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 مــنـور بـودا د دين او دنيا په  مينځ  کې
 

 کالونه وروسته٧٠٠له مړينې نه نږدې ) ء(د موسی کې] نيپال[روڼ  آنـدی بودا په کاي#وستو

ھغه  د . کې  يې له  نړۍ سترګې پټې کړې وې. م. ق۴٨٠ نږدې په او.) م. ق۵۶٣نږدې (زيـږٻدلی و
د امريکايي اکاډميسن او  د تاريخ د  پوھاند ولپيرت  ولولئ .سکيا قوم  د  مشرپه کور کې زيـږيدلی  و

 کتاب

Stanley Wolpert, A New History of India (١٩٨٢ ed.). 

   د اکتوبر٢٠٠١ه  او اوږده جګړه کې د کال په  تود لومړي خـپـل د  د يويشتمې پيـړۍ تمدن

په ځای د باروتو  شفا  او زموږ انسانانو په وينا کې ھم د روغتيا.   نيټې  راھيسې يرغمل شو٧له  
زړه .  جاله جوړه کړې ده، او کــړکـيچـن شعـور د انسان انسانيت ته مورچل نيولی دی وږمې

 پيـړۍ د وحشي شوي انسان له  ځانګړتياو نه کډوال سوانـدتيا،  مينه  او  متقابل درناوی د يويشتمې
د ھرچا په توصيه او مشوره کې، د مشورې او روغ نيت په ځای  تــاوتــريخوالی او شـډله  . شوي دي

  .وينا دٻـره شوي  دي

په  روغ شعـور او عــقـل انسان ځان د . الفاظ  د دې تومنـه لري چې ګټه يا تاوان ورسوي
موږ د خپلې کم فکرۍ  او خپلې ويــنا لپاره حساسه تــله نــه .  Uر ته سـمــولی شياو ميـنې انسانيت

پـه  زموږ احساس او شعـور.  لـرو موږ د زړونو  د خوښۍ لپاره د زړه له  کومي پـيـغام نـــه. لـرو
  .يرغـمـل  شوي دي اوسنـۍ مادي نړۍ کې

را چـا پير ) بصارت(دنه او سترګه ورتوب بـوديـزم د انسان په خپله  تجربه، اخ#قـو، Uرښـو
 په دې ډول  بوديــزم د. او تعـصب ته پـکـې اړتــيـا نه ليـدل  کيــږي  د چا  تسلۍ ،  روحانـيــت.  دی

ھوښيارتيـا او  .کوم خالـق عــبادت پکې ځای  نـــلـري د ھـرچا  ھـغــه خپـل سـرې  عــقـيـده ده چې
په دې آنـد  * َاUن وټـس او فيلسوف ختــيـزپــوه انګــرٻــز .  غـټـې ستـنې ديروښـانـتـيا د بـوديـزم دوه

  بلکې ھـغـه څه ته  ورته برٻــښــي چې په  لويـديــزه. فــلسـفه ده، نه  دين دی چې بــوديـزم نه

بـودا يو  ځانګړی ساه  په دې ډول. ويل کيـږي) سـايکـو تـيـراپـي(ساه درملنه  نــړۍ کې ورته
بلکې له عـقـيدو نه په . وايي چې بوديزم  ديــن  نه دی، عقـيدوي نظام نه  دی اUن وټس .درملګر و

اوس به مو د بودا د يو څو اقـتباسونو سره اشنا  .بوديــزم عـمـل او تـمــريـن دی .خـپــلواکۍ وUړ دی
 (١٩٧٣-١٩١٥) Alan Watts (*کړم

 

 د  بودا خپله وينـا

 

  .»چې فکر يې  کوووږ ھغسې  کيـږو م«

“What we think, we become” 
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 »نشي سوځـيدلی، انسانان بې له معنوي ژونده  ژونـد نشي کولی لکه شمع چې بې له اوره«

“Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a 

spiritual life.” 

 »، سپوږمۍ او حــقيـقــتلمر: درې  شيان د اوږد وخت لپاره پټـيدلی نشي«

“Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the 

truth.” 

ھغه څه دي چې انسانيت  ژونـد ارت زړه، له  مينې  ډکه وينا، د خدمت او زړه سوانـدتيا«
 ».راتازه کـوي

“A generous heart, kind speech, and a life of service and 

compassion are things which renew humanity.” 

د خپل  غضب له امله مجازات نــشـئ ، بلکې د خپل غضب په واسطه به  مجازات    تاسې به«
 ».شئ

“You will not be punished for your anger, you will be punished by 

your anger.” 

 ».صلحه له دنـنـه راځي، بـھـر يـې مـه لـټـوئ«

“Peace comes from within. Do not seek it without.” 

 ».له زرو تـشـو الفاظـو نه، ھغه يو  لـفظ ډٻـر ښه دی  چې سوله راولي«

“Better than a thousand hollow words, is one word that brings 

peace.” 

 ».تاسې ھغه څه کـيـږئ چې فکر يې کوئ. فکر ھر شی دی/ذھــن«

“The mind is everything. What you think you become.” 

 ».نفرت د نفرت له Uرې پای ته نه رسيـږي، خو يواځې د  مينې له Uرې؛دا تلپاتې قاعده  ده«

“Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the 

eternal rule.” 

دي ملګری خورا ښه خپلوان تحفه ده،رضايت خورا غټه شتمني ده، يو اعتما روغتيا خورا غټه«
 ».غـټه نيکــبـختي  ده دی، آزاد ذھن  خورا

“Health is the greatest gift, Contentment is the greatest wealth, a 

trusted friend is the best relative, Liberated mind is the greatest bliss.” 

ستاسې خپل بې غوره فکر يې چې  هستاسې خورا بد غليم درته دومره ضرر نشي اړولی لک«
 ».درته اړوي

“Your worst enemy cannot harm you as much as your own 

unguarded thoughts.” 

 ».غضب  ساتل د زھرو څښلو ته ورته دي، او توقع لرئ چې بل څوک به مړ شي«
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“Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other 

person to die.” 

 ».څخه ده د بشري ژوند  په اوږده سفر کې عـقيده له خورا ښو  يارانو«

“On the long journey of human life, faith is the best of companions.” 

 ».د موجوديت  ټول پټ راز دا دی چې وٻـره  ونـلــرئ«

“The whole secret of existence is to have no fear.” 

 ».ول مخلوق مھربان اوسئ؛ دا خورا ښه  دين  دیپه  ټ«

“Be kind to all creatures; this is the best religion.” 

که  څه   وئ نسبت دٻته چې نورو ته ګران روغه دا  ده چې منـفور وئ ځکه ھمدغـسې ياستئ،«
 ».ھم  دغسې نه  ياستئ

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what 

you are not.” 

 

 پــايــــــله

 بودا په څرګنده ژبه وايي چې نه  غـواړي  عـبادت  يې وشي، خــو  د دې ھـــيله لـري چې کـه

داسې بـرٻـښي چې بوديـزم د فـلسفـې او دين  په مينځ کې ميــنځګړې  .ته يې پام وشي Uرښودنو 
که چيرې کوم « ليکي چې  نامتو فـزيکـپـوه  آلــبرت آينـشتـايـند شلمې پـيـړۍ  .مفکـوره  يا فـلـسفه ده

 ».دين د نوو علمي اړتـيـاو سره پوخـ# شي، ھـغه به بوديـزم وي

“If there is any religion that could cope with modern scientific needs, 

it would be Buddhism.”- Albert Einstein 
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