــنه، بلخ یا بلیکا، د زرتشتي ېد بودیزم له دین او نظریې مخکې د باکتریا پالزمــــلو څانگو او ادیانو کور او ځاله وه. ېــالبــېبــ
بلخي عقیده  –ځایه معاصر ایران او منځنۍ آسیا کې خپور شو. دغه افغانـي ۀ باور او نظریې د زیږون زانگو وه چې له همدغــ

 ال تر اوسه په هندوستان او هم په ایران کې ډېـر پیروان لري.
 

کله په افغانستان کې د زرتشتي دین ځای نیولی دی؟ دې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره موږ کولی شو د منثورو بودایي بودیزم 
د افغانستان شمال ته بودیزم راغی نو یوې  متنونو د لیکواالنو، سیمه ییزو  روحانیونو او د علماوو  پر هڅو ډډه ولگوو.کله چې

کلونو تر منځ د تورخارستان الره وه چې د کشمیر د نامتو  (م. ز ۳۴۴او  ۴۱۳)ه هغه د الرې چې بودیزم ته الره پرانیستل
 یادوي. کلهانا وایي :ۀ ـې د توخارا په نامـــئتأریخ، راج ترنگیني لیکوال کلهانا 

 
یستل او دې جذب او واخ د موریا سترواکۍ د ایران د هخامنشي د سترواکۍ د ایراني پړاو ډېــري رسوم او اداري مصطلحات»

ـړېــو په اوږدو کې دوام وکړ. خو له دې سره سره چې په هندي ساتراپیو کې د ایران ژبه ېلړۍ په هندوستان کې د څو پــ
ــړېـو کې کله چې یونانیانو، پارتیانو او ساکانو په خپل وار د ېبرالسې وه کرار کرار ورکه او له منځه الړه. په ورپسې پــ

 (آریایي)دیځ کې خپلې واکمنۍ خپرې کړې نو یو ځل بیا د ایران د ژبې او دین د اغیزو له الرې، ایراني هندوستان په شمال لویـ
 (۷۳۰) (۱) «اغیزو خپل ځای وموند.

 
ــږو چې د بودیزم په خپرولو کې د ساکانو واکمنۍ مهمه ونډه لوبولې ده. السوندونه څرگندوي چې ساکان د ېاو موږ ټول پوهــ

ــدونکو نیکونه دي، دوی هماغه ساکان دي چې د پارتانو د ېـنـو او د هندوستان د شمال لویدیځو برخو د اوســافغانستان د پښت
 سیستان دولت جوړ کړ.  -ــې د ساکستانئهخامنشي د سترواکۍ په پوله کې 

 
لومړی دا چې ستر شهزادگی بودا په خپله د ساکانو د قوم   -ــواله ولېاو خپرولو ته لـــساکان له دوه وو اړخونو د بودیزم منلو 
ــې باور ئــر ساکي پوهانو په بودیزم ایمان درلود او ددې نظریې په سوله پالو اصولو ېله جرړې څخه وو؛ دویم دا چې یو شمــ

 و د آسیا تر سویل پورې وغځوله. کلهانا وایي :ــې د چین د لویدیځ ائدرلود. او هم همدوی ول چې د بودیزم لمن 
 
ــد نو همدا ښار ال تر دې دمه هم د ېته ورســ (2کوچ/کوش) 1ــړې وروسته کله چې چینایي زایر هیوان څانگېدوه نیمې پــ»
په دې مرکز کې د  6موکسه گوپتا 5ومنل شوه او هنیانه پال 4د هندوستان د کوچان الفبا د زده کړو مرکز وو. (3سکړته-سم)

                                                           

1
 - Hiuan-Tsang 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
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https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_milena_pano_boda.pdf
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چې یو سرښندویه ۀ ــدېنومــ 8پاچا چې په خټه د توخار له سلطنتي کورنۍ څخه وو، سووانا دیوا 7حقوقو مشر ډاکټر وو. د کوچا
ز  ۵۸۰په لوړې پاړکې /طبقې په منځ کې خپور شو او د  وو. بودیزم د تورکانو 9ــې سووارنه پوسپائبودایي وو، د پالر نوم 

 12ځای نیوونکی تونگۀ په الس بودیزدم ته را واوښت او دد 11د افغان مانک جیناگوپتا (10توپو)کال په شاو خوا کې ددوی خان 
عالم له سفر څلور  چینایيۀ وو، د هیون څانگ د لیدلو پر مهال یو بودایي وو. په حقیقت کې منځنۍ آسیا ته ددغــ 13چې، یگبو

ۀ ــې لیدلي ول او له همدغــئله خپلو لسو تنو یارانو سره د خان ماڼۍ ته ورغلی وو او له خان سره  14کاله مخکې َپربها کــَـَرمترا
سکړته هم د  –سم ۀ. ــې ورساوئز کال کې د بودایي تبلیغ مأموریت پر غاړه واخیست او تر چین پورې  ۶۲۶ــې په ئځایه 
( ۲) «ـــواد وو.ېسیمې کې د مذهبي او ادبي ژبې په توگې خپله ونډه ولوبوله، خـُـتن په خپله یو نامتو بودایي هـــپه  15ختن

(۷۳۱) . 
 

سره د خبرو  (سم زده کړیال)څخه جوړ شوی او له  (زدکړې)یعنی  (سکړه)او  (سم)د سم سکړته ویی یو پښتو ویی دی چې له 
ــې د ئښتو او توخاري ژبو ته ډېــره ورته وه او افغان فیاللوژست پوهاند عبدالحی حبیبي کولو په معنی ده؛ دا ژبه معاصرې پ

 معاصرې دري ـ فارسي ژبې مور بولي. 
 

                                                                                                                                                                                     

2
 - Kuch 

3
 - Samskrata 

4
 - Kuchan alphabet 

5
 - Hinayanist 

6
 - Moksagupta 

7
 - kucha 

8
 - Suvana Deva 

9
 - Suvarna Puspa 

10
 - T o-po 

11
 - Afghan monk Jinagupta 

12
 - Tung 

13
  ـب السطنتــة معادل راځي ـ ژباړونکیئمقام نوم دی چې تقریباً د نا لوړۀ یگبو : د تورکانو د سلطنتۍ کورنیو په منځ کې د یو Yagbuـ   

14
 - Prabhakaramtra 

15
 - Khotan 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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الره شي د بودایي دین په چوپړ کې د پښتو د ژبې ونډه ده. افغان مانکانو د بودیزم د خپرولو په ۀ ــر نــېهغه ټکی چې باید هــ
د فلسفې په تشریح کې تر خپلې شونې وسعې ښې هڅې کړي دي. په عین وخت کې په دې هکله د بودایانو دویمه ۀ کې او د هغــ

 شوری ډېــره مهمه وه چې په دې باب داسې لولو :  
 
وروسته چې په دین په توگې یوازې د بودایانو د دویمې شوری له تدویر ۀ بودیزم په افغانستان کې په حقیقت کې د یو »

مها »ــړۍ وروسته د ېیوه پــ  (د بودا له مړینې) «17مهاپري نیروانا»کې جوړه شوه خپور شو، دا شوری د بودا له  16ویشالي
له فکري مکتب څخه جال شوي ول، جوړه شوه او دا  19د مانکانو له پلوه چې د لومړي تیراودا یا پالي تیراودا «18سمگهیکا

ــد. دوی دلته خپل پیاوړي مرکزونه جوړ کړل. ویل ېته راورســ 20د ختیځ وروستۍ څنډې اودیانې ــوادېفکري خوځښت ددې هــ
کې استوگنه شوه، خو د دواړو ډلو تر منځ  21ــږي چې ددې فکري مکتب یوه بله ډله په هندوستان کې پاتې او په مهاتوراېکــ

ــړۍ د هغو ډبر لیکې له مخې جوته شوې ېومړۍ زېــږدېــزې پــد ل ــړېــو لپاره ټینگې پاتې شوې او دا خبرهېاړیکي د څو پـــ
چې په اودیانې کې موندل شوي دي؛ دا ډبر لیکې څرگندوي چې افغانستان، د بودیزم په ټول تأریخ کې د وروستۍ تیراودا یا د 

ورې چې د بودیزم ټغر د ــړۍ پېسانسکریت د تیرداودا د بودایي فکري مکتبونو ستر مرکز وو او تر لسمې زېــږدېــزې پــ
شته چې اودیانه د بودیزم د مهاسمگهیکا د فکري مکتب ۀ پیاوړي مرکز په توگې پاتې وو. شک نـــۀ ـړۍ وه د یوېټولیدلو پــ

د ستر فکري مکتب په توگې  (22سروا ستیودا)ــې د ئلرغونی لومړنی مرکز وو چې د خپل د پیدایښت له هماغو لومړیو څخه 
 «.23پرمختگ وکړ

 

                                                           

16
 - Veshali 

  

17
ــږي په عام ډول له مرگ ېنیبهانا ویل کــ : په بودیزم کې د سانسکریت ویی پري نیروانا چې په پالي کې پري Mahaaparinirvanaـ   

ي ته ځي. په بودای د کړاونو د کړۍ له بشپړولو وروسته نیرواناۀ مړینې وروسته د یو چا بدن د ژوندانــ ــږي، یعنی لهېوروسته نیروانا ته ویل کــ

ـې ئپري نیبهانا سوټا ده او بله مها   شوي دي یو له هغو څخه د پالي د ادب ادبیاتو کې د شکیاموني بودا د پري نیروانا په هکله ډېر څه ویل

  ستره مړینه یا د بودا مرگ دی. ـ ژباړونکی مهایانه مهاپري نیروانا سوټا ده. له دې څخه موخه

18
وروسته له لومړنیو فکري مکتبونو څخه وو او  ی د سترې سنگها په معنی ده چې د بودا له مړینې: دا سانسکریت وی Mahaasaamghikaـ   

 د بودیزم د مهایانې د پرانیستلو لپاره لومړنی فکري مکتب وو. ـ ژباړونکی ډېري پوهان په دې باور دي چې مهاسمگهیکا

19
 - Early Theravaada or Paali-Theravaada 

20
 - Udyaana or Uddiyaana 

21
 ښارگوټي نوم دی. ـ ژباړونکیۀ یو : مهاتورا د هندوستان د شمال په اوتر پَردیش کې د Mathuraaـ  

22
  - Sarvaastivaada معنی ده چې د تیراودا بودیزم له لومړنیو  د تیوري په «ټولو موجوداتو د هستۍ» : دا سانسکریت ویی له لغوي اړخه د

 فکري مکتبونو څخه وو. ـ ژباړونکی

23 - (C. S. Upasak  Role of Sarvaastivaada in Afghanistan)  
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سکړته کې ډېــري وییکي د سانسکریت دي او زه ډاډه یم چې په خپله د سانسکریت نوم هم له نومړي پښـتــو ویي سره  –په سم 
ــره راوړې ېکې د پښتو د لغاتو ډېــره شمــ «25اشتادیا»په خپل ستر اثر  24ژور تړاو لري. د سانسکریت ستر گرامر پوه پانیني

 پوهانو لپاره د هغوی د پلټنو په لړ کې د تعجب وړ گرځي.  ده او دا خبره د ډېــرېــو هندي
 

دي، دا اثر له بودایي نظریې او اصولو  (26میلینډا پوښتنې)یو له دغو سرچینو څخه چې د بودیزم په فلسفې پورې اړه لري د 
 وایي :  27ــږدې اړیکې شرحه کوي، کینت ریکسروثېسره د پــښتــنـو نــ

 
ۀ ــږو او په هغــېــې په هکله لږ پوهــئپړاونو په منځ کې یو جذاب پړاو دی او دا ځکه ځورونکی دی چې موږ دا د تأریخي »

 ــږو ډېــر فوق العاده دي.ېڅه چې پوهــ
 

ــدلې چې د هندوکش ېتیاتیري نندارې په هغو دنگو سلطنتي ماڼیو کې نندارې ته وړاندې کــ 28ــږو چې د یوروپیدیسېموږ پوهــ
ــږو چې ددوی په مسکوکاتو کې هیرکولیس او ېــې د منځنۍ آسیا دښتي ښکارېــدلې. موږ په دې هم پوهــئوړو څوکو به له ل

ــږو چې بودیزم په خپله په اصل کې یوه آته ایستي مذهبي فلسفه ېسره مغالطه شوي دي. موږ پوهــ 30، بکــَــس او شیوا29ویشنو
 اوښت. وه چې د مدیترانې په مرموز ډوله دین و

 
ــې د میلینډا پوښتنې دي، دا پوښتنې یو محاِور لري چې جسور مینندر دی، بربرانو مییندر له باکتریا ئد مهایاناوو په منځ کې یوه 
ــې د لویدیځ هندوستان پر یوې د پام وړ برخې باندې خپره کړه. د سمندر پر غاړو ان تر سویل، تر ئڅخه وایست خو خپله سوبه 

ــر مقابرو د مړیو ېــږي. په دوی کې د یو شمــېته او هلته د قبرونو د ډبرو پر مخونو یوناني نومونه لیدل کـــبمبیي پورې دل
ــر نورو ېــر نورو مقابرو ارواحې هندي رب النوعو او  د یو شمــېته ډالۍ شوي دي، د یو شمــ 31ارواح گانې بودا او بوداسفانو

 «32ــري دی ډالۍ شوي دي.ېـې نیمه نړۍ له مقبرې څخه لــئد خپلې خاورې خدایگوټو ته چې ټاټوبی 
 

                                                           

24
 - Panini 

25
 - Ashtadhyah 

26
 - THE QUESTIONS OF MILINDA 

27
 - KENNETH REXROTH 

28
ــې ژوند ئز پورې  م. ۴۰۶م. ز تر  ۴۸۰لیکونکی وو چې له ( نمایشنامه) اتر ننداره: د لرغوني یونان یو ستر شاعر او د تی Euripidesـ   

  کړی دی. ـ ژباړونکی

29
 - Hercules and Vishnu 

30
 - Bacchus and Shiva 

31
بودیزم کې دوی  ــږي چې عربي هم بوداسف لیکلی دی. په هنیانهېویی په چینایي کي بوداسف تلفظ کــ : د سانسکریت Bodhisattvasـ  

لري خو ۀ نو یو په یو نیروانا ته ځي چې نور له نړۍ سره سرو کار نـــ ــږيېارهټ بولي. هنیانه وایي کله چې یو څوک د بیدارۍ پړاو ته ورســ

څو نور کسان  ته الرښوونه وکړي تر وایي هغو کسانو چې حق او رښتیا موندلې ده دوی باید د حق تر څنگ ودرېــږي او نورو مهایانه بودیزم

 ــږي. ـ ژباړونکیېمهایانه بودیزم کې بودهسیتوا یا بوداسف بلل کــ هم د حق الرې ته راوکاږي. نو همدا کسان په

32
 - KENNETH REXROTH 1964 P. 1 
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 8تر 5 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

 

ــرولی کله چې یونانیان افغانستان ته راغلل او بیا هندوستان ته ننوتل، دوی دغې نیمه لویې ېشو هــۀ ــڅکله نــېموږ دا حقیت هــ
سیمې ته هیلینیستي هنر او ادبیات ډالۍ ــلگې په توگې دوی دې ېــر مهم ارزښتونه ډالۍ کړل، د بــېیو شمــۀ وچې ته د ژوندانــ

ـې د هندوستان شمال د گنگا او جمنا ئکړل، دوی له ځانه سره د گندهارا د مدنیت هنري مکتب ته راووړ یعنی له افغانستان څخه 
 دوی، ادبیات او هنر دواړه په ځانگړو الرو او بڼو راوپنځول. ۀ. ــږداوېد َدرو تر منیځ سیمو ته راولــ

 
پورې ال ۀ ــې َوده ورکړه. په زړئــلو څانگو کې مرسته وکړه او هغــو ته ېــالبــېسیمه ییز هنر  او د علم او فلسفې په بــدوی د 

موږ ته لیکي   34ژباړونکی رنجیت سیتارام پنډت 33دا ده چې د میلینډا پوښتنې په لرغوني پښــتــو لیکل شوي دي؛ د راج ترنگیني
 چې :

 
 35ــې اپوالداتس او مینندرئجاب د ایندوـ یوناني سلطنتي کورنیو د سالطینو په منځ کې تر ټولو نامتو سالطین د گندهارا او د پن» 

د سوبو په منځ کې آیودها، پتالي پوترا ۀ ، او دد(ــې ډېــر قومونه فتح کړلئمینندر هغه سلطان دی چې د الکسندر په پرتلې )دي، 
وایاتو کې د مینندر نوم د سلطان میلینډا په ډول څرگند شوی چې بودایي دین ته اوښتی راتلل. په هندي ادب او ر 36او سوراسترا

یادېــږي. میلینډا پڼهو ۀ په نامــ 38سره د مینندر مرکه د میلینډا پڼهو یا د میلینډا د پوښتنو 37وو. له نامتو بودایي فیلسوف ناگه سینا
شته؛ خو دا خبره په سایلون، برما ۀ ــې کومه کاپي په الس کې نـــئپه اصل کې په لومړیو کې په پښتو لیکل شوی وو چې اوس 

بودایي معبد کې ۀ ــړۍ په موجوده کاپۍ کې چې په جاپان کې په یوېاو  سیام کې د پالي متونونو او د څلورمې زېــږدېــزې پــ
 «39موندل شوې وه، ساتل شوې ده.

  
 ـلگې وړاندې کوم :ېبــــر ېالندې د میلینډا د پوښتنو یو شمــ

 
 ــږي. نو گرانه د همدې دلیل لپاره خلک مې گوټناستی بولي.ېنړۍ ځکه په څټ ځي چې په گناه ککړ شیان په کې تر سره کــ

 لرئ؟ ۀ صاحبه! ولې تاسو د نورو په شان ویښتان نـــ
 

پار د سر ویښتان او ږېــره خریي. او دا شپاړلس ــژندنې په ېگوټناستی د لوړې نړۍ په ژوندانه د شپاړلو بندیزونو د منښت او پــ
کړئ، ځالنده شیان ۀ کړئ، دا چې د ځانگړي راښکون لپاره جامې په تن نــۀ ښکال ونــ سینگار او دا چې  ۱موانعې کومې دي؟ 

 (فیټې)نه، ریتاړه وهئ، د هریړې تخمونه، رنگوۀ کړئ، غوړ او د ښکلي بوی شیان ونــۀ وهي، د گلونو امیلونه په غاړه نــۀ ونــ
کړئ او د خطرناکو او مضرو حشراتو شونتیا. ۀ غواړئ، د څڼو ولونه ښکاره نـــۀ کړئ، نایي را ونــۀ غوندئ، ږمنځ ونــۀ وانــ

ــږي او ځورېــږي، هو هغوی کله ناکله ساندې وهي، ژاړي او ېکله چې ددوی ویښتان پر ځمکه لوېــږي نو ویښتان ویرجن کـــ
هي او یا په بې پرواییۍ په بې حالۍ کې لوېــږي، او کله چې څوک په دغو او دوی وته ورته موانعو کې را ایسار خپل ټټرونه و

 ــروي چې تنکۍ او له ژور فکره ډکې دي. ېشي نو انسانان د حکمت او یا زده کړې هغه برخې هــ
 

                                                           

33 - River of Kings- Rajatarangini The Saga of the kings of Kashmir 

 

34
 - Ranjit Sitaram Pandit 

35
 - Appollodotus and Menander 

36
 - Ayodhya, Pataliputra and Saurastra 

37
 - Nagasena 

38
 - Milinda –Panho or Questions of Milinda 

39
 - Rajatarangini appendix 1’, P 745 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 6 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

 

 دي؟ۀ صاحبه! ولې ستاسو جامې د نورو انسانانو په شان نـــ
 

خو  ۲دي.ۀ ــدونکي نــېــلــېشان چې د دې نړۍ خلک ښکلې جامې اغوندي له پینځو غوښتــنو او هیلو، بــۀ گرانه هلکه! په هغـــ
خبرېــږي چې په ښکلو جامو کې ورته پټ او ۀ جامې اغوندي له هغو گواښونو او خطراتو نـــ (ژ–بودایي )هغوی چې ژېـــړې 

 دي.ۀ لپاره زما جامې د نورو په شان نـــ په گونډو ناست دي. د همدې دلیل
 

 ــږئ چې رښتونی علم او معرفت څه دی؟ېڅښتنه! آیا تاسو پوهــ
 

 40ــږم.ېباندې هم پوهــ (منترا)ــږم؛ او په نړۍ کې په تر ټولو ښه سرود ېهو گرانه، زه په رښتوني علم او معرفت پوهــ
 (ـــې سئ ـ ژئرا زده کولی )

 ــې سم.ئهو کولی 
 ــې کړئ.ئرا زده نو 

 دی؛ موږ کلي ته د صدقاتو د راټولو لپاره راغلي یو.ۀ ــې سم وخت نــئهمدا اوس 
 

ــې کور ته بوت ئــې گرځوله او هغه ئـ بیا نو ځوان ناگه سینا د ښاغلي روهنا له السه هغه کاسه واخیستله چې له ځان سره ۲۴
ــې ئاړتیا وه. او کله چې و ۀ ــې ورکړل چې ددئه برابر کړل او همغومره ــې په خپلو السونو ورته تنکي او کلک خواړئاو بیا 

ــې ویل : صاحبه! اوس نو هماغه ئـرې کړ نو ورته وېــې له کاسې څخه لـــئــې خالصه کړه او الس ئلیدل چې خپله ډوډۍ 
 سرود را زده کوئ؟

 
ــیت دې د ئدې ومنل او د خپل مور او پالر په رضا گرانه هلکه! هر کله چې تا ځان له موانعو څخه خالص کړ او پر ځان 

 ــې در زده کړم.ئگوټناستو خلکو جامې په تن کړې نو هغه مهال به 
  

ۀ ــې ویل : دغه گوټناستی وایي چې په نړۍ کې تر ټولو ښــئناگه سینا خپل مور او پالر ته ورغی او و [۱۲]ـ بیا نو ځوان  ۲۵
نوي شاگرد په توگه داخل ۀ ور زده کوي چې لومړی دین ته د یوۀ سرود تر هغو چا ته نـــ ــږي، خو دی داېسرود باندې پوهــ

ــیت ورڅرگند کړ؛ ان مور او ئاو مور او پالر خپل رضا شي. زه غواړم چې دین ته داخل شم او هماغه سرود زده کړم.ۀ نـــ
لت په بیعې ورته تمامه هم شي نو دا سرود دې زده ــې ال دا هیله هم وښودله چې که په دې الرې کې له نړۍ د رحئپالر خو 

ورپسې ښاغلي  (۱)ــرته به خپل مور او پالر ته راشي. ېــې سرود زده کړي او بــئچې زوی به ۀ کړي؛ هغوی گومان کاو
ۀ ــې د غرئــره کړه او بیا ېــې هلته تــئته بوت، شپه  44ته، ویگمبا وټهو 43له ځان سره د وتنیا گوټ ځي 42، ناگه سینا41روهنا

                                                           

40 -  p. 20 

41
 - Rohana 

42
 - Nagasena 

43
 - Vattaniya hermitage 

44
 - Vigamba Vatthu 
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 8تر 7 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

 

شاگرد په توگنې ومنل ۀ د ډلې په منځ کې ځوان ناگه سینا دین ته د یو 46ــرو ارهټانوېته بوت او د بې شمــ 45محفوظې ډډې
 . 47شو
 

ما خو اوس ستاسو جامې ومنلې او په  ــدلو وروسته، ښاغلي ناگه سینا، ښاغلي روهنا ته وویل :ېـ او بیا نو دین ته له منل کـــ ۲۶
 ځان مې کړې؛ اوس نو هماغه سرود راوښیــیه.

 
ور وښییم یا د  (48سوټنتا)ته لومړی څه شی ور زده کړم، ایا مباحثات ۀ د »ورپسې ښاغلي ناگه سینا له ځان سره سوچ وکړ : 

وه او ذکي دی نو پوه سو چې دی به په ډېــرې نو کله چې روهنا ولیدل چې ناگه سینا ډېــر پ »؟(49ابهدیما)دین ژورې خبرې 
 ــې د ابهدیما لومړی درس ورکړ. ئآسانې ابهدیما کې مهارت تر السه کړي نو له همدې کبله 

 
ــې ټوله ابهدیما له یاده کړه ئاو ښاغلي ناگه سینا به د ابهدیما له اورېــدلو وروسته هغه یوازې یو ځل تکرار کړه او په دې سره 

او د ښو، بدو، د بې تفاوتیو د خصایصو ستر ستر څپرکي او د څپرکیو په منځ کې دوه گوني او درې  50دهما سنگاڼيلکه :   –
ــږي ـ ېــې د موجوداتو د جوړونکو عناصرو له کتابه کــئچې اتلس څپرکي لري چې پیل  51ویبهانگه -(۱)گوني فرعي څپرکي 

چې د  53ُپگه له پڼاټي -ــږيېــدونکو څخه پیلـــېمعاوضه کــۀ معاوضې او نــله خپلو څوارلسو کتابونو سره چې له  52دهاتو کتها
ــلو حواسو توپیر او کومې ځانگړتیاوې په ځان کې نغښتې ېـالبــېــلو جوړونکو عناصر د توپیر شپــږ څپرکي، د بــېــالبــېبــ

چې د مبادیو،  56یماکه - 55ینځو سو ټکي لري چې یو ـ زر څانگې او زموږ پر مخالفینو تر پ 54کتها وټهو -(۲)لري او نور 
چې پر علتونو او دالیلو باندې لکه د نظریاتو دالیل او نورو  57او پټهانه -جوړونکو عناصرو او نورو بشپړونکي مسایل لري

                                                           

45
 - Guarded Slope 

46
 - Arahats 

47 - p. 21 

48
 - Discourses (Suttanta) 

49
 - Abhidhamma 

50
 - Dhamma Sangani 

51
 - Vibhanga 

52
 - Dhâtu Kathâ 

53
 - Puggala. Paññatti 

54
 - Kathâ Vatthu 

55 - p. 22 

56
 - Yamaka 

57
 - Patthâna 
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 8تر 8 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

 

لرئ. همدا ۀ ــــې بیا مطرح کولو ته نئشته. تاسو ۀ ــې اړتیا نــئصاحبه! بیا تکرار ته  [۱۳]ټولو باندې څلورویشت څپرکي لري. 
 ــې په خپله تکرار کړم. ئزما لپاره کافي ده چې بیا 

 
رالنډه کړم، غواړم  58پرته له دې چې ابهدیما پیتکه »ــې وویل : ئـرې ډلې ته ورغی او ورته ېبیا نو ناگه سینا د ارهټانو بې شمــ

او هغوی ورته اجازه ورکړه چې الړ شي. او  «هغه د ښو، بدو او د بې تفاوتو خصایو تر درو څپرکیو الندې بیا راسمبال کړم.
واړه کتابونه له یاده کړل. په دې سره ځمکه په بړچ بړچ و ۀ ښاغلي ناگه سینا د اوو میاشتو په اوږدو کې د بشپړې ابهدیما اوو

انه ورباندې د جنت ښورېــدله، خدایگوټو ورباندې ستاینې او لورینې ولورولې، د برهما خدایگوټو ورته السونه وپړقول او له آسم
ــرې ډلې هماغلته په ېگلونه راوورېــدل! او بیا نو د ارهټانو بې شمــ 59بویونه او د منداَرواۀ د صندل د لرگیو د دوړو خواږ

 ۀ. محفوظې غرنۍ ډډې کې ښاغلی ناگه سینا چې ال شل کلن وو د دین په لوړ مقام کې دین ته ومانـــ
 

جامې راتاو کړې  (بودایي)د دین بشپړ غړیتوب ته منل شوی وو، ښاغلي ناگه سینا پر ځان  ــې وروسته له دې چېئـ په سبا ۲۸
ــې راواخیست او له خپل استاد سره کلي ته چې د صدقاتو د راټولو لپاره د استاد وار وو الړ. او بیا ئاو خپل د صدقاتو کجکول 

ــې یوې خواته ئتشتپانې او بې مغزه استاد مې دی چې د بودا ټولې خبرې دا څنگه  »ــې په ذهن کې دا خبره راتاو شوه :ئ
 .«ــې ما ته ابهدیما راوښودله!ئــښودلې او لومړی ېکښــ
 پای

 ستاسو له زغم او حوصلې څخه مننه
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 - Abhidhamma Pitaka 

59
 - Mandârava 
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