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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ١٧

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٧ 

 

  :پرھٻزکاري /  پرھٻزګاري - ١٧

په عام مفھوم سره  داده، چي څوک له حرام مال او ککړي ډوډۍ، شھوتو، نفسي کمزورۍ  او يا پرھٻزګاري قوا ت

رسول هللا  .  ئپرھٻز ګاري د دين په الر کي، د سالک سپر د: عارفان وايي .  ډډه  وکړي  څخه بدو اخالقو 

. يي ي ښمنانو په منځ کي خوندواو د دي؛ يھر ھغه څوک، چي پرھٻزګار سي په ډاډ سره ژوندک: ويلي دي ) ص(

د حق تعالی د .  په اسالمي تصوف او عرفان کي، تقوا يا پر ھٻزکاري د ځان ھٻرولو په مانا ھم کاريږي 

  ټولي؛ ځان او جھانيسوځونکي ميني بې ھوښه پتنګان، د خپلي عرفاني الري په يوه پړاوکي، له ھر څه پرھٻز ک

 او بې مثله هي معبود ته ورسيږي ؛ او خپل فاني وجود د خالق تعالی په تلپاتپه دې توګه ريښتينچي ي ، يھٻر

  .  ١ ھستۍکي ژوندی کړي

دحجرات د سورې د ديارلسم آيت .  په  سپٻڅلي قرآن کي، د تقوا په اړه پراخي او ارزښتناکي يادوني سوي دي 

ياني د هللا تعالی په نظر ستاسي » اکم ان اکرمکم عندهللا اتق… « : په وروستۍ برخه کي راغلي دي  ) ١٣ : ۴٩(

د قرآن عظيم الشان د بقرې د سورې په يوسلو اووه .  ي ي، چي پرھٻزګار ئتر ټولو ښاغلی او عزتمن ھغه څوک د

، د )٨ ، ٢ : ۵(، د مائدې د سورې په دوھم او اتم آيت )٢٣٧ ،  ١٩٧ : ٢(نيوييم او دوه سوه اووه دٻرشم آيت 

، )١٠٩ ،١٠٨ : ٩(، د توبې د سورې په يوسلو اتم او يوسلو نم آيت )٢۶ : ٧(ويشتم آيت  اعراف د سورې په شپږ

  ٣٢ : ٢٢(، د حج دسورې په دودٻرشم او اووه دٻرشم آيت )١٣٢ : ٢٠(د طاھا د سورې  په يوسلو دودٻرشم آيت 
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، د مجادلې د )٣ : ۴٩(، د حجرات د سورې په دريم آيت )٢۶ : ۴٨(ويشم آيت  ، د فتحي د سورې په شپږ )٣٧ ،

، د شمس د سورې په اتم آيت  )۵۶ : ٧۴( ، د مدثر د سورې په شپږ پينځوسم آيت )٩ : ۵٨( سورې په نم آيت 

کي، د تقوا په باب الھي ُحکمونه او  الرښووني بيان  ) ١٢ : ٩۶( او د علق د سورې په دولسم آيت  ) ٨ : ٩١(

هللا سبحانه و .  اري د نٻک او ښه عمل په توګه ياده سوې ده په دې ګردو مبارکو آيتوکي، پرھٻزګ.  سوي دي 

، چي د ئدئ تعالی،  خپلو مؤمنو بندګانو ته نه يوازي  د پرھٻزګارۍ ستاينه کړې ده؛ بلکي ھغوی ته يې امرکړ

  . تقوا په چارو کي يو له بله مرسته وکړي 

پرھٻزګارۍ ته په )  ٢ ھـ ق ٩٨٠  -  ٩٣١(انصاری  پير روښان اورمړ  -  د پښتنونظريه پرداز عرفاني الرښوود

يووخت .  لوړه سترګه ګوري؛ خو زھد او عبادت په يوازيتوب سره،  د پيرۍ او شٻخۍ له پاره بس نه بولي 

مريدانو،  له پير روښان څخه د ھغه زاھدد مقام  په باب پوښتنه وکړه، چي  شٻخ ُعمر نوميده ؛ او د بايزيد روښان 

د پير روښان د  .  الرهشٻخ عمر،  په ځينو پښتني سيمو کي په ډٻر زھد او تقوا شھرت .  ؤله معاصرانو څخه 

 .  ؤباري تعالی په عبادت بوخت تل په مړه ګٻډه خواړه نه وه خوړلي؛ او د  مريدانو په وينا، ھغه له دٻرشو کالو

په پير روښان د . ه ؤ رسٻدلیء  زاھد او عابد په نامه وباله، چي دپيرۍ مقام ته ن داسيپير روښان،  شٻخ ُعمر د

  ود طريقت له ماشومتوب څخه به د حقيقتنو نظر که يې د پير په الرښوونه دا ربړونه او رياضتونه  کړي وای، 

  د پير ،په دې ډول.  وای ئ خدای پٻژندونکی عارف مقام به يې تر السه کړ يوه بلوغ ته رسٻدلیء وای؛ اود 

   . ٣ئ تعالی ذات و نه پٻژني، د ګمراھانو او بې خبره کوچنيانو په څير د، ھر څوک چي د حقباورروښان په 

،  په ۴کي د روښاني طريقت يوه مشھور او مخکښ الرښود،  خليفه مودود دپخواني کندھار په ځينو پښتني قبيلو

چي خبري کړي دي، او عجيبي ارۍ په باب خورا په زړه پوري ګکي د پرھيز» الطالبين   مقصود« خپل کتاب 

. کي راوړي دي  )حالنامه (زموږ  عارف شاعر، علي محمد مخلص، په خپل ارزښتناک عرفاني او تاريخي  اثر 

خليفه مودود روښاني د عارفانه بيان پښتو  پرھٻزګارۍ په اړه د دګرانو لوستونکو ته دلته بې ګټي نه بولو، چي  

کي   پرھٻزګار بولي، چي په دغو لسو حالتوخليفه مودود، ھغه څوک .   په بشپړه توګه وړاندي کړو،ژباړه

ويلو، په کتلو، په پوھه ښوولو، له نفس  په خوړلو، په اغوستلو، په ويلو، په خبرو، په راز «  : پرھٻزګاري وکړي 

  ».سره په  چال چلند ، له زړه سره په  چلند او له دين سره په چلند کي 

  

  :خوړلو پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده  د 

؛ او له ئ د ُسنت خالف دپه ماړه نس ډوډۍ خوړول. ي ي ماړه نس ډوډوۍ و نه خوري، که څه ھم حالله    په-

  .ھغه څخه د زړه تورتم پيداکيږي  

  .  له تمي څخه ډډه وکړي، چي د طاعت خوږوالی له منځه وړي -  

  .وکي    له حرام خوړلو پرھٻز -  

  .   چاته حرام خواړه ور نه کي -  

شک و شبھې  او په و  د ورکولو خوړود حرامته و، چا ل حرام خوړد  .ره د خوړلو پرھٻز وکي   په ګومان س-  

  .خوړولو له امله د برکت او بري دروازه تړل کيږي  څه سره د 

  

  : د اغوستلو پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده  

  .    د ورٻښمنيو جامو له اغوستلو پرھٻز وکړي -
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  .رينو جامو له اغوستلو پرھٻز وکړي پاره د زدالپو او ښکال     د-  

  .ډډه وکړي     د ُسنت پر خالف د جامو له ګنډولو-  

  .ي يه يا ګومان نغښتی ھ شب يې   د داسي کالو له اغوستلو ډډه وکړي، چي په اصل کي-  

  .   له اوږدو جامو ډډه وکړي  -  

  

  :ويلو پرھٻزګاري  پر پينځه ډوله ده  د

  .  له درواغو ډډه وکړي -

 .  له چوغلييو ډډه وکړي -  

 .  له تر شا خبرو يا غيبت کولو پرھٻز وکړي  -

 .  له ښکنځلو او الپو ډډه وکړي -

    .ي يپاره دھغو سندرو له ويلو ډډه وکړي، چي د نوس د غوښتني   د   -  

  

  :خبرو پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده  د

  .کاپيرانو سره خبري بٻلتون را ولي  سره خبري و نه کړي؛ ځکه چي له ) کافر (    له کاپير -

  .   له بدعت کوونکو سره خبري ونه کړي، چي ناوړتيا راولي -

  .   له فاسقانو سره خبري ونه کړي، چي ګونا رامنځ ته کوي  -

 يا ويش و واخ َسَوب ګرزي  افسوس   له شتمنو سره خبري ونه کړي، چي له شتمنو کسانو او پاچا سره خبري، د -

.  

، چي خبري يې و نه کړيسره خبري ] ښايې مقصد يې نامحرمي ښځي وي [ ناپوھانو، کوچنيانو او ښځو  له -

  .ي يښمني او ناوړه ګومان را منځ ته کود

  

  :د ويلو پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده 

  .   بايد ښځي ته له راز ويلو ډډه وکړي -

  .   کوچني ته راز و نه  وايي -  

  .وايي ښمن ته راز و نه  و    د-

  .  خپلو غالمانو ته راز  و نه وايي -

ئ ھم خپل راز و نه وايي؛ ځکه ويلي يې دي، ھر څوک چي ښځي ته راز  وايي، په دې مانا دته    ھر دوست -

وايي، د ھغه چا په  ھغه څوک چي کوچني ته راز .  لکه پر اور  چي پروړ  واچوي؛ او بيا و وايي مه يې سوځه 

ښمن ته راز وايي، دھغه وھغه څوک چي د.  ځان مه لندوه  چيواييبيا و وبه واچوي؛ او و ، چي پر خټو ائشان د

څوک چي  .  ئ مه مي ډبو، چيواييبيا  خو ي؛ يته اچ) سيند( رود په لوی الس  ځان ، چي ئچا په څٻر د

مه يې ، چي يوايخو ورته ؛ ييچا سره ورته والی لري، چي پيشي ته غوښه اچ ھغه غالمانو ته راز وايي، له 

 غواړي   خو؛يي، چي په کور کي اور بلئڅوک چي ھر دوست ته پټي خبري  وايي، ھغه چاته ورته د. خوره 

  .کيږي  له کبله دا ټول کارونه د ناپوھۍ .  و نه وزي  دبانديچي لوګي يې تر دودکښ
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  :کتلو پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده  د

  .ته ونه ګوري    په لوی الس بايد پردييو نامحرمو ښځو -

   .په څٻرمحرمو ښځو ته بايد د شھوت په سترګه ونه ګوري )  ترور ( مور، خور، خاله    د -

  .  کوچنيانو ته د شھوت په سترګه و نه ګوري -

  .و دروازو او کړکييو ته ونه ګوري ګخل کي د    په الر-

  .ھغې ښايست ته و نه ګوري   نيا او دو   د-

  

 کولوکي پرھٻزګاري پر لس  ډوله ده، چي پينځه يې په پوه يا عالِم  او پينځه نور يې په پوھي په ښيلو او زده د

   :دپرھٻزګارۍھغه پينځه ډولونه دادي ، چي په پوه ياعالِم پوري اړه لري. م پوري اړه لري تعلِ زده کوونکي يا مُ 

  . پوھه و نه ښيي په خاطرمي پلمې او اسرې  و   بايددک-

 .ه پوه و نه ښيي    بايد په ريا سر-

 .   د ښووني پر مھال شتمن تر بې وزلي غوره ونه ګڼي -  

 .       خپله رايه و نه ښيي -

  .ي ي په کار واچ ھم   ھغه څه چي ښيي، بايد تر ښيلو مخکي يې په خپله-

 

  :د زده کوونکي دپرھٻزګارۍ پينځه ډولونه 

  .   بايد په پوھه کي له بدعت کولو ډډه وکړي  -

  .ه استاد لوست او غونډي ته ور نسي، چي خويونه او مذھب يې و نه پٻژني    دھغ-

 . نت او جماعت په ھيڅ عالِم کي، عيبونه او نيګړتياوي و نه پلټي    د سُ -

 .   له ھيڅ  پوه ياعالِم  سره بې ځايه ژبه  و نه کړي -

  .ي يار و نه  رس   د پوھانو سپکاوی او بې عزتي و نه کړي؛ او ھغوی ته  په ھيڅ ډول از-

  

  :له نفس سره د چلند پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده 

  .   ډٻر خوب ونه کړي -  

 .   ډٻر خواړه ونه خوري -

 .   ډٻري خبري و نه کړي -

 .   د ډٻري شتمنۍ غوښتنه ونه کړي -

 امله اروا    د نامه او شھرت غوښتنه ونه کړي؛ ځکه په ډٻرو خبرو سره، ډٻره ګونا کيږي؛ د ډٻر خوب له-

ښمنان پيداکيږي؛ وناجوړه کيږي؛ او زړه  مري؛ په ډٻرو خوړو سره، ځان  ناروغه کيږي؛ په ډٻري شمتنۍ سره د

  .  له نامه او شھرته انسان  بدمرغه کيږي 

  

  : له زړه سره د چلند پرھٻزګاري پر لس ډوله ده 

  .ئ    پر خلکو بد ګومان و نه کړي، چي ګومان حرام د-

 . سره رخه و نه کړي، چي بدمرغي راولي    له خلکو-
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 .   له چا سره د ھغه د شتو اومال له کبله دوستي ونه کړي، چي د ټولوګوناوو پيالمه ده-

  .ئ    د خدای تعالی په اړه ناوړه ګومان ونه کړي، چي  دا د منافقانو کار د-

  . هښمني ونه کړي، چي په دې کي د ايمان د ورانٻدو بٻره دو   له چاسره د-

 .    په زړه کي لويي او اوږدې ھيلي و نه پالي، چي په ھغو کي د زړه وراني ده-

  .   مړينه ھٻره نه کړي، چي له ھغه څخه ګور ورانيږي -

 .    په زړه کي له فاسقانو سره مينه ونه لري، چي د ھغو په دوستۍ سره د خدای رحمت  ليري کيږي -

   .را پاريږي د خدای  تعالی قھر او غوسه ې څخهھغله ، چي ښمني و نه کړيوو سره دګ   له نٻکو خل-

  .   په زړه کي، د خپل طاعت له امله  لويي او تکبر و نه کړي، چي لويي د ايمان له منځه وړل دي -

  

  :د دين په باب پرھٻزګاري پر پينځه ډوله ده 

  .نيا باندي د دين له پلورلو ډډه  وکړي و   بايد پر د-

  .    بايد د دين په چارو کي له بدعت ګډولو پرھٻز وکړي -

  .   بايد د دين له څښتنانو سره مينه ولري؛ او له ازاره يې ډډه وکړي -

  .ښمني ولري و   بايد د دين له مخالفينو سره د-

   .   ۵او پياوړی يي   بايدشپه او ورځ د ايمان له لږٻدو څخه بٻره ولري؛ او ھڅه وکړي، چي دين يې سم  -

و په اړه ډٻري  پخې خبري کړي علي محمد مخلص، په خپله عرفاني شاعرۍ کي، د تقوا او پرھٻزګارۍ د ښٻګڼ

ي ، يھغه په يوه پارسي مثنوي کي، لومړی دانسانانو او نورو مخلوقاتوتر منځ د بٻالبٻلو توپيرونه منطق بيان.  دي

 په بې حسابه مخلوقاتو اونا پايه کايناتوکي دوه شيان ؛ ځکه د ھغهئچي د لوی څښتن د بې ساري ځواک په مانا د

په حقيقت کي، د حق تعالی د پر اخ  طبيعت ښايست او اعجاز ھم  په .  يوه بڼه او يو طبيعي څرنګوالی نه لري  

انسانانو ښه والی او  مخلص، وروسته  د قرآني نصوصو پر بنسټ  د. ئ دې تنوع او رنګارنګۍ کي نغښتی د

 بلکي د ھغوی  په ، ھغوی په مال او شتمنييو، کورنۍ او نسب، شان او شوکت، اتلوالۍ او زړورتياد نه فضيلت 

  :ښو خويونو او نٻکو کارونو، پوھه   او تقوا کي ګوري 

  ھست مر ھر جنس را بر جنس خويش                  « 

  ش  فضل بشنو ھمچنان در ِعـلم و کي                                       

  ت فضل اسپ بر اسپ ديګـر                  ـــــ           ھس

   ديـګرۀھست فضل برچه  بر برچ                                        

             ھمچنين فضل مکانست بر مـکان                    

  مان ھست اين نوع زمـان را بر ز                                          

             ھم بدين سان فضل در جنس شــجر                  

  در نګری راز جو ھــم در ثـمر                                          

    !                              ھست فضل مرد بر مرد ای جـــوان

   زنــانھمچنان فضل زنانست بر                                         

               ھر که را تقوا و دانش بيشـتر                  

  ـترـــــــ بيشـد نزد موال قـــرب دار                                       
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                 ور نه آدمی زاد از يک مادر انـد                  

  يز از  يک جوھر انـددر حقيقت ن                                       

                 ھر که دارد ِعلم و تقوا فاضل اســـت                   

   حــاصل استیاز ديګر انسان کزين ب                                     

                 فضل  خود بشناس نزد حق عزيــز                    

  می داری تميزــــم و تقوا ګر ھـــــــِعل                                      

              فضل حق خود از ِعلم و تقوا واشناس                    

  نی ز بسيار ســـيم و زر اناس                                              

             زانکه مر قارون را بود زر و مـال                    

  مال و زر کرده مر اور پايمـــــــال                                        

            عاقبت قارون شده زير زمــين                    

  زر و سيمش نيز رفتـــه ھم قرين                                          

             نی بدانيد فضل  از اسپ  و حشــم                     

  نی ز بسيار لشکر و خـــدم                                                  

            زور لشکر پيش فرعون لعــين                    

  مرد ديــن] ای [ بيشتر از حساب بود                                      

                   مال و زر را نيست پيش حق وقــار            

   نی بسی لشکر حشم ای نامــدار                                           

           عاقبت کرد به جزر اورا ذليـل                     

  غرق کرد در ميان آب نيــل                                               

                      نی بدانی فضل خود از جـــامه          

  ګر بود ديبـــا شنو مر د تميز                                             

           زانکه ھم طاووس ھم مـــرغ زرين                     

   بشنو خويش بين،خوش لباس اند از تو                                  

                           نی بدانی فضل خود را از نـــبرد    

  ګر کنی تنھا چو آن با چھـار مرد                                         

         زانکه در ھند دانـک  ھم کناس                     

  جنګ جويند بشنـو از من ای اناس                                         

                           چون بيابی اين صفت در کافــران   

  پس منه جان فضل خود بر ديګــران                                         

  !                    فضل خود را واشناس ای مخلــصا                   

   »۶در اطاعت مرشد خود را فنـا                    

  

  :د سالک د زغري په شان ګڼي په وړاندي و بنډو او حجابٻالبٻلو خد مخلص،  په يوه غزله کي پر ھٻزګاري، 
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  !  صبر کوټ، تقوی دي زغره، شرم خول کړه

  و ملعون ته ئ دا روژه دي دايم سپر د

   ھر زمان توبه لينده، استغفار غشــی            

  رښتيا توره کشيده اھل قــارون ته

  : رو او تعلقاتو څخه د ھراړخيز پرٻکون په مانا بولي   ،  له اغياز په يوه بله غزله کي، د يار په مينه کي پرھٻ

  ھر اشيامثال پياله ده  د شـــرابو             

  حق ذات پکښي شراب په کار زما د

  د پرھٻز څکه مي وکړه له ُکل غيره             

  د يار ُحب شه په باطن زنـــار زما

ي، چي  په ژوندانه کي له ير او عاقل  ته خبردار ی ورکھوښيا.  نيا د پرھٻزګارۍ او عبادت پټی ګڼي و مخلص، د

  :   دې پټي کار واخلي 

  د پرھٻز، طاعت توښه کړه نن حاصله              

   د رحلت په وخت به سود نه وي له ټاپه

 مخلص، په رسمي او ظاھري پوھه غره عالِم، عابد او پرھٻزګار ته د خدای تعالی په الر کي د ماشومانو په سترګه

له .  ګوري؛ ځکه ھغوی ريښتيني معبود ته د رسٻدو په الر کي، له ډول ډول عوارضو او خنډو سره مخامخ دي 

، چي د خپلي باطني ئد حق تعالی د ميني حقيقي پتنګ، يوازي موحد عارف د.  دې امله تر منزله نه رسيږي  

  :ته ھيڅ نه پٻژني؛  لکه څنګه چي وايي  لٻونۍ ميني پر خپلياو لهئ خبر د پوھي په برکت په ټولو پټو حقيقتو

  عالِم و عابد و زاھد ھمه طفالن رھند«     

   » ٧جز عالِم ربانی نيسته مرد ګر ھست ب

 او بله ډله يې د په يوه ښايسته غزله کي يې، د پرھٻزګارانو دوې ډلي بيان کړي دي، چي يوه يې د زاھدانو ډله ؛

ښکال په دې زړه وړونکي انځور کي، د زاھدانو او عاشقانو د مخلص، د ھونرمندۍ او .  عاشقانو ډله ده

نيا او عقبا مينه يې د وي؛ او د خپل محبوب په دې پٻرزوينه ډٻر وياړي، چي د ديپرھٻزګارۍ څرګند توپيرونو بيان

  : ده  د زړه له طاقه ليري کړي ده

  خايفان د اور له بيري  پرھٻزګـار  دي               

  زګار دي له فراقـهعاشقان يې پرھـٻ

  د دوزخ  د اور له تاوه پرھـٻز نه کـه               

  له دوزخه جدايي پر عاشق شاقـه

  ئ                اوس طاعت يې د معشوق په خوشنودۍ د

  د رجأ و خوف طاعت يې که بې  باقـــه

  په عوض بندګي مزدور که په عاَلـم کښي               

  ه عاقـــهبې عوضه بندګي کړي خوار

  که زاھد و حور، قصور وته ھوس کــه               

  مشتاقـهئ رند عاشق يې و ديدار ته د

  حقيقي محبوب به چري پر راضـي شي               
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  څو چي نه که د بھشت حوره طالقــه

  د عقبا عروس به مخ ور ښکاره نه کــه               

  څو دنيا و دين دور نه که له وثاقــه

  ه بې دوسته په څه خوښ شي په دوو کـــونو            چ

  له محبوب سره يې قطعي وي شقاقــه

  ئ              پر مخلص عاشق يې ځکه ِمھـــر ډٻر د

  د دوو کونو ُحب يې کوز د زړه له طاقـه

  .و معرفت عبادت او عابد، زاھد او زھد، دنيا، عقبا او موال ، عرفان ا: د نور مالومات له پاره وګورئ  

  

  لمنليکونه

  

  .٢۴٨ رزمجو ١  

د مړيني بٻالبٻلي نٻټې په ګوته سوي دي ] انصاري [ بايزيد روښان اورمړ   په ډٻرو تاريخي او ادبي آثاروکي، د٢

د پير روښان او د ھغه د کورنۍ د ژوند او مبارزو په باب تر ټولو باوري او » حالنامه « د علي محمد مخلص . 

به تاريخ ھجری ... « : کي داسي ليکل سوې ده » حالنامه « د بايزيد روښان د مړيني نٻټه، په .  ئ مؤثق سند د 

 پير ۀحالناممخلص، : ئ وګور»   . از ھجرت رسالت پناه به وصال دوست پيوست  ) ٩٨٠( نه صد و ھشتاد سنه 

توری د » و « تر منځ  د د ټکو » سنه « او » ھشتاد «  کيږي، چي په دغه متن کي د ګومانداسي.  ٣٨٧ روښان

» سنه « ټکی ھم  د خطي نسخې د کاتب د تٻروتنې له امله د » سه « ي؛ او د يناسخ  د تٻروتني له امله لوٻدلیء  

» حالنامه « خو په . ټکی » سنه « ټکی راغلیء او ھم د » تاريخ  « ي ؛ ځکه په متن کي ھم ديئ په بڼه کښل سو

د ھمدې .  د داسي ټکو يو ځای والی په ځينو نورو ځايو کي ھم ليدل کيږي مقصد  يا نٻټو په کي د پٻښو د تاريخو

څرګند د بلي نسخې يا  نورو تاريخي سندو له مخي، په دې اړه  » حالنامې « تر ھغه مھاله، چي د دليل پر بنسټ 

  .  ئ د پير روښان د مړيني کال د)   ھـ ق  کال ٩٨٠(   ثبوت پيدا نسي،او روښانه

   .   ٢١۴   پير روښانۀحالنام   مخلص،٣

کله چي د ھندوستان په بٻالبٻلو .   خليفه مودود،  په خټه ترين پښتون و، چي د ھندوستان په  سرھندکي اوسٻده  ۴  

. سيموکي، د پير روښان  د پيرۍ او حق ښووني اوازه خپره سوه؛ د مريدۍ له پاره د پير روښان حضور ته والړ 

ښان څخه د عرفاني سلوک  تر زده کړي وروسته د پښتنو د تر ينو او کاسيانو په  قبيلوکي، خليفه مودود له پير ر و

د ژوند په وروستييو وختو کي بير ته  .  د روښاني طريقت د خليفه په توګه، دخلکو عرفاني الرښوونه کوله 

  .٢٧٢  پير روښانۀحالناممخلص، : وګورئ   .  ئ سرھند ته والړ؛ او ھلته ښخ د

   .      ٢٨٢ - ٢٧٩   پير روښان ۀحالنامص،   مخل۵

   .         ۶٠٨  - ۶٠٧  پير روښان ۀحالنام مخلص، ۶

   .٢١۴  پير روښان ۀحالنام  مخلص، ٧

 

  


