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ظ دي، نوري ويب ي سره محفوڼنوا پاېب ي دځ يوا ۍوله حقوق د خپروونكي اودانالئن حق ئټهت كبيرد كتاب د چاپ ګب د    كبير فكر او عصر      كاپي كوالى شي وولوښ كتاب شعرونه د ماخذ په ېي ددڼپا

ه شـعرونه چـي هغـه تـه     څـ  تـه د ده پـه قلـم ليكلـي اشـعار او آثـار پاتـه نـه دي، او         ږمـو  خو. ژوند، افكارو او اشعارو سره آشنا دي له نامه، ېونه يږونكو او ليكواالنو غوڅېړ ولوټخه دى چي د هند د ادبياتو د تقريباً څانو كبير د هند له هغو لويو صوفي شاعر  طبيعي . ي ديړسينه پر سينه نقل ك  هغه پيروانو ليكلي او يار كلونه وروسته دډې يا ږخه لڅول د ده له وفات ټدي هغه  منسوب ر شـعرونه  ډېـ ر سـوي او ورك سـوي وي او دغـه راز بـه     ېـ ونو شـعرونه ه ګسل ر زيات، حتى پهډې صورت كي به ېخبره ده چي په د . دلى دىېږېـ ري زېـ ى او اصـالً چ ړر كـ ېري تېه معلومه ده چي هغه خپل ژوند چګتو اى چا ته معلوم دى او نه دا په دقيقهځكال او  د وفـات  ېول معلومـه ده، نـه يـ   ډپـه دقيـق    دني كال او حتى لسيزه چاتهېږېول په تياره كي دى؛ نه د هغه د زټد تقريباً د كبير ژون    .ي ويړه بل چا ليكلي او كبير ته منسوب كګه توړسوي او يا حتى په بشپ ي سوي، پيوندګړنيم تل چي هغه خاورو ښمسلمانانو غو ي د هغه مذهب هم چا ته معلوم نه و او تر وفات وروستهه پوري خبره ال دا ده چړز ولو پهټتر  ي يـا  ړي كـ ړمريـدانو او پيروانـو يـا جـو     خه تر السه سوي دي چي د هغهڅد كبير د ژوند په باب معلومات زياتره له هغو افسانو   .يځتل چي هغه وسوښته وسپاري او هندوانو غو له ده چي دنيـا  ډته وايي او دا هغه  راك په لغت كي طلبېراكيانو ته منسوبوي او وايي چي بېمذاهب ليكوال هغه بد دبستان ال  .دلي ديېاور او د هغه مظاهرو ته، چـي رام او كرشـن او د هغـه امثـال دي وقـف سـوي         هغه بيتونه دي چي د بشنې او عبادت يې ترك وهلېي ونـه  ګي جنړ داخلي خـون ځيردارانو تر منګانو او جاګراجه  ى دى چي د هند په پراخ هيواد كي دړكبير په داسي زمانه كي ژوند ك   .وېږغږباندي و دغـو سـرودونو پـر اجتمـاعي ضـرورت      سـرودونو پـر موضـوع او دغـه راز د     و چي د هغه د اشعارو يـا ړ زياتره غواږده، بلكه مو د بحـث موضـوع نـه    ږسـوي وي، زمـو   ېښه ورته پڅ نور ېدلى او كله وفات سوى وي او په ژوند كي به يېږېدا چي كبير به كله ز  .  وي1505 ېكال به ي او د وفات 1425دني كال به ېږېد ز دلي دي چي د هغهېرس ته ې نتيجېو په ارتباط دېښر محققين د كبير د ژوند د تاريخي پډې  . كي په بنارس كي ژوند كاوه او يو جوال و په شا وخوا ېړۍه لسمي پځهغه د پن ونكي موافق دي چي واييڅېړ يوه حقيقت باندي اكثر ېد كبير د ژوندانه په باره كي پر د  . راكي وېيو ب خه دى او هغهڅهورو موحــدانو اى ليكي چي كبير جوال نژاد د هند له مشځبل   . دي ، پـه  ېو النـدي سـو  ښـ  بـه د آسـونو تـر پ   ېتونه او كرونـد ښـ ول سول، كځوسو ارونه بهښكلي او .  او تاالن شكل واخيستټاو لو د عام قتل ېزياتره وختونه به ي كله او حتى_ چي كلهېدلېي كېښ پړۍونو كي داسي خونګ په جنځهندوانو او مسلمانانو تر من د. وقلمـرو د هنـد تـر جنـوبي سـيمو پـوري پـراخ سـوى         ) 1489_1518(سـلطان سـكندر لـودي     روان وه او د مسـلمانانو د پاچـا   خـه  څدايانو ګاو  ارونه به له يتيمانو، معيوبينوښ او ې عزته سوېي او بډي به كونښځ ونوګدل، په زرړېورغ ونو سرونه بهګزر ولـو مـذهبونو مرجـع او د    ټاو هغـه د   ى دىړول جهان يوه خالق پيـدا كـ  ټيانو او مذهبي مشرانو به ويل چي ګر جوڅېرامانندا په  د كبير د مرشد. ېكي ورته تويولښ يوازي اوېبه ي او كله ېي غندلېښ پړۍ دا خونېبه ي كله.  والي او يو والي تبليغ كاوهېنيژد د ځهغـو شـرايطو كـي د مـذهبونو او قمونـو تـر مـن        ر حساسو بشر دوستو شاعرانو او مذهبي مشرانو پـه څېد كبير په . ك سولډ كبيـر د  . دي كـي قيـد  " رنـت صـاحب  ګادي " تر اوسه پوري شعرونه د سيكهانو په مقدس كتاب ېنيولى او هم ي اىځونو كي ړز هنـدوانو پـه    هـم د مسـلمانانو او هـم د   ېكـه يـ  ځ و، او ړولـو لـو  ټآواز تـر    مشرانو او شاعرانو كي د كبيـر ېپه د. سجدو طرف دى



   .دلځېارونه د نفرت په اور كي سوښبلول او د هغوى د تبليغاتو له امله كورونه او  ي اورونه او انسان وژنۍ اتفاقې د بځتر من د انسـانانو  ېولنه كي يـ ټ چي په ې كولېحمل ورتوبړر زډې په ېولو حساس شاعر و او پر هغو مذهبي مشرانو يټخپل وخت تر 
كاري چـي كبيـر   ښـ ي، ېـږ اشـاره ورتـه ك   خه، چي په اكثرو تاريخي آثارو كي د كبير د ژوند پـه ارتبـاط  څ ېله هغي تاريخي كيس  ي چي كبير يو وخت د ېږويل ك.  دهېكلڅدربار د عدالت مزه ه د هغه د ږل  ترږ لېپخپله د سلطان سكندر سره كتلي هم دي او يا ي راوسـتل چـي هغـه د      تـه ېيني مذهبي مشران دځ كار ېخه عاجزه وه، او دڅ له عالج ې چي طبيبان يړعالج وك يوه داسي ناروغ ه يـو عـالم او   سلطان سكندر لودي، چـي پخپلـ  . ويګول ر او كافر تور وربانديګي او د جادوړسلطان سكندر دربار ته معرفي ك كاري چـي دا  ښـ داسـي  . ه خالص سوګمر ه لهګ توې او په دړخه تبعيد كڅولنيزي سولي د ساتلو په منظور له بنارس ټ د ېكبير ي البتـه . ړ نو له هغه سـره غـرض ونـه كـ    ېكه يځمذهبي مبلغينو او پيرانو سره كار نه درلود،   آزاروېر بڅېعادل پاچا و د كبير په  خه پرته د ده د ژونـد پـه   څي ېښد دغي پ. ته كلن وېدغه وخت كي شپ ي چي كبير پهېږ وي او ويل كېكي سو 1495ه په كال ېښپ كلونـه كـوي نـو    ټه اړدلو او يـا وفـات د كلونـو پـه ا    ېږېز ك د هغه دوڅت نه لري او كه ښ دي چي چنداني تاريخي ارزېهغه افسان زيـاتره  ېسرچينه يـ  ه ويل سوي دي نوڅ، او چي د ده د ژوند د حاالتو په باب ېي ته اشاره نه ده سوېښپ ارتباط كومي تاريخي خـه وروسـته د   څي ېښـ كبيـر لـه دغـي پ   . دلو په دغه تاريخي كيسه استناد كـوي ېد مخامخ ك زياتره له سلطان سكندر سره د هغه او خپل حقيقي او دايمي تبليغاتو  دلى او خپلوځېرګو ډودلو ته مجبور سوى او د هند په شمال كي په كليو او بانېښپر بنارس ول كاينـات ورتـه يـو شـان     ټـ بلكـي   ول انسـانان يـو شـان بلـل، هغـه نـه يـوازي يـوه سـتر خـالق تـه عقيـده درلـوده             ټـ كبير نه يـوازي    .ى دىړ د شعرونو ليكلو ته دوام وركېمعشوق ته ي په هندو مـذهب كـي سـوونه كلونـه      ې په اسالم او هم يېچي هم ي  په پيروي،ې د وحدت الوجود د فلسفېدل او باآلخره يېكارښ     . سرحدونه ماتولځستر خالق تر من سابقه درلوده د كايناتو او
  يېږايځه څنور په داسي حقيقت كي  صرف اوبه دي بدلوي چي خپل شكلونه يېږي چي ويلېږيخى بيرته اوبه ك يږيړي سي يخى ورنه جوډاوبه غون 

 يېږل ته لوګد ناپايه سمندر كو سيند پخپله له كوبيو سره درومي يېږ اوبو كي حسابولي پهټ ۍكوب  دي رااخيستيۍچي د سيند اوبه كوب 

 2يګډېږاو په اليتناهي كي ور دى پخپله هسي صاف لكه قطره سي يېږكارښلوى جهان چي ورته يو شاني  وريګول انسانان ټه چي ګپه يوه ستر 

 يږولي په اوبو كي حسابيټ ۍكوب  دي رااخيستيۍچي د سيند اوبه كوب  يېږايځه څنور په داسي حقيقت كي  صرف اوبه دي بدلوي چي خپل شكلونه يږيي چي ويلېږيخى بيرته اوبه ك يږيړي سي يخى ورنه جوډاوبه غون 



  يږيګډاو په اليتناهي كي ور  پخپله هسي صاف لكه قطره سيدى يېږكارښلوى جهان چي ورته يو شاني  وريګول انسانان ټه چي ګپه يوه ستر يېږل ته لوګد ناپايه سمندر كو سيند پخپله له كوبيو سره درومي

ره زياته سابقه ډېهم له ده نه پخوا   خبريېى، بلكي دړخه يوازي كبير شكايت نه دى كڅونو او وينو تويولو ګد مذهبونو د جن  . ى دىړكارو كي انعكاس كي پوري د شاعرانو او پوهانو په شعرونو او افځور خه وروسته حتى تر ننڅ له ده ېدرلوده او هم ي ونو په ميدان كي ګجن  دېك نه يوازي صوفي شاعر نه و، بلكي پخپله يټولو لوى شاعر او مشر خوشال خان خټ تنو ترښد پ ي نو دى هم د كبير او د هغه د ځ ته راې مسئلۍ اتفاقېب  دځخو كله چي د مذهبونو تر من. غلولي او توري چلولي ديځآسونه   ي په جى جىېږ لره چلېوك ديورڅ ي په هى هىځ ېوك په لوري د كعبڅ .ر صراحت خپله چيغه پورته كويډې ر پهڅېنو په مرشدانو او پيروا

  دي په پى پىېپه هر لوري ورپس  سل هزار يوه معشوقهېعاشقان ي 

  دي چي مى مىې نارېد مستانو ي ميخانه يوه هزار پكي خمونه 

 خپل شان دى خپل قى قى_ر چا مي خپلد ه س دىګكه هماى دى كه كجير دى كه كر 

  د جدايي وهي نى نىېچي نار يړوك وصل د خپل اصل پسي غواڅهر  

  كى كىوايم دا چي كاووس كله وو زه خوشال چي د وحدت په ميو مست شوم  د جدايي وهي نى نىېچي نار يړوك وصل د خپل اصل پسي غواڅهر  خپل شان دى خپل قى قى_د هر چا مي خپل س دىګكه هماى دى كه كجير دى كه كر  دي چي مى مىې نارېد مستانو ي ميخانه يوه هزار پكي خمونه  دي په پى پىېورپسپه هر لوري   سل هزار يوه معشوقهېعاشقان ي ي په جى جىېږ لره چلېوك ديورڅ ي په هى هىځ ېوك په لوري د كعبڅ وايم دا چي كاووس كله وو كى كى زه خوشال چي د وحدت په ميو مست شوم 



عادي تبليغ اكتفا نه كوله بلكي د مذهبونو  ولو دپاره د يوه خداى د وجود پهټ د اتحاد او ځالبته كبير يوازي د مذهبونو تر من   ي تر مغزونوړ د ميني ولي نه وګرن ونوګي په رنړه كټي خپل كالي غوګي خپل كالي جوګجو .خه د خلكو د غولولو دپاره كار اخيستڅي لباسونو  او مذهبېخرق له ې د نفاق اور بالوه او يا يځ يا د خلكو تر منې چي د مذهب په جامه كي يې كولېحمل ري براالډې ېپر هغو مشرانو او پيروانو ي

 ي په شكلونوګړد اوزري ګول ملټ يرهږده ږي اوړ كړونو كي سوري جوږپه غو ونوګي په رنړه كټيا په طاعتونو غوګبري سي لډد  ديېږيني خالق پرښېد معبد په كونج كي ك 

 تونوښي پر دځرګونى غوندي به ېل يړ كړا جوړانه ايجځخواهشات وژني له  

 ز تر هر چا په خبرو بيانونوېت  پر كتاب پروت ويګ رنېسر خريلى جام 

 و السونوښلو پړ په تېورته پروت ي ړې والګدروازو ته د مركبير وايي  ز تر هر چا په خبرو بيانونوېت  پر كتاب پروت ويګ رنېسر خريلى جام تونوښي پر دځرګونى غوندي په ېل يړ كړا جوړانه ايجځخواهشات وژني له  ي په شكلونوګړري د اوزګول ملټ يرهږده ږي اوړ كړجو ونو كي سوريږپه غو يا په طاعتونوګبري سي لډد  ديېږيني خالق پرښېونج كي كد معبد په ك ي تر مغزونوړ د ميني ولي نه وګو السونورنښلو پړ په تېورته پروت ي ړې والګكبير وايي دروازو ته د مر 

ي ړساده ژبه او ساده مثالونو بيان ك  په دونهېچلي تصوفي مفاهيم يېر پر له پډې كي دى چي ېد كبير د شعرونو يو مزيت په د  د . اسانه كار نه دى  افاده دونهېي دي، چي د هر صوفي شاعر او فيلسوف دپاره يړاو جوابونه ورته پيدا ك يړكلماتو افاده ك په دونه ساده ېسايل ي د كايناتو تر عمق او ماهيت پوري مغلق مېنيول خهڅت، حركت او هدف ښدي، او د كايناتو له پيداي انو د غشيو هدف ړ د رياكارو زاهدانو او بامبېمقابل كي ي اى نيولى او پهځ ېونو كي يړي ده چي د خلكو په زګهغه دغه ساد ر سوى دى او دا كمال ېخه تڅدى ور كاري چيښر د حيرت مقام ته ورغلى، خو داسي څېولو صوفيانو په ټكبير د نورو تقريباً  .ولى دىځرګ يارانو ښدل يوازي د هوې اسرارو پوهېدالى او په دېچا ته نه سي معلوم دى وايي چي دا اسرار هر. يګڼهم د خپل مرشد او پير  ى پخپله كبير هم ړس  ته راكوي پخپله دونه مرموز دي چيږ د خپل كشف په باره كي موېهغه معلومات چي دى ي البته. كار دى  يېږغږخه مرموز موزيك څله رباب  .ردان بلالى سيګد حيرت په مقام كي سر



 يېږده كې نغمه اورېونو يږ غوېب  آواز كوي تارونهېوتو يګله ې بېب وي تارونه آواز كېوتو يګله ېب يڅېږوك نڅ السونو ېي او بڅېږوك نڅ السونو ېو او بښله پېب يېږغږخه مرموز موزيك څو له رباب ښله پېب

 يېږدونكى هم پخپله دئ هستېاور وله دئ دىټ دى ږكه چي كه غوځاو دا  

 يېږ وجود نه معلومڅاو دننه هي لى دى دننه خوشبويي دهړور ت 

 يېږياران دي چي پوهښدا يوازي هو دلوې سِر د پوهېوك نه دى د دڅهر  يږ وجود نه معلوميڅاو دننه هي  دي دننه خوشبويي دهېلړورت يږدونكى هم پخپله دئ هستيېاور وله دئ دىټ دى ږكه چي كه غوځاو دا  يېږده كې نغمه اورېونو يږغويېږياران دي چي پوهښدا يوازي هو دلوې سِر د پوهېوك نه دى د دڅهر  

ه او تر ړكسب او كار په زور السته راو  د خپلډۍوډدى، خپله ېلونه ته رسي اتيا كېږكبير د خپل عمر تر پايه پوري، چي ويل ك  نه په . دله، الس وانه خيستېره به سخته ورته تمامډېطبيعي خبره ده چي  خه، چي د عمر په پاى كيڅ ۍرګ له جوالېه يګمر . ړد كږد احتياج الس او  چا تهېي، او نه ړ د مريدانو او پيروانو په صدقو او خيراتونو ژوند وكېناست، نه يښېك خلوت كي ي نو د ده په ړي د ده الره تعقيب كړوك غواڅي، او چي ځرګو  چي د ده خپل ژوند د پيروانو دپاره يو سمبولېتل يښواكي غوګ ورو او ګكله خو لوى خالق ته د خپل _ي او كلهېږو برتر اوسړ دواېمسجد او بتخان د كبير خداى تر. هم دغلي الري ته رابلله ې حق باله او نور خلك ي پرېورو او مرشد يګ يوازي خپل. اكو ثابتولهڼ د السونو په تېكبير خپله الره د حق الره بلله، او دا ي .يړر ژوند غوره كڅې  رانو تعلق چا سره نيولى پراخ جهان ياېنو د نستلىښېكه خالق دى په محراب كي يا مسجد كي ك .ويا دى پخپله د خالق پيرو دىګيي چي ښخطاب كوي، او داسي  مرشد

 ه كيړوره په زګه كريم او رام پيدا كه پسي وځ ده كيې كي اهللا اوسي لمر لوه هري اوسي لمر خاتهڅ يېږه كي اوسېټاو كه رام په درمسال كي د بت خ  پراخ جهان يارانو تعلق چا سره نيولىېنو د نستلىښېك ي كه خالق دى په محراب كي يا مسجد كيېښېږه پڅه خبر دى چي د باندي په جهان كي څ يېږه كي اوسېټاو كه رام په درمسال كي د بت خ 

 يېښېږه پڅم طاعتونه خبر دى چي د باندي په جهان كي ړزه كبير مريد د رام يم د اهللا ك ول د ده لري شكلونهټ كي ړۍي په نښځنر او  



  م طاعتونهړزه كبير مريد د رام يم د اهللا ك ول د ده لري شكلونهټ كي ړۍي په نښځنر او  ه كيړوره په زګه پسي وه كريم او رام پيدا كځ ده كيېهري اوسي لمر خاته كي اهللا اوسي لمر لو

ولو ستر خداى، ټهغه تر . دننه اوسي ولو مخلوقاتو كيټولو مخلوقاتو برتر او په ټهغه خالق چي كبير عقيده ورته لري هغه تر   . تهښهغه نه پورته دى نه ك.  ذات تغير كويېي، او نه يېږته نقصان نه رس ى، هغه ذاتهغه بال كيفه د. دايمي او مطلق قادر دى و او يارو او خوله ورو مفكرينښر هوڅېال يو بل آفت و چي د كبير په  ش او ظالمانه تقسيمېولني طبقاتي وټبلكي د هند د  آزار وركاوه، ېكبير حساس روح ته ي دل نه وه چي دې او ويني تويګړېيوازي مذهبي اختالفات او د دغو اختالفاتو له امله ج . ى دىړاى وركځ تنها خالق ته ېه كي يړ زدى چي په وك كاملڅيوازي هغه . اى نيسيځونو كي ړتل دپاره د هغوى په ز وژني او بيا نو د ېلمب ونو كي د دنيا د عشق او محبتړهغه د خپلو اولياوو په ز. ولو شيانو محيط دىټاو پر  هغه دايمي دى عالي طبقه وه، د  ولوټخه، چي د هند تر څ ېد كبير پير او مرشد رامانندا د برهمن له طبق. نه سو كوالى  تحملېشاعرانو ي ى ړ اچوت غېي طبقټيټولو ټ كبير، چي د هند تر ېخالف ي ولو عنعناتو او احكامو پهټ او د برهمنانو د ړغ پورته كږاعتراض  طبقات، برهمن يعني مذهبي  دا هغه طبقه ده چي د هند عالي. ړغ پورته كږخه د اعتراض څ ېكبير پخپله د اچوت له طبق . ړ ورته وكېاو حتى د برهمن خطاب ي ،ړو، په خپلو مريدانو كي شامل ك ر له ګلورمه طبقه شودرا يعني دهقانان او كروندڅاو حتى  يالي، ويسيا يعني تاجرانګمشران، كشاتريا يعني عسكر او جن ده، عجز ېږتوكم او نژاد خبري پر  كوله چي دې او توصيه يړغ پورته كږم پر ضذ ټنانك هم د هند د ظالمانه طبقاتي سيس وروګد سيكه مذهب موسس . دلېه ورته كتل كګخه منع وه، او د نجس په سترڅدلو ې كېنيژد  د تماس نيولو اوهغوى سره اى وايي ځبل . تنه به كوي ښاعمالو پو ي، بلكه د هغه دړتنه ونه كښخه د اصل او نسب پوڅسانانو اى وايي خداى به له انځبل  . اختيار كه او نجات پيدا كه و ښلى او ناپاك وي زه به په هغه كي رى ونه وهم، خو نانك د هغه چا د پړل ناهګونه د عالي نسب خاوند خو په څوك هر څكه   ولو دي پاشلي هغه لوى برهمن تخمونهټخو د  لور توكمونهڅ كي دي پيدا ړۍوله وايي چي نټولو ټخو د  لور توكمونهڅ كي دي پيدا ړۍوله وايي چي نټ :رنت كي ليكلي ديګورو امرداس په ادي ګد سيكهانو دريم  . و پاك ويك اېولو پاته او په عمل كي نټپه اصل او نسب تر  خاوري دى چي

 ونهګول رنټي ښوله لوټپيدا دي  خاوري ېله يو تونهښ غرونه كه دې دى له خاورو كه يړول جوټجهان  

 ي عملونهېږل كړنانك وايي چي قضا ته ورو چي خالق دي پيدا نه كئ بله الر د نجات نسته 

 4ته پورته مقامونهښي كړوك پيدا كڅه ګنڅي ښپك  دي انسانان له سر تر نوكهړو عنصرو جوځله پن 

 ي عملونهېږل كړنانك وايي چي قضا ته ورو چي خالق دي پيدا نه كى بله الر د نجات نسته ونهګول رنټي ښوله لوټ خاوري پيدا دي ېله يو تونهښ غرونه كه دېي دى له خاورو كه ړول جوټجهان  دي پاشلي هغه لوى برهمن تخمونه 



  ته پورته مقامونهښي كړوك پيدا كڅه ګنڅي ښپك  دي انسانان له سر تر نوكهړو عنصرو جوځله پن

ارونه او ښعصر كي ژوند كاوه چي  ر په داسيڅېرد او پيرو په حيث هم د كبير په ګ د يوه شاد كبير) 1469_1538 (ورو نانكګ  خه په څله شمال  د هند. ړ بل مذهب تاسيس كېدپاره يو ايستلو ښ عدالتيو د ريې بېد د. هړچيغه پورته ك او نابرابريو پر ضد عدالتيو ېورو نانك د دغو وحشتونو، بګ. ولځ سوګډوچ او النده  و الندي او د غضب اورونوښكلي د زورورو د آسونو تر پ رو نانك وګر ګم. ړېري كېولو په تبليغ تګينټد اجتماعي او انساني عدالت د  ېي يځ ورېولي شپټل، او د ژوند ړسفرونه وك ې كي تر عراق او حجاز پوري يځديېخه په لوڅ الګ كي له بنځجنوب كي تر بنارس او وروسته تر سري النكا پوري، په ختي بلكه باآلخره وايي چي دا د  .لړ نور د توري اخيستلو ته تشويق كې او نه يړمشر په حيث نه پخپله توري ته الس ك د يوه مذهبي تنو د سلطان ښورو نانك په هند كي د پګ. ه وواييڅوك څ  دي او د هغه د فيصلو په مقابل كي بهېخداى حكم او فيصل  په زاريو ننواتو معجزو او تعويذونو ونوځره اخوندانو په دعاو په لمونې شمېه بڅخپل  په زاريو ننواتو معجزو او تعويذونو ونوځره اخوندانو په دعاو په لمونې شمېه بڅ :ونو د شاهد په حيث واييګيو جنړ د خونځبابر تر من ابراهيم لودي او د مغولو د پاچا

 كرونوښمخه د فاتح د لوي ځرګچي راو ي په سجدو په خلوتونوړله ستړانونه كځخپل  

  سرونهېول چي يړ وژله رغېاميران چي ي  او لوى قصرونهېلګ كورونه بنېول چي يځسو 

  بوريېلړنه دعاوو د پيرانو د دوى ميندي ك  توريېي سولڅ پېو نه يګانده په سترړنه مغول  

 انوياليګ د جنګړې كي توري د جځ په منېدېچل انانوټونو ميدان تود و د مغولو پګد جن 

 ي يا به مري په لويه الر كيېږ كي وژل كګه جنيا پ  پوره وي د خالق په لوى دربار كيځ وژله د هغو چي ورېاميران چي ي  او لوى قصرونهېلګ كورونه بنېول چي يځسو كرونوښوي مخه د فاتح د لځرګچي راو ي په سجدو په خلوتونوړله ستړانونه كځونو د آسونوځ د پوې وېبل پلو ته به حمل ي له توپونوټ سكروې سرېدلې خوا اورېله يو 

 يو راجپوتانوټي د بښځ ې عزته سولېب  سرتوري د هندوانو د تركانوې سولېارتين 

 ونوېړ مې بې وې شپېرمنو چي يېه به حال و د مڅ  سول په لمبو كي د كورونوېوك ايرڅوك بريان سول څ 

 يېږدا كارونه د خالق دي د هغه په حكم ك 



 يېږ خپل امر چلېو چي يړه شكايت كګنڅچا ته 

 ه ديڅو چيغاري ستا له زور سره مو ړاوس به چا ته ك ولي ستا په اراده ديټ دي ۍ كه بدمرغښۍكه خو 

  ي ته نصيبونهړي هر سېږ نانكه وررسېا ي دي حكمونهړه روان كښلوى سلطان پخپله خو 

له مخي پخپله هم تورو او وسلو ته  خي ضرورتونوالبته سيكهانو د تاريخ په يوه مرحله كي د اجتماعي او سياسي جبر او تاري  ي ته نصيبونهړي هر سېږ نانكه وررسېا ي دي حكمونهړه روان كښلوى سلطان پخپله خو ه ديڅو چيغاري ستا له زور سره مو ړاوس به چا ته ك ولي ستا په اراده ديټ دي ۍ كه بدمرغښۍكه خو يېږ خپل امر چلېو چي يړ شكايت كګنڅچا ته  يېږدا كارونه د خالق دي د هغه په حكم ك ونوېړ مې بې وې شپېرمنو چي يېه به حال و د مڅ  سول په لمبو كي د كورونوېوك ايرڅوك بريان سول څ يو راجپوتانوټي د بښځ ې عزته سولېب  سرتوري د هندوانو د تركانوې سولېارتين ي يا به مري په لويه الر كيېږكي وژل ك ګيا په جن  پوره وي د خالق په لوى دربار كيځد هغو چي ور ونو د آسونوځ د پوې وېبل پلو ته به حمل ي له توپونوټ سكروې سرېدلې خوا اورېله يو ياليانوګ د جنګړې كي توري د جځ په منېدېچل انانوټونو ميدان تود و د مغولو پګد جن  بوريېلړنه دعاوو د پيرانو د دوى ميندي ك  توريېي سولڅ پېو نه يګانده په سترړنه مغول   سرونهېول چي يړرغ  ورو د هغو ګل چي د هغوى لوى ړ داسي ظلمونه وكې كي يڅالعملونو په تر ونو او عملونو او عكسګ جنېالس واچاوه او د د ولو ټنوبت باآلخره د هند د تاريخ تر  ېم پر ضد د مبارزټالمانه طبقاتي سيسره بيا ظېد هند د اجتماعي نابرابريو او په ت .ي وهړي كړ په تبليغ ستېان او مريدان يځ او ړېك پر ضذ چيغه پورته . ه متوجه ووښ ي وه،ړي كړونه ستانځ په ليري كولو ېونو پيروانو يګورو نانك او د هغوى په زرګكبير،  ته، چي رامانندا، مشكل ېولو اجتماعي او سياسي مبارزو په سلسله كي د اچوت د طبقټ هغه د خپلو. دېاندهـي ته ورسګمحبوب مشر مهاتما  ر ژوره څېدهـي په انګمبارزو د مهاتما   مشرڅايي د هند په تاريخ كي د هيښ لويي اجتماعي ستونزي د ليري كولو دپاره ېد د .ړخداى د اوالد نوم ورك ورته كتل، د هريجن يا د ېه يګد نجس په ستر خه كركه كوله اوڅ له وجود او لباس ې ته، چي نورو يېاندهي د اچوت طبقګ  .دالىځېرګارونو او كليو ښاو ال به هم په  ورته ليكالى، هم شعرونه ېسوى نه دى، او كه كبير ژوندى واى زه يقين لرم چي اوس به ي خو دا مشكل تر اوسه ال حل. ېندلښزه نه وي ېاغ

 عبدالباري جهاني 
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WITHIN this earthen vessel are bowers and groves, and within it is the Creator: 
Within this vessel are the seven oceans and the unnumbered stars. 
The touchstone and the jewel-appraiser are within; 
And within this vessel the Eternal soundeth, and the spring wells up. 
Kabir says: "Listen tome, my Friend! My beloved Lord is within."  

 ىښخاورين لو 

  ديې نندارېي دننه د قدرت يښهم خالق پك  ديې دي هم سايۍي كي د خاورو هم چترښ لوړ خېد 

  دي اسمانونهټي پښي ستوري پكښ حسابه پكېب ي اوه لوى سمندرونهېږي كي هستښ لوړ خېد 

 ي زر دي جواهر دي د محك امتحانونهښپك رو د الماسو خرمنونهګوتي د زرګي ښپك 

 يېږي اوسښ پكېكو كور دى او چينڅاڅره ې شمېد ب يېږغږ ګكي د خاورو د بقا آهني ښ لوېپه د 

 .ي د رندانوړي غواګره دى سترېزما محبوب خالق د ي كي دوستانوښ سئ خاورين لوږكبير وايي ما ته غو 

To Thee Thou hast drawn my love, O Fakir! 
I was sleeping in my own chamber, and Thou didst awaken me; striking me with Thy voice, O Fakir! 
I was drowning in the deeps of the ocean of this world, and Thou didst save me: upholding me with Thine 
arm, O Fakir! 

Only one word and no second�and Thou hast made me tear off all my bonds, O Fakir! 

Kabir says, "Thou hast united Thy heart to my heart, O Fakir!" 

 مه فقيرهړ كښتا راوي 

 تا خپلي ميني ته بللى يم تنها فقيره ه پيدا فقيرهړانه سره مينه كځتا مي له  

 له شنوا فقيرهړونه په آواز كږتا مي غو تى په درنو خوبونوښزه په خلوت كي وم او 

 



 م پيدا فقيرهړ تا له سره كېته مي ناجي سو  كيتل د سمندر په ړۍدلم د نېوبډزه 

 ديا فقيرهېم تر بړه كي دي يوېږپه خپله غ خه وژغورلمڅردابونو ګتا له موجونو  

 ول بندونه د دنيا او مافيها فقيرهټاو  لهړيرونه كځنځستا په يوه كلمه مات مي  

 .نيا فقيره دلهړانه يوه حرف كښراته رو ى دى فقيره له كبيره سرهړه دي يو كړز 

NOW hard it is to meet my Lord! 
The rain-bird wails in thirst for the rain: almost she dies of her longing, yet she would have none other 
water than the rain. 
Drawn by the love of music, the deer moves forward: she dies as she listens to the music, yet she shrinks 
not in fear. 
The widowed wife sits by the body of her dead husband: she is not afraid of the fire. 
Put away all fear for this poor body. 

 ران ديګله جانان سره ليدل  

 ردان ديګ الر كي عالمونه سرېپه د ران ديګزما له رب سره ليدل اوس راته  

  دغه آن دهېدلېي رارسګتر مر  د باران دهږې چي تۍد باران مرغ 

 يړ غواې نه يږېنه د نورو اوبو ت يړخو يوازي د باران اوبو ته ژا 

 ي مستي وينيځ غورېونو كي يګپه ر وره چي اوري ساز د مينيګ وۍهوس 

 يېږغلي نه تورځان له وهمه ځنه د  يېږكه د ميني له هيبته مري تپ 

 يېږرېاره نه بګله لمبو د سره ان يېږه كبابډي كون چه پسيېړپه م 

 .ېږېدغه الر ده سرمنزل ته چي رس ېږېرې له سره به تړېكه جانان غوا 

CLOUDS thicken in the sky! 0, listen to the deep voice of their roaring; 
The rain comes fro the east with its monotonous murmur. 



Take care of the fences and boundaries of your fields, lest the rains overflow them; 
Prepare the soil of deliverance, and let the creepers of love and renunciation be soaked in this shower. 
It is the prudent farmer who will bring his harvest home; he shall fill both his vessels, and feed both the 
wise men and the saints. 

 يېځپه آسمان كي توري ور 

 يېږومبړه طاقت غڅ پر ونيسه په ږغو يډېږي په اسمان كي راغونېځتوري ور 

 يېږورو رارس_خه وروڅه ځله ختي  د باران چي رارواندىېشرپى اور 

 يېږوبډ يښي پكځ راېلونه پرېچي س يګينټه ړ پولي كېارټتونو كښد ك 

 يځېږي غونښ پكېحشرچي د ميني  ت كيښه په كړد نجات خاوره تياره ك 

 يېږكرار خيشت_ باران كي په كرارېد  راسيېچي د ميني او خلوت حشر 

 يېږكډي په ښ لوېهم كندو او هم ي ي كور تهړيار فصل وښدهقانان چي وي هو 

 .يړېږ مهړيار خلك او شيخان دواښهو ېد زحمت او د احتياط په بركت ي 
IS there any wise man who will listen to that solemn music which arises in the sky? 
For He, the Source of all music, makes all vessels full fraught, and rests in fullness Himself. 
He who is in the body is ever athirst, for he pursues that which is in part: 
But ever there wells forth deeper and deeper the sound "He is this-this is He"; fusing love and 
renunciation into one. 
Kabir says: "O brother! that is the Primal Word." 

 دلى دىېغ اورږچا په اسمان كي  

 خه ختلىڅ اسمان غ وي لهږ ېچي ي دلىېيار به هغه ساز وي اورښكوم هو 

 ي رسولىډنڅ تر ېى يښهر يو لو وله ساز دهټوك چي سرچينه د څهغه  

 انته منلىځ آرام ېاو په كل كي ي  وجود له سور او تالهړ كېماالمال ي 



 دلىړې پخپله دى له تندي كدى يځرګ ښۍپه وجود كي چي د جز په تال 

 تلىغ وږهغه دى دى، دى هغه دى  ل له تاريكيوګهو دننه د كو 

 د عاشق او د معشوق توپير دى تللى يړغ، مينه او هجر سره يو كږدغه  

 .ه او په خوب كي مي ليدلىښچي په وي كبير وايي واوره دا اصلي جهان دى 

TO whom shall I go to learn about my Beloved? 
Kabir says: "As you never may find the forest if you ignore the tree, so He may never be found in 
abstractions." 

 مړتنه وكښزه له چا پو 

  او شكل له بدنهګد محبوب له رن تنهښم پوړچا ته ورسمه له چا وك 

 ه ونه يوړېكه نظر كي دي را نه و  ليدالىې نه سڅل هيګنځكبير وايي  

 .هغه نه دى راجال له هر وطنه ورهګ ې په هستيو كي يړې غواېكه ي 

I HAVE learned the Sanskrit language, so let all men call me wise: 
But where is the use of this, when I am floating adrift, and parched with thirst, and burning with the heat 
of desire? 
To no purpose do you bear on your head this load of pride and vanity. 
Kabir says: "Lay it down in the dust, and go forth to meet the Beloved. Address Him as your Lord." 

 هړكه زده كځ مي ټسانسكري 

 يارښ مي وبولي هوګول خلټوندي ګ كه سوه په كارځ ژبه مي ټسانسكري 

 رامعلومه د وتلو نه ده الر پو يمه اخيستىڅه دى چي څ ېد يسو 

 ارګمه له تندي په انځاو ال سو  بليېلمبل كي مي د هيلو ګپه كو 



  د غرور بارېه كي چلوړال په ز ى دى اخيستىېټ دي پر سر پې فايدېب 

 ه روان سه په طلب د خپل دلدارځ دهښېږكه باندي كځكبير وايي بار پر م 

 . خپل بادارېته غالم او دى به بول ر درشله پوري ورسه تېپه ادب ي 

THE woman who is parted from her lover spins at the spinning wheel. 
The city of the body arises in its beauty; and within it the palace of the mind has been built. 
The wheel of love revolves in the sky, and the seat is made of the jewels of knowledge: 
What subtle threads the woman weaves, and makes them fine with love and reverence!  
Kabir says: "I am weaving the garland of day and night. When my Lover comes and touches me with His 
feet, I shall offer Him my tears." 

 هښځي ېږلېخه بڅچي له محبوب 

 يېږرخ سره تاوڅدي له رخه بانڅپر  يېږلېه چي بښځخه څله محبوبه  

 يړېږي قصر جوړګپه هغه كي د ز كال پر سر اخيستىښ ېار يښد وجود  

 يېږرخڅردانه له آسمان سره ګسر يړرخه د ميني په آسمان كي سره اوڅ 

 يېږ تياري تخت د جواهروښپك او د پوهي معرفت له مرغلرو 

 يېږكلي كښاو د ميني له هنره  ه نازك تارونه سره اوييڅه ښځ 

 يړېږي او سپېږي اودل كړسره او يځ او ورېكبير وايي زما په الس كي شپ 

 .يېږكي بهښ اوېنذرانه مي ورته سر ليښخه موڅ مي د محبوب راښېاو چي پ 

BENEATH the great umbrella of my King millions of suns and moons and stars are shining! 
He is the Mind within my mind: He is the Eye within mine eye. 
Ah, could my mind and eyes be one! Could my love but reach to my Lover! Could but the fiery heat of 
my heart be cooled! 
Kabir says: "When you unite love with the Lover, then you have love's perfection." 



 زما د شاه تر چتر الندي دي لمرونه 

 ي او لمرونهېږلځ ستوري دي ۍمږسپو زما د شاه تر چتر الندي ميليونونه 

 يېږه كي اوسګه ده زما سترګهغه ستر يېږه كي چي تپړه دى زما په زړهغه ز 

 داى سي؟ېتر جانان پوري مي مينه رس داى سي؟ېي مي دي يو وي دا كګه او سترړز 

 ه سي سره اورونه؟ړ كي مي ساهړاو په ز رار مي سي دردونه؟داى سي چي كېدا ك 

 .يړېږكبير وايي مينه هلته بشپ يګډېږچي مين او مينه يو په بل  

3  
O SADHU! My land is a sorrow less land. 
I cry aloud to all, to the king and the beggar, the emperor and the fakir- 
Whosoever seeks for shelter in the Highest, let all come and settle in my land! 
Let the weary come and lay his burdens here! 
 
So live here, my brother, that you may cross with ease to that other shore. 
It is a land without earth or sky, without moon or stars; 
For only the radiance of Truth shines in my Lord's Durbar. 
Kabir says: "O beloved brother! naught is essential save Truth." 

 له غمونو خالصه سيمه

 دايانو سلطانانوګپاچهانو   وهمه واورئ زاهدانوېزه نار 

 كرو ورته راسئ فقيرانوښپه ل  زما سيمه له غمونو ده فارغه 

  كئ خپل كورونهړكه جوځراسئ زما پر م ي اسمانونهړوك غواڅسرپناه ته چي  

  بارونهدرانه_وي درانهړله شا وا كه كي هوسا سيځي زما په مړده ستېږپر 

 ي په آسانهړد لوى سيند تر بلي غا ومانهګ ې بېر سېدلته ژوند وكه چي ت 

 



 انهښ روځ سته نه د ستورو پوۍمږنه سپو  اسمانهېكي بځ مېداسي سيمه ده ب

 يېږلځ د حقيقت دي چي ېپلوش يېږكارښتن چي مي څښپه دربار كي د  

 .يېږشي نه چل څحقيقت دى او بل هي  سيمهېرانه وروره پر دګكبير وايي  

DEAR friend, I am eager to meet my Beloved! My youth has flowered, and the pain of separation from 
Him troubles my breast. 
I am wandering yet in the alleys of knowledge without purpose, but I have received His news in these 
alleys of knowledge. 
I have a letter from my Beloved: in this letter is an unutterable message, and now my fear of death is done 
away. 
Kabir says: "O my loving friend! I have got for my gift the Deathless One." 

 د حيات اوبه

 ان دىځاوس اختيار كله د  ېدلړېي ده غووانځزما  ه مي سوى و وصال ته د جانان دىړزما يارانو ز 

 ه مي زخم له هجران دىړپه سينه كي اور بل دى زز يځى سوړګي زځنور طاقت راپوري نسته سينه سو 

 ردان دىګشان او سرېه پرړ دره كي زېه په دڅكه هر  رى دى راغلىې د معرفته راته زېله در 

  راته يكسان دىګم ژوند او مرېږرېه نه بګ مراوس له  پيغام ليكلىټي پښراته ليك د جانان راغى پك 

 .كه جاودان دىځ ژوند مي ړې راكېد حيات اوبه ي ړېه تحفه مي ده راوڅكبير وايي واوره دوسته  

WHEN I am parted from my Beloved, my heart is full of misery: I have no comfort in the day, I have no 
sleep in the night. To whom shall I tell my sorrow? 
The night is dark; the hours slip by. Because my Lord is absent, I start up and tremble with fear. 
Kabir says: "Listen, my friend! There is no other satisfaction, save in the encounter with the Beloved." 

 د جانان وصال 

  مي په خوبونوېي مي آرام سته نه د شپځنه د ور ك وي له غمونوډمي ه ړ له ياره زچي جال يمه 

 رم غمونهېچا ته ووايم حالونه چا ته وشم 



 نه حساب مي د زخمو سي نه قرار مي د دردونو

 ونوډار مي پروت دى پر هډچي جانان راسره نسته  يېږرېشپه تياره ده خوب مي نسته ساعتونه دي ت 

 .ونوړ ته را نه سي چي وصال نه وي د زېږچي جانان غ  به كرار نه سمېهغانه دوسته تر رګكبير وايي  

O LORD Increate, who will serve Thee? 
Every votary offers his worship to the God of his own creation: each day he receives service- 
None seek Him, the Perfect: Brahma, the Indivisible Lord. 
They believe in ten Avatars; but no Avatar can be the Infinite Spirit, for he suffers the results of his deeds: 
The Supreme One must be other than this. 
The Yogi, the Sanyasi, the Ascetics, are disputing one with another: 
Kabir says: "O brother! he who has seen that radiance of love, he is saved." 

 تنڅښيو 

 ي په سجدو په طاعتونوړوك به ستا ستاينه وكڅ  خالقه د ملكونوېوك به تا ته پر سجده سي اڅ 

  په السونوړ كړ جوېپه خدمت د هغه خداى دى چي ي ى دىګى خپل خلوت د بندړ كړانته جوځهر زاهد  

 الق د جهانونوهغه خداى چي هم كامل دى هم خ اد د هيچا نه دىي خداى په يړ كې ورته سجدځهره ور 

 يو به ور نه سي تر خدايه تر پاچا د اسمانونو نولي د سينو په بتخانو كيښې كېلس خدايان ي 

  تر معبدونوړهغه ستر خالق ال بل دى هغه لو  ديېي د هغو په خوله ايرځو ته د صنم ښوك چي په پڅ 

 ه زاهد د خلوتونوى دى كه صوفي دى كګكه جو  خپلي الري بولي سميوان ويېرګ الس و ځهره ور 

 .و واورئ هغه خالص له عذابونوڼكبير وايي ورو  د خپل خالق ديې د ميني پلوشېچي ليدلي ي 

WHY so impatient, my heart? 
He who watches over birds, beats, and insects, 
He who cared for you whilst you were yet in your mother's womb, 
Shall He not care for you now that you are come forth? 
Oh my heart, how could you turn from the smile of your Lord and wander so far from Him? 
You have left Your Beloved and are thinking of others: and this is why all your word is in vain.  



 يهړګ زېهبان لرګن

 ونيهې لېږېارډخه څله زمان  يهړګ صبره زما زې بېولي دومره ي 

  د حشراتو حيواناتوړۍد ن ي ساتنه د مرغانوړوك چي كڅهغه  

 ېه ساتلګنڅ د مور ېپه رحم كي ي ې ته چي راتللۍخه هستڅ ۍستېله ن 

 ساتندوى به دي پر مخ د جهان نه وي هبان نه ويګه هغه ستا نګنڅاوس به  

 ايهځ به له ځېږېي او خوېږليري ك خدايهه له خپل ګنڅيه ته به ړګزما ز 

 يېږه نوري الري دريادګنڅتا ته  يېږرېه د ده مينه هګرنڅستا به  

  د ژوندون پر وركو الروېكه ته يځ ه د اغياروړاى كځه كي مينه ړتا په ز 

 .ېه نسته په تاوان يګټدي  كار څد هي ېردان يګى سرښ ايېخپل محبوب دي دى پر 

O HOW may I ever express that secret word? 
O how can I say He is not like this, and He is like that? 
If I say that He is within me, the universe is ashamed: 
If I say that He is without me, it is falsehood. 
He makes the inner and the outer worlds to be indivisibly one; 
The conscious and the unconscious, both are His footstools. 
He is neither manifest nor hidden, He is neither revealed nor unrevealed: 
There are no words to tell that which He is 

 نه هغه دى نه دغه 

 ه رازونهړيم د زښه دروګرنڅتاسي ته   لوزونهټم هغه پړه بيان كګرنڅتاسي ته  

 يم د هغه ناپيدا شكلونهښه دروګنڅ  ليدلىګه به ووايم چي ما دى په كوم رنګنڅ 

 ونهګ كالم به شرمنده سي د جهان رېپه د و كي اوسيګكه درته ووايم چي دى مي په ر 



 ي نسته د ريشتيا قولونهښدا به دروغ وي پك ئېږزما په تن كي نه هستكه درته ووايم چي  

 ش خطونهېكاري د وښ كي چا ته نه ځ په منېاوس ي هړ يو شاني كړۍهغه دننه او دباندي ن 

 امونهګدي خپل ږو جهانونو ايړهغه پر دوا  د ده ديې دى كرشمښي ده او كه هوښ هوېكه ب 

 ي حكمونهځنه د ظاهر نه د باطن باندي را وكڅى سي  ليدالېو يګ يد نه په سترټهغه نه پ 

 .ي د معنى حرفونهڅاڅنه د قلم تر ژبي  ودالى سمهښ درېنه په كتاب نه په كالم ي 

WHEN at last you are come to the ocean of happiness, do not go back thirsty. 
Wake, foolish man! for Death stalks you. Here is pure water before you; drink it at every breath. 
Do not follow the mirage on foot, but thirst for the nectar; 
Dhruva, Prahlad, and Shukadeva have drunk of it, and also Raidas has tasted it: 
The saints are drunk with love, their thirst is for love. 
Kabir says: "Listen to me, brother! The nest of fear is broken. 
Not for a moment have you come face to face with the world: 
You are weaving your bondage of falsehood, your words are full of deception: 
With the load of desires which you hold on your head, how can you be light?" 
Kabir says: "Keep within you truth, detachment, and love." 

 يو سمندرښد خو

  راغلىې چي اوبو ته يېخه نه سڅى ستون ورږت دلىې رسېيو سمندر ته عاقبت يښد خو 

 دلىېك جام دررسډ هر نفس كي چي ېنوشوه ي  سهښخبر انسانه ويې دي بښاى په تالځ دي هر ګمر 

  چا مطلب نه ميندلىېد سراب الري وانه خل نده د حيات په مستو ميوماتوه د ژوندون ت 

 كلىڅ جام ېدلته هر يو دى راغلى هر يوه ي ه لوى مرشدان ديڅه پيران دي كه هر څ چي ړۍد ن 

  ميو چا پر سد نه دى ليدلىېهر يو مست دى له د ي دي د مينيږوله تټكه شيخان دي كه وليان دي  

 دلىړېري نېچي د ميني په مقام كي كور د و و واورهږه په غوړد زكبير وايي دا خبره مي  



 لىړان تځير دى ځنځپه لوى الس دي د دروغو په  ې ته مخامخ په ژوند كي نه سوړۍبه نېته يوه ش 

 ه منلىګنڅان دي دا سفر ځ دومره درانه ېپه د ړېر ايستل كې تړېبار د طمع دي په سر كي غولول ك 

 .كبير وايي دا هغه دى چي جانان ته ورغلى ي حقيقت، قناعت، مينهه كي دي ساتلړچا چي ز 

O MAN, if thou dost not know thine own Lord, whereof art thou so proud? 
Put thy cleverness away: mere words shall never unite thee to Him. 
Do not deceive thyself with the witness of the Scriptures: 
Love is something other than this, and he who has sought it truly has found it. 

 د وصل الر

 ايه دى راغلىځدا غرور دي له كوم  ژندلىېچي دي خپل خالق ال نه دى پ 

 دلىېد وصال منزل ته نه دى رس وكڅ له الري هيګۍ او زرنۍد رند 

 رك نه دى ميندلىڅ چا ېيپه كتاب كي  ان په كتابونوځهسي مه غولوه  

 .وك تللى ورغلىڅ الره ېچي پر د د جانان سره د ميني الر جال ده 

THE savour of wandering in the ocean of deathless life has rid me of all my asking:  
As the tree is in the seed, so all diseases are in this asking. 

 له احتياجه فارغ سوم

 دمهېد باقي ژوندون له جامه اوب دمهځېرګحيات په سمندر كي د  

 دمهېله خواستونو له احتياجه خالص پو كيڅد بقا د ژور بحر په  

 .يېږول زيانونه زټله احتياجه د ژوند  يېږي كي اوسڼلكه ونه چي په ز 
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IMPTY the Cup! O be drunken! 
Drink the divine nectar of His Name! 
Kabir says: "Listen tome, dear Sadhu! 
From the sole of the foot to the crown of the head this mind is filled with poison." 

 دا پياله واخله

 خوديوېئ مست له بړان كځ  پر سر پورتهړۍ كېدا پيال 

 د خالق د نوم له ميو ئړسر پر سر جامونه نوش ك 

 يوېړ پزاهدانو د  سئږكبير وايي ما ته غو 

 يوړد سرونو تر كوپ و له نوكه پورتهښچي د پ 

 .نه له شاتو نه له پيو ك ياستډاماران له زهرو ښ 

SUBTLE is the path of love! 
Therein there is no asking and no not-asking, 
There one loses one's self at His feet, 
There one is immersed in the joy of the seeking: plunged in the deeps of love as the fish in the water. 
The lover is never slow in offering his head for his Lord's service. 
Kabir declares the secret of this love. 

 الر د ميني ده باريكه

 يېږوك پاتڅ سواله ېي نه بېږتنه له چا كښنه پو يېږكارښالر د ميني ده باريكه په آسانه نه  

 يېږوبډيو كي ښ خوې واخلي دېي يښ خوښد تال و كي ورك سيښي د محبوب په پېږوك چي رسڅهلته هر  

 يېږانه نه خبرځي او له ځرګر به څېد ماهي په   په سمندر كيښوك د ميني د تالڅوب سي ډداسي  

 .يېږ ميني چي پوهېد ديو كبير دى په اسرارو  يړو كي خپل سرونه نذرانه كښعاشقان د معشوق پ 
WHO has ever taught the widowed wife to burn herself on the pyre of her dead husband? 
And who has ever taught love to find bliss in renunciation? 



 ودلهښد ساتي الر چا و

 ودلىښي ته چا دى دا سبق ډكون يځان اور كي سوځه سره ېړچي له م 

 .په رياضت كي بركت شيندلى ودلي چي د ميني پر الرښاو چا  

KABIR ponders and says: "He who has neither caste nor country, who is formless and without quality, 
fills all space." 
The Creator brought into being the Game of Joy: and from the word Om the Creation sprang. 
The earth is His joy; His joy is the sky; 
His joy is the flashing of the sun and the moon; 
His joy is the beginning, the middle, and the end; 
His joy is eyes, darkness, and light. 
Oceans and waves are His joy: His joy the Sarasvati, the Jumna, and the Ganges. 
The Guru is One: and life and death, union and separation, are all His plays of joy! 
His play the land and water, the whole universe! 
His play the earth and the sky! 
In play is the Creation spread out, in play it is established. The whole world, says Kabir, rests in His play, 
yet still the Player remains unknown. 

  ونيسهږكله كبير ته هم غو

  ستاييې قوم نه طبقه سته دى يېنه ي ى او واييښانه ايګكبير سر پر زن 

 يېږد فضا تر هر يو كونج پوري رس يېږكارښ كيف چا ته ې شكل نه يېنه ي 

 ېخه راغلڅمعنى له ده د خلقت  ړېته راوځ منښۍخالق لوبه د خو 

 ېه مال ده نيولږپاس اسمان ورته ك ېدلړېكه غوځ مښۍدا د ده له خو 

 يړ پيدا كېهم آغاز او هم انجام ي دليېلځي ښ د ده له خوۍمږلمر سپو 

  ديېپڅي بحرونه او ښد هغه خو  ديېي هم نور او هم تيارښد هغه خو 

 ا رودونهګنګنا، د ساراسواتي، جم وله لوى سيندونهټي ده ښد هغه خو 

 لتون دىېد ده لوبه ده وصال او كه ب ى او هم ژوندون دىګهغه يو دى هم مر 



 كه اسمانونهځد هغه لوبه ده م د هغه لوبه اوبه او جهانونه 

  لوبه كي ثبات تعبير ميندلىېپه د دلىړې خلقت دى غو لوبه كيېپه د 

 .يېږورمعلومى چا ته نه ړخو لوبغا يېږول جهان ورته لوبټكبير وايي  

THE Beggar goes a-begging, but 
I could not even catch sight of Him: 
And what shall I beg of the Beggar He gives without my asking. 
Kabir says: "I am His own: now let that befall which may befall!" 

 مړه وغواڅخه څزه له فقير  

 رك ال هم ليدالى نه سمڅ ېخو زه ي يځي دايي پسګدا روان وي ګ 

 دالى نه سمېم پوهړه غواڅورنه  كه دهډتني مي لمن ښ غوېزما ب 

 .مي مخ نيوالى نه سېښ د پېاوس ي ړان مي په اختيار كي وركځكبيره  

SERVE your God, who has come into this temple of life! 
Do not act the part of a madman, for the night is thickening fast. 
He has awaited me for countless ages, for love of me He has lost His heart: 
Yet I did not know the bless that was so near to me, for my love was not yet awake. 
But now, my Lover has made known to me the meaning of the note that struck my ear: 
Now, my good fortune is come. 
Kabir says: "Behold! how great is my good fortune! I have received the unending caress of my Beloved!" 

 هړد خپل خداى خدمت دي وك

 دلىې معبده رسېاو د ژوند تر د د خپل خداى خدمت دي وكه چي راغلى 

 ولىړ وزر دى غوېچي تاريكي شپ ېونيو چي ور نه سېپام په چم د ل 

 ه دى بايللىړ خپل زېزما په مينه كي ي هغه ما ته په عمرونو انتظار وو 

 دمهېال په قدر د رحمت نه پوه 



 نستلىښېال نه وو ككه زما محبوب ځ

 دلىې مي اورږد هغه سور چي په غو ېودلښر اوس جانان معنا ده راګم 

 دلىېوكټم اوس مي بخت راېږاو پوه ومره بختور يمڅوره ګكبير وايي  

 .چي دلدار يم تر قيامته نازولى ومره وي يارانوڅال طالع به نوره  

THE Vedas say that the Unconditioned stands beyond the world of Conditions. 
O woman, what does it avail thee to dispute whether Hi is beyond all or in all? 
See thou everything as thine own dwelling place: the mist of pleasure and pain can never spread there. 
There Brahma is revealed day and night: there light is His garment, light is His seat, light rests on thy 
head. 
Kabir says: "The Master, who is true, He is all light." 

 ري دىېويدا وايي مطلق چ

 يېږد حاالتو د جهان تر شا اوس يېږري هستېويدا وايي چي مطلق چ 

 ي؟ېږپيدا كخه دباندي څكه له كل   چي په كل كي؟ړېتنه ولي وكښدا پو 

 يېږله نصيبه چي په برخه دررس ني مكان بولهګاى د هستوځهغه  

 يېږلومكه معځي پر هغه مښنه خو دالىېهلته نه د غم غبار سي رس 

 يېږكارښ په هغه نور كي درځشپه او ور  اغوستيېهلته لوى برهما د نور جام 

 يېږلځدي  پر سر بانېاو د نور تاج ي  ناست ويۍهغه تل هلته د نور پر چوك 

 .يړېږ نه جوڅي غير هيښهغه نور دى پك تن چي حقيقت دىڅښكبير وايي كوم  
THIS day is dear to me above all other days, for to-day the Beloved Lord is a guest in my house; 
MY chamber and my courtyard are beautiful with His presence. 
My longings sing His Name, and they are become lost in His great beauty: 
I wash His feet, and I look upon His Face; and I lay before Him as an offering my body, my mind, and all 
that I have. 
What a day of gladness is that day in which my Beloved, who is my treasure, comes to my house! 



All evils fly from my heart when I see my Lord. 
"My love has touched Him; my heart is longing for the Name which is Truth." 
Thus sings Kabir, the servant of all servants. 

 لمه دىېجانان مي م

 كي خپل جانان دىلمه مي نن په كور ېچي م ران دىګوله ژوند كي ټدغه آن راته په  

 ان دىښوله كور روټ ېايسته مخه يښله  كاريښكلى ښ دى ګړكه مي خونه كه ان 

 ده نوم دى چي پر ژبه مي هر ان دىد   سندري وي زما وركيېكال كي يښپه  

 ان دىځى دا خپل ښنذرانه مي ورته اي ورمګ ېايسته مخ ته يښمه ځ مينې يښېپ 

 كه مي سر دى كه مي مال دى كه سامان دى مړى كړګتر خيرات او صدقه به مي ز 

 چي جانان كور ته راغلى دا زمان دى مه په ژوند كيړكمرغي غواېه نڅال به  

 ى مخ عيان دىړكاره كښچي جانان را ه ورته پورتهړه كړنقابونه مي د ز 

 لتون دى كه هجران دىېختم سوى مي ب كلي نومهښوصل سوى يم د حق له  

 . شان دىېولو غالمانو چي يټ له ټيټ دا سندره د كبير واورئ يارانو 

O MY heart! You have not known all the secrets of this city of love: in ignorance you came, and in 
ignorance you return. 
O my friend, what have you done with this life? You have taken on your head the burden heavy with 
stones, and who is to lighten it for you?  
Your Friend stands on the other shore, but you never think in your mind how you may meet with Him: 
The boat is broken, and yet you sit ever upon the bank; and thus you are beaten to no purpose by the 
waves. 
The servant Kabir asks you to consider; who is there that shall befriend you at the last? 
You are alone, you have no companion: you will suffer the consequences of your own deeds. 

 د ميني راز درمعلوم نه سو

 خبره له رمزونوېاره بښ ېه د د ميني لځې  ته د ميني له رازونوېيه خبر نه سوړګزما ز 



 و له بارونوڼ تش د كاړ سر دي دروند كې روان يځې هړه وكڅواوره دوسته راته وايه تا له ژوند سره  

 اوونوړوك به بار درسره واخلي د ژوندون د كڅ يړوك به الس د مرستي دركڅوك درسره مله سي څاوس به  

 ونوړه در په برخه كله وصل سي د زګنڅچي به  ېه منتظر دى خبر نه يړدوست د سيند پر بله غا 

 و د موجونوپو اڅ د ړې ته والېږايه غځگېه بڅ ې سپور يۍتښستا د سيند سفر په مخ كي ته پر ماته ك 

  دى چي دي مل سي د مزلونوړوك درته والڅهلته  هړان په خبر كځ ځېد بنده كبير دا خواست دى چي ور 

 .و عملونوړي ستا د كېږسزا خپله دررس  نستهده الره همسفر درسرهږ توره اوېپر د 

IF God be within the mosque, then to whom does this world belong? 
If Ram be within the image which you find upon your pilgrimage, then who is there to know what 
happens without? 
Hare is in the East: Allah is in the West. Look within your heart, for there you will find both Karim and 
Ram; 
All the men and women of the world are His living forms. 
Kabir is the child of Allah and of Ram: He is my Guru, He is my Pir. 

 كه خداى په مسجد كي دى

 يېږ واكداري چا ته وررسړۍد ن يېږكه دننه په مسجد كي خداى اوس 

 يېښېږه پڅد چا كار دى چي دباندي  او كه رام د درمسال په بت كي ناست دى 

 يېږه هستړه كي رام كريم دواړستا په ز  كي دى هري غرب كي اهللا دىځپه ختي 

 يږ اخيستى دى پاييې شكل يد ده يښځ كي نارينه دي او كه ړۍپه ن 

 يېږكارښورو راته ګيو مي پير بل مي  چي كبير مخلوق د رام او د اهللا دى 
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HE who is meek and contented, he who has an equal vision, whose mind is filled with the fullness of 
acceptance and of rest; 
He who has seen His and touched His, he is freed from all fear and trouble. 
To him the perpetual thought of God is like sandal paste smeared on the body, to him nothing else is 
delight: 
His work and his rest are filled with music: he sheds abroad the radiance of love. 
Kabir says: "Touch His feet, who is one and indivisible, immutable, and peaceful; who fills all vessels to 
the brim with joy, and whose form is love." 

  وي برخهېقناعت چي ي

  په يوه نظر كتلىېچي جهان ي  په برخه وي ختلىېقناعت چي ي 

 ه منلىړ د نصيب په زېاو قسمت ي ك له رضا او له قرارهډه ړ زېچي  

 ى يا ليدلىړ ده ته الس وروېچي ي خه آزاد ويڅاو ړار او له كډله هر  

 لىړ للكه وي بدن په شاتو كي چي تل فكر د خداى داسي ورسره وي 

  وي راغلىېه كي بل ارمان يړنه په ز ي نستهښد هغه لپاره بله خو 

  بهر ته وي شيندلىېنور د ميني ي ك له يوه سازهډ ېده آرام يځېخو 

 دلىېچي واحد ثابت آرام دى اوس ه هغه ته پر سجده سهځكبير وايي  

 .دلىې دى له ميني هستېاو وجود ي يهښي له خوډنڅي تر ښكوي لوډ 

GO thou to the company of the good, where the Beloved One has His dwelling place: 
Take all thy thoughts and love and instruction from thence. 
Let that assembly be burnt to ashes where His Name is not spoken! 
Tell me, how couldst thou hold a wedding-feast, if the bridegroom himself were not there? 
Waver no more, think only of the Beloved; 
Set not thy heart on the worship of other gods, there is no worth in the worship of other masters. 
Kabir deliberates and says: "Thus thou shalt never find the Beloved!" 

 كانو سره مل سهېد ن

 انته كور دىځي نيولى ښچي محبوب پك وان سهكيو كي رېله د نډه په ځ 



  واخله چي باقي د ميني شور دىېهم تر انته الريځه د عقل ړهم معلومي ك 

 يېږي يادښچي به نوم د محبوب نه پك ئېږ كېله دي لمبو كي ايرډهغه  

 يړېږه جوګرنڅ د واده جشن به راته ووايه چي زوم پخپله نه وي 

 ونهښد محبوب يوازي بويه تال نه الره او نيتوړېچي بدله نه ك 

 طاعت نه ارزي د نورو بادارانو  چي د خدايانوې سجدړېاى نه كځه كي ړز 

 . جانان ته تر وصالهځې الر نه ېپر د كبير وايي خبرومه دي له حاله 

THE jewel is lost in the mud, and all are seeking for it; 
Some look for it in the east, and some in the west; some in the water and some amongst stones. 
But the servant Kabir has appraised it at its true value, and has wrapped it with care in the end of the 
mantle of his heart. 

 ورك غمى

 ول مخلوق دى راوتلىټ ې يښپه تال دلىېي لوو كټغمى ورك دى او په خ 

 و مخ نيولىڼچا اوبو ته چا پر كا يځرګوك په مغرب كي پسي څوك مشرق څ 

 . ساتلىې كي يګۍه په بوخچه ړ د زټپ ت خبر دىښ په اصلي ارزېخو كبير ي 

THE palanquin came to take me away to my husband's home, and it sent through my heart a thrill of joy; 
But the bearers have brought me into the lonely forest, where I have no one of my own. 
O bearers, I entreat you by your feet, wait but a moment longer: let me go back to my kinsmen and 
friends, and take my leave of them. 
The servant Kabir sings: "O Sadhu! finish your buying and selling, have done with your good and your 
bad: for there are no markets and no shops in the land to which you go." 

 اى ته راغلمځنابلده 

 مېږايځيه په جامو نه ښله خو مېږل كړه كور ته وېړ راغله د مۍولډ 



 مېږيك تنها يمه په الره نه پوه مړله مابين ته يووګنځد ) 1كهارانو(مزدورانو  

 مېږو ته مو درلوښدرته عذر كوم پ به خو تم سئېكهارانو دا يوه ش 

 مېږولو رخصتټينمه له هغوى و مه تر دوستانو تر خپلوانوځل ځيو  

 ده د مالونوېږالو پرڅرانيول او خر كبير وايي په سندرو كي زاهده 

 و بدو عملونوښپه تللو د  امهښ له سهاره تر ماېيا يګه لڅ 

 .نه درك سته د بازار نه دوكانونو ې ته ورروان يړۍكه ته داسي نځ 

O BROTHER! when I was forgetful, my true Guru showed me the Way. 
Then I left off all rites and ceremonies, I bathed no more in the holy water: 
Then I learned that it was I alone who was mad, and the whole world beside me was sane; and I had 
disturbed these wise people. 
From that time forth I knew no more how to roll in the dust in obeisance: 
I do not ring the temple bell: 
I do not set the idol on its throne: 
I do not worship the image with flowers. 
It is not the austerities that mortify the flesh which are pleasing to the Lord, 
When you leave off your clothes and kill your senses, you do not please the Lord: 
The man who is kind and who practices righteousness, who remains passive amidst the affairs of the 
world, who considers all creatures on earth as his own self, 
He attains the Immortal Being, the true God is ever with him. 
Kabir says: "He attains the true Name whose words are pure, and who is free from pride and conceit."  

 و كله چي زه ورك ومڼورو 

 م له ژوندونهړحقيقي مرشد مي راغى ده خبر ك ودرونهګولي الري ټ وركي ېخه وڅو زما ڼورو 

 راته نور مقدس نه وه په سندونو كي غسلونه  چاري د سجدو د طاعتونوېرانه پاته سول 

  دي مغزونهېسالم ييار دي او ښول خلك خوټنور دا  ونى يوازي زه ومېوروسته پوه سوم په جهان كي ل 

 دلىړېله هغه وخته بيا نه يم په ايرو كي رغ 



 ولي معبدونهګولي زنګنه مي بيا دي نن

 لونهګم ورته ړو خداى منمه نه وروټنه د خ نومهښې كېم نه پر تخت يړ كېنه بتانو ته سجد 

 فكرونه سي او يا ووژني څي چي لوړنه له چا غوا يېږولو خداى له چا خوشاله كړان په كځنه د  

  سم دي پر ريشتيا باندي كارونهې كي چي يړۍپه ن ان دى چي صادق پر الري سم دىوك چي مهربڅهغه  

 ونهګ نه وژني مرېي ستر خالق ته چي يېږدا رس ان بوليځول لكه ټي هغه ځرګكه باندي ځچي پر م 

 .نه مكرونه مقدس دى نه غرور سته ېچي كالم ي توني نوم تهښي هغه لوى ريېږكبير وايي دا رس 

O SADHU! the simple union is the best. Since the day when I met with my Lord, there has been no end to 
the sport of our love. 
I shut not my eyes, I close not my ears, I do not mortify my body; 
I see with eyes open and smile, and behold His beauty everywhere: 
I utter His Name, and whatever I see, it reminds me of Him; whatever I do., it becomes His worship. 
The rising and the setting are one to me; all contradictions are solved. 
Wherever I go, I move round Him, 
All I achieve is His service: 
When I lie down, I lie prostrate at His feet. 
 
He is the only adorable one to me: I have none other. 
My tongue has left off impure words, it sings His glory day and night. 
Whether I rise or sit down, I can never forget Him; for the rhythm of His music beats in my ears. 
Kabir says: "My heart is frenzied, and I disclose in my soul what is hidden. I am immersed in that one 
great bliss which transcends all pleasure and pain."  

 ه يو ديڅما ته هر 

 ه نه بهتر دىڅنو ساده وحدت له هر  له خالق سره وحدت كه دي په سر دى 

 ى مي د دلبر دىړګغرق په مينه كي ز ىي ليدلځ ورړۍا چي له لومشيخه م 

 دلو بندومهې له اورږنه مي غو مهړخه تڅي له ليدو ګنه مي ستر 

 رومهېنه مي عمر په خلوت كي ت ومهړنه وجود له رياضته ك 

 



 يېږلځكال ده چي ښ ېاى كي يځپه هر  يېږكارښو راګپه خندا په خالصو ستر

 يېږورمه دى راته يادګه څچي هر  يېږرخڅ دى چي زما پر ژبه د ده نوم 

 يړېږ جوېله هر كاره مي د ده سجد ه يو ديړم دواېږنم كه پورته كښېكه ك 

 يېږد ژوند هر معمى راته حل م پر ده طواف كومهځرته ېچي هر چ 

 يېږول د ده خدمت دى رارسټژوند مي  و كي پروت يمښوزم تل د ده په پېچي پر .ژندلىې يم پښۍچي نه غم او نه خو ولىځزه د داسي ميني اور يم سو كاره كومهښ اِسرار ټپه سينه كي پ يمهښكبير وايي شور د ميني در يېږغږو كي مي ږدا يو ساز دى چي غو يېږرېه مي هړنه په ناسته نه وال  د عظمت وايي سردونهې يځشپه او ور ول د غير نومونهټر دي ېزما له ژبي ه 

  لرمهېدا يو نوم دى چي پر ژبه ي  ستايمهېژوند كي يدا يو ذات دى چي په  

  د عظمت وايي سردونهې يځشپه او ور ول د غير نومونهټر دي ېزما له ژبي ه 

 يېږغږو كي مي ږدا يو ساز دى چي غو يېږرېه مي هړنه په ناسته نه وال 

 كاره كومهښ اِسرار ټپه سينه كي پ يمهښكبير وايي شور د ميني در 

 .ژندلىې يم پښۍچي نه غم او نه خو ولىځيني اور يم سوزه د داسي م 

THE moon shines in my body, but my blind eyes cannot see it: 
The moon is within me, and so is the sun. 
The unstruk drum of Eternity is sounded within me; but my deaf ears cannot hear it. 
 
So long as man clamours for the I and the Mine, his works are as naught: 
When all love of the I and the Mine is dead, then the work of the Lord is done. 



For work has no other aim than the getting of knowledge: 
When that comes, then work is put away. 
 
The flower blooms for the fruit: when the fruit comes, the flower withers. 
The musk is in the deer, but it seeks it not within itself: it wanders in quest of grass.  

  په وجود كي دىږجهان زمو

 يېږكارښ دي هغه نه ورته ېندړي چي ګخو زما ستر يېږلځ په وجود كي مي ې ما ته ده راغلۍمږسپو 

 يېږندګرڅرك راڅ ېنه مي ويني په خبري نه ي ونوګ دى په رګډلمر مي  ده ۍمږپه وجود كي مي سپو 

 يېږلې نه باندي بېغ يږدي ه ڼونه مي كاږخو غو ل كيګ آوازه په كوېي بېږغږول مي ډد بقا  

 يېږرل كې كي شمڅول په هيټه عمل دى څ ېچي د ژوند ي ريګ وي د انسان سره ملېچي د زه او زما نار 

 يېږ عمل دى له خالقه حسابېچي په ژوند كي ي ونه خالي سيړچي د زه او زما له ميني د انسان ز 

 يېږ راسي عمل سمدستي ختماو چي پوهه السته د عمل مقصد پوهي ده بل هدف ورسره نسته 

 يېږاوي سي وچړالن مګي ړند كګرڅوه مخ راېچي م لونهګايسته ښ ګ په رنګ په خاطر راسي رنېوېد م 

 .يېږرڅتونو كي ښ وزي په دښو په تالښد و يځرګ نه ورپسي ۍ دننه مشك دي هوسۍد هوس 

IN the beginning was He alone, sufficient unto Himself: the formless, and unconditioned Being. 
Then was there neither beginning, middle, nor end; 
Then were no eyes, no darkness, no light; 
Then were no ground, air, nor sky; no fire, water, nor earth; no rivers like the Ganges and the Jumna, no 
seas, oceans, and waves. 
Then was neither vice nor virtue; scriptures there were no, as the Vedas and Puranas, nor as the Koran. 
Kabir ponders in his mind and says, "Then was there no activity: the Supreme Being remained merged in 
the unknown depths of His own self."  
The Guru neither eats nor drinks, neither lives nor dies: 
Neither has He form, line, colour, nor vesture. 
He who has neither caste nor clan nor anything else-how may I describe His glory? 
He has neither form nor formlessness, 
He has no name, 
He has neither colour nor colourlessness, 
He has no dwelling-place. 



 هم يوازي هم كافي وو

 دان ووه هم مطلق هغه يزګ رنې شكله هم بېهم ب ان ووځله آغازه هم يوازي هم پوره له خپله  

 دلىېلځي نه تياره وه او نه نور وو ګ سترېنه و ژندلىېنه آغاز وو، نه مابين وو، نه انجام چا پ 

 رته اورونهېوري او نه بل چ او نه خاېنه اوبه و كه نه وه نه هوا نه اسمانونهځهغه وخت چي م 

  موجونهې نه يېپڅنه درياب نه سمندر وو نه  ا وو نه جمنا وو نه روان وه لوى سيندونهګنګنه  

 ه متنونهړنه ويدا وو نه قرآن وو نه قديم زا نه د خير او شر درك وو نه موجود وه كتابونه 

  ژوريېوب وو ناپايانه يډان كي ځستر وجود په   خبريېكبير وايي هغه وخت چي د عمل نه و 

 يېږكارښ چا ته ګرن ېنه لباس لري نه شكل نه ي يېږ كړى نه مړي نه ژوندون كړل كښي نه چړل كړنه خو 

  شان دىېه يڅم ړه بيان كڅ شكله بالكيفه ېدا ب  نوم چا ته عيان دىې، نه يېنه مقام نه طايفه ي 

 . وطنه المكان دىېي بېږاى كي نه اوسځ څپه هي  آن دىڅه په هيګ رنې چا ته معلوم دى نه بګ رنېنه ي 

6  
THE true Name is like none other name! 
The distinction of the Conditioned from the Unconditioned is but a word: 
The Unconditioned is the seed, the Conditioned is the flower and the fruit. 
Knowledge is the branch, and the Name is the root. 
Look, and see where the root is: happiness shall be yours when you come to the root. 
The root will lead you to the branch, the leaf, the flower, and the fruit: 
T is the encounter with the Lord, it is the attainment of bliss, it is the reconciliation of the Conditioned 
and the Unconditioned. 

 حقيقي نوم تل يو دى

 دالىېلېله مطلقه مشروط نه سي ب حقيقي نوم ته بل نوم نه سي راتلالى 

 ىڼ دى له نظره لكه زټمطلق پ 



 ل بلالىګوه او ې مې سېاو مشروط ي

 ي پيدا كوالىښخو ېه كي سښپه ري ورهګه ده پسي ښاخ دى، نوم ريښعلم  

 دالىې رسې سېوېر مېل هم تګهم تر  يڼ او پاېاخلښيي ښه تا ته درښري 

  پر ميندالىېبارانونه د رحمت س ېدغه الر ده د خالق حضور ته تلل 

 .دالىړېي نه سي جوښبله الره پك ه د مشروط او د مطلق دهړروغه جو 

KABIR says: "O Sadhu! hear my deathless words. If you want your own good, examine and consider 
them well. 
You have estranged yourself from the Creator, of whom you have sprung: you have lost your reason, you 
have bought death. 
All doctrines and all teachings are sprung from Him, from Him they grow: know this for certain, and have 
no fear. 
Hear from me the tidings of this great truth! 
Whose name do you sing, and on whom do you meditate? O, come forth from this entanglement! 
He dwells at the heat of all things, so why take refuge in empty desolation? 
If you place the Guru at a distance from you, then it is but the distance that you honour: 
If indeed the Master be far away, then who is it else that is creating this world? 
When you think that He is not here, then you wander further and further away, and seek Him in vain with 
tears. 
Where He is far off, there He is unattainable: where He is near, He is very bliss. 
Kabir says: "Lest His servant should suffer 
pain He pervades him through and through." 
Know yourself then, O Kabir; for He is in you from head to foot. 
Sing with gladness, and keep your seat unmoved within your heart. 

  واورهې زاهده له كبيره يېا

  لكه شكريږېمته مرغلري او خوې قېب  زاهده واوره ستا د خير خبريېكبير وايي ا 

 ى دى رانيولىګتا خپل عقل دى بايللى تا مر  راغلىې ستا وجود چي ترېل سوېله هغه خالقه ب 

 ه له هغه دي كمالونهېږرېه مه بړيقين وك ول علمونه سبقونهټدلي ېږېه دي زله هغ 

  ذكرونه؟ې وايي ته د چا كوېته د چا تران رى له ما واوره او دا لوى حقيقتونهېدغه ز 

 ده د فكرونوېږ پرړۍه لړه غاړ خالصه كۍله زيند 



  تر خلوتونو؟ځېي ولي ېږهغه هر شي كي اوس

 ؟ړې چا ده پيدا كړۍكه بادار دى ريشتيا ليري ن ړېصله ستا نيت راو ليري له مرشده فاېكه س 

 يږكي راتوييښو به دي اوګ له سترېردان به يګسر يېږرېهوده دي وخت تې بړې غواېاى كي يځكه په بل  

 يېږ دى د رحمت باران اورېاى كي چي نيژدځپه هر  يېږكه خالق سو درنه ليري بيا دي الس نه وررس 

 اوونهړرته ورسي كې چېهسي نه چي پر بنده ي ي دي السونهړاى خپاره كځ هر كبير وايي هغه 

  دى نيولىېسر تر نوكه دى په تا كي ستا وجود ي ژندلىېان دي نه دى پځان پوه سه ځ كبيره په ېا 

 .ايهځ له ځېه كي چي ونه خوړمقام وساته په ز  سندري وايهښۍ د خوېچي په سر د خالق پوه سو 

O MY heart! Let us go to that country where dwells the Beloved, the ravisher of my heart! 
There Love is filling her pitcher from the well, yet she has no rope wherewith to draw water; 
There the clouds do not cover the sky, yet the rain falls down in gentle showers: 
O bodiless one! Do not sit on your doorstep; go forth and bathe yourself in that rain! 
There it is ever moonlight and never dark; and who speaks of one sun only? That land is illuminate with 
the rays of a million suns. 

 ىك دډد جانان وطن له لمره 

 يېږه كي مي هستړى چي په زړ رانه وېه يړچي زما ز يېږي اوسښن ته چي جانان پكو هغه وطځه چي ځ

 يېږى په كشښك لوډ ورسره نسته چي ۍخو رس ودرهګي له ښ لوېك كى د دډهلته مينه ورته  

 يېږنرم رااور_نرى باران وي نرم_خو نرى  كيټمخ د اسمان پي نسته چي شين ېځهلته توري ور 

 يېږرې دي چي تېي شپځژر هغه باران ته ورسه ور ې الس تر زني ناست يخبره وليېانه بځ له ېا 

 يېږلځوك به وايي چي يو لمر دى د اسمان پر مخ څ  نستهې ده هلته نوم د تيارۍمږهلته هر شپه سپو 

 



 .يېږ دي چي خپرېي او شغلېږلځاو دا نور دى چي   لمرونهې يحسابهېكه نوراني ده بځهغه م
I HEAR the melody of His flute, and I cannot contain myself: 
The flower blooms, though it is not spring; and already the bee has received its invitation. 
The sky roars and the lightning flashes, the waves arise in my heart, 
The rain falls; and my heart longs for my Lord. 
Where the rhythm of the world rises and falls, thither my heart has reached: 
There the hidden banners are fluttering in the air. 
Kabir says: "My heart is dying, though it lives." 

  اورمۍلېسور د شپ ېزه ي

  وينم پسرلى نه دى راغلىي خو زهړېږل غوګ ه له واكه دى وتلىړ اورم زۍلې سور د شپېزه ي 

  هم دعوت منلىې يېانته دځ ده خپل ېل بللګ  شات په مينهېولوي يټي ځرګلو ګ پر ۍمچمچ 

 يېږته كښي كېږي كي مي موجونه پورته كړګپه ز يېږكړي پښنا پكېښي او برېږومبړپاس اسمان راته غ 

 يېږايسته جانان پسخښته د ى وصال ګړه مي هر ړز كه سره او زرغونه دهځكي اوري مڅاڅله اسمانه  

 يېږي او رالوېږونه د جهان چي پورته كګآهن دلى تر هغه مقامه تللىېه مي هلته رسړز 

 .يېږى پاتو ژوندڅه مي ومري كه هر ړكبير وايي ز يېږ بيرغ دى چي رپټهلته پاس پر اسمانونو پ 
OPEN your eyes of love, and see Him who pervades this world I consider it well, and know that this is 
your own country. 
When you meet the true Guru, He will awaken your heart; 
He will tell you the secret of love and detachment, and then you will know indeed that He transcends this 
universe. 
This world is the City of Truth, its maze of paths enchants the heart: 
We can reach the goal without crossing the road, such is the sport unending. 
Where the ring of manifold joys ever dances about Him, there is the sport of Eternal Bliss. 
When we know this, then all our receiving and renouncing is over; 
Thenceforth the heat of having shall never scorch us more. 
 
Hi is the Ultimate Rest unbounded: 
Ha has spread His form of love throughout all the world. 
From that Ray which is Truth, streams of new forms are perpetually springing: and He pervades those 
forms. 
All the gardens and groves and bowers are abounding with blossom; and the air breaks 
forth into ripples of joy. 
There the swan plays a wonderful game, 



There the Unstruck Music eddies around the Infinite one; 
There in the midst the Throne of the Unheld is shining, whereon the great Being sits- 
Millions of suns are shamed by the radiance of a single hair of His body. 
On the harp of the road what true melodies are being sounded! And its notes pierce the heart: 
There the Eternal Fountain is playing its endless life-streams of birth and death. 
They call Him Emptiness who is the Truth of truths, in Whom all truths are stored! 
 
There within Him creation goes forward, which is beyond all philosophy; for philosophy cannot attain to 
Him: 
There is an endless world, O my Brother! and there is the Nameless Being, of whom naught can be said. 
Only he knows it who has reached that region: it is other than all that is heard and said. 
No form, no body, no length, no breadth is seen there: how can I tell you that which it is? 
He comes to the Path of the Infinite on whom the grace of the Lord descends: he is freed from births and 
deaths who attains to Him. 
Kabir says: "It cannot be told by the words of the mouth, it cannot be written on paper: 
It is like a dumb person who tastes a sweet thing-how shall it be explained?"  

 ورهګه جانان وړي خالصي كګستر

 ك دى دا ستا خپل وطن دى ورورهډ ېول جهان ترټچي دا  ورهګه د ميني او هغه جانان ته ړي خالصي كګستر 

 لتون كيسه به وكيې بي دړسر د ميني به بيان ك ه كيړ دي درته زښه چي راويړحقيقي مرشد پيدا ك 

  له كايناتو او برتر په بل جهان كيړهغه لو ي به دي خالصي حقيقت به درعيان كيګه سترړد ز 

 له الري تر هدفه د ورتللو هم سته چاريېب ري الريډېي ځرګه كي ړار د حقيقت دى زښ ړۍن 

 يېږا كاى كي پيدځوره هغه ګدايمي بركت  يڅېږ نڼ اتښۍد جانان پر شا وخوا چي د خو 

 ودلوېښاى د اخيستلو نه د شي د پرځنسته  دلوې حقيقت پوه سوو چي په راز وپوهېچي په د 

 ولوځان د سوځي د خپل ټنه د حرص به وي سكرو ه كي د هر شي د درلودلوړهلته نسته اور په ز 

  د ميني پر جهان دىګولى رنړده پخپله غو  لره مكان دىۍ حده آرامېدى پخپله د ب 

 يېږ كي معلومګك دي په هر رنډول شكلونه له ده ټ يځېږونه دي خوګد حقيقته تل رن ېله شغل 

 يوټلونو له غوګكي له ډ ېاخلښول باغونه ټ 



 يوښ دي د خوېپڅي او څوله فضا ناټهلته 

 رخونهڅحد وهي ېي پر بېږغږ آوازه ساز ېب ولي وزرونهړهلته بتي په اسمان كي غو 

 يېږ پورته كې يېستر خالق ورباندي ناست دى او شغل يېږلځكي چي هلته تخت د المكان دى په مابين  

 يېږه تل ته رسړي او د زېږغږ ګحقيقي آهن يېږخه شرمڅ ې لمرونه له شغلې حسابه يېب 

 يېږكارښستي ېدى جوهر د حقايقو په ظاهر ن يېږي بهښ او ژوند پكګدايمي چينه روانه مر 

  علم تالى نه سي پاس د ده تر سرحدونوڅكه هيځ نو هستي ده ماوراْ ده له علموېپه وجود كي ي 

  كان دىۍ نومه هستېي د بېږ نه ويل كڅي هيښپك  سرحده او ناپايه لوى جهان دىېوروره هلته ب 

 يېږه تا ته وايم چي په كوم نامه يادګنڅزه به  يېږكارښ ېشكل نه بدن وي نه لوى والى ي ېنه ي 

 يېږ او ژونده چي تر ده پوري رسګسي ازاد له مر يېږ پر كي چي د خداى رحمځوك څايه هغه ځ ېتر د 

 دالى په قلم په كاغذونوې سي كېنه بيان ي كبير وايي نه په خوله كي توري سته د توصيفونو 

 .اى خبريړكه نه سي كځي ړ بيان كږه خوګنڅدى به   شكريږېه شات خوږي خواړي ته مزه وركګونګچي  

The Man and the Creator 
 
When a stream is lost in the Ganges. 
It becometh as the Ganges itself. 
Kabir is similarly lost in God by invoking Him. 
I have become as the True one and need not go elsewhere. 
The perfume of the sandal is communicated to other trees. 
They then become as the sandal itself. 
When the philosopher's stone is applied to copper. 
It becometh gold. 
So Kabir having met the saints. 
Hath becometh as God. 

 يګډېږا ګنګوياله روانه وي او وروسته په  



 ړېږېا جوګنګ ېكله چي وصل سي پخپله تر

 يېږلې په خداى كي غرق سو ورنه نه ب وجودېاوس ي ښكبير همداسي و وتلى د خالق په تال 

 يېږى نه سمړګ ته زښ تالڅ لوري هيڅنور مي هي  سوى خلكوړزما له وجوده حقيقي واحد جو 

 يېږاخلو د صندل عطر زښد هري وني د  چي نوري وني د صندل د وني عطر واخلي 

 يېږلځر وڅېي د سرو زرو په ېږمس طال ك ويګوك له مسو سره وجنڅ پاروس كه ګسن 

 .يېږ اخيستى دى نور نه بدلې يګد خپل خالق رن له كبير وختونهړر كېچي له شيخانو سره ت 
I DO not know what manner of God is mine. 
The Mullah cries aloud to Him: and why? Is your Lord deaf? The subtle anklets that ring on the feet of an 
insect when it moves are heard of Him 
Tell your beads, paint your forehead with the mark of your God, and wear matted locks long and showy: 
but a deadly weapon is in your heart, and how shall you have God? 

 ه دىګنڅم خالق ېږنه پوه

 ي په زوره آذانونهړژي كې خ منبر تهړمال لو ه صفتونهګنڅم چي خالق مي لري ېږنه پوه 

 غونه؟ږ چيغي خداى دي نه اوري ېمال ولي وه غ د قدم اوريږ ېي خداى يځرګه حشرات ړچي وا 

 چا ليكلي پر تندي وي د خالق په ياد خطونه ي په ذكرړكي ړوتي ستګ وي رااخيستي ېچا تسپ 

 ول كارونهټي چي مي پاك دي ړ ككارهښان ځچي مخلوق ته  يړي وركټي چا پر سر غوښ ايېته پرېښده وږچا او 

 .ي دي خنجرونهګه كي د مرړي دي په زړ كټچي پ  د خپل ستر خالق مقام تهېږېه به رسګنڅر ګم 

THE Yogi dyes his garments, instead of dyeing his mind in the colours of love: 
He sits within the temple of the Lord, leaving Brahma to worship a stone. 
He pierces holes in his ears, he has a great heard and matted locks, he looks like a goat: 
He goes forth into the wilderness, killing all his desires, and turns himself into an eunuch: 
He shaves his head and dyes his garments; he reads the Gita and becomes a mighty talker. 
Kabir says: "You are going to the doors of death, bound hand and foot!" 



 ؟ړې كګ رنېي ولي جامګجو

 ي تر مغزونوړ د ميني ولي نه وګرن ونوګي په رنړه كټوي خپل كالي غګجو 

 يا په طاعتونوګبري سي لډد  ديېږني خالق پرښېد معبد په كونج كي ك 

 و په شكلونوګړري د اوزګول ملټ يرهږده ږي اوړ كړونو كي سوري جوږغوپه  

 تونوښي پر دځرګوني غوندي په ېل يړ كړا جوړانه ايجځخواهشات وژني له  

 ز تر هر چا په خبرو بيانونوېت  پر كتاب پروت ويګ رنېسر خريلى جام 

 .وو السونښلو پړ په تېورته پروت ي ړې والګكبير وايي دروازو ته د مر 
THE shadows of evening fall thick and deep, and the darkness of love envelops the body and the mind. 
Open the window to the west, and be lost in the sky of love; 
Drink the sweet honey that steeps the petals of the lotus of the heart. 
Receive the waves in your body: what splendour is in the region of the sea! 
Hark! The sounds of conches and bells are rising. 
Kabir says: "O brother, behold! The Lord is in this vessel of my body." 

 يېږ رالوېام سايښد ما

  تاو سي پر وجود او پر مغزونواو تياره د ميني ارونوښي پر ګڼي توري ېږ رالوېام سايښد ما 

 ه په لمن كي پاس د عشق د اسمانونوړان پناه كځ هړ خالصه مخ پر غرب كه ننداره د جهان وكۍكړك 

 ونوړلونه دي د زګد ژوندون د نيلوفرو چي  ونهګلبرګهغه شات كه پر سر پورته اوبوي چي  

 ه قدرت دى د بحرونوڅسمندر كي ه لويي ده څ  نوش كهېپڅ واخله ېپڅه ړان تيار كه سينه سپر كځ 

 وونګكبير وايي خداى مي اوسي په وجود كي په ر يېږونو آوازونو پورته كګد سرنا او د زن 
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MY heart cries aloud for the house of my lover; the open road and the shelter of a roof are all one to her 
who has lost the city of her husband. 
My heart finds no joy in anything: my mind and my body are distraught. 
His palace has a million gates, but there is a vast ocean between it and me: 
How shall I cross it, O friend? For endless is the outstretching of the path. 
How wondrously this lyre is wrought! When its strings are rightly strung, it maddens the heart: but when 
the keys are broken and the strings loosened, none regard it more. 
I tell my parents with laughter that I must go to my Lord in the morning; 
 
They are angry, for they do not want me to go, and they say: "She thinks she has gained such dominion 
over her husband that she can have shatsoever she wishes, and therefore she is impatient to go to him." 
Dear friend, lift my veil lightly now; for this is the night of love. 
Kabir says: "Listen to me! My heart is eager to meet my lover: I lie sleepless upon my bed. Remember 
me early in the morning!" 

 يړېږه ژړپه دلدار پسي مي ز

 يېږيو كرارګكو نه سلښنه له او يړېږه په زوره په دلدار پسي ژړز 

 يېږكارښه لويه الر او كور يو شان ورت خه ورك سيڅي ښځار چي له ښه ېړد م 

 يېږه نه مي بدن راته صبرړنه مي ز ه تر كورهړي د زځي مي نه راښ خوڅهي 

 يېږرې تځ تر منږخو يو لوى سمندر زمو  ديې د قصر دروازې حسابه يېب 

 يېږ مو لويه الره نه پى كځچي تر من  پوري دوستانوڼۍه ورسم تر ماګنڅ 

 يېږغږ مستي ېغمه ناز باندي نڅپه  ه سور سويښچي تارونه د بربط وي  

 يګېږغ لږ لكه غشى ېو يږپر غو  سورهې تارونه وي بېخو چي كله ي 

 يېږ سمږه نه غوړ نه زېسور او تال ته ي دلوې سي انسان په اورېونى يېل 

 يېږي د محبوب كور ته نه ستنځه مي ړز مهځپه خندا چي مور او پالر ته وايم  

 يېږ تپه په وصال پسيڅ هيېچي ب ه او دوى واييځپه غوسه سي وايي مه  

 



 يېږي وررسړه ورنه غواڅاو چي هر   تر الس النديېه يېړ خيال دى چي مېد د

 يېږ له محبوبه نه صبرېه يړكه زځ  تابهېكه دا ده په خپل يار پسي بځ 

 يېږرېكه دا د ميني شپه ده او تځ  پورتهږئ لړزما له مخه نقابونه ك 

 يېږي كبابى مړګصال پسي زپه و  نيسئ يارانوږكبير وايي ما ته غو 

 .يېږما په ياد لرئ دا شپه چي سبا ك رومهې خوبه تې شپه ورته بۍكر 
WHEN He Himself reveals Himself, Brahma brings into manifestation That which can never be seen. 
As the seed is in the plant, as the shade is in the tree, as the void is in the sky, as infinite forms are in the 
void- 
So from beyond the Infinite, the Infinite comes; and from the Infinite the finite extends. 
 
The creature is in Brahma, and Brahma is in the creature: they are ever distinct, yet ever united. 
He Himself is the tree, the seed, and the germ. 
He Himself is the flower, the fruit, and the shade. 
He Himself is the sun, the light, and the lighted. 
He Himself is Brahma, creature, and Maya. 
He Himself is the manifold form, the infinite space; 
Hi is the breath, the word, and the meaning. 
He Himself is the limit and the limitless: 
and beyond both the limited and the limitless is He, the Pure Being. 
Hi is the Immanent Mind in Brahma and in the creature. 
 
The Supreme Soul is seen within the soul, 
The Points is seen within the Supreme Soul, 
And within the Point, the reflection is seen again. 
Kabir is blest because he has this supreme vision!  

 د خالق وجود

  جلوه نه سي ليدالىېو يګوك په سترڅ انتهځي و خپل ړند كګرڅان ځچي خالق خپل  

 تالى له ونو نه سي راوېاو ساي لكه تخم په نبات كي وي دننه 

  سرحده مخلوقات ديېپه خال كي ب ه كي خال دهېږد اسمان په پراخه غ 

  انتهى مخلوق په ها خواېول بټ ېد د 



  حسابه كاينات ديې سرحده بېب

 يېږلځ حده كي محدود دى چي ېپه ب يېږ انتهى ده چي هستېسر پر سر ب 

 دىند ګرڅاو خالق په مخلوقاتو كي  ان كيځول مخلوق دى د خالق دننه ټ 

  پيوند دىېى يړخو بيا يو دي سره ك  وجودونهېل يېيو له بله سره ب 

 دلىېوه ده او هم سيورى رالوېهم م دلىړېل دى غوګهم پر ونه باندي  هړهم دانه ده هم نطفه ده او هم دوا هړدى پخپله يوه ونه ده وال 

 دلىېلځدى هم نور دى هم له نوره  دى هم لمر دى پر اسمان باندي ختلى 

 هم مخلوق دى او هم جز د كايناتو ى پخپله هم خالق د مخلوقاتود 

 يېږ حده كايناتو كي هستېپه ب يېږندګرڅه ګو رنڅدى پخپله په  

  حده هم پخپله انتهى دهېهم ب هم نفس دى هم كالم دى هم معنى ده 

 يېږلځي ښد خالص وجود مفهوم پك يېږ حده او محدود شا ته اوسېد ب 

 ي نه فاني دىېږ محو كېنه وجود ي دىو كي باقي ړدواپه خالق او مخلوق  

 يېږكى ليده كټ ستر روح كي يو ېپه د يېږ كي هستځيو ستر روح دى چي د روح من 

 .و دى ليدلىګ په سترېچي دا ستر خيال ي اغلىښكمرغه او ېكه دى نځكبير   حده ننداره دهېد محدود او د ب  جلوه دهېكي كي دننه يټ ېپه د 

HE is dear to me indeed who can call back the wanderer to his home. In the home is the true union, in the 
home is enjoyment of life: why should I forsake my home and wander in the forest? If Brahma helps me 



to realize truth, verily I will find both bondage and deliverance in home. 
He is dear to me indeed who has power to dive deep into Brahma, whose mind loses itself with ease in 
His contemplation. 
Hi is dear to me who knows Brahma, and can dwell on His supreme truth in meditation; and who can play 
the melody of the Infinite by uniting love and renunciation in life. 
Kabir says: "The home is the abiding place; in the home is reality; the home helps to attain Him Who is 
real. So stay where you are, and all things shall come to you in time." 

 حقيقت په كور كي

  مراهيو ما وربولي و خپل لور تهګما ژغوري له  ي خپل كور تهړي وغواه عزير دى چي موك ما تڅهغه  

 اى كي ژوندون دىځهغه كور كي نعمتونه په هغه  تونى پيوستون دىښ وينم ي ريېپه هغه كور كي ي 

 نو كيېښكه خالق راسره مل وي زما د ژوند په اند لو كيګنځردان سم په ګدم سرېږنه پرېولي خپله م 

 يېږه رارسڅله ته دلته هر ګنځولي ووزمه  يېږو ته لوښير مي پځنځكه په كور كي مي نجات وي هم  

 يېږوبډي ښورسره هغه طاقت دى چي ژور پك يېږوك ما ته عزيز دى په خالق كي چي غرقڅهغه  

 ونهګ رېه هم يړ زېخه ورك سي هم يڅان ورځ ېهم ي ر سي عالمونهېچي په ذكر د خالق كي ورنه ه 

 يېږ كي په خپل ذكر اوسځ ستر حقيقت منېد د ېږېزيز دى چي په خپل خالق پوهوك ما ته عڅغه ه 

 دلوېهغه كور دى پيدا سوى په ريشتيا د پوه دلوېي د اوسړكبير وايي هغه كور دى د س يړ كې ترانېرېوب سي د ژوند هډد وحدت مينه كي  يړ كې خپرې سرحده په نامه نغمېچي د ستر او ب 

 .يېږ پر خپل وخت به دررسړېه چي غواڅه ځليري مه  يېږ هغه كور كي پيدا كې كه د ريشتيا يښپه تال 

A SORE pain troubles me day and night, and I cannot sleep; 
I long for the meeting with my Beloved, and my father's house gives me pleasure no more.  
The gates of the sky are opened, the temple is revealed: 
I meet my husband, and leave at His feet the offering of my body and my mind. 

 د جانان ديدن

 



  خوبونهېتولي يښو تګزما له ستر  مي زوكلوي زخمي دردونهځشپه او ور

 يګېږه جړد پالر كور لكه اغزي په ز يېږى مي د محبوب ديدن يادګړهر  

 يېږندګرڅي له ورايه ښاو معبد پك  دي پرانيستي د اسمانونوېازدرو 

 .مهړه او روح مي نذرانه ورته وروړز ان قربانومهځو كي ښد جانان په پ 

MORE than all else do I cherish at heart that love which makes me to live a limitless life in this world. 
It is like the lotus, which lives in the water and blooms in the water: yet the water cannot touch its petals, 
they open beyond its reach. 
It is like a wife, who enters the fire at the bidding of love. She burns and lets others grieve, yet never 
dishonors love. 
This ocean of the world is hard to cross: its waters are very deep. Kabir says: "Listen to me, O Sadhu! few 
there are who have reached its end." 

 تل د هغي ميني په ارمان يم

 ي جهان كيښدايمي ژوند چي راوبخ يمه تل د هغي ميني په ارمان كي 

 يړېږ اوبو كي او غوي پهېږچي هست يېږكارښر څېدا د هغه نيلوفر په  

 لونوګي د ړېږ غوټۍ اوبو غوېب ونوګي تر برېږ نه رسېخو اوبه ي 

 ي په اور كيځان وسوځه سره ېړله م ني په كور كيښېه نه كډوانه كونځلكه  

 و چي وساتي عزت او نوم د مينيڅ ينيګي غمړي كړي جوځپر خپلوانو ور 

 ان ديګهم نهن اوبه ېهم ژوري ي ران ديګتل ښتر ناپايه سمندر او 

 .دليېتر ساحله يو يا دوه دي رس رو الپي دي وهليډېسادو واوره  

IT is the mercy of my true Guru that has made me to know the unknown; 
I have learned from Him how to walk without feet, to see without eyes, to hear without ears, to drink 
without mouth, to fly without wings; 



I have brought my love and my meditation into the land where there is no sun and moon, nor day and 
night. 
Without eating, I have tasted of the sweetness of nectar; and without water, I have quenched my thirst. 
Where there is the response of delight, there is the fullness of joy. Before whom can that joy be uttered? 
Kabir says: "The Guru is great beyond words, and great is the good fortune of the disciple." 

 د پير پيغام

 ىژندلېجهول مي پدلى او مېه پوهڅيم په هر  دلىېاى ته رسځ ېد خپل پير له بركته يم د 

 ي نه لرمهګر سترګه وينم چي موجود د مڅهر  مهځو پر الري ښله پېه بګنڅي دي چي ړما زده ك 

 م مخ پر هسك پرواز كومهړ وزره الواته كېب مهښ اوبه چېله خولېونو آواز اورم بږ غوېب 

 ي دې شپېي نه يځ ورې سته نه يۍمږچي نه لمر سته نه سپو  ديې خپله مينه وظيفړېكي ته مي وځهغي م 

 لوښ چې اوبو او بې مي ده تنده بړېماته ك لوړ خوې شيريني ده د شكرو بېكلڅما  

 و دا احساس د خوشاليوړد چا مخ ته به اظهار ك يوښي وي چي جواب وي د خوښه خوړهلته بشپ 

 .يېږيادكمرغه چي د پير په نوم ې دى نېاو مريد ي يږاييځكبير وايي پير مي ستر دى په كالم كي نه  
WHERE Spring, the lord of the seasons, reigneth, there the Unstruck Music sounds of itself, 
There the streams of light flow in all directions; 
Few are the men who can cross to that shore! 
There, where millions of Krishnas stand with hands folded, 
Where millions of Vishnus bow their heads, 
Where millions of Brahmas are reading the Vedas, 
Where millions of Shivas are lost in contemplation, 
Where millions of Indras dwell in the sky, 
Where the demi-gods and the munis are unnumbered, 
Where millions of Saraswatis, Goddess of Music, play on the vina- 
There is my Lord self-revealed: and the scent of sandal and flowers dwells in those deeps.  

 زما د خداى مقام

 غ د تار او د سازونوږايه راوزي ځله هغه  پسرلى چي پر تخت ناست وي شهنشاه د موسمونو 

 يېږ بهه هلته هره خوا له نورېماالمال ويال 



 يېږ ساحل ته نه رسې ويالو ته دېى دګړهر و

 يځړېږان وي چي سرونه په ګ حسابه ويشنوېب يېږميليونونه د كريشناو الس پر نام هلته در 

 ي سرونهښون ايګان دي پر زنګواېره شې شمېال ب ان دي د ويدا لولي سردونهګميليونونه برهما 

 ه خدايان كيړر چا ته معلوم دى چي حساب واې شمېال ي رش هغه آسمان كيميليونونه ايندرا اوسي هغه ع 

  ديې مستي نغمۍي د هستړ كې سرېسرينده كي ي  ديېي ترانړونو مستي كګهلته خداى د آهن 

 . ديې درېي يړكي كډلو ګهلته عطر دي د   ديېلدستګدلي ړېهلته زما د خداى مقام دى غو 

HOW could the love between Thee and me sever? 
As the leaf of the lotus abides on the water: so thou art my Lord, and I am Thy servant. 
As the night-bird Chakor gazes all night at the moon: so Thou art my Lord and I am Thy servant. 
From the beginning until the ending of time, there is love between Thee and me; and how shall such love 
be extinguished? 
Kabir says: "As the river enters into the ocean, so my heart touches Thee." 

 د ميني پيوند

 ي د ميني پيوندونهېږكله وشل ه خالقهګرنڅ به ځزما او ستا تر من 

  دي بندونهګينټ ځ او ستا تر منداسي زما  كي پاييځنيلوفر چي د اوبو په من 

 ېار يګزه مخلوق يم ته خالق پرورد ې ته بادار يېتن يڅښزه بنده يم ته  

  په پلوشو كيۍمږي د سپوړالر پيدا ك  په تورو شپو كيۍي چي مرغځرګلكه  

 ېار يګولو ساتندوى ته مددټته د  ېزه دي دغسي بنده يم ته بادار ي 

  پيمان دىګينټ د ميني ځزما او ستا تر من ىله آغازه تر انجامه چي زمان د 

 دالىې سي بدلګه رنڅداسي مينه په  



 دالىېه شلګرنڅ پيوند سي ګينټدونه 

 .يګډېږلكه رود چي سمندر ته ور يړېږه داسي ستا سره جوړد كبير ز 

LAMPS burn in every house, O blind one! And you cannot see them. 
One day your eyes shall suddenly be opened, and you shall see: and the fetters of death will fall from you, 
There is nothing to say of to hear, there is nothing to do: it is he who is living, yet dead, who shall never 
die again. 
 
Because he lives in solitude, therefore the Yogi says that his home is far away. 
Your Lord is near: yet you are climbing the palm-tree to seek Him. 
The Brahman priest goes from house to house and initiates people into faith: 
Alas! The true fountain of life is beside you, and you have set up a stone to worship. 
Kabir says: "I may never express how sweet my Lord is. Yoga and the telling of beads, virtue and vice-
these are naught to Him." 

 راغان ديڅپه هر كور كي 

 يېږ تا ته نه درمعلومېوند يړته چي  يېږراغان دي چي بلڅپه هر كور كي  

 يېږي درته درلوګمر به د ېزولن صيي خالګاپه سترڅ ناې به كځيوه ور 

 يېږه رسڅنه دي زور سته نه په وس دي  دالىېه ويالى اورڅ ېهلته نه س 

 يېږ كړكله نه مڅتر قيامته بيا هي  او هم ژوندى دىړهغه دئ دى چي هم م 

 يېږر ليري هستډې جهانه ېچي له د ى واييګخو چي ژوند كوي تنها نو جو 

 يېږ سره اوسګنڅچي خالق دي له خپل  ېژېد خرما وني ته ولي پسي خ 

 يېږوك د ايمان الرو ته سمڅچي به  ردانهګي سرځرګبرهمانان په كليو  

 يېږكارښ ته نه ګنڅد ژوندون چينه دي  ىړان ستځبري ته ډ ړپه سجدو دي ك 

9ON this tree is a bird: it dances in the joy of life. 
None knows where it is: and who knows what the burden of its music may be? 
Where the branches throw a deep shade, there does it have its nest: and it comes in the evening and flies 
away in the morning, and says not a word of that which it means. 



None tell me of this bird that sings within me. 
It is neither coloured nor colourless: it has neither form nor outline: 
It sits in the shadow of love. 
It dwells within the Unattainable, the Infinite, and the Eternal; and no one marks when it comes and goes. 
Kabir says: "O brother Sadhu! deep is the mystery. Let wise men seek to know where rests that bird."  

 د المكان مرغه

 يڅېږي او نېږله ژوندونه هوس يېږاخلو مرغه هستښ وني پر ېد د 

 يېږغږ په سازونو كي ېه ورد يڅاو  ى مكان دېري يېي چېږوك نه پوهڅهي 

 يېږي اوسښ پكګۍالځد ده هلته  اخلو د وني سيوري اچوليښچي  

 يېږو پناه كګسهار الوزي له ستر رهېي تړم راسي په خپل كور كي شپه كاښما 

 يېږندګرڅ ې ژبه نه نغمه يېنه ي  سِر چا ته معلوم دى د سندروېنه ي 

 يېږپه سينه كي چي دننه مي وي وك حال ويالى نه سيڅد هغه مرغه  

 يېږ چا ته وجود شكل معلومېنه ي  لري عالمهګه دى نه رنګرنېنه ب 

 يېږي پايښ مكان پكېالمكان كي ي ى د ميني سيوري كي نيولىاځهغه  

HAVE you not heard the tune which the Unstruck Music is playing? In the midst of the chamber the harp 
of joy is gently and sweetly played; and where is the need of going without to hear it? 
If you have not drunk of the nectar of that One Love, what boots it though you should purge yourself of 
all stains? 
The Kazi is searching the words of the Koran, and instructing others: but if his heart be not steeped in that 
love, what does it avail, though he be a teacher of men? 
The Yogi dyes his garments with red: but if he knows aught of that colour of love, what does it avail 
though his garments be tinted? 
Kabir says: "Whether I be in the temple of the balcony, in the camp or in the flower garden, I tell you 
truly that every moment my Lord is taking His delight in me." 

 دلى دى كنهېهغه سور دي اور

 يېږغږغه ساز ږ ېچي په تال كي د ب دلى كنه دىېهغه سور دي اور 



 يګېږه نغمه شرنږ خوېپه كراره ي ېورګو ورته يښپه محفل كي د خو 

 ه ويڅرورت پر بل لور به دي د تلو ض  چي دي دغه نغمه نه ويېدلېاور 

 ولليېي كه دي ويني وي پرړفايده نه ك كليڅچي دي مى د يوه عشق نه دي  

 وونكى رهنما سي ال د نوروښچي   له توروځي د قرآن د منړقاضي غوا 

 ه ورته وكيګټه څكتابونه به  ه كيړخو كه هغه مينه نه لري په ز 

 انوبرابر نه دى پر لور د عاشق ونه وي استاد د انسانانوڅكر هر  

 ىدلې نه وي پوهګخو د ميني په رن چلىېان پځي وي سرو جامو كي ګكه جو 

THE flute of the Infinite is played without ceasing, and its sound id love: 
When love renounces all limits, it reaches truth. 
How widely the fragrance spreads! It has no end, nothing stands in its way. 
The form of this melody is bright like, a million suns: incomparably sounds the vina, the vina of the notes 
of truth. 

 ۍلېد حق شپ 

 يېږدل كېغ د عشق اورږ ې يېله نغم يېږغږ ۍلېپاس د اليتناهي شپ 

 يېږررسنو مقام د حقيقت ته و يړولو سرحدونو مينه واوټچي له  

 يېږه درڅ پاى سته نه مخ ته ېنه ي  سيړايه پوري والځبوى د عطرو تر كوم  

 يېږلځلكه يو ميليون لمرونه چي  انهښ دونه وي روې شكل يېد نغم 

 .يېږغونه زږه چي د حق ګله سارن د نغمو يي په ناسوت كي سارى نسته 



WHO are you, and whence do you come? 
Where dwells that Supreme Spirit, and how does He have His sport with all created things? 
The fire is in the wood; but who awakens it suddenly? Then it turns to ashes, and where goes the force of 
the fire? 
The true guru teaches that He has neither limit nor infinitude. 
Kabir says: "Brahma suits His language to the understanding of His hearer." 

 ې له كومه راغلېوك يڅته 

 ي؟ېږاى كي هستځاو ستر روح د كايناتو اوس په كوم  ي؟ېږ دا احوال درمعلومېوك له كومه راغلڅ ېته ي 

 يېږ لوبګ په رنګه رنګنڅ ېاو په الس كي مخلوقات ي يا دى د قدرت په پاچاهي كيګه لڅلوى خالق په  

 يېږاپه چي بلڅدا د كوم زور كرشمه ده يو نا دليګې لوى اورونه لې كي وينېږله په غګنځد  

 يېږوبډاى كي ځه سو دا په كوم څد اورونو طاقت  يټ سكروې سي سره اورونه سرېبيرته خاوري سي اير 

 يېږ فنا كېه قدرت ي زور ته انتهى سته نېنه ي يي چي هغه لره حد نستهښحقيقي مرشد در 

 .يېږ اوري هغه خامخا پوهې يږچي د چا په غو ړېانته غوره كځكبير وايي خالق داسي ژبه  

THE Hidden Banner is planted in the temple of the sky; there the blue canopy decked with the moon and 
set with bright jewels is spread. 
There the light of the sun and the moon is shining: still your mind to silence before that splendour. 
Kabir says: "He who has drunk of this nectar, wanders like one who is mad." 

 بيرغ ټپ

 يېږلځ په نور ۍمږايسته دى د سپوښهلته شين چتر  يېږ بيرغ دى په آسمان كي وهل سوى او رپټپ 

 يېږكړ پې دى چي لمن كي يۍمږنور د لمر او د سپو دليړېدلي مرغلري غوېلځاني ښ روېپر 

 يېږرېت مخكي ځدومره لوى شان او شوكت دي هره ور ېورګ ورته ېه قرار دى ال خاموش يړال دي بيا هم ز 

 .يېږي په دنيا به نه خبرځرګونى غوندي به ېل كبير وايي دا اوبه چي د حيات وي چا نوشلي 



I LAUGH when I hear that the fish in the water is thirsty: 
You do not see that the Real is in your home, and you wander from forest to forest listlessly! 
Here is the truth! Go where you will, to Benares of to Mathura; if you do not find your soul, the world is 
unreal to you. 

 حقيقت په كور كي

 وب سم په فكرو كيډخندا راسي ورته   دى اوبو كيږۍ اورم ماهى تېچي ي 

 لو كيګنځي په ځرګردانه پسي ګسر وګحقيقت په كور كي نه ويني په ستر 

 ه په لويو معبدو كيځرګار ښار پر ښ و النديښبنارس او متوره كه تر پ 

 . ده په تيارو كيړۍستا دپاره دا ن  واوره نوړېي پيدا نه كښكه خپل روح پك 

RECEIVE that Word from which the Universe springeth! 
That word is the Guru; I have heard it, and become the disciple. 
How many are there who know the meaning of that word? 
 
O Sadhu! practice that Word! 
The Vedas and the Puranas proclaim it, 
The world is established in it, 
The Rishin and devotees speak of it: 
But none knows the mystery of the Word. 
The householder leaves his house when he hears it, 
The ascetic comes back to love when he hears it, 
The Six Philosophies expound it, 
The Spirit of Renunciation points to that Word, 
From that Word the world-form has sprung, 
That World reveals all. 
Kabir says: "But who knows whence the Word cometh? 

 مرشد يو نوم دى

 دلىېپله اورهغه د مرشد نوم دى ما پخ  نه راغليېيو حرف دى په جهان كي كاينات تر 

 دليېونه په معنى وي پوهڅ ال ېچي نور به ي  مريد سوم او حيران يمه عالم تهېپخپله ي 

 دليې دي ناز نومېويدا او كتابونه په د ان خبر كهځ ې په معنى يېزاهد كه په ريشتيا ي 

 هړ د دغه حرف له بركته ده والړۍن 



 دليېغږ ېول جال پرټپوهان كه ماليان دي 

 ودليېښ په تعبير پسي كورونه پرېمخلوق ي  تر اوسه خبر نه دي په اسرارو الېوك يڅخو  

  وهليېي سوي دي مزلونه يړعلوم په ست يېږله ميني قلندر له نيمي الري راستن 

 دليېوكټ دي ړۍونه د نګ نومه رنېله د  د معنى پر لور روان سييړوك دنيا كڅچي تركه  

 ؟ايه دي راغليځخو نوم او تعبيرونه له كوم  كبير وايي دا نوم د تعبيرونو خزانه ده 

HE is the real Sadhu, who can reveal the form of the Formless to the vision of these eyes: 
Who teaches the simple way of attaining Him, that is other than rites of ceremonies: 
Who does not make you close the doors, and hold the breath, and renounce the world: 
Who makes you perceive the Supreme Spirit wherever the mind attaches itself: 
Who teaches you to be still in the midst of all your activities. 
Ever immersed in bliss, having no fear in his mind, he keeps the spirit of union in the midst of all 
enjoyments. 
The infinite dwelling of the Infinite Being is everywhere: in earth, water, sky, and air: 
Firm as the thunderbolt, the seat of the seeker is established above the void. 
He who is within is without: I see Him and none else. 

 تونى زاهدښري

 ييښيو ګرنې د بګچي راته رن مګڼتونى ښزه به هغه زاهد ري 

 ييښ خواريو ېاوونو بړ كېب چي ساده الره د محبوب د وصل 

 نهښېچي د خلوت په تاريكو كي ك هغه زاهد چي راته ونه وايي 

 نهښېون په تورو غرو كي كګسر پر زن نفس دي بند كه له جهانه ليري 

 ونهړ پيوند وهي له ذاته زېچي ي اى كي اوسي خالقځپه هغه وايي  

 دي د دنيا كارونهېږهسي نه پر ورهګكي په هستي كي ځهغه د م 

  واخليېهغه چي مينه د محبوب ي 



 ره د چاېي بځرګه كي نه ورړپه ز

 اي كي دا يوه مدعښهره خو شې وي همښهغه د وصل په تال 

WHAT is that flute whose music thrills me with joy? 
The flame burns without a lamp; 
The lotus blossoms without a root; 
Flowers bloom in clusters; 
The moon-bird is devoted to the moon; 
With all its heart the rain-bird longs for the shower of rain; 
But upon whose love does the Lover concentrate His entire life? 

 اصلي مينه

 يېږزړ مي وجود ولښۍاو له خو  ده چي آواز پورته كيۍلېه شپڅدا  

 يړېږو وغوښ ريېاو نيلوفر ب يځراغه سوڅ ېيوه لمبه ده ب 

  په شپه كيۍمږي د سپوړ پرواز كۍمرغ لونهګتازه ي ځ راېغونچ_ېغونچ 

 ه كيړ په زلري آرزو د توند باران الي وزيځاو د باران مرغه له  

 . د ليلى مينه دهېچي پر جنون ي ر اصلي د هغه چا مينه دهګم 
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THERE is a strange tree, which stands without roots and bears fruits without blossoming; 
It has no branches and no leaves, it is lotus all over. 
Two birds sing there, one is the Guru, and the other the disciple: 
The disciple chooses the manifold fruits of life and tastes them, and the Guru beholds him in joy. 
What Kabir says is hard to understand: "The bird is beyond seeking, yet it is most clearly visible. The 
Formless is in the midst of all forms. I sing the glory of forms." 

 و ونهښ ريېب

  نه لريېوفګ وخت كي شڅوه لري خو په هيېم  نه لريښېه ده ريړعجيبه ونه ده وال 

  نه لريېاخلښوك ليدالى او څ نه سي ېي يڼپا يښه نسته پكڅله سر تر نوكه نيلوفر دى بل  

 



 يا ديګ مريد دى په نغمو لې مرشد بل يېيو ي يا ديګه دوه مرغان ناست په ترانو لړي جوښپك

 ې ته ورنه اخلي مزېيوه رسوي خول_يوه ېوېو مڅندون  وني د ژوې اخلي له دېمريد ي 

 خه پندونه اخليڅوو ېهغه د وني له م خه خوندونه اخليڅ ېپير د مريد له نندار 

 ند دى عيانګرڅمرغه په الس نه سي درتلالى خو  دل نه دي اسانې پوهېه چي كبير وايي په دڅ 

 .ونو د ستايلو وايمګد رن سندري ېزه ي ونو په مابين كي ستايمګه د رنګرنېهغه ب 

O SADHU! purify your body in the simple way. 
As the seed is within the banyan tree, and within the seed are the flowers, the fruits, and the shade: 
So the germ is within the body, and within that germ is the body again. 
The fire, the air, the water, the earth, and the aether; you cannot have these outside of Him. 
O, Kazi, O Pundit, consider it well: what is there that is not in the soul? 
The water-filled pitcher is placed upon water, it has water within and without. 
It should not be given a name, lest it call forth the error of dualism. 
Kabir says: "Listen to the Word, the Truth, which is your essence. He speaks the Word to Himself; and 
He Himself is the Creator." 

 ان دي پاك كهځه  زاهدېا

 فتار كهګ مي پر ږاسه غوه چي وايم رڅ ان دي پاك په ساده الر كهځ زاهده ېا 

 لونوګكال ده د ښو كي ڼاو په ز  كي دى د ونوځى چي په منڼلكه ز 

  ديېو كي هم وني هم سايڼداسي ز  ديېوې مګ په رنګ كي رنځلونو منګد  

 لىښداسي بل وجود اخپه نطفه كي  اى نيولىځ دى ېپه وجود كي چي نطف 

 كه هوا ده كه خال ده كه فضا ده ديا دهېكه، بځه اور دى كه اوبه، مڅكه  

 وك نه سي ليدالىڅ جال ېله هغه ي دالىېلېخه نه سي بڅله خالقه  

 ت دا حقيقت دىډ كه پنېكه قاضي ي 



 شي واقعيت دىڅچي تر روح دباندي 

 يېږبو بيرته خوشي كاو پر سر د او يېږكډى ښ كي له اوبو لوډنډچي په  

GORAKHNATH asks Kabir: 
"Tell me, O Kabir, when did your vocation being? Where did your love have its rise?" 
Kabir answers: 
"When He whose forms are manifold had not begun His play: when there was no Guru, and no disciple: 
when the world was not spread out: when the Supreme One was alone- 
Then I became an ascetic; then, O Gorakh, my love was drawn to Brahma. 
Brahma did not hold the crown on his head; the god Vishnu was not anointed as king; the power of Shiva 
was still unborn; when I was instructed in Yoga. 
 
I became suddenly revealed in Benares, and Ramananda illumined me; 
I brought with me the thirst for the Infinite, and I have come for the meeting with Him. 
In simplicity will I unite with the Simple One; my love will surge up. 
O Gorakh, march thou with His music!" 

 كبير كله زاهد سو

 ه بيا تر ننهړره له پخوا كېكيسه ت تنهښله پوړلوى مرشد له كبير وك 

 ونهګي دي رړكله ميني در مست ك ي دي كسبونهړكله تا د ژوند پيل ك 

 ين خداى په مافيها كيګه رنګ رنېزما ب كبير وايي هغه وخت چي په دنيا كي 

 نه مرشد و نه مريد نه د چا سوبه  نه وه لوبهړېل كد خلقت هنوز پي 

 دلىېستر خالق چي ال يوازي اوس دلىړېچي جهان ال هنوز نه وو غو 

  وينيېلړه كي مستي كړد برهما په ز زه هغه وخت كي زاهد ومه زما ميني 

 نستلىښېچي ويشنو ال پر تخت نه وو ك چي برهما ال پر سر تاج نه وو منلى 

 ىدلېما ته درس وو د خپل ذكر رس دلىېږېان نه وو زوا پر جهېچي ش 



BEFORE the Unconditioned, the Conditioned dances: "Thou and I are one!" this trumpet proclaims. 
The Guru comes, and bows down before the disciple: 
This is the greatest of wonders. 

 حقيقت او مجاز

 يڅ دا يوه ترانه پاې يۍلېله شپ يڅخكي مجاز ناد مطلق حقيقت م 

 وېږلېيو وجود يو يو له بله نه ب وېږو نه جال كه يړزه او ته يو دوا 

 .يېږولو عجايبه معلومټدا تر  يږېږمرشد راسي د مريد مخكي ك 

MY Lord hides Himself, and my Lord wonderfully reveals Himself: 
My Lord has encompassed me with hardness, and my Lord has cast down my limitations. 
My Lord brings to me words of sorrow and words of joy, and He Himself heals their strife. 
I will offer my body and mind to my Lord: I will give up my life, but never can I forget my Lord! 

 زما خالق

 ند پر كايناتوګرڅبيا عجيب سي را ان له مخلوقاتوځوي ټزما خالق پ 

  له هر بنده يم ايستلىېهم آزاد ي لىړيرونو كي تځنځهم خالق يم  

  دي هم غمونهښۍتي چي خوښي نغښپك ي هغه لفظونهړزما خالق راته راو 

 ونهګپه قدرت كراروي د دوى جن وله دردونهټدى پخپله رغوي  

 وله ژوند تر ده قربانومهټزه به  مهښه خالق ته وربخړان او زځزه به  

 .اى لرمهځه كي بل خالق ته ړنه په ز رومهېخو په ژوند كي به خالق نه ه 

 
O BROTHER, my heart yearns for that true Guru, who fills the cup of true love, and drinks of it himself, 
and offers it then to me. 
He removes the veil from the eyes, and gives the true Vision of Brahma: 
He reveals the worlds in Him, and makes me to hear the Unstruck Music: 
He shows joy and sorrow to be one: 



He fills all utterance with love. 
Kabir says: "Verily he has no fear, who has such a Guru to lead him to the shelter of safety!" 

 تونى مرشدښري

 ي دوستانوړك كډتوني ميني جام ښله ري په آرزو د هغه پير يمه يارانو 

 وي زما لور تهړهم يوه پياله راوا ي پر سر پور تهړك جام كډهم پخپله يو  

 توني تصويرونهښي ريړد خالق راك و نقابونهګچي مي ليري كي له ستر 

 په ما واوري په پردو كي ورك سازونه ي ناليدلي جهانونهړند كګرڅرا 

  وي لفظونهېاو له ميني ماالمال ي  دي كه غمونهښۍيي خوښراته يو  

 دلىې داسي پير په برخه رسېچي ي وك به وي منلىڅكبير وايي هغه  

 .ونوګنګړوي له ړ اېچي مرشد ي  نه وي پر دنيا له خطرونوېار يډ 

ALL things are created by the Om; 
The love-form is His body. 
He is without form, without quality, without decay: 
Seek thou union with Him! 
But that formless God takes a thousand forms in the eyes of His creatures: 
He is pure and indestructible, 
His form is infinite and fathomless, 
He dances in rapture, and waves of form arise from His dance. 
The body and the mind cannot contain themselves, when they are touched by His great joy. 
He is immersed in all consciousness, all joys, and all sorrows; 
He has no beginning and no end; 
He holds all within His bliss. 

 ه خالق دىڅهغه د هر 

  سوىړد هغه وجود له ميني دى جو ه له خالقه دى راغلىولټجهان  

  نقصان دى چا ليدلىېنه په ذات كي ي  كيفهېه هم بګ رنېهغه ذات دى هم ب 

 



 ان د وصلولوځله خالق سره د  دلوې د يو كښه په تالړر كېعمر ت

  نه ويني شكلونهېي يګد مخلوق ستر ونهګزر اخلي رنه خالق ګ رنېخو ب 

  فنا دهې ذات ته انتهى نه يېنه ي  بقا دهېاو خالص تل ي پاك دى ېذات ي 

 ي موجونهڅ پاګ په رنګ رنېا يڅله ن ونهګ اخلي رنېا كي د جذبڅپه ن 

 يېږى په تورن كړګنه وجود او نه ز يېږچي مستي د ده د ميني وررس 

 .ول جهان دىټ ساتلى ېكي ي په قدرت  ته عيان دى انجام چاېنه آغاز نه ي يو په مستيو په غمونوښپه خو يو په فكرونو دى په خودګډهغه  

To what shore would you cross, O my heart? There is no traveler before you, there is no road: 
Where is the movement, where is the rest, on that shore? 
There is no water; no boat, no boatman, is there; 
There is not so much as a rope to tow the boat, nor a man to draw it. 
No earth, no sky, no time, no thing, is there: no shore, no ford! 
There, there is neither body no mind: and where is the place that shall still the thirst of the soul? You shall 
find naught in that emptiness. 
Be strong, and enter into your own body: for there your foothold is firm. Consider it well, O my heart! Go 
not elsewhere, 
Kabir says: "Put all imaginations away, and stand fast in that which you are."  

 ځېي ته ړته كومي غا

 در په برخه كوم سيندونه كوم رودونه يهړګزما ز ېي ته روان يړكومي غا 

 ي مسافرو سفرونهړ كېنه پر يګېږ لېرك يڅنه د الري نه د منزل  

 ايونهځي دي ړ كړنه د سيالي چا جو يګېږهلته نه د حركت درك ل 

 اري موجونهڅ وان ۍتښاو نه هلته ك هړ پر هغه غاۍتښنه اوبه سته نه ك 

  د كشولوۍتښنه تناو سته د ك 



 ي تناوونهړ راكش كېوك سته چي يڅنه 

 وك وختونهڅ شماري ېه سته نه يړنه خوا كاريښكه اسمان ځ مېنه ساحل سته نه ي 

 ونهړه ماتوي د خلكو زګنڅتنده   مغزېهلته نه د چا بدن سته نه ي 

 نه وجود سته نه د خلكو آوازونه كيستي سوي په خال ېه نڅهلته هر  

 
 
 امونهګ لره ګينټپه هغه مكان كي   دننهه خپل وجود ته سهړه زړپه پو 

  وساته ملونهګينټ مكان كي ېپه همد يهړګ زې نه سړ والېبلي خوا ته چي تر 

 .ول خيالونهټده ېږكبير وايي ليري پر  سهګينټ په هغه مكان كي ې يړچي وال 

 د خداى مينه

 ه ولي خالصومهټچي الماس مي دى په الس كي غو مهړه خبري كڅ مست يمه په مينه زه پر زه چي 

  دي او كه سپكيېله اندازه كم چي درنڅ ېاوس ي كيډ دي ې له اوله اوس هغه پلېچي خالي و 

  ديې اندازې خمه سر پر بې نوشلي له دښهو  ديې پيالېلي يښعقل مست سو له شرابو چي چ 

 هړونو كي والډنډ ده په ښشي په تالڅال د  هړه غاږ سپينه بته كېراغلچي تر سينده ده  

 ان ابتر كيځى ولي ړكبير وايي خلكو واورئ س  په بهر كيې يېوټان كي لځخداى پخپله ستا په  

 .شمو په دانو كيړل وي د شېداسي دى لكه چي ت ونو سينو كيړژندلى د مخلوق زېما چي خداى دى پ 

 غونهږد رباب مرموز  

 



 يڅېږوك نڅ السونو ېو او بښله پېب يېږغږخه مرموز موزيك څله رباب 

 يېږده كې نغمه اورېونو يږ غوېب  آواز كوي تارونهېوتو يګله ېب 

 يېږدونكى هم پخپله دئ، هستېاور وله دئ دىټ دى ږكه چي كه غوځاو دا  

 يېږ وجود نه معلومڅاو دننه هي لى دى دننه خوشبويي دهړورت 

 .ېږېياران دي چي پوهښ هوېدا يواز دلوې سِر د پوهېى د دوك نه دڅهر  

 المكان

 اى سره سيالي مكان كوالى نه سيځله هغه  يېږرو زما محبوب اوسګاى كي چي ملځپه هغه  

 ي ليدالى نه سيښز نېناه او د پرهګوك د څ ي نه حقيقت نه دروغښهلته نه غم سته نه خو 

 وك ايستالى نه سيڅ ېرك يڅال ده د نور ځهلته  ۍمږيا سپوي لمر ښ نه پكېي سته نه شپځهلته نه ور 

 وك ويالى نه سيڅرياضت نسته او وردونه  ى دىښانه ايګنه معرفت سته نه چا سر پر زن 

 ژندالى نه سيېه او بد امر او نهي پښوك څ خهڅنه نصيحت سته د ويدا له كتابونو  

 ه ذره او لوى جهان نه لريړ وي مفهومښپك  كوري سته نه دننه بهرېهلته نه كور نه ب 

 ان نه لريښي مذهب او عقيده هلته نښپك ژنيېب پونو نوم سته نه صليځو لمونځنه د پن 

 وك هندو نه په سينو كي نفسونه دي بندڅنه  يېږي نه لويښر وني پكګ سته خو مې يېوېم  ليداىېي نه سڼ او زېاخلښل او ګ ښېهلته ري 

 يېږايځ وله نسته د نفس نوم پكي نهټدا  

 



 دلى يمهېه پوهښكبير په دغه حقيقت  ستي دهېهلته محبوب دى نور عدم دى د وجود ن

 .دلى يمهې پوهې په سرمنزل يۍد ازاد و وينيګه په سترښ نېوك چي زما د اشارڅهر  

 يښنهايي خو

 يه آشيانه ديښ راته ېته له كومه ملكه راغل ره افسانه ديې راته وايه خپله تېبتي ژر ي 

 هم كيسه د وطن وكه هم د خپلو هدفونو  تر كومو وطنونوځېساحل ته دي پرواز دى كوم  

 زما پر الره سه روانه زما پر لور د منزلونو دو خوبونوږاو_دوږينه له اوښېبتي نن سهار راك 

 ى نه وهي سرونهګ نسته مرګره د مرېهلته و  سو چي واك نه لري غمونهړداسي خاوري ته به وال 

 ذكرونه له نسيم سره اودلي" زه يم_ دى"هلته  دليړېلونه غوګنځپسرلي وي شنه هلته كور د  

 . هيليښۍ او خوۍچي درپاته نوري نه وي د مست يو له شرابوښونه داسي مست وي د خوړهلته ز 

 معرفت

  نه سو ويالىڅ هيږشي دى موڅهغه   وينوېو چي يګحقيقت نه دى په ستر 

 دالىې نه سو پوهڅ ويلو په هيېب  ليدلوېكله بڅي هيځباور نه را 

 يړېږانده تل به كړناپوهان لكه  يېږياران په زور د علم په پوهښهو 

 يږېږ شكلونه ته كګ په رنګ رنېوك يڅ  شكله خداى ته پر سجده ديېوك پراته بڅ 

  دى قابل د جوابونوېيو دانا ي  دى تر دغو صفتونو؟ړولي خداى ل 

 وك پر كاغذ نه سي ليكالىڅچي نغمه  



 ژندالىېوك نه سي پڅ توري ېد هغ

 .شه پر جهالت دىېبريالى چي هم كبير وايي دا يوازي معرفت دى 

 زه چيري يم

 نه په زيارت نه بتخانو كي يمه  زه له تا سره يمهړېچيري مي غوا 

 نه درمسال نه مسجدو كي يمه نه په تاريكو خلوتو كي يمه 

 زه له تا سره يم ړېري مي غواېچ نه په كعبه نه صومعه كي يمه 

 نه په روژه كي زه له چا سره يم ه كي نه په ذكر كي يمځنه په لمان 

 اى نيولىځنه رياضت كي مي دى   تمرين كي چا ليدلىګنه زه د جو 

 نه د فضا په نازك تن كي يمه نه په قوه نه په بدن كي يمه 

 نه د نفس په انجمن كي يمه ىړ كړنه طبيعت كي مي دى كور جو 

 وهټ لېبېما په وجود كي د ش وه كشف مي كهټ مي وليرځپه  

 .وهټ لېچي ستا ايمان دى ما هور  ونيسهږوايي كبير په غور غو .وهټ لېچي ستا ايمان دى ما هور  ونيسهږوايي كبير په غور غو 

 


