
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۸۱/۳۰/۲۲۰۲                     لېوال  عبدالغفور

 

 کرار ناستی او خوځېدل
 

 :رحمان بابا رنځ د انساني ژوند اصلي حالت ګڼي او د کوم ناڅرګند طبیب د راتلو په پلمه یا تمه ژوند زغمي
 

 رنځ مې هسې سخت دی هر زمان په ما زیاتیږي
 راشه اې طبیبه ګوندې مرم د رب د پاره

 

 :خوشال خان خټک هم داسې فکر کوي
 

 رنځ مې نه کمیږي، په زمان زمان زیاتیږي
 ژر راځه طبیبه ګنې مرم د خدای د پاره

 

دی. نفسي روښانتیا او ویښتیا موږ بشپړې چوپتیا )نیروانا( ته رسوي، چې  (Dukkha) : ژوند رنځ و کړاوبودا ویل
 . ځ و کړاو اور ووژنيایله د رن

 

ایډیال طبیب( ته په تمه نه کیني، بلکې دی پخپله د هغه لوري ته ورخوځیږي، د بودا ټول فکري، عرفاني  بودا نیروانا )
او فېلوسوفیک مزل، الر او ِسلک له درد و رنځ څخه د نیروانا خواته سفر دی. دا سفر له نفساني غوښتنو سره د  

 .پرېکوڼ له ټکي پیلیږي
 

ان له درد و رنځ سره زیږي او درد و رنځ یې وژني، ژوند له رنځ و کړاو څخه تر رنځ و کړاو پورې د تللو  انس
 .بهیر دی

ټول هغه دینونه، چې پر یوې بلې نړۍ باور لري، خپلو ګروهمنو ته زیری ورکوي، چې دلته دې رنځ و کړاو وزغمي،  
نه دی، پرښتنه، اخالق او نور ځور و زیار بویه، چې    نو پر هغې دونیا به ترې خالص وي، خو دا خالصون وړیا

 .ور ودې رسوي
 : هغه فېلوسوفیک ښوونځي، چې د همدغې دونیا پر ژوند باور لري او ټینګار پرې کوي، وایي

هو! ژوند رنځ وکړاو دی، مګر دا چې موږ یې ماهیت پخپله ور وټاکو؛ طبیعت، ټولنه او چاپېلایر داسې بدل کړو،  
کې ښکلی وي او درد و رنځ په کې په نشت شمارلی   چې ژوند په 

 .شي
خبره دا ده، چې دوی ټول یوه طبیب ته په تمه دي، یا یې په لوري ور  

 .روان دي او په همدې تمه تمه ژوند زغمي
یوه لویه ډله خلک، ان ال په دې خبر نه دي، چې په درد و رنځ اخته  

شوي دي، رنځ  دي. دوی دومره رنځیږي، چې له رنځ سره روږدي  
خپل برخلیک بولي او د خالصون هڅه یا طبیب ته ورتلل نه پېژني 

  .او یا یې بېځایه هڅه بولي
دوی ال خبر نه دي، چې )هست( دي، ځکه دوی په دې اړه فکر کړی 

 .نه دی
 آیا موږ په دې اړه فکر کړی دی، چې )هست( یو؟ کړیږو او رنځیږو؟

 طبیب ته په تمه یو؟ که ور روان یو؟  
 څنګه؟ او پر کومه الر؟ 

 څوک به ووایي؟
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