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 تصوف او اسالم
 نهم فصل

 

 د تصوف ریښې
ه  برخه وسمهځپـن ات

 

 سرود کي راغلي دي: ۳۲۱د همدغه کتاب په 
مطلق قدرت څښتن خدای د نړۍ د پیداکولو په سر کي د ریښتوني معرفت لپاره ویدا پیدا کړه. هغه د خلقت څخه د»

مخکي، خپل عظمت د نور په هغه تر ټولو باعظمته څپو سره وښود. وروسته یې ټولو نورو سیمو ته نور خپور کړ 
نن، سبا او د تل لپاره هغه  چېدا هغه دی کړل.  او ویې ځلولې. ده دغه راز په فضا کي نور جهانونه ځای پر ځای

ټولو څرګندو شیانو اصلي علت  د چېدی هغه په لومړۍ ورځ یې پیدا کړي دي. دا هم  چېینات څرګندوي ئکا
 «دی.

 
 سرود کي راغلي دي: ۵۹۴په سماویدا د 
موجود وم. د لمر، سپوږمۍ خکي خدای د خپل ځان په باره کي وایی زه دایمي یم. د دې نړۍ له پیدا کېدلو څخه م» 

اته تسلیم وي زما په م چېا کېدونکی یم. یوازي هغه څوک ولو نوراني اجرامو څخه مخکي موجود وم. زه نه فناو ټ
زه د هغوی د زړونو غذا یم. دا  چېباره کي هدایتونه ورکوالی سي. هر څوک باید ما په خپل زړه کي وساتي ځکه 

خدایي معرفت نورو ته د زما  چې. هغه څوک غذا خوړونکي محو کوماو مخلوقاتپه اخره کي ټول  چېزه یم 
 « تبلیغوي د هغه خیر بشریت ته رسیږي. 

دوستانو! د مقتدر خدای تر څنګ د بل هیچا ستاینه مه کوی؛ څو هیڅ ډول غم او » سرود کي راغلي دي:  ۲۴۲په 
تکلیفوی. یوازي د هغه خدای ستاینه وکړی  ستونزي درته پیدا نه سي. هیچا ته تاوان مه رسوی او هیڅوک مه په

د ویدي سرودونو پرله پسې چی ستاسي د قربانیو په وخت کي پر ټولو باندي د سولي او برکت باران کوي او 
 «ستایني تکرار کړی. 

د نړۍ نور دی. خوږ، محبوب او د ټولو ځلېدونکو شیانو او  چېخدای » کي سرود کي راغلي دي:  ۱۰۳۱په 
خالق دی. د ټولو شته منیو سرچینه ده او د ټولو مخلوقاتو د پاکولو عامل دی. هغه پر هوښیارو او منورو انسانانو 

کی دی. ماده او ارواح باندي مسلط دی او د خپلو عبادت کوونکو بنده ګانو زړونو ته د پټو او ِسري خوښیو رالېږون
هغه د ارواح خیرغوښتونکی دی او تل د سولي او خوښیو ساتونکی دی. ټول برکت دی او تر خپلو ټولو ستایونکو 

 «بهتر دی. 
ټول شیطانان او اې خدایه! » سرود کي وایي:  ۱۸۶۷د قربانیو د سرودونو او دعاوو کتاب دی، په  چې، سماویدا 

مي ټوټې ټوټې کړه. اې د بدکارانو محو کونکې! زموږ د هغه د ښمن زموږ دښمنان پسي واخله او د ګناهکارانو زا
 «غواړي موږ خپل غالمان کړي. چېغضب کرار او کمزوری کړه 

سرودونه دي او زیاتره یې د خدای د یووالي او دغه راز هغو تصوفي مفاهیمو په باره کي دي  ۱۸۷۵ټول  سماویدا
سړی د مفاهیمو دې ورته والي ته ګوري نو طبعاً دې  چې وله اسالمي تصوف سره بشپړ ورته والی لري. ا چې

مسلمانانو پر تصوفي افکارو باندي ژوره اغېزه درلودلې وي. او عجیبه  هندو معرفت باید د چېنتیجې ته رسیږي 
په وروستیو پېړیو کي، د هندوانو او مسلمانانو د عقایدو د ژور اختالف او دښمنیو سره سره، لویو  چېنه ده 
نو شیخانو، نظام الدین اولیا، شیخ فرید شکرګنج، سیدمحمدګسودراز او نورو هندومریدان درلودل او په مقابل مسلما

د مردانه په نوم یو مسلمان ربابي، د ګورو  کي بهګت کبیر ته مسلمانانو د خپل یوه لوی پیر په حیث عقیده درلوده.
خپل سردونه ویل مردانه به د رباب په خوږو  هر ځای به نانک چېسره ملګری وو او نانک په ټول ژوند کي ور

 نغمو بدرګه کاوه. کلی کور یې پرې ایښي وه او هر څه یې ګورو نانک وو.
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سیکهانو په امرتسهر کي د خپل ترټولو لوی طالیی معبد اساس ایښودی نو له الهور څخه یې د مسلمانانو  چېکله 
یاتوالي او ناروغی له امله، د تللو او سفر کولو نه وو، په کټوله کي، د عمر د ز چېیو لوی مرشد، میا میر، 

 امرتسهر ته یووړ او د خپل معبد لومړنۍ خښته یې د هغه په الس کښېښودله.
 

 په هندو مذهب کي صوفیانه مفاهیم:
 په اسالمي تصوف کي یې، موږ مخکي، کټ چېپه هندو مذهب کي له داسي تصوفي مفاهیمو سره مخامخ کیږو 

د ذکر په نتیجه کي مغز » په نوم د یوه مقام په باره کي لولو:  Samadhiمټ مثالونه ورکړي دي. مثال د سمادي 
هلته ټول انفرادیت له منځه ځي. په هغه حالت کي ذاکر، ذکر او مذکور، یا هغه څوک  چېته داسي حالت پیښیږي 

د وجود او د مغز د کنټرول او  چېکي راغلي دي  Patanjali په پټانجیليیو سي. سره ذکر یې کیږي، ټول  چې
یوازي یوه هدف ته متوجه وي او مطلب یې یوازي او یوازي له مذکور سره یو ځای کېدل  چېذکر په نتیجه کي 

وي او په هغه کي انفرادیت له سره مطرح نه وي نو سمادي ترالسه کیږي. سمادي کله کله هغه قدرت ته ویل کیږي 
  «لو ټولو حواسو باندي بشپړ کنټرول ولري او هغه په خپل واک کي وستالی سي.څښتن یې پر خپ چې

A Classical Dictionary of India 
دغه کمال یا د جذبې حالت ته  چېکي لولو  Bhagavad Gitaد هندو مذهب په یوه ډېر مهم کتاب بګاود ګیتا 

الیتونو څخه واسطه له مادي دماغي فع ا یوګا پهد جوګ ی په دغه حالت کي د سړي ماغزهسمادي ویل کیږي. 
خپل ځان په یوه تصفیه سوي او پاک حالت کي  چېراګرځي. د کمال په دغه حالت کي سړی دا توان پیدا کوي 

وویني. دلته نو په خپل ځان کي دننه یوه خاصه خوښي او مستي احساسوي. د خوښۍ په دغه حالت کي انسان د 
نه لري او خپل ځان په بې سرحده نړۍ کي احساسوي. په دغه حالت کي سرحد  چېمستې داسي حالت ته رسیږي 

تر دې نو  چېدغه حالت ته ورسیږي دی احساس کوي  چېانسان په هیڅ توګه له حقیقت څخه نه بیلیږي. او کله 
هر څونه زحمت او سختي ورباندي راسي د ده اراده  چېای ته ورسیږي بیا نو ځسړی دغه  چېلوړ مقام نسته. کله 

نړۍ سره ارتباط مادي له علت یې  چېتغییر نه کوي. دا نو په حقیقت کي له ټولو هغو بدمرغیو څخه آزادي ده 
 . متن پوري ۲۳څخه تر  ۲۰شپږم فصل له .« دی

عبادت او کار د ثمر په غم  د خپل چېهغه څوک » الرډ کریشنا د شپږم فصل په لومړي متن کي ارجونا ته وایي
خدمت خپله وظیفه او وجیبه بولي او د ژوند له نعمتونو څخه الس پرسر سوی وي  چېکي نه وي او هغه څوک 

 «هیڅ اور نه لګوي او هیڅ عبادت نه کوي چېهغه حقیقي ذاکر دی نه هغه څوک 
تر څو  چېی کېدلو ته ویل کیږي. ځکه د دنیا ترک وهلو ته یوګا یا له سترذات سره یو ځا چېته باید وپوهېږې » 

شپږم فصل دوهم « یو څوک د دنیا له ټولو نعمتونو څخه الس پرسر نه سي هغه ریښتونی جوګي کېدالی نه سي
 متن.

نفس وپژېني هغه یوګي یا صوفي بلل کیږي. دغه راز یو څوک له مادي نړۍ څخه بهر اوسیږي او  چېیو څوک » 
 شپږم فصل څلورم متن.« . هغه ډبري، شګې او طال ته په یوه نظر ګوريپر ځان باندي بشپړ کنټرول لري

یو عارف باید هر وخت خپل وجود، مغز او خودي له » الرډ کریشنا د همدغه شپږم فصل په لسم متن کي وایي 
خپل ستر خالق سره مشغول وساتي. هغه باید په جال او ګوښه ځای کي واوسیږي او هر وخت خپل ماغزه کنټرول 

څلېرویشتم  رر کریشنا په«ي. هغه باید له ټولو خواهشاتو او د شته منیو د څښتن کېدلو له آرزو څخه بېغمه ويکړ
مشغول وي اږو دغه الره یې په بشپړه ایمانداري نیولې اوتعقیب  یو څوک باید تل زما په ذکر یوګا» متن کي وایي 

، پرته له هیڅ استثنی، د دنیا له ټولو خواهشاتو چېکړې وي او له دې الري څخه پر بله مخ وانه ړوي. هغه څوک 
 «او آرزوګانو څخه تېر سي او د خپل مغز او ذهن په واسطه خپل ټول حواس له هري خوا را وګرځوي 

ذهن یې یوازي زما سره مشغول وي هغه حقیقتاً د عالم باال د خوښیو  چېجوګي  هغه» په اووه ویشتم متن کي وایی 
په ځان کي یې د سترذات  چېه رسیږي. هغه تر جسماني غوښتنو لوړ وي. هغه پوهیږي تر ټولو لوړ کمال ت

صفتونه پیدا کړي دي او ځکه نو د مخکنیو عملونو په مقابل کي له هر ډول عکس العمل ښکاره کولو څخه خالص 
 «وي
حقیقت کي، هغه  حقیقي جوګي ما په ټولو موجوداتو کي ویني او دغه راز ټول موجودات په ما کي ویني. په» 

 « خپل نفس یې پېژندلی وي ما په هر ځای کي د سترذات په څېر ویني چېڅوک 
ما په هر ځای کي ویني او هر څه په ما کي ویني هغه ما هیڅکله نه ورک کوي او نه یې زه  چېهغه څوک » 

 «هیڅکله ورک کوم
وجود یو. هغه جوګي تل او  یو روحزه او ستر چېد ستر روح په عبادت مشغول وي هغه پوهیږي  چېهغه جوګي 

 «په هر حالت کي په ما کي اوسي
ذهن یې یوازي زما خواته متمرکز کړی نه  چېداسي څوک » په شپږدېرشم متن کي وایي  د همدغه شپږم فصل

خپل ذهن او ماغزه یې کنټرول کړي وي او په  چېوي، د هغه لپاره د نفس پېژندل ګران کار دی. مګر هغه څوک 
 «مناسبو طریقو تالښ او کوښښ کوي، هغوی حتما مطلب ته رسیږي
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، په لومړي چېاو کریشنا! د هغه ناکام سالک سرنوشت به څه وي » په اووه دېرشم متن کي ارجونا پوښتنه کوي 
هن په دنیایي غوښتنو د مصورفیت له امله له سر کي، په ایمانداری، د نفس پېژندني الره واخلي مګر وروسته یې ذ

 «خپلي الري منحرف سي او ځکه نو ستا د پېژندني په الره کي پاته راسي؟ 
د سلوک په الره کي یې دنیایی غوښتني له الري واړوي نو هغه  چېاې غښتلې کریشنا! آیا دغه راز یو څوک ، » 

د وریځي د یوې ټوټې په څېر د اسمان په لویه لمن کي نه  له روحاني او دنیایی ښېګڼو څخه نه بې برخي کیږي؟ او
 «وروسته یې نو په هیڅ سیمه کي د وجود درک نه وي؟ چېورکیږي 

یو ځل زما پر الره روان سي او زما په ذکر  چېستر ذات په جواب کي ورته وویل اې د پریتا زویه! هغه سالک » 
یو ځل نېکۍ ته مخه کړي، پر هغه  چېا کي تباه کیږي. څوک لګیا سي هغه نه په دې دنیا او نه په روحاني دنی

 « باندي شر غلبه نه کوي
د نېکانو په  کلونه کلونه د پرهېزګارانو په منځ کي ژوند وکړي هغه ) پسله مرګه( بیرته چېهغه جوګي یا سالک »

 «کورنۍ کي دینا ته راځي او یا په یوه شته منه کورنۍ کي زیږي
خواریو او زحمتکښیو ته ګوري او، که په نوي ژوند کي وغواړي او یا ونه غواړي، په دوهم  خدای د خپلو سالکانو

یو ځل پر الره  چېد جوګیانو او سالکانو الري ته سموي. یو سالک  د هغوی د پخواني ژوند په ادامه ژوند کي یې
 «برابر سو بیا به نو د تل لپاره د زهد له اصولو څخه انحراف نه کوي

اخالص سره په خپله الره کي د نور پرمختګ لپاره هلي ځلي پیل کړي نو هغه  یو جوګي یا سالک په چېاو کله » 
له ټولو چټلیو څخه پاکیږي او له څو ځله مړیني او بیا زېږېدلو څخه وروسته باالخره خپل کمال ته رسیږي او خپل 

 «خپل ژوند یې ورته وقف کړی وو رسیږي چېهغه اعلی هدف ته 
اې ارجونا زه د اوبو خوند یم، زه د لمر اوسپوږمۍ نور یم، زه په » نا د اووم فصل په اتم متن کي وایي الرډ کریش

 «ویدي منترونو کي د ) اوم( توری یم. زه په هوا کي آواز یم او د انسان توان او طاقت یم 
تو ژوند یم او زه د ټولو زه د مځکي ذاتي او اصلي عطر یم. زه د اور تودوخه یم. زه د ټولو ژوندیو موجودا» 

 «مرتاضانو توبه یم 
د وجود ټول حالتونه، که ښه والی دی، که هیجانات دي، که ناپوهي ده ټول  چېپوه سه » په دوولسم متن کي وایي 

زما د ارادې ښکارندوی دي. زه هر چېرته یم مګر زه مستقل یم. زه د مادي طبیعت له تغییراتو سره تړلی نه یم او 
  «کي هغوی ټول په ما کي ديپه مقابل 

زما بندګي کوي او ټول کارونه یې زما لپاره پرې  چېهغه کسان » د دوولسم فصل په شپږم او اووم متن کي وایي 
هیڅ خواته انحراف نه کوي. ټول عمر زما په ذکر لګیا  چېایښي وي او ټول ژوند یې ماته داسي وقف کړی وي 

وي. اې د پریتا زویه! زه هغوی د مرګ او زېږېدلو له لوی سمندر څخه  وي او ټوله توجه یې زما خواته اړولې
 «ژغورم

فقط ټوله توجه دي زما خواته واړوه. ټول فکر او ذکر دي د ستر ذات خواته متوجه کړه او ټول عقل دي ماته » 
 «وقف کړه. ته به هر وخت بېله شکه په ما کي ژوند کوې

ي ژوند هره شېبه یې ماته ځانونه وقف کړي وي، پاک خلک وي، ماهر د عاد چېهغوی » په شپاړسم متن کي وایي
 «وي په درد او غم کي ری ونه وهي او د عبادت په بدل کي د انغام په فکر کي نه وي هغه ماته ډېر ګران دي

نه په څه خواشیني کیږي او نه یې په زړه کي تمه او غوښتني  چېنه خوښي او نه غم کوي. څوک  چېڅوک » 
 «زما لپاره مبارک او نامبارک شیان ټول ترک وهي دغه کسان ته ماته ډېر ګران دي چېڅوک وي او 

 
په مقدسو متونو  چېداسي سخت ریاضتونه کوي او داسي توبې باسي  چېهغوی » د اووه لسم فصل پنځم متن وایي

او هر وخت د کي نه دي راغلي او توصیه سوي او ریاضتونه د خپل شخصي غرور او خودخواهی لپاره کوي 
شهرت او دولت غم ورسره وي. دا احمقان دي؛ هم خپل ځانته شکنجې ورکوي او هم په خپل وجود کي دننه عالي 

 «روح په عذابوي. دوی ته باید دېوان او شیطانان وویل سي
، د وجود ریاضت د ستر ذات عبادت، د برهمنانو، روحانیونو، د مور او پالر خدمت، پاکي» څوارلسم متن وایي

 «سادګي، تجرد او په سوله کي ژوند دی
یو سړی ما لکه څرنګه چی یم، د خالق د ستر ذات په صفت یوازي د » د اته لسم فصل پنځه پنځوسم متن وایي

یو څوک ما د دغه راز طاعت او عبادت له الري په بشپړه  چېطاعت او عبادت له الري پېژندالی سي. او کله 
 «د خدای پاچهی ته ور ننوزي چېتوګه وپېژني نو هغه کوالی سي 

ولو ګناهونو څخه خالص ي له ټټول مذهبونه پرېږده او فقط ماته ځان تسلیم کړه. زه به د» شپږشپېتم متن وایي 
 «کړم. مه وېرېږه

ریاضت نه کوي، طاعت او بندګي نه کوي او یا په بدو  چېدا پټ علم باید هیڅ وخت هغو کسانو ته بیان نه کړې » 
 «زما سره ضدیت او کینه لري چېچارو لګیا وي او نه به یې هغو کسانو ته بیانوې او منحرفو 

 په سما ویدا کي صوفیانه مفاهیم:
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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
 

 چېاور پټ وي، لکه د حاملې ښځي په وجود کي  چېلکه د دوو ژر اور اخیستونکو لرګیو د دېوالونو ترمنځ »  
اضر خالق دغه ډول په ټولو شیانو او د نړۍ په ژوندۍ نطفه وجود لري؛ د مطلق علم څښتن او په هر ځای کي ح

تل متوجه وي،  چېهره ورځ یې هغه کسان عبادت وکړي  چېموجوداتو کي اوسیږي. هغه ستر خالق دی او باید 
 سرود. ۷۹« تل خیراتونه کوي او تل ویښ وي.

تا خپلي مرستي ته  ه مځکي څخه کښته مخلوقاتپه شرق، په غرب، په شمال، په جنوب او ل چېاې څښتنه! کله » 
هر وخت په ټولو ځایونو کي نیژدې یې. اې د شراوفساد تباه کونکې! خلک دي په مختلفو ؛ ته هغوی ته رابولي

 سرود. ۲۷۹« ډولونو مرستي ته رابولي او ته د ټول بشریت په دننه کي موجود یې.
اې د ستایني وړ خدایه! موږ ستا سره د میني له امله تاته در نیژدې کیږو او باالخره درسره یو کیږو. داسي » 

له اوبو سره یو کیږي. موږ د خپلو ذکرونو او خلوتونو له الري ستا په څېر خالص  چېدرسره یو کیږو لکه اوبه 
 ۴۰۶سماویدا سرود « کیږو.

د نور په نوم یادیږي هغه ایندرا دی. دولت او عقل ټول د  چېی دی. خدای خدای نور دی. هغه د اور ځلوونک» 
 هغه په واک کي دی. په هر ځای کي حاضر خدای نور دی. هغه د لمر او نورو ځلېدونکو ستورو نور دی. 

خدای تر ټولو اعلی نور دی. روح، اور، برېښنا او لمر ټول له نوره ډک دي؛ مګر دوی ټول خپل نور له خدای 
 خه اخلي.څ

خدای د آګني، ایندرا او سوریا په نوم یادیږي او د نور سرچینه ده. دی د نور تجسم دی او له ټولو تیارو څخه برتر 
 . ۱۸۳۱سرود « دی. 

 
يا ورب  ن
  Upanishad اوپانیشاد:
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