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 تصوف او اسالم
 نهم فصل

 

 د تصوف ریښې
 برخه وسمهځپـن وها

 

  :فلوطین
سره په هیڅ توګه جوړه نه ده، زیاتره  د اسالم له دین او قرآن شریف چېد اسالمي تصوف د وحدةالوجود مفکوره، 

په  ېچد فلوطین د عقایدو تر اغېزې الندي منځته راغلې او انکشاف یې کړی دی. البته یوازي د فلوطین افکار نه وه 
 ، تر اروپایي تصوف هم، زیاتيف ورکړ بلکه هندي تصوفااسالمي تصوف کي یې د وحدةالوجود مفکورې ته انکش

 وروسته به ورباندي وږغیږو. چېاغېزې ښندلي دي، 
آثار یې پاته سوي او د نیوافالطونیزم  چېکي وفات سوی دی، یو له هغو کسانو څخه دی  میالدي ۲۷۰په  چېفلوطین، 

او  Gallienګالیانوس مپراطور اد روم د  چېکي یې زیاتره یادونه کیږي. دروېش سړی وو. سره له هغه  په افکارو
ی ژوند ته یې هیڅ اهمیت نه ورکاوه. تن یې د روح ئد هغه د مېرمني په سطح مریدان او مخلصان یې درلودل، دنیا

د کراماتو د څښتن په سترګه ورته کتل او  زندان باله او ټول عمر یې په لږ خوړلو او لږ ویدېدلو تېر کړ. خلکو

مریدانو او پیروانو یې په ډېره درنه سترګه ورته کتل. له مریدانو څخه یې یو تن د روم له لویانو څخه وو او دونه د 
و دروېشی ته یې مخه کړه او په دوو اخپل ټول مال او دولت یې پرېښود  چېده د افکارو تر اغېزې الندي راغلی وو 

 ۵۱فروغي، سیرحکمت در اروپا جلد اول ص  ي به یې یو ځل خوراک کاوه.ورځو ک
د ټولو موجوداتو پیدا کوونکی دی، هغه مطلق صورت او تام فعل دی.  چېد فلوطین په عقیده لومړۍ مبداء یا منشاء، 

عاقل دی هغه شکل لري یا ښایسته دی، یا  چېد هغه یووالی له شمار او وېش څخه خالص دی. موږ نه سو ویالی 

هغه عالم دی او شیان درک  چېهغه د صورت او ښایست او فکر او عقل مبداء ده. موږ باید دا ونه وایو  چېځکه 
هغه د علم او درک تر ساحې او اندازې لوړ دی. یا په بل عبارت هغه ته د علم او درک نسبت  چېکوالی سي ځکه 

هغه ته معلوم وي. هغه مرید نه  چېواء داسي شی نسته کول د هغه توحید نفی کوي. یعني د هغه له ذات څخه ماس
په شي پسي وګرځي یا طالب ورته ووایو. هغه د ټولو شیانو کُل دی مګر  چېپه هغه کي دا نقص نسته  چېدی ځکه 

 له شیانو څخه یو هم نه دی. 

فت د هیڅ ص چېګر وایی دغه مبداء کله مصدرکُل، کله احد، کله خیر، کله مجرد فکر او یا تام فعل بولي م فلوطین
په هر صفت یې وبولو د هغه ذات ته کمی دی او د افادې لپاره یې کافي نه دی؛  چېهغه د افادې لپاره کافي نه دی او 

 ۵۲هغه تر وهم، وصف او قیاس لوړ دی. هغه کتاب ص  چېځکه 
هم نه سو منسوبوالی. موږ خدای تر ټولو صفاتو لوړ دی او هغه ته عالي ترین صفات  چېفلوطین په دې عقیده دی 

ی هغه نه بلکه تر هغه برتر دی. خدای ته حد نه سي ایښودل کېدالی بلکه الیتناهي دی او د هغه علم له اخد چېوایو 

هغه د عالم او معلوم له حد څخه تېر سوی دی. فلوطین وایی موږ دا هم نه سو  چېمعلوم عالم څخه بېل نه دی ځکه 
هغه د درک لپاره واسطې ته ضرورت نه لري. د  چېد آګاهي تر حد تېر دی ځکه  هخدای آګاه دی بلک چېویالی 

 چېهغه ادراک تر ناطق عقل او حتی د روح تر شهودي ادراک لوړ دی. هغه مطلقه اراده ده یعني هغه څه دی 
تر  چېفلوطین وایی څرنګه د ده تر ارادې مخکي وي وجود نه لري.  چېغواړي و اوسي؛ او په ده کي داسي څه 

ده لوړ شی نسته نو په شي کي هم نسته بلکه ټول شیان د هغه په وجود کي دي. په ټولو شیانو کي شامل دی پرته له 

ر نو چېه لمر کپخپله په هغو کي وېشل سوی وي او یا دي له ځانه کوم شی له السه ورکړي. بلکه فقط ل چېدې 
هغه د ټولو  چېواحد یا خیر باید ښه ونه شمېرو ځکه  خپروي، تودوخه ورکوي مګر بیا هم هغه لمر دی. دی وایي

تر هر ښایست برتر دی. هغه لومړنۍ ښکال ده او  چېښېګڼو سرچینه ده. هغه ښایسته نه دی بلکه داسي ښایست دی 
خیر برتر دی. رادا کریشنان، تاریخ  ،خیر او ښکال ده چې ،د ټولو ښکالوو سرچینه ده. د ده له دې دوو صفتونو څخه

 ۱۰۳ه شرق و غرب جلد دوم ص فلسف
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د خپلي اشراقي  چېفلوطین وایي احد د هر موجود اصل دی او پېژندل یې ممکن نه دي. حتی روح، په هغه حالت کي 
روح د خپل سرکښه  چېقوې او روحاني عالم په قدرت کي وي د احد په پېژندلو بریالی کېدالی نه سي. مګر کله 

دی یې تالښ کوي او نه یې سي پېژندالی.  چېو یوه شېبه د هغه په بڼه کیږي عشق له الري له ځان څخه فارغ سي ن
رته کتل کیږي دواړه سره یو سي او مرید او مراد دواړه و چېکاته کوي او هغه  چېهغه څوک  په دغه شېبه کي نو

 تر السه کیږي د عالم او معلوم توپیر له منځه والړ سي. فلوطین وایی دا حالت هغه وخت چېداسي سره یوځای سي 
څخه خالص  ،حتی د روحاني عالم له چارو ،له هر څهد سوځوونکي عشق په رڼا کي له احد سره موږ خپل ځان  چې

انسان په نورو شیانو مشغول وي اوپه دغه وخت کي احد درک کړای سي.  چېکړی وي. ځکه دا غیرممکنه ده 

حتی  چېجنت هم، نه سودا کوي. دونه بې پروا وي  فلوطین وایی نفس له احد سره دا اتحاد په هیڅ شي، حتی په
 چېروحاني اشراق ته هم توجه نه کوي. په دې وخت کي انسان د داسي مسافر حیثیت لري لکه یوه لوی قصر ته 

 قصر په ښکلی سوی وي، زړه یوسي؛ مګر کله چېننوتلی وي. په لومړي سر کي یې د قصر سامانونه او وسایل، 
وطین وایی روح په دغه شېبه لف. او قصر ورڅخه هېر سي نو ټوله توجه یې هغه ته واوړيد قصر څښتن وویني  چې

په حال کي، څو شېبې، له احد سره اتحاد  روح له احد سره د میني کولوکي د، صبر په حال کي، روحاني عالم پېژني. 

متحدالمرکزه دایرې داسي وي کوي او د احد په شکل تبدیلیږي. احد او نفس، په دغه حال کي، لکه دوې مساوي او 
غه هظاهرسي.  لیده کیږي او که سره بیلي سو نو دوې دایرې سی. او ثنویت) دوه والی( د یوې دایرې په شکل چې

 ۱۰۴کتاب ص 
هم په سوریه کي اوسېدونکي عیسویان له هغو څخه متاثِر سوي وه او د هغوی له الري مسلمانو  چېدغه افکار وه 

او هم عربي مترجمینو، په دوهمه هجري پېړۍ کي، په پراخه پیمانه، ترجمه کړل او په وروسته  پوهانو ته انتقال سول

لوطین او د الطون، فد صوفیانو افکار او عقاید د افکي یې د صوفیانو افکارو او کتابونو ته په بشپړ زور الره وکړه. 
ر صوفیانو به دغو افکارو اغېزه کړې پ چېسړی دانه سي ویالی  چېهندو مذهب له افکارو سره دونه نیژدې دي 

خپل کړي نه وي. موږ په نورو عقایدو کي د صوفیانو د عقایدو د نفوذ خبره ځکه  وي او حتی دا عقاید به صوفیانونه 
 هغوی له اسالم څخه زر او حتی تر دوه زره کاله هم مخکي وه.  چېنه سو کوالی 

په قرآن شریف کي نه کارو کي د تصوف څرک لیدل کیږي او نه له اسالم څخه مخکي، د جاهلیت په اف چېڅرنګه 

ه د اظهارولو او ثابتولو او پد خپلو عقایدو  ود تصوف په افکارو دي تعبیر سي نو صوفیان چېداسي آیة موجود وو 
دوله او داسي یې څرګن دوی ژوند پکښی کاوه، د ځای پیدا کولولپاره خپلو لیکنو ته زور ورکړ چېاسالمي نړۍ کي، 

 اساس یې قرآن او اسالم دی. چېدا ګواکي د دوی خپل افکار او عقاید دي  چې
هلته د غیر اسالمي افکارو د خپرولو لپاره هیڅ مجال  چېصوفیانو په اسالمي نړۍ کي ژوند کاوه او طبیعي خبره ده 

زش ورسره کړی وای. په یوه او بل ډول یې سا چېنه وو. صوفیان له دې محیط څخه بهر وتالی هم نه سوای او باید 

ي مو مخک چېاو نورو ته، « یحبکم و یحبونهُ » هغوی د دې کار لپاره د قران شریف د آیتونو د غلطو تعبیرونو لکه
اشاره ورته وکړه، الس واچاوه. د تصوف د مفورې لپاره یې احادیث جعل کړل، تاریخ یې ورته جوړ کړ او په دې 

 کوره وبلله.توګه یې ګواکي تصوف خپله او اسالمي مف

له عشق څخه  چېووایو  کهکه د عشق په برخه کي د افالطون نظر وګورو نو دا ادعا به یو څه بېځایه وي   عشق:

د انسان روح، مځکي ته له  چې. افالطون وایي نه دی راغلید صوفیانو درک د افالطون او نورو تر اغېزې الندي 

په دې دنیا کي ظاهري حسن ویني  چېې پردې لیدلی دی. کله راتللو څخه مخکي، ښایست او مطلق حسن یعني خیر ب
مخکی یې لیدلې ده د هغې یادونه کوي. په دغه  چېاو هغه ښکال  نو په هغه کي د مطلقي ښکال څرک احساسوي

وخت کي انسان ته د هجران او بېلتون غم ورپیدا کیږي او د عشق هوس یې اخلي. پر جمال باندي مین سي او لکه 
ه قفس کي بندي وي غواړي د هغي ښکال پر لور والوزي. افالطون وایي د میني احساس هماغه د حق د پ چېمرغه 

د انسان په سر سوې ده مګر جسماني عشق لکه ظاهري ښکال مجازي حیثیت لري او  چېدیدار شوق او سودا ده 

د حقیقي میني او دایمي  چېوي د حقیقي میني تخم په ځان کي لري او انسان دې ته تشویق چېهمدغه مجازي مینه ده 
 ۲۰ژوند پر لور والوزي. فروغي، سیرحکمت در اروپا جلد اول ص 

ق دا هغه عشدا مفکوره د افالطون د علمي تحقیقاتو نتیجه نه بلکه د هغه د خیال محصول ده او  چېطبیعي خبره ده 
 فکر انعکاس پکښي ویني:کیږي. او سړی د افالطون د په لومړي شعر کي لیدل د مولوي د مثنوي  چېدی 

 

 ریده اندــبــرا بــا مــان تــلستگـــز ــک
 دــان دهـیــالــرد و زن نـــرم مــوز نفی

 هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
 ل خویشـاری وصگــد روزـویـباز ج

 
وفیانو شعرونه د صوفیانو په زرهاوو شعرونو او نظمونو کي په یوه او بل رنګ ظاهریږي. د ص چېدا هغه مینه ده 

سړی د مولنا له مثنوي او د مولنا د پالر بهاءولد له لیکنو  چېکله د همدغه افالطوني عشق تر اغېزې الندي دي. 
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نګه سړی به څرڅخه تقریباً یو نیم زر کاله مخکي، د مجازي او حقیقي میني په باره کي د افالطون افکار لولي نو 
طوني عشق نه لیده کیږي او مستقل انکشاف یې کړی دی. البته صوفیانو د صوفیانو په ادب کي افال چېادعا وکړي 

او د اسالم د مذهب په اساس باري تعالی ته  ،په عمل کي مفهوم منحرف کړ. د افالطون په اصطالح مطلق حقیقت
ل کي عم او په له هغه ستر ذات سره په هیڅ توګه نه ښایېدی. چېرنګ ورکړ انساني ، د میني په مسله کي، داسي یې

 نه یوازي په اسالم بلکه په هیڅ مذهب کي یې ځای نه درلود. چېیې داسي انحرافات منځته راوړل 
دو کي یصوفیانو وروسته تغییر ورکړ او په خپلو صوفیانه عقا چېفلوطین د حقیقي عشق په باره کي، خپل هغه نظر 

خیر او ښکال دواړه یو » و. فلوطین وایي: یې کار ورڅخه واخیست، له اسالم څخه سوونه کلونه مخکي ذکر کړی و

د احد مشاهدې ته نه دي رسېدلي هغه ته د خیر  چېشی دي. د نفس حقیقي ښکال هماغه احد یا خیر دی. هر څوک 
دوستانو ته  وهغه درک کړی وي نو هغه د ښکال په نوم ستایي. خیر او اعلی جمال خپل چېپه سترګه ګوري او چا 

له مادي جمال څخه خپلي سترګي پټي کړي  چېد جمال د لیدلو غوښتونکی وي باید  چېښکال وربخښي. هغه څوک 
او په عالي موجود او کارونو کي د تاءمل له الري خپل ځان وروزي. تر څو پخپله له جمال څخه برخه واخلي. ځکه 

 ۱۰۶ص راداکریشنان، جلد دوم « پخپله ښکلی سي. چېنفس هغه وخت د ښکال د لیدلو قابل کیږي 

په شرق کي له بلخ او هرات څخه نیولې، په غرب کي  چېد زردشت د مذهب سیمه، را تېرسو نو  چېله دې څخه 
تر بین النهرین او سوریې پوري غځېدلې وه، عربو ته تر هند، یونان او روم هم نیژدې وه. د زردشتي مذهب لرغون 

څخه د زردشت د مذهبي کتاب اوستا ځیني برخي  والی له میالد څخه تر زر کاله پخوا اټکل کیږي. له هغي زمانې
په اسالمي  چېهم د مطلق وحدانیت او هم له خالق سره د عشق او میني داسي خبري پکښي راغلي دي  چېپاته دي 

 تصوف کي یې څرک لیدالی سو.

وقاتو لد مخ چې تر ټولو ستر دی، چېاوس دا دی هغه خالق ستایم » سرود کي په یوه ځای کي لولو:  په دېرشمد اوستا 
په برخه پوهه ما ته د خپل معرفت هغه تر ټولو غوره  چېامزدا دی او ورڅخه غواړم اهور چېغوښتونکی دی،  خیر

 ۱۱۱اوستا ص « کړي. 
 د هستیته  چېښه مي فکر وکړاو عمرونه مي تالښ وکړ نو پوه سوم  چې» سرود کي بل ځای لولو:  یودېرشمپه 

 «او نظم او قانون پیدا کوونکی یې او ته مي د خپل فکر او غور په وسیله پیدا کړې. اول او آخر یې او د نېک عمل 

 ۱۱۳ص هغه کتاب 
خلکو ته مي ظاهر کړی دی هغه د خلکو د هري طبقې لپاره دی. د  چېهغه دین » په دوه دېرشم سرود کي لولو: 

ګ وي. د دېوانو پرستش سمه الره نه ده او له دروغو او د نېکی قانون ټین چېیوازیني خدای اهورامزدا څخه غواړم 
  ۱۱۸ص هغه کتاب « بدۍ څخه پرته بله نتیجه نه لري. 

دا د کایناتو د نظام پیدا کوونکی څوک دی. چا د لمر او ستورو د ګرځېدلو الره » څلورڅلوېښتم سرود کي لولو : په 

تنو جواب غواړم. چا ریکه وي؟ اې مزدا! زه د دغو پښمیاشت دي کله ګردۍ او کله دي با چېوټاکله. چا وغوښتل 
دا مځکه کښته او اسمان یې پورته کړ او اوبه او شنه ګیاه یې پیدا کړه او باد او وریځو ته یې سرعت ورکړ. اې هغه 

ورځ او شپه ورڅخه  چېله بشپړ عقل سره یو شان یې. چا دا روښنایی پیدا کړه او چا تاریکي پیدا کړه  چېمزدا 
تاب هغه ک «ړه سوه او خوب او بیداري یې وټاکله. څو پوهان فکر پکښي وکړي او د ژوند هدف پکښي پیدا کړي؟جو

 ۱۲۴ص 

د زردشت اوستا په اصل کي د وحدانیت منل او د واحد خدای د رضا لپاره د نېک عمل سرودونه دي. زردشت هغه 
وح هینداره پاکه کړي. د روح د آیینې دغه پاکي رد خپل ضمیر او وجدان او  چېڅوک د خالق د معرفت الیق بولي 

لیدنه ولري او پاک عمل وکړي. هغه وخت نو د  هپاکه پوهه ترالسه کړي او پاکسړی  چېهغه وخت ترالسه کیږي 
 ۱۲۲ص هغه کتاب دغه راز انسانانو په زړه کي د خدایي نور ځلیږي. 

دي د ازل په ورځ جسم او روح پیدا کړل  چېیه! کله اې د عقل خدا» د زردشت د سرودونو په لومړي جلد کي لولو: 

دي په خاکي وجود کي روح پو کړ او  چېاو د خپل طبیعت څخه دي خلکو ته د فکر کولو قوت وباخښه. هغه وخت 
هر څوک د خپلي غوښتني  چېد کارکولو، خبرو کولو او رهبري کولو قوت وباخښه نو ودي غوښتل انسان ته دي 

 ۲۴۰ی زردشت. جلد اول ص ، ګاتهاآذر ګُشب، سرود ها« زادي، ځانته دین خوښ کړي. بشپړه آ سره سم، په
زردشت دغه راز په آخرت کي د ښو اعمالو په عوض کي جنت او د بدو اعمالو په مقابل کي د دوږخ سزا ته عقیده 

 لري. دا عقیده په څو څو ځله اظهاروي او په یوه متن کي وایي:

اکۍ خواته مخه کړي او پرهېزګاري وکړي د هغه ځای به د روښنایي کور او جنت د ریشتیا او پ چېهغه څوک »
رې ته لویږي. او نارو سره به د ځلېدونکي اور کُ  دروغ وایي او بد کارونه کوي نو له افسوس چېوي او هغه څوک 

 ۲۸۳ص  هغه کتاب« هغه په دایمي عذاب اخته کوي  چېپه حقیقت کي د ګناهکار سړي پلیت نیت او عمل دی 
 زردشت په خپلو سرودونو کي څو څو ځله له پروردګار سره د وصال غوښتنه کوي:

که یو څوک نېک فکر ولري او د کور، ښار او وطن د ترقی او د ریشتیا او  چېپروردګارا! ستا څخه پوښتنه کوم »

رزو به کله او څرنګه اې اهورامزدا! دا آریښتینتوب په الره کي کوښښونه وکړي هغه ته به ستا وصال ورسیږي؟ 
 ۲۶۵سرته رسیږي؟ هغه کتاب ص 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

په دوهم جلد کي په یوه سرود کي وایی: اې مزدا! د حقیقت عاشقان او ستا مینان به د عقل او تقدس په رڼا کي باالخره 
 ۱۱دوهم جلد ص هغه کتاب ستا سره یو ځای سي. 

حقیقت را څرګند کړې. اې مزدا! څرنګه ستا په ما ته  چېاې واحده هستي بخښونکې ستا څخه پوښتنه لرم. غواړم » 
هغه کتاب ... « ستا سره یو ځای کېدل دي او له معشوق سره وصال دی رسېدالی سم؟ چېرهنمایی خپل هدف ته 

 ۱۳۹ص 
زموږ زړونه روښانه کړي او  چېخدایه زموږ په زړونو کي د داسي ایمان نور پیدا کړه  چېپه یوه سرود کي وایی 

 ۱۰۶رسېدل وګرځوي. هغه کتاب ص  زموږ هدف تاته

صوفیانو ویل هغه افالطون ویل، هغه فلوطین ویل او هغه زردشت ویل. که روم او یونان له اسالمي  چېهغه څه 
د هغوی د افکارو نفوذ اسالمي نړۍ ته رسېدالی نه  چېنړۍ څخه لیري پراته وه اود یوې شېبې لپاره دا قبوله کړو 

صوفیان یې معشوق بولي او د وصال  چېمه خو اسالم ته څېرمه پرته وه. هغه خالق نو د زردشت د مذهب سی ایسو
 ال انتظار لري.خپلو ښو اعمالو په بدل کي یې د وصپه تمه یې دي هغه ته زردشت هم معشوق وایی او د 

 دةالوجودپه هندو مذهب کي:حوحدانیت او و

تر  چېد بُت پرستانو په مذهب کي،  چېحیران سي  په هندو مذهب کي د وحدانیت خبره کوو نو لوستونکي چېکله 
او د هغوی مذهبي سرودونه  چېمیلیون زیات بُتان او خدایان لري څرنګه د وحدانیت فکر کېدالی سي. خو کله 

ور، شهغوی یې کله ویشنو، کله رام، کله ای چېهمدغه یو خدای دی  چېګورو نومتوجه کیږو پخواني مذهبي کتابونه 
 ېچابوریحان البیروني ښایي د اسالمي نړۍ لومړنی فیلسوف او حکیم وو بولي.  ه هري او کله ایندراکله بګوان، کل

 نو خپلکړه  رامنځتهع ودا موضیې  چېته خلک متوجه کړل او کله په هندو مذهب کي یې د وحدانیت موضوع 

  لوستونکي یې هک پک کړل.
یافته خلک  تعلیم» په نزد خدای توپیر لري. البیروني لیکي:  د بېسوادو او تعلیم یافته هندوانو چېالبیروني وویل 

وحدانیت مطلق بولي. او  داد کوي او څه نه غواړي. دوی چېبولي یعني بې نیاز او کریم  Ishvaraایشورا خدای 
د خدای موجودیت ریښتونی  چېد شیانو تعدد دی. دوی وایي  هد حق په شاوخوا کي موجود دي هغ چېوایی ټول شیان 

او خدای سته؛ موجود شیان نسته  چېموجود دي. سړی دا ویالی سي  له اثرهموجودیت دی؛ ځکه ټول نور شیان د ده 

 Albiruni’s India P 31ووایو خدای نسته او نور شیان سته.  چېمګر دا فکر کول غیرممکن دی 
په باره کي پوښتنه وکړه او هغه  پاچا پاریکشا د پوهانو د یوې ټولني له مشر څخه د خدای د ذات» بل ځای لیکي: 

ووایو دا  چېورته وویل ــ خدای نه اول لري او نه آخر. نه له چا زېږېدلی او نه څوک زېږوي. دا غیر ممکنه ده 
زه به څرنګه د یوه مطلق ښه په باره کي فکر وکړای دا هغه نه دی.  چېووایو  چېغیر ممکنه ده  چېهغه دی لکه دا 

هغه د ده د قهر  چېوت محصول دی او څرنګه به د یوه مطلق بد په باره کي فکر وکړای سم هغه د ده د سخا چېسم 

له ټولي نړۍ  چېپرته له دې  ښایي؟ چېه رڅخه سرچینه اخلي. زه به څرنګه د هغه داسي اطاعت وکړم لکه د هغه س
 ۷۷کتاب ص  هغه« عمر د هغه ذکر وکړم. وله توجه د ده خواته واړوم او تمامڅخه مخ وګرځوم او ټ

 ېچاې د ستایلو وړ خدایه! لکه یو ډېر لوی عالم » د خدای د وحدانیت مثالونه په ویدي سرودونو کي ډېر زیات دي. 
 چېپه هر ځای کي حاضر خدایه! د علم په هره برخه کي رسېدلی وي او خپله پوهه نورو ته ور رسوي؛ ته هم اې 

کي څرګند سه او زموږ ستاینو او دعاوو ته غوږ ونیسه. موږ د  له ټولو سره مرسته کوې راسه او زموږ په زړونو

 ریګویدا لسم سرود څلورم منتر.   Rigveda« ویدي منترونو په ریښتوني اهمیت او اسرارو پوه که. 
ټوله شته مني یې موږ ته راکړې ده. د اسمان او نورو جهانونو  چېد خدای ستاینه کوم  چېاې عالم سړیه! لکه زه » 

زموږ ساتنه کوي نو ته هم باید د هغه ستاینه وکړې.  چېی او تل تر تله به ژوندی وي. زه د هغه ستاینه کوم خالق د
د خدای د حقیقت، عدالت او مهربانی صفتونه په ځان کي پیدا کړو. او ټول هغه کارونه وکړو  چېموږ آرزو لرو 

 دوه ویشتم سرود شپږم منتر.« داسي وکړې.خدای موږ ته په ویدا کي هدایت راکړی دی. نو ته هم باید هم چې

هر  چېاې د حقیقت لټونکې! پوه سه او پرله پسې د هغه خدای ستاینه وکړه » دغه راز په یوه بل سرود کي لولو: 
. هغه په خپل قدرت سره ټول کاینات کنټرولوي. لري هغه یو دی او هیڅ سیال نه وخت په هر ځای کي حاضر دی.

خاوند دی. ټول کاینات، مځکه، اسمان او نور سیارات یې تر نګین الندي دي او ټول یې له  هغه ستر او د ټول واک
نوره ځلیږي. هغه ستا په زړه کي دی. د هغه سترخالق د ستایلو په ذکر مشغول سه او د هغه د عظمت سندري ووایه. 

 ۴منتر  ۱۴۳سرود « په خپل عقل سره ناپوهي تباه کوي، هغه ښه پېژني. چېټول منور خلک، 

 ېوېشل سوی او ریګویدا ی څلورو کتابونو: ریګویدا، سما ویدا، یجور ویدا، اترواویداپر  چې، کي ویدي سرودونو په
نه بیانونه او زیات مثالوډېر ق د وحدت په باره کي لمعتبر، هم قدیم او هم ډېر پراخ او مفصل دی، د خاهم ټولو کي  په

 موجود دي.
انۍ د سرودونو کتاب دی، د خدای د وحدانیت او د ذکر په نتیجه کي له هغه سره د قرب چې SamaVeda سماویدا

 په باره کي وایي: تسرود کي د خدای د وحدانی ۳۷۲د یوځای کېدلو ډېر زیات سرودونه لري. په 
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 .ټول راسی اې! ریښتینو عابدانو
 .او په ډېر اخالص د خدای د عظمت سندري ووایاست

 .ی دیهغه د دې نړۍ یوازینی خدا
 .هغه لکه مېلمه د ستایني وړ دی

 .هغه له ټولو موجوداتو څخه بهتر دی
 .ولو کایناتو حاوي دیهغه دایمي دی او پر ټ

 .هوښیاران تل د هغه ذکر کوي

 .هغه ته ډیري زیاتي الري ورغلي دي
 هغه یو دی او په هر سرود کي د ده ذکر کیږي.

 
 نوربیا

 سرود کي راغلي دي: ۳۲۱د همدغه کتاب په 
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