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 شیخ او مرید:
جعه کولو اټولي ستونزي او سوالونه قرآن ته په مر يد اسالم په صدر او د خلفای راشدینو په زمانه کي خلکو خپل

له. د حضرت پیغمبر صلعم قولونو او احادیثو ته مراجعه کېدحلول. وروسته د قرآن د آیتونو د تعبیر او تفسیر لپاره 
پېړۍ کي میالدي کرار کرار دیني عالمانو او استادانو ته اړتیا پیدا سوه او مدرسې منځته راغلې. په اتمه او نهمه 

زهاد او په وروسته کي صوفیان منځته راغلل. خو لومړنیو صوفیانو، رابعه العدویه، ابراهیم ادهم، بایزید بسطامي، 
 چې روان درلودل؛ مګر د شیخ او مرید خبره مطرح نه وه. کلهیحسین بن منصور حالج او نورو طرفداران او پ

تصوف او صوفیان له شریعت سره په مستقیم ټکر کي راغلل او د حسین بن منصور حالج، عین القضات همداني، 
 ؛ذوالنون مصري، شهاب الدین سهروردي مقتول او نورو په څېر صوفیان د خپلو عقایدو د اظهارولو قرباني سول

، په لسمه د خپلو عقایدو د څرګندولو څخه ډډه وکړه. خلوتونو ته ننوتل او له ځانونو څخه د دفاع لپاره یېصوفیانو 
پېړۍ کي د مریدانو لښکري منځته راوړې. د شیخ او مرید ترمنځ د ارتباط لپاره یې اصول میالدي او یوولسمه 

 څوک «ال دین لهه لمن ال شیخ لهه.» کړل.  وتراشل او د خپل دې نوي بدعت د توجیه کولو لپاره یې احادیث جعل
لمن » شیخ په قوم کي لکه نبي په امت کي. « الشیخ فی قومه کالنبی فی امته.»شیخ نه لري هغه دین نه لري.  چې

 چې او داسي نور. په داسي حال کيشیخ نه لري شیطان یې شیخ دی  چې څوک «الشیخ لهه فالشیطان شیخهه.
؛ او صوفي او پر خوله نه ده راوړې ،د پیر په معنی ،ول ژوند کي د شیخ کلمهحضرت رسول صلعم په خپل ټ

 دا پدیده په هغه وخت کي له سره موجوده نه وه. چې تصوف ته یې په ژوند کي ځکه اشاره نه ده کړې
دو مسلمانان، د فتوحاتو په وخت کي، په تماس کي راغلل یوازي په هن چې له هغو کلتورونو او کلتوري حوزو سره

. د موجود ولاو د هغوی د اړیکو په ارتباط بشپړ قوانین او مقررات مذهب کي شیخ او مرید یا ګورو او شاګرد 
له میالد څخه لږترلږه اووه یا اته پېړۍ مخکي لیکل سوي دي، د ګورو او مرید ترمنځ  چې مانو په قوانینو کي،

ي هم، تقریباً ټکي په ټکي، کاپی سوي او وروسته اړېکي او آداب په تفصیل بیان سوي دي او په اسالمي تصوف ک
نور هم سخت سوي دي. د مانو په باره کي بحث موږ له موضوع څخه لیري کوي خو د ګورو او شاګرد په برخه 

 کي به یو څه تفصیل بې ګټي نه وي. 
 

 ګورو:
تېره بیا شاګرد باندي ګورو، په هندو مذهب کي، تر ټولو مقدس موجود دی او اطاعت یې پر ټولو هندوانو، په 

په هندي متونو او ادبیاتو کي، ګورو له خدای څخه نیولې تر ولي او استاد پوري، په مختلفو معناوو  واجب دی.
 اخیستل سوی دی.

ګورو یو روحاني مشر دی. هغه د خدایي قدرت استازی او پیغام رسوونکی ګڼل کیږي؛ ځکه نو د هغه شاګردان »
ځیني یې  چې غه زیات درناوی او اطاعت وکړي. ګورو معموالً مجرد وي که څه همتر هر چا د ه چې مجبور دي

برهمنا او یا شودرا وي خو ډېر زیات  چې ودونه کوي. هره طبقه او طریقه خپل ځان ته بېل ګرو لري. کېدالی سي
و کوالی یو څوک له خپل طبقاتي حقوقو څخه محروم کړي او بل ګور چې نفوذ او قدرت لري. ګورو کوالی سي

ټول ګورو ګان یو شان له یوې طبقې څخه شړل سوي سړي ته بیرته خپل طبقاتي حیثیت اعاده کړي.  چې سي
قدرت او صالحیت نه لري او واړه ګوروګان له لویو ګوروګانو څخه هدایت او صالحیت ترالسه کوي. او ځیني 

 ې بل ګورو مقرر کړي.وړوکی ګورو برطرف او پر ځای باندي ی چې وختونه لوی ګورو کوالی سي
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ګورو پښې په مینځلي وي، ټول  چې له ګورو څخه پاته سوي خواړه، له ده څخه پاته سوي د چښلو اوبه او هغه اوبه
دا ټول شیان  چې ګورو پښې ورباندي مینځلي وي او فکر کوي چې مقدس حیثیت لري او حتی خلک هغه اوبه چښي

 د هغوی وجود له چټلیو څخه پاکوي.
که د  چې دې احترام ترڅنګ، خلک د هغه له ښرا څخه ډېر سخت ویریږي او هندوان په دې عقیده دي د ګورو د

ګورو له خولې ښرا ووتله نو هغه حتما قبلیږي؛ حتی که دا ښرا هسي بېځایه او ظالمانه هم وي. د ګورو مریدان، د 
وي. د ګورو د کراماتو او خارق العاده خلکو د وېرولو او ګورو ته د احترام د جلبولو لپاره، راز راز کیسې جوړ

دا ټولي کیسې یې په سترګو لیدلي دي. د دې  چې قدرت په باره کي داستانونه جوړوي او هر یو شاهدي ورکوي
 د مریدانو دروغ معلوم نه سي، نو دوی، ډیري زیاتي کیسې، لیري پرتو ملکونو او ښارونو ته منسوبوي.  چې لپاره

مټه یې بولي. د لویو ګوروګانو د  چې خلوتونو کي اوسیږي او یا له خلکو لیري ژوند کوي ګورو معموالً په یو ډول
 معنا یې تخت دی او د وړوکو ګوروګانو ځایونه پاتا یا مسند نومیږي... چې اوسېدلو ځایونه سیمهاسانا نومیږي

که یې اوده نه وي کړی نو  که ګورو واده کړی وي نو د هغه له وفات څخه وروسته یې مقام زوی ته انتقالیږي او
 Classical Dictionary of« معموالً د ده له خپلوانو څخه وي، وربخښي.  چې لوی ګورو د هغه مقام بل چاته،

India  
تر مال  )ُزنار(هم بلل کیږي. اچاریا خپل شاګرد یا شاګردانو ته مقدس تناو  Acaryaاچاریا ،مذهبي رهنما یا استاد

 نۍ قوانین او د مذهب اسرار ښیي.تړي او هغوی ته د قربا
مقدس تناو یې تر مال تړل سوی وي او د خپل رهنما  چې هغه شاګرد دی Brahmacari په مقابل کي برهماچاري

په کور کي ویدا زده کوي او مطالعه کوي او هر وخت د خپل استاد په خدمت کي حاضر وي. برهماچاري باید په 
 چې درناوی وکړي؛ او بیا نو په ډېر احترام خپل رهنما ته خطاب وکړي. کله سهار کي لمر او په ماښام کي اور ته
هغه ناست  چې یې رهمنا قدم وهي دی باید قدم ورسره ووهي او کله چې . کلهیې رهنما والړ وي دی باید ودریږي

حرکت کي  هغه په چې وي نو دی باید کښته ورته کښیني. برهماچاري باید د خپل استاد هر حرکت تعقیب کړي او
ناست وي دی باید حتما کښیني. دی باید ویدا د خپل استاد مخي ته  چې وي دی باید حتما حرکت ورسره وکړي او

 په ګدایي یې پیدا کړې ده هغه باید د استاد مخي ته کښیږدي او چې کښیږدي او په دقت سره یې ولولي. هغه ډوډۍ
استاد  چې وکړي. برهماچاري باید په هغو اوبو غسل وکړي هر کله استاد اجازه ورکړه دی باید په خوراک پیل چې

استاد یې اړتیا ورته  چې یې د اوداسه لپاره استعمال کړي وي؛ او هر سهار باید د سون مواد او اوبه او بل هر څه
 ، برهماچاري.لري حاضر کړي. هغه کتاب

کړی دی، د ګورو له مرستي پرته،  په پنځه لسمه میالدي پېړۍ کي یې ژوند چې مشهورهندو صوفي، بهګت کبیر،
یوازي پر یوګا باندي په تکیه کولو سره سړی مطلق حقیقت ته نه  چې حقیقت ته رسېدل ناممکن بولي. دی وایي

هالک به سي. سړی باید د خپل  چې که څوک دغه ډول استاد ونه لري هغه په الره کي داسي ښوییږي» رسیږي. 
کړي او په دې توګه خپل ځان له دایمي مړکېدلو او بیرته پاڅېدلو څخه  خدای د نوم ذکر د خپل ګورو څخه زده

کبیر  خپل ګورو سره وینم نو خپل ځان ډېر په راحت او خپل ماغزه آرام احساسوم. له چې وژغوري. کبیر وایي کله
د هغه که خدای له سړي څخه ناراض سي نو ګورو به واسطه سي او که ګورو خوابدی سي نو  چې په دې عقیده وو

یې خبري کړي دي نو فیض  صرفسره  له هغوی چې سړی باید یوازي له حقیقي اولیاوو سره ملګری سي او چا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Rizvi, A History of Sufism in India Vol 1 P 380« ورته رسېدلی دی.

د هندو مذهب د بُت پرستی پر ضد یې ږغ پورته کړ، هم د ګورو  چې د سیکه مذهب موسس نانک یا ګورو نانک،
ابتکار  نه د وحدانیت او نه د ګورو مفکوره د نانک خپل چې او مرشد لرلو ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. که څه هم

دی بلکه له ده څخه اته نهه پېړۍ مخکي په هند کي هم د یوه خدای د لمانځلو او هم، حقیقت ته د رسېدلو لپاره، د 
خدای یو دی او هغه ریښتونی یا حقیقي خالق او  چې مرشد او ګورو درلودل الزم بلل سوي وه. نانک استدالل کوي

 ه سي کېدالی. نانک وایي خدای بې شکله دی او دا غیر ممکنه دهبڼد مطلق قدرت خاوند بادار دی. ځکه نو په هیڅ 
خدای یو دی نو له هغه سره یو ځای کېدل یوازي د ګورو له  چې هغه د بُت په شکل مجسم کړای سو. څرنګه چې

 الري ممکن دي. ګورو یا روحاني استاد پیغمبر او د خدای بشري استازی دی.
 چې ګورو د خدای تجسم نه بلکه یو استاد او عادي بشر دی. نانک وایي ېچ وایينانک، د هندو عقیدې په خالف، 

 چې بندګي یې وسي. څرنګه چې د ګورو اطاعت باید وسي او په کارونو کي مشوره ورڅخه واخیستله سي نه دا
ګورو هغوی ته د خدای الره  چې پر هغه باندي باور ولري ځکه چې ګورو د خدای پیغمبر دی نو شاګردان باید

د ښه والي لپاره په خپل استعداد پوه سي. هغوی ته د حقیقت  چې یي. نانک وایي ګورو له خلکو سره مرسته کويښ
 مادي او غیرحقیقي نړۍ په دام کي له لوېدلو څخه یې راګرځوي. نانک خپل ځان داسي ګورو بالهد الره ورښیي او 

 Great Thinkers of the Eastern World. P 241خدای د ده د الري خپل پیغام رساوه.  چې
البته ګورو نانک په هند کي د توحید او مرشد د تبلیغ موسس او مبتکر نه وو؛ بلکه له ده څخه پېړۍ پېړۍ مخکي، 
په هند کي د وحدانیت او د یوه خالق الري ته د رهنمایي کولو لپاره د پیر او مرشد تبلیغ سابقه درلوده. مشهور هندو 

هم یې یوه خدای ته عقیده درلوده او هم یې، د نانک په څېر، د  چې هندیانو څخه ووغو صوفي بهګت کبیر یو له ه
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مذهبونو وحدت تبلیغاوه او هم یې مرشد ته عقیده درلوده. نانک ځکه په خپل ادی ګرنت یا ګورو کرنت صاحب کي 
 توګه راوړو: د بهګت کبیر څو شعرونه اخیستي دي. د کبیر د دوو شعرونو منظومي ترجمې به د مثال په

 
 سترګي خالصي کړه جانان وګوره

 سترګي خال صي کړه د میني او هغه جانان ته ګوره
 دا ټول جهان ترې ډک دی دا ستا خپل وطن دی وروره چې

 را ویښ دي درته زړه کي چې حقیقي مرشد پیداکړه
 ِسر د میني به بیان کړي د بېلتون کیسه به وکي

 به درعیان کي د زړه سترګي به دي خالصي حقیقت
 هغه لوړ له کایناتو او برتر په بل جهان کي

 نړۍ ښار د حقیقت دی زړه کي ګرځي ډیري الري
 بېله الري تر هدفه د ورتللو هم سته چاري

 د خوښۍ اتڼ نڅیږي چې د جانان پر شا وخوا
 دایمي برکت ګوره هغه ځای کي پیدا کیږي

 په راز و پوهېدلو چې په دې حقیقت پوه سوو چې
 سته ځای د اخیستلو نه د شي د پرېښودلون

 هلته نسته اور په زړه کي د هر شي د درلودلو
 نه د حرص به وي سکروټي د خپل ځان د سوځولو

 دی پخپله د بې حده آرامۍ لره مکان دی
 غوړولی رنګ د میني پر جهان دیده پخپله 

 له شغلې د حقیقته تل رنګونه دي خوځیږي
 هر رنګ کي معلومیږي ټول شکلونه له ده ډک دي په

 ټول باغونه ښاخلې ډکي له ګلونو له غوټیو
 هلته ټوله فضا ناڅي او څپې دي د خوښیو
 هلته بتي په آسمان کي غوړولي وزرونه

 بې آوازه ساز ږغیږي پر بېخد وهي څرخونه
 ځلیږي چې هلته تخت د ال مکان دی په مابین کي

 ږيستر خالق ورباندي ناست دی او شغلې یې پورته کی
 بې حسابه یې لمرونه له شغلې څخه شرمیږي
 حقیقي آهنګ ږغیږي او د زړه تل ته رسیږي
 دایمي چینه روانه مرګ او ژوند پکښي بهیږي
 دی جوهر د حقایقو په ظاهر نېستي ښکاریږي
 په وجود کي یې هستي ده ماوراء ده له علمونو

 ځکه هیڅ علم تالی نه سي پاس د ده تر سرحدونو
 سرحده او ناپایه لوی جهان دی وروره هلته بې

 پکښي هیڅ نه ویل کیږي د بې نومه هستۍ کان دی
 نه یې شکل نه بدن وي نه لوی والی یې ښکاریږي

 په کوم نامه یادیږي چې زه به څنګه تاته وایم
 د خدای رحم پر کیږي چې تر دې ځایه هغه څوک ځي
 تر ده پوري رسیږي چې سي آزاد له مرګ او ژونده

 نه په خوله کي توري سته د توصیفونوکبیر وایي 
 نه بیان یې سي کېدالی په قلم په کاغذونو

 ګونګي ته مزه ورکړي خواږه شات خوږې شکري چې
 دی به څنګه بیان وکړي ځکه نه سي کړای خبري.

 

 ریښتونی مرشد
 په آرزو د هغه پیر یمه یارانو

 له ریښتوني میني جام ډک کړی دوستانو
 جام کړی پر سر پورته هم پخپله یو ډک

 هم یوه پیاله راواړوی زما لورته
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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 

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

 مي لیري کړي له سترګو نقابونه چې
 د خالق راکړي ریښتوني تصویرونه

 را څرګند کړي نا لیدلي جهانونه
 په ما واوري په پردو کي ورک سازونه

 راته وښیي خوښۍ دي که غمونه
 او له میني ماالمال یې وي لفظونه

 به وي منلیکبیر وایي هغه څوک 
 یې داسي پیر په برخه رسېدلی چې

 ډار یې نه وي پر دنیا له خطرونو
 مرشد یې اړوي له ګړنګونو چې

 ه انګلیسي متن څخه د جهاني ترجمهد رابیندرانات ټاګور ل
 

 نور بیا
 د مانو قوانین:
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