
د معلم کتاب

پېژندلو

تينر ورو چ مون تاب کد حضرت سليمان عليه السالم په دې ک
خوشحال صرف او صرف د خُدائ پاک په رضا ک حاصليى. د معلم په

دې کتاب ک په بنيادى موضوع ک مون ورو چ د خير خوشحال او د
زړۀ د سون دپاره د انسان جدوجهد بمېوې دے. په انسان کار کسب، پېسو
او مال حال ک حقيق سون نشته. وک چ تعليم او حمت حاصلوى نو
هغوئ ته داس سوالونه مالويى چ د هغ جواب نۀ وى. او دې نه مون ته دا

احساس کيى چ زمون علم ومره محدود دے. د ژوند مقصد هله معلوميى
چ د خُدائ پاک سره صحيح تعلق ولرو. د معلم په دې کتاب ک د يو ضعيف
سى يعن معلم خيالونه دى کله چ هغۀ د ژوند د مقصد په سوال باندې غور و
،خوشحال ،کار، پېس ر کولو. هغۀ په تېر ژوند نظر واچولو او وې کتل چف

حمت او هغه ول يزونه چ په ژوند ک حاصلېدے ش په هغ پس په
منه وهلو ک هي فائده نشته. ار کۀ دا يزونه د ۀ وخت دپاره د مطمئن
کېدو باعث ور خو بيا هم په هغه وخت ک د دې ولو يزونو د مطمئن

کېدو نه ۀ فائده نشته ه چ د مرګ رات يقين دے. خو بيا هم کۀ وک د
مال خُدائ په يره ک ژوند تېروى نو هغوئ د خُدائ پاک د نعمتونو نه خوند

اخستے ش. په خاص توه وانان دې خپل خالق ياد سات کله چ د هغوئ د
ژوند ډېر وخت د هغوئ په وړاندې پروت دے. د حفظ کولو دپاره ۳: ۱۱ آيت

”خو خُدائ پاک هر ۀ داس جوړ کى دى چ په خپل وخت باندې ائسته او
مناسب وى. هغه انسانانو له د ابديت خيال ورکوى، خو سره د دې مون د خُدائ

ۀ چ پاک په کار باندې د اول نه واخله تر آخره پورې پوره نۀ شُو پوهېدلے
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هغه کوى.“
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د ژوند مقصد

  دا د معلم خبرې دى، چ د داؤد زوئ وو او د يروشلم بادشاه وو.   ۱
هغه معلم فرمائ، ژوند يو غ راز دے، او زمون پوهه د دې په حقله ډېره

 په مخ د زم خلق دومره خوارى کوى نو د دې نه دوئ تۀ محدوده ده. 
 نمر  پيۍ په پيۍ تېرې ش، خو زمه همېشه قائمه وى.  فائده ۀ ده؟ 
راوخېژى او پرېو او هغه ائ ته زر زر بيا  چ د کوم ائ نه راخيژى.

 هوا د جنوب طرف ته چليى، بيا تاو ش او د شمال طرف ته چليى، دا

 ول سيندونه سمندر ته بهيى،  .را  ى اوى راتاويېرچاپېره تاوي
خو سمندر ډک نۀ شو. ه چ د سيندونو اوبۀ د کوم ائ نه بهيى نو هم هلته

 ول يزونه دومره د مسلسل واپس را او بيا د هغه ائ نه بهيى. 
خوارۍ ډک دى چ انسان ي بيانولے نۀ ش. نۀ ستر په کتلو ميى، او نۀ

ۀ چ ،ۇو دا به بيا هم وى مخ ۀ چ  غوږونه په اورېدو ډکيى. 
 کله کله شوى دى هغه به بيا هم کيى. په مخ د زم هي هم نوى نشته. 

خلق وائ” ،وره، دا يو نوے يز دے.“ خو په اصل ک دا زوړ وى، يو يز
 هيچا ته ياد نۀ دى چ په تېرو وختونو ک ۀ هم په رتيا نوے نۀ دے. 

شوى ۇو او ۀ چ اوس کيى هغه به د راتلون وخت خلقو ته ياد نۀ وى.

معلم جواب لوى

 ما پوره عقل سره  زۀ معلم په يروشلم ک د بن اسرائيلو بادشاه وم. 

تالش شروع کو چ زۀ به حمت سره هغه هر ۀ وورم او معلوم به ي کم
کوم چ په دنيا ک شوى دى. نو زۀ دې نتيج ته ورسېدم چ خُدائ پاک

 ما  .وسات مصروف ي ې ده چل مشقت ذمه وارى ورکانسان ته د مش
هغه هر ۀ وليدل چ په مخ د زم شوى دى او زۀ تا ته وايم، چ دا هر ۀ

 ۀ چ غلط دى هغه ي کېدے نۀ بمعن دى او هوا پس منې وهل دى. 

۳ / ۲۲
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 ما خپل ان سره  .کمے دے نو هغه پېدا کېدے نۀ ش ۀ چ او د ،ش
ووئيل، ”زۀ د هغه ولو نه ډېر زيات هويار يم چا چ زما نه مخ په يروشلم
 ما خپل پوره بادشاه کې ده. ما ډېر حمت او علم حاصل کے دے.“ 
ذهن طاقت په دې ولولو چ حمت وپېژنم، او هم په ليونتوب او بوقوفتوب
 ه پوهه شم، خو ما ته پته ولېده چ دا ول هم هوا پس منې وهل دى. 

چرته چ حمت زيات وى هلته پرېشان هم زياته وى، او وک چ علم
زياتوى هغه غمونه زياتوى.

د دنيا خوشحال بمعن ده

 ما خپل زړۀ ک ووئيل چ، ”عېش عشرت به وکم او ۀ مزې به  ۲
 نو ما ووئيل چ، ”خندا وکم،“ خو پته راته ولېده چ دا هم بمعن دى. 
 د ډېر سوچ نه پس ما کم عقلتوب دے او عېش عشرت چا له ۀ ورکوى؟“ 

فېصله وکه چ د ميو په ذريعه ان په سر ک کم. او د حمت په لون
ک م کم عقلتوب شروع کو. ما غوتل چ معلوم کم چ د انسان په دوه
 ما لوئ لوئ لور ور ژوند ک په مخ د زم ۀ کول فائده مند دى. 
کارونه وکل. ما د ان دپاره کورونه جوړ کل او د انورو باغونه م وکرل.

 ما د ان دپاره چمنونه او باغونه جوړ کل، او په هغ ک م هر قسمه د

په ذريعه دا ډيرې ون د هغ ل چ ما تاالبونه جوړ ک  ،ولول مېوو ون
 ما ډېر غالمان او وين واخستل، او زما په کور ک هم اوبۀ کوم. 

په يروشلم ک اروى ۇو چ غالمان پېدا شوى ۇو. ما سره دومره زيات
 ما د خپل ان دپاره سپين زر، سرۀ زر، او پخوان يو بادشاه سره هم نۀ ۇو. 

 ى اوې. ما سره سندرغاړى سک ولرا د بادشاهانو او صوبو خزان
وې، او ما سره نورې داس ډېرې ائسته وين وې چ سے ي ارمان کوى.

 نو داس زۀ د هغه ولو نه لوئ سے شوم وک چ زما نه مخ په

 ما چ ۀ يروشلم ک تېر شوى ۇو، او ما خپل حمت جارى ساتلے وو. 
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هم غوتل نو هغه ما اخست ۇو. ما د خپل ان نه د يوې خوشحال انار هم نۀ
وو کے. ما چ کوم محنت کے وو نو زۀ په هغ باندې خوشحاله وم، او دا

 خو نه چ ما هغه هر ۀ ته وکتل خوشحال زما د هغه محنت انعام وو. 
د ۀ حاصلولو دپاره چ ما ډېر محنت کے وو، نو دا هر ۀ بمعن ۇو،

داس له چ هوا پس منې وه. او په مخ د زم د هي کار هم ۀ فائده نۀ
 نو ما فېصله وکه چ په حمت، کم عقلتوب او په ليونتوب غور وى. 

ېنکوم کس به د بادشاه د وفات نه پس په تخت ک م. نو زۀ پوهه شوم چوک
 ما وکتل چ نو هغه به صرف د تېر شوى بادشاه په شان حومت کوى. 

 ه نه را د تيارې نه ۀ ده نو داس حمت د کم عقلتوب نه ۀ دے. 
هغوئ چرته روان دى، خو کم عقلو ته پته نۀ ل يارانو ته دا پته وى چهو چ
ه چ هغوئ په تيارۀ ک روان وى. خو ما ته دا پته هم ولېده چ زمون د

 ما د ان سره ووئيل، ”د کم عقل په شان اَنجام به زما دواړو اَنجام يو دے. 
 ه هم وى، نو بيا زما د ول حمت فائده ۀ ده؟ دا هر ۀ بمعن دى.“ 

چ هويار او کم عقل دواړه به مرى. هويار به د کم عقل نه تر زيات وخته
 نو  .ے شبه دواړه هېر ک وخت ک ساتلے. په راتلون پورې ياد نۀ ش

ما د ژوند نه نفرت شروع کو، ه چ دې ما له په دنيا ک د تليف نه بغېر
 هي هم نۀ ۇو راکى. دا هر ۀ بمعن ۇو، هس هوا پس منې وهل وو. 

ما چ په مخ د زم د هر ۀ دپاره محنت کے وو نو د هغ نه زما نفرت پېدا
 او چا  .زما نه پس به را چ ش ۀ به هغۀ ته پات دا هر ه چ ،شو
ته پته ده چ هغه به هويار وى او کۀ کم عقل؟ خو چ ما د ۀ دپاره محنت
کے دے نو هغه هر ۀ به د هغۀ ش ،ۀ چ ما په خپله هويارتيا په مخ د

 ما چ په زم ل دى نو هغه هر ۀ به د هغۀ وى. دا ول بمعن دى. 
مخ د زم کوم سخت محنت کے وو د هغ نه زۀ مايوسه شوم او زما زړۀ
 ه چ تۀ به خپل کار په ډېر حمت، پوه او مهارت سره همت بائيلو. 
وکې او بيا به دا هر ۀ هغه چا ته پرېدې چ هغۀ د دې دپاره هي هم نۀ وى
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 نو په مخ د زم انسان ته د کى. دا بمعن دى او لويه بد قسمت ده. 
 هره ورځ هغه کيى او د خپل سخت محنت او پرېشان نه ۀ حاصليى؟ 

کار دپاره پرېشانه وى. او د شپ هم ورته ذهن سون نۀ مالويى. دا هر ۀ
 د انسان دپاره د ولو نه ۀ خبره دا ده چ خوراک اک بمعن دى. 

کوى او د خپل محنت نه خوشحاله وى. خو ما ته دا پته هم ولېده چ دا
 ه چ صرف د خُدائ پاک په مدد يزونه د خُدائ پاک له طرف نه دى. 

 خُدائ پاک سره مون خوراک کولے شُو او د ژوند نه مزې اخستے شُو. 
هغه چا له حمت، پوهه او خوشحال ورکوى وک چ هغه رضا کوى. خو
خُدائ پاک ناهارو له هدف ورکوى چ دولت راول کى او بيا ي ترې نه

واخل او هغه چا له ي ورکى چ وک هغه رضا کوى. نو دا هم بمعن دى.
.ې وهوک عبث من ه چدى ل دا داس

د هر يز دپاره خپل وخت مقرر دے

 د هر يز خپل وخت وى، د هر کار دپاره په مخ د زم وخت مقرر  ۳
وى.

 د پېدايت او مرګ دپاره وخت مقرر وى،

د فصل کرلو او د رېبلو دپاره وخت مقرر وى،

 د م کولو او روغولو دپاره وخت مقرر وى،

د راغورزولو او د آبادولو دپاره وخت مقرر وى.

 د غم دپاره او د خوشحال دپاره وخت مقرر وى،
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د ماتم دپاره او د ېدو دپاره وخت مقرر وى،

 د کاو خورولو او راغونولو دپاره وخت مقرر وى،

د غاړه وتلو او نۀ غاړه وتلو دپاره وخت مقرر وى.

 د تالش کولو او د تالش پرېودلو دپاره وخت مقرر وى،

د محفوظ ساتلو دپاره او د غورزولو دپاره وخت مقرر وى،

 د شلولو او د نلو دپاره وخت مقرر وى،

د خاموش او د خبرو کولو دپاره وخت مقرر وى.

 د مين کولو دپاره او د نفرت کولو دپاره وخت مقرر وى،

د جن دپاره او د امن دپاره وخت مقرر وى.

 ما هغه بوج کتلے دے کوم  يو کارير د خپل محنت نه ۀ فائده اخل؟ 

ۀ داس  خو خُدائ پاک هر چ خُدائ پاک په مون باندې اېے دے. 
جوړ کى دى چ په خپل وخت باندې ائسته او مناسب وى. هغه انسانانو له د

ابديت خيال ورکوى، خو سره د دې مون د خُدائ پاک په کار باندې د اول نه
 نو زۀ پوهه واخله تر آخره پورې پوره نۀ شُو پوهېدلے ۀ چ هغه کوى. 

شوم چ د ولو نه ۀ خبره دا ده چ د ژوند نه مون خوندونه او مزې واخلو تر
 مون ولو له په کار دى چ خوراک کوم پورې چ مون ژوندى يو. 

اک کۇو او په خپله خوارۍ مزدورۍ ک خوشحاله اوسو. دا د خُدائ پاک
 ما ته پته ده ۀ چ خُدائ پاک کوى نو هغه د همېشه دپاره نعمتونه دى. 

پات کېدون وى. په هغ ک نۀ ۀ کمے کېدے ش او نۀ ۀ زياتے. او دا
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 هر ۀ چ اوس هر ۀ خُدائ پاک ه کوى چ خلق د هغۀ نه يريى. 
کيى هغه پخوا هم شوى دى، او ۀ چ به په آئنده ک کيى، هغه پخوا هم

شوى دى. ه چ خُدائ پاک دا هر ۀ بيا بيا دوباره کوى.

نصافاب په مخ د زم

 د دې نه عالوه ما دا هم وکتل، چرته چ مون د انصاف توقع کوله هلته

 ما په خپل بدعمل وه، چرته چ مون د صداقت توقع کوله هلته بدعمل وه. 
ه چ ،ووئيل، خُدائ پاک به د بدعملو او د صادقانو عدالت کوى زړۀ ک
 او ما دا هم په خپل زړۀ هر يو يز او هر يو کار دپاره يو وخت مقرر دے. 
ائته دا و مون ت کوى، چخُدائ پاک د انسانانو آزمې ووئيل، چ ک
 لنه دا چ، د انسانانو او ناورو دواړو چ مون د ناورو نه ۀ نۀ يو. 

اَنجام يو دے، انسان او ناور دواړه ساه اخل، او دواړه مرى. انسان د ناور
 مون ول د مرګ طرف ته روان يو، نه بهتر نۀ دے، دا هر ۀ بمعن دى. 
 وک دا يقين سره مون ول د خاورو نه جوړ يو او بيا به خاورو ته و. 

ناور روح الندې زم او د  د مرګ نه پس د انسان روح بره چ وئيلے ش
 نو بيا ما ته دا پته ولېده چ د دې نه ۀ خبره نشته چ په خپل ته ؟ 

چ محنت باندې خوشحاله اوسو. د دې نه بغېر بله الر نشته. هيچا ته پته نۀ ل
د مرګ نه پس به ۀ کيى.

 ما يو ل بيا نظر واچولو او هغه ول ظلم م وليدو کوم چ په مخ د  ۴
زم کيى. وره د مظلومانو و ا خو د تسل ورکولو واال هيوک نۀ

 نو ما هغه خلق وى. ظالمان ډېر زورور دى او مظلومان ډېر بوسه دى. 
بختور ول کوم چ مۀ شوى دى، د هغه خلقو نه کوم چ تر اوسه پورې

ال پېدا شوى نۀ دى، چ ولو نه بختور هغه دى کوم چ  خو د ژوندى دى. 
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 بيا ما دا هم هغوئ هغه بدعمل نۀ ده ليدل کومه چ په مخ د زم کيى. 
ه چ ول خلق دې دپاره محنت کوى او د اُستاذۍ نه کار اخل وکتل چ

هغوئ د يو بل سره حسد کوى. خو دا بمعن وى. دا داس دى له چ وک
 کم عقل د الس مشقت پرېدى او خپل ان د لوږې  .ې وهمن هوا پس
 خېر دے چ ل وى خو چ د آرام سره وى، نه چ ډېر وى او د  .وژن

 ما په بحده محنت سره وى. حد نه زيات محنت هوا پس منې وهل دى. 
 دا د يو سى خبره ده دنيا ک نور ۀ هم ليدل دى چ هغه بمعن دى. 

وک چ بلل يوا وو. د هغۀ نۀ بچ ۇو او نۀ ي خپلوان ۇو. هغۀ به هر
وخت کار کولو، خو بيا هم هغه په خپله ه باندې مطمئن نۀ وو. هغۀ د خپل

ان نه تپوس وکو، ”د چا دپاره زۀ دومره سخت محنت کوم او خپل ان د
 د يو خوشحال نه محروم ساتم؟“ دا هم بمعن دى او د افسوس خبره ده. 
.ۀ فائده اخستے ش هغوئ د خپل محنت نه ه چ ،ۀ وى نه دوه کسان
 کۀ په هغوئ ک يو کس وغورزيى، نو هغه دوېم به ي راپاوى، خو کۀ

وک يوا وى او وغورزيى، نو په هغۀ افسوس، ه چ داس به وک نۀ
مل ائ وى او دوه کسان يو کۀ يخن ، هم داس وى چ هغه راپاوى. 
 خو کۀ يو کس نو رم به ش، خو يو کس به يوا نه ان رم کى؟ 
يوا وى نو شست به وخورى، خو کۀ دوه کسه يو ائ ش نو مقابله کولے
 يو غريب خو هويار وان ۀ ش. د درېو مزو پے په آسانه نۀ شليى. 

دے د هغه بوډا او کم عقل بادشاه نه، وک چ د چا نصيحت ته غوږ نۀ اېدى.
 دغه وان د غريب نه د کامياب طرف ته تلے ش، ار کۀ هغه قېدى وو

 بيا ما وکتل چ خلق يو بل وان  .خو هغه بيا هم بادشاه جوړېدے ش
 بشمېره خلق د  .ائ بادشاه ش د هغۀ په وک به چ ،روان ۇو پس

هغۀ نه ېرچاپېره ۇو، خو بيا يوه بله پيۍ راوچته شوه او هغه ي هم رد کو. نو
.ې وهمن وک هوا پس ه چدى ل دى، دا داس معنيزونه ب دا
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هويارې خبرې کول

 کله چ تۀ د خُدائ پاک کور ته  نو چ ۀ کوې هغه ډېر خيال سره  ۵
کوه. د اورېدلو دپاره د خُدائ پاک حضور ته تلل بهتر دى د کم عقالنو په شان د
 د قربانو پېش کولو نه، خُدائ پاک ته بسوچه نذران پېش کول بدعمل ده. 
خُدائ پاک په حضور ک په خبرو کولو ک تېزى مۀ کوه، د هغۀ په وړاندې

په ۀ بيان کولو ک جلدى مۀ کوه. ه چ هغه په آسمان ک دے او تۀ په
 ومره چ تۀ زمه باندې ي، نو د ضرورت نه زيات خبرې مۀ کوه. 

پرېشانه ي، نو هغه هومره به خراب خوبونه وين او چ ومره زيات خبرې
 کله چ تۀ خُدائ پاک ته  .خبرې درنه و کوې، نو هغه هومره به کم عقل
يوه منته ومن، نو چ ومره زر کېدے ش نو دا منته پوره کوه. هغه د کم
 عقلو خلقو نه خوشحال نۀ وى. کومه منته چ ومن نو هغه سر ته رسوه. 
چ يوه منته ومن او سر ته ي نۀ رسوې نو د داس منت د منلو نه نۀ منل

 د خپلو خبرو په وجه ان مۀ ناهاروه، او امام ته مۀ وايه چ ما ۀ دى. 
وه. نو په دې وئيلو سره خُدائ پاک مۀ غصه کوه چ ته منلسره من په غلط

معن خو ډېر خوبونه او ډيرې خبرې ب ستا ول محنت مشقت تباه کى. 
دى، په ائ د دې د خُدائ پاک نه وويرېئ.

ژوند بفائدې دے

 چ کله تۀ وورې چ په يوه عالقه ک غريبانانو باندې ظلم زياتے کيى

او هغوئ ته صداقت او انصاف او د هغوئ حقُونه نۀ مالويى نو په دې باندې مۀ
حېرانېه. د هر آفسر دپاسه بل آفسر وى او د هغوئ د سر دپاسه نور آفسران وى.

 وک چ د  تر دې چ بادشاه هم د دې مل نه خپل مفاد حاصلوى. 

پېسو سره مينه لرى، نو هغه به هيله په پېسو موړ نۀ ش .وک چ د دولت
معندا هم ب ه چ .له په دولت موړ نۀ شسره مينه لرى، نو هغه به هي
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 چ ومره پېس زيات وى، نو دومره به د دې د خوړلو خلق هم زيات دى. 
 محنت وى. دغه دولت ته د کتلو نه سېوا مال ته ۀ حاصل شول؟ 

مزدورۍ کولو واال کۀ له خوړل وى او کۀ ډېره خو ۀ د سون خوب کوى،
 ما په مخ د زم يو بل خو د مالداره سى دولت هغه خوب ته نۀ پرېدى. 

ډېر خراب کار ليدلے دے. وک چ د ان دپاره پېس جمع کوى نو هغه
ول هغوئ دا ه چ   ،وروستو هم د هغوئ دپاره د نقصان باعث ش

پېس په يو ناکاميابه کاروبار ک بائيل او په آخر ک د هغوئ سره هي هم نۀ
 له نه چ ماشوم دې دنيا ته لغ او وى چ خپلو بچو ته ي پرېدى. 

خال السونه را، هم داس به دې دنيا نه خال السونه . هغه د ول محنت
 دا هم ډېره د افسوس خبره باوجود هم د ان سره هي هم نۀ ش وړلے. 
ه؟ چۀ وک هغۀ فائده . نو هغه شان نيا ته راه انسان دن ده، چ

 هغۀ خپل ول ژوند په تيارۀ، په پرېشان، په عبث هوا پس ي منې ووهل؟ 
 نو زۀ دې نتيج ته ورسېدم چ د انسان غصه او په بيمارۍ ک تېر کو. 

ې دى په هغخُدائ پاک هغۀ له ورک ومره ور ۀ او بهتره دا ده چ دپاره
ک خوراک اک کوى او په مخ د زم د خپل سخت محنت نه خوند
 کۀ خُدائ پاک چا له دولت او اخل .ه چ هم دا زمونه اجر دے. 

جائيداد ورکوى او د دې قابل ي جوړوى چ د دې نه خوند واخل، او دا خپل
نصيب و او محنت سره سره خوشحاله هم وى، نو دا د خُدائ پاک د طرف

 حقيقت ک خُدائ پاک هغوئ په خوشحال ک دومره نه انعام دے. 
مصروف سات چ هغوئ سره د اندېنو دپاره وخت هم نۀ وى.

 په مخ د زم ما يوه بله خرابه خبره ليدل ده او دا په انسان باندې يو  ۶
 دا د هغه کس خبره ده چا له چ خُدائ پاک مال دولت، دروند بوج دے. 
عزت او جائيداد ورکى او هغه هر ۀ ورکى چ د هغۀ زړۀ ي غواړى، خو

خُدائ پاک ي د دې په خوند پوهه نۀ کى او د هغۀ په ائ يو پردے کس په دې
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 کۀ د يو سى سل باندې مزې وکى. دا بمعن دى او لوئ مصيبت دے. 
ۀ خوشحال وى او تر بوډاتوبه پورې ژوندے وى، خو کۀ په ژوند ک بچ
ونۀ وين او په عزت سره دفن نۀ ش نو زۀ خو به دا وايم چ د دۀ نه خو هغه

 د داس پېدائش م ماشوم دنيا ته ماشوم ۀ دے چ م پېدا شوے وى. 
ر چ ا  .سات نه پ دے، مرګ د هغۀ شناخت زمون معنب او ت رات
هغۀ نمر هم نۀ دے ليدلے او نۀ ورته دا پته لېدل ده چ ژوند نه وى، خو بيا
 فرض که کۀ هغه هم هغۀ ته د هغه مالداره سى نه زيات آرام حاصل دے. 
دوه زره کاله ژوندے وى خو چ په ژوند ک ي ۀ خوشحال نۀ وى، نو ۀ

 انسان ول محنت د خوراک پېدا فائده؟ آخر مرګ خو هر ژوندى له شته. 
 هويار کس د کم کولو دپاره کوى، خو د هغۀ لوږه هيله نۀ ختميى. 

عقل نه په ۀ فائده مند وى؟ کۀ غريب کس خلقو سره مناسب سلوک کوى نو په
 ۀ چ مون سره وى د هغ نه خوند دې ک د هغۀ دپاره ۀ فائده ده؟ 

اخستل ۀ دى په ائ د دې چ د هغه يزونو خواهش ولرو چ مون سره نۀ
 هر ۀ  .ې وهمن هوا پس ه چدى ل دى، او دا داس معنوى. دا ب
چ کيى هغه د تقدير لي وى. دا ډېر د پخوا نه معلومه وه چ د هر يو کس

سره به ۀ کيى. نو خُدائ پاک سره د دې موضوع په حقله بحث کول فضول
 ومره چ خبرې زياتيى، نو دومره بمطلبه کيى، نو د بحث نه دى. 

،فائدې ژوند کاو ب په دې لن زمون ۀ پته وى چ  نو چا ته فائده ۀ؟ 
زمون دپاره ۀ ۀ دى، داس ژوند چ د سورى په شان تېريى؟ چا ته دا پته

ده چ د مرګ نه پس به ۀ کيى؟

د ژوند حمت

 نې نام د قيمت عطرو نه بهتره ده، او د مرګ ورځ د پېدا کېدو د  ۷
 ۀ دا ده چ هغه کور ته الړ شُو چرته چ ماتم کيى نه ور نه بهتره ده. 
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چ هغه کور ته الړ شُو چرته چ دعوت وى، ه چ ژوندو خلقو له دا خبره
 د په ذهن ک کېنول په کار دى چ مرګ زمون د ولو انتظار کوى. 

 هويار کس خندا نه غم ۀ وى، غمژن مخ د زړۀ د بهترۍ سبب جوړيى. 
د مرګ په حقله ډېر فر کوى، خو کم عقل صرف د عېش عشرت په حقله فر

 ۀ خبره دا ده چ هويار دې ور په ائ د دې نه چ د کم عقلو کوى. 
ه چوى ل  د کم عقل خندا داس خلقو د خوشامندۍ سندرې واورې. 

مقصد ي ى. دا شور خو جوړوى خو هيسي ازغ الندې په اور ک چدې
 ناروا ه هويارو خلقو نه کم عقل جوړوى، او رشوت اخستل نۀ وى. 

 د ۀ سر ته رسول د هغ د شروع نه ۀ وى، او د غرور ضمير خرابوى. 
 خپله غصه په قابو ک ساته، ه چ د کم کولو نه صبر کول ۀ دى. 
 هيله داس مۀ وايه، ”تېر وخت د اوس نه عقل دماغ د غص کور وى. 
ۀ دى. دا داس يار جوړېدل هو ۀ وو.“ دا خبره کول عقلمندى نۀ ده. 

دى له چ ميراث واخل. په دنيا ک د هر چا دپاره عقلمند جوړېدل فائده مند
 عقلمندى به دې د پېسو په شان حفاظت کوى. او د عقلمندۍ خاص دى. 

 د خُدائ پاک په کارونو  .محفوظ سات هغه خپل مال فائده دا ده چ
باندې فر وکه، ۀ چ هغۀ کاږۀ جوړ کى وى نو هغه وک نېغولے ش؟

 په ۀ حاالتو ک خوشحاله اوس، خو چ کله تليف را، نو ياد ساته

چ خوشحال او تليف، دواړه خُدائ پاک راول، او هيچا ته پته نۀ ل چ سبا
 ما په خپل بفائدې ژوند ک هر ۀ ليدل دى، يو صادق به ۀ کيى. 

باوجود د خپل صداقت نه هم تباه ش او يو بدعمله په خپله بدعمل ک اوږد
 د ان نه ډېر ايمانداره مۀ جوړوه او د ان نه ډېر هويار عمر تېر کى. 

 خو دې سره د ان نه ډېر بدعمله يا سے مۀ جوړوه، ول ان تباه کوې؟ 
ان د وخت نه مخ خپل کولو سره ول کم عقل هم مۀ جوړوه، نو په داس
 ۀ خبره دا ده چ دا دواړه خبرې هېرې نۀ کې، ه وک په چا وژن؟ 

  .ش ى، هغوئ به د دواړو خطرو نه بچ پاتد خُدائ پاک نه يري چ
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 په حمت هويار سے د ار د لسو حمرانانو نه زيات طاقتور جوړوى. 
دې دنيا ک داس هي وک صادق نشته چ هغه همېشه ۀ کوى او هيله
 خلق چ ۀ وائ نو هغه هر يز زړۀ ته مۀ اچوه، ن وابه ناه نۀ کوى. 

 او تا ته پته ده چ و و ل تا په ورې چ ستا نوکر تا پس کنل کوى. 
ل چول استعمال کمت اص ما د ح خپله نورو خلقو ته کنل کې دى. 
په دې هر ۀ باندې پوهه شم، خو دا زما دپاره ډېر ران ۇو، ما نۀ شول کولے.
 هر ۀ چ موجود دى هغه ډېر ژور او زما د پوه نه بهر دى. وک په هر

 ما کله فېصله وکه چ د حمت مطالعه وکم او د ۀ پوهېدلے ش؟ 
يزونو په اسبابو باندې پوهه شم، او چ زده کم چ بدعمل ومره

بوقوفتوب دے، او بوقوفتوب ومره پالتوب دے.

 ما ته پته ولېده چ ېروون ه د مرګ د سخت نه هم لوئ دام دے. د

هغ شوق د دام په شان دے او د هغ غېه د زنيرونو په شان ده. کوم سے
ار به د هغناه خُدائ پاک رضا کوى نو هغه به ترې نه خالص وى، خو چ
 معلم وفرمائيل چ زۀ دې نتيج ته ورسېدم، کله په جال ک راېريى. 

 ار چ ما بار چ ما په دې موضوع باندې د هر طرف نه غور و فر وکو. 
ول. ما په زرو کسانو کما ل ۀ چ لۀ پېدا نۀ ک ون کولو خو ما هغهبار ل

 نو زۀ يو نې سے پېدا کو، خو يوه نېه ه م پ پېدا نۀ که. 
صرف دې نتيج ته ورسېدم چ خُدائ پاک انسان پېدا کے دے چ نې وى،

. خو هغه په نورو ډېرو منصوبو پس

 وک د هويار په شان دے؟ وک د خبرو د صحيح تشريح علم لرى؟  ۸
حمت د هغوئ مخونه روانه کوى او د هغوئ سخت مزاج نرموى.
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د بادشاه حم منل

 زۀ وايم، د بادشاه حم منه، ه چ تا د خُدائ پاک سره د دې وعده کې

د تلو نه جلدى مۀ کوه. او په بد کار ک  د بادشاه په حضور ک ده. 
 ه  .ۀ غواړى هغه کولے ش بادشاه درسره ه چ ،صه مۀ اخلهح
،کولے چ وک ترې نه دا تپوس نۀ ش د بادشاه خبره وزن وى او هي چ

 هغه کس وک چ شاه حم من هغوئ ته به سزا نۀ ”تۀ ۀ کوې؟“ 
ه چ  مالويى. هويار کس د هر يز په وخت او سبب باندې پوهيى. 

د هر يز دپاره يو وخت او يوه طريقه وى، خو انسان له ډېر غمونه برداشت
 هيچا ته پته نشته چ ۀ به کيى، نو بيا وک دا وئيلے کول په کار دى. 

 هي وک خپل ان د مرګ نه ش چ په مستقبل ک ۀ کېدو واال دى؟ 
جن دا يو داس .وک د اجل ورځ وروستو کولے ش بچ کولے او نۀ نۀ ش

دے چ مون ترې نه نۀ شُو خالصېدلے، او بدعمل يو بدعمله کس د مرګ نه نۀ
ش بچ کولے.

بدعمله او صادق خلق

 ما ولو يزونو ته غور سره وکتل او په مخ د زم چ ۀ کيى د هغ په

حقله م سوچ وکو، خلق په نورو خلقو باندې اختيار لرى او ورته نقصان
 آو، ما وليدل چ بدعمله د عزت سره خ شوى ۇو او هغوئ به د رسوى. 

خُدائ پاک مقدس کور ته تلل راتلل، خو چ په کومو ارونو ک هغوئ
 د بدو بدعمل کوله نو هلته خلقو د هغوئ صفت بيانولو. دا هم بمعن دى. 

 عملونو سزا زر نۀ ورکولے کيى، نو ه د خلقو زړونه بدعمل ته تيار دى. 
د يو ناهار نه سل له ناه کيى خو بيا هم تر ډېره وخته پورې ژوندے وى.
بشه ما ته دا هم پته ده چ کوم خلق د خُدائ پاک نه يريى هغوئ به په خير
خيريت سره ژوند کوى، يعن هغه خلق د چا په زړۀ ک چ د خُدائ پاک يره
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 او د بدعمله خلقو به خير نۀ وى او نۀ به ي ژوند اوږد وى. او دا ه وى. 
 خو په مخ د زم يوه بله خبره هم ده چ هغوئ د خُدائ پاک نه نۀ يريى. 

چ بمعن ده. و خلقو ته داس سزا مالويى له چ هغوئ بدعمله وى او
بدعمله خلقو ته داس اجر مالويى له چ هغوئ ۀ خلق وى. نو زۀ تاسو ته

 نو زما مشوره دا ده چ مون له د ژوند نه خوند دا وايم چ دا بمعن دى. 
اخستل په کار دى، ه چ په دې ژوند ک هم دا يوه مزه ده چ خوراک

په مخ د زم سخت محنت، کوم چ اک کۇو او خوشحاله اوسو. نو داس
 خُدائ پاک مون له راکے دے هغ سره سره ۀ له خوشحال هم وکو. 

م چکار غور وک يار شم او په هغهو و چما پوره کوشش وک کله چ
خلق ي د زم په مخ کوى، نو ما وکتل چ د داس محنت په وجه هغوئ شپه

 نو ما ته پته ولېده چ خُدائ پاک په دنيا او ورځ خوب نۀ ش کولے. 
ک ۀ کوى نو هيچا ته هم د هغ پته نۀ ل. کېدے ش چ يو هويار کس
دا دعوٰى وکى چ زۀ په دې پوره پوهه شوم، خو دا به داس نۀ وى، هغه د دې

اَنجام ته نۀ ش رسېدے.

مرګ هر چا له را

ته ورسېدم چ ه او دې نتيجۀ مطالعه وک  اوس ما د دې هر  ۹
صادقان او هويار خلق چ هر ۀ کوى هغه د خُدائ پاک په الس ک دى.

هغوئ ته دا پته نۀ ل چ خُدائ پاک به ي قبلوى او کۀ رد کوى. دا هر ۀ به په
 د صادق او د بدعمله، د ۀ او د بد، د پاک او راتلون وخت ک کيى. 
قربان پېش کوى يا هغه خلق چ خُدائ پاک ته قربان د ناپاک، هغه خلق چ

نۀ پېش کوى، ولو سره قسمت يو شان معامله کوى. د يو ۀ کس او د ناهار
يو شان اَنجام وى، د قسم خوړلو واال او د قسم نۀ خوړلو واال دواړو يو منزل

 دا يو ډېر لوئ مصيبت دے چ په مخ د زم کيى، د هر ژوندى هم دے. 
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يو قسمت دے يعن مرګ. د دې نه عالوه، د ولو خلقو زړونه د بد کارۍ نۀ ډک
دى او د ژوندون په دوران ک د هغوئ په زړونو ک بوقوفتوب وى او بيا
 خو وک چ تر اوسه پورې په ژوندو ک شري دى د  .ۀ شدوئ م
 يقيناً هغوئ اُميد وى، ه چ يو ژوندے سپے د م ازمرى نه ۀ دے. 

.پته نۀ ل و ته هيهغوئ به مرى. خو م ژوندو ته خو دومره پته وى چ چ
 د هغوئ مينه،  .ى، او د هغوئ يادونه ختم شهغوئ ته نور اجر نۀ مالوي

نفرت او غېرت، هر ۀ ډېر مخ ختم شوى دى. په مخ د زم چ ۀ کيى
 نو بيا خوشحال سره مے  .برخه وانۀ خل له په کنو هغوئ به هي

ه او خپل خوراک کوه. ه چ خُدائ پاک د دې هر ۀ اجازت ورکے
 د خپل  سره  هر وخت سپين جام اغونده او تېل لوه.  دے. 
چ تۀ ورسره مينه کوې د ژوند نه خوند اخله. په مخ د زم په فان ژوندون
ک چ خُدائ پاک تا له ومره ور درکې دى هغه هم دغه شان تېروه.
ۀ دى چ هم دغه ستا د محنت مشقت په بدل ک په مخ د زم ه چ

 تۀ چ هر ۀ کولے ش هغه پوره د زړۀ نه کوه، ستا په نصيب ک دى. 
ه چ چرته تۀ روان ي يعن قبر ته، هلته به نۀ کار وى او نۀ منصوب، نۀ به

 ما ته په دنيا ک د يو بل يز هم پته ولېده چ تېزه علم وى او نۀ حمت. 
نۀ ش همېشه جن ياله جناو ت  ې لوبه نۀهمېشه د من ه وهونمن
لے. هويار خلق هر وخت په رزق ماړۀ نۀ وى، قابل خلق همېشه نۀ مالداره
کيى او تعليم يافته خلق تل په ژوند ک کامياب نۀ وى. هر ۀ په وخت او په

 انسان ته هيله دا پته نۀ ل چ په هغۀ به بخت باندې منحصر وى. 
او مارغان په دام ک کبان په جال ک ه چن هل .سخت وخت کله را

اچان راېر ش، نو داس به مرګ انسان سمدست راېر کى.

حمت د کم عقلتوب نه ۀ دے

 ما ته په مخ د زم د حمت يو بل مثال مالو شوے دے او دا ما ته ډېر
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 يو وړوکے ار وو چ آبادى ي له وه. يو طاقتور زيات ۀ ارى. 
بادشاه په دې باندې حمله وکه. هغه ار ي محاصره کو او په دېوالونو باندې
 خو په هغه ار ک يو غريب خو هويار د اوړېدو تيارے ي شروع کو. 

کس وو. هغۀ په خپل هويارتيا سره هغه ار بچ کو. خو وروستو هيچا هغه
 نو زۀ وايم چ حمت د طاقت نه ۀ دے، خو د غريب سى ياد نۀ کو. 

 ۀ هويارتيا ته سپ کتلے ش، هيوک د هغۀ خبرو ته پام نۀ کوى. 
خبره دا ده چ د يو هويار کس په مزه خبرو ته غوږ ونيس په ائ د دې نه
 حمت د جن د چ د کم عقالنو په مجلس ک د بادشاه چغ واورې. 

.ۀ کارونه تباه کولے ش ار کس ډېر زياتناه وسلو نه طاقتور دے، خو يو

 نه چ مۀ مچان خوشبودار عطر خرابوى نو داس ل شان کم  ۱۰
 د هويار سى زړۀ به صحيح  .مت او عزت خرابولے شعقلتوب ډېر ح
 کله هم چ الر غوره کوى او د کم عقل سى زړۀ به خرابه الر غوره کوى. 

 کۀ کم عقل په الره روان وى نو صفا پته ل چ هغه بوقوف دے. 
حمران درته غصه ش نو خپل ائ مۀ پرېده، ه چ ستا سه رويه د هغۀ
 ما په مخ د زم يو بل خراب يز ليدلے دے  .سخته غصه قالرولے ش

 او هغه دا چ کم عقل خلق په اوچتو او دا غلط د حمرانانو د السه کيى. 
 ما ليدل عهدو مقرر کے ش او مالدار خلق په معمول عهدو باندې وى. 

دى چ غالمان د شهزادانو په شان په آسونو سوارۀ وى، او شهزادان د
 وک چ کنده کن کېدے ش په خپله  .ر نوکرانو په شان پېدل

  .وچيچ مار ي دېوال راغورزوى کېدے ش وک چ ،ىوروغورزي
وک چ د کاو په کان ک کار کوى، کېدے ش په کاو چخ ش .وک

 کۀ تبر پ وى او  .ش په دې زخم چ ماتوى، نو کېدے ش لر چ
تېرۀ ي نۀ کې، نو په دې باندې کار کول ډېر زور غواړى. خو حمت سے

 کۀ د دم نه مخ مار پاړو وچيچ نو  .طرف ته بو همېشه د کامياب
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 د هويار سى خبرې د هغۀ د عزت سبب بيا د پاړوتوب ۀ فائده نشته. 
 د جوړيى، خو د کم عقل سى خبرې د هغۀ د تباه سبب جوړيى. 

هغوئ خبرې کم عقلتوب سره شروع کيى او خطرناک ليونتوب سره تر سره
 د کم عقل کس خبرې نۀ ختميى. هيچا ته دا پته نشته چ په کيى. 

راتلون وخت ک به ۀ کيى، وک دا وئيلے ش چ زمون د مرګ نه پس
او هغۀ ته دا پته هم نۀ ل ،ے ش کار سره کم عقل ډېر ست به ۀ کيى؟ 
 افسوس په هغه مل چ د هغ بادشاه يو چ منزل ته خپله الر پېدا کى. 

 ناتجربهکاره زلمے وى او مشران ي سم د سحر نه سر د خې نه زار کوى. 
خوش قسمته وى هغه مل چ د چا بادشاه چ د شريف خاندان نه وى او د
هغوئ مشران په مناسب وخت خوراک کوى. هغوئ د طاقت حاصلولو دپاره
 کۀ يو کس دومره ناراسته وى چ خوراک اک کوى د نش دپاره نه. 

هغه خپل چت هم نۀ مرمت کوى، نو دا به راا او هغه کور به راوغورزيى.
 د مېلمستيا رو د خوشحال دپاره وى او مے د زړۀ راحت دپاره وى، او

 په خيالونو ک هم په بادشاه پس بدرد مۀ وايه او په په پېسو هر کار کيى. 
خپله کوه ک هم په مالداره کس پس بدرد مۀ وايه. کېدے ش چ د هوا يوه

وړه مرغ ستا خبرې واورى او هغۀ ته ي وکى.

د انسان د علم حد

 خپله رو په اوبو باندې وغورزوه چ الړه ش او ډيرې ور پس  ۱۱
 خپل پېس په اووۀ يا اتۀ ايونو ک بندې که،  .الو شبه دا تا ته بيا م

 کله چ  .ش ه باندې راپېۀ افت به په زم چ پته نۀ ل هي ه چ
وري درن وى نو باران کيى. کله چ ونه د شمال يا د جنوب په طرف

 هغه زميدار وک چ د هوا رخ ته ورى هغه پرېو نو هم هلته پرته وى. 
به خپل فصل نۀ کرى. او هغه زميدار وک چ وريو ته ورى هغه به خپل
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 له نه چ تا ته د هوا رخ نۀ معلوميى او نۀ درته دا پته  .فصل نۀ رېب
ل چ د مور په خېه ک ماشوم نه جوړيى، نو داس تۀ د خُدائ پاک په
 د سحر په وخت خپل کارونو هم نۀ پوهېې، وک چ د هر ۀ خالق دے. 
تخم کره او تر ماامه پورې په کار ک بوخت اوسه، ه چ تا ته ۀ پته ده
او يا په دواړو ک ک په هغ ،ده، په دې ک کامياب په کوم کار ک چ

 کله چ  .ۀ ل وا په سترۀ ده او د نوى سحر ر ار   يو شان. 
انسان تر ډېر وخته پورې ژوندے پات ش نو هغوئ دې د ژوند هره لحظه

راروان ل ډيرې ورد مش ار دى چخوشحاله تېروى. خو دا هم ياد ساتل پ
دى. او ۀ چ به کيى هغه يو راز دے.

د وانانو دپاره نصيحت

 اے وانانو، په خپله وان خوشحاله اوس او د وان نه خوند اخل. او

ۀ چ ستاسو زړۀ غواړئ او په سترو مو ۀ ل نو هغه کوئ، خو دا خبره
 د خپل ياده سات چ خُدائ پاک به درسره د هر کار او عمل حساب کوى. 

زړۀ نه خفان او د وجود نه غم درد لرې سات ه چ وان او تور سر د يوې
لحظ دپاره وى.

 هم په وان ک خپل خالق ياد ساته، د هغ نه مخ چ د  ۱۲
د ژوند هي” ،چ ووائ او تۀ پ او هغه کلونه راش ،راش مصيبت ور

 هغه ياد ساته، د دې نه مخ چ د نمر، سپوږم او د ستورو مزه نشته.“ 
 د هغ نه  .راواپس ش او د باران نه پس بيا وري اره ش ا تا ته تتهر

مخ چ ستا د کور وکيداران په ريدېدو ش، او ستا طاقتور سى
راکون ش، او ستا د مېچن کولو واال  کار پرېدى ول چ هغوئ لې

 د هغ نه دى، او هغه زنانه چ د ککو نه ورې د هغوئ نظر کم دے. 
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مخ چ د کو دروازې بندې ش او د مېچن آواز په مزه ش، او تۀ د
.سندرې په تا په مزه ل ول خو بيا د هغوئ مارغانو په اولنو سندرو راپا
 د هغ نه مخ چ تۀ د اوچتو ايونو او د کوو د خطرو نه يرېې. د

هغ نه مخ چ ستا وېتۀ سپين ش داس له چ د بادامو لونه کوالو
ش، او تۀ د پو نه پات ش داس له ملخ پ راکاږى، او ستا شهوت ختم

ش. هغه ياد ساته، د هغ نه مخ چ ستا پ په قبر ک وى کوم چ به
 د هغ ستا ابدى کور وى، او کله به چ خلق ستا په جنازه ک وير کوى. 
،ش و و ےى، د سرو زرو لوير وشليد سپينو زرو زن چ نه مخ

 بيا به  .ماته ش رخس ى او د کوهسره د اوبو بوقه به وشلي او چين
خاوره واپس خاورې ش او روح به خُدائ پاک له واپس الړ ش، چا چ هغه
 نو معلم وائ، ”هر ۀ بمعن دى، دا هر ۀ بمعن دى.“ ورکے وو. 

نتيجه

 معلم په خپله هويار وو او خلقو له ي هم د علم تعليم ورکولو. هغۀ په ډېرو

 د معلم کوشش متلونو باندې غور او فر کولو او ترتيب وار ي جمع کل. 
 د  .خبرې ولي تينوى، او ديانتدارۍ سره رخوږې خبرې ول دا وو چ
هويارانو خبرې د تېرو چوکو په شان دى، د جمع شوى متلونو خبرې د چوکو

په وکه ک د مېخونو په شان دى چ يو شپون ي د و د بوتلو دپاره
 خو زما زويه، د دې نه عالوه هم خبردار اوسه. د ډېرو کتابونو استعمالوى. 

 د ليلو سلسله به هيله نۀ ختميى او ډېره مطالعه وجود ستے کوى. 
را چ اوس په آخر ک د ول تعليم په خُالصه باندې غور وکو. د خُدائ

 پاک نه يرېه او د هغۀ په حمونو عمل کوه، دا په هر انسان فرض دى. 
ه چ خُدائ پاک به راسره د هر يو عمل عدالت کوى، کۀ هغه ۀ وى او کۀ

بد او په دې ک پ يزونه هم شامل دى.
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