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ਚਐੰਡ ਵਾੀ .ਯਫੀਯ ਸੰ ਜੀ ‘ਫੀਯ’ (7 ਅਏਤੂਫਯ 1896-14
ਅਰਰ 1974) ਸਜਥ ਆਣ ਜੀਵਨ ਏਾਰ ਸਵਿੱਚ ਦਸ਼ ਸਵਦਸ਼ ਦੂਯ ਦੂਯ ਤਏ
ੁ ਜ ਏ ਆਤਭ-ਐਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਭਾ-ਯਭਾਤਭਾ ਫਾਯ ੰਬੀਯ ਤ ੁ ੜਹ
ਵਾਏੀ ਸਦਆ ਏਯਦ ਨ, ਉਥ ਉਸਨਾਂ ਨ ਆਣੀਆਂ ਸਰਐਤਾਂ ਯਾਸੀੀਂ
ਉਸਨਾਂ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ੁ ਯਭਤ ਾਡੀ ਯਾਸ’ ਤ ਾਇਆ, ਸਜਸੜ ਸਏ ਉਨਸਾਂ
ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏ। ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਛੁਸ ਅੰਦਯ ਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ
ਸਨਸਾਰ ਸ ਏ ਸਆ। ੀਂਏੜ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਸਜ਼ਾਯਾਂ ਸਵਅਏਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫੀਯ’ ਜੀ
ਨ ਨਾਭ-ਯੀਆ ਫਣਾ ਏ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਏ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਦਿੱਤਾ।
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ਆਮਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਓ ਰੀ ਕੁ ਯ ੂ ਕਰੰਥ ਾਮਸਫ ਜੀ ਮਵਿ ਨਾਭ ਜਣ ਜਾਂ ਮਭਯਨ ਓਭਾਈ ਉਤ
ਫੜਾ ਜ਼ਯ ਸ, ਇਓ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਰਮਔਆ ਸ –

- 1361
ਯ ਜਦ ਭੋਂ ਦਔਦਾ ਸਾਂ ਮਓ ਮਔ ਓਭ ਮਵਿ ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ ਮਯਵਾਜ ਮਦਨ- ਫਮਦਨ ਅਰ ਸ ਮਯਸਾ
ਸ ਤਾਂ ਭਨੂੰ ਨਾਭ ਓਭਾਈ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਏ ਅਨਓਾਂ ਰਾਬ ਭਜ਼ਫੂਯ ਓਯਦ ਸਨ ਮਓ ਆਣੀ ਯਸ਼ਨੀ
ਅਤ ਮਵਤ ਅਨੁਾਯ ਨਾਭ ਮਭਯਨ ਦੀ ਭਮਸਭਾ ਤੋਂ ਮਔ ੰਕਤਾਂ ਅਤ ਨਾਭ ਅਮਬਆੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣੂੰ ਓਯਾਵਾਂ ।
ਇ ਆਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਔ ਯਔ ਓ ਨਾਭ ਅਮਬਆ ਮਵਿ ਫਮਠਆਂ ਮਭਯਨ ਫੰਧੀ ਜ ਮਔਆਰ ਭਨੂੰ
ਅਮਦਰਸ਼ਟ ਭੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉੋਂਦ ਯਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਮਵੱਿੋਂ ਓੁ ਝ, ਓਈ ਰਔਾਂ ਦੀ ਸ਼ਓਰ ਮਵਿ ‘ਆਤਭ
ਾਇੰ’ ਯਾਰ ਮਵਿ ਰਓਾਸ਼ਤ ਓਯਦਾ ਮਯਸਾ ਸਾਂ । ਸੁਣ ਇਸਨਾਂ ਰਔਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਭਯਨ ਭਮਸਭਾ’
ੁਤਓ ਦੀ ਸ਼ਓਰ ਮਵਿ ਰਓਾਸ਼ਤ ਓਯ ਮਯਸਾ ਸਾਂ, ਤਾਮਓ ਆਭ ਕੁ ਯਮਔ ਅਤ ਮਭਯਨ
ਅਮਬਆੀ ਮਭੱਤਯ, ਮਭਯਨ ਮਜਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਮਵਸ਼ ਫੰਧੀ ਭਯ ਾਯ ਮਔਆਰ ਇਓੱਠ ਇਓ ਜਕਹਾ
ਵਔ ਓਣ ।
ਭਯਾ ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਨਸੀੋਂ ਮਓ ਇ ੁਤਓ ਮਵਿ ਭੋਂ ਮਭਯਨ ਫੰਧੀ ਬ ਓੁ ਝ ਦ ਮਓਆ ਸਾਂ,
ਜਾਂ ਜ ਦ ਮਓਆ ਸਾਂ ਉਸ ਮਫਰਓੁ ਰ ਠੀਓ ਸ । ਇ ਦ ਉਰਟ ਭਯਾ ਇਸ ਮਵਸ਼ਵਾ ਸ ਮਓ
ਮਭਯਨ ਦੀ ਭਮਸਭਾ, ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਵਾਂਕ ਮਫਆਨ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਸ ।
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‘ਮਭਯਨ ਭਮਸਭਾ’ ਯਦਾਯ ਯਖਫੀਯ ਮੰਖ ‘ਫੀਯ’ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਯਿਨਾ ਸ
ਨਾਭ, ਜੁ, ਮਭਯਨ ਰੀ ਕੁ ਯ ੂ ਕਰੰਥ ਾਮਸਫ ਜੀ ਦਾ ਭੂਰ ਮਵਸ਼ਾ ਸ। ਮਵੱਤਯ ਕੁ ਯ ੂ ਕਰੰਥ
ਾਮਸਫ ਦ 1430 ੰਮਨਆਂ ਮਵਿ ਨਾਭ ਦੀ ਵਮਡਆਈ ਸੀ ਦੀ ਸ। ਏਥੋਂ ਤਓ ਮਓ
ਭਨੁੱਔੀ ਜੀਵਨ ਦ ਰਮਜਨ, ਕਮਫੰਦ ਮਭਰਨ, ਦਾ ਾਧਨ ਵੀ ਨਾਭ-ਜੁ-ਮਭਯਨ ਸੀ
ਦਮਆ ਸ। ਕੁ ਯਵਾਓ ਸ –

-12
ਨਾਭ – ਮਭਯਨ ਓਵਰ ਯਭਾਤਭ ਰਾਤੀ ਦਾ ਯਵਤਭ ਭਾਯਕ ਸੀ ਨਸੀੋਂ, ਕੋਂ
ਇਸ ਭੁੱਿੀ ਭਨੁੱਔਤਾ ਦਾ ੱਿਾ ਤ ਰਸ਼ਠ ਧਯਭ ਵੀ ਸ। ੰਿਭ ਾਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਓੱਥਨ
ਸ –

-266
ਅੱਜ ਦ ਭਾਨਮਓ – ਤਣਾਉ ਬਯ ੰਾਯ ਮਵਿ ਨਾਭ-ਮਭਯਨ ਤਨ ਤ ਭਨ ਦ
ਯਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਯ ਓਯਨ ਦੀ ਓਭਾਰ ਦੀ ਸ਼ਧੀ ਸ। ਦਾਯਥਵਾਦੀ ਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ
ਦੜ ਮਵਿ ਅਜ ਭਨੁੱਔ ਵਯ, ਮਵਯਧ, ਈਯਔਾ ਦ ਖਯ ਮਵਿ ਪਮਆ, ਆਣਾ ੰਤੁਰਨ
ਔਸੀ ਫਠਾ ਸ, ਨਾਭ-ਮਭਯਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਭਨੂੱਔ ‘ਫਤਾਰਾ’ (ਫੁਯਾ) ਸਇਆ ਦੁਔਾਂ,
ਦਯਦਾਂ, ਮਪਓਯਾਂ ਮਵਿ ਮਖਮਯਆ ੁਔ ਦਾ ਾਸ ਰਣ ਰਈ ਫਸਾਰ ਸ ਮਯਸਾ ਸ । ਉ ਨੂੰ
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ੁਔ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਜ, ਅਨੰਦ, ਔੜਾ, ਮਵਕਾ ਵਯਕ ਅੰਮਭਰਤ-ਯ ਓਵਰ ਅਤ ਓਵਰ
‘ਨਾਭ-ਮਭਯਨ’ ਦ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੀ ਰਾਤ ਸ ਓਦ ਸਨ । . ਯਖਫੀਯ ਮੰਖ ਜੀ
‘ਫੀਯ’ ਨ ੁੱਤਓ ‘ਮਭਯਨ ਭਮਸਭਾ’ ਮਵਿ ਇ ਭਸਾਨ ਮਵੱਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਓ ਮਸਰੂਆਂ
ਤੋਂ ਨਾ ਓਵਰ ਵੀਿਾਮਯਆ ਸ ਕੋਂ ਆਣ ਅਨੁਬਵ ਮਵਿੋਂ ਰਾਤ ਓੀਤ ਨਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਾਠਓਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝਾ ਓੀਤਾ ਸ । ਇਸ ਇ ਯਿਨਾ ਦੀ ਮਵਸ਼ਸ਼ ਵਡੀਆਈ ਸ ।
ਾਠਓਾਂ ਨ ਵੀ ਇ ੁੱਤਓ ਦੀ ਯੱਜ ਓ ਯਾਸਨਾ ਓੀਤੀ ਸ, ਜ ਇ ਕਰੋਂ ਰਕੱਟ ਸ
ਮਓ 1950 ਤੋਂ ਸੁਣ ਤਓ ਇ ਦ ਦ ੰਓਯਣ ਛੱ ਿੁੱਓ ਸਨ। ਇਸ ਇ ਦਾ 11ਵਾਂ
ੰਓਯਣ ਸ।
‘ਮਭਯਨ ਭਮਸਭਾ’ ਮਵਿ ਰਔਓ ਨ ਨਾਭ ਅਤ ਮਭਯਨ ਨੂੰ ਅਨਓ ੱਔਾਂ ਤੋਂ ਰੜੀਵਾਯ
ਉਾਮਯਆ ਅਤ ਵੀਿਾਮਯਆ ਸ, ਤਾਮਓ ਜਮਕਆੂ ਨੂੰ ਨਾਭ-ਭੰਜ਼ਰ ਤੱਓ ਸੁੰਿਣ ਮਵਿ
ਓਈ ਮਦਓਤ ਸ਼ ਨਾਂਸ ਆਵ । ਆਭ ਰਓਾਂ ਦ ਭਨਾਂ ਮਵਿ ਨਾਭ-ਮਭਯਨ ੰਫੰਧੀ ਜ
ਸ਼ੰਓ ਉਤੰਨ ਸੁੰਦ ਯਮਸੰਦ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕੁ ਯਫਾਣੀ ਯਭਾਣਾਂ ਯਾਸੀੋਂ
ਅਤ ਅਨੁਬਵੀ ਤਜਯਮਫਆਂ ਯਾਸੀੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਕ ਨਾਰ ਨਮਜਮਠਆ ਸ । ਮਸਰ ਓੁ ਛ
ਰਔਾਂ ਮਵਿ ਇਸ ਸ਼ਟ ਓੀਤਾ ਸ ਮਓ ਨਾਭ ਮਓਦਾ ਜਣਾ ਸ? ਉ ਅਓਾਰ-ਸ਼ਓਤੀ
ਦੀ ਸੋਂਦ ਅਤ ਵਯਤਾਯਾ ਦਓ ਮਧ ਓੀਤਾ ਸ ਮਓ ਨਾਭ-ਧਯਭ ਸੀ ਯਫ-ਭਨੁੱਔਤਾ ਦਾ
ਸ਼ਰਸ਼ਟ ਧਯਭ ਸ। ਸਭਯਨ ਦ ਰਾਬ ਅਤ ਇ ਤੀਂ ਯਾਤ ਸਣ ਵਾਰ ੁਐ ਦ ਸਨ
ਅਤ ਸਵਸਆਨਏ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੀਂ ਇਸ ਿੱਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਸ ਸਏ ਨਾਭ-ਸਵਸੂਣਾ ਜੀਵਨ ਸਏਵੀਂ
ਦੁਐਾਂ, ਤਏਰੀਪਾਂ ਨਾਰ ਸਸਯਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ।
ਆਭ ਧਯਭ ਅਥਾਨਾਂ ਸਵਚ, ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਆਸਐਆ ਏਯਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਏਿੱਥਾ
ਏਯਸਦਆਂ ਰੰਥੀ ਸੰ ਜਾਂ ਸਵਚਾਯਵਾਨ ਨਾਭ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਤਾਂ ਦਦ ਸਨ ਯ ਨਾਭ
ਸਏਵੀਂ ਜਣਾ ਸ? ਇ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਏੀ ਸ? ਇਸ ਨਸੀੀਂ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਸਯਦ ਸਵਚ
ਨਾਭ, ਾ ਸਯਾ ਨਾਭ-ਜੁ-ਸਭਯਨ, ਨਾਭ ਅਤ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰਾਂ ਦਾ ੰਫੰਧ, ਅਿੱਠ
ਸਸਯ ਨਾਭ ਸਏਵੀਂ ਜਸਆ ਜਾਵ ਇਸਤ ਆਸਦ ਨਾਭ ੰਫੰਧੀ ਅਨਏਾਂ ਸਵਚਾਯ
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ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਉਰਫਧ ਸਨ ਯ ਇਨਹਾਂ ਫਾਯ ਸ਼ਟਤਾ ਸਏ ਸਵਯਰ ਜਸਆੂ
ਨੂੰ ਸੀ ਰਾਤ ਸ । ਇ ਤੀਂ ਸਫਨਾਂ ਦਭ ਦੁਆਯ, ਅਨਸਦ ਨਾਦ, ਤੁਯੀਆ ਦ,
ਸਨਯਵਾਨ ਦ, ਰਬੂ ਸਵਚ ਅਬਦਤਾ, ਨਾਭ-ਸਭਯਨ ਦੀਆਂ ਉੜੀਆਂ ਅਤ ਅੰਤਭ
ਭੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਏਈ ਫਐਸ਼ੀ ਸਈ ਯੂਸ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਸ । ਬਾਈ ਵੀਯ ਸੰ ਜੀ, ਬਾਈ
ਾਸਸਫ ਯਣਧੀਯ ਸੰ ਜੀ ਅਤ ੰਤ ਅਿੱਤਯ ਸੰ ਜੀ ਵਯੀਆਂ ਭਸਾਨ ਆਤਭਾਵਾਂ
ਤੀਂ ਰਯਨਾ ਰੀਂਸਦਆਂ . ਯਫੀਯ ਸੰ ਜੀ ‘ਫੀਯ’ ਨ ਸਤੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਬਯਾ
ਫਣਏ ਨਾਭ-ਅਸਬਆ ਦੀ ਅਣਥਏ ਏਭਾਈ ਏੀਤੀ, ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਾਰੀ ਅਤ
ੁ ਯ-ੂ ਯ ਤੀਂ ਯਸਸਭਤ ਰਾਤ ਏੀਤੀ । ਐੁਦ ਨਾਭ-ਅੰਸਭਰਤ ਨਾਰ ਯਸ਼ਾਯ ਸ ਤ ੁ ਯ ੂ
ਦ ਸੁਏਭਾਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਸਦਆਂ ਾਯੀ ਭਨੁਿੱਐਤਾ ਨੂੰ ਅੰਸਭਰਤ ਨਾਭ-ਸਭਯਨ ਨਾਰ
ਭਾਰ-ਭਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣੀਆਂ ਸਰਐਤਾਂ ਯਾਸੀੀਂ ਇਨਹਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਅਨੁਬਵਾਂ ਅਤ
ਤਜਯਸਫਆਂ ਨੂੰ ਬ ਨਾਰ ਾਂਝਾ ਏੀਤਾ । ੁਿੱਤਏ ‘ਸਯਭਨ ਭਸਸਭਾ’ ਦੀ ਇਸ ਬ
ਤੀਂ ਵਿੱਧ ਰਸ਼
 ਠਤਾ ਸ । ਸਸਰ ਤ ਅੰਤਰ ਰਐ ‘ਅਨੰਤ ਦੀ ਮਾਤਯਾ’ ਇ ਦ ਰਤਿੱਐ ਤ
ਿੱਚ ਯਭਾਣ ਸਨ । ਆ ਜੀ ਨ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ ਇਨਹਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿੱਚੀ ਤ ਅਭਰੀ
ਾਰਨਾ ਏੀਤੀ ਸ-

–8
ਿੱਚਭੁਚ ਸੀ ਇ ੁਿੱਤਏ ਯਾਸੀੀਂ ‘ਏਸਤਆਂ’ ਦਾ ਉਧਾਯ ਸਵ
 ਾ।
‘ਆਤਭ ਾਇੰ’ ਟਯਿੱਟ ਨ ਫੀਯ ਜੀ ਦੀਆਂ ੁਿੱਤਏਾਂ ਨੂੰ ਭੁੜ ਛਾਣ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧਣ ਦੀ ਵਾ ਦਾ ਨੂੰ ਫਐਸ਼ੀ ਸ । ਸੰਟ ਸਵਚ ਸਈਆਂ ਰਤੀਆਂ, ਸਵਤ
ਅਨੁਾਯ, ਧੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ । ਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਏਾਯਜ ਇਸ ਏੀਤਾ ਸ ਸਏ ੁ ਯਫਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਤੁਏਾਂ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਨਾਰ ਸਭਰਾਨ ਏਯਏ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ੁਧਾਈ ਵੀ ਏਯ
ਸਦਤੀ ਈ ਸ ਅਤ ਅੰ(ੰਨਾ) ਵੀ ਦ ਸਦਤ ਸਨ ਤਾਸਏ ਾਠਏ, ਰਐਏ, ਸਵਦਵਾਨ,
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ਇ ਦਾ ੂ ਯਾ ਰਾਬ ਰ ਏਣ । ‘ਆਤਭ ਾਇੰ ਟਯਿੱਟ’ ਦ ਵਏਾਂ ਨ ਫੀਯ ਜੀ
ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਰਜ਼ੀ ਸਵਚ ਉਰਥਾ ਏਯਵਾ ਏ ਛਾਣ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਵੀ
ਅਯੰਸਬਆ ਸਇਆ ਸ । ਇ ਉਦਭ ਰਈ ਉਸ ਵਧਾਈ ਦ ਾਤਯ ਸਨ । ਫੀਯ ਜੀ
ਦੀਆਂ ੁਤਿੱਏਾਂ ਅਯਦਾ ਸ਼ਏਤੀ, ਯਭਜ਼ੀ ਏਸਾਣੀਆਂ, ਯਫ ਯ ਏਾ ਐਧ ਨਾਭ,
ਸਭਯਨ ਸਭਸਭਾਂ, ਚੜਹਦੀ ਏਰਾ ਦ ਅੰਰਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸ ਚੁਿੱਏ ਸਨ । ਇਸ ੁਿੱਤਏਾਂ
ਛਿੱ ਏ ਛਤੀ ਸੀ ਾਠਏਾਂ ਤਿੱਏ ੁਿੱਜ ਜਾਣੀਆਂ । ‘ਫੰਦੀਨਾਭਾ’ ਸਸਰਾਂ ਸੀ ਅੰਰਜ਼ੀ
ਸਵਚ ਉਰਫਿੱਧ ਸ।
‘ਸਭਯਨ ਭਸਸਭਾ’ ਸਵਚ ਜੀਵਣ ਫਦਰਣ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਸ । ਅਨੁਬਵ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ
ਸ਼ਫਦ ਾਠਏ ਦ ਸਸਯਦ ਨੂੰ ਟੂਫ
ੰ ਦ ਸਨ, ਉਤਸ਼ਾਸ ਫਐਸ਼ਦ ਸਨ, ‘ਝਾਰਾਂ ਉਸਠ ਨਾਭੁ
ਜਸ’ (ਅੰ – 255) ਦੀ ਰਯ
 ਨਾ ਸਦੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਸਭਯਨ ਭਸਸਭਾ ਦੀ ਉਤਭਤਾ ਤ
ਵਸਡਆਈ ਸ । ੁ ਯ ੂ ਏਯ, ਾਠਏਾਂ ਦਾ ਸਸਯਦਾ ਵੀ ਨਾਭ ਅੰਸਭਰਤ ਨਾਰ ਯਸ਼ਾਯ ਸਵ,
ਵਾ ਵਾ ਨਾਭ ਸਚਤ ਆਵ, ਸਚਤ ਆਵਨ ਏਾ ਦਏਾ ਯਫ ੁਐ ਰਾਤ ਸਣ ।
(ਡਾ.)ਜਜੀਤ ਸੰ
ਸਰੰੀਰ (ਯੀ.)
ਏਠੀ ਨੰ. 25.ਪਜ਼ 7
01.01.07

ਾਸਸਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸੰ ਨਿੱਯ – 160061
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(ੰਨ 1952 ਈਵੀ)

ਬਾਵੀਂ ਭਨੂੰ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਤਏ ਜ ਸਏ ਆਣ ਅਰ ਯੂ ਸਵਚ ਸਨਯ-ਅਏਾਯ ਸ,
ਸੁੰਚਣ ਸਵਚ ਰਬ ਵੀਸ-ੰਝੀ ਾਰ ਰ ਸਨ, ਅਤ ਇਏ ਫੜਾ ਰੰਫਾ ਚੜਾ ਤ
ਸਫਐੜਾ ਯ ਤਅ ਏਯਨਾ ਸਆ ਸ, ਯ ਸੁਣ ਭਨੂੰ ਉ ਤਏ ਸੁੰਚਣ ਸਵਚ ਉਸ
ਸਦਿੱਏਤਾਂ ਨਸੀੀਂ ਯਸੀਆਂ, ਸਜਸੜੀਆਂ ਸਏ ਭੀਂ ਏਦੀ ਆਣ ਰਈ ਸਰ ਏਯ ਰਣੀਆਂ
ਅੰਬਵ ਭਝਦਾ ੀ । ਸੁਣ ਭਯਾ ਆਣ ਯਿੱਫ ਤਏ ਉਡ ਏ ਸੁੰਚਣਾ ਵਧੀਏ
ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਸੀੀਂ ਸਯਸਾ। ਜਦ ਭਯ ਸਦਰ ਸਵਚ ਆਣ ਸਆਯ ਵਰ ਉਡਣ ਦੀ ਧੂਸ
ਉਠਦੀ ਸ, ਭੀਂ ਅਿੱਐੀਆਂ ਭੀਟ ਏ ਸਏ ਇਏਾਂਤ ਜਹਾ ਤ ਫਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤ ਆਭ ਤਯ
ਤ ਤਏਯੀਫਨ ਅਿੱਧ ੰਟ ਸਵਚ ਸਫਰਏੁ ਰ ਆਤਭਏ ਭੰਡਰਾਂ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏ ਆਣ
ਸਣ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਛੁਸ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਂ।
ਆਣ ਯਾਂ ਫੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਏਈ ਆਦਭੀਆਂ ਨ ੁਤਏਾਂ ਜਾਂ ਰਐ
ਸਰਐ ਸਨ। ਏਈਆਂ ਨ ਅਭਯੀਏਾ ਜਾ ਏ ਉਥੀਂ ਦ ਸਾਰਾਤ, ਯ ਦ ਤਜਯਫ ਤ
ਅਭਯੀਏਨਾਂ ਫੰਧੀ ਆਣ ਸਐਆਰ ਰਟ ਏੀਤ ਸਨ, ਏਈਆਂ ਨ ਮੂ ਯ  ਦੀ ਯ
ਏਯ ਏ ਮੂ ਯ ਦ ਭੁਰਏਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦ ਏ ਆਣ ਬਯਾਵਾਂ ਨਾਰ ਆਣ ਯ ਦੀ
ਐੁਸ਼ੀ ਤ ਤਜਯਫ ਦੀ ਦਰਤ ਵੰਡੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਯ ਸਦਰ ਸਵਚ ਵੀ ਏਈ ਵਾਯ ਚਾਅ
ਦਾ ਸੁੰਦਾ ੀ ਸਏ ਭੀਂ ਵੀ ਉ ਯ ਦ ਸਾਰਾਤ, ਸਜਸੜਾ ਸਏ ਤਏਯੀਫਨ ਾਯੀ ਉਭਯ
ਸਵਚ ਤਅ ਏਯ ਸਏਆ ਸਾਂ, ਆਣ ਦਤਾਂ ਸਭਤਯਾਂ ਤ ਆਤਭ ਭਾਯ ਦ ਾਂਧੀਆਂ
ਦੀ ਵਾ ਸਵਚ ਸ਼ ਏਯਾਂ।
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ਭਨੂੰ ਤਾ ਸ, ਫਸੁਤ ਾਯ ਦਤ ਈਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਭਯੀ ਏਸਾਣੀ ਜਾਂ ਭਯ
ਤਜਯਫ ਨੂੰ ਿੱਚ ਨਸੀੀਂ ਭੰਨਣ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦ ਆਣ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਇ
ਸਏਭ ਦੀਆਂ ਟਨਾਵਾਂ ਨਸੀੀਂ ਆਈਆਂ, ਯ ਭੀਂ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾ ਸਵਚ ਫਨਤੀ
ਏਯਾਂਾ ਸਏ ਸਜਵੀਂ ਉਸਨਾਂ ਰਏਾਂ ਨੂੰ, ਸਜਨਹਾਂ ਮੂ ਯ ਜਾਂ ਅਭਯੀਏਾ ਆ ਦਐ ਸਨ,
ਆਣ ਉਸਨਾਂ ਦਤਾਂ ਅ ਆਣ ਯਾਂ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦਣ ਦਾ ਸਿੱਏ ਸਾਰ ਸ,
ਸਜਨਹਾਂ ਮੂ ਯ ਜਾਂ ਅਭਯੀਏਾ ਨਸੀੀਂ ਦਐ। ਉ ਤਯਹਾਂ ਭਨੂੰ ਵੀ ਆਣੀ ਏਸਾਣੀ ਆਣ
ਉਸਨਾਂ ਦਤਾਂ ਅ ੁਨਾਣ ਦਾ ਸਿੱਏ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਜਨਹਾਂ ਨ ਆਤਭ-ਦਸ਼ ਨਸੀੀਂ
ਦਸਐਆ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਨਾਯਥ ਜਾਂ ਾਊਥ ਰ(North or South Pole)ਤਏ ਦੁਨੀਆਂ
ਤ ਬ ਆਦਭੀ ਨਾ ਏਦੀ  ਸਨ ਤ ਨਾ ਏਦੀ ਜਾਣ, ਯ ਜ ਏਦੀ ਏਈ ਬਯਾ
ਇਨਹਾਂ ਜਹਾ ਤ ਸੁੰਚ ਤ ਆ ਏ ਆਣ ਯ ਦ ਸਾਰਾਤ ੁਣਾਵ ਤਾਂ ਬ ਰਏ ਐਾ
ਸਦਰਚੀ ਨਾਰ ੁਣਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸਭਤਯਾਂ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏ ਆਤਭ-ਭੰਡਰ
ਮਾ ਯਿੱਫ ਜੀ ਦ ਦਸ਼ ਦੀ ਏਈ ਸਤੀ ਨਸੀੀਂ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾ ਸਵਚ ਭੀਂ ਦਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ
ਸਾਂ ਸਏ ਆਤਭ-ਭੰਡਰ ਜਾਂ ਆਤਭ-ਦਸ਼ ਇ ਸਰਸ਼ਟੀ ਨਾਰੀਂ ਫਅੰਤ ੁ ਣਾਂ ਵਾਰਾ ਵਡਾ
ਰੰਫਾ ਚੜਾ ਇਏ ਾ ਦਸ਼ ਸ ਸਜਦੀ ਸਿੱਦ ਸਐਆਰ ਦੀ ਸਿੱਦ ਤੀਂ ਵਡੀ ਸ, ਸਜਦੀ
ਸ਼ਬਾ ਇਨਾਨੀ ਅਿੱਐਯ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸਫਆਨ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਦ, ਸਜਥ ਸੁਚ
ੰ ਏ ਉਸ
ਯੂਯ ਦਾ ਸੂਟਾ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਜਦ ਾਸਭਣ ਇਨਾਨੀ ਤਜਯਫ ਦ ਯੂਯ, ਐੁਸ਼ੀਆਂ
ਤ ਸਦਰਚੀਆਂ ਉਏ ਸੀ ਸਪਏ ਤ ਭਾਤ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦ ਸਨ।
ਭੀਂ ਇ ਰਐ ਅੰਦਯ ਸਸਰ ਤੀਂ ਸਸਰ ਤਯੀਏ ਸਵਚ ਸਫਆਨ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੰਦਾ
ਸਾਂ ਸਏ ਭੀਂ ਸਏਵੀਂ, ਜਦ ਭਯਾ ਜੀਅ ਏਯ, ਆਤਭ-ਦਸ਼ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤ ਉਸ
ਯ ਸਜਸੜਾ ਭੀਂ ਾਰਾਂ ਾਰ ਸਵਚ ਤਅ ਏੀਤਾ ਸ, ਸਏਵੀਂ ਸੁਣ ਏਯੀਫਨ ਅਿੱਧ ੰਟ
ਸਵਚ ਤਅ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
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ਸਸਰ ਭੀਂ ਇਏਾਂਤ ਸਵਚ ਫਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਅਐੀਆਂ ਭੀਟ ਰੀਂਦਾ ਸਾਂ ਤ ਭੂੰਸੀਂ
ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨੂੰ ਸਆਯ ਤ ਸਤਏਾਯ ਬਯੀਆਂ ਵਾਜਾਂ ਭਾਯਦਾ ਸਾਂ। ਏੁ ਝ ਸਚਯ
ਭਯੀਂ (ਏਈ ੰਜ ਿੱਤ ਸਭੰਟ ਭਯੀਂ) ਇਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਧਭ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਫੰਦ
ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਭੀਂ ਆਣ ਸਆਯ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਯ ਸਵਚ ਚੁਚਾ ਫਠ ਜਾਂਦਾ
ਸਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਜ ਸਏ ਸਸਰ ਾਧਾਯਨ ਭਾਰੂਭ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਸੁਣ ਇਏ ਫੜਾ ਸ਼ਯ ਤ ਯਰਾ
ਜਾਦੀ ਸ। ਸਸਰ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਉਚੀਆਂ
ੁਣਾਈ ਦੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਯ ਥੜੀ ਦਯ ਭਯੀਂ ਦੂਯ ਦੂਯ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ੁਣਾਈ ਦਣ
ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਜਵੀਂ ਸ਼ਾਭ ਦ ਵਏਤ ੰਛੀ, ਸ਼ਸਸਯਾਂ ਤੀਂ ਉਡ ਏ ਯਾਤ ੁ ਜ਼ਾਯਨ
ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਤ ਫਠਣ ਵਰ ਯਰਾ ਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਾਯ ੰਾਯ ਸਵਚੀਂ ਏਾਵਾਂ ਯਰੀ
ੁਣਾਈ ਦੀਂਦੀ ਸ, ਅਤ ਸਜਵੀਂ ਯਾਤ ਤ ਵਧਣ ਨਾਰ ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਤ ੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਯ
ਭਧਭ ੀਂਦਾ ੀਂਦਾ ਉਏਾ ਫੰਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਵੀਂ ਸੀ ਫਰਸਸਭੰਡ ਦਾ ਾਯਾ ਯਰਾ ਸਰਾ
ਸੁੰਦਾ ਸੁੰਦਾ ਚੁਚਾ ਸਵਚ ਫਦਰਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਇ ਤੀਂ ਫਾਅਦ ਭਯੀ ੁਯਤ ਸਯ ਉਚ ਉਠਣ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਯਰਾ ਰਾ ਫੰਦ
ਸ ਏ ਸਦਭਾ ਾਸਭਣ ਤਵੀਯਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਾਯ ਸਦਨ ਸਵਚ ਜ
ਏੰਭ ਏੀਤ ਸਣ ਮਾ ਸਜਨਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭਰ ਸਵ, ਉਸ ਨਏਸ਼ ਸਜਸ ਫਣ ਫਣ ਏ ਅਿੱਐਾਂ
ਅ ਆਉੀਂਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਏੁ ਝ ਭਾਂ ਫੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਿੱਚ ਾਤਸ਼ਾਸ ਦੀ ਜੁਤੀ ਅਨੁਾਯ ਤਦ ਭੀਂ ਆਣ ਭਨ ਨੂੰ
ਧਾਵਨ ਤੀਂ ਸਯ ਵਯਜਦਾ ਸਾਂ ਤ ਇਸ ਸਯ ਸਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦਾ ਅਤ
ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਸਟਏਦਾ ਸ। ਆਣ ਆ ਦ ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਭਨ ਨਜ਼ਦੀਏ ਜਾਂਦਾ ਸ
ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਇ ਨੂੰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ ਯਸੀਆਂ ਅਨੰਦ ਅਤ ਯਸਸਭਤ
ਦੀਆਂ ਰਸਸਯਾਂ ਭਖ਼ਭੂਯ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ।
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ਅਐੀਯ ਸਵਚ ਭਨ ਤੀਂ ੰਾਯ ਦਾ ਯਰਾ ਦੂਯ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਪੁਯਸਨਆਂ,
ੰਏਰਾਂ ਸਵਏਰਾਂ(mental pictures)ਦਾ ਚਿੱਏਯ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ੁਯਤ ਸਯ ਉਤਾਂਸ ਉਠਦੀ ਸ, ਅਤ ਆਣ ਧੁਯ ਭਯਸਏਜ਼ ਦ ਰਾ ਸੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਥ ਸੁੰਚ ਏ ਭੀਂ ਆਣਾ ‘ਆਾ’ ਰਤਿੱਐ ਦਐਦਾ ਸਾਂ, ਇ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਭੀਂ
ਤ ਭਯਾ ‘ਆਾ’ ਜਾਂ ਧੁਯ ਭਯਸਏਜ਼, ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਏੀ ਬ ਸਰਸ਼ਟੀ
ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਥ ਪਯ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਾਤਾਯ ਦੀ ਜੁਤੀ ਵਯਤਦਾ ਸਾਂ ਅਤ
ਆਣ ਸਵਚੀਂ (ਅਸੰ) ਸਉਭ ਦ ਜ ਥੜ ਫਸੁਤ ਸਜਯਭ (germs)ਯਸਸ ਜਾਂਦ ਸਨ,
ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਏਢ ਏ (eliminate) ਭੀਂ ਆਣ ਧੁਯ ਭਯਸਏਜ਼ ਨਾਰ ਇਏਸਭਏ ਸਣ ਦੀ
ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਇ ਏਸਸ਼ ਸਵਚ ਭੀਂ ਆ ਾਇਫ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤ ਦਸਾਂ ਦਾ
ਇਏ ਯੂ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਥੀਂ ਤਏ ਸਏ ਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ਅੀੀਂ ਇਏ ਯਸਸ ਜਾਂਦ ਸਾਂ, ਭੀਂ
ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਏ ਅਨੰਤ ਸਤੀ ਦਾ ਅੰ ਜਾਂ ਯੂ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸਾਂ।
ਇ ਤੀਂ ਫਾਅਦ ਭਯੀ ਜੀਵੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਫਦਰਣੀ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਭੀਂ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਇਏ ੂਐਸ਼ਭ ਤ ਦਸ ਤੀਂ ਯਸਸਤ ਸਤੀ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸਾਂ। ਸੁਣ ਭਯ ਪੁਯਨ
ਸਵਚ ਫਅੰਤ ਸ਼ਏਤੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਜ ਚਾਸਾਂ ਤ ਏੁ ਰ ਫਰਸਸਭੰਡਾਂ ਸਵਚ ਆਣ ਨਾਰ ਦੀ
ਅਨੰਤ ਸਤੀ ਦ ਨਾਰ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤ ਇ ਪਰਾ ਸਵਚ ੂਯਨ ਸਸ਼ ਯਐਦਾ ਸਾਂ,
ਾਯੀ ਏਾਇਨਾਤ ਆਣ ਸਐਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਦ ਸਵਚ ਫੰਦ ਦਐਦਾ ਸਾਂ। ਸਤਾਸਯਆਂ ਦੀ
ਯਸਦਸ਼ ਸਿੱਛ ਇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਯਸਵਆ ਦਐਦਾ ਸਾਂ ਅਤ ਇ ਦ ਨਾਰ
ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਸਵਆ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸਾਂ।
ਇਥੀਂ ਤਏ ਤਾਂ ਸਉਭ ਭਯਾ ਾਥ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਇ ਅਥਾਨ ਤ ਸੁੰਚ ਏ ਭਨੂੰ
ਆਣੀ ਸਉਭ ਜ ਸਏ ਸੁਣ ਡਾਢੀ ੂਐਸ਼ਭ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਚੁਏੀ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਫੜੀ
ਦੁਐਦਾਈ ਭਰੂਭ ਦੀਂਦੀ ਸ। ਇਸ ਾ ਬਾਯ ਜਾਦੀ ਸ ਸਜ ਦ ਸਠਾਂ ਭਯੀ ਆਜ਼ਾਦ
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ਆਤਭਾ ਦੀਆਂ ਤੀਂ ਦਫੀ ਸਈ ਭਸਸੂ ਏਯਦੀ ਸ, ਅਤ ਇ ਬਾਯ ਨੂੰ ਆਣ ਸਯ
ਤੀਂ ਰਾਸ ਭਾਯਨਾ ਆਣ ਧੰਨ ਬਾ ਭਝਦੀ ਸ।
ਇਥ ਬ ਦੁਨੀਆਂ, ਬ ਸਤਾਯ, ਬ ਫਰਸਸਭੰਡ ੁਪਨ ਦੀਆਂ ਤਵੀਯਾਂ
ਬਾਦ ਸਨ। ਬ ਆਤਭ ਯੂ ਾਯਾ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ।
ਇ ਤੀਂ ਅ ਇਸ ਅਵਥਾ ਸ ਸਜ ਦਾ ਭੀਂ ਏਈ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਯਐ ਏਦਾ –
ਅਏਸਸ ਅਨੰਦ, ਅਏਸਸ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਏਸਸ ਭਤੀ, ਅਏਸਸ ਫ-ਯਵਾਸੀ। ਇਸ ਅਵਥਾ
ਸਵਚ ਦਸ਼ (space), ਏਾਰ (time),ਏਾਯਨ (causation) ਸਤੰਨ ਸੀ ਨਤ ਜਾਂ
ਾਇਫ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਜਦ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚੀਂ ੁਯਤ ਉਐੜਦੀ ਸ ਤਾਂ ਆਣ ਆ ਨੂੰ
ਇਏ ਫੜੀ ਉਚਾਈ ਤੀਂ ਸਠਾਂ ਸਤਰਏਦਾ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਪਯ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦ ਭੰਡਰ,
ੰਾਯ ਤ ਸ਼ਯ, ਯਰ ਅਤ ਯਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਐਡ ਸਵਚਏਾਯ ਆ ਸਡਦਾ ਸਾਂ।
ਸੁਣ ਭਯ ਸਦਰ ਸਵਚ ਏਵਰ ਦ ਐਾਸਸਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਏ ਇ ਅਨੰਤ ੁਐ ਾਯ
ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਣ ਦ ਮ ਫਨਣ ਦੀ, ਅਤ ਦੂਜੀ ਜਦ ਤਏ ਇਸ ੁਬਾ ਭਾਂ ਨਸੀੀਂ
ਆਉੀਂਦਾ ਤਦ ਤਏ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਯਿੱਫ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿੱਰਾਂ ਏਯ ਏਯ ੁਨਾਣ ਦੀ। ਜ
ਇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱਚ ਭੰਨ ਏ ਯਿੱਫ ਜੀ ਦ ਯਤ ਤ ਤਯੁਨਾ ਅਯੰਬ ਏਯ  ਦਾ ਵੀ ਬਰਾ,
ਜ ਇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਧਐਾ, ਪਯਫ, ਝੂਠ ਅਤ ਐੁਦਨਭਾਈ ਭਝ ਏ ਚਾਯ ਾਰਹਾਂ ਏਿੱਢ ਦਵ
ਉਦਾ ਵੀ ਬਰਾ। ਸਆਯ ਾਠਏ! ਭੀਂ ਏਈ ੰਤ ਨਸੀੀਂ, ਭਸਾਤਭਾਂ ਨਸੀੀਂ, ਸਸਯ ਤ
ਾ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਤ ਅਸਬਆ ਦ ਵਏਤ ਤੀਂ ਫਾਅਦ ਪਯ ਫੰਸਦਆਂ ਵਾਰੀਆਂ
ਰਤੀਆਂ ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸਾਂ। ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਦੀ ਉੀਂਰ ਪੜ ਏ ਭੀਂ ਸਰੀ- ਸਰੀ
ਇ ਯ ਦੀ ਇੰਚ ਇੰਚ ਭੀਂ ਏਈ ਭਸੀਸਨਆਂ ਸਵਚ ੂ ਯੀ ਏੀਤੀ ਸ। ਇਏ ਅਵਥਾ
ਤੀਂ ਦੂਜੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚਣਾ ਏਈ-ਏਈ ਾਰਾਂ ਦਾ ਏੰਭ ਸਯਸਾ ਸ। ਭਯ ਭਨ ਦਾ
ਇਸ ਮਏੀਨ ੀ ਸਏ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਵਯ ਭਸਾਂੁਯਸ਼ ਝੂਠ ਨਸੀੀਂ ਫਰਦ ਸੁੰਦ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ
ਫਾਂਸ ਪੜ ਏ ਤੁਸਯਆ ਭੀਂ ਜ਼ਯੂਯ ਸਏ ਚੰ ਸਏਨਾਯ ਤ ਰਾਂਾ। ਇ ਭਯ ਸਵਸ਼ਵਾ
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ਨੂੰ, ਇ ਭਯੀ ਸਭਸਨਤ ਨੂੰ, ਅਿੱਜ ਜ ਚੰਨ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਨ ਰਾ ਸਨ, ਉਸ ਭਨੂੰ ਭਜਫੂਯ
ਏਯ ਯਸ ਸਨ ਸਏ ਆਣੀ ਅਮਤਾ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦੀ ਉਤਤ ਸਨੰਸਦਆ ਦੀ ਯਵਾਸ
ਨਾ ਏਯਦਾ ਸਇਆ, ੂ ਯਨ ੁ ਯ ੂ ਸਤੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਾ ੰਦਸ਼, ਸਜਥੀਂ ਤਏ ਭਯੀ ਵਾਸ
ਰ, ਥੀਂ ਤਏ ਆਣੀ ਭਝ ਤ ਸਵਤ ਅਨੁਾਯ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਚਾਵਾਂ।
❁❁❁❁❁
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ਟਨ ਐਡਸਦਆਂ ਜਏਯ ਦਐੀ ਤਾਂ ਸਯਪ ੀਂਦ ਇਏ ਾਸੀਂ ਦੂਜ ਾ
ਉਡਦਾ ਨਜ਼ਯ ਆਵਾ। ੀਂਦ ਦਾ ਇਏ ਾਸੀਂ ਦੂਜ ਾ ਉਡਣਾ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ
ਨਾਰ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਇ ਨੂੰ ਯਏਟ ਉਛਾਰਦ ਸਨ ਅਤ ਯਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸਐਰਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਫਾਸਵਾਂ ਸਸਰਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਾਧਾਯਨ ਆਦਭੀਆਂ ਨੂੰ ੀਂਦ ਯਏਟ ਤ ਸਐਰਾੜੀਆਂ ਦ
ਅੰ ਸਸਰਣ ਤੀਂ ਸਵਾ ਟਨ ਦੀ ਐਰ ਸਵਚ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਦਦਾ।
ਅਯ ਸਏ ਾਇੰਵਤਾ ਨੂੰ ੁਛ, ਸਏ ਟਨ ਦੀ ਐਰ ਸਵਚ ੀਂਦ, ਫਰ ਅਤ
ਸਐਰਾੜੀਆਂ ਦ ਅੰਾਂ ਦ ਸਸਰਣ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਯ ਵੀ ਏੁ ਝ ਸ ਸਯਸਾ ਸ? ਤਾਂ ਆਐਾ,
‚ਸਾਂ‛ ੀਂਦ ਫਰ ਤ ਸਐਰਾੜੀਆਂ ਦ ਅੰ ਸਸਰਣ ਤਾਂ ਸਯਪ ਨਤੀਜਾ ਸ। ਇ ਨਤੀਜ
ਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਇਏ ਸਯ ਚੀਜ਼ ਸ, ਸਜ ਨੂੰ ਸ਼ਏਤੀ (energy) ਆਐਦ ਸਨ।
 ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਸਛ ਸਐਰਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭਨ(mind) ਸ, ਜ ਸਐਰਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਯਏਤਾਂ ਨੂੰ ਏਾਫੂ ਸਵਚ ਯਐ ਏ ੀਂਦ ਨੂੰ ਸਏ ਸਨਮਭਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਏ ਾ ਤੀਂ ਦੂਜ
ਾ ਸੁੰਚਾਂਦਾ ਸ।
ਇਸ ਭਨ(mind) ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ? ਜਾਂ ਇ ਦ ਸਛ, ਇ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ
ਆਤਭਾ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ? ਇ ਬਦ ਨੂੰ ਾਇੰ ਅਜ ਤਏ ਐਰਹ ਨਸੀੀਂ ਏੀ। ਦਾਯਥਏ
ਾਇੰ (Physical Science)ਥ ਐਤਭ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ ਅਸਧਆਤਭਵਾਦ
(meta-physics) ਇ ਜਹਾ ਤੀਂ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਭਜ਼ਸਫ ਦੀ
ਇ ਫਾਯ ਸਵਚ ੜਚਰ ਦਾ ਸਨਚੜ ਇਸ ਸ ਸਏ ਭਨ ਦ ਸਛ ਭਿੱਤ ਜਾਂ ਫੁਿੱਧੀ ਅਤ
ਭਿੱਤ ਜਾਂ ਫੁਿੱਧੀ ਦ ਸਛ ਆਤਭਾ ਸ। ਇਸ ਆਤਭਾ ਤੀਂ ਭਨ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀ ਜਾਂ Energy
ਉਤੰਨ ਸੰਦ ਸਨ, ਆਤਭਾ ਐੁਦ ਸੀ ਇਏ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਸ।
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ਇ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ(Intelligent Force) ਦ ਆਯ ਾਯ ਫਰਸਸਭੰਡ ਦੀ
ਸਿਆ ਚਰ ਯਸੀ ਸ। ੂਯਜ, ਚੰਦ, ਸਤਾਯ, ਸਵਾਵਾਂ, ਭੀੀਂਸ, ਝਿੱਐੜ ਯਫ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ
ੰਾਯ ਅਤ ਇ ਸਵਚ ਬ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਸਯਏਤ (Visible motion) ਇ ਚਤਨ
ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਸੀ ਉਜ ਏ, ਇ ਦ ਸਾਯ ਏਾਇਭ ਸਨ।
ਜਦ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਾਸਸਫ ਦ ਭੀਂ, ਸੰ ੂਯਭ, ਧਯਭ ਅਤ ਯੀਫਾਂ
ਦੀ ਯਐਸ਼ਾ ਰਈ ਯਣਬੂਭੀ ਸਵਚ ਿੱਜ ਏ ਜਏਾਯ ਛਡਦ, ਸਏਯਾਨਾਂ ਸਫਜਰੀ ਵਾਂ
ਚਭਏਾਂਦ, ਵਯੀ ਦਰ ਚੀਯਦ, ਰਸੂ ਦੀਆ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਦ ਅਤ ਅਜਰ ਨਾਰ ਸਰੀ
ਐਰਦ ਨ, ਜਾਂ ਜਦ ਏਰੀ ਵਾਰ ਾਤਸ਼ਾਸ ਅਨੰਦੁਯ ਦ ਸਏਰ ਤੀਂ ਤੀਯ ਭਾਯ ਏ
ਏਈ ਭੀਰਾਂ ਤ ਫਠ ਭੁਰਭਾਨ ਜਯਨਰ ਦੀ ਚਟ ਐਡਦ ਉਰਟਾਂਦ ਨ, ਤਦ ਵੀ
ਾਧਾਯਨ ਅਿੱਐ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮੁ ਿੱਧ, ਭੁਯਦ, ਰਸੂ ਰੁਸਾਨ ਭਦਾਨ ਅਤ ਉਰਟੀ ਈ ਚਟ
ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ੀ ਆਉੀਂਦਾ। ਅਯ ਉ ਵਰ ਵੀ ਾਇੰਵਤਾ ਸੁੰਦ ਤਾਂ
ਉਸਨਾਂ ਤੀਂ ੁਛ ਏਯਨ ਉਤ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਦੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਤਯ ਸਣਾ ੀ ਸਏ ਇ ਾਯੀ
ਟਨਾ ਦ ਸਛ ਸ਼ਏਤੀ (Energy) ਏੰਭ ਏਯ ਯਸੀ ਸ, ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ
ਰਸਏਯਤੀ(Matter) ਸਸਰਜੁਰ ਯਸੀ ਸ, ੀ ਏਟ ਜਾ ਯਸ ਸਨ, ਮਧ ਸਡ ਯਸ ਸਨ
ਅਤ ਚਟ ਉਰਟ ਯਸੀ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਵਧ ਉਦੀਂ ਵੀ ਾਇੰਦਾਨਾਂ ਨ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ੀ
ਏਸਸ ਏਣਾ।
ਾਇੰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇ ਊਣਤਾਈ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਏਾਯਨ ਇਸ ਸ ਸਏ ਉਨਹਾਂ ਾ
ਰਿੱਐਾਂ ਭੀਰਾਂ ਤੀਂ ਤਾਯ ਵਐਣ ਵਾਰੀਆਂ ਦੂਯਫੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਨ, ਯ ਆਣ ਆ ਨੂੰ,
ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਵਐਣ ਵਾਰੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ।
ਏਈ ਆਰਾ ਨਸੀੀਂ, ਏਈ ਵੀਰਾ ਨਸੀੀਂ। ਸਜ ਚ ਤ ਦਰੀਰ ਦ ਆਯ
ਾਇੰ ਐੁਦ ਏਾਇਭ ਸ, ਉਸ ਚ ਤ ਦਰੀਰ ਆਤਭਏ ਚਾਈ ਦੀ ਐਜ ਸਵਚ ਐੁੰਢ
ਤ ਫਏਾਯ ਸਸਥਆਯ ਾਫਤ ਸੁੰਦ ਸਨ।
8
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ਸ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਧਯਭ ਜ਼ਾਂ ਭਜ਼ਸਫ ਦੀ ਟਜ ਉਤ ਸਭਸ਼ਾ ਦ ਯੂਾਂ ਸਵਚ
ਰਟ ਸੁੰਦੀ ਯਸੀ ਸ, ਇਸਨਾਂ ਦਸਾਂ ਯੂਾਂ ਨੂੰ ਧਾਯਭਏ ਫਰੀ ਸਵਚ ‘ਸ਼ਸੀਦ’ ਜਾਂ ੂਯਭਾ
ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ।
ਤਿੱਤੀ ਯਤ ਦ ਯੀਯ ਉਤ ਣਾ, ਉਫਰਦ ਾਣੀ ਸਵਚ ਫਠਣਾ, ਚਯਐੜੀ ਤ
ਚੜਹਣਾ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਏਟਵਾਣਾ ਤ ਸਜਉੀਂਦ ਾੜ ਜਾਣ ਭੀਂ ਆਤਭਾ ਦਾ ਅਡਰ ਯਸਸਣਾ,
ਭਨ ਦਾ ਬ-ਬੀਤ ਨਾ ਸਣਾ, ਅਤ ਇਏ ਯ ਯਸਸਣਾ, ਭਤ ਨਾਰ ਸਿੱਸਦਆਂ ਰਵਏੜੀ
ਾਉਣੀ, ਇ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਭਨੁਐ ਸਵਚ ਇਏ ਫੜ ਉਚ ਦਯਜ ਦਾ ਜ਼ਸੂਯ ਸ।
ਸ਼ਸੀਦ ਦ ਭਜ਼ਫੂਤ ਇਯਾਦ ਦ ਸਛ ਇਸ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਰੁਏੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਆਯ ਸਠਾਂ
ਫਸਠਆਂ ਜੁਜੀ ਦਾ ਾਠ ਸਣਾ, ੂਰੀ ਤ ਸ਼ੁਏਯੀਆ ਏਯਨਾ, ਏਾਤਰ ਵਰ ਸਆਯ ਦੀ
ਸਨਾਸ ਨਾਰ ਤਏ ਏਣਾ, ਇ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਅਏਰ ਚਸਿਤ ਏਯਨ ਵਾਰ
ਏਾਯਨਾਭ ਜਾਂ ਭਅਜਜ਼ ਸਨ। ੂਯਭਾ ਮੁ ਿੱਧ ਭੀਂ ਸਯਏਤ ਏਯਦਾ, ਿੱਜਦਾ, ਵੰਾਯਦਾ,
ਤ ਵਾਸੁੰਦਾ ਸਦਦਾ ਸ, ਯ ਸ਼ਸਾਦਤ ਵਰ ਸ਼ਸੀਦ ਦ ਅੰਦਯ ਵਯਤ ਯਸੀ ਐਰ
ਇਨਾਨੀ ਅਿੱਐ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਦਦੀ। ਇ ਦਾ ਇਸ ਭਤਰਫ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸਏ ਸ਼ਸੀਦ ਦ
ਅੰਦਯ ਸਯਏਤ ਫੰਦ ਸ ਈ ਸ, ਫਰਸਏ ਦਸਾਂ ਸਾਰਤਾਂ ਸਵਚ ਸਯਏਤ (Action)
ਆਣ ੂਯਨ ਦਯਜ ਤ ਜਾਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ੂਯਭ ਦੀ ਸਯਏਤ ਫਾਸਯ ਭੁਐੀ ਅਤ ਸ਼ਸੀਦ
ਦੀ ਸਯਏਤ ਅੰਦਯ ਭੁਐੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇਏ ਸਦਦੀ ਸ, ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦੀ।
ਇਸ ਦਸਾਂ ਸਯਏਤਾਂ ਜਾਂ ਏਯਤਿੱਵਾਂ ਦ ਭਯ ਇਏ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਏੰਭ ਏਯਦੀ
ਸ, ੂਯਭਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਸੀਦੀ, ਦਵੀਂ ਇਏ ਅਏਾਰ, ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਜ਼ਾਸਯ ਸਣ ਦ ਦ
ਵਐ ਵਐ ਤਯੀਏ ਸਨ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਇ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ‚ਜ ਜ ਤ‛ ਏਸਸ ਏ
ੂ ਜਦ ੀ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ  ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਆਯ ਦ ਸਵਚ
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ਉਫਰਦ ਅਤ ਤਿੱਤੀ ਯਤ ਸਵਚ ਦਾਸਣਆਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਬੁਿੱਜਦ ੀ। ਜਦ ਯੀਯ ੜਦੀ
ਯਤ ਨਾਰ ਸਤੜਏਦਾ ੀ, ਚਸਯਾ ਭੁਿਾਂਦਾ ਤ ਜੀਬ ਆਐਦੀ ੀ-

394
ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸਚਆਂ ਇਸਨਾਂ ਦਸਾਂ ਏਥਨਾਂ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ, ਦ ਸ਼ਏਰਾਂ ਅੰਦਯ,
ਇਏ ਸਆਯ ਦਾ ਜਜ਼ਫਾ, ਇਏ ਅਡਰ ਸਦਏ ਅਤ ਇਏ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ੂਜਾ
ਰਟ ਸੁੰਦੀ ਸ।
ਸਜਥ ਾਇੰਵਸਤਆਂ ਨੂੰ ਦਾਯਥਏ ਦੂਯਫੀਨਾਂ ਨਾਰ ਇਸ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ
ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦੀ, ਥ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਬਵ’ ਦ ਨਤਰਾਂ ਨਾਰ ਇਸ
ਸ਼ਏਤੀ ਜ਼ਾਸਯਾ ਜ਼ਸੂਯ ਸਦਦੀ ਸ।

– 87

– 603

– 605
ੁ ਯਭੁਸਐ ਨੂੰ ਇਸ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ੀ ਸਦਦੀ ਸ ਸਏ ਪਯ ਇ ਤੀਂ ਸਵਾ
ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਜ਼ਯ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ।
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– 25
ੁ ਯਭੁਸਐ ਇ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਦਐਦਾ ਸ, ਇ ਨੂੰ ਭਝਦਾ ਸ, ਇ ਨਾਰ
ਜਾਣ ਛਾਣ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਸਭਰਣਾ ਅਯੰਬਦਾ ਸ, ਸਆਯ ਾਂਦਾ ਸ, ਸਆਯ ਨੂੰ
ੀ ਆਦਯਸ਼ਏ ਸਨਸ਼ਏਾਭ ਅਵਥਾ ਤ ਸੁੰਚਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ
ਸ਼ਏਤੀ, ਭਸਾਨ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ੁ ਯਭੁਐ ਤ ਭਸਸਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ੀ, ਭਸਸਤ ਸੁੰਦੀ ਸ
ਸਏ ਉ ਦ ਵਿੱ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉ ਤੀਂ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਸਵਛੜਦੀ।

– 249
ਸਆਯ ਦੀ ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ੁ ਯਭੁਐ ਆਣਾ ਬ ਏੁ ਝ ਇ ਅਏਾਰ
ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਵਾਯਨ ਨੂੰ ਸਤਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸਛਰੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਆਣਾ
ਆ ੁ ਯਭੁਐ ਦ ਸਵਾਰ ਏਯ ਦੀਂਦੀ ਸ, ਆਣ ਬ ਬਤ, ਯਦ ੁ ਯਭੁਐ ਤੀਂ ਰਾਸ
ਦੀਂਦੀ ਸ।

– 1299
ਆਣੀਆਂ ਬ ਸ਼ਏਤੀਆਂ, ਆਣੀਆਂ ਬ ਫਯਏਤਾਂ, ਆਣਾ ਬ ਏੁ ਝ
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ੀਂ ਦੀਂਦੀ ਸ ।
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403
ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਿੱਚ ਾਤਸ਼ਾਸ ਯ ਮੁ ਿੱਧਾਂ ਭੀਂ ਸ਼ਤਰ ਦੀ ਛਣਏਾਯ ਸਵਚ,
ਤਰਵਾਯਾਂ ਦ ਾ ਸਠਾਂ, ਰਸੂ ਰੁਸਾਣ ਯਣ ਬੂਭੀ ਅੰਦਯ, ਜਦ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿੱਤਯ
ਸਆਯ ਦੀ ਮਾਦ ਆਉੀਂਦੀ ੀ, ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟ ਏ ਇ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ‘ਦਊ ਤ
ਏ’ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦ ਨ । ਇ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਸਵਛੜਨਾ ਸਜ਼ੂਯ ਵਾਤ ‘ਯ
ਯਜਾਈਆਂ ਦਾ ਡਨ’ ਤ ‘ਨਾ ਸਨਵਾਾਂ ਦਾ ਯਸਸਣਾ’ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ੀ ।  ਅਏਾਰ
ਦ ‘ਫਯ’ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਸਵਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਯਾਜ ਨੂੰ ‘ਬਠ ਐਸੜਆਂ ਦਾ’ ਆਐਦ ਸੁੰਦ
ੀ। ਆ ਨ ਿੱਚ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ,  ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਜਾੁ ਨੂੰ, ਯਭ
ਾਧਨ ਦਸਆ ਸ।

ਜਾਦੀ ਜਤ, ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਵਾ ਵਾ ਜਾ, ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦ
ਾਸਭਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਯ ਬ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਭਝਣਾ, ਇ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ
ਦੀ ਛਾਣ ਨੂੰ ਯਭ ਤੀਯਥ, ਯਭ ਤ ਤ ਯਭ ੰਜਭ ਮਾ ਾਧਨ ਜਾਨਣਾ, ਇ
ੂ ਯਨ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਯੰਨ ਏਯਨਾ, ਐਾਰ ਦਾ ਆਦਯਸ਼ ਸ, ਐਾਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੀ
ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤ ਐਾਰ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸ। ਜਏਯ ਐਾਰਾ ਆਣ ੁ ਯ ੂ ਦ ਦਿੱ
12
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ਯਤ ਤ ਤੁਯ ,  ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਸਵਚ ਏਈ ਸਬੰਨ ਬਤ ਨਸੀੀਂ, ਇਸ ਦਾ
ਚੜਹਦੀਆਂ ਏਰਾਂ ਸਵਚ ਿੱਚ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਐਾਰਾ ਸ। ਤਾਂ ਸਪਯ-

ਿੱਚ ਸ। ਤਾਂ ਸਪਯ ਿੱਚ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਐਾਰਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਏਾ ਐਾਰਾ ਸ।
ਜਦ ਐਾਰਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਯੂ ਸ ਜਾਵ, ਤਦ ਇ ਨੂੰ ਸਾਯ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦੀ, ਇ ਦੀ
ਸਯ ਭਦਾਨ ਪਤਸਸ ਸ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਆਸਦ ਜੁਾਸਦ ਤੀਂ ਪਤਸਸ ਸ,
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਪਤਸਸ ਯੂ ਸ।
ਇਸ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਬ ਜਹਾ ਭਜੂਦ ਸ, ਯਫ ਸਵਆਏ ਸ, ਾਡ ਯੀਯ
ਦ ਯਭ ਯਭ ਸਵਚ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਬਯੂਯ ਸ। ਾਡ ਭਨ, ਤਨ, ਸਦਭਾ, ਾਡ ਚ
ਸਵਚਾਯਾਂ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ  ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਜ਼ਸੂਯ ਸ। ਜਏਯ ਾਨੂੰ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚੀਂ
ਸਨਏਰ ਯਸੀਆਂ ‘ੰਏਰਾਂ ਸਵਏਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਰਸਸਯਾਂ ਨੂੰ ਠਸਸਯਾਨਾ ਆ ਜਾਵ ਤਾਂ
ਅੀੀਂ ਆਣ ਆ ਸਵਚੀਂ ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਜ਼ਾਸਯਾ-ਜ਼ਸੂਯ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏਦ ਸਾਂ।
ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਐਜ ਵਾਤ ਬ ਤੀਂ ਨੜ, ਬ ਤੀਂ ਚੰੀ ਤ ਆਾਨ ਜਹਾ ਾਡਾ
ਆਣਾ ਭਨ ਸ, ਾਡਾ ਆਣਾ ਆ ਸ।

- 634

– 569
ਭਨ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਨੂੰ ਐੜ ਏਯਨ ਦਾ, ਭਨ ਤੀਂ ੰਏਰਾਂ ਸਵਏਰਾਂ ਦੀ ਭਰ
ਉਤਾਯਨ ਦਾ ਤ ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਝਾਤੀ ਭਾਯਨ ਦਾ, ਆਣ ਆ ਨੂੰ
ਛਾਨਣ ਦਾ ੁਯਾਣਾ, ਾਡ ਫਜ਼ੁਯਾਂ, ਸਯਸ਼ੀਆਂ, ਭੁਨੀਆਂ, ਅਵਤਾਯਾਂ, ੁ ਯਆਂ
ੂ , ੀਯਾਂ
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ਦਾ ਅਜ਼ਭਾਇਆ ਤ ਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਤਯੀਏਾ ‘ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ’ ਸ, ਇ
ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਯਭ ਤ ਸਵਚਾਯ ਸਸਤ ਜਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨ
ਫਾਸਯ ਦੜਨੀਂ ਯੁਏ ਜਾਂਦਾ ਤ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਅਡਰ ਐਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਸਵਾ ਦ
ਫੰਦ ਸਣ ਨਾਰ, ਾਣੀ ਅਡਰ ਐਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਅਡਰ ਐਰਣ ਨਾਰ ਸੀ ਐੁਦ ਫਐੁਦ
ਸਨਿੱਤਯ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਸਨਿੱਤਯ ਣ ਨਾਰ ਆਣੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਰੁਏੀਆਂ ਸਚਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਐਣ
ਵਾਰੀ ਅਿੱਐ ਉੱਤ ਜ਼ਾਸਯ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ
ਫੰਦ ਸਣ ਨਾਰ, ਭਨ ਾਣੀ ਵਾਂਯ ਐਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਐਰਤਾ ਭਨ ਆਣ ਆ ਦੀ
ਤਸਸ ਸਵਚ ਰੁਏੀ  ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ੁ ਯਭੁਐ ਤ ਰਟ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ।

– 609
ਇ ਵਾਤ ਇ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਸਆਨ ਸਾਰ ਏਯਨ ਵਾਤ, ਇ ਦਾ
ਰਭ, ਅਦਫ ਤ ਸਨਭਰਤਾ ਨਾਰ ਜਾ ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਤੀਂ ਰ
ਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਾਸਸਫ ਤਏ, ਬ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਨ  ਅਏਾਰ
ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਸਭਰਣ ਦਾ ਯਭ ਾਧਨ, ਇ ਦਾ ਸਭਯਨ ਦਸਆ ਸ। ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ
ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਸਐਆ ਦਾ ਨਚੜ ੁ ਯਸਐੀ ਦਾ ਆਯਸ਼, ਦ ਸਯਪਾਂ ਸਵਚ,
ੁਐਭਨੀ ਾਸਸਫ ਦੀਆਂ ਇਸਨਾਂ ਦ ਤੁਏਾਂ ਤੀਂ ਸ਼ਟ ਸੁੰਦਾ ਸ –

– 266
❁❁❁❁❁
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਜੀ ਸਵਚ ਇਨਾਨ ਦੀ ਸਯਸਨੁਭਾਈ ਵਾਤ ਏਈ ੁ ਯ ਜਾਂ
ਪਾਯਭੂਰ ਦਯਜ ਸਨ, ਜ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ, ਭਨੁਐ ਜਾਤੀ ਦ ਨਾਭ ੰਦਸ਼ ਦਾ
ਾਯ ਜਾਂ ਤਿੱਤ ਏਸ ਜਾ ਏਦ ਸਨ।

– 266
ਇ ੁ ਯ ਜਾਂ ਪਾਯਭੂਰ ਸਵਚ, ਸਐ ਧਯਭ ਦੀ ਅਰੀਅਤ, ਸਐ ਸਪਰਾਪੀ ਤ
ਸਐ ਇਸਤਸਾ, ਬ ਏੁ ਛ ਏੁ ਿੱਜ ਸਵਚ ਦਯਮਾ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਫਿੱਧ  ਸਨ।
ਸਜ ਸਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਇ ੁ ਯਵਾਏ ਨ ਰਵਸ਼ ਏਯ ਸਰਆ ਸਵ, ਉ ਨੂੰ
ਆਣ ਧੰਨ ਬਾ ਭਝਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉ ਨ ੁ ਯ ੂ ਦੀ ਯਭਜ਼, ੁ ਯ
ਉਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਯ, ੁ ਯ ੂ ਯ ਦੀ ਏੁ ੰਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਤ, ਬ ਏੁ ਛ ਇ
ਭਸਾਂਵਾਏ ਦ ਭਝਣ ਨਾਰ ਸਾਰ ਏਯ ਸਰਆ ਸ। ਇ ੁ ਯਵਾਏ ਦ ਸਛਰ ਸਸਿੱ
‘ਸਨਯਭਰ ਏਯਭਾਂ’ ਦੀ ਭਝ ਤਾਂ ਸਯ ਇਏ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਯ ਸਸਰ ਸਸਿੱ ‘ਸਸਯ
ਏ ਨਾਭ ਜੁ’ ਫੰਧੀ ਜ ਰਤਸਪਸਭੀ ਸਐ ਏਭ ਸਵਚ ਇ ਵਰ ਨਜ਼ਯ ਆ ਯਸੀ ਸ,
ਉਸ ਇ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ਸਛਰ ਸਏ ਸਸਿੱ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਸਦਦੀ।
ਭੀਂ ਸਐ ਏਭ ਦੀਆਂ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਢਸਸੰਦੀਆਂ ਏਰਾਂ ਦਾ ਫਿੱਫ ਸੀ ਉ ਦ
ਇ ੁ ਯਵਾਏ ‘ਸਸਯ ਏ ਨਾਭ ਜੁ’ ਨਾ ਭਝਣਾ ਤ ਨਾ ਏਭਾਉਣਾ ਸਐਆਰ ਏਯਦਾ
ਸਾਂ, ਸਜ ਦੀ ਸਜੰਭਵ
 ਾਯ ਇਤਨੀ ਸਐ ਏਭ ਨਸੀੀਂ, ਸਜਤਨ ਇ ਏਭ ਦ ਸਵਦਵਾਨ ਤ
ਸਵਚਾਯਵਾਨ ਸਨ।
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ਸੰ ਬਾ ਦੀ ਤਸਸਯੀਏ ਨ ਸਐਾਂ ਸਵਚ ਫੜ ਚੰ ਨਤੀਜ ਦਾ ਏੀਤ। ਜਹਾ
ਜਹਾ ਸੰ ਬਾਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣਾ, ੁ ਯਫਾਣੀ ਤ ਏੀਯਤਨ ਨਾਰ ਰਭ, ਅਨਏ
ਏੂ ਰ ਤ ਏਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੀਂਦ, ਬ ਏੁ ਝ ਚੀਪ ਐਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਯ ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਸਣਾ ਨਤੀਜਾ ਸ, ਯ ਇ ਬ ਏੁ ਝ ਦ ਸੁੰਸਦਆਂ ਵੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ
ਦ ਏੀਂਦਯੀ ੰਦਸ਼ ‘ਸਸਯ ਏ ਨਾਭ ਜੁ ’ ਦਾ ਰਚਾਯ ਸਐ ਏਭ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਚ
ਸਏਆ।
ਅਏਾਰੀ ਰਸਸਯ ਨ ਸਐ ਏਭ ਨੂੰ ਅਨਏਾਂ ਰਾਬ ਸੁੰਚਾ ਸਨ। ਇ ਵਰ ਜ
ਜਾਯਤ, ਜਥਫੰਦੀ, ੁ ਯਦਵਾਸਯਆਂ ਦਾ ਏਭੀ ਰਫੰਧ , ਏੁ ਯਫਾਨੀ ਦਾ ਭਾਦਾ, ਦਸ਼ ਵਾ
ਦਾ ਸਆਯ, ਸਐ ਏਭ ਸਵਚ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ, ਇਸ ੂਯਫੀਯ ਆਏਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਏੁ ਯਫਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਏਾ ਸ। ਯ ਇ ਤਜਯਫ ਨਾਰ ਵੀ ਸਐ ਏਭ ਇਏ
ੂ ਯਨ ਜੀਉੀਂਦੀ ਜਾਦੀ ਏਭ ਨਸੀੀਂ ਫਣ ਏੀ। ਇ ਦੀ ਤਾਏਤ, ਜਥਫੰਦੀ ਅਤ ਪੰਡ
ਜ਼ਯੂਯ ਵਧ  ਸਨ, ਯ ਇ ਤਾਏਤ, ਜਥਫੰਦੀ ਤ ਪੰਡਾਂ ਦ ਸਛ, ਇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਏਾਫੂ
ਸਵਚ ਯਐਣ ਵਾਰਾ, ਇ ਦੀ ਯਸਸਨੁਭਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, ੁ ਯਭੁਐ ਸਦਰ ਤ ਸਦਭਾ
ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸ ਸਏਆ।
ਸਨਯਭਰ ਏਯਭ, ਸਨਯਭਰ ਸਵਚਾਯ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਸਨਯਭਰ ਸਵਚਾਯਾਂ,
ਸਨਯਭਰ ਭਨ ਜਾਂ ਸਵਤਯ ਸਦਭਾ ਤੀਂ ਦਾ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਯਭਰ ਭਨ ਜਾਂ
ਸਵਤਯ ਸਦਭਾ ਸਨਯਭਰ ਆਚਯਨ ਤੀਂ ਸੀ ਫਣਦ ਸਨ, ਸਨਯਭਰ ਆਚਯਨ ਸਨਯਭਰ
ੰਤ ਤੀਂ ਉਜਦਾ ਸ ਅਤ ਅਰ ਸਨਯਭਰ ੰਤ ‘ਅਏਾਰ ੁਯਐੁ’ ਜ ਸਨਯਭਰਤਾ
ਅਤ ਸਵਤਯਤਾ ਦਾ ਭਾ ਸ ਦੀ ੰਤ ਤੀਂ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ।
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਸਜ ਨੂੰ ੰਤ ਏਯਨ ਦਾ ਫਰ ਆ ਜਾਵ, ਉ ਦ ਭਨ ਜਾਂ
ਸਦਭਾ ਉਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ, ਜ ਸਏ ਸਵਤਯਤਾ ਦਾ ਭਾ ਸ, ਯੰ ਚੜਹਨਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਸਨਯਭਰਤਾ ਬ ਤੀਂ ਉਚ ਦਯਜ ਦੀ ਐਾਰ ਸਨਯਭਰਤਾ ਸੁੰਦੀ ਸ।
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ਇ ਸਵਚ ਇਨਾਨੀ ਸਭਰਾਵਟ ਨਸੀੀਂ ਸੁਦ
ੰ ੀ। ਇ  ਪੀਦੀ ਸਨਯਭਰਤਾ ਤੀਂ
ਉਜੀਆਂ ਸਵਚਾਯਾਂ ੂਯਨ ਸਨਯਭਰ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤ ਇਨਹਾਂ ਤੀਂ ਉਜ ਏਯਭ ਅਰ
ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸਨਯਭਰ ਸੁੰਦ ਸਨ।
ਸਨਯਭਰ ਏਯਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਉਣ ਦਾ ਸਸਰ ਤ ੂਯਨ ਤਯੀਏਾ, ਸਨਯਭਰਤਾ ਦ
ਭ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨਾਰ ਜੁੜਨ (To be one with the Infinite)ਦਾ ੂ ਯਨ
ਅਸਬਆ ਸ।
ਸਭਯਨ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯਰ ਧੁਯ ਭਯਸਏਜ਼ ਨਾਰ ਜਾਂ ਆਣ ਅੰਦਯ
ਰੁਏੀ ਚਤਨ ਏਰਾ ਨਾਰ ਇਏੁਯ ਏਯਨ ਨੂੰ ਆਐਦ ਸਨ । ਇਏ ਤਯੀਏਾ ਸ, ਇਏ
ਜਾਚ ਸ, ਇਏ ਆਯਟ ਸ ਜ ਸਏ ਸਸੰਦ
ੁ ਤਾਨ ਦ ੁਯਾਣ ਸਯਸ਼ੀਆਂ ਨ ਈਜਾਦ ਏੀਤਾ
ਅਤ ਸਜ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਨ ਆ ਏ ਪਯ ੁਯਜੀਤ ਏਯ ਏ ਭੁਏੰਭਰ ਫਣਾਇਆ।

761
ਸਭਯਨ ਦ ਦਵਾਯਾ ਇਨਾਨ ਆਣ ਯਿੱਫ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸਵਚ, ਜਦ ਵੀ ਜੀਅ
ਚਾਸ ਸੁੰਚ ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਜੀਅ ਚਾਸ ਉਥ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ। ਇ
ਆਤਸਭਏ ਭਰ ਸਵਚ ਜ ਜ ਯਸਸਨੁਭਾਈ(inspiration)ਉਜਦੀ ਸ ਉ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ
ਸਵਚ ਜ ਏਯਭ ਏੀਤ ਜਾਣ, ਉਸ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸਨਯਭਰ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਇ
ਵਾਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨਾਰ ਅਬਦ ਸਇਆ ਜ ਸਵਿੱਤਤ
ਰ ਾ ਭਨ ਸਵਚ ੁਤ ਸਧ ਦਾ
ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ਰਯ
 ਣਾ ਅਨੁਾਯ ਏਯਭਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਣਾ ਤ ਸਜ਼ੰਦੀ ਫਤੀਤ ਏਯਨੀ,
ਾਸਯਆਂ ਧਯਭਾਂ ਤੀਂ ਉੱਤਭ ਤ ਰਸ਼
 ਟ ਧਯਭ ਸ।

17

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ

– 266
❁❁❁❁❁

18

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ

1003
ਸਭਯਨ ਦ ਦੁਸਨਆਵੀ ਅਤ ਆਤਭਏ ਅਨਏ ਾਇਦ ਸਨ। ਇਸ ਇ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਵੀ ਅਤ ਅਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਵੀ ੂ ਯਾ ਸਾਈ ਸੁੰਦਾ ਸ।

825

661

263
ਇ ਵਾਤ ਇਸ ਸਐਆਰ ਸਏ ਬਜਨ, ਫੰਦੀ, ਸਭਯਨ ਵਾਰਾ ਆਤਭਏ
ਉਨਤੀ ਤਾਂ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ਯ ਦੁਸਨਆਵੀ ਤਯਿੱਏੀ ਸਵਚ ਏਈ ਸਾਇਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ,
ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਸਵਯੁਧ ਸਐਆਰ ਸ।

403
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522
ਸਭਯਨ ਦ ਾਇਦ ਸਤੰਨਾਂ ਸਸਸਆਂ ਸਵਚ ਵੰਡ ਜਾ ਏਦ ਸਨ –
1) ਆਣ ਸਨਤ ਦ ਾਇਦ।
2) ਬਾਈਚਾਯਏ, ਯਫ ਾਂਝ ਜਾਂ ਭਾਜਏ ਾਇਦ।
3) ਆਤਭਏ ਾਇਦ।
ਜਏਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਸਯ ਸਨਜ ਦ ਾਇਦ ਭੁਐ ਯਐ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ
ਇ ਵਯੀ ਰਾਬਦਾਇਏ ਚੀਜ਼ ਸਯ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ਆਵੀ।
(1) ਸਭਯਨ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਦੁਸਨਆਵੀ ਯਜ਼ ਸਨਬਾਣ ਦ ਸਜ਼ਆਦਾ
ਮ

ਫਣਾ

ਸਦੰਦਾ

ਸ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ

ਉਚ ਦਯਜ ਦਾ

ਵਾਯੀ

(Businessman), ਉਚ ਦਯਜ ਦਾ ਵਿੱਈਆ, ਉਚ ਦਯਜ ਦਾ ਸਾਸੀ ਫਣ
ਏਦਾ ਸ। ਦੁਨੀਆਦਾਯੀ ਦ ਸਯ ਸਸਰੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤਯ ਤ ਸਨਬਾਣ ਦ ਰਾਇਏ ਸ
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਏਾਯਨ ਇਸ ਸ ਸਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਭਨ ਇਏਾਯ ਏਯਨ
ਦਾ ਵਿੱਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਏਾਯ ਭਨ ਤੀਂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਇਯਾਦਾ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇਏਾਯ
ਭਨ ਤ ਭਜ਼ਫੂਤ ਇਯਾਦ ਨਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਜ ਏੰਭ ਏਯ, ਉ ਸਵਚ ਪਰਤਾ ਸੁੰਦੀ
ਸ। ਇਸ ਦਵੀਂ ਐੂਫੀਆਂ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਦੁਸਨਆਵੀ ਤ ਆਤਭਏ ਤਯਿੱਏੀ ਦਾ ਯਾਜ਼ ਸਨ,
ਇ ਰਈ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਜ ਏੰਭ ਨੂੰ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ਉ ਸਵਚ ਆਭ ਰਏਾਂ
ਨਾਰੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਰਤਾ ਰਾਤ ਏਯਾ। ਇਥ ਇਸ ਿੱਰ ਮਾਦ ਯਐਣ ਵਾਰੀ ਸ ਸਏ
ਭਨ ਦੀ ਇਏਾਰਤਾ ਨਾਰ ਸਯ ਇਏ ਏੰਭ ਏੀਸਤਆਂ, ਇਏਾਰਤਾ ਦੀ ਭਸ਼ਏ ਵੀ ਵਧਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ ਾਯ ਏੰਭਾਂ ਸਵਚ ਵੀ ਪਰਤਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
20
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ਢਾਸਰਆਂ ਆਦਭੀ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਤਾਏਤ ਵਧਾਂਦਾ ਤ
ਇਏਾਰਤਾ ਦੀ ੂਯਨਤਾ ਵਰ ਏਦਭ ਉਠਾਉੀਂਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।
(2) ਦੁਸਨਆਵੀ ਏਾਭਮਾਫੀ ਵਾਤ ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਯੀਯ ਦਾ ਅਯ ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਸਦਭਾ ਦਾ ਤੰਦਯੁਤ ਸਣਾ ਵੀ ਸਨਸਾਇਤ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ। ਯੀਯਏ
ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਯਜ਼ ੂ ਯਾ ਏਯਨੀਂ ਯਏਦੀਆਂ ਸਨ, ਉ
ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਦੀਆਂ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਸਜਸਾ ਸਏ ਐੁਦਯਜ਼ੀ, ਰਾਰਚ, ੁ ਿੱਾ, ਈਯਐਾ ਆਸਦ
ਇਨਾਨ ਦ ਏੰਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਣੀਂ ਯਏਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਸਨਆਵੀ ਏਾਭਮਾਫੀ ਵਾਤ ਤਨ
ਅਤ ਭਨ ਦਸਾਂ ਦੀ ਅਯਤਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ। ਯੀਯ ਵੀ ਚੁਤ, ਚਰਾਏ, ਤੰਦਯੁਤ,
ਸਭਸਨਤੀ ਅਤ ਏਭਾਇਆ ਸਇਆ ਅਤ ਭਨ ਤ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਵੀ ਨਯ ਤ
ਸਵਤਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਸਜਭਾਨੀ ਵਯਸਜ਼ਸ਼ ਯੀਯ ਨੂੰ ਅਯ ਯਐਦੀ
ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਭਨ ਨੂੰ ਅਯ ਅਤ ਸਨਯਭਰ ਫਣਾਉੀਂਦਾ ਸ।
ਅਜ ਏਰ ਿੱਛਭ ਦ ਸਵਚਾਯਵਾਨ ਤਾਂ ਇ ਨਤੀਜ ਤ ਸੁੰਦ ਸਨ ਸਏ ਇਨਾਨ
ਦ ਯੀਯ ਦੀ ਤੰਦਯੁਤੀ ਵੀ ਉ ਦ ਭਨ ਜਾਂ ਸਐਆਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਯੁਤੀ ਤ ਸਨਯਬਯ
ਸੁੰਦੀ ਸ। ਤੰਦਯੁਤੀ ਵਾਤ ਸਦਭਾ ਦਾ ਸਜਭ ਨਾਰੀਂ, ਭਨ ਦਾ ਤਨ ਨਾਰੀਂ ਅਯ
ਸਣਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਇ ਦਾ ਏਾਯਨ ਇਸ ਦਸਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਭਨ ਯੀਯ
ਉਤ ਸਯ ਵਏਤ ਅਯ ਾਂਦਾ ਸ(Mind reacts on body), ਨਏ, ਐੁਸ਼,
ਫਸਏਯ, ਫ-ਯਵਾਸ, ਸਨਡਯ, ਾ ਸਦਰ ਤ ਸਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰ ਆਦਭੀ ਦਾ
ਯੀਯ ਦਾ ਅਯ ਯਸਾ, ਫਸੁਤ ਟ ਫੀਭਾਯ ਸਵਾ ਅਤ ਾੀ ੀ,
ਸਚੰਤਾਵਾਨ, ਏਾਇਯ, ਐੁਦਯਜ਼, ਨਯਤ ਏਯਨ ਵਾਰ ਤ ਰਾਰਚੀ ਆਦਭੀ ਦਾ ਯੀਯ
ਆਭ ਏਯ ਏ ਫੀਭਾਯ ਯਸਾ।
ਇ ਸਐਆਰ ਅਨੁਾਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਦਭਾ ਅਤ ਯੀਯ ਦਸਾਂ ਦ
ਤੰਦਯੁਤ ਯਐਣ ਸਵਚ ਸਾਈ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ, ਜਤ ਦੀ
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ਭੂਰ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇਏੁਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਏਯਏ ਇ
ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀਆਂ ਐੂਫੀਆਂ ਤ ਸ਼ਏਤੀ, ਅਸਬਆੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਉ ਦ ਸਵਤ
(capacity)ਅਨੁਾਯ ਰਵਸ਼
 ਸਣ ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਬਆੀ ਸਵਚ ਇ
ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਾਯ ਸਵਚੀਂ ਐੂਫੀਆਂ ਤ ਤਾਏਤਾਂ ਸਐਿੱਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਏਫੂਰ ਏਯਨ ਦੀ
ਸਜਤਨੀ ਵੀ ਤਾਏਤ ਸਵ ਜਾਂ ਸਜਤਨੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸਵ, ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਐਿੱਚ ਏਦਾ ਸ,
ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ ਅਥਾਸ ਾਯ ਅਸਬਆੀ ਦ ਭਨ ਨਾਰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ
ਸ, ਸਜਵੀਂ ਫੁਰਫੁਰ ਨਾਰ ਭੁੰਦਯ ਮਾ ਸਜਵੀਂ ਅਰਏਟਸਯਏ ਦ ਿੱਐ ਨਾਰ ਸਫਜਰੀ ਦਾ
ਏਯੰਟ, ਜਾਂ ਇਏ ਨਦੀ ਸਏਨਾਯ ਦਯਐਤ। ਸਜਵੀਂ ਦਯਐਤ ਆਣੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਯਾਸੀੀਂ ਨਦੀ
ਸਵਚੀਂ ਾਣੀ ਸਐਿੱਚ ਸਐਿੱਚ ਏ ਆਣ ਤਨ, ਸ਼ਾਐਾਂ ਤ ਿੱਸਤਆਂ ਨੂੰ ਸਯਾ ਬਯਾ ਏਯਦਾ ਸ,
ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਅਥਾਸ ਜਤ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਾਯ ਨੂੰ, ਆਣ ਰਾਣਾਂ
ਨੂੰ, ਆਣ ਸਐਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ ਤਯਤਾਜ਼ਾ ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਭਨ
ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਤ ਸਨਯਭਰ ਸੁੰਦਾ ਜਾਵ ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ, ਤਨ ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਤ ਤੰਦਯੁਤ ਸੁੰਦਾ
ਚਰਾ ਜਾਵਾ। ਭਨ ਤ ਤਨ ਤੰਦਯੁਤ ਸਣ ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਬ ਏੰਭਏਾਯ ਪਰ ਤ ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰਦ ਯਸਸਣ। ਅਰ ਤ ਿੱਏੀ ਏਾਭਮਾਫੀ ਦਾ ਇਸ ਵਡਾ
ਯਾਜ਼ ਸ।
(3) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਭਨ ਤਯੰਾਂ, ੰਏਰਾਂ, ਪੁਯਸਨਆਂ
ਤ ੂ ਯਾ ਅਐਸਤਆਯ ਸਾਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਉਸ ਭਨ ਮਾ ਸਐਆਰਾਂ ਦਾ
ੁ ਰਾਭ ਫਣ ਏ ਨਸੀੀਂ, ਫਰਸਏ ਭਾਰਏ ਫਣ ਏ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨ ਸਵਚ ਭਰੀਨ ਤ
ਨੁਏਾਨ ਦਣ ਵਾਰੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਜਾਂ ਸਐਆਰ, ਮਾਨੀ ਡਯ, ਸਚੰਤਾ ਉਦਾੀ, ਸਨਯਾਤਾ
ਉਤੰਨ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸਣ ਸਦੰਦਾ, ਅਤ ਸਭਸ਼ਾ ਭਨ ਸਵਚ ਸਵਤਯ ਅਤ ਰਾਬਦਾਇਏ
ਤਯੰਾਂ, ਸਜਸਾ ਸਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਐੁਸ਼ੀ, ਧੀਯਜ ਸਨਯਬਤਾ, ਰਭ ਆਸਦ ਦਾ ਏਯ ਏਯ ਏ
ਆਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ੂ ਯਨ ੁਐੀ ਫਣਾ ਏ ਯਐਦਾ ਸ। ਆਭ ਇਨਾਨ ਆਣ ਭਨ ਅਤ
ਭਨ ਤੀਂ ਦਾ ਸ ਸਐਆਰਾਂ ਦ ੁ ਰਾਭ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਜ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਭਾੜ ਪੁਯਨ ਉਠਣ ਤਾਂ
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ਦੁਐੀ, ਜ ਚੰ ਪੁਯਨ ਉਠਣ ਤਾਂ ੁਐੀ ਸ ਫਠਦ ਸਨ, ਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ
ਪੁਯਸਨਆਂ ਦ ਉਤਤੀ ਦ ਯਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਝ ਏ ਭਾੜ ਪੁਯਨ ਭਨ ਸਵਚ ਦਾ ਸੀ ਸਣ
ਨਸੀੀਂ ਸਦੰਦਾ। ਇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਭਸ਼ਾ
ਚੜਹਦੀਆਂ ਏਰਾਂ ਸਵਚ ਐਡਦਾ ਸ।
(4) ਜਦ ਭਟਯ ਦੀ ਫਟਯੀ ਸਡਚਾਯਜ ਸ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਸਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ
ਰਾ ਏ ਉ ਨੂੰ ਪਯ ਯੀਚਾਯਜ ਏਯ ਰਈਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਵੀ ਆਣੀ
ਯਜ਼ਾਨਾ ਥਏਾਵਟ ਨੂੰ ਜਤ ਦੀ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਇਏੁਯ ਏਯਦ, ਭੁੜ ਚਾਯਜ ਏਯ
ਰੀਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਆਣ ਨਯਵ ਸਟਭ (nervous system) ਨੂੰ ਯਜ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਫਣਾ ਰੀਂਦਾ ਸ, ਆਣ ਯਜ਼ਾਨਾ ਐਯਚ(wastage) ਨੂੰ ਨਵੀੀਂ ਜੀਵਨ
ਯਅ ਨਾਰ ਨੀਂ ਫਯ ਨੀਂ ਏਯ ਰੀਂਦਾ ਸ।

– 743
ਇ ਸਐਆਰ ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਇਏ ਫੜੀ ਬਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀ (ਟਸਨਏ) ਾਫਤ
ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਜ਼ਯੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਸਯਪ ਤੰਦਯੁਤ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਯਐੀ ਜਾ ਏਦੀ, ੀਂ
ਵਧਾਈ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। ਉਭਯ ਸਜਤਨੀ ਰੰੀ ਚਾਸ ਸ ਏਦੀ ਸ। ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਫੰਧੀ ਸੀ ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ –

– 1418
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– 496
(5) ਜਤ ਦੀ ਅਨੰਦਭਈ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਇਏ ਯ, ਭਨਤਾ, ਫਰਵਾਸੀ, ਤ
ਐੜ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਇ ਵਾਤ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ੁਯਐ ਸਭਸ਼ਾ ਇਏ ਤਾਯ,
ਇਏ ਯ ਤ ਭਨਤਾ ਦ ਦਯਜ ਸਵਚ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਭਨ ਦੀ
ਭਾਨਤਾ(equilibrium)ਏਦੀ ਉਐੜਦੀ ਨਸੀੀਂ, ਏਦੀ ਡਰਦੀ ਨਸੀੀਂ। ਜ ਏਦੀ
ਸਸਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸਏ ਦੁਯਟਨਾ ਦ ਏਾਯਨ ਉ ਦਾ ਭਨ ਡਰ ਵੀ ਜਾ
ਤਾਂ ਅਸਬਆ ਦ ਜ਼ਯੀ ਇਏ ਯ ਤ ਭਾਨਤਾ ਦ ਦਯਜ ਉਤ ਸੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ ਦੁਐਾਂ, ਬੁਐਾਂ, ਭੁੀਫਤਾਂ ਸਵਚ ਸਡਦਾ ਨਸੀੀਂ, ਸਨਯਾ
ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਅਤ ੁਐਾਂ ਏਾਭਮਾਫੀਆਂ ਤ ਸਏੂ ਭਤ ਦ ਵਏਤ ਭਗ਼ਯੂਯ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ,
ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਆਤਭ ਭਾਯ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰ ਾਂਧੀਆਂ ਵਾਤ
ਡਰਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦਵੀਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਭਾੜੀਆ ਸਨ।
(6) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਭ ਤਯ ਤ ਫੀਭਾਯ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ,ਯ ਜਏਯ ਏਦੀ
ਸਵ ਵੀ ਤਾਂ ਫਯ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਏਟਯਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਮਾ ਟ ਤੀਂ ਟ ਦਵਾਈਆਂ
ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਫਸਠਆਂ ਐੁਦ-ਫ-ਐੁਦ ਯਾਜ਼ੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ
ਏਾਯਨ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਜਤ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਰੁਏੀ ਚਤਨਾ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਫੀਭਾਯੀ,
ਅਯਤਾ, ਦੁਐ ਤਏਰੀ, ਸਾਦਸਆਂ ਅਤ ਸਯ ਭਾਮਾ ਦੀਆਂ ਅਨਏ ਦੁਯਟਨਾਵਾਂ
ਦਾ ਤਾ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਸਆਨ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਭਸ਼ਾਂ ਨਵੀੀਂ ਨਯਈ,
ਰੰਨਤਾ ਤ ਸਐੜਾ ਸਵਚ ਸਟਏੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਤ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜਦ ਵੀ ਇ
ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਛੀਂਸਦਾ ਸ, ਇ ਦੀ ਾਯੀ ਅਯਤਾ ਫੀਭਾਯੀ ਆਸਦ ਸਛੰਨ ਸਵਚ
24
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ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਾਯ ਨਾਰ ਛਸਸਆਂ ਰਸਾ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਤਵੀਂ ਯਫ ਜੀ
ਨਾਰ ਛਸਸਆਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਯਿੱਫ ਜੀ ਵਯਾ ੁਐੀ ਸਨਯਬ ਅਤ ਅਯ ਸ
ਜਾਂਦਾ ਸ-

– 262
(7) ਸਜ ੁਐ ਤ ਐੁਸ਼ੀ ਵਾਤ ਾਯਾ ੰਾਯ ਤਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਅਤ ਉ
ਤ ਯਛਾਸਵਆਂ ਨੂੰ ੁ ਟ ੁ ਟ ਪੜਦਾ ਤ ਜਪੀਆਂ ਾਂਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸ, ਉ ਯਭ ੁ ਐ
ਦ ਸਯ ਵਏਤ ਨੜ ਯਸਸਣ ਏਯਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ੂਯਨ ੁਐ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਤ
ਭਸਾਂ ਯ ਨੂੰ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਜ ੁਐ ਾਤਸ਼ਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਫੰਦਏ
ੂ ਾਂ, ਪਜਾਂ, ਯਾਸਰਆਂ ਨਾਰ
ਏਾਇਭ ਏੀਤ ਯਾਜ ਸਵਚੀਂ ਨਸੀੀਂ ਰਿੱਬਦਾ, ਉਸ ੁਐ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਣ
ਅੰਦਯੀਂ ਭਾਣਦਾ ਤ ਾਤਸ਼ਾਸਾਂ, ੁਰਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜਾਂ ਤ ਸਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਯਸਭੰਸਦਆਂ
ਏਯਦਾ ਸ।
(8) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਏਦੀ ਇਏਿੱਸਰਆਂ ਨਸੀੀਂ ਭਝਦਾ।
ਉਸ ਸਜਥ ਜਾਵ ਉ ਦਾ ਯਾਐਾ ਤ ਸਦਰ ਰਚਾਵਾ ਯਿੱਫ ਉ ਦ ਨਾਰ, ਅੰ ੰ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ।

-677
ਜਦ ਦੁਸ਼ਭਣ ਯ ਰਣ ਤਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਐਦਾ ਸ-

1155
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ਜਦ ਦੁਸ਼ਭਣ ਚਾਯੀਂ ਤਯ ਤੀਂ ਵਾਯ ਏਯਨ ਤਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਭਾਣ ਨਾਰ
ਆਐਦਾ ਸ-

ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਾਏ ਫੰਧੀ ਾਥ ਛਿੱਡ ਜਾਣ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ
ਫਯਾਂਧਾ ਨਸੀੀਂ, ਉਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਣ ਯਭ ਸਭਿੱਤਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੰ
ਦਾ ਆਣ ਨਾਰ ਦਐਦਾ ਸ ਅਤ ਭਾਮਾ ਦ ਝੂਠ ਸਯਸ਼ਸਤਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਨਾਰ ਏਰਰ ਏਯਦਾ ਤ ਜੀਅ ਯਚਾਂਦਾ ਸ।

498
(9) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਫੁਝਾਯਤ (Riddle of life) ਐਤਭ ਸ
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਉਸ ਸਜ਼ੰਦੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਏ ਉਸ ਵਾਤਵ ਸਵਚ ਸ, ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਰੀਂਦਾ
ਸ। ਉਸ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ਭਏਦ ਤੀਂ ਜਾਣੂ ਸ ਏ ਉ ਨੂੰ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਸਵਚ
ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਆਭ ਰਏਾਂ ਵਾਂਯ ਡਾਵਾਂਡਰ ਨਸੀੀਂ ਸਪਯਦਾ, ਭਾਂ ਨਸੀੀਂ ਵਾਂਦਾ,
ਸਜਨਹਾਂ ੰਫੰਧੀ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ-

-411(10)
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਅਤੁਿੱਟ ਐਜ਼ਾਨ ਆਣ ਅਿੱ ਸਿੱਛ
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ਸਪਯਦ ਦਐਦਾ ਸ। ਇ ਵਾਤ ਵਰ, ਪਯਫ, ਧਐ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਇਏਤਰ ਏਯਨੀ ਉ
ਨੂੰ ੁਿੱਝਦੀ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਉਸ ਭਝਦਾ ਸ –

– 461
ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਸਵਾ ਦਾ ਐਜ਼ਾਨਾ ਅਐੁਿੱਟ ਸਣ ਏਯ ਏ ਏਈ ਵੀ ਇਨਾਨ ਸਵਾ ਨੂੰ
ਜੜਨ, ਇਏਿੱਸਠਆਂ ਏਯਨ ਜਾਂ ਆਣ ਏਫਜ਼ ਸਵਚ ਸਰਆਉਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਨਸੀੀਂ
ਏਯਦਾ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਭਾਮਾ ਦ ਅਤੁਿੱਟ ਐਜ਼ਾਨ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣ
ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੁਐ ਆਣੀ ਇਿੱਸਛਆ ਦ ਅਧੀਨ ਦਐਦਾ ਸ, ਇ
ਵਾਤ ਸਏ ਨੂੰ ਜਿੱਪਾ ਨਸੀੀਂ ਭਾਯਦਾ, ਸਏ ਵਰ ਅਿੱਐ ਚੁਏ ਏ ਨਸੀੀਂ ਤਏਦਾ, ਸਏ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਯ ਸਠ ਨਸੀੀਂ ਸਰਆਉੀਂਦਾ।
(11) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਸਿੱਥ ਇਏ ੀ ਜੁਤ (formula)ਆ ਜਾਂਦੀ
ਸ ਸਏ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਭੁਸ਼ਏਰਾਂ, ਤਏਰੀਪਾਂ, ਏੜਾਂ ਵਰ, ਉ ਨੂੰ
ਫਐਪ ਵਯਤਦਾ ਤ ਬਨਾਂ ਤ ਪਤਸਸ ਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਿੱਧ ਉਤ ਫਯਵਾਸ ਤੁਯੀ ਜਾਂਦਾ
ਸ। ਇਸ ਜੁਤੀ ਉ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਸਵਚੀਂ ਸੀ ਸਿੱਥ ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਸਯੀ ਬਜਨ ਦਾ ਪਰ
ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਭਯਿੱਥਾ ਤ ਾ ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਤਏਰੀਪਾਂ
ਦ ਵਰ ਉਸ ਬ ਦੁਸਨਆਵੀ ਚਾਯ, ਇਰਾਜ, ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਛਿੱਡ ਏ ਇਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ
ਭਸਾਂਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਵਯਤੀਂ ਸਵਚ ਸਰਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਤਏਰੀਪਾਂ ਵਰ ਸਵਾ ਇ
ਆਤਭਏ ੁ ਯ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਮਾਦ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ।

– 498
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– 866

– 866

– 193
(12) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਵਚ ੀ ਯਭ ਸ਼ਏਤੀ (Power of
discrimination) ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਸਜ ਨਾਰ ਉਸ ਦੂਯ ਆਦਭੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤ
ਤਾੜਨ ਸਵਚ ਉਤਾਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਉਸ ਸਏ ਆਦਭੀ ਤੀਂ ਦਸਨਆਵੀ
ਏਾਯ-ਸਵਸਾਯ ਸਵਚ ਵੀ ਤ ਰਭਾਯਥ ਸਵਚ ਵੀ ਧਐਾ ਨਸੀੀਂ ਐਾਂਦਾ।

–8
ਧਐਾ ਐਾਣ ਵਾਰ ਆਦਭੀ ਸਵਚ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਏੁ ਝ ਨਾ ਏੂ ਝ ਰਾਰਚ ਸਵ। ਫਯ
ਰਾਰਚ ਦ ਆਦਭੀ ਧਐਾ ਫਸੁਤ ਟ ਐਾਂਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਵਚ ਰਾਰਚ
ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ, ਇ ਵਾਤ ਉ ਨੂੰ ਏਈ ਧਐਾ ਨਸੀੀਂ ਦ ਏਦਾ। ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਉਤ ਭਾਮਾ ਦਾ ਪਯਫ, ਭਏਯ, ਛਰ, ਚਏਭ, ਸਜਨਹਾਂ ਨਾਰ ਸਏ ਉਸ ੰਾਯੀ
ਰਾਰਚੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ ਫਾ ਸਦਐਾ ਏ ਸਭਸ਼ਾ ਧਐ ਦੀਂਦੀ ਸ, ਏੁ ਝ ਅਯ ਨਸੀੀਂ
ਏਯਦ। ਉਸ ਇਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਧਐਾ-ਯੂਪ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਾਮਾ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਇ ਵਾਤ
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ਧਐਾ ਦੀਂਦੀ ਸ, ਸਨਯਾ ਏਯਦੀ ਸ, ਆਣ ੁਜਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਠਏਯਾਂ ਭਾਯਦੀ ਸ ਤਾਸਏ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਸਆਨਤਾ ਦੀ ਅਿੱਐ ਐੁਰਹ ਤ ਆਤਭਏ ਸਸ਼ ਆਵ। ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਭਏ
ਸਸ਼ ਆ ਜਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਵਾਤ ਭਾਮਾ ਦਾ ਏਈ ਐਤਯਾ, ਏਈ ਡਯ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ।ਉਨਹਾਂ
ਵਾਤ ਭਾਮਾ ਦੀ ਬੁਿੱਐ ਐਤਭ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ੀਂ ਭਾਮਾ ਤੀਂ ਅਰ ਯਸਸ ਏ ਭਾਮਾ
ਤੀਂ ਨਏਯਾਂ ਵਾਰ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯਾਂਦ ਸਨ-

– 510

231

– 1217
(13) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰੀਅਤ, ਯਭ ੁਐ ਨਾਰ ਜੁੜ
ਏ ਇੰਦਯੀਆਂ ਦ ਯਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿੱਏਾ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਾਾਂ, ਸਵਏਾਯਾਂ,
ਭੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਿੱਤ ਏ ਇਏ ਅਟਿੱਰ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਇੰਦਯੀਆਂ ਦ ਯ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਜਨਭ ਜਨਭਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਯਾਂ ਬਾਣ ਰ
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ਜਾਂਦ ਸਨ। ਆਣ ਸਯਦ ਭਿੱਏੜੀ ਦਾ ਜਾਰ ਰਦ ਸਨ ਸਜਨਹਾਂ ਸਵਚੀਂ ਸਭਯਨ ਦੀ
ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸਨਏਰ ਏ ਉਸ ਸਭਸ਼ਾ ਰਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
(14) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜਤ ਤ ਾਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਭਸਸਫੂਫ ਅਤ ਸਭ-ਯਾਜ਼
ਸ ਜਾਣ ਏਯਏ ਾਯ ਜਤ ਨੂੰ ਆਣੀ ਭਰਏੀਅਤ ਭਝਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਸਏ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮ ਜਿੱਪ ਨਸੀੀਂ ਭਾਯਦਾ, ਆਣੀ ਰੜ ਤੀਂ ਵਧੀਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਨਸੀੀਂ
ਏਯਦਾ, ਉ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਬਯ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਯਿੱਫ ਜੀ ਵਯਾ ਫਰਵਾਸ ਅਤ ਫ-ਭੁਥਾਜ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।

263
ਉ ਨੂੰ ੀ ਅਟਰ ਤ ੂਯਨ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਸਾਰ ਸੁੰਦੀ ਸ ਸਜ ਦ ਾਸਭਣ
ਏੁ ਰ ਜਤ ਤ ਜਤ ਦ ਾਤਸ਼ਾਸ ਸਬਐਾਯੀ ਜਾਦ ਸਨ, ਏੁ ਰ ਜਤ ਦ ੁਐ
ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਆਯਜ਼ੀ ਤ ਸਪਿੱਏ ਫਾਰਾਂ ਦ ਸਐਡਾਉਣ ਬਾਦ ਸਨ। ਭਾਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਭੰਣ ਫੰਧੀ, ਸਭਯਨ ਫੰਧੀ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਭਨ ਦੀ ਅਜੀਫ ਅਵਥਾ
ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਆਐਦਾ ਸ –

481
ਭਾਮਾ ਤੀਂ ਫਰਵਾਸ ਸ ਜਾਣ ਨਾਰ ਸੀ ਭਾਮਾ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਅਿੱ
ਸਛ ਸਪਯਨ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ । ਇਸ ਇਏ ਆਤਭਏ ਸਨਮਭ ਸ ਸਏ ਭਾਮਾ ਦ ਸਛ
ਦਸੜਆਂ ਭਾਮਾ ਅ ਅ ਨਿੱਦੀ ਸ, ਯ ਇ ਦਾ ਸਐਆਰ ਛਸਡਆਂ ਆ ਰੜ
ਅਨੁਾਯ ਸਭਰਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।
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– 891
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਫਯਵਾਸੀ ਜਾਂ(Indifference) ਦ ਏਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਾਈ
ਨੂੰ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤ ਸਭਸ਼ਾ ਵਯਤੀਂ ਸਵਚ ਸਰਆ ਏ ਉ ਤੀਂ ਪਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦਾ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਫਯਵਾਸੀ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਅਣਸਸਰੀ(Neglect) ਜਾਂ ਅਵਰਾਨ
(Carelessness) ਨਸੀੀਂ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ, ੀਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਵਚ ਇਏ
ਯਿੱਫੀ ਫਯਵਾਸੀ(divine indifference) ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਸਜ ਏਯ ਏ ਉਸ
ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਾਤਸ਼ਾਸ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ।

1266
(15) ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਸਏ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ, ਸਏ ਨਾਰ
ਈਯਐਾ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਸ ਸਨਯਬ ਅਤ ਸਨਯਵਯ ਜਤ ਅਰੀਅਤ ਨਾਰ
ਇਏਸਭਏ ਸ ਸਆ ਸੁੰਦਾ ਸ।

1427
ਡਯ ਉ ਨੂੰ ਬਾਦਾ ਸ ਜ ਸਏਤ ਏਈ ਆਣ ਨਾਰੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾਏਤਵਯ ਤ
ਆਣ ਨਾਰੀਂ ਅਰ ਦੂਯ ਨੂੰ ਦਐ। ਜਦ ਸਵਾ ਏ ਚੀਜ਼ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਸਦਿੱ ਸੀ
ਨਾ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਡਯ ਸਏ ਨੂੰ ਸਏ ਏਰੀਂ ਆਵ? ਵਯ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਪਰਾਪੀ ਸ। ਸਜਥ
ਦ ਸਣ, ਦਵਤ ਸਵ, ਉਥ ਈਯਐਾ ਵਯ-ਸਵਯਧ ਸ ਏਦ ਸਨ, ਯ ਸਜਥ ਦਵਤ ਸਭਟ
ਜਾਵ, ਏਤਾ ਸੀ ਏਤਾ ਯਸਸ ਜਾਵ ਉਥ ਵਯ, ਸਵਯਧ, ਡਯ, ਫਇਤਫਾਯੀ ਦੀ
ੁ ੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ।
31

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ

– 11

– 192
ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਸਿੱਥ, ਯਾਂ ਨਾਰ ਏਦੀ ਵਯ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ, ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਅਿੱਐਾਂ ਏੰਨਾਂ
ਨਾਰ ਏਦੀ ਈਯਐਾ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦੀਆਂ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਸਜ ਨ ਇ ੰਾਯ ਨੂੰ ਆਣ
ਅਸਬਆ ਤਜਯਫ ਨਾਰ ਇਏ ਯਿੱਫ ਤੀਂ ਉਤੰਨ ਸਇਆ ਵਐ ਸਰਆ ਸਵ, ਉ ਦੀ
ਏਦੀ ਸਏ ਨਾਰ ਵਯ-ਸਵਯਧ-ਈਯਐਾ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ। ਉਸ ਬ ਭੁਐਤਸਰਪ ਸ਼ਏਰਾਂ
ਸਵਚ, ਬ ਬਾਂਤ ਬਾਂਤ ਦ ਨਭੂਨ ਤ ਵੰਨੀਆਂ ਸਵਚ ਏਤਾ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯਦਾ ਸ
(He sees unity underneath all diversity)। ਉਸ ਸਪਯ ਰੰਨ ਸ ਏ
ਆਐਦਾ ਸ-

– 1299
ਸਜ ਵਏਤ ਭਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰਤ ਸ ਜਾਵ, ਸਜ ਦਾ ਅਯ(reaction)
ਜ਼ਾਸਸਯ ਸਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।  ਆਦਭੀ ਨਾਰ ਏੁ ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਆਯ ਏਯਨ ਰ
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਫਾਨ ਆਣ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਦੁਸ਼ਭਨ ਸਭਤਯ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ। 
ਇਨਾਨ ਨਾਰ ਇਨਾਨ ਤੀਂ ਛੁਟ ਸਯ ਜੀਆ ਜੰਤ ੰਛੀ ਜਾਨਵਯ ਵੀ ਸਆਯ ਏਯਨ
32
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ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਥੀਂ ਤਏ ਸਏ ਐਤਯਨਾਏ ਜਾਨਵਯ ਵੀ ਉ ਨੂੰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਆਐਦ।
ਇਏ ਭਸਾਤਭਾ ਜੰਰ ਸਵਚ ੰਸਧਆ ਵਰ ਇਏ ੁ ਪਾ ਸਵਚ ਵੜ ਏ ਬਜਨ ਏਯਨ ਰ
। ਅਰ ਸਵਚ ਇ ੁ ਪਾ ਸਵਚ ਸ਼ਯ ਅਤ ਸ਼ਯਨੀ ਯਸਸੰਦ ਸੁੰਦ ਨ। ਯਾਤ ਦ ਭੀਂ
ਜਦ ਸ਼ਯ ਤ ਸ਼ਯਨੀ ਫਾਸਯੀਂ ਵਾ ਆ ਤਾਂ ੁ ਪਾ ਸਵਚ ਭਸਾਤਭਾ ਫਠ ਦਐ ਏ
ਅੰਦਯ ਆਉਣ ਦੀ ਫਜਾ ੁ ਪਾ ਦ ਫਾਸਯ ਸਪਯਦ ਯਸ ਅਤ ਾਯੀ ਯਾਤ ਇ ਤਯਹਾਂ
ੁ ਜ਼ਾਯ ਸਦਤੀ। ਵਯ ਜਦ ਭਸਾਤਭਾ ੁ ਪਾ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਸਨਏਰ ਤਾਂ ਆਜੜੀਆਂ ਨ
ਦਸਆ ਸਏ ਉ ੁ ਪਾ ਸਵਚ ਤਾਂ ਸ਼ਯ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਤੁੀੀਂ ਉ ਸਵਚ ਸਏਵੀਂ ਯਾਤ
ੁ ਜ਼ਾਯੀ? ਭਸਾਤਭਾ ਨ ਦਸਆ ਸਏ ਯਾਤੀੀਂ ਯਿੱਫ ਦ ਸਆਯ ਆਉੀਂਦ ਤਾਂ ਯਸ ਸਨ ਯ
ਰਾਸੁਣ ਦ ਆਦਯ ਦ ਸਐਆਰ ਨਾਰ ਅੰਦਯ ਨਸੀੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਏਆ ਭਨੂੰ ਇਏ
ੁ ਯਸਐ ਨ ਦਸਆ ੀ।
❁❁❁❁❁
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦ ੰਨ ੰਨ ਤ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ
ੁਐ ਉਜਦਾ ਸ ਤ ਨਾਭ ਦ ਨਾ ਜਣ ਨਾਰ ੁਐ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਐ ਉਜਦਾ ਸ।

– 67
– 322
– 694
– 358

– 378
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਸਐਆ ਅਨੁਾਯ ਨਾਭ ਜਣ ਤ ੁਐ ਦਾ ਅਤ
ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਤ ਦੁਐ ਦਾ ਆ ਸਵਚ ਿੱਏਾ ਫੰਧ ਸ। ਇ ਰਐ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਇਸ
ਦਿੱਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਾਂ ਸਏ ਨਾਭ ਤ ੁਐ ਦਾ ਸਏਉੀਂ ਆ ਸਵਚ ਿੱਏਾ ੰਫੰਧ ਸ।
ਸਏਉੀਂ ਨਾਭ ਸਫਨਾ ੂਯਨ ਤ ਦੀਵੀ ੁਐ ਨਸੀੀਂ ਉਜ ਏਦਾ? ਨਾਭ ਤ ੁਐ ਦਾ
ਆ ਸਵਚ ਸਵਸਆਨਏ ਏੀ ਸਯਸ਼ਤਾ ਸ? ਏੀ ਨਾਭ ਤ ੁਐ ਦਾ ਇਏਿੱਸਠਆਂ ਸਣਾ
ਇਏ ਜਤ ਚਾਈ ਸ? ਜ ਸਏ ਜਦੀਂ ਤੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉਜੀ ਉਦੀਂ ਤੀਂ ਰ ਏ ਜਦ ਤਏ
ਦੁਨੀਆਂ ਯਸੀ, ਉਦੀਂ ਤਏ ਏਾਇਭ ਯਸਾ?
ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਯਜ਼ ਯਜ਼, ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਜਦ ਇਸ ਦਐ ਸਏ ਨਾਭ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸਵਚ ਜਦ ੁਯਤ ੂਯ ਤਯ ਤ ਰੀਨ ਸ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਭਸਾਂ ਅੰਨਦ
ਭਸਸੂ ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਜ ੁਯਤ ਪੁਯਸਨਆਂ(thought waves) ਸਵਚ ਯੁਝੀ ਯਸ
ਤਾਂ ਅਿੱਵਰ ਤਾਂ ੁਐ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਜ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਂ ਫਸੁਤ ਟ, ਤਿੱਦ ਉ ਨੂੰ
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ੁਤ ਸਧ ਸੀ ਇਸ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਭਸਾਂ ੁਐ ਜਾਂ ਭਸਾਂ ਅਨੰਦ ਉ ਾੀਂ ਏਵਰ
ਪੁਯਸਨਆਂ ਏਯ ਏ ਸੀ ਦੂਯ ਜਾ ਐੁਸਆ ਸ।ਉ ਦੀ ਆਤਭਾ ਆਣ ਆ ਸਵਚ
ਦਾ ਸੀ ੁਐ ਯੂ ਸ। ਨਾਰ ਸੀ ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਜਥ ਉਦੀ
ਆਤਭਾ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਦਾ ੁਐ ਯੂ ਸ, ਉਥ ਆਤਭਾ ਦਾ ਇਏ ਸਯ ੁਬਾਅ
ਵੀ ਸ, ਸਏ ਉਸ ਸਜ ਪੁਯਨ ਨੂੰ ਆਣ ਾਸਭਣ ਸਰਆਉੀਂਦੀ ਸ ਉਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸ। ਸਜਵੀਂ ਾਣੀ ਸਜ ਯੰ ਦੀ ਫਤਰ ਸਵਚ ਾਈ ਉ ਯੰ ਦਾ ਫਣ ਏ ਨਜ਼ਯ
ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਆਤਭਾ ਆਣ ਾਸਭਣ ਸਜਸੜਾ ਪੁਯਨਾ ਸਰਆਵ
ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਜ ਚੰਾ ਪੁਯਨਾ ਸਵ ਤਾਂ ੁਐੀ ਤ ਜ ਭੰਦਾ ਪੁਯਨਾ ਸਵ
ਤਾਂ ਦੁਐੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਜਵੀਂ ਾਣੀ ਏਾਰੀ
ਫਤਰ ਸਵਚ ਏਾਰਾ ਤ ਰਾਰ ਫਤਰ ਸਵਚ ਰਾਰ ਯੰ ਦਾ ਸਦਦਾ ਤਾਂ ਸ ਯ ਅਰ
ਸਵਚ ਅੰਦਯੀਂ ਨਾ ਏਾਰਾ ਤ ਨਾ ਰਾਰ ਸਇਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਏਵਰ ਫਤਰਾਂ ਦ ਯੰ ਦੀ
ੰਤ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਂ ਯੰਾਂ ਦਾ ਯੂ ਧਾਯਦਾ ਸਦਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਤਭਾ ਆਣ
ਪੁਯਸਨਆਂ ਦਾ ਯੂ ਧਾਯਦੀ ਸਈ ਵੀ ਅੰਦਯੀਂ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਸਨਯਰ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।
ਅਸਬਆੀ ਇਸ ਵੀ ਦਐਦਾ ਸ ਸਏ ਸਜਵੀਂ ਾਣੀ ਨੂੰ ਫਤਰਾਂ ਸਵਚੀਂ ਏਿੱਢ ਰਈ ਤਾਂ ਉ
ਦਾ ਭੁੜ ਆਣਾ ਯੰ ਸੀ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਫਤਰਾਂ ਦਾ ਯੰ ਇੰਜ ਜਾਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਏਦੀ
ਚਸੜਹਆ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਜਦੀਂ ਪੂਯਸਨਆਂ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਏਯ
ਰਈ ਤਾਂ ਇ ਉਤ ਆਣਾ ਭੁਢ ਏਦੀਭੀ ਸਸਜ ਅਨੰਦ ਦਾ ਯੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ
ਅਤ ਇਉੀਂ ਜਾਦਾ ਸ ਸਏ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦਾ ਯੰ ਏਦੀ ਚਸੜਹਆ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ੀ। ਨਾਭ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਇਏ ਸਯ ਫੜੀ ਚੰੀ ਿੱਰ ਦਾ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਇਸ ਸਏ
ਆਤਭਾ ਉਤ ਜ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦਾ ਯੰ ਚੜਹ ਏ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ੁਐੀ ਦੁਐੀ ਫਣਾਉੀਂਦਾ ਸ,
ਉਸ ਆਤਭਾ ਦ ਆਣ ਅਰੀ ਸਸਜ ਤ ਭਸਾਂ ਅਨੰਦ ਦ ਯੰ ਤੀਂ ਸਏਤ ਨੀਵਾਂ ਸਪਏਾ
ਤ ਆਯਜ਼ੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।
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ਜਦ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਵਸਯਹਆਂ ਫਿੱਧੀ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਏਯਦਾ ਯਸ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ
ਤਾ ਰਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਆਤਭਾ ਅਤ ਾਯੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ
ਆ ਸਵਚ ਫੰਧ ਏਵਰ ਪੁਯਸਨਆਂ ਏਯ ਏ ਸੀ ਸ। ਜਦ ਆਤਭਾ ੂਯਨ
ਅਪੁਯ(thoughtlessness)ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਚਰੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ
ਆਤਭਾ ਨਾਰ ਉ ਤਯਹਾਂ ਏਈ ਫੰਧ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ, ਸਜਵੀਂ ਭਟਯਏਾਯ ਦਾ ਏਰਿੱਚ
ਦਫਾਇਆਂ ਇੰਜਨ ਤ ਸੀਆਂ ਦਾ ਆ ਸਵਚ ਏਈ ਫੰਧ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਉਤਰੀ
ਅਵਥਾ ਦ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਤਾ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦਾ ਯੀਯ,
ਉ ਦਾ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ, ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਐੁਸ਼ੀਆਂ, ਗ਼ਭੀਆਂ, ਰੜਾਂ, ਥੁ ੜਾਂ,
ਾ, ੁੰਨ, ਫੀਭਾਯੀ, ਭਤ, ੂਯਜ, ਚੰਦ, ਆਭਾਨ ਫਰਸਸਭੰਡ ਆਸਦ ਆਤਭਾ ਦ
ਾਸਭਣ ਏਵਰ ਪੁਯਨ ਸੀ ਸਨ, ਸਯ ਏੁ ਝ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਏਾਰੀ ਫਤਰ ਸਵਚ  ਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸਏ ਉ ਦਾ
ਆਣਾ ਯੰ ਏਾਰਾ ਨਸੀੀਂ, ਏਵਰ ਫਤਰ ਦ ੰ ਏਯਏ ਏਾਰਾ ਬਾ ਸਯਸਾ ਸ, ਇ
ਤਯਹਾਂ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਜੁਾਂ ਜੁਾਂਤਯਾਂ ਤੀਂ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦ ਯੰ ਚੜਹ ਯਸਸਣ ਏਯ ਏ ਇਸ ਬੁਰ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਆ ਏੀ ਵਤੂ ਸ? ਉਸ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਏਵਰ ਪੁਯਨ ਸੀ
ਭਝਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਬਟਏਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਯੰਦਾਯ ਫਤਰ ਸਵਚਰ ਾਣੀ ਨੂੰ ਏਿੱਢਣਾ ਸਵ ਤਾਂ ਫਤਰ ਦ ਏਾਏ ਨੂੰ ਰਾਸ
ਏ ਫਤਰ ਨੂੰ ਉਰਟਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦ ਯੰ ਤੀਂ
ਛੁੜਾਣ ਵਾਤ ਨਾਭ ਦਾ ਯਚਾ ਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਨਾਭ, ਆਤਭਾ ਦ ਾਸਭਣ,
ਨਾਭੀ ਦਾ ਪੁਯਨਾ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਨਾਭੀ ਦ ਆਯ ਜਤ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਸ ਏ, ਨਾਭੀ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਨਾਰ ਯਚਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਨਾਭ ਦੀ
ਏਭਾਈ ਵਧ ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਆਤਭਾ ਨਾਭੀ ਸਵਚ ਜ ਸਏ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ਆਾ ਸ, ਭੂਰ
ਸ, ਉ ਸਵਚ ਸਟਏਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਆਤਭਾ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਸਟਏ,
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ਇ ਨੂੰ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ ਸਨਭਾ
ਬੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਆਤਭਾ ਨੂੰ ੂ ਯਨ ੁਐੀ ਫਨਾਉਣ ਵਾਤ ਉ ਨੂੰ ਜਤ ਯਚਨਾ ਨਾਰੀਂ
ਸਨਐੜਣਾ ਤ ਆਣ ਅੰਦਯ ਆਣ ਆ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਨਾਰ ਜੜਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ,
ਇਸ ਤੜ ਅਤ ਜੜ ਏਵਰ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਸੀ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। ਇੰਦਯੀਆਂ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ੁਐ ਇ ਰਈ ਆਯਜ਼ੀ ਤ ਅੂ ਯਨ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਇੰਦਯ, ਸਜਨਹਾਂ
ਯਾਸੀੀਂ ਇਸ ੁਐ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਆ ਐੁਦ ਆਯਜ਼ੀ ਤ ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਜਦ
ਇੰਦਯ ਸੀ ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਜ਼ਯੀ, ਰਾਤ ਸਣ ਵਾਰਾ ੁਐ ਸਏਵੀਂ ਦੀਵੀ
ਸ ਏਦਾ ਸ? ਇ ਏਯ ਏ ਜੀਵ ੁਐ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਸਵਚ ਅਨਏ ਜਨਭ ਬਦਾ ਸ ਯ
ੰਤੁਸ਼ਟ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਣ ਤ ਜ਼ਯ  ਵਾਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸ
ਸਏ ਨਾਭ ਏਭਾਈ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ ਉਸ ੁਐਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਬਾ ਏਦੀ ਸ,
ਸਜ ਦੀ ਬਾਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਇਨਾਨ ਜੁਾਂ ਜੁਾਂਤਰਾਂ ਤੀਂ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਜੰਦਯ ਤ ਏੁ ਜ
ੰ ੀ ਦਾ ਆ ਸਵਚ ਿੱਏਾ ਸਯਸ਼ਤਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਾਭ ਦਾ
ਅਤ ਚ, ਦੀਵੀ ੁਐ ਦਾ ਆ ਸਵਚ ਿੱਏਾ ਸਯਸ਼ਤਾ ਸ। ਜਦ ਤਏ ਜੀਵ
ਪੁਯਸਨਆਂ ਸਵਚ ਰਤਾਨ ਸ ਏ ਆਣ ਅਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਜ ਸਏ ੁਐ ਾਯ ਸ,
ਬੁਰਾਂਦਾ ਯਸਾ, ਤਦ ਤਏ ਉ ਨੂੰ ਨਾਭ ਜ ਏ ਆਣ ਅਰ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣ ਤ ਉ
ਨਾਰ ਸਭਰਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਏਾਇਭ ਯਸੀ। ਦੂਯ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਜਦ ਤਏ ਦੁਨੀਆਂ
ਏਾਇਭ ਸ ਤਦ ਤਏ ਨਾਭ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਤ ਭਸਸਭਾ ਏਾਇਭ ਯਸੀ। ਜਤ ਬਯ
ਦੀਆਂ ਈਜਾਦਾਂ ਸਵਚੀਂ ਨਾਭ ਦੀ ਈਜਾਦ ਅਜ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਸਈ। ਸਯ ਈਜਾਦਾਂ ਨ
ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ੀਂ ਯਸ਼ਾਨ ਏੀਤਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਈਜਾਦ ਯਸ਼ਾਨ ਇਨਾਨ ਨੂੰ
ਆਣ ਧੁਯ ਭਯਸਏਜ਼, ਯਭ-ਆਤਭਾਂ (ੁਐਾਂ ਦ ਾਯ) ਨਾਰ ਸਭਰਾਂਦੀ ਸ।
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ਭਨਏਾਭਨਾ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਸ ਭਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਸਾਂ, ਭਨ ਦੀਆਂ ਭੰਾਂ, ਭਨ ਦੀਆਂ
ਇਛਾਵਾਂ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਫਸੁਤ ਜਹਾ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ,
ਜਣ ਵਾਰ ਦੀ ਭਨ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ੂਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।

– 669
ਇਸ ਇਿੱਛਾ ਦੁਸਨਆਵੀ ਅਤ ਯੀਯਏ ੁਐਾਂ ਫੰਧੀ ਵੀ ਸ ਏਦੀ ਸ,
ਆਤਭਏ ੁਐਾਂ ਵਾਤ ਵੀ ਸ ਏਦੀ ਸ, ਅਤ ਯੀਯਏ ਤ ਆਤਭਏ ਦਸਾਂ ੁਐਾਂ
ਵਾਤ ਵੀ ਸ ਏਦੀ ਸ। ੁ ਯਭਸਤ ਸਵਚ ਭਨ ਰਈ  ੁਐਾਂ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਏਯਨੀ
ਸਵਵਯਜਤ ਸ ਸਜਸੜ ਭਨ ਨੂੰ ਨੁਏਾਨ ੁਚਾਣ ਅਤ ੁਐ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਐਦਾਈ ਸਣ। ਇ
ਫੰਧ ਸਵਚ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ੁਨਸਸਯੀ ਅੂਰ ਇ ਰਏਾਯ ਸਨ-

– 16
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ਇ ਅੂਰ ਅਨੁਾਯ ਾ ਐਾਣਾ, ੀਣਾ,  ਏੜ ਸਸਨਣ, ੀ ਯ
ਤ ਵਾਯੀ, ਣਾ ਜਾਂ -ਇਸ਼ਯਤ ਭਾੜ ਸਨ ਜ ਯੀਯ ਰਈ ਦੁਐਦਾਈ ਸਣ ਅਤ
ਭਨ ਸਵਚ ਸਵਏਾਯ ਦਾ ਏਯਨ।
ਸਜਥ ੁ ਯਭਸਤ ਸਵਚ ਾ ਸਯ ਏੰਭ ਜ ਯੀਯ ਨੂੰ ਯੀ ਅਤ ਭਨ ਨੂੰ ਸਵਏਾਯੀ
ਫਣਾ ਭਾੜਾ ਸ, ਅਤ ੁ ਯਸਐ ਰਈ ਭੰਣ ਜਾਂ ਚਾਸੁਣ ਮ ਨਸੀੀਂ, ਉਥ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ
ਸਯ  ਬ ੁਐ (ਯੀਯਏ ਅਤ ਆਤਭਏ)ਭੰਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਸੁਣ ਦੀ ਐੁਰਹ ਸ, ਜ
ਉ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰ ਤ ੁਸਾਵਣਾ ਫਨਾਣ ਸਵਚ ਸਾਈ ਸਣ। ਸਭਾਰ ਦ ਤਯ ਤ
ਸਯ ਾਧਾਯਣ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਯੀਯ ਦੀ ਅਯਤਾ, ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ,
ਸਯਵਾਯ ਦੀ ਅਯਤਾ ਅਤ ਐੁਸ਼ੀ, ਇਤਨੀ ਦਰਤ ਸਜ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਰੜਾਂ ਫਸਪਏਯੀ ਨਾਰ ੂ ਯੀਆਂ ਸਣ, ੁਾਇਟੀ ਸਵਐ ਸਤਏਾਯ ਸਵ ਅਤ ਵਾ ਤ
ਯਉਏਾਯ ਦ ਭਏ ਸਭਰਣ, ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਅਤ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸਸਸ਼
ਯਐਣੀ ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਸ, ਸਵਯੁਧ ਨਸੀੀਂ।
ਚੰੀਆਂ ਅਤ ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਖ਼ਾਸਸਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਨ-ਏਾਭਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ੂਯੀਆਂ
ਏਯਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਾ ਜਾਂ ਸਭਯਨ ਫੜੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। ੁ ਯਭਸਤ ਅਨੁਾਯ
ਸ਼ੁਬ ਤ ਨਏ ਖ਼ਾਸਸਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਨ ਸਵਚ ਯਐ ਏ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉਸ ਖ਼ਾਸਸਸ਼ਾਂ
ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ ਸਵਚ ਰਿੱਤਐ ਸ ਏ ਨਜ਼ਯ ਆਵਣੀਆਂ।
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ਇ ਸਵਚਾਯ ਅਨੁਾਯ, ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਬ ਭਨ-ਏਾਭਨਾਵਾਂ ੂ ਯੀਆਂ ਏਯਨ ਦਾ
ਬ ਤੀਂ ਵਧਯ ਏਾਯਯ ਤਯੀਏਾ, ਸ਼ੁਬ-ਬਾਵਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬ ਇਿੱਛਾ ਨੂੰ ਭਨ ਸਵਚ ਧਾਯ
ਏ, ਇਏਾਯ ਸ ਏ ਨਾਭ ਜਣਾ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨਤਾ ਉਤ
ਸਦਰੜਹ ਬਯਾ ਯਐਣਾ ਸ। ਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਐਾ ਸਏ ਉ ਦ
ਭਨ ਦੀਆਂ ਬ ਸ਼ੁਬ ਏਾਭਨਾਵਾਂ ਆਣ ਆਣ ਭੀਂ ਤ ਆ ਏ ੂ ਯੀਆਂ ਸ ਯਸੀਆਂ
ਸਨ। ਸਵਸਆਨਏ ਐਜੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਇਥ ਵਾਰ ਦਾ ਸ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਨਾਭ ਅਤ
ਭਨ-ਏਾਭਨਾਵਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਸਵਚ ਏੀ ਫੰਧ ਸ? ਜਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦੀਆਂ ਭਨਏਾਭਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬ ਖ਼ਾਸਸਸ਼ਾਂ ਸਏਉੀਂ ਨਾਭ ਜ ਏ ੂਯੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ?
ਇਥ ਮਾਦ ਯਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ ਸਯ ਇਏ ਇਨਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਉਸ
ਏੁ ਝ ਫਣਦਾ ਸ ਜਾ ਉਸ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸਵ, ਜ ਉ ਦ ਸਖ਼ਆਰ ਜਾਂ ਸਨਚ ਸਣ, ਜੀ
ਉ ਸਵਚ ਆਣ ਸਨਸ਼ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਅਭਰ ਸਵਚ ਸਰਆਉਣ ਦੀ ਮਤਾ ਤ ਦਰਯੀ ਸਵ।
ਇਸ ਤਾਂ ਸ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਏਈ ਆਦਭੀ ੂਯ ਤਯ ਉਤ ਉਸ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਫਣ ਸਏਆ,
ਜਾ ਉਸ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ। ਯ ਜ ਏੁ ਝ ਵੀ ਉਸ ਸ, ਉਸ ਏੁ ਝ ਉ ਦੀ ਅੰਦਯਰੀ
ਇਿੱਸਛਆ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਸ। ਸਭਾਰ ਦ ਤਯ ਉਤ ਜ ਆਦਭੀ ਧਨਾਢ ਸ, ਉ ਨੂੰ
ੁਸਛਆਂ ਉਸ ਇਸ ਤਾਂ ਏਸਸ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਭੀਂ ਉਤਨਾ ਧਨਾਢ ਨਸੀੀਂ ਸਜਤਨਾ ਸਣਾ
ਚਾਸੁੰਦਾ ੀ, ਯ ਸਪਯ ਵੀ ਉਸ ਧਨਾਢ ਜ਼ਯੂਯ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਯ ਇਏ ਆਦਭੀ ਜ
ਏੁ ਝ ਵੀ ਉਸ ਸ, ਉਸ ਆਣੀ ਇਿੱਸਛਆ, ਆਣ ਸਨਸਚਆਂ ਅਤ ਆਣੀ ਮਤਾ
ਦ ਏਾਯਨ ਸ। ਇ ਦਾ ਵੀ ਏਾਯਨ ਸ ਸਏ ਸਯ ਸ਼ਐ ਦੀ ਮਤਾ ਅਤ ਸਸੰਭਤ ਉਦੀ
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ਇਿੱਸਛਆ ਦ ਅਨੂਏੁਰ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਦੂਯ ਅਿੱਐਯਾਂ ਸਵਚ ਸਯ ਸ਼ਐ ਦੀ ਏਾਭਮਾਫੀ
ਉ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਅਤ ਉ ਇਿੱਸਛਆ ਨੂੰ ਅਭਰੀ ਜਾਭਾ ਸਸਨਾਉਣ ਦੀ ਮਤਾ
ਅਤ ਸਸੰਭਤ ਉਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਆਭ ਏਯ ਏ ਇਨਾਨ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ, ਮਤਾ
ਅਤ ਸਸੰਭਤ ਇਏ ਸਜਸੀਆਂ ਜ਼ਫਯਦਤ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀਆਂ, ਸਜ ਏਯ ਏ ਯਿੱਫੀ ਏਾਨੂੰਨ,
ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਏਵਰ ਉਤਨੀ ਸਨਫਤ ਸਵਚ ਸੀ ਦੀਂਦਾ ਸ ਸਜਤਨੀ ਸਨਫਤ
ਸਵਚ ਇਿੱਸਛਆ, ਮਤਾ ਅਤ ਸਸੰਭਤ ਸਣ।
ਨਾਭ ਜਾ ਦੀ ਏਭਾਈ ਅਸਬਆੀ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਇਏਾਯਤਾ ਫਖ਼ਸ਼ਦੀ ਸ।
ਇਏਾਯ ਭਨ ਫੜਾ ਭਜ਼ਫੂਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਭਜ਼ਫੂਤ ਭਨ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਫੜੀ ਜ਼ਫਯਦਤ
ਸ਼ਏਤੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ ਸਵਚ ਸ਼ਾਐਾਤ ਸਣ ਰਈ ਫੜੀ ਤਜ਼ੀ
ਨਾਰ ਯਾਸ ਫਣਾਂਦੀ ਸ, ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਜ਼ਫਯਦਤ ਇਿੱਸਛਆ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ
ਜਤ ਸਵਚ  ਸਾਰਾਤ ਦਾ ਏਯਦੀ ਸ, ੀਆਂ ਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸੂਯ ਸਵਚ
ਸਰਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਸਜਨਹਾਂ ਤੀਂ  ਏਾਯਨ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਜ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ
ਇਿੱਸਛਆ ਨੂੰ ੂਸਯਆਂ ਏਯਨ ਸਵਚ ਸਾਈ ਸਣ।
ਨਾਭ ਅਸਬਆ, ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਯਫ
ਸ਼ਏਤੀਭਾਨਤਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਨਚਾ ਏਯਾ ਦੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਬ ਇਿੱਸਛਆ
ਦ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਭਸਯ ਆਯ, ੂ ਸਯਆਂ ਸਣ ਸਵਚ ਸ਼ਿੱਏ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ।

– 714
ਜਦ ਇਿੱਸਛਆ ਜ਼ਫਯਦਤ ਅਤ ਨਾਭ ਆਯ ਸਵ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ
ਦ ਅਾਯ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਸਵਚੀਂ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਮ ਭੀਂ ਤ ਮ ੁਯਸ਼ਾਯਥ ਏਯਨ ਦੀ
ਸਸੰਭਤ ਤ ਦਰਯੀ ਵੀ ਸਭਰਦੀ ਸ। ਜ ਏਯ ਇਿੱਛਆ ਤਾਂ ਸਵ, ਯ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ
ਸਵਚ ਮਤਾ ਨਾ ਸਵ, ਤਾਂ ਇਿੱਸਛਆ ਜਰਦੀ ੂਯੀ ਨਸੀੀਂ ਸਵੀ, ੀਂ ਨਾਭ
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ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ ਮਤਾ ਦਾ ਏਯਨ ਵਰ ਰਾਇਆ ਜਾਵਾ, ਅਤ ਮਤਾ
ਦਾ ਸਣ ਉਤ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਮਤਾ ਨੂੰ ਅਭਰ ਸਵਚ ਸਰਆਉਣ ਤ ਭਏ ਸਦਤ
ਜਾਣ।
ਅਯ ਸਏ ਵਰ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਏਈ ਭਨ-ਏਾਭਨਾ ੂਯੀ ਨਾ ਸਵ ਤਾਂ
ਉ ਨੂੰ ਸਨਯਾ ਨਸੀੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ, ੀਂ ਆਣੀਆਂ ਬ ਉਸ ਏਭਜ਼ਯੀਆਂ ਜਾਂ
ਖ਼ਾਭੀੀਂਆਂ ੂ ਯੀਆਂ ਏਯਨੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜ ਉ ਦੀ ਭਨਏਾਭਨਾ ਦ ੂ ਸਯਆਂ
ਸਣ ਸਵਚ ਯੁਏਾਵਟਾਂ ਸਨ । ਏਈ ਵਾਯੀ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ ਵੀ ਉ ਨੂੰ ਧਐਾ ਦੀਂਦਾ ਸ
ਅਤ ਅਸ਼ੁਬ ਅਤ ਸਾਨੀਏਾਯਏ ਖ਼ਾਸਸਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਬ ਅਤ ਰਾਬਦਾਇਏ ਸਰਫਾ ਸਵਚ
ਸਦਐਾਂਦਾ ਸ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦ ਅਤੀ ਸ਼ੁਬ-ਸਚੰਤਏ ਸੁੰਦ ਸਨ,
ਉਸ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀਆਂ ੀਆਂ ਭਨ-ਏਾਭਨਾ ੂਯੀਆਂ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ, ਸਜ ਦ
ਯਨ ੂ ਯੀਆਂ ਸਣ ਨਾਰ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਨੁਏਾਨ ਸੁੰਚਦਾ ਸਵ। ਇ ਰਈ ਨਾਭ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਨਾਭ ਜਾ ਏਦੀ ਛਿੱਡਣਾ ਨਸੀੀਂ ਚਾਸੀਦਾ, ਨਾ ਸੀ ਭਨ-ਏਾਭਨਾ ਦ
ੂ ਸਯਆਂ ਨਾ ਸਣ ਉਤ ਸਨਯਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਦਾ
ਚੜਹਦੀਆਂ ਏਰਾਂ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਨਾਭ ਜਾ ਦਾ ਅਸਬਆ ਏਯਸਦਆਂ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀ
ਅਤ ਸ਼ੁਬ ਬਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਆ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਯਹ ਨਸੀੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀ।
ਏਈ ਵਏਤ ਆਵਾ ਜਦ ਜਾਂ ਬਾਵਨੀਆਂ ੂਯੀਆਂ ਸਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਨਾਂ ਬਾਵਨੀਆਂ
ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਯ ਸ਼ੁਬ ਅਤ ਰਾਬਦਾਇਏ ਬਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਯ ੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭਰਣੀਆਂ ਜ ਬਾਵਨੀ ੂਯ ਸਣ ਨਾਰੀਂ ਫਸੁਤ ਸੀ ਚੰੀਆਂ ਤ ਵਧਯ
ਰਾਬਦਾਇਏ ਸਣੀਆਂ।
ਸਭਯਨ ਵਰ ਸ਼ੁਬ ਬਾਵਨੀ ਏਯਨੀ ਫਰਸਸਭੰਡ ਸਵਚ ਇਏ ਾ ਫੀਜ ਫੀਜਣਾ ਸ
ਜ ਫਯ ਉਣ ਦ ਤ ਪਰਣ ਪੁਰਣ ਦ ਏਦੀ ਯਸਸ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ।
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਸਜਥ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਅਨਏ ਰਾਬ ਦਯਾ ਸਨ,
ਉਥ ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਦ ਨੁਏਾਨ ਵੀ ਫੜ ਦ ਸਨ। ਸਜਸੜ ਸਭਿੱਤਯ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦ
ਅਤ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਭਸਸੂ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ ਅਤ ਸਪਯ ਸਐ ੁਾਇਟੀ ਸਵਚ
ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਫਸੁਤ ਏੁ ਝ ਭਝਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾਏੀ ਰਈ ਇਸ ਰਐ
ਸਰਐਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਸਝਆ ਸਆ ਸ।
ਸਿੱਐਾਂ ਦਾ ਫੜਾ ਤਫਏਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ। ਸਿੱਐਾਂ  ਰਚਾਯਏ,
ਯਾੀ, ਰੀਡਯ ਵੀ ਫਸੁ-ਸਣਤੀ ਸਵਚ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦ। ਇਸ ਸਭਤਯ ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ
ਸਵਚ ਏਈ ਸਯਜ ਨਸੀੀਂ ਭਝਦ। ਫਸੁਤ ਸਭਿੱਤਯ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ ਾਠ ਏਯਨ ਸੀ ਨਾਭ
ਜਣਾ ਭਝਦ ਸਨ। ਆ, ਜ਼ਯਾ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ
ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਸਰਆਂ ਫੰਧੀ ਯਾਇ ਨੂੰ ਸਵਚਾਯੀ-

170

269
358

45

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ

367
422
407

439

473

– 489
489

522
528

659

664
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697
– 694

– 707
– 810
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ ਇਸਨਾਂ ੁ ਯਵਾਏਾਂ ਤੀਂ ਾਨੂੰ ਸਨਚਾ ਸ ਜਾਵਾ ਸਏ
ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਸਜਥ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਫਸੁਤ ਚੰਾ ਭਝਦ ਨ ਉਥ
ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸੁਤ ਭਾੜਾ ਭਝਦ ਨ। ੁ ਯ ੂ ਯ ਸਵਚ ਬ ਤੀਂ ਚੰੀ
ਸਪਤ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਸ । ਨਾਭ ਜ ਤਾਂ ੁ ਯਸਐ ਫੜਾ ਚੰਾ, ਨਾਭ ਨਾਂ
ਜ ਤਾਂ ੁ ਯਸਐ ਫੜਾ ਭਾੜਾ। ੁ ਯ ੂ ਯ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਣਾ ੁ ਯਸਐ ਦੀ ਤਾਯੀਪ,
ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਅਤ ਏਵਿੱਟੀ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਵੀ ਅਰ ਐਾਰਾ ਉ ਨੂੰ ਭਝਦ ਨ ਸਜਸੜਾ
ਸਯ ਵਰ ਜਾਦੀ ਜਤ(ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੂੰ ਜ।
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ ਉਦਸ਼ ਅਨੁਾਯ ਸਜਥ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰਾ ਸਐ
ੁ ਯਸਐੀ ਦੀ ਭੰਜ਼ਰ ਤਅ ਏਯਦਾ, ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫ ਦੀਆਂ ਐੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰ ਏਯਦਾ,
ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਵਰ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਉਥ ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਵਾਰਾ, ੁ ਯ ੂ ਆਸ਼ ਦ
ਉਰਟ ਚਰਦਾ ਸ, ਅਤ ਆਣਾ ਅਸਤਅੰਤ ਨੁਏਾਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਜ ਏਈ ੁ ਯਸਐ
ਬੁਰਐ ਸਵਚ ਸ ਸਏ ਜਏਯ ਉਸ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੰਾ ਨਾ ਸੀ ਭਾੜਾ ਵੀ
ਨਸੀੀਂ, ਤਾਂ ਉ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ੁਨਣਾ
ਤ ਸਵਚਾਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਵਾਰਾ ੁ ਯਸਐ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ
ਸੁਏਭਾਂ ਦੀ ਬ ਤੀਂ ਵਡੀ ਤ ਬ ਤੀਂ ਬਾਯੀ ਅਵਿੱਸਆ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣਾ ਫੜਾ
ਨੁਏਾਨ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ । ਆਣਾ ਜਨਭ ਅਏਾਯਥ ਵਾ ਸਯਸਾ ਸ ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦ ਜੀਵਨ ਫੰਧੀ ਇਤਨੀ ਰ
ੰ ਾ
ਅਤ ਨਾਭ ਤੀਂ ਸਵਸੂਣ ਸਜਵਨ ਫੰਧੀ ਇਤਨੀ ਸਯਣਾ ਦਾ ਫੜਾ ਸਵਸਆਨਏ ਏਾਯਨ
ਸ। ੁ ਯ ੂ ਯ ਦਾ ਉਦਸ਼ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਫਯਾਜਨ ਵਾਰੀ ਭਸਾਨ ਚਤਨ
ਸ਼ਏਤੀ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਦਾ ਤਾ ਦੀਂਦਾ ਸ, ਉ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏ ਜਾਣ
ਰਈ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਜੁਤੀ ਦਦਾ ਸ। ੁ ਯਸਐ ਦੀ ੁਯਤ ਨਾਭ
ਜਾ ਦ ਯਾਂ ਉਤ ਫਠ ਏ ਆਣ ਅੰਦਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ਏਤੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ
ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸਵਚ ਸੁੰਚਦੀ ਅਤ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨੂੰ ਛਾਣ ਏ, ਉ ਨਾਰ ਸਆਯ
ਾਂਦੀ, ਉ ਦ ੁ ਣਾਂ ਤ ਵਾਸਏਪ ਸੁੰਦੀ, ਉ ਦ ੁ ਣਾਂ ਦਾ ਆਣ ਉਤ ਯੰ ਚਾੜਹਦੀ,
ਅਤ ਅੰਤ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ ਅਬਦ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਸਜਸੜਾ ੁ ਯਸਐ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦਾ, ਉ ਰਈ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਯੂ ਸ ਏ ਅਬਦਤਾ ਦ ਦਯਜ ਤਏ ਸੁੰਚਣਾ ਨਾ-ਭੁਭਸਏਨ ਸ, ਇ ਰਈ ੁ ਯ ੂ
ਾਸਸਫਾਨ ਆਣ ੁ ਯਸਐਾਂ ਰਈ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦਾ ਅਸਬਆ ਅਸਤਅੰਤ ਜ਼ਯੂਯੀ
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ਭਝਦ ਸਨ। ੁ ਯ ੂ ਯ ਸਵਚ ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਸਜਡੀ ਸਯ ਏਈ ਅਵਿੱਸਆ ਜਾਂ
ਰਤੀ ਨਸੀੀਂ।
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– 240

– 450

❁❁❁❁❁
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ਇਏ ਵਾਯੀ ਪਯੀ ਸਵਚ ਭਨੂੰ ਏਈ ਸਭਤਯ  ਵੀ ਸਭਰ ਸਜਸਨਾਂ ਆਸਐਆ ਸਏ
ਅੀੀਂ ਚਾਸੁੰਦ ਤਾਂ ਸਾਂ ਸਏ ਨਾਭ ਜੀ ਅਤ ੁ ਯਭਸਤ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਏਯੀ, ਯ
ਭਜਫੂਯ ਸਾਂ, ਧੰਸਧਆਂ ਤ ਝਭਸਰਆਂ ਸਵਚੀਂ ਪੁਯਤ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦੀ, ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ
ਭਾਂ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸਨਏਰਦਾ।  ਸਭਤਯਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭ ਜਾ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚਾਯ ਦਾ ਭਾਂ
ਇ ਏਯ ਏ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦਾ ਸਏ ਉਨਹਾਂ ਨ ਇ ਬ ਤੀਂ ਸਵਤਯ ਏੰਭ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦ ਸਯ
ਏੰਭਾਂ ਨਾਰੀਂ ਟ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਸਝਆ ਸਇਆ ਸ।  ਸਭਤਯਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸਏ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਤ ਸਭਯਨ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਸਨਆਵੀ ਤਯਿੱਏੀ ਤ ਪਰਤਾ ਨਾਰ ਏੀ ਫੰਧ
ਸ? ਜਏਯ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਸਏ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਯਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਯਛਾਵਾਂ ਸ ਅਤ ਅੰਦਯਰੀ ਨੂੰ ਯਾ ਏੀਸਤਆਂ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾ
ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਭ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਨੂੰ ਆਣ ਰਾਬਾਂ ਸਸਤ ਬ ਤੀਂ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਭਝਣ।
 ਸਭਤਯ ਨਾਭ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਤੀਂ ਫਯ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ੁਐੀ ਤ ੰਤੁਸ਼ਟ
ਫਨਾਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਸਵਚ ਸਨ। ਯ ਭਸਾਂੁਯਸ਼ਾਂ ਦ ਪਰ ਅਨੁਾਯ ਉਸ ੁਐੀ ਸ ਨਸੀੀਂ
ਏਦ। ੁਐੀ ਸਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਏ ਤਯਹਾਂ? ਉਸ ੁਐ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਅੰਦਯਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਦਾ ਏੀਤ ਫਯ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਤ ਸਵਚੀਂ  ਰਬਦ ਸਨ,
ਜ ਸਏ ਥ ਸ ਨਸੀੀਂ।
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– 1147

– 1147
ਇਨਾਨ ਆਣਾ ਬਰਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਦਾ ੁਐੀ ਤ ਅਯ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ।
ਇਨਾਨ ਦ ਬ ਏਯਭਾਂ ਤ ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ, ਉ ਦੀ ੁਐੀ, ਅਯ ਤ
ਫਭੁਥਾਜ ਸਣ ਦੀ ਯੁਚੀ ਏਾਇਭ ਸ। ਯ ਸਯ ਇਨਾਨ ਆਣੀ ਆਣੀ ਭਝ ਤ
ਵਾਏਪੀਅਤ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ੁਐ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀਆਂ ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਜ ਨੂੰ ਸਜ
ਾਸੀਂ ੁਐ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਆ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਉ ਾ ਆਣਾ ਭਾਂ
ਤ ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਰਾਂਦਾ ਸ।
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ ਸਐ ਨੂੰ, ਜਦ ਇਸ ਸਨਚਾ ਸ ਜਾਵ ਸਏ
ਦੀਵੀ ਤ ਿੱਏਾ ੁਐ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਅਤ ਨਾਭ ਦੀ
ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸਾਰ ਸਣਾ ਸ, ਤਾਂ ਉ ਰਈ ੁ ਯਫਾਣੀ ਤ ਨਾਭ ਇਏ ਅਸਤ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਤ ਅਸਤ ਰੜੀੀਂਦੀ ਵਤੂ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਰ
 ਯਾਭ ਸਵਚ ਸਪਯ
ਸਸਰ ਦਯਜ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਚੀਜ਼ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਤ ਨਾਭ ਏਭਾਈ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਆਤਭ ਾਇੰ (ੁ ਯਭਸਤ) ਦ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਦਯਸ਼ ਦੀਵੀ ਤ
ਅਸਫਨਾਸ਼ੀ ੁਐ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ। ਇਸ ੁਐ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਅਤ ਏਭਾਈ ਤੀਂ
ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ੁ ਯਸਐ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਰਯਾਭ ਸਵਚ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ
ਸਵਚਾਯ ਅਤ ਨਾਭ ਸਭਯਨ, ਸਸਰ ਦਯਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਦੂਯ ਦਯਜ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯੀ ਚੀਜ਼ ੁ ਯਸਐ ਰਈ ਸਸਤ ਸ, ਤੰਦਯੁਤੀ ਸ। ਅਯ ਸਸਤ ਠੀਏ ਸਵ ਤਾਂ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਤ ਸਭਯਨ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਤੀਯੀ ਚੀਜ਼ ਜ
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ੁ ਯਸਐ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਥਾਂ ਰੀਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਦਾਂ ਨਸਾਂ ਤ ਸਿੱਏ ਸਰਾਰ ਦੀ
ਏਭਾਈ ਸ। ਚਥ ਦਯਜ ਤ ੁ ਯਸਐ, ਬਾਈਚਾਯਏ ਭਰ ਭਰਾ ਤ ੁਾਇਟੀ ਸਵਚ
ਉਠਣਾ ਫਠਣਾ ਯਐਦਾ ਸ, ਅਤ ੰਜਵੀਂ ਦਯਜ ਉਤ, ਉਸ ਸ਼ੁਬ ੰਾਯਏ ਸ਼ੁਰ,
ਸਣਾ, ਐਡਣਾ ਤ ਸ਼ੁਬ ਯੰ ਤਭਾਸ਼ ਯਐਦਾ ਸ।
ਅਯ ਆਣ ਯਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦ ਰਯਾਭ ਨੂੰ ਇ ਰਏਾਯ ਫਣਾ ਰੀਤਾ ਜਾਵ,
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ ਤੀਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਏੰਭ, ਨਾਭ ਤ ਫਾਣੀ ਸ ਜਾਵਾ ਅਤ ਬਾਵੀਂ ਏੁ ਝ ਸ
ਜਾਵ, ਇ ਸਵਚ ਨਾਾ ਨਸੀੀਂ ਵਾ।  ਰਯਾਭ ਸਵਚ ਨਾਾ ਵਾ ਤਾਂ ਏਵਰ
ਸਛਰੀਆਂ ਆਈਟਭਜ਼ ਬਾਈਚਾਯਏ ਭਰ ਸਭਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬ ਸ਼ੁਰ ਤ ਸਿੱਣ ਐਡਣ
ਸਵਚ ਵਾ।
ਅਜ ਏਰਹ ਆਭ ਏਯ ਏ ਅੀੀਂ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦਾ ਦਯਜਾ ਆਣ
ਯਜ਼ਾਨਾ ਰਯਾਭ ਸਵਚ ਬ ਤੀਂ ਸਛ ਯਐਦ ਸਾਂ, ਇ ਏਯ ਏ ਸਜ ਸਦਨ ਵੀ ਏਈ
ਪਾਰਤੂ ਜਾਂ ਵਧਯ ਏੰਭ ਆ ਵ ਉ ਦਾ ਅਯ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ
ਸਵਚਾਯ ਦ ਭੀਂ ਉਤ ਜਾ ੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਿੱਰ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਤਜਯਫ ਨ ਦਸਆ ਸ ਸਏ ਸਜ ਸਦਨ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਤ ਨਾਭ ਸਭਯਨ
ਸਵਚ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਸਟਏ, ਤਾਂ ਭਨ ਸਵਚ ਉਸ ਸਟਏਾ ਤ ਐੜਾ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜ
ਾਯ ਸਦਨ ਦ ਰਯਾਭ ਨੂੰ ਵੀ ਯਣਏ ਤ ਪਰਤਾ ਫਐਸ਼ਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਉਰਟ ਇਸ
ਵੀ ਦਸਐਆ ਸਆ ਸ ਸਏ ਸਜ ਸਦਨ ੁ ਯਸਐ ਸਭਯਨ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਨਾਾ ਾ
ਦਵ ਜਾਂ ਸਦਰ ਰਾ ਏ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਨਾ ਏਯ ਤਾਂ ਇ ਦਾ ਅਯ
ਉ ਦ ਾਯ ਸਦਨਾ ਦ ਏੰਭ ਤ ੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ਸਵਨ ਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ।
ਸਏਉੀਂਸਏ ਆਤਭਾ ਤ ਭਨ ਦੀ ਸਨਯਭਰਤਾ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀ ਉਤ ਾਡੀ ਾਯੀ
ਜੀਵਨ ਪਰਤਾ ਸਨਯਬਯ ਸ, ਇ ਰਈ ਸਯ ਯਜ਼ ਸਭਯਨ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਨਾਰ
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ਆਤਭਾ ਤ ਭਨ ਨੂੰ ਐੜ ਸਵਚ ਸਰਆਇਆਂ ਾਯ ਸਦਨ ਦਾ ਰਯਾਭ ਪਰ ਤ
ੁਸਵਣਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਆਤਭ – ਾਇੰ ਦ ਉਸਨਾਂ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਜ ਸਭਯਨ ਅਤ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਦ ਜ਼ਯੀ ਇ ਜਨਭ ਸਵਚ ਸਏ ਉਚ ਆਤਭਏ ਭਯਾਤਫ ਤ
ਸੁੰਚਣਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦ ਯਜ਼ਾਨਾ ਰਯਾਭ ਸਵਚ ਏੰਭਾਂ ਦੀ
ਭਸਿੱਤਤਾ ਦੀ ਤਯਤੀਫ ਇ ਰਏਾਯ ਸਵ –
1) ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਅਤ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ।
2) ਆਣੀ ਸਸਤ ਤ ਤੰਦਯੁਤੀ
3) ਆਣਾ ਵਾਯ, ਨਏਯੀ ਧੰਧਾ ਆਸਦ।
4) ਬਾਈਚਾਯਏ ਭਰ ਜਰ ਜਾਂ ੁਾਇਟੀ ਦੀ ਵਾ ਆਸਦ।
5) ਬ ਐੁਸ਼ੀਆਂ(Innocent Pleasures) ਅਤ ਸਿੱਣਾ ਐਡਣਾ
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਯਜ਼ਾਨਾ ਰਯਾਭ ਫਣਾਇਆਂ ਸਪਯ ਇਸ ਆਐ ਏਣਾ ਅੰਬਵ
ਸਵਾ ਸਏ ਾਨੂੰ ਨਾਭ ਅਤ ਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਰਈ ਭਾਂ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦਾ।
❁❁❁❁❁
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ੜਹ ਸਰਐ ਿੱਜਣਾਂ ਦ ਸਦਰਾਂ ਸਵਚ ਇਸ ਵਾਰ ਏਈ ਵਾਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸਏ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਭਝ ਏ ਜਦ ਇਏ ਵਾਯੀ ੜਹ ਰਈ, ਤਾਂ ਉ ਤ ਯਜ਼ ਯਜ਼ ਦਸਯਾਣ ਦਾ,
ਭੁੜ ਭੁੜ ਇਏ ਾਠ ਦ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀ ਾਇਦਾ? ਇ ਫਾਯ ਡੂ ੰੀ ੜਤਾਰ ਏਯਨ ਤੀਂ
ਫਯ ਸੀ ਉਸ ਇ ਨਤੀਜ ਤ ਸੁੰਚ ਜਾਂਦ ਸਨ ਸਏ ਰਏ ਸਯ ਯਜ਼ ਇਏ ਾਠ ਏਯਦ
ਸਨ, ੁ ਯਫਾਣੀ ਨੂੰ ਇਏ ਵਾਯੀ ਭਝ ਏ ੜਹਨ ਭਯੀਂ ਵੀ, ਪਯ ਉ ਨੂੰ ਦੁਸਯਾਂਦ
ਯਸਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਜਾਸਸਰ, ਯਾਣ ਸਐਆਰਾਂ ਦ, ਸਿੱਧ ਾਦ ਜਾਂ ਭਜ਼ਸਫੀ ਜਨੂੰਨੀ ਸਨ।
ਇ ਸ਼ੰਏ ਜਾਂ ਰਤਸਸਭੀ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਅਿੱਜ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ਦੀ ਸਣਤੀ ਸਵਚ ੜਹ ਸਰਐ
ਸਭਿੱਤਯ ਸਭਰਣ। ਾਡ ਸਐ ਏਾਰਜਾਂ ਦ ਏਈ ਰਪ
 ਯ ਅਤ ਏਈ ਏਭੀ ਰੀਡਯ ਵੀ
ਇ ਰਤਸਸਭੀ ਸਵਚ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਇਸ ਰਏ ਵਯ ਉਠ ਏ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਐਫਾਯ ੜਹਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਚੰਾ ਤ ਰਾਬਦਾਇਏ ਭਝਦ ਸਨ ਅਤ
ਸ਼ਾਭ ਨੂੰ ਯਸਸਯਾ ਦਾ ਾਠ ਏਯਨ ਨਾਰੀਂ ਸਨਭਾ ਦਐਣਾ ਭੀਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਰ
ਏਯਨਾ ਸਐਆਰ ਏਯਦ ਸਨ।
ਇ ਰਐ ਸਵਚ ਾਠ ਏਯਨ ਦੀ ਸਪਰਾਪੀ ਫੰਧੀ ਏੁ ਝ ਸਵਚਾਯਾਂ ਸ਼ ਏਯਨ
ਦੀ ਏਸਸ਼ ਏੀਤੀ ਈ ਸ, ਅਤ ਜ ਸਏ ੜਹ ਸਰਐ ਵੀਯ ਦ ਸਦਰ ਸਵਚ ਾਠ ਏਯਨ
ੰਫੰਧੀ  ਬੁਰਐ ਦੂਯ ਸ ਏਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਪਰ ਭਝੀ ਜਾੀ।
ਭਯਾ ਮਏੀਨ ਸ ਅਤ ਇਸ ਮਏੀਨ ਭਯ ਤਜਯਫ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਸ ਸਏ ਾਠ
ਆਦਭੀ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਸਨਯਭਰ ਤ ਇਏਾਯ ਏਯਨ ਸਵਚ ਤਏੜੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦ ਸਨ।
ਆਦਭੀ ਦਾ ਭਨ ਸਯ ਵਏਤ ਸਐੰਸਡਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਯ ਵਏਤ ਆਣ ਸਐਆਰ
ਤਯੰਾਂ ਸਵਚ ਡੁ ਸਫਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਇਏ ੰਏਰ-ਰਸਸਯਾਂ ਅਨਏਾਂ ਤ ਵਐ ਵਐਯ
ਰਏਾਯ (Innumerable and of divergent nature)ਦੀਆਂ ਸਣ ਏਯ ਏ ਭਨ
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ਨੂੰ ਸਭਸ਼ਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ (Unharmonious) ਯਐਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਨ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਨੀ, ਸਚੰਤਾ,
ਸਪਏਯ ਤ ਡਯ ਏਵਰ ਇ ਏਯਏ ਸੰਦ ਸਨ ਸਏ ਉ ਸਵਚ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਭੁਐਤਸਰਪ
ਸਏਭ(Divergent nature) ਦੀਆਂ ਸਐਆਰ ਤਯੰਾਂ ੜਫੜ (Friction)ਦਾ
ਏਯੀ ਯਐਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਜਨਹਾਂ ਤੀਂ ਨਾ ਆਦਭੀ ਦਾ ਛੁਟਏਾਯਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਨਾ ਉ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਆਉੀਂਦੀ ਸ।
ਅਯ ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਸਐਆਰ ਤਯੰਾਂ(Thought Waves) ਦ
ਏਾਫੂ ਏਯਨ , ਯਏਣ ਅਤ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਾਯ ਦਾ ਏਯਨ ਦਾ ਵਰ ਆ ਜਾਵ,
ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾ(Fountain head of harmony and peace) ਫਣ
ਏਦਾ ਸ। ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਸਐਆਰ ਤਯੰਾਂ ਤ ਏਾਫੂ ਏਯਨ ਸਵਚ ਯਜ਼ਾਨਾ
ਾਠ ਤ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਡਾਢੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦ ਸਨ।
ਇਏਾਂਤ ਜਹਾ ਤ ਫਠ ਏ ੁਐਭਨੀ ਾਸਸਫ ਜਾਂ ਯਸਸਯਾ ਦਾ ਾਠ ਏਯ ਦ ਦਐ,
ਤੁਸਾਡਾ ਭਨ ਆ ਸਯ ਵਰ ਦ ਸਐਆਰ ਚਿੱਏਯ ਤੀਂ ਸਨਏਰ ਏ ਏੁ ਝ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ
ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ, ਏੁ ਝ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ੰੀਤ ਰ (Musical flow) ਸਵਚ ਸਟਏਦਾ
ਜਾਾ। ਜਏਯ ਤੁੀੀਂ ਇ ਅਸਬਆ ਨੂੰ ਯਜ਼ ਏਾਉਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯ ਦਵ ਤਾਂ ਏੁ ਝ
ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਣ ਾਠ ਭੀਂ ਇਏ ਅਜੀਫ ਅਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ
ਜਾਵਾ। ਤੁੀੀਂ ਆਣ ਾਠ ਭੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਏ ਤ ਚਾਸ ਨਾਰ ਉਡੀਸਏਆ ਏਯ। ਾਠ
ਏਯਨ ਵਰ ਆਦਭੀ ਦਾ ਭਨ ਸਤੰਨ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਇਏ ੜਹਦਾ ਸ, ਇਏ ੁਣਦਾ ਸ
ਤ ਇਏ ਭਝਦਾ ਸ। ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਸ ਸਏ ਾਠ ਏਯਨ ਵਰ ਯੀਯ ਦ ਏਈ ਸਸਿੱ
ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ, ਜ਼ਫਾਨ ਫਰਦੀ ਸ, ਏੰਨ ੁਣਦ ਸਨ, ਸਦਭਾ ਭਝਦਾ ਸ ਅਤ ਇ
ਭਝ ਦਾ ਅਯ ਭਨ ਉਤ ੀਂਦਾ ਸ। ਸੁਣ ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ ਸਯ ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਐਆਰ
ਤਯੰਾਂ (ਪੁਯਸਨਆਂ) ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਏ ਾਠ ਵਰ ਸਧਆਨ ਏਯਨਾ ੀਂਦਾ ਸ। ਭਨ ਾਠ ਵਰ
ਆਣੀ ਸਐਆਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਂ, ਜ ਸਏ ਉ ਦ ਭਨ ਦੀਆਂ ਸਐਆਰ ਤਯੰਾਂ ਉ ਦ
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ਾਸਭਣ ਸਯ ਵਰ ਫਣਾਈ ਯਐਦੀ ਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਏ ੁ ਯ ੂ ਭਨ ਤੀਂ ਉਜੀ ੁ ਯਫਾਣੀ
ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਰਵਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ।
ਆਵਾਜ਼ ਦ ਅੂਰਾਂ(Principles of sound)ਅਨੁਾਯ ਜਦ ਇਏ ਆਵਾਜ਼
ੜੀ ਭੁੜੀ ਇਏ ਭੀਂ ਫਾਅਦ ਅਤ ਐਾ ਤਯਤੀਫ ਸਵਚ ੁਣਾਈ ਦਵ ਤਾਂ ਉਸ ੁਯ
ਜਾਂ ਯਾ ਦਾ ਏਯ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਯਾ ਸਵਸਦਆ ਨ ਆਵਾਜ਼ ਦ ਇ ਅੂਰ ਤੀਂ ਜਨਭ
ਸਰਆ ਸ। ਾਡ ੀਤ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਦ ਸਨ? ਇਸ ਏਵਰ ਆਵਾਜ਼ ਦ ਤਯਤੀਫਵਾਯ
ਦਸਯਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਾਠ ਜਾਂ ਾਠ ਏਯਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਪਰਾਪੀ ਸ ਸਏ
ਸ਼ੁਧ, ਸਵਤਰ ਤ ਯੂਸਾਨੀ ਸਐਆਰ, ਏਸਵਤਾ ਤ ੰੀਤ ਦ ਸਸਯਾਵ ਸਵਚ ਾਡ ਭਨ ਦ
ਾਸਭਣ ੜੀ ੜੀ ਆਉੀਂਦ ਸਨ, ਭਨ ਇਸਨਾਂ ਨੂੰ ੁਣ ੁਣ ਏ ਆਣੀ ਬਟਏਣਾ ਤੀਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਸੁੰਦਾ ਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਸ਼ਾਰ ਅਤ ਆਨੰਦਭਈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਸਟਏਣਾ
ਸਐਦਾ ਸ।
ਯਿੱਫ(God) ਾਡ ਅੰਦਯ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਅੀੀਂ ਸ਼ਾਐਾਤ ਦਐ ਏਦ
ਸਾਂ। ਉਸ ਉਦੀਂ ਸਦਦਾ ਸ ਜਦੀਂ ਭਨ ਨੂੰ ਸਜਵੀਂ ਫਾਸਯ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਦੀਆਂ ਸਨ,
ਉਵੀਂ ਆਣ ਅੰਦਯ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਐਣ ਦਾ ਵਰ ਆ ਜਾਵ। ਅੰਦਯ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਐਣ ਵਾਤ ਭਨ ਨੂੰ ਸਏ ਐਾ ਭਸ਼ਏ(Practice) ਜਾਂ ਸਸਐਆ (Training)
ਦੀ ਰੜ ਸ, ਜ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਦਐਣਾ(Introspection) ਸਐਾ ਦਵ।
ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਦਣਾ ਤਦ ਤਏ ਸ਼ੁਯ ੂ ਨਸੀੀਂ ਸੂੰਦਾ, ਜਦ ਤਏ ਭਨ ਨੂੰ ਇਏਾਯ
(Concentrate) ਸਣ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵ। ਭਨ ਨੂੰ ਇਏਾਯ ਏਯਨ ਵਾਤ ੁ ਯ ੂ
ਨਾਨਏ ਦ ਯ ਸਵਚ ਸਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਾਸਯਸ਼ ਸ। ੁ ਯਫਾਣੀ ਦਾ ਯਭ ਤ ਸਵਚਾਯ
ਸਸਤ ਾਠ, ਏੀਯਤਨ ਦਾ ਇਏ ਭਨ ਸ ਏ ੁਨਣਾ ਅਤ ਨਾਭ ਸਭਯਨ। ਜ ੁ ਯਸਐ
ਆਣ ਭਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਸਯਸਨੰ ਦਣ ਵਾਤ ਸਤਆਯ ਸਵ ਉਸ ਆਣ ਏਯਤਾਯ,
ਆਣ ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਅਜ ਏਰਹ ਇ ਏਰਜੁ ਸਵਚ, ਇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਦਐ ਏਦਾ ਸ।
ਯਿੱਫ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਐਆਂ, ਜੀਵਨ ਬਤ(Mystery of existence)ਐੁਰਹ ਜਾਂਦਾ ਸ।
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Repetition leads to Harmony
Harmony leads to peace
Peace leads to God.
❁❁❁❁❁
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ਵਾਰ – ਸਭਯਨ ਵਾਤ ਸਏ ਸਏਭ ਦੀ ਜਹਾ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ?
ਜਵਾਫ – ਅਸਬਆ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਰ ਸਜ ਜਹਾ ਜੀਅ ਏਯ ਸਭਯਨ ਏਯ
ਏਦ ਸ, ਯ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਵਾਤ ਇਏਾਂਤ ਜਹਾ ਦਾ ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸ, ਸਜਸੜੀ ਇਏਾਂਤ ਜਹਾ ੰਦ ਆ ਜਾਵ ਉਸ ਠੀਏ ਸ। ਦਯਮਾ, ਝੀਰ, ਨਦੀ,
ਭੁੰਦਯ ਦਾ ਸਏਨਾਯਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਯਰ ਤੀਂ ਯਹ ਸਏ ਏੁ ਦਯਤੀ ਨਜ਼ਾਯ ਸਵਚ ਫਠ
ਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਏੀਸਤਆਂ ਭਨ ਛਤੀ ਸਟਏਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਆਣ ਯ ਸਵਚ ਏਭਯਾ ਏਵਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਵਾਤ ਨੀਮਤ ਏਯ।
ਇ ਏਯਭ ਸਵਚ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਤ ੂ ਜਾ ਾਠ ਦ ਭਾਨ ਤੀਂ ਛੁਟ
ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।
ਧੂ, ਰਵਡ
ੰ ਯ, ਅਿੱਤਯ, ਪੁਿੱਰ ੰਤਾਂ ਤ ਭਸਾਂੁਯਐਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵੀਯਾਂ ਦਾ ਇ
ਏਭਯ ਸਵਚ ਯਐਣਾ ਵੀ ਸਫਯਤੀ ਦ ਸਟਏਾ ਵਾਤ ਰਾਬਵੰਦ ਦਸਐਆ ਸਆ ਸ।
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਸਸਰ ਸਸਰ ਭਸ਼ਏ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਸਿੱਸਧਆਂ ਫਠ ਏ
ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਸਠਾਂ ਇਏ ਦਯੀ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ੁ ਦ
ੁ ੁ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨਸੀੀਂ ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ।
ਵਾਰ – ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਏ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ?
ਜਵਾਫ – ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਇੰਜ ਸਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ ਯਫਿੱਤ ਦਾ ਬਰਾ ਏਈ ਵਾਯੀ ਯਨਾ
ਦਵਾਯਾ ਆਐ, ਪਯ ਭਨ ਦਵਾਯਾ ਆਐ, ਪਯ ਭਸਸੂ ਏਯ ਸਏ ਆ ਵਰੀਂ ਏੁ ਰ
ਸਰਸ਼ਟੀ ਵਰ ਸ਼ੁਬ ਇਿੱਸਛਆ ਤ ਯਫਿੱਤ ਦ ਬਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਸਨਏਰ ਯਸੀਆਂ
ਸਨ।
ਜਏਯ ਸਸਰ ਸਸਰ ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟਣ ਤੀਂ ਭਨ ਫਯਾਵ ਤਾਂ ਾਸਭਣ ਪੁਿੱਰਾਂ ਜਾਂ
ਏਈ ਸਯ ਸਵਿੱਤਯ ਚੀਜ਼ ਯਐ ਏ ਉ ਵਰ ਅਧ ਭੀਟੀਆਂ ਅਿੱਐੀਆਂ ਨਾਰ ਤਏ
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ਤ ਯਨਾ ਨਾਰ ਸਏ ਛਟ ਸ਼ਫਦ, ਸਜਵੀਂ ਜੁ ਜੀ ਦੀ ਸਸਰੀ ੜੀ ਜਾਂ ੁਐਭਨੀ
ਾਸਸਫ ਦਾ ਸਸਰਾ ਸ਼ਰਏ, ਜਾਂ ਸਯਪ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਅਿੱਐਯ ਜਾ ਜਾ ਏਯ। ਜ
ਸਰੀ ਜਾ ਏੀਸਤਆਂ ਸਫਯਤੀ ਨਾ ਸਟਏ ਤਾਂ ਫਸ਼ਏ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾ ਏਯ ਸਏ
ਸਜ ਨੂੰ ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਏੰਨ ੁਣ ਏਣ।
ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਾਯਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ
ਸਏ ਸ਼ਫਦ ਦ ਜਾ ਭਯੀਂ ਇਏ ਅਿੱਐਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਜਾ ਸਵਚ ਸਫਯਤੀ ਦਾ
ਸਟਏਾਣਾ ਸ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਜਾ ਨੂੰ ਸਰੀ ਸਰੀ ਏਯਸਦਆਂ ਏਯਸਦਆਂ ਯਨਾ
ਤੀਂ ੁਯਤ ਸਵਚ ਰ ਜਾਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਨਾ ਸ। ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਯਨਾ ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਦਾ ਜਾ ਏਯੀਦਾ ਸ, ਅ ਚਰ ਏ ਯਨਾ ਦੀ ਫਜਾ ੁਯਤੀ ਸਵਚ ਜਾ ਸੁੰਦਾ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ।
ਸਸਰ ਯਨਾ ਤੀਂ, ਤ ਸਛ ੁਯਤ ਸਵਚ, ਜ ਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨਏਰ, ਉ
ਦ ੁਨਣ ਵਰ ਸਫਯਤੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਯ ਬ ਸਐਆਰ ਛਡ ਏ
ਸਭਯਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ ਸਸਰ ਯਨਾ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ ਤ ਸਪਯ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ
ਸਨਏਰ, ਉ ਨੂੰ ਭਨ ਸਟਏਾ ਏ ੁਣ।
ਭਾਰਾ ਦ ਸਯ ਭਣਏ ਨਾਰ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਜਾਂ ਇਏ ਅਿੱਐਯ ਦਾ ਾਠ ਏਯਨਾ
ਤ ਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ੁਨਣਾ ਵੀ ਸਫਯਤੀ ਦ ਸਟਏਾ ਵਾਤ ਰਾਬਦਾਇਏ ਸ।
ਇਸ ਭਸ਼ਏ ਜਏਯ ਯਜ਼ਾਨਾ ਅਿੱਧਾ ੰਟਾ ਏੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਏੁ ਝ ਭਸੀਸਨਆਂ ਸਵਚ
ਯਨਾ ਦ ਸਭਯਨ ਤੀਂ ੁਯਤੀ ਦ ਸਭਯਨ ਦੀ ਅਵਥਾ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਸਭਯਨ ਵਰ ਭਨ ਸਨਯਭਾਣ ਯ ਉਤਸ਼ਾਸ ਬਸਯਆ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਵਾਰ – ਸਭਯਨ ਸਏ ਵਰ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ?
ਜਵਾਫ – ਅਸਬਆ ਿੱਏ ਜਾਣ ਭਯੀਂ ਸਭਯਨ ਵਾਤ ਜਹਾ ਤ ਵਏਤ ਦੀ
ਏਈ ਏਦ ਨਸੀੀਂ, ਯ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ੁਫਹਾ ਸੁ ਪੁਟਣ ਤੀਂ ਸਸਰ, ਤ
ੰਸਧਆ ਵਰ, ਜਾਂ ਅਿੱਧੀ ਯਾਤ ਵਰ ਏਯਨਾ ਆਤਭਏ ਤਯਿੱਏੀ ਦੀ ਯਪਤਾਯ ਨੂੰ
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ਐੂਫ ਤਜ਼ ਏਯਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਵ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਉਏਤ ਦ ਵਏਤਾਂ ਤੀਂ ਛੁਟ
ਸਯ ਸਏ ਵਰ ਸਭਯਨ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਜ ਵਰਾ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ
ਚੰਾ ਰ ਜਾਂ ਸਜ ਵਏਤ ਉ ਨੂੰ ਜ਼ਯੂਯੀ ਏੰਭ-ਏਾਜ ਤੀਂ ਪੁਯਤ ਸਭਰ, ਉ
ਵਰ ਸੀ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਥਏ ਸਈ ਤਾਂ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਵਰ ਨੀੀਂਦਯ ਆ ਜਾਇਆ ਏਯਦੀ ਸ, ਨਾਰ ਸਫਯਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਏਾਣ
ਸਵਚ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸ਼ ਆਉੀਂਦੀ ਸ। ਇ ਵਾਤ ੀਂ ਏ ਉਠਣ ਭਯੀਂ ਭੂੰਸ ਧ ਏ,
ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਏ ਸਭਯਨ ਏਯਨਾ ਰਾਬਦਾਇਏ ਾਫਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਿੱਏ ਜਾਵ ਤਾਂ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਜਾਸਦਆਂ, ੁਸਤਆਂ,
ਸਯ ਵਏਤ ਸਭਯਨ ਸੁੰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਅਵਥਾ ਏਈ ਵਸਯਹਆਂ ਦੀ
ਅਣਥਿੱਏ ਤ ਰਾਤਾਯ ਏਭਾਈ ਦਾ ਪਰ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਵੀਂ ਸਏਤਾਫਾਂ ੜਹ ਏ ਨਸੀੀਂ
ਉਜ ਏਦੀ।
❁❁❁❁❁
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ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਤਾਏੀਦ ਬ ਧਯਭਾਂ ਸਵਚ ਸ। ਬ ਧਯਭ ਸਏ ਨਾ ਸਏ
ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਸਾਭੀ ਸਨ। ਭੁਰਭਾਨ ਤਫੀ ਨਾਰ, ਈਾਈ
ਯਜ਼ਯੀ ਨਾਰ, ਸਸੰਦੂ ਭਾਰਾ ਨਾਰ ਅਤ ਸਿੱਐ ਸਭਯਨ ਨਾਰ ਨਾਭ ਜਦ ਆ
ਸਨ।
ਅਜ ਏਰਹ ਾਯ ਭਜ਼ਸਫਾਂ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ ਸਯਵਾਜ ਸਦਨ-ਫ-ਸਦਨ ਟ
ਸਯਸਾ ਸ ਅਤ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਸਏਤ ਏਈ ਟਾਵਾਂ ਸੀ ਨਜ਼ਯ
ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਯ ਜਦ ਧਯਭ ਸ਼ਾਤਯਾਂ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਤ
ਰਾਬਾਂ ਉਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ਯ ਦਐੀਦਾ ਸ ਤਾਂ ਸਦਰ ਸਵਚ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ
ਜਏਯ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਭਸਿੱਤਤਾ ਅਤ ਰਾਬ ਇਤਨ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ
ਸਯਵਾਜ਼ ਸਦਨ-ਫ-ਸਦਨ ਸਏਉੀਂ ਟ ਸਯਸਾ ਸ? ਸਏਉੀਂ ਬ ਧਯਭਾਂ ਦ ਆਦਭੀ ਨਾਭ
ਨਸੀੀਂ ਜਦ? ਸਏਉੀਂ ਬ ਆਦਭੀ ਨਾਭ ਵਯੀ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਤੀਂ ਵਾਂਝ ਯਸਸੰਦ
ਸਨ?
ਇ ਦ ਦ ਏਾਯਨ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਇਏ ਏਾਯਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸ ਸਏ ੁਯਾਤਨ
ਰੰਥਾਂ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਅਤ ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਰਐ ਸਨ ਯ ਇਸ ਸਏਤ ਨਸੀੀਂ
ਦਸਆ ਸਏ ਇ ਦਾ ਸਵਸਆਨਏ ਏਾਯਨ ਏੀ ਸ? ਸਏਉੀਂ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਇਤਨ
ਰਾਬ ਸਨ? ਸਏਉੀਂ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਸਸਭਾ ਸ? ਸਵਸਆਨਏ ਫਿੱਫ ਦਾ
ਤਾ ਨਾ ਸਣ ਏਾਯਣ ਅਿੱਜ ਏਰਹ ਆਭ ਸਐਆਰ ਸ ਸਆ ਸ ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ
ਭਸਸਭਾ ਤ ਰਾਬ ਏਵਰ ੁਯਾਤਨ ਭਸਾਤਭਾ ਦ ਸਦਭਾ ਦਾ ਵਸਸਭ
(Superstitions)ਸੀ ੀ। ਇ ਸਵਚ ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਏਈ ਨਸੀੀਂ।
ਅਿੱਜ ਏਰਹ ੁਯਸ਼ ਤਾਂ ਨਾਭ ਜਣ ਨੂੰ ਏਵਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਯ ਦੀ
ਚਾਰੀ ਜਾਂ ਐੁਸ਼ਾਭਦ ਸੀ ਸਐਆਰ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਇ ਦਾ ਏਾਯਣ ਇਸੀ ਸ
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ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦੀ ਸਪਰਾਪੀ ਦ ਸਛ ਉ ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਦਾ ਤਾ
ਨਸੀੀਂ ਜ ਦ ਤ ਦ ਚਾਯ ਸਣ ਵਾਂਯ ਦਾ ਅਤੁਟ ਤ ਅਿੱਟਰ ਚਾਈ ਯਸੀ।
ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਸਯਵਾਜ ਦਾ ਸਦਨ-ਫ-ਸਦਨ ਟਣ ਦਾ ਦੂਯਾ ਏਾਯਨ ਇਸ ਸ
ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਫੜੀ ਸੀ ਯੁਐੀ ਅਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸ। ਸਯ
ਇਰਭਾਂ ਸਵਚ ਸਸਰੀਆਂ ਜਭਾਤਾਂ ਦਾ ਫਏ ਆਾਨ ਅਤ ਸਛਰੀਆਂ ਜਭਾਤਾਂ
ਦਾ ਫਏ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਸਸਰੀ ਜਭਾਤ ਜਾਂ ਅਵਥਾ
ਬ ਤੀਂ ਭੁਸ਼ਏਰ, ਦੂਯੀ ਅਵਥਾ ਸਸਰੀ ਤੀਂ ਆਾਨ ਤ ਵਾਦਰੀ, ਤੀਯੀ
ਅਵਥਾ ਦੂਯੀ ਤੀਂ ਆਾਨ ਤ ਵਾਦਰੀ ਸ। ਇਥੀਂ ਤਏ ਸਏ ਨਾਭ ਜ ਦੀਆਂ
ਸਛਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਰਈ ਭਸਾਂਯਭ ਅਤ ਅਿੱਠ ਸਸਯ
ਦਾ ਸ਼ੁਰ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਤਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ
ਨੂੰ ਨਾਭ ਜਾ ਤੀਂ ਉਐਾੜਨਾ ਡਾਸਢਾ ਦੁਐਦਾਈ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਨਾਭ
ਜਣ ਦੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਯੁਐੀਆਂ ਤ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਸਨ, ਇ ਏਯ ਏ
ਅਿੱਜ ਏਰਹ ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਸੀ ਐੁਸ਼ ਸਏਭਤ ਜੀਵ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ
ਅਵਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਯ ੰਤਐ ਨਾਰ ਾਯ ਏਯਦਾ ਸ।
ਨਾਭ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਨਾਰ ਜਣ ਵਾਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਰਾਬਾਂ
ਦਾ ਾਨੂੰ ਸਵਸਆਨਏ ਤਯ ਤ ਮਏੀਨ ਸਵ। ਅੀੀਂ ਸਜ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਭ ਰੀਂਦ
ਸਾਂ, ਉ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯ ਆਣ ੁ ਣਾਂ ੁ ਣਾਂ ਭਤ ਾਡ ਭਨ ਦ
ਾਸਭਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉ ਸਖ਼ਆਰੀ ਤਵੀਯ ਦ ੁ ਣ ੁ ਣ ਾਡ ਭਨ
ਤ ਰਬਾਵ ਾਂਦ ਅਤ ਆਣਾ ਯੰ ਚੜਹਾਂਦ ਸਨ। ਿੱ ਦਾ ਨਾਭ ਰੀਸਤਆਂ ਅਤ
ੜੀ ਭੁੜੀ ਿੱ ਿੱ ਜਸਆਂ ਿੱ ਦੀ ਤਵੀਯ ਾਡ ਭਨ ਸਵਚ ਫਣੀ ਅਤ
ਉ ਦੀ ਡਯਾਵਣੀ ਸ਼ਏਰ ਅਤ ਉ ਦ ੁ ਣ ਾਡ ਭਨ ਉਤ ਡਯ ਤ ਨਯਤ
ਦਾ ਯੰ ਚਾੜਹਣ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਏ ਸਭਿੱਤਯ ਦਾ ਨਾਭ ੜੀ ਭੁੜੀ ਜ਼ਫਾਨ ਤ
ਸਰਆਂਸਦਆਂ ਉ ਸਭਿੱਤਯ ਦੀ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯ ਾਡ ਭਨ ਦ ਾਸਭਣ ਫਣੀ
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ਅਤ ਉ ਸਭਿੱਤਯ ਦ ੁ ਣ, ਉ ਦਾ ਨਏ ੁਬਾਅ, ਉ ਦਾ ਾਡ ਉਤ ਏੀਤਾ
ਉਏਾਯ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਰਣ ਨਾਰ ਾਡ ਭਨ ਉਤ ਆਣਾ ਅਯ ਦਾ ਏਯਾ
ਅਤ ਾਡ ਸਦਰ ਸਵਚ ਉ ਨੂੰ ਸਭਰਣ ਦੀ ਚਾਸ ਉਤੰਨ ਸਵ
 ੀ। ਮਾਦ ਦੀ
ਸਪਰਾਪੀ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਇਏ ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਸ ਸਏ ਸਜ ਆਦਭੀ ਨੂੰ
ਅੀੀਂ ਮਾਦ ਏਯੀ, ਉ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਉ ਆਦਭੀ ਦੀ ਾਡ ਭਨ ਦ ਾਸਭਣ
ਸਸਰ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯ ਫਣੀ, ਪਯ ਉਸ ਤਵੀਯ ਾਡ ਸੀ ਭਨ ਉਤ ਰਬਾਵ
ਾਵੀ, ਅਤ ਆਣਾ ਯੰ ਚੜਹਾੀ। ਯ ਇਸ ਰਬਾਵ ਜਾਂ ਯੰ ਉਤਨਾ ਸੀ
ਚੜਹਾ ਸਜਤਨੀ ਸਏ ਾਡੀ ਵਾਏਪੀ ਉ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉ ਆਦਭੀ ਫੰਧੀ ਸਵ
 ੀ।
ਸਏ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਏ ਆਦਭੀ ਦੀ ਸਜਤਨੀ ਵਾਏਪੀਅਤ ਜਾਂ ਸਜਤਨਾ ਸਆਨ
ਾਨੂੰ ਸਵ
 ਾ, ਉ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉ ਆਦਭੀ ਦੀ ਮਾਦ ਾਡ ਭਨ ਉਤ ਉਤਨਾ
ਸਸਯਾ ਸੀ ਰਬਾਵ ਾਵੀ ਅਤ ਉਤਨਾ ਸਸਯਾ ਸੀ ਯੰ ਚੜਹਾੀ।
ਇ ਰਈ ਪਰਤਾ ਨਾਰ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਤ ਇਸ ਫੜਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਪਤਾਂ ਅਤ ੁ ਣਾਂ ਦਾ ਾਨੂੰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੀਂ
ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾ ਸਵ। ਸਜਤਨੀ ਵਧ ਾਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ੁਬਾਅ ਦੀ ਵਾਏਪੀ
ਸਵੀ, ਉਤਨਾ ੂ ੜਹਾ ਤ ਾਪ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਸਐਆਰ (ਤਿੱਵਯ) ਾਡ ਭਨ
ਾਸਭਣ ਨਾਭ ਜਣ ਵਰ ਆਵਾ ਅਤ ਉਤਨੀ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ
ੁਬਾਅ ਦਾ ਰਬਾਵ ਾਡ ਭਨ ਤ ਵਾ ਤ ਉਤਨਾ ੂ ੜਹਾ ਸੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ
ਦੀਆਂ ਸਪਤਾਂ ਦਾ ਯੰ ਾਡ ਭਨ ਉਤ ਚੜਹ
 ਾ। ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਇਸ ਸ
ਸਏ ਨਾਭੀ ਦੀਆਂ ਸਪਤਾਂ ਦਾ ਯੰ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰ ਦ ਭਨ ਉਤ ਉਤਨਾ ਸੀ
ਚੜਹਾ ਸਜਤਨਾ ਤਾ ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਦਾ ਸਵ
 ਾ।
ਇ ਏਯਏ ਪਰਤਾ ਨਾਰ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਤ ਇਸ ਫੜਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ੁਬਾਅ ਤੀਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਪਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੀਂ ਵਿੱਧ
ਵਾਏਪੀ ਸਵ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਫੰਧੀ ਵਾਏਪੀ ਧਯਭ ੁਯਤਏਾਂ ਨੂੰ ਭਝ ਭਝ ਏ
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ੜਹਨ ਨਾਰ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਫਸੁਤ ਸ਼ਫਦ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ
ਜ ਸਠ ਸਰਐ ਸਨ, ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਸਝਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ
ੁਬਾਅ ਦਾ ਫੜਾ ਤਾ ਰਦਾ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ੁਬਾਅ ਤੀਂ ਵਾਸਏਪ ਆਦਭੀ
ਜਦ ਸਆਯ ਤ ਇਏਾਯਤਾ ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾ ਤਾਂ ਸਏਉੀਂਸਏ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਵਯਾ ਵਿੱਡਾ, ਉੱਚਾ, ਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਯਫ-ਸਵਆਏ, ਦਾ
ਰਾਭਤ, ਦਾ ਸਦਆਰੂ ਤ ਸਏਯਾਰੂ ਅਤ ਸਨਆਂਏਾਯੀ ਏਈ ਸਯ ਨਸੀੀਂ, ਇ
ਏਯਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰ ਦ ਭਨ ਉਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਸਪਤਾਂ ਦਾ ਡਾਸਢਾ ਯੰ ਚੜਹ
 ਾ। ਅਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤਾਯ
ਾਰਸਾ ਾਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜਦਾ ਯਸ ਤਾਂ ਉਸ ਸਏ ਵਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਜਾਵਾ।

-293
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ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ੁਬਾਅ ਫੰਧੀ ਵਧ ਤੀਂ ਵਧ ਵਾਏਪੀ ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ
ਨਾਭ ਨੂੰ ਸਆਯ ਤ ਇਏਾਯਤਾ ਨਾਰ ਜਸਆਂ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਉੱਚ ੁ ਣ
ਾਡ ਭਨ ਸਵਚ ਰਵਸ਼ ਸ ਏ ਾਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਯੂ ਫਣਾਉੀਂਦ ਸਨ। ਇ
ਤਯਹਾਂ ਨਾਭ ਜਣ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਯ ਸਵਚ ੁ ਯਭਸਤ ਅਨੁਾਯ ਨਾਭ ਜਣਾ ਆਐਦ
ਸਨ।

– 264
ੁ ਯਭਸਤ ਅਨੁਾਯ ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ, ਏਭਾਈ ਜਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ
ਯੁਐਾ ਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਇਸ ਸਦਨ-ਫ-ਸਦਨ ਸਦਰਚ ਤ ਯਦਾਇਏ
ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
❁❁❁❁❁
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ਸਜ ਸਸਯਦ ਸਵਚ (ਭਨ ਸਵਚ) ਦੁਨੀਆਦਾਯੀ ਦ ਸਨਚ ਜਾਂ ਭਨਭਤ
ਸਨਵਾ ਏਯ, ਉ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਾ।
ਨਾਭ ਦ ਸਨਵਾ ਵਾਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਭਨ ਜਾਂ ਸਸਯਦਾ ਨਾਭ ਦ ਸਨਵਾ ਦ
ਮ ਸਵ। ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਏਿੱਰਯ ਵਾਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸਵਚ ਫੀਜ ਨਸੀੀਂ ਉ ਿੱਏਦਾ, ਇ
ਤਯਹਾਂ ਸਉਭ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂਦਾਯੀ ਜਾਂ ਭਨਭਤ ਵਾਰ ਭਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ
ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ।

– 560
ਏਿੱਰਯ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸਵਚੀਂ ਏਿੱਰਯ ਏਿੱਸਢਆਂ, ਦਾਵਾਯ ਸ ਏਦੀ ਸ। ਇ
ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਸਉਭ ਦ ਸਨਚ ਜਾਂ ਭਨਭਤ ਦ ਸਨਚ ਏਢ ਏ ੁ ਯਭਸਤ ਦ
ਸਨਚ ਧਾਯਨ ਏੀਸਤਆਂ ਭਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸ ਏਦਾ ਸ।
ਸਉਭ ਜਾਂ ਭਨਭਤ ਦ ਏੁ ਝ ਭੁਿੱਢਰ ਸਨਚ ਇ ਰਏਾਯ ਸਨ। ਇਸ ਯੀਯ
ਭਯਾ ਸ, ਇ ਯੀਯ ਸਵਚ ਭਨ ਭਯਾ ਸ, ਯੀਯ ਅਤ ਭਨ ਦੀ ਸਭਰਵਯਤਣ
ਨਾਰ ਜ ਏੁ ਿੱਝ ਦਰਤ, ਏਠਆਂ, ਏਾਯਾਂ, ਫਾ, ਸਯਵਾਯ ਆਸਦ ਦਾ ਸਇਆ ਸ,
ਉਸ ਭਯਾ ਸ, ਭਯੀ ਭਰਏੀਅਤ ਸ। ਭਨ ਸਵਚ ਚ ਸਵਚਾਯ, ਅਏਰ ਤ ਤਨ
ਸਵਚ ਜ਼ਯ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀ ਬ ਭਯ ਸਨ।
ਸਵਚਾਯ ਏਯਨ ਉਤ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ਉਏਤ ਸਨਚ ਭਨ ਦਾ ਬੁਰਐਾ ਸਨ।
ਚ ਜਾਂ ਸਵਸਆਨਏ ਨਸੀੀਂ, ਇਸ ਯੀਯ ਾਡਾ ਨਸੀੀਂ ਫਰਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ
ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਾਨੂੰ ਏਵਰ ਖ਼ਾ ਭੁਏਿੱਯਯ ਭੀਂ ਰਈ ਵਯਤਣ ਵਾਤ
ਫਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸਆ ਸ। ਅੀੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਇਏ ਨੀਂਸ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਫਣਾ
ਏਦ।
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ਇ ਤਯਹਾਂ ਯੀਯ ਸਵਚ ਭਨ ਾਡਾ ਨਸੀੀਂ ਫਰਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ
ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਏੁ ਝ ਅਯ ਰਈ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨ ਾਡ ਯੀਯ
ਸਵਚ ਯਐ ਏ, ਇ ਦ ਇਤਭਾਰ ਦਾ ਭਏਾ ਾਨੂੰ ਫਐਸਸ਼ਆ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ
ਦੀਆਂ ਇਸ ਦਵੀਂ ਦਾਤਾਂ (ਯੀਯ ਤ ਭਨ) ਅੀੀਂ ਸਭਸ਼ਾਂ ਆਣ ਾ ਨਸੀੀਂ ਯਐ
ਏਦ। ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਅੀੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫਣਾ ਨਸੀੀਂ ਏਦ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਅੀੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਦਾ ਏਾਇਭ ਨਸੀੀਂ ਯਐ ਏਦ। ਜਦ ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਏਭ
ਸਵ, ਤਦ ਤਏ ਅੀੀਂ ਯੀਯ ਤੀਂ ਏੰਭ ਰ ਏਦ ਸਾਂ।
ਜਏਯ ਯੀਯ ਤ ਭਨ ਾਡ ਨਸੀੀਂ ਫਰਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਫਐਸ਼ੀ ਸਈ
ਾਡ ਰਈ ਇਏ ਦਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਯੀਯ ਤ ਭਨ ਦ ਸਭਰਵਯਤਣ ਨਾਰ ਅੀੀਂ
ਜ ਧਨ ਏਭਾਉੀਂਦ ਸਾਂ ਅਤ ਉ ਧਨ ਤੀਂ ਜ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ਸਯਵਾਯ ਆਸਦ
ਫਣਾ ਰੀਂਦ ਸਾਂ, ਉਸ ਬ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤ ਫਖ਼ਸਸ਼ਸ਼ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ
ਸਵਚਾਸਯਆਂ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਅਏਰ, ਭਤ ਚਤੁਯਾਈ ਬ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਖ਼ਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਜਤ ਸਵਚ ਜ ਭਏ ਾਨੂੰ ਆਣੀ ਅਏਰ
ਅਤ ਪਰਤਾ ਨਾਰ ਵਯਤਣ ਦ ਸਭਰਦ ਸਨ ਅਤ ਜ ਏਾਭਮਾਫੀ ਾਨੂੰ ਸਾਰ
ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਬ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਫਖ਼ਸਸ਼ਸ਼ ਸ, ਦਾਤ ਸ। ਾਡਾ ਇ ਸਵਚ
ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ।
ਇ ਫਾਯ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦਾ ਸਨਚਾ ਜਾਂ ੁ ਯਭਸਤ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਇਸ ਸ, ਅਤ
ਇਸ ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਤ ਸਨਯਰ ਿੱਚ ਸ-

– 106
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ਜਦ ਤਏ ਭਨ ਦਾ ਸਨਚਾ ਸਏ ਯੀਯ ਤ ਭਨ ਆਸਦ ਭਯ ਸਨ ਉਏਤ
ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਸਨਚ ਸਵਚ ਸਏ ਭਨ ਤਨ ਧਨ ਆਸਦ ਬ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਸਨ,
ਤਫਦੀਰ ਨਾ ਸ ਜਾਵ, ਭਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ।
(2) ਭਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਨਚਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਸਏ ਆਦਭੀ ਅਤ ਦਰਤ(ਭਾਤ
ਸਤਾ) ਦਾ ੁਤਯ ਸ। ਇਸ ਸਨਚਾ ਵੀ ਸਵਚਾਯ ਏਯਨ ਉਤ ਰਤ ਅਤ ਬੁਰਐਾ
ਾਊ ਾਫਤ ਸਵ
 ਾ। ਭਾਤ ਸਤਾ ਦ ਜ਼ਯੀ ਫਿੱਚਾ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਉਸ
ਫਿੱਚਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿੱਚਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਭਾਤਾ ਸਤਾ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸਏ ਏਦ ਉਸ ਫਿੱਚਾ ਯਬ ਸਵਚ ਆਇਆ। ਏੁ ਝ
ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਭਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਉਦ ਅੰਦਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਏੁ ਝ
ਫਣਾ ਸਯਸਾ ਸ। ਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਏਵੀਂ ਫਣਾ ਸਯਸਾ ਸ, ਭਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ ਨਸੀੀਂ
ਸੁੰਦਾ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ਏਤੀ, ਭਾਤਾ ਦ ਯਬ ਸਵਚ ਫਿੱਚ ਦ ਛਟ ਛਟ
ਸਿੱਥ ਯ ਫਣਾਂਦੀ ਸ, ਸਿੱਥਾਂ ਯਾਂ ਉੱਤ ਰਏੀਯਾਂ ਾਂਦੀ ਸ, ਸਨਿੱਏੀ ਸਨਿੱਏੀ ਝੰਡ
ਫਣਾਂਦੀ ਸ, ਅਿੱਐਾਂ ਫਣਾਂਦੀ ਸ, ਸਝਭਨੀਆਂ ਫਣਾਂਦੀ ਸ। ਜਦ ਾਯਾ ਯੀਯ
ਸਤਆਯ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਸਵਚ ਜਾਨ ਾ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਯ ਇ ਬ ਏੁ ਝ ਤੀਂ ਭਾਤਾ
ਸਤਾ ਸਫਰਏੁ ਰ ਫਖ਼ਫਯ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਫਰਏੁ ਰ ਨਸੀੀਂ ਜਾਣਦ ਸਏ ਇਸ ਬ
ਏੁ ਝ ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਸ ਸਯਸਾ ਸ?
ਜਦ ਫਿੱਚਾ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਂ ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਦਾ ਇਸ ਆਐਣਾ ਸ ਸਏ ਇਸ
ਫਿੱਚਾ ਾਡਾ ਸ, ਵਾਤਵ ਸਵਚ ਠੀਏ ਨਸੀੀਂ। ਫਿੱਚਾ ਤਾਂ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਸ।
ਦੁਨੀਆਵੀ ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਯਾਸੀੀਂ ਉਸ ਏਵਰ ਜਤ ਸਵਚ ਆਇਆ ਸ।
(3) ਭਨ ਦਾ ਤੀਯਾ ਸਨਚਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ਭੀਂ ਆਣ ਯੀਯ ਨੂੰ ਤ ਆ ਨੂੰ
ਖ਼ੁਦ ਏਾਇਭ ਯਐਣਾ ਸ, ਆ ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਣੀ ਸ, ਉ ਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਆਣ ਆ
ਨੂੰ, ਆਣ ਫਾਰ ਫਿੱਚ ਨੂੰ ਏਾਇਭ ਯਐਣਾ ਸ। ਜ ਭੀਂ ਯਜ਼ੀ ਨਾ ਏਭਾਈ ਤਾਂ ਭੀਂ
ਅਤ ਭਯਾ ਸਯਵਾਯ ਬੁਐਾ ਭਯ ਜਾਵਾ, ਤਫਾਸ ਸ ਜਾਵਾ। ਯਜ਼ੀ ਦ ਸਏਯ
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ਸਵਚ ਯ ਦ ਾਯ ਜੀਵ ਸਦਨ ਯਾਤ ਬਟਏਦ ਸਨ। ਜ ਅਭੀਯ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਪਏਯ ਸੂੰਦਾ ਸ ਸਏ ਅਭੀਯੀ ਖ਼ਤਭ ਨਾ ਸ ਜਾਵ, ਾਡ ਫਾਰ ਫਿੱਚ ਤ ਉਸਨਾਂ
ਦ ਫਿੱਚ ਸਏਥੀਂ ਐਾਣ? ਉਸਨਾਂ ਵਾਤ ਸੁਣ ਸੀ ਇਏਿੱਠਾ ਏਯ ਰਈ।
 ਸਨਚ ਵਾਰ ਆਦਭੀਆਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਵੀ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸ
ਏਦਾ।  ਸਨਸਚਆਂ ਦ ਉਰਟ ੁ ਯਭਸਤ ਦਾ ਸਵਸਆਨਏ ਤ ਚਾ ਸਨਚਾ
ਇਸ ਸ ਸਏ ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਸਯਜ਼ਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਜਤ ਦ ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੂੰ
ਯਜ਼ੀ ਯਫ ਰਸਤਾਰਏ ਏਯਤਾਯ ਵਰੀਂ ਸਭਰਦੀ ਸ, ਆਦਭੀ ਵੀ ਏੁ ਰ ਜੀਅ ਜੰਤ
ਦਾ ਇਏ ਸਸਾ ਸ। ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਾਣੀ ਸਵਚ ਧਯਤੀ ਅਤ ਆਭਾਨ ਦ ਜੀਅ
ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਯ ਸਏਯ ਸਚੰਤਾ ਏਯਤਾਯ ਵਰੀਂ ਯਜ਼ੀ ਸਭਰਦੀ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ
ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਯਤਾਯ ਵਰੀਂ ਸੀ ਸਯਜ਼ਏ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਆਣ
ਸਯਜ਼ਏ ਦੀ ਸਚੰਤਾ ਨਸੀੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ।

– 955

– 724
ਜਦ ਤਏ ੁ ਯਸਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਆਣੀ ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਸਚੰਤਾ ਸਏਯ ਸ, ਤਦ
ਤਏ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ
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ਉ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਵਾ, ਸਜ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਰਸਤਾਰਏ ਸਣ ਉਤ ੂਯਾ
ਸਨਚਾ ਤ ਬਯਾ ਸਵ।
ਯਜ਼ੀ ਵਾਤ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਸਯ ਿੱਰ ਸ ਤ ਸਚੰਤਾ ਸਏਯ ਏਯਨਾ ਸਯ ਿੱਰ
ਸ। ੁ ਯਭਸਤ ਸਵਚ ਸਜਥ ਉੱਦਭ ਏਯਨ ਦੀ ਰਯ
 ਣਾ ਸ ਉਥ ਸਚੰਤਾ ਸਏਯ ਏਯਨਾ
ਸਵਵਯਜਤ ਸ। ੁ ਯਸਐ ਸਨਸਚੰਤ ਤ ਸਨਯਬ ਸ ਏ, ਸਏ ਨਾ ਸਏ ਜਤ ਵਾ
ਵਾਤ ਉੱਦਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਯ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਸਯ ਤ ਵਾ ਰਸਤਾਰਣਾ
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏਯਤਾਯ ਸਯ ਭੀਂ ਮਾਦ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਉ ਦ ਉੱਦਭ
ਸਵਚ ੂਯੀ ਤਾਏਤ ਤਾਂ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਯ ਸਚੰਤਾ ਸਏਯ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ।
(4) ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਦਾ ਇਸ ਸਨਚਾ ਸ ਸਏ ਜਤ ਸਵਚ ਦਾ ਯਸਸਣਾ ਸ।
ਇ ਸਵਚ ਭੀਂ ਤ ਭਯੀਆਂ ਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਯਵਾਯ, ਏਠੀਆਂ, ਧਨ, ਸਭਿੱਤਯ, ਯੂਖ਼
ਦਾ ਯਸਸਣੀਆਂ ਸਨ। ਯ ੁ ਯਭਸਤ ਦਾ ਸਵਸਆਨਏ ਤ ਿੱਚਾ ਉਦਸ਼
ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਦਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਜਤ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਸ ਅਤ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਸ।
ਜਤ ਇਏ ਸਯ ਵਏਤ ਫਦਰਣ ਵਾਰਾ ਭੁਾਯ ਸ। ੁ ਯਭਸਤ ਦਾ ਉਦਸ਼
ਦਦਾ ਸ ਸਏ ਸਜਵੀਂ ਦਯਐਤਾਂ ਉਤ ਸਯੰਦ ਆ ਸਫਯਾਭ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਯਾਤ
ਇਏਿੱਠੀ ੁ ਜ਼ਾਯ ਏ ਵਯ ਆਣ ਆਣ ਾ ਉਡ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਤਯਹਾਂ
ਸਛਰ ਜਨਭ ਦ ਏਈ ਜੀਵ ਇ ਜਨਭ ਸਵਚ ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਰਈ ਇਏਿੱਠ ਆਣ
ਸੁੰਦ ਸਨ, ਏਈ ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਏਈ ੁਿੱਤਯ ਧੀਆਂ ਫਣ ਜਾਂਦ
ਸਨ, ਏਈ ਸਭਤਯ ਤ ਏਈ ਸਯਸ਼ਤਦਾਯ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਯ ਇਸ ਾਥ ਏੁ ਝ
ਅਯ ਫਾਅਦ ਸਵਛੜ ਜਾਂਦਾ ਸ। ੁ ਯਭਸਤ ਦਾ ਸਵਸਆਨਏ ਉਦਸ਼ ਜੀਵ ਦੀ
ੰਾਯ ਮਾਤਯਾ ਨੂੰ ਇਏ ਫੜੀ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ੁ ਜ਼ਯ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ੁ ਨਾ ਦਦਾ ਸ।
ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਯਾਤ ਦਾ ੁਪਨਾ ਅਿੱਐ ਐੁਰਹਣ ਤ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ
ਜਤ ਦਾ ੁਪਨਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਅਿੱਐ ਫੰਦ ਸਣ (ਭਤ) ਵਰ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।

– 808
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ਜ ੁ ਯਸਐ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ ਉਦਸ਼ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸਨਚਾ ਫਣਾ ਏ ਜਤ ਸਵਚ
ਭੁਾਯ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ, ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸ
ਏਦਾ। ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਉ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਵਾ ਜ ਆਣ ਆ ਨੂੰ
ਭੁਾਯ ਭਝ ਅਤ ਜਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਏ ਯ ਭਝ।
ਉਯ ਅੀੀਂ ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਏੁ ਝ  ਭੁਢਰ ਸਨਚ ਦ ਸਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ
ਤਏ ੁ ਯਸਿੱਐ ਧਾਯਨ ਏਯ ਏ ਸਯ ਯਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸਨਾਂ ਸਨਸਚਆਂ ਅਨੁਾਯ
ਨਾ ੁ ਜ਼ਾਯ, ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦ ਸਧਾਂਤ, ਨਾਭ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਦਰੜ
ਸਵਸ਼ਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸਵਾ ਤ  ਭਨ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ।
ਜ ੁ ਯਸਿੱਐ ਚਾਸ ਸਏ ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸਵ, ਉ ਨੂੰ
ੁ ਯ ਉਦਸ਼ ਅਨੁਾਯ ਯਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ ਏ, ਆਣ ਭਨ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦ
ਸਨਵਾ ਦ ਮ ਫਨਾਉਣਾ ਵਾ।
ਜਦ ੁ ਯਸਿੱਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਉ ਦੀ
ਜੀਵਨ ਮਾਤਯਾ ਪਰਤਾ ਵਾਰੀ ੁਸਾਵਣੀ ਤ ਆਯਾਭ ਵਾਰੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ।

- 193
❁❁❁❁❁
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– 235
ਸਏ ਏੰਭ ਫੰਧੀ ਸਦਰ ਸਵਚ ਬੁਰਐ, ਸ਼ੰਏ, ਇਤਯਾਜ਼ ਯਐ ਏ ਉ ਏੰਭ ਨੂੰ
ਪਰਤਾ ਨਾਰ ੂਯਨ ਏਯਨਾ ਜਏਯ ਅੰਬਵ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤ ਏਠਨ ਜ਼ਯੂਯ ਸ।
ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਛਏਾਂ ਵਾਰਾ ਜਸਾਜ਼ ਭੁੰਦਯ ਾਯ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਦਾ, ਉ ਤਯਹਾਂ
ਸ਼ੰਸਏਆਂ, ਬੁਰਸ ਐਆਂ ਵਾਰਾ ਭਨ, ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ਬਵਾਯ ਨੂੰ ਾਯ ਏਯਨ ਤੀਂ
ਅਭਯਿੱਥ ਯਸਾ।

– 400
– 258
ਜਸਾਜ਼ ਸਵਚ ਛਏ ਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰ ਏਤਾਨ ਦਾ ਸਸਰਾ ਯਜ਼ ਜਸਾਜ਼ ਨੂੰ
ਐਰਵਾ ਏ ਛਏ ੂ ਯਨਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਿੱਚ ਦ ਐਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਨ ਸਵਚ ਸ਼ੰਏ, ਬੁਰਐ ਦ
ਉਜਣ ਾਯ ਸੀ ਨਸਵਯਤ ਏਯਨ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਸਜ ਜਸਾਜ਼ ਦ
ਏਤਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਜਸਾਜ਼ ਦ ਛਏਾਂ ਦਾ ਤਾ ਨਾ ਰ, ਜਾਂ ਤਾ ਰਣ ਉਤ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ੂਯਨ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਨਾ ਏਯ, ਉ ਜਸਾਜ਼, ਤ ਜਸਾਜ਼ ਦ ਭੁਾਯਾਂ ਦੀ
ਤਫਾਸੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਿੱਚ ਦਾ ਐਜੀ ਜਏਯ ਆਣ ਸ਼ੰਸਏਆਂ ਨੂੰ
ਨਸਵਯਤ ਨਾ ਏਯ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉ ਦ ਸ਼ੰਏ ਸੀ ਏ ਡੁ ਫਣ, ਸ਼ੰਸਏਆਂ
ਬੁਰਸਐਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸਸ਼ਏਾਯ ਸ ਜਾਵਾ, ਿੱਚ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਾ,
ਆਦਯਸ਼ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਚ
 ਾ।
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– 883
ਸਰਵ ਰਣ ਤੀਂ ਸਸਰੀਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਭਨ ਸਵਚ ਏਈ ਬਯਭ, ਬੁਰਐਾ, ਡਯ
ਜਾਂ ਸ਼ੰਏਾ ਨਾ ਸਵ। ਜਦ ਤਏ ਭਨ ਇਸਨਾਂ ਤੀਂ ਾ ਨਸੀੀਂ, ਇਏਯਾਯ ਸ ਏ ਸਰਵ
ਸਵਚ ਰਣਾ ਅੰਬਵ ਸ।
ਇ ਰਐ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਫੰਧੀ ਆਭ ੜ ਸਰਐ ਸਿੱਐਾਂ ਦ ਬੁਰਸ ਐਆਂ ਜਾਂ
ਸ਼ੰਸਏਆਂ ਦੀ ਨਸਵਯਤੀ ਏਯਨ ਦਾ ਜਤਨ ਏੀਤਾ ਸਆ ਸ।
ਰਸ਼ਨ – ਸਭਯਨ ਸਏਉੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਵ? ਇ ਦੀ ਏੀ ਰੜ ਸ? ਏੀ ਪਾਇਦਾ
ਸ?
ਉਤਯ – ਜਤ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਰੁਏੀ ਅਸਤ ੁਐਸ਼ਭ ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ,
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਨਾਰ ਰਤਿੱਐ ਤਯ ਤ ਭਸਸੂ ਸਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ
ਜ਼ਾਸਸਯਾ ਜ਼ਸੂਯ ਸਦਦੀ ਸ। ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਸਆਨ ਇਨਾਨ ਦੀਆਂ ਬ
ਭੁਸ਼ਏਰਾਂ ਸਰ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਦੁਸਨਆਵੀ, ਬਾਈਚਾਯਏ ਅਤ ਆਤਭਏ ਏੜਾ
ਨੂੰ ਾਪ ਏਯਨ ਸਵਚ ਸਾਇਤਾ ਦੀਂਦਾ ਸ, ਅਿੱਐੀੀਂ ਦਯਾ ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ
ਸਤੀ ਸਵਚ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਸਨਚਾ ਰਿੱਏ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ, ੁਤਏਾਂ
ਸਵਚ ਸਰਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਰਛਣ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਾਐਸ਼ਾਤ ਦਯਸ਼ਾਦਾ ਸ,
ਸਜ਼ੰਦੀ ਤ ਭਤ ਦ ਬਦ ਨੂੰ ਐਰਹਦਾ ਸ, ਭਤ ਦ ਡਯ ਨੂੰ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ
ਜੀਵ ਨੂੰ ਯਭ-ੁਐੀ ਤ ੂਯਨ ਆਜ਼ਾਦ ਫਣਾਂਦਾ ਸ, ਯਿੱਫ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਏ ਉ ਨੂੰ
ਯਿੱਫ ਦਾ ਯੂ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਜੀਵ ਦੀ ਆਸਦ ਜੁਾਸਦ ਤੀਂ ਜ ਯਭ-ੁਐ ਦੀ ਢੂਡ
ੰ
ਸ, ਸਭਯਨ ਇ ਤਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਫਐਸ਼ਦਾ ਸ। ਸ਼ਸਸਨਸ਼ਾਸ ਫਣਾਉੀਂਦਾ ਸ।
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ਰਸ਼ਨ – ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਏਯਨਾ, ਯਾਭ ਯਾਭ ਜਣਾ, ਯਿੱਫ ਦੀ ਐੁਸ਼ਾਭਦ
ਏਯਨੀ ਸ । ਸਏਉੀਂਸਏ ਯਿੱਫ ਜਾਂ ਚ ਐੁਸ਼ਾਭਦ ੰਦ ਨਸੀੀਂ ਜ ਏਦਾ, ਇ ਰਈ
ਉ ਦੀ ਐੁਸ਼ਾਭਦ ਏਯਨੀ ਫ-ਅਯਥ ਸ। ਅਯ ਇਏ ਆਭੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਭਾਯੀ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਉਸ ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਸਛਥਾ  ਜਾਵਾ। ਜ ਏਯ ਾਯੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਭਾਯਨ ਰ ਜਾਵ ਤਾਂ ਯਿੱਫ ਾਰ ਸ ਜਾਵਾ। ਯਿੱਫ ਨੂੰ
ਸਯ ਵਏਤ ਮਾਦ ਏਯਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯਨੀਆਂ, ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਤੰ ਏਯਨਾ ਸ। ਸਵਾ
ਯਿੱਫ ਦ ਅਤ ਆਣ ਵਏਤ ਦ ਫ-ਅਯਥ ੁ ਆਣ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ।
ਉੱਤਯ – ਉਤਰ ਬੁਰਐ ਸਵਚ ਯਿੱਫ ਦਾ ੁਬਾਅ ਇਨਾਨ ਦ ੁਬਾ ਦ
ਅੰਦਾਜ਼ ਤੀਂ ਰਾਇਆ ਸਆ ਸ। ਜ ਏਯ ਯਿੱਫ ਦਾ ੁਬਾ ਇਨਾਨ ਵਯਾ ਸਵ
ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਯਾਜ਼ ਠੀਏ ਸਨ। ਯ ਅਸਜਸਾ ਸਖ਼ਆਰ ਏਯਨ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾ
ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ ਯਿੱਫ ਤ ਉ ਦਾ ੁਬਾਅ ਇਨਾਨ ਵਯਾ ਨਸੀੀਂ। ਉ ਦੀ
ਦਸ ਨਸੀੀਂ, ਉ ਨਾਰ ਜੀਵ ਵਾਰੀ ਏਈ ਏਦ, ਏਈ ਸਿੱਦ, ਏਈ ਏਭਜ਼ਯੀ ਨਸੀੀਂ
ਰਾਈ ਜਾ ਏਦੀ । ਉਸ ਸੁਉਭੀਂ ਤੀਂ ਯਸਸਤ (Impersonal and
Incoporeal) ਸਤੀ ਸ।
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ਯਿੱਫ ਤੀਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਤ ਬ ਸਨਮਭ ੳਜਦ ਸਨ, ਇ ਵਾਤ ਉਸ ਆਣ
ਅਰ ਜਾਂ ਨਾਤਨ ਯੂ ਸਵਚ ਇਏ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਜਾਂ ਜੀਉੀਂਦਾ ਸਨਮਭ ਸ।
ਸਭਯਨ ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯਨਾ ਨਸੀੀਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਆਣ ਅਰ
ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਸਭਰਾ ਰਈ ਅਥੂ ਰ ਤੀਂ ੂਐਸ਼ਭ ਭੰਡਰਾਂ ਵਰ ਉਡਾਯੀ ਸ, ਇਏ
ਪਯ ਸ। ਸਭਯਨ ਫਾਸਯ-ਭੁਐੀ ਤੀਂ ਅੰਤਯ-ਭੁਐੀ ਸਣ ਦੀ ਜੁਤੀ ਸ, ਭਨ ਨੂੰ
ਪੁਯਸਨਆਂ ਤ ਯਏਣ ਦਾ ਾਧਨ ਸ। ਸਭਯਨ ਇਏਾਯ ਸ ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ
ਆ ਸਵਚ ਝਾਤੀ ਭਾਯਨੀ ਸਐਾਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਸ। ਇ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਸਛਥ
ਣ ਦਾ ਤ ਾਰ ਸਣ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਅ ਾਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਥ ਈ ਟਏ, ਉਸ ਏਦੀ ਸਛਥ
ਨਸੀੀਂ  ਏਦ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਸ ਦਸ ਧਾਯੀ(Personal) ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ। ਰੀ
ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਉ ਸਵਚ ਸਰਐ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਅਯਥਾਂ ਦ ਸਛ ਰੁਏੀ
ਚਤਨ ਚਾਈ ਵਰ ਤੁਯਨਾ ਸ, ਸੜਨਾ ਸ, ਸੁਰਾਯਾ ਭਾਯਨਾ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ੰਛੀ ਯਾਂ ਦ ਆਯ ਫਅੰਤ ਆਭਾਨ ਵਰ ਉਡਦਾ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ
ਜੀਵ ਸਭਯਨ ਦ ਆਯ ਅਸਤ ਉਚ ਾਯਫਰਸਭ ਵਰ ਉਡਾਯੀ ਰਾਂਦਾ ਸ।
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅਸਤ ੂਐਸ਼ਭ ਚਾਈ ਸ, ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਇ ੁ ਯਵਾਏ ਤੀਂ ਤਾ
ਚਰਦਾ ਸ –

– 756
ਇ ੂਐਸ਼ਭ ਚਾਈ ਤਏ ਜੀਵ ਤਦ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਚ ਏਦਾ, ਜਦ ਤਏ
ਉਸ ਆ ੂਐਸ਼ਭ ਨਾ ਫਣ।

–5
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ਸਸਯ ਸਉਭ ਯਸਸਤ ਸਤੀ ਸ। ਇ ਨੂੰ ਸਭਰਣ ਰਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਉਭ ਯਸਸਤ
ਫਣਨਾ ੀਂਦਾ ਸ ।ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਇ ਭਸਾਂਵਾਏ ਸਵਚ ਇਸੀ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ।

– 1377
ਸਤੀ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਸੰਏਾਯ ਵਾਰਾ ਜੀਵ ਅਤ ਸਚਉੀਂਟੀ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਸਨਯਭਾਣ
ਐਜੀ ਦੀ ਸ।

ਰਸ਼ਨ – ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਸਯ ਏੰਭ-ਏਾਜ ਏਯਨ ਤ
ਰਾਇਏ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ, ਇ ਾ ਉਸ ਣ ਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਝਭਸਰਆਂ ਤ ਪਯਜ਼ਾ
ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਣ, ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ੂਯੀ ਸਵਸਰ ਸਵ। ਇਸ ਏੰਭ ਆਭ ਦੁਨੀਆਂਦਾਯਾ
ਵਾਤ ਨਸੀੀਂ।
ਉੱਤਯ – ਸਿੱਐ ਏਭ ਦੀ ਾਯੀ ਤਵਾਯੀਖ਼ ਉਏਤ ਸਖ਼ਆਰ ਦ ਫਯਸਖ਼ਰਾਪ
ਵਾਸੀ ਦੀਂਦੀ ਸ । ਾਯ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਰਸਸਤੀ ਨ। ਰਸਸਤ ਦ ਾਯ
ਪਯਜ਼ ੂਯ ਏਯਦ ਸ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਦ ਯਦਾਯ ਜਾਂ ੁ ਯ ੂ ਭੰਨ ਜਾਂਦ
ਸਨ। ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਯ ਮੁ ਿੱਧਾਂ ਸਵਚ ਭਾਂ ਏਢ ਏ ਸਭਯਨ ਏਯਦ ਅਤ
ਸੰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਦੀਂਦ ਨ। ਭਸਾਯਾਜ ਯਣਜੀਤ ਸੰ ਜੀ ਯਾਜ
ਏਯਦ ਸ ਵੀ ਯਾਤ ਦ ਸਤੰਨ ਵਜ ਉਠ ਸਭਯਨ ਜਾ ਏਯਦ ਅਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ
ਾਸਸਫ ਜੀ ਦਾ ਾਠ ੁਣਦ ਸੁੰਦ ੀ।
ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਸਜਭਾਨੀ ਵਯਸਜਸ਼ ਸਜਭ ਨੂੰ ਭਜ਼ਫੂਤ, ਚੁਤ ਅਤ ਫੀਭਾਯੀ ਜਾਂ
ਭਭ ਦਾ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯਨ ਦ ਵਧਯ ਮ ਫਣਾ ਦੀਂਦੀ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ
ਏਭਾਈ ਜ ਸਏ ਭਨ ਦੀ ਵਯਸਜਸ਼ ਏਸੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ, ਭਨ ਨੂੰ ਭਜ਼ਫੂਤ, ਸਨਯਭਰ,
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ਾਾਂ-ਏਭਜ਼ਯੀਆਂ ਦਾ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯਨ ਅਤ ਡੂ ੰੀਆਂ ਸਵਚਾਯਾਂ ਚਣ ਦ
ਏਾਫਰ ਫਣਾ ਦੀਂਦਾ ਸ।
ਇਸ ਿੱਰ ਅਰਿੱ ਸ ਸਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਸਵਚੀਂ ਏੁ ਝ ਸਚਯ
ਭਯੀਂ ਉਸ ਭਸਾਂਯ ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦਾ ਸਦਰ ਵਧ ਤੀਂ ਵਧ ਭਾਂ
ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਫਠਣ ਵਾਤ ਰਚਦਾ ਸ, ਇ ਰਈ ਉਸ ਆਣ ਭੀਂ ਨੂੰ
ਸਨਪਰ ੁ ਆਂਉਣ ਦੀ ਫਜਾ, ੰਜਭ ਨਾਰ ਵਯਤਦਾ ਸ। ਾਯ ਪਜ਼ੂਰ ਅਤ
ਭਾੜ ਏੰਭ ਏਯਨ ਛਡ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਪਯਜ਼ ੂ ਯ ਏਯਨ ਤੀਂ ਸਛੀਂ ਆਣਾ
ਭਾਂ ਰਭਾਯਥ ਵਰ ਖ਼ਯਚ ਏਯਦਾ ਸ।
ਰਸ਼ਨ – ਸਭਯਨ ਏਠਨ ਸ, ਇ ਸਵਚ ੂਯਨਤਾ ਸਏ ਸਵਯਰ ਨੂੰ ਸਾਰ
ਸੁੰਦੀ ਸ, ਇ ਰਈ ਆਭ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਅਤ
ਇਸ ਖ਼ਾ – ਖ਼ਾ ਆਦਭੀਆਂ ਦਾ ਏੰਭ ਸ।
ਉਤਿੱਯ – ਸਭਯਨ ਉਸਨਾਂ ਆਦਭੀਆਂ ਰਈ, ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ੁ ਯਸਐੀ
ਅਤ ਸਤੰ ਦ ਦਾਇਯ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਯਸਸ ਏ ਫਤੀਤ ਸਵ, ਸਸਰ ਸਸਰ ਜ਼ਯੂਯ
ਐਾ ਭਰੂਭ ਸੁੰਦਾ ਸ । ਉਸ ਵੀ ਇ ਰਈ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਭਨ ਇਏਾਯ ਸਣ
ਦਾ ਆਦੀ ਨਾ ਸਣ ਏਯ ਏ ਸਸਰ- ਸਸਰ ਇਏਾਯਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀੀਂ ਅਤ ਯੀ
ਚੀਜ਼ ਭਝ ਏ ਫਯਾਉੀਂਦਾ ਸ। ਯ ਇ ਭੁਸ਼ਏਰ ਤ ਏਾਫੂ ਾਣਾ ਐਾ ਐੀ
ਰ ਨਸੀੀਂ । ਸਭਯਨ ਦੀਆਂ ਐੁਸ਼ੀਆਂ ਤੀਂ ਜਾਣੂ ਸ ਏ ਭਨ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਦਾ
ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਉਤਸ਼ਾਸ ਉਤੰਨ ਸਣ ਨਾਰ ਭਨ ਖ਼ੁਦ-ਫ-ਖ਼ੁਦ ਫਯ
ਸਏ ਮਤਨ ਦ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਸਵਚ ੂਯਨਤਾ ਜ਼ਯੂਯ ਫੜੀ ਾਰ ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸਿਾਰਤਾ
ਨਾਰ ਨੀਫ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਯ ਇਸ ਏਈ ਫਿੱਫ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਸਭਯਨ ਏੀਤਾ ਸੀ ਨਾ
ਜਾਵ। ਏਯੜਾਂ ਤੀ ਫਸੁਤ ਥੜ ਆਦਭੀ ਫੜੀ ਸਭਸਨਤ ਤੀਂ ਫਾਅਦ ਫਣਦ ਸਨ,
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ਯ ਏੀ ਇ ਏਯ ਏ ਰਏੀ ਦਰਤ ਏਭਾਉਣ ਦ ਮਤਨ ਛਡ ਦੀਂਦ ਸਨ? ਦੁਨੀਆਂ
ਸਵਚ ਸਏ ਾ ਵੀ ਭੁਏੰਭਰ ਸਣਾ ਫੜਾ ਏਠਨ ਸ। ਭੁਏਭ
ੰ ਰ ਡਾਏਟਯ ਾਯੀ
ਉਭਯ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ ਵੀ ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਫਣਦਾ ਸ। ਭੁਏੰਭਰ ਇੰਜੀਨੀਅਯ,
ਭੁਏੰਭਰ ਵਿੱਈਆ, ਭੁਏਭ
ੰ ਰ ਸਾਸੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਭਯੀਂ ਰਿੱਐਾਂ
ਸਵਚੀਂ ਚਣਵੀਂ ਫਣਦ ਸਨ । ਯ ਏੀ ਇ ਏਯ ਏ ਰਏੀ ਇਸਨਾਂ ਸਵਸਦਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰ ਏਯਨਾ ਛਡ ਦੀਂਦ ਸਨ? ਸਯਸਜ਼ ਨਸੀੀਂ। ਸਜਵੀਂ ਤ ਦਯਜ ਦਾ
ਡਾਏਟਯ, ਵਿੱਈਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਯ ਆਣ ਏਿੱਫ ਤੀਂ ਆਣ ਸਵਚ ਭੂਜਫ
ਪਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਤ ਦਯਜ ਦਾ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਵੀ
ਆਣ ਸਵਚ ਭੂਜਫ ਸਭਯਨ ਤੀਂ ਰਾਬ ਸਾਰ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। ਇਰਭ ਇਏ
ਦਰਤ ਸ, ਸਜਤਨੀ ਵੀ ਸਏ ਦ ਰ ਸਵ ਉਤਨੀ ਸੀ ਰਾਬਦਾਇਏ ਸੁੰਦੀ ਸ।
ਸਜਭ ਦੀਆਂ ਸਫਭਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਭਝਣਾ ਤ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯਨਾ ਅਯ
ਆਣੀ ਅਤ ਦੂਸਯਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਨੂੰ ੁਐੀ ਫਣਾ ਏਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਆਤਭਏ
ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਭਝਣ ਤ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜਾਨਣ ਵਾਰਾ ਆਦਭੀ ਬੀ
ਆਣੀ ਤ ਦੂਯ ਰਏਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ੁਐੀ ਫਣਾ ਏਦਾ ਸ । ਸਜਭ ਦ
ਯਾਂ ਨਾਰੀਂ ਭਨ ਦ ਯ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦੁਿੱਐ ਸਦੰਦ ਸਨ। ਸਭਯਨ ਭਨ
ਦ ਯਾਂ ਤੀਂ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਏਾਯਾ ਏਯਾ ਏ ਉ ਨੂੰ ਯਭ ੁਐੀ ਫਣਾ ਸਦੰਦਾ ਸ।
ਇ ਵਾਤ ਸਭਯਨ ਸਯ ਇਏ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਥੜੀ ਫਸੁਤੀ
ਸਸਰੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਭਯੀਂ ਇਸ ਸਯ ਇਏ ਸਭਜਾਜ਼ ਨੂੰ ੁਐਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਸਯ
ਇਏ ਇਨਾਨ ਦ ਅੰਦਯ ਅਨੰਦ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭੁੰਦਯ ਰੁਸਏਆ ਸਆ ਸ।
ਸਭਯਨ ਦਵਾਯਾ ਇ ਅੰਸਭਰਤਭਈ ਭੁੰਦਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਏ ਸਯ ਇਏ ਜੀਵ ਚਾਸ
ਉਸ ਸਏ ਤਫੀਅਤ ਦਾ ਸਏਉੀਂ ਨਾ ਸਵ, ਸਯਾ ਬਯਾ ਤ ਯਸ਼ਾਯ ਸ ਏਦਾ ਸ।
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ਸਭਯਨ ਸਏ ਏਭ, ਭਜਹਫ, ਦਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਰਏੀਅਤ(Monopoly)
ਨਸੀੀਂ। ਇ ਦਾ ਜ ਅਸਬਆ ਏਯ, ਉ ਨੂੰ ਯਿੱਫ ਨਾਰ ਜੜ ਦਵਾ ਤ ਯਿੱਫ
ਵਯਾ ੁਐੀ ਫਣਾ ਦਵਾ।

– 747

ਰਸ਼ਨ – ੁ ਯਫਾਣੀ ੜਹਨੀ,ਏੀਯਤਨ ੁਣਨਾ, ਾਧ ੰਤ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨੀ,
ਨਏ ਅਭਰ ਏਯਨ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ ਏਾੀ ਸਨ। ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਦੀ ਏਈ ਰੜ ਨਸੀੀਂ।
ਉੱਤਯ – ਇ ਬੁਰਐ ਸਵਚ ਅਿੱਜ ਏਰਹ ਦ ਏਯੀਫਨ 95 ਪੀਦੀ ੁ ਯਸਿੱਐ
ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ ਯਸ ਸਨ।
ੁ ਯਫਾਣੀ ੜਹਨ ਨਾਰ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਜ ਏੀਯਤਨ ਦਵਾਯਾ ੁਣਨ
ਨਾਰ, ੰਤਾਂ ਭਸਾਤਭਾਂ ਦੀ ੰਤ ਏਯਨ ਨਾਰ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਸਭਰਾ ਦਾ
ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਭਨ ਦ ਸ਼ੰਏ ਨਸਵਯਤ ਸ ਏਦ ਸਨ, ਯ ਸਨਯਾ
ਨਾ ਏੁ ਝ ਏਯ ਏ ਸੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਰਾ ਸਯਸਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ,
ਆਤਭਏ ਸਆਨ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਉਜ ਏਦਾ। ਤੀਯਥ
ਮਾਤਯਾ ਟਯਨ ਦਾ ਰ
 ਯਾਭ ੜਹ ਏ ਮਾ ਉ ਸਵਚ ਅ ਸ ਆ ਭੁਾਯਾਂ
ਦੀਆਂ ਿੱਰਾਂ ੁਣ ਏ, ਤੀਯਥ ਮਾਤਯਾ ਦਾ ਸ਼ਏ ਦਾ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਯ
ਤੀਯਥ ਮਾਤਯਾ ਅਰ ਸਵਚ ਉ ਦੀ ਸਵ
 ੀ ਜ ਯ ਛਿੱਡ, ਤੀਯਥ ਮਾਤਯਾ
ਟਯਨ ਦਾ ਭੁਾਪਯ ਫਣ ਅਤ ਿੱਚੀ ਭੁਚੀ ਤੀਯਥਾਂ ਤ ਸੁੰਚ ਏ ਤੀਯਥਾਂ ਦ
ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਰਾ, ਜੀਵ ਦ ਆਣ ਅੰਦਯ ਤੀਯਥਾਂ ਦ ਤੀਯਥ
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ਵਰ ਪਯ ਸ, ਜ ਸਨਯੀਆਂ ਯਿੱਫ ਦੀਆਂ ਿੱਰਾਂ ੁਣਸਦਆਂ, ਸਨਯੀ ੁ ਯਫਾਣੀ
ਸੜਹਆਂ ਮਾ ਸਨਯਾ ਾਧਾਂ ੰਤਾਂ ਦ ਫਚਨ ੁਣਸਦਆਂ, ਤਅ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ।
ਇ ਪਯ ਵਾਤ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਟਯਨ ਤ ਚੜਹ ਏ ਫਭੁਯ
ਸੁੰਚਣਾ ਤ ਉਥੀਂ ਦੀ ਯ ਆਣੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਨਾਰ ਏਯਨੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ।

– 188
ਜਦ ਅੰਦਯਰ ਤੀਯਥ ਦਾ ਤਾ ਰ ਜਾਵ, ਸਪਯ ਫਾਸਯ ਦ ਤੀਯਥਾਂ ਤ ਜਾਣ
ਦੀ ਰੜ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ।

– 687
ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਵੀ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਤੀਂ ਸੀ ਉਜ ਏਦ ਸਨ।
ਿੱਚ ਫਰਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਆਯ ਏਯਨਾ, ੰਾਯ ਦੀ ਵਾ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ
ਵਾ ਭਝਣਾ, ਸਭਾ ਦ ਅਤ ਆਣ ਫਿੱਚ ਸਵਚ ਯਏ ਨਾ ਜਾਨਣਾ, ਸਏ
ਨਾਰ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨਾ, ਸਏ ਦਾ ਸਦਰ ਨਾ ਦੁਐਾਣਾ ਆਸਦ ਬ ਰਏਾਯ ਦ ਸ਼ੁਬ
ਏੰਭ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਾੀਂ ੁਤ ਸਧ ਫਯ ਜਤਨ ਦ, ਫਯ ਸਦਐਾਵ ਦ
ਸੁੰਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਸਜਵੀਂ ਾਣੀ ਦਾ ੁਬਾਅ ਸੀ ਨੀਵਾਣ ਵਰ ਵਣਾ ਸ, ਉਵੀਂ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ੁਬਾਅ ਸੀ ਸਨਯਭਾਣ ਤ ਨਏ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ
ਵਿੱਡਾ ਏਾਯਨ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਅਸਬਆ ਦ ਜ਼ਯੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੰ
ਜਤ ਸਵਚ ਯਸਵਆ, ਯ ਸਦਰ ਸਵਚ ਸਨਵਾ ਏਯਦਾ ਰਤਿੱਐ ਦਐ ਰੀਂਦਾ ਸ।
ਉ ਨੂੰ ਏਤਾ ਦਾ ਾ ਸਆਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਆਣ ਵਯੀ ਨੂੰ,
ਭੁਖ਼ਾਸਰ ਨੂੰ, ਏਾਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਆਯ ਦੀ ਸਨਾਸ ਨਾਰ ਵਐ ਏਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ
ਾਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਜ਼ਸੂਯ ਸਦਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਏ ਨਾਰ ਧਐਾ ਏਯਨਾ ਆਣ
ਆ ਨਾਰ ਧਐਾ ਏਯਨਾ ਭਝਦਾ ਸ, ਉਸ ੰਾਯ ਦੀ ਵਾ ਆਣ ਆ ਦੀ
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ਵਾ ਤ ਬਰਾਈ ਭਝਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਅਤ ੁਤਏਾਂ ੜਹ ਏ ਫਣ
ਨਏ ਆਦਭੀ ਸਵਚ ਇਸ ਫੜਾ ਬਾਯਾ ਯਏ ਸੁਦ
ੰ ਾ ਸ, ਸਏ ਭੁੀਫਤਾਂ ਤਏਰੀਾਂ ਦ
ਭੀਂ ੁਤਏਾਂ ੜਹ ਆਦਭੀ ਦਾ ਸਨਚਾ ਡਰ ਏਦਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉ ਦੀ
ਨਏੀ, ਅਏਰ ਤ ਦਰੀਰ ਦ ਦਾਇਯ ਤਏ ਭਸਸਦੂਦ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਯ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਨਏੀ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉਸ ਫਯ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਤ ਚਣ ਦ
ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਪੁਰ ਸਵਚੀਂ ੁੰਧੀ ਆ ਭੁਸਾਯੀ ਸਨਏਰਦੀ ਸ,
ਸਤਵੀਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਏਰੀਂ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਆ ਸੁੰਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਨਏ ਏੰਭ ਇ ਵਾਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ ਸਏ ਉਸ ਯੀਫਾਂ ਸਵਚ ਜਾਂ
ਆਭ ਰਏਾਂ ਦੀ ਯਾ ਸਵਚ ਚੰ ਭਝ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਨਏ ਏੰਭ ਇ ਵਾਤ
ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਉਸਨਾਂ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਯ ਏੁ ਝ ਏਯ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ। ਉਸ ਨਏੀ
ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਚੁਸਏਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਨਏ ਅਭਰ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਚਾਰ ਚਰਣ ਉਸ ਪਰ ਸ
ਜ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਦਯਖ਼ਤ ਨੂੰ ੁਤ ਸਿੱਧ ਫਯ ਜਤਨ ਦ ਰਦਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ ਅਯਸ਼ੀ ਭਸਸਰ ਦੀ ਏੁ ੰਜੀ ਸ। ਜ ਰਏ
ਸਭਯਨ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ, ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦ, ਬਾਵੀਂ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਏਤਨੀ ੜਹੀ ਜਾਣ
ਅਤ ਨਏ ਫਨਣ ਦੀ ਸਏਤਨੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯੀ ਜਾਣ, ੁ ਯ ੂ ਯ ਸਵਚ ਰੁਏ
ਖ਼ਜ਼ਾਸਨਆਂ ਦ ਸਯਪ ਸਸਯਦਾਯ ਸੀ ਯਸਸਣ, ਭਾਰਏ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਫਣ
ਏਣ। ੁ ਯਫਾਣੀ , ਏੀਯਤਨ ਫਸੁਤ ਉੱਚ ਸਨ, ਯ ਨਾਭ ਇਸਨਾਂ ਤੀਂ ਉਚਯ
ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਸਤਆਯੀ ਸਨ, ਨਾਭ ਦ ਤੁਿੱਰ ਏਈ ਨਸੀੀਂ। ਨਾਭ ਦ
ਤੁਿੱਰ ਅਯ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਸ ਏਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਏਵਰ ਨਾਭੀ ਸੀ ਸ, ਸਜ ਦਾ
ਨਾਭ ਜਸਆ ਜਾਵ।

82

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ
ਰਸ਼ਨ – ਸਭਯਨ ਦਾ ਅੰਤ ਭੁਏਤੀ ਸ, ਭੁਏਤੀ ਨਤੀ ਸ, ਇਨਾਨ ਸਤੀ
ਸਵਚੀਂ ਨਤੀ ਵਰ ਏਦੀ ਜਾਣਾ ੰਦ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ, ਇ ਵਾਤ ਸਭਯਨ,
ਫੰਦੀ ਨਸੀੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ।
ਉੱਤਯ – ਫਿੱਚਾ ਜਵਾਨ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਫਚਨ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ,
ਯ ਫਿੱਚਾ ਆ ਨਸੀੀਂ ਖ਼ਤਭ ਸੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਇਏ ਨਵੀੀਂ ਤ ਚੰਯ
 ੀ
ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜਦ ਜਤ ਦੀ
ਯਚਨਸਾਯ ਭਸਾਂ ਚਤਨ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਜੀਵ ਵਾਰੀ
ਸਜ਼ੰਦੀ, ਏਰਨਾ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ, ਅਯਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਅਤ ਭਸਸਦੂਦ ਸਤੀ
ਖ਼ਤਭ ਸ ਏ, ਸਭਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ, ਅਟਰ ੁਐ ਅਤ ਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਸਜ ਨੂੰ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਸਨਸਚਰ ਯਾਜ ਦਸਆ ਸ, ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਅਸਬਆੀ
ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਇਏ ਸਬਆਨਏ ੁਪਨ ਤੀਂ ਸਭਸ਼ਾਂ ਰਈ ਅਿੱਐ
ਐੁਰਹ ਈ ਸ, ਉਸ ਸ਼ਸਸਨਸ਼ਾਸ ਦਾ ੁਤਯ ਸ ਏ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਜਭ ਦਾ
ਏਦੀ, ਆਰ- ਦੁਆਰ ਦ ਸਾਰਾਤ ਦਾ ੁ ਰਾਭ ਭੰਨਦਾ ਸਯਸਾ ਸ।

– 657
ਜਦ ਉ ਦੀ ਸਉਭ ਦ ਸਬਆਨਏ ੁਨ ਤੀਂ ਅਿੱਐ ਐੁਰਹ ਜਾਵ, ਸਪਯ ਉਸ
ਿੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਐ ਏ ਰੰਨ ਸੁੰਦਾ ਅਤ ਆਐਦਾ ਸ-
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– 1141

ਰਸ਼ਨ – ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦਾ ਪਰ ਫੜੀ ਦਯੀ ਨਾਰ ਫੜੀ ਾਰਨਾ ਏਯ
ਏ ਸਭਰਦਾ ਸ, ਉਦੀਂ ਤਏ ਉਡੀਏ ਏਯਨੀ, ਸਦਏ-ਮਏੀਨ ਏਾਇਭ ਯਐਣਾ
ੁਸ਼ਸਏਰ ਸ।

ਉੱਤਯ – ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਦ ਪਰ ਸੁਦ
ੰ  ਸਨ। ਇਏ ਜਦੀਂ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਏਯੀ ਉਦੀਂ ਪਯਨ ਸਭਰਦਾ ਸ ਅਤ ਦੂਯਾ ਪਰ ਅਸਬਆ
ਦੁਆਯਾ ੂਯ ਸਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ ਏ। ਸਜ ਵਏਤ ਵੀ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ
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ਏਯ, ਬਾਵੀਂ ਾਨੂੰ ਆਤਭ ਭਾਯ ਦੀ ਏਈ ਭਝ ਨਾ ਵੀ ਸਵ, ਾਡ ਅੰਦਯੀਂ ਇਏ
ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯਭ ਤ ੀਤਰਤਾ ਦੀ ਰਸਸਯ ਸਨਏਰਦੀ ਸ, ਜਦੀਂ ਵੀ ਸਨਯਭਾਣ ਸ ਏ,
ਸਆਯ ਤ ਸਦਏ ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਮਾਦ ਏਯ, ਉਦੀਂ ਸੀ ਅੰਭ ਸਵਚੀਂ ਅਏਾਰ
ੁਯਐ ਵਰੀਂ ਇਏ ਸਆਯ ੰਦਸ਼ਾ, ੀਤਰਤਾ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦਾ
ਸ। ਆਦਭੀ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਸਏ ਜੀਉੀਂਦ ਜਾਦ ਤ ਰਭੀ ਯਿੱਫ
ਵਰ ਤੁਯ ਸਯਸਾ ਸ, ਜ ਸਆਯ ਨੂੰ ਸਆਯ ਸਵਚ ਭੜ ਸਯਸਾ ਸ।(God
immediately responds to love and devotion)ਜਦੀਂ ਵੀ ਭਨ
ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਇਏਾਯ ਸਵ, ਜਦੀਂ ਵੀ ੁ ਯਫਾਣੀ ੜਹਦ-ੜਹਦ ਜਾਂ ਏੀਯਤਨ
ੁਣਦ ੁਣਦ ਸਫਯਤੀ ਐਰ ਜਾਵ, ਉਦੀਂ ਸੀ ਅੰਦਯੀਂ ਸਏ ਅਥਾਸ ਾਯ ਸਵਚੀਂ
ੀਤਰਤਾ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸਸਯਾਂ ਸਨਏਰ ਏ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਭੂੰਸ ਚੁਭਦ
ੰ ੀਆਂ ਤ
ਸਯ

ਤ

ਸਿੱਥ

ਪਯਸਦਆਂ

ਰਤੀਤ

ਸੁੰਦੀਆਂ

ਸਨ।

ਇਸ

ਟਨਾ

(Phenomenon) ਜਦੀਂ ਸਏ ਦਾ ਜੀਅ ਏਯ, ਸਆਯ, ਸਨਯਭਾਨਤਾ ਤ
ਨਏਨੀਅਤੀ ਨਾਰ ਯਿੱਫ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਦ ਏਯ ਏ ਉ ਦਾ ਸਧਆਨ ਧਯ ਏ ਦਐ ਰਵ।
ਜੀਵ ਜਦੀਂ ਵੀ ਆਣ ਅਰ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵਰ ਭੁੜਾ, ਉਦੀਂ ਸੀ ਉ ਦਾ
ਸਯਸ਼ਤਾ ਯਿੱਫ ਜੀ ਨਾਰ ਏਾਇਭ ਸ ਜਾਵਾ ਅਤ ਠੰਡਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ਸਆਯ ਜੀਵ
ਨੂੰ ਸੁੰਚਣ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਣ। ਬਾਈ ੁ ਯਦਾ ਜੀ ਨ ਇਏ ਸਵਸਆਨਏ ਆਤਭਏ
ਅੂਰ ਵਯਣਨ ਏੀਤਾ ਸ, ਜਦ ਉਸਨਾਂ ਆਸਐਆ ਸ ਸਏ-

ਇ ਤਯਹਾਂ ਅਸਬਆ ਏਾਇਭ ਯਸਐਆਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ੀਤਰਤਾ ਦੀਆਂ
ਰਸਸਯਾਂ ਦਯ ਾ ਏ ਡੂ ੰੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਅਐੀਯ ਸਵਚ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ, ਜ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਨੰਦ ਤ ੀਤਰਤਾ ਦੀ ਐਾਣ ਸ,
ਇਏ ੁਯ, ਇਏ ਯ ਅਤ ਇਿੱਏ-ਸਭਿੱਏ ਏਯ ਸਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੀਂ ਸਭਯਨ ਦਾ
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ਦੂਯਾ ਪਰ ਸਨਏਰਦਾ ਸ, ਜਦ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਆਣ ਬ ਯਾਜ਼ ਬ ਯਦ
ਅਸਬਆੀ ਤੀਂ ਰਾਸ ਸਦੰਦਾ ਸ। ਜੀਵਨ ਭਯਨ ਦੀ ਬ ਯਭਜ਼ ਭਝਾ ਸਦੰਦਾ ਸ।
ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ੂ ਯੀ ਤਿੱਰੀ ਤ ਰੰਨਤਾ ਏਯ ਸਦੰਦਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਦ ਇ ਦੂਯ ਪਰ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਸਫਆਨ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਸ, ਇ ਦ
ਾਸਭਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਯ, ਬ, ਐੁਸ਼ੀ, ਇਜ਼ਤ, ਤਾਏਤ, ਯਾ ਯੰ ਬ ਸਪਿੱਏ,
ਏਝ ਤ ਤੁਿੱਛ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦ ਸਨ।
ਸਭਯਨ ਦ ਇਸ ਦਵੀਂ ਪਰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਰਦ ਸਨ, ਸਜਵੀਂ ਯਏਾਯੀ
ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਨੂੰ ਇਏ ਤਨਖ਼ਾਸ ਸਯ ਭਸੀਨ ਆਣ ੁ ਜ਼ਾਯ ਵਾਤ ਸਭਰਦੀ ਸ ਤ
ਦੂਯੀ ਤਨਖ਼ਾਸ ਇਨਾਭ ਦੀ ਜਾਂ ਫਨ ਜਾਂ ਰਾਵੀਡੀਂਟ ਪੰਡ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ
ਨਏਯੀ ਐਤਭ ਏਯਨ ਉੱਤ ਇਿੱਏਠੀ ਸਭਰਦੀ ਸ। ਇ ਨਾਰ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਆਣੀ
ਾਯੀ ਫਾਏੀ ਦੀ ਉਭਯ ਫਯ ਨਏਯੀ ਏਯਨ ਦ ਆਯਾਭ ਨਾਰ ੁ ਜ਼ਾਯ ਏਦਾ
ਸ।
ਰਸ਼ਨ – ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਇਏ ਵਸਸਭ ਸ, ਸਵਸਆਨਏ ਇਰਭ ਨਸੀੀਂ ਜ
ਅਿੱਜ ਏਿੱਰ ਾਇੰ ਦੀ ਤਿੱਏੜੀ ਤ ੂਯਾ ਉਤਯ।
ਉੱਤਯ – ਜਏਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ , ਜ ਸਏ ਨਏ ਨੀਮਤੀ,
ਸਨਯਭਾਣਤਾ, ਸਆਯ ਉੱਦਭ, ਭਸਨਤ ਅਤ ਸਵਚਾਯ ਸਨ, ਠੀਏ ੂ ਯੀਆਂ
ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਜਵੀਂ ਦ ਦੂਨੀ ਦਾਯ ਸੂਦ ਸਨ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਿੱਚ ਦੀ ਰਾਤੀ ਅਤ ਸਆਨ ਸੁੰਦਾ ਸ । ਆਦਭੀ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉ
ਨੂੰ ਏਈ ਫੜੀ ਸਨਿੱਯ, ੂ ਯਨ ਅਤ ਰਤਿੱਐ ਚੀਜ਼ ਰਿੱਬੀ ਸ। (Simran leads
to certain, definite, positive and substantial results)ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਇਏ ਸਵਸਆਨਏ ਜੁਤੀ ਸ। ਸਜ ਨੂੰ ਵਯਤ ਏ ਸਜ ਦਾ ਸਦਰ ਏਯ
ਭਾਨ ਤੀਂ ਦਵਤਾ ਫਣ ਏਦਾ ਸ।
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਿੱਚ ਫਸੁਤ ਜਹਾ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਵਾ
ਵਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਬਾਵੀਂ ਵਾ ਵਾ ਏਈ ਸਵਯਰ ੁ ਯਭੁਐ ਸੀ
ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਯ ਵਾ ਵਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਅਯਥ ਭਝਣ ਸਵਚ ਏਈ
ਐਾ ਸਦਿੱਏਤ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਵਾ ਤਾਂ ਆਉੀਂਦ ਸੀ ਯਸਸੰਦ ਸਨ ਫ ਅੰਦਯ
ਵਾ ਸਰਆਉਣ ਵਰ ‚ਵਾਸ‛ ਅਤ ਵਾ ਦ ਫਾਸਯ ਸਨਏਰਣ ਵਰ ‚ੁ ਯ ‛ੂ
ਆਐਣ ਦਾ ਅਸਬਆ ਏਯ ਰਣਾ ਅਤ ਭਨ ਨੂੰ ਏਵਰ ਇ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਸੀ
ਐਰਵਾਈ ਯਿੱਐਣਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਇਆ ਵਾ ਵਾ ਨਾਭ ਜਿੱਣਾ। ਯ
‚ਸਯਾ‛ ਨਾਭ ਜਣਾ ਏੀ ਸਇਆ? ਸਯਾ ਨਾਭ ਸਏਵੀਂ ਜਸਆ ਜਾਵ? ਇ
ਦੀ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਤਾਂ ‚ਵਾ ਸਯਾ‛ ਨਾਭ ਜਸਆਂ ਸੀ ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਯ
ਸਪਯ ਬੀ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਦੀ ਸਦਰਚੀ ਰਈ ਅੀੀਂ ‚ਵਾ
ਸਯਾ‛ ਨਾਭ ਜਣ ੰਫੰਧੀ ਅਿੱਐਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੁ ਿੱਝ ਦਿੱਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਦ
ਸਾਂ।
ਵਾ ਤਾਂ ਇਨਾਨ ਤ ਆਉੀਂਦ ਸੀ ਯਸਸੰਦ ਸਨ, ਜਦ ਤਏ ਉ ਦ ਰਾਣ
ਸਨਏਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇ ਏਯ ਏ ਵਾਾਂ ਦ ਸਭਯਨ ਦੀ ਆਦਤ ਾ ਏ ਉ ਨੂੰ
ਾਰ ਦ ਾਰ ਿੱਏਾ ਏਯ ਰਣ ਨਾਰ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਸਯ ਵਰ ਸਭਯਨ ਜਾਂ ਜਦ
ਜੀ ਏਯ ਸਭਯਨ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਯਨਾ ਦ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਏੁ ਿੱਝ ਸਚਯ ਫਾਦ
ਥਏਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਯ ਾਰ ਦ ਾਰ ਯਜ਼ਾਨਾ ਵਾਾਂ ਦ ਸਭਯਨ ਦ
ਅਸਬਆ ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਥਏਾਵਟ ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਜੀ
ਏਯ ਸਭਯਨ ਏਯ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਸੀੀਂ ਥਿੱਏਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਯਨਾ ਦ
ਸਭਯਨ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਤ ਫਸੁਤ ਟ ਥਿੱਏਣੀਆਂ।
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ਜਦ ਅੀੀਂ ਯਟੀ ਐਾਂਦ ਸਾਂ, ਯਟੀ ਐਾਂਸਦਆਂ ਭੂਸ
ੰ ਦ ਸਸਿੱਰਣ ਵਰ ਾਡ ਸਠਰ
ਦੰਦ ਉਤਸਰਆਂ ਦੰਦਾ ਨਾਰ ੜੀ ਭੁੜੀ ਰਿੱਦ ਅਤ ਦੰਦਾ ਸਵਚ ਆਈ ਯਟੀ ਨੂੰ
ਚਫਾਂਦ ਸਨ। ਜਫਾਸੜਆਂ ਦੀ ਇ ਸਯਏਤ ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸ਼ਫਦ ਨੂੰ ਜੜ ਦਣਾ
‚ਸਯਾ‛ ਦਾ ਸਭਯਨ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਯਟੀ ਐਾਂਸਦਆਂ ਆਂਭ ਤਯ ਤ ੁਯਸਤ ਯਟੀ
ਨਾਰ, ਜ ਤਯਹਾਂ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਸਭਿੱਠੀਆਂ, ਨਭਏੀਨ ਜਾਂ ਐਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ
ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦ ਵਾਦ ਸਵਚ ਰੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਯਟੀ ਐਾਂਸਦਆਂ ਜ
ਵਾਦ ਆਉੀਂਦਾ ਸ, ੁਯਸਤ ਉ ਨੂੰ ਯਐਦੀ ਤ ਉ ਯਐ ਦ ਆਧਾਯ ਉਤ
ਪਰ ਏਯਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਸਏ ਐਾਣਾ ਚੰਾ ਫਸਣਆ ੀ ਜਾਂ ਭਾਭੂਰੀ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਸਜਥ ਸਜਥ ਵੀ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ਵਾ ਸਯਾ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਉ ਤੀਂ ਇਸ ਭੁਯਾਦ ਸ ਸਏ ੁ ਯਸਿੱਐ ਰਈ ‚ਨਾਭ‛
ਜਣਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਐਾਣ, ੀਣ, ਸਸਨਣ, ਣ-ਜਾਣ, ਚਿੱਰਣ,
ਸਪਯਨ ਭੀਂ ਵੀ ਨਾਭ ਜਾ ਨਸੀੀਂ ਸਵਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਸਭਯਨ ਦੀ ੀ
ਆਤ ਾਉਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਸਏ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਯ ਏੰਭ ਏਯਸਦਆਂ ‚ਨਾਭ‛ ਜਾ
ਸੁੰਦਾ ਯਸ।

– 820
ਜਦ ਐਾਣਾ ਐਾਂਸਦਆਂ ਵੀ ‚ਨਾਭ‛ ਜਾ ਦੀ ਆਦਤ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਐਾਣਾ ਐਾਣ
ਦ ਅਭਰ ਸਵਚ ਏਈ ਇਏ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਾਣਾ ਐਾਂਸਦਆਂ
ਸਏਉੀਂਸਏ ੁ ਯਸਐ ਦੀ ੁਯਤ ਨਾਭ ਜਾ ਸਵਚ ਰੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਇ ਰਈ ਉ
ਦੀ ਇਸ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਸਟ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਉਸ ਛਤੀ ਛਤੀ ਐਾਵ। ਆਭ ਰਏ ਐਾਣ ਨੂੰ
ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਨਸੀੀਂ ਚਫਾਂਦ। ਜਏਯ ਬੁਿੱਐ ਰੀ ਸਈ ਸਵ ਅਤ ਐਾਣਾ ਵੀ ਚੰਾ
ਸਤਆਯ ਸਇਆ ਸਵ ਤਾਂ ਆਭ ਰਏ ਐਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਯੂਯਤ ਤੀਂ ਟ ਚਫਾਂਦ ਸਨ ਅਤ
ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ ਸਏ ਛਤੀ ਐਾਣਾ ਭੂੰਸ ਸਵਚ ੀਂਦਾ ਜਾਵ ਅਤ ੰ ਤੀਂ ਥਰ
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ਉਤਯਦਾ ਜਾਵ ਯ ਸਜ ੁ ਯਸਐ ਦੀ ੁਯਤ ਨੂੰ ਸਯਾ ਸਭਯਨ ਦੀ ਆਦਤ
 ਜਾਵ ਉਨੂੰ ਛਤੀ-ਛਤੀ ਐਾਣਾ ਐਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਉਸ ਸਸਜਸਸਜ ਐਾਣਾ ਐਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਚਫਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਭੂੰਸ ਸਵਚ ਐਾਣ ਦੀ
ਸਯ ਯਾਸੀ, ਸਰੀ- ਸਰੀ ਚਫਾਉਣ ਨਾਰ ਾਣੀ ਵਾਂ ਤਰੀ ਸ ਏ ੰ ਤੀਂ ਥਿੱਰ
ਉਤਯਦੀ ਸ।
ਐਾਣ ਦੀ ਫੁਯਏੀ ਨੂੰ ਜਦ ਭੂੰਸ ਸਵਚ ਾਵ ਤਾਂ ਇਏ ਵਾਦ ਤਾਂ ਉ ਵਰ ਤੀਂ
ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਜਏਯ ਉ ਫੁਯਏੀ ਨੂੰ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਚਫਾ, ਇਥੀਂ
ਤਏ ਸਏ ਉਸ ਏਯੀਫਨ ਾਣੀ ਵਾਂ ਤਰੀ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਸਵਚੀਂ ਇਏ
ਅਚਯਜ ਵਾਦ ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਵਾਦ ਛਤੀ ਛਤੀ ਐਾਣ ਵਾਸਰਆਂ ਦ
ਏਦੀ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦਾ। ਇਸ ਵਾਦ ਏਾਪੀ ਚਫਾਣ ਤੀਂ ਫਾਅਦ
ਐਾਣ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰਦਾ ਸ। ਯ ਆਭ ਰਏਾਂ ਸਵਚ ਇਤਨਾ ਫਯ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸਏ
ਯਟੀ ਦੀ ਫੁਯਏੀ ਨੂੰ ਉ ਦਯਜ ਤਏ ਚਫਾਈ ਜਾਣ ਜਦ ਤਏ ਸਏ ਉਸ ਭੂੰਸ ਸਵਚ
ਾਣੀ ਫਣ ਏ ਆਣ ਆ ੰ ਸਵਚੀਂ ਸਠਾਂ ਤੁਯ ਨਾ ਜਾਵ। ਯ ‚ਸਯਾ‛ ਦ
ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਰਈ ਐਾਣ ਸਵਚੀਂ ਇਸ ਦੂਯਾ ਅਚਯਜ ਵਾਦ ਰਣਾ ਇਏ
ੁਬਾਵਏ ਅਤ ਆਾਨ ਏੰਭ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਅਜ ਏਰ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਇ ਵਾਤ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਸਨ
ਸਏ ਇਨਾਨ ਸਯ ਵਰ ਏਾਸਰੀ ਏਾਸਰੀ ਸਵਚ ਸਜੰਦੀ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਯ
ਏੰਭ ਏਾਸਰੀ ਏਾਸਰੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਏਾਸਰੀ ਸਵਚ ਫਸੁਤ ਾਯ ਏੰਭ ਅਧੂਯ ਯਸਸੰਦ
ਸਨ। ਏਾਸਰੀ ਏਾਸਰੀ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਸਏ ਵਰ ਆਦਭੀ ਦੀ ਆਦਤ ਫਣ ਜਾਂਦੀ
ਸ। ਾ ਆਦਭੀ ਜ ਸਪਯ ਚਾਸ ਵੀ ਤ ਸਸਜ ਸਵਚ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯ ਤਾਂ ਨਸੀੀਂ
ਏਯ ਏਦਾ। ਇ ਰਈ ‚ਸਯਾ‛ ਸਭਯਨ ਦੀ ਆਦਤ ਾਣ ਨਾਰ ਸਸਜ
ੁਬਾ ਯਟੀ ਐਾਣ ਦਾ ਵਿੱਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਯਟੀ ਐਾਣ ਸਵਚੀਂ ਵਧਯ ਵਾਦ
ਉਜਦਾ ਸ। ਜਦ ਯਟੀ ਵਧਯ ਚਫਾਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਸਜ਼ਭ ਏਯਨ ਸਵਚ
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ਭਸਦ ਨੂੰ ਏਾਪੀ ਆਾਨੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਨਏਰਦਾ ਸ ਸਏ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਸਤ ਵਧਯ ਚੰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਯ ਇਸ ਬ ਏੁ ਝ ਸਵਚਾਯ ਦਾ ਇਏ ਾਾ ਸ, ਇ ਦਾ ਦੂਯਾ ਾਾ ਇ
ਨਾਰੀਂ ਵੀ ਚੰਾ ਸ। ਜੀਬ ਦਾ ਯ ਾਨੂੰ ਾਯੀ ਉਭਯ ਆਣਾ ੁ ਰਾਭ ਫਣਾਈ
ਯਐਦਾ ਸ। ਚੰ ਐਾਣ ਐਾਣ ਨਾਰ ਾਡੀ ਆਦਤ ੀ ਸਵੜਦੀ ਸ ਸਏ ਚੰ
ਚੰ ਐਾਣ ਵੀ ਸਪਯ ਾਨੂੰ ਭਾਭੂਰੀ ਰਦ ਸਨ ਅਤ ਜਏਯ ਭਾਭੂਰੀ ਐਾਣਾ ਸਏਤ
ਐਾਣਾ  ਜਾਵ, ਤਾਂ ਐਾਧਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਭਯ ਦ ਵਧਣ ਨਾਰ ਭਸਦ ਸਵਚ
ਸਜ਼ਭ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਟਦੀ ਸ। ਜਸੜ ਜੀਬ ਦ ਯ ਦ ੁ ਰਾਭ ਸ ਚੁਏ ਸਨ,
ਉਸ ਵਿੱਡੀ ਉਭਯ ਸਵਚ ਸਜ਼ਭ ਤਾਂ ਏਯ ਨਸੀੀਂ ਏਦ, ਯ ਚੰ ਐਾਸਣਆਂ ਦੀ
ਇਿੱਸਛਆ ਫੜੀ ਯਫਰ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਇ ਏਯਏ ਉਸ ਆਭ ਤਯ ਤ ਫੀਭਾਯ
ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇ ਦ ਉਰਟ ਸਜ ੁ ਯਸਐ ਨ ਸਯਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਆਦਤ ਾ
ਰਈ ਸਵ, ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਉ ਦਾ ਅਸਬਆ ਵਧਾ, ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਉਸ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਜੀਬ ਦ ਵਾਦ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁੰਦਾ ਦਐਾ।
‘ਸਯਾ’ ਦਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਜਏਯ ੂਯਨ ਏਭਾਰ ਤ ਸੁੰਚ ਜਾਵ ਤਾਂ
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਮਾਦ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸਏ ਉ ਨ ਏੀ ਐਾਧਾ ਸ, ਉਦਾ ਏੀ ਵਾਦ
ੀ?  ਅਸਬਆ ਦੀ ੁਯਤ ਜੀਬ ਦ ਵਾਦ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਏ ਆਤਭਾ ਦ
(ਜੀਬ ਨਾਰੀਂ ਸਏਤ ਵਧਯ) ਵਾਦ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਉਸ ਸਜਵੀਂ ਸਸਜ
ੁਬਾਅ ਾਸ ਰੀਂਦਾ ਸ, ਉਵੀਂ ਸੀ ਸਸਜ ੁਬਾ ਜ ਸਭਰ ਐਾ ਰੀਂਦਾ ਸ, ਜ ਨਜ਼ਯ
ਆਵ ਉ ਨੂੰ ਵਐ ਛਡਦਾ ਸ।
ਯ ਜਦ ਤਏ ਉਯਰੀ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾ ਸਵ ‘ਸਯਾਾਂ’ ਦਾ ਨਾਭ
ਅਸਬਆੀ ਇਸ ਦਐਾ ਸਏ ਐਾਣਾ ਐਾਂਸਦਆਂ ਬਾਵੀਂ ਉ ਦੀ ੁਯਤ ਐਾਣ ਦ
ਵਾਦ ਸਵਚ ਐਿੱਚਤ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ, ਯ ਸਏ ਵਰ ਨਾਭ ਜਾ ਦ ਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਣਦੀ
ਸ, ਅਤ ਸਏ ਵਰ ਐਾਣ ਦ ਵਾ ਨੂੰ ਭਾਣਦੀ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਉਸ ਨਾਭ ਜਾ
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ਤੀਂ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਰੀਂਦਾ ਸਇਆ ਐਾਣ ਦ ਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਜ ਅਵਥਾ
ਸਵਚ ਸਟਏ ਏ ਐੂਫ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਸਭਯਨ ਸਫਸੂਣੀ ੁਯਤ ਜਦ ਐਾਣਾ ਐਾਂਦੀ ਸ, ਤਾਂ
ਸਏ ਵਰ ਐਾਣ ਦ ਵਾਦ ਨੂੰ ਭਸਸੂ ਏਯਦੀ ਸ ਅਤ ਸਏ ਵਰ ੰਏਰਾਂ
ਸਵਚ ਯਸ਼ਾਨ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਇ ਦ ਉਰਟ ‘ਸਯਾ’ ਦਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ
ਭਾਭੂਰੀ ਐਾਣ ਸਵਚੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਦ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਸਜਸੜਾ ਦੂਯ ਰਏਾਂ ਨੂੰ
ਚੰ ਐਾਸਣਆਂ ਸਵਚੀਂ ਵੀ ਨੀਫ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਏਯਦਾ
ਸਏ ਵਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜੀਬ ਦ ਵਾਦ ਤੀਂ ਸਫਰਏੁ ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਜਾਂਦਾ
ਸ।
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ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਦ ਅਯਥ ਸਨ, ਸਭਸਨਤ, ਾਰਣਾ, ਐਤ ਏੰਭ। ਨਾਭ ਜਣ ਸਵਚ
ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਜਾਂ ਸਭਸਨਤ ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ। ਉਸ ਸਏਸੜੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਜਾਂ ਸਭਸਨਤ ਸ
ਸਜਸੜੀ ਨਾਭ ਸਵਚ ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ? ਨਾਭ ਜਣ ਵਰ ਤਾਂ ਯੀਯ ਏਈ ਏੰਭ
ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ, ਇਏ ਜਹਾ ਤ ਆਯਾਭ ਨਾਰ ਫਠਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਨਾਭ ੰਫੰਧੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ
ਤੀਂ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦਾ ਸਏ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ?
ਜ਼ਯਾ ਸਚਆਂ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ, ਉਤਨੀ
ਯੀਯਏ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਜਾਂ ਸਭਸਨਤੀ ਨਸੀੀਂ, ਸਜਤਨੀ ਸਦਭਾੀ ਜਾਂ ਭਨ ਦੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ
ਸ। ਭਨ ਨੂੰ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਡਾਸਢੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ ਅਤ ੁ ਯ ੂ
ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦੀ ਨਾਭ ਫੰਧੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਤੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਏਯ ਏ ਭਨ ਦੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ
ਸੀ ਭੁਯਾਦ ਸ।
ਭਨ ਨੂੰ ਨਾਭ ਜਣ ਸਵਚ ਸਏਉੀਂ ਤ ਸਏਸੜੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ? ਆ
ਜ਼ਯਾ ਇ ਫੰਧੀ ਸਵਚਾਯ ਏਯੀ। ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਜਣ ਤੀਂ ਸਸਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਧੀ, ਐਾ ਯਾਵਾਂ, ਐਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਈ
ਫਠਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਯਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਉ ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਰਏਾਂ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ,
ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਜ਼ ਯਜ਼ ਦੁਸਨਆਵੀ ਿੱਰਾਂ ੁਣ ੁਣ ਏ ਿੱਏ ਏੀਤ ਸੁੰਦ ਸਨ।
ਇਨਹਾਂ ਿੱਏ ਸ ਦੁਸਨਆਵੀੀਂ ਅੰਦਾਸਜ਼ਆਂ ਜਾਂ ਯਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਨਸਚਆਂ ਅਨੁਾਯ
ਉਸ ਭੁਿੱਦਤਾਂ ਤੀਂ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਜਦ ੁ ਯਸਐ ਨਾਭ
ਜਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਐਸਤਆਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦ ਏੰਨਾਂ ਸਵਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਯਾਵਾਂ ਤ ਸਨਸਚਆਂ ਦੀ ਫਜਾ, ੁ ਯ ੂ ਦ ਦੁਨੀਆਂ ੰਫੰਧੀ ਯਾਵਾਂ ਤ ਸਨਚ
ੁਣਾਈ ਣ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਸਏਉੀਂਸਏ ੁ ਯ ੂ ਦੀਆਂ ਿੱਰਾਂ ਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਂ
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ੁਣੀਆਂ ਿੱਰਾਂ ਸਵਚ ਫੜਾ ਯਏ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇ ਏਯ ਏ ੁ ਯਸਐ ਦ ਭਨ ਨੂੰ
ਸਸਰ ਆਣ ੁਯਾਣ ਸਐਆਰ, ਯਾਵਾਂ, ਸਨਚ ਯ ਯ ਰਦ ਸਨ,
ਸਭਾਰ ਦ ਤਯ ਤ ਉ ਨੂੰ ਦੁਸਨਆਵੀ ਰਏਾਂ, ਸਯਸ਼ਤਦਾਯਾਂ ਤ ਦੁਸਨਆਵੀ
ਤਾਰੀਭ ਨ ਦਸਆ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਭਯਾ ਸਤਾ ਸ, ਇਸ ਭਯਾ ਦਸ਼ ਸ, ਇਸ
ਭਯਾ ਯ ਸ। ਯ ਉ ਦ ਨਾਭ ਦ ਯਤ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ੂਯਨ ੁ ਯ ੂ ਇ ਦ
ਉਰਟ ਦਦਾ ਸ, ਸਏ ਇ ੰਾਯ ਸਵਚ ਤਯਾ ਏਈ ਦੁਸ਼ਭਨ ਨਸੀੀਂ, ਇਸ ਤਯ
ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਾਏ ਫੰਧੀ ਸਏ ਆਯਜ਼ੀ ਭੀਂ ਰਈ, ਤਯ ਨਾਰ ਆਣ ਸਭਰ ਸਨ,
ਇਸ ਬ ਸਯਸ਼ਤਦਾਯ ਵੀ ਤਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭੁਾਪਯ ਸਨ, ਜ ਆ ਆਣ
ਸਟਏਾਸਣਆਂ ਤ ਅੜ ਏ ਤਯ ਨਾਰੀਂ ਸਨਐੜ ਜਾਣ। ਏਈ ਸਏ ਦਾ ਦ ਨਸੀੀਂ,
ਬ ਦ ਇਏ ਸਨ ਅਤ ਉਸ ਉ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਸ ਸਜ ਨ ਸਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸ।
ਸਪਯ ੁ ਯ ੂ ਆਐਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ੰਾਯ ਜ ਤਨੂੰ ਸਦਦਾ ਸ ਇਸ ਸਯੀ ਦਾ ਯੂ ਸ,
ਬ ਾ ਸਯੀ ਸੀ ਸਯੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਸੀ ਚਸੀੀਂ ਤਯਪੀੀਂ ਾਯਾ ਸ। ਜਦ
ੁ ਯਸਐ ੁ ਯ ੂ ਦ ਬ ਯਾਵਾਂ ਸਨਚ, ਆਣ ੁਯਾਣ ਤ ਦੁਸਨਆਵੀ ਿੱਰਾਂ
ਸਨਸਚਆਂ ਤੀਂ ਵਐਯ ਨਵੀਂ ਤ ਉਰਟ ਦਐਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਸਸਰ ਸਸਰ ਆਣ ਯਾਵਾਂ
ਸਨਸਚਆਂ ਨੂੰ ਸਤਆ ਏ ੁ ਯ ੂ ਦ ਯਾਵਾਂ ਸਨਸਚਆਂ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ
ਏਯਨਾ ਫੜਾ ਏਸਠਨ ਦਐਦਾ ਸ।
ੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਐ ਨਾਰ, ਉ ਨੂੰ ਭਾਨ ਤੀਂ ਦਵਤਾ ਫਣਾ ਦਣ ਦਾ ਇਏਯਾਯ ਸੁੰਦਾ
ਸ, ਯ ਭਾਨ ਤੀਂ ਦਵਤਾ ਫਣਨ ਸਵਚ ਸਿੱਐ ਦਾ ਯੀਯ ਜਾਂ ਸ਼ਏਰ ੂਯਤ ਨਸੀੀਂ
ਫਦਰਦ, ਉ ਦਾ ਭਨ, ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਜਾਂ ਸਐਆਰ ਫਦਰਦ ਸਨ। ਅਯ ਆਦਭੀ
ਏਰੀਂ ਉ ਦ ਸਨਚ, ਯਾਵਾਂ ਤ ਸਐਆਰ ਰ ਰਵ ਤਾਂ ਉ ਦ ਾ ਸਯ ਏੂ ਝ ਯਸਸ
ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਆਦਭੀ ਦੀ ਬ ਤੀਂ ਵਡੀ ਭਰਏੀਅਤ ਉ ਦ
ਸਐਆਰ, ਯਾਵਾਂ, ਸਨਚ ਸੀ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਸਯ ਆਦਭੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਉ ਦ ਯਾਵਾਂ
ਸਨਸਚਆਂ ਉਤ ਸੀ ਏਾਇਭ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ ਰਈ ਜਦ ਨਾਭ ਦ ਯਤ ਤ
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ੁ ਯਸਿੱਐ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਸਨਚ, ਯਾਵਾਂ ਸਵਚਾਯ ਛਿੱਡ ਏ ੁ ਯ ੂ
ਦੀਆਂ ਯਾਵਾਂ, ਸਵਚਾਯਾਂ ਤ ਸਨਚ ਰਸਸਣ ਏਯਨ ਫੜ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦ
ਸਨ।
ਆਣਾ ਬ ਏੁ ਝ ਛਿੱਡ ਏ ੁ ਯ ੂ ਦਾ ਬ ਏੁ ਝ ਆਣ ਅੰਦਯ ਬਯਨ ਦਾ ਏੰਭ,
ਏਈ ਇਏ ਦ ਸਦਨ ਦੀ ਐਡ ਨਸੀੀਂ, ਇਸ ਜ ਜਨਭ ਬਯ ਸਵਚ ਵੀ ੂ ਯੀ ਸ ਜਾਵ
ਤਾਂ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਦਾ ਤਾ ਭਝਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਇ ਰਈ ੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਿੱਐ
ਸਯ ਯਜ਼ ਆਣ ਦੀਆਂ ਤੀਂ ਫਣ, ੁਯਾਣ ੁਬਾਅ ਨੂੰ ਸਤਆਦਾ ਤ ਉ ਦੀ
ਥਾਂ ੁ ਯ ੂ ਦ ੁਬਾਅ ਨੂੰ ਰਵਸ਼
 ਏਯਾਂਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਸ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ, ਇਸ ਸ
ਸਭਸਨਤ, ਇਸ ਸ ਾਰਣਾ ਜ ਸਯ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਭਾਨ ਤੀਂ ਦਵਤਾ ਫਣਨ ਵਾਤ
ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ। ਬਾਈ ੁ ਯਦਾ ਜੀ ਨ ਜਦ ਆਸਐਆ ੀ ਸਏ-

ਤਾਂ ਆਦਾ ਇਸ਼ਾਯਾ ਵੀ ਇ ਉਤ ਦਿੱੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਵਿੱਰ ੀ, ਜ ਨਾਭ ਜਣ
ਵਾਰ ੁਯਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਯੀ ਦ ਯਤ ਤ ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ।
ਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਜਏਯ ਨਾਭ ਜਣ ਸਵਚ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ, ਾਰਣਾ, ਐਤ
ਸਭਸਨਤ ਏਯਨੀ ੀਂਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਸਆ ਸੀ ਸਏਉੀਂ ਜਾਵ? ਜਾਂ ਦੂਯ ਰਪਜ਼ਾਂ
ਸਵਚ, ਉਸ ਸਏਸੜਾ ਰਾਬ ਸ, ਉਸ ਸਏਸੜਾ ਇਨਾਭ ਸ, ਸਜਸੜਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ
ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਜਾਂ ਾਰਣਾ ਨੂੰ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਏੀਸਤਆਂ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਸਭਰਦਾ ਸ? ਆ,
ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਵੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਜੀ ਤੀਂ ੁਛੀ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸਸਐਆ
ਅਨੁਾਯ ਜ ੁ ਯਸਐ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਾਰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਸਵਚਾਯ
ਫਦਰਣ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਦਾ ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਵਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉ
ਦਾ ਭਨੁਿੱਐੀ ੁਬਾਅ ਫਦਰ ਏ ਯਿੱਫੀ ੁਬਾਅ ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਇਏ ਸਦਨ ਾ
ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਇ ਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਿੱਫੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ, ਯਿੱਫੀ ਨੁਏਤਾ ਸਨਾਸ
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ਨਾਰ ਦਐਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਸਵਚ ਫਰਵਾਸ, ਫ-ਸਪਏਯ, ਏ ਸਚੰਤਾ ਥੜ ਤੀਂ ਉਚ,
ਾਤਸ਼ਾਸ ਦ ੁਐਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਯਸਭੰਸਦਆਂ ਏਯ ਦਣ ਵਾਰਾ ਭਸਾਂ ੁਐੀ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ
ਏਯਦਾ ਸ। ਅੰਤ ਸਵਚ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਇਏ ਸਭਏ ਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ
ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਇਥ ਵੀ ਤ ਅ ਵੀ ਭੁਐ ਉਜਰਾ ਸ
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਆਤਭਏ ਨੁਏਤ ਤੀਂ ਇਤਨਾ ਅਭੀਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ
ਦਰਤ ਵੰਸਡਆਂ ਭੁਏਦੀ ਨਸੀੀਂ, ੀਂ ਐੂਸ ਦ ਾਣੀ ਵਾਂਯ ਵਯਸਤਆਂ ਵਧਦੀ ਸ।
ਨਾਭ ਦੀ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਵਾਰ ੁ ਯਭੁਐ ਸਏ ਵਏਤ ਯਿੱਫ ਯੂ ਸਏ ਆਣੀ ਦਰਤ ਨੂੰ
ਵੰਡ ਵੰਡ ਏ ਫਸ਼ੁਭਾਯ ਸਯ ਜੀਵਨ ੰਧ ਦ ਭੁਾਪਯਾਂ ਦਾ ਬਰਾ ਏਯਦ ਸਨ।
ੁ ਯਸਐਾਂ, ੁ ਯਭੁਐਾਂ, ਫੰਧੀ ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ-
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ਸਜ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਦਾ ਪਰ ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਯਫ ਵਯਾ ੁਐੀ, ਫ-ਯਵਾਸ ਤ
ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਫਣਾ ਦਵ, ਉਸ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਐੁਸ਼ੀ ਨਾਰ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਉਸ
ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਨਸੀੀਂ, ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਦ ਬ ਸਵਚ ਯਿੱਫ ਦੀ ਯਸਸਭਤ ਸ, ਯਿੱਫ ਤਏ ਸੁੰਚਣ
ਦੀ ੜੀ ਸ। ੂਯਭ ਸਛ ੀ ਭੁਿੱਸ਼ਏਤ ਉਯੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਝੂਠ ਤ ਨਾਸ਼ਵੰਤ
ੁਐ ਵਾਯਦ ਆ ਸਨ ਤ ਅ ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਯਦ ਯਸਸਣ।
❁❁❁❁❁
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Truth, for an ordinary mortal, can not be objective. His
subjective weakness always blurs his vision. Hegal’s great
contribution to human thought was the discovery of
historical relativism. Human mind, he found, could climb
out of its environments and view objectively from an
absolute stand point. But in India from times immemorial,
the masters have laid down that by ceaseless efforts of
assiduous detachment to worldly things, the mind can
become detached, fearless and untainted by wrath; It can
then transcend direct and inferential knowledge. Fancy,
even memory and with vision indimmed, can see the truth
as it is, which is entirely different from what seems to us
and what we call truth.
ਉਏਤ ਤਯਾਂ ਏ..ਭੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਐਤ(I follow the Mahatma)
ਨਾਭੀ ੁਤਏ ਸਵਚ ਦਯਜ ਸਨ। ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਬਾਵ ਸ ਸਏ ਿੱਛਭ ਦ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਦ
ਸਐਆਰ ਅਨੁਾਯ ਚਾਈ(ਯਿੱਫ) ਜੀ ਸਏ ਉਸ ਸ, ਇਨਾਨ ਏਦੀ ਵੀ ਨਸੀੀਂ
ਦਐ ਏਦਾ ਸਏਉੀਂਸਏ ਜਦ ਉਸ ੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਦ ਦਐਣ ਸਵਚ
ਏੁ ਝ ਨਾ ਏੁ ਝ ਇਨਾਨੀ ਯੰ ਜ਼ਯੂਯ ਭਜੂਦ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਸਏ ਿੱਚ ਨੂੰ ਉ ਦ
ਅਰ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਵਐਣ ਤੀਂ ਾਨੂੰ ਅਭਯਥ ਫਣਾ ਸਦੰਦਾ ਸ। ਯ ਦੂਯ ਾ
ਸਸੰਦ
ੁ ਤਾਨ ਦ ੁਯਾਤਨ ਸਭਆਂ ਤੀਂ ਰ ਏ ਸੁਣ ਤਏ ਦ ਸਯਸ਼ੀਆਂ-ਭੁਨੀਆਂ,
ਅਚਾਯੀਆਂ, ੁ ਯਆਂ
ੂ
ਦ ਸਐਆਰ ਅਨੁਾਯ ਇਨਾਨ ਰਾਤਾਯ ਅਸਬਆ
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ਨਾਰ ੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਰ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਸਜਥ ਉਸ ਆਣ
ਸਐਆਰਾਂ, ਸਨਸਚਆਂ, ਯਾਵਾਂ ਤੀਂ ਸਫਰਏੁ ਰ ਅਰਸਸਦਾ ਸ ਏ ਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾ ਸਏ
ਉਸ ਸ, ਤਾ ਸੀ ਦਐ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਿੱਚ ਜ ਏੁ ਝ ਵੀ
ਸਦਦਾ ਸ ਉਸ ਉ ਦ ਾਯ ਇਨਾਨੀ ਤਜਯਫ ਤੀਂ ਵਐਯਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਏੁ ਛ
ਆਭ ਇਨਾਨਾਂ ਦ ਸਐਆਰਾਂ ਅਨੁਾਯ ਯਿੱਫ ਸ, ਉਸ ਨਸੀੀਂ ਫਰਸਏ ਏੁ ਝ
ਸਫਰਏੁ ਰ ਸਯ ਸਦਦਾ ਸ।
ਅੀੀਂ ਇ ਰਐ ਸਵਚ ਇ ਸਵਸ਼ ਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਭ
ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਸਵਚ ਸਵਚਾਯ ਏਯਾਂ ਸਏ ਯਿੱਫ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਸਦ ਏਦਾ ਸ ਜਾਂ
ਨਸੀੀਂ?
ਜਦ ਆਦਭੀ ਦੀ ਇਏ ਅਿੱਐ ਸਏ ਏਾਯਣ ਫੰਦ ਸ ਜਾਵ, ਉ ਦੀ ਦੂਯੀ
ਅਿੱਐ ਸਸਰ ਨਾਰੀਂ ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਏਯ ਸਏ ਏਾਯਣ ਸਏ ਦੀਆਂ
ਦਵੀਂ ਅਿੱਐਾਂ ਫੰਦ ਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੀ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ, ਭਸਸੂ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ
ਜਾਂ ਏਈ ਸਯ ਸ਼ਏਤੀ ਅ ਨਾਰੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਫਰ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਅੰਸਨਹਆਂ ਦਾ
ਸਾਪਜ਼ਾ, ਏਸਾਵਤ ਸ ਸਏ ਫੜਾ ਤਜ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਅਯ ਸਏ ਆਦਭੀ
ਦਾ ਿੱਜਾ ਸਿੱਥ ਸਏ ਏਾਯਣ ਏਿੱਸਟਆ ਜਾਵ, ਜਾਂ ਫਏਾਯ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰੀਸਰੀ ਐਿੱਫ ਸਿੱਥ ਨਾਰ ਸੀ ਿੱਜ ਸਿੱਥ ਵਾਰ ਾਯ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਾਡ
ਆਭ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਇਸ ਅੂਰ ਯਜ਼ ਦਐਣ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਸਜ ਅੰ
ਵਰ ਾਡੀ ਯੁਚੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਵ, ਜਾਂ ਸਜ ਅੰ ਨੂੰ ਅੀੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਯਤੀ ਉਸ
ਦੂਯ ਅੰਾਂ ਨਾਰੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾਏਤਵਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਦੜਨ ਵਾਸਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਰਿੱਤਾਂ, ਡੰਫਰ ਪਯਨ ਵਾਸਰਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸਵਾਂ, ਵਿੱਈਆਂ ਦ ਿੱਰ, ਭੁਿੱਵਯ
ਦੀਆਂ ਉੀਂਰਾਂ, ਰੁਸਾਯ ਦ ਸਿੱਥ, ਸਸ਼ਏਾਯੀ ਦੀ ਅਿੱਐਾਂ ਆਣ ਦੂਯ ਅੰਾਂ ਨਾਰੀਂ
ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾਏਤਵਯ, ਤੀਐਣ ਅਤ ਚਾਰਾਏ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਜ ਤੀਂ ਫੜੀ
ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਸਨਏਰ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਇਨਾਨ ਆਣੀਆਂ ਬ
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ਇੰਦਯੀਆਂ ਸਵਚੀਂ ਸਜ ਇੰਦਯੀ ਨੂੰ ਚਾਸ ਐਾ ਤਯ ਤ ਭਜ਼ਫੂਤ(develop) ਏਯ
ਏਦਾ ਸ।
ਜਦ ਇਨਾਨ ਆਣੀਆਂ ਬ ਇੰਦਯੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ
ਜ਼ਯੀ ਫੰਦ ਏਯਨ ਸਵਚ ਏਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਵ, ਤਦ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਇਏ ਅਜੀਫ
ਅਤ ਨਵਾਂ ਇੰਦਯਾ(new faculty)ਰਟ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਨੂੰ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀ ਸਵਚ ‚ਅਨੁਬਯ ਦ ਨਤਯ‛ ਆਐਦ ਸਨ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ
ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਇਨਹਾਂ ਨਤਯਾਂ ਫੰਧੀ ਸਰਸਐਆ ਸ –
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ਜਦ ਆਦਭੀ ਦੀ ਭਸ਼ਏ ੂਯੀ ਿੱਏ ਜਾਵ ਤਾਂ ਸਯ ਾਯ ਇੰਦਯ ਫੰਦ ਏਯ ਏ
ਉਸ ਆਣਾ ਨਵਾਂ ਇੰਦਯਾ ‘ਅਨੁਬਵ ਦ ਨਤਯ’ ਐਰਹ ਰੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਸੁ ਨਾਰ ਵਐਣਾ (Self examination)ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯ ਸਦੰਦਾ ਸ। ਏੁ ਝ
ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਜਦ ਇ ਦੀ ਇਸ ਅਵਥਾ ਿੱਏ ਜਾਵ, ਇ ਨੂੰ ਆਣ ਆ
ਸਵਚੀਂ ਉਸ ਏੁ ਝ ਸਦਦਾ ਸ, ਸਜ ਦ ਦਐਣ ਨਾਰ ਸਿੱਐ ਸਵਚ ਇਸ ਝੀ ਦਾ
ਸੁੰਦੀ ਸ ਸਏ ਉਸ ਅਨਏ ਜੂਨਾਂ ਅਤ ਅਨਏ ਸਾਰਤਾਂ ਸਵਚੀਂ ਰੰਦਾ ਸਇਆ ਇ
ਭਨੁਿੱਐੀ ਅਵਥਾ ਤਏ ਸੁੰਸਚਆ ਸ। ਪਾਯੀ ਦ ਭਸ਼ਸੂਯ ਏਵੀ ਉਯਪੀ ਨ
ਸਰਸਐਆ ਸ-

ਅਤ ਸਿੱਐਾਂ ਦ ਭਸ਼ਸੂਯ ਏਵੀ ਬਾਈ ਨੰਦ ਰਾਰ ਜੀ ਦ ਆਸਐਆ ਸ-
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ਜਦ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਦੀ ਆਤਭਾ, ਰਭਾਤਭਾ, ਆਣ ਆ
ਅੰਦਯ, ‘ਅਨੁਬਵ ਦ ਨਤਯਾਂ’ ਨਾਰ ਸਦਣ ਰ ਵ ਅਤ ਇਸ ਅਵਥਾ
ਯਿੱਏ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਸਰੀ-ਸਰੀ ਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਫਾਸਯ ਦ ਨਤਯ ਐੁਰਹ ਯਐ
ਏ ਵੀ ਉਸ ਆਣ ਅੰਦਯ ਵਣ ਵਾਰ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਵਐ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਿੱਰ
ਨੂੰ ਭਝਣ ਵਾਤ ਇਸ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਾਡੀਆਂ ਅਐੀਆਂ ਦਯਅਰ
ਨਸੀੀਂ ਦਐਦੀਆਂ, ਾਡੀ ਆਤਭਾ ਾਡੀ ੁਯਤ ਅਤ ਾਡੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਯਾਸੀੀਂ
ਜਤ ਨੂੰ ਦਐਦੀ ਸ। ਏਈ ਵਾਯੀ ਾਡ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਾਡੀ
ੁਯਤ ਸਏ ਸਯ ਾ ਰੀ ਸਣ ਏਯ ਏ ਾਨੂੰ ਆਣ ਏਭਯ ਸਵਚ ਈ ੜੀ
ਦੀ ਸਟਏ- ਸਟਏ ੁਣਾਈ ਨਸੀੀਂ ਸਦੰਦੀ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਣ ਏਭਯ ਸਵਚ ਰਟਏੀਆਂ
ਤਵੀਯਾਂ ਅੀੀਂ ਸਯਪ ਉਦੀਂ ਦਐਦ ਸਾਂ, ਜਦੀਂ ਉਨਹਾਂ ਵਰ ਸਐਆਰ ਏਯੀ, ਵੀਂ
ਨਸੀੀਂ ਦਐਦ। ਯਤ ਤ ਤੁਯਸਦਆਂ ਾਡਾ ਸਭਿੱਤਯ ਬਾਵੀਂ ਏਰੀਂ ਰੰ ਜਾ ਅੀੀਂ
ਜਦ ਤਏ ਉ ਦ ਵਰ ਅੰਦਯੀਂ ਸਧਆਨ ਨਾਰ ਨਾ ਤਿੱਏੀ ਉ ਨੂੰ ਛਾਣ ਨਸੀੀਂ
ਏਾਂ। ਏਈ ਵਾਯੀ ਾਨੂੰ ਏਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯੀ ਜਾਵ, ਅੀੀਂ ਆਣ ਸਧਆਨ
ਜਾਂ ਚ ਸਵਚ  ਭਨ ਸੁੰਦ ਸਾਂ ਸਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ੁਣਦ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਆਭ ਤਯ ਤ
ਜਦ ਫਿੱਚ ਐਡ ਐਡਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯੀ ਜਾ ਉਸ ੁਣਦ ਸੀ
ਨਸੀੀਂ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਐਡ ਸਵਚ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਯ ਯਜ਼
ਦੀਆਂ ਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਣ ਨਾਰ ਾਨੂੰ ਤਾ ਰ ਜਾਵਾ ਸਏ ਜਦ ਤਏ ਅੀੀਂ
ਚਾਸੀ ਨਾ, ਾਡ ਇੰਦਯ (faculties) ਏੰਭ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ। ਇ ਤੀਂ ਸਿੱਧ ਸੁੰਦਾ
ਸ ਸਏ ਾਡੀਆਂ ਅਿੱਐੀਆਂ ਨਸੀੀਂ ਦਐਦੀਆਂ, ਅੀੀਂ ਆਣੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਯਾਸੀ
ਦਐਦ ਸਾਂ। ਾਡ ਏੰਨ ਨਸੀੀਂ ੁਣਦ, ਅੀੀਂ ਆਣ ਏੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ੁਣਦ ਸਾਂ। ਾਡੀ
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ਜੀਬ ਨਸੀੀਂ ਫਰਦੀ, ਅੀੀਂ ਜੀਬ ਯਾਸੀੀਂ ਿੱਰਾਂ ਏਯਦ ਸਾਂ। ਜਦ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ
ਆਣੀ ੁਯਤ ਉਤ ਏਾਫੂ ਆ ਜਾਵ, ਜਦ ਉ ਸਵਚ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸ ਸਏ ਜ ਚਾਸ ਤਾਂ ਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹ ਏ ਵੀ, ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਐਣ ਦੀ ਫਜਾ
ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਦਐੀ ਜਾਵ। ਉ ਦ ਬਾਵੀਂ ਨਤਯ ਐੁਰਹ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਯ ਉਸ
ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜਦਾ ਨਸੀੀਂ। ਉ ਦੀ ਆਣ
ਆ ਅੰਦਯ ਵਣ ਵਾਰ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ੀ ੁਯਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਅਿੱਐਾਂ
ਐੁਰਹੀਆਂ ਯਸਐਆਂ ਟੁਿੱਟਦੀ ਨਸੀੀਂ। ਜਦ ਤਏ ੁਯਤ ਅੰਦਯੀਂ ਟੁਿੱਟ ਨਾ, ਫਾਸਯ
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜ ਨਸੀੀਂ ਏਦੀ ਅਤ ਜਦ ਜੁੜ ਨਾ, ਫਾਸਯ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਦ ਨਸੀੀਂ ਏਦੀਆਂ।
ੁ ਯਸਿੱਐ ਦਾ ਅਸਬਆ ਜਦ ਇ ਤੀਂ ਵੀ ਅ ਸੁੰਚ, ਤਦ ਉ ਸਵਚ ਇਸ
ਸ਼ਏਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹ ਏ ਉਸ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵਐਦਾ ਸਇਆ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਰੁਏ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਉ ਤਯਹਾਂ ਾਪ ਵਐ
ਏਦਾ ਸ, ਸਜਵੀਂ ਆਣ ਆ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ। ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਆਦਭੀ
ਵਾਤ ਆਣ ਅਤ ਦੂਜ ਇਨਾਨਾਂ ਦ ਯੀਯਾਂ ਸਵਚ ਏਈ ਸਬੰਨ-ਬਦ ਨਸੀੀਂ
ਯਸਸੰਦਾ। ਬ ਯੀਯ ਉ ਵਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਯਸ਼ਨ(transparent)ਸ
ਜਾਂਦ ਸਨ ਤ ਉਸ ਇ ਆਣ ਅੰਦਯ, ਤ ਫਾਸਯ ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਯਸਵਆ
ਦਐਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਡਾਸਢ ਾਪ ਾਣੀ ਦ ਤਰਾਫ ਸਵਚ ਯੰ ਫਯੰੀਆਂ
ਭਿੱਛੀਆਂ ਦੜਦੀਆਂ ਅਤ ਐਡਦੀਆਂ ਵਐ ਏ ਸਦਰ ਰੰਨ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਵੀਂ ਸੀ ਇ
ਅਵਿੱਥਾ ਦਾ ੁ ਯਭੁਐ ਾਯ ਫਰਸਸਭੰਡ ਨੂੰ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਅਤ ਏੁ ਰ
ਜੀਅ ਜੰਤ, ੂਯਜ ਸਤਾਸਯਆਂ ਨੂੰ ਇ ਸਵਚ ਭਿੱਛੀਆਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਦੜਦ ਅੰਭੀ
ਐਡ ਐਡਦ ਵਐਦਾ ਸ।
ਸੁਣ ਇਸ ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟਣ ਅਤ ਐਰਹਣ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ ਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ
ਉਸ ਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹ ਏ ਵੀ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਰਤਿੱਐ ਦਐਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਅਿੱਐਾਂ
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ਭੀਟ ਏ। ਇਏ ਿੱਰ ਇਥ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਾਪ ਸ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਸਏ ਸਏ
ਨੂੰ ਏਈ ਬੁਰਐਾ ਨਾ ਯਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹ ਏ ਵਐਣ ਵਾਤ ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟ
ਏ ਫਠਣਾ, ਆਣੀਆਂ ੁਯਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਦ ਏਯਨਾ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਏਯਨਾ
ਤ ਆਣੀ ਅੰਦਯਰੀ ਐਡ (Phenomenon) ਤੀਂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਣਾ
ਅਸਤਅੰਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਫੰਦੀ, ਾਰ, ਸਨਯਭਾਣਤਾ, ਅਯਦਾਾਂ ਤ ਸਭਯਨ
ਏਭਾਈ ਤੀਂ ਫਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਸਯਾ-ਜ਼ਸੂਯ ਤ ਸਾਜ਼ਯਾ-ਸਜ਼ੂਯ ਵਐ ਏਣਾ
ਅੰਬਵ ਸ। ਜਦ ਤਏ ਅੰਦਯਰੀ ਅਵਥਾ ਨਾ ਏ, ਫਾਸਯ ਦੀ ਅਵਿੱਥਾ ਦਾ
ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਾ ਸਐਆਰ ਏਯਨਾ ਸੀ ਭੂਯਐਤਾ ਸ। ਅੰਦਯਰੀ ਅਵਥਾ ਦ
ਿੱਏਣ ਦ ਸਿੱਛ ਫਾਸਯ ਦੀ ਅਵਥਾ ਦ ਿੱਏਣ ਦੀ ਵਾਯੀ ਆਉੀਂਦੀ ਸ।
ਜਦ ੁ ਯਭੁਿੱਐ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਅੰਦਯ ਅਤ ਫਾਸਯ ਸਯ ਜਹਾ
ਯਿੱਫ ਦ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ, ਉ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਤ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਦ ਇ ਭਸਾਂਵਾਏ ਦੀ
ਚਾਈ ਏੁ ਝ ਅਜੀਫ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਭਝ ੀਂਦੀ ਸ –

– 684
ਇ ਤੀਂ ਅਰੀ ਅਵਥਾ ਦੀ ਭਝ ਬਾਵੀਂ ਆਭ ਆਦਭੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ
ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਸ, ਯ ਸ ਰਾਂ ਆਨ ਿੱਚ। ਇ ਤੀਂ ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਰਭਾਤਭਾ
ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਸਦਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਏੁ ਰ ਜੀਅ ਜੰਤ, ਐੰਡ, ਫਰਸਸਭੰਡ, ਚੰਦ ੂਯਜ
ਸਤਾਯ ਆਸਦ ਤਰ ਤ ੂਐਸ਼ਭ ਸੁੰਦ ੁਨ ਵਾਂੂ ੰ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯਾਂ ਫਣ
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ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਆਤਭਾ ਤੀਂ ਫਣੀ ਸਈ ਆਤਭਾ ਯੂ ੁਨ ਸਵਚ
ਸਦਣ ਵਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਂ ਸਐਆਰੀ (Mental) ਰਤੀਤ ਸੁੰਦੀ ਅਤ
ਇਨਹਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਚਾਯ ਚੁਪਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਰਭਾਤਭਾ ਯਸਵਆ ਸਇਆ
ਠਾਠਾਂ ਭਾਯਦਾ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਜਤ ਦੀ ਜਹਾ ਸੁਣ ਏਯਤਾਯ ਸੀ ਨਜ਼ਯ
ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਯਸ਼ੀ, ਭੁਨੀ, ੁ ਯ ੂ ,ੀਯ, ੰਤ, ਭਸਾਤਭਾ
ਅ ਐਡ  ਸਨ ਅਤ ਸੁਣ ਜ ਚਾਸ ਐਡ ਏ ਵਐ ਏਦਾ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਅਿੱਐ ਨੂੰ ਿੱਜਣ, ਠਿੱ ਏਯਏ ਸਦਦਾ ਸੀ
ਨਸੀੀਂ ੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਦਦਾ ੀ। ਇ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਂ ਦ
ਤਿੱਏਣ ਨਾਰ, ਿੱਜਣ ਠਿੱ ਦੀ ਜਨਭ-ਜਨਭਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਆਨਤਾ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ
ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਠਿੱ ਸਫਯਤੀ(ਜ ਉ ਦੀ ਅਰੀ ਤ ਏੁ ਦਯਤੀ ਸਾਰਤ ੀ)
ਜਾ ੀਂਦੀ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਐਡਣ ਵਾਰ ਵਾਤ ਾਧ, ਚਯ, ਦੁਸ਼ਭਨ,
ਸਭਿੱਤਯ, ਿੱ, ਸ਼ਯ ਆਣ ਯਾ ਦੀ ਤਭੀਜ਼ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਾਯ
ਫਰਸਸਭੰਡ ਸਵਚ ਫਰਸਸਭੰਡ ਦਾ ਏਾਯਣ, ਇਏ ਏਯਤਾਯ ਸਦ ੀਂਦਾ ਸ। ਾਯਾ ਜਤ
ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਇਏ ੁਨਾ ਇਏ ਸਐਆਰ (idea) ਰਤੀਤ ਦੀਂਦਾ ਸ।
ਇਸ ਸ ਜਤ ਦੀ ਚਾਈ ਜ ਅਨੁਬਵ ਦ ਨਤਰਾਂ ਨਾਰ, ਅਸਬਆੀ ੁਯਸ਼ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦੀ ਸ। ਬਾਵੀਂ ਜਰਦੀ ਬਾਵੀਂ ਦਯ ਨਾਰ, ਇਨਾਨ ਦੀ ਐਜੀ ਅਿੱਐ ਨੂੰ
ਇਸ ਜਤ ਚਾਈ ਜ਼ਯੂਯ ਸਦੀ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਇਨਾਨ ਦੀ ਿੱਚ ੰਫੰਧੀ
ਐਜ ਤੀਐਣ ਤ ਸਫਸਫਰ ਸੁੰਦੀ ਜਾਵੀ, ਉ ਦ ਅਨੁਬਵ ਦ ਨਤਰ ਐੁਰਹਦ ਤ ਾਪ
ਸੁੰਦ ਜਾਣ। ਇਨਹਾਂ ਅਨੁਬਵ ਦ ਨਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਰਹਣ ਤ ਾਪ ਏਯਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਂ
ਾਰਾਂ ਤੀਂ ਜਤ ਰਸਿੱਧ ਜੁਤੀ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਸ।
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਇਏ ੂਐਸ਼ਭ ਆਣਾ ਯੂ ਇਨਾਨ ਦ ਸਐਆਰਾਂ,
ਅੰਦਾਸਜ਼ਆਂ ਤ ਮਏੀਨਾਂ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਵੀ ਸ। ਜਦ ਉਸ ਯੂ ੁ ਯਭੁਿੱਐ ਨੂੰ
ਆਣ ਪੁਯਨ, ਸਐਆਰਾਂ, ਮਏੀਨ, ਯਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਏਭਾਈ ਦ
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ਜ਼ਯੀ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਜਾ ਸਏ ਉਸ ਸ, ਆਣ ਅਰੀ ਤ ਨਾਤਨ ਯੂ ਸਵਚ
ਸਦ ਵ, ਤਦ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਂ ਇਸ ਬਦ ਰੁਏਾਅ ਨਸੀੀਂ ਯਐਦ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਨਹਾਂ
ਦਾ ਇਨਾਪ ਤ ਈਭਾਨਦਾਯੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦੁਐੀ, ਡਾਵਾਂਡਰ ਤ ਬਟਏ ਯਸ
ਬਯਾਵਾਂ ਏਰੀਂ ਰਭਾਤਭਾ ਵਯੀ ਠੰਡੀ ਸਭਿੱਠੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਤ ਅਨੰਦ ਯੂ ਚੀਜ਼ ਰੁਏਾ ਏ
ਯਿੱਐਣ ਤੀਂ ਵਯਜਦੀ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਜ ਇਸ ਿੱਰ ਸਰਐੀ ਸ।

– 718
ਇਸ ਬਤੀ ਦੀ ਉ ਅਵਥਾ ਦਾ ਸਜ਼ਏਯ ਸ, ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਾਰਣਾ ਦ
ਫਾਦ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਨੀਫ ਸਣ ਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉ ਵਏਤ ਆਦਭੀ ਦੀ
ਤਫੀਅਤ ਏੁ ਦਯਤੀ ਤਯ ਤ ਡਾਸਢੀ ਸ਼ੂਭ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਯ ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਉਦੀ ਇਸ
ਸਾਰਤ ਿੱਏਦੀ ਜਾਵ ਉਸ ਯੂਸਾਨੀ ਤਯ ਤ ਅਭੀਯ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਤਾ
ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਨ ਜ ਏੁ ਝ ਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸ ਇ ਦੀ ਦਾ ਰਈ ਭਰਏੀਅਤ
ਸ ਅਤ ਉ ਭਰਏੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਉ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ
ਉ ਦ ਵੰਸਡਆਂ ਸੀ ਉਸ ਐਜ਼ਾਨਾ ਵਧਾ। ਤਦ ਉ ਸਵਚੀਂ ਉਸ ਸਸਰਾ ਸ਼ੂਭਨਾ ਸਨਏਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸੁਣ ਉਸ ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫਾਸਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਏਯ ਏ
ਆਐਦਾ ਸ, ‘ਆਵ ਭਯ ਏਰ’ ਭੀਂ ਜਤ ਜਰੰਦ ਵਾਤ, ਆਸਫਸਮਾਤ ਰਸਬਆ
ਸ। ਭੀਂ ਸਜ਼ੰਦੀ ਸਾਰ ਏੀਤੀ ਸ, ਆ, ਭੀਂ ਾਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ੁਯਜੀਤ ਏਯਾਂ
ਆਸਫ-ਸਮਾਤ ਸਰਾਵਾਂ। ਭੀਂ ਿੱਚ ਦ ਸ਼ਾਐਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਯ ਏੀਤ ਸਨ, ਆ, ਭੀਂ
ਤੁਸਾਨੂੰ ਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨ ਦਾ ਵਿੱਰ ਦਾਂ। ਸੁਣ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਦਰਤ
ਵੰਡਣ ਤ ਯੀਫ ਅਨਾਥ ਅਤ ਸਬਐਾਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਝਰੀ ਬਯਨ ਸਵਚ ਇਏ
ਅਏਸਸ ਐੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੰਦ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਜ ਬੁਸਐਆਂ ਫਿੱਸਚਆਂ ਨੂੰ
ਐੂਆ ਏ ਭਾਤਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਏਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਐੜਾ ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜ ਪੁਰਾਂ ਨੂੰ
ਐੁਸ਼ਫੂ ਰੁਟਾਣ ਸਵਚ। ਸੁਣ ਉਸ ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਰੁਏਾ ਏ, ਜਾਂ ਸਏਤਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਫਣਾ ਏ
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ਨਸੀੀਂ ਯਐਦਾ, ੀਂ ਇਏ ਸਜਉੀਂਦੀ ਜਾਦੀ ਜ਼ਾਸਯ ਜ਼ਸੂਯ ਸਤੀ, ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਉਸ
ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਰਤਿੱਐ ਵਐਦਾ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਫਯ ੰਏਚ
 ਦ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਦਦਾ ਸ।
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– 534
– 261

– 682

– 1218
-186

– 407
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– 342

– 780
– 784
– 784

– 737
764
– 764
87
– 888
– 894
❁❁❁❁❁
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ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ, ਇਏ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਸੀ
ਏੁ ਰ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਉਜਦੀਆ ਸਨ। ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਇਸ਼ਾਯ ਸਵਚ ਏੁ ਰ ਫਰਸਸਭੰਡ
ਦੀ ਐਰ ਅਡਰ ਤ ਰਾਤਾਯ ਐਡੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ੂਯਜ, ਚੰਦ, ਸਤਾਯ, ਨ,
ਸਰਥਵੀ, ਸਵਾਵਾਂ, ਭੁੰਦਯ, ਸਾੜ, ਇਨਾਨ, ਸਵਾਨ, ੰਛੀ, ਫਨਤੀ ਆਸਦ ਬ
ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਯਚਨਾ ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਏਾਯੀਯੀ ਅਤ ਜ਼ਾਯ (tools) ਸਨ।
ੰਾਯ ਦਾ ਾਯਾ ਰਫੰਧ ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਸੁਏਭ ਦੀ ਤਾਸਫਆ ਸ। ਦਯਐਤਾਂ ਦ ਿੱਤ ਵੀ
ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਸੁਏਭ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਨਸੀੀਂ ਸਸਰਦ।
ਇਨਾਨ ਦਾ ਏਾਇਦਾ ਸ, ਸਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭਝ ਉ ਤੀਂ ਡਯਦਾ ਸ। ਸਜ
ਨੂੰ ਭਝ ਰਵ, ਉ ਤੀਂ ਉ ਦਾ ਡਯ ਰਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜ ਨੂੰ ਤਯਨਾ ਨਾ ਆਵ, ਾਣੀ
ਤੀਂ ਡਯਦਾ ਸ। ਜਦ ਾਣੀ ਦ ੁਬਾਅ ਨੂੰ ਭਝ ਰਵ, ਉ ਸਵਚ ੁਿੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ
ਤਾਯੀਆਂ ਰਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਜਦ ਇਨਾਨ ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਤੀਂ
ਵਐ ਭਝਦਾ ਸ, ਇ ਦ ਅਤ ਆਣ ਫੰਧ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਦ ਤਏ ਉਸ ਸਜਵੀਂ
ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਸਛੀਂ ਡਯਦਾ ਆਇਆ ਸ, ਅਿੱ ਨੂੰ ਵੀ ਡਯਦਾ ਯਸਾ। ਯ ਜਦ
ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਅਤ ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਸਵਚਏਾਯਰ ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਤਾ ਰ ਜਾਵ, ਉ
ਦਾ ਦਾ ਰਈ ਡਯ ਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸ।

– 186

– 192
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ਇਨਾਨ ਦੀ ਐਜ ਨ ਸਜਥ ਇਸ ਤਾ ਏੀਤਾ ਸ ਸਏ ਜਤ ਦੀ ਯਚਨਸਾਯ ਸਤੀ
ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਸ, ਉਥ ਇਸ ਵੀ ਭਾਰੂਭ ਏੀਤਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਯਫ
ਸਵਆਏ ਅਤ ਯਫ ਸਆਤਾ ਵੀ ਸ। ਏਈ ੀ ਜਹਾ ਾਡ ਸਐਆਰ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ
ਆ ਏਦੀ ਸਜਥ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਭਜੂਦ ਨਾ ਸਵ।

– 319
ਏਈ ਾ ਬਦ ਨਸੀੀਂ ਜ ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਰੁਏਾਇਆ ਜਾ ਏ।

– 684
ਜਦ ਅੀੀਂ ੀਂ ਜਾਈ, ਾਡਾ ਾਯਾ ਸਜਭ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਦਰ ਦੀ
ਸਯਏਤ ਜਾਯੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਭਅਦ ਸਵਚ ਐੁਯਾਏ ਸਜ਼ਭ ਸੁੰਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਐੁਯਾਏ ਦਾ
ਐੂਨ ਫਣਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਐੂਨ ਦੀ ਪਾਈ ਸੁੰਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਯੀਯ ਤੀਂ ਇਰਾਵਾ
ਯੀਯ ਸਵਚ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਜੀਵ ਵੀ ਸਏ ਨਾ ਸਏ ਆਸਯ ਰਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ੁਪਨ
ਸਵਚ ਇਸ ਏਈ ਨਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਯਚਾਂਦਾ ਅਤ ਢਾਂਦਾ ਸ। ਸਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਾਯੀ ਐਡ
ਜਾਯੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।
ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਯਫ ਸਵਆਏ, ਯਫ ਸਆਤਾ, ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ,
ਆਣੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਤ ਇ ਸਵਚ ਯਚ ਜੀਅ ਜੰਤ, ਇਨਾਨ, ਸਵਾਨ, ੰਛੀ ਆਸਦ ਦੀ
ਵਾ ਵਾ, ਰ ਰ ਯਾਐੀ ਤ ਸਰਤਾਰਨਾ ਏਯਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਆਯੰਬ ਤੀਂ ਭੰਨੀ
ਸਈ ਆਤਭਏ ਚਾਈ ਸ। ਇ ਸਵਚ ਜਦ ਤਏ ਇਨਾਨ ਦੀ ਚੰਚਰ ਫੁਧੀ ਮਏੀਨ
ਨਾ ਏਯ, ਉਸ ਡਾਵਾਂ- ਡਰ ਅਤ ਬ-ਬੀਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਯ ਸਜ ਵਰ ਇ ਆਤਭਏ
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ਚਾਈ ਤ ਸਨਚਾ ਆ ਜਾਵ, ਉ ਵਏਤ ਇਨਾਨ ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਆਯ
ਸਨਯਬ ਅਤ ਸਨਸਚੰਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।

– 1136
ਜਦ ਇਨਾਨ, ਜਾਨਵਯਾਂ , ੰਛੀਆਂ, ਭਿੱਛ ਏਿੱਛ ਆਸਦ ਜੀਵਾਂ ਵਰ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ
ਤਦ ਉ ਨੂੰ ਤਜਯਫ ਦ ਉਰਟ ਇਏ ਅਜੀਫ ਰ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦੀ ਸ। ਇਨਾਨ ਦਾ
ਤਜਯਫਾ ਸ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਐੁਯਾਏ, ੁਸ਼ਾਏ ਤ ੁਐ ਵਾਤ ਸਦਨ ਯਾਤ ਸਭਸਨਤ
ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਏਯਨ ਭਯੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੱਰੀ ਅਨੁਾਯ ਰਾਤ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀਆਂ।

213
ਯ ਸਚੜੀਆਂ, ਏਾਂ, ਸਸਯਨ, ਸ਼ਯ, ਏੀੜ ਭਏੜ ਰ ਏੀ ਇਨਾਨ ਤੀਂ ਛੁਟ
ਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਬ ਜੀਆਂ ਜੰਤ ਨੂੰ ਫਯ ਸਭਸਨਤ ਭੁਸ਼ਿੱਏਤ ਦ, ਫਗ਼ਯ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਦੀ
ਸਚੰਤਾ ਦ ਈਸ਼ਵਯੀ ਏਰਾ ਯਜ਼ ਐੁਯਾਏ ਸੁੰਚਾ ਯਸੀ ਸ। ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੰਤਾ ਸ, ਨਾ
ਸਤਰਸ਼ਨਾ, ਨਾ ਦੂਐ ਸ ਨਾ ੰਤਾ, ੂਯਨ ਸਸਤ, ਫਸਪਏਯੀ ਤ ਐੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ
ਏਯਦ ਸਨ। ਇ ਟਨਾ ਨੂੰ ਵਐ ਏ ਸਵਚਾਯਵਾਨ ਆਦਭੀ ਚੀੀਂ  ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਦ
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ਸਦਰ ਸਵਚ ਸਯਾਨੀ ਨਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਏੀ ਇਨਾਨ ਦੀ ਐੁਯਾਏ,
ੁਸ਼ਾਏ ਤ ਯੀਯਏ ੁਐਾਂ ਫੰਧੀ ਸਦਨ ਯਾਤ ਭਾਯ ਭਾਯ ਤ ਬਟਏਣਾ ਉ ਯਚਨਸਾਯ
ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਰਸਤਾਰਏ ਸ਼ਏਤੀ ਸਵਚ ਫ-ਸਦਏੀ, ਫ-ਮਏੀਨੀ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਾ ਨਸੀੀਂ?
‚I saw how humanity, moved by gross egoism, has in
every age of the world, ordained laws and morals for every
age of the world, has ordained laws and morals for itself which
are the very reverse of nature’s teachings – I saw how,
instead of helping the wheel of progress and wisdom onwards
man reverses it by his obstinacy and turns it backward even
on the very point of the great attainment, and I was able to
perceive how the sorrows and despairs of the world are
caused by this one simple fact that man works against Nature
while Nature, ever divine and invincible, pursues her Godappointed course sweeping her puny opponents aside and
inflexibly carrying out her will to the end. And I learned how
true is that if man went with Her instead of against Her, then
there would be no misunderstanding of the laws of the
universe and where there is now nothing but discord, all would
be divine harmony,‛
ਫਿੱਚ ਦ ਜਨਭ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ ਸੀ ਭਾਤਾ ਦ ਥਣਾਂ ਸਵਚ ਦੁਿੱਧ ਦਾ ਸ ਜਾਣਾ ਏਯਤਾਯ
ਦੀ ਸਰਤਾਰਨਾ ਦਾ ਫੜਾ ਬਾਯੀ ਫੂਤ ਸ। ਇ ਨੂੰ ਵਐ ਏ ਸਵਚਾਯਵਾਨ ੁਯਐ
ਇਨਾਨ ਦ ਯਜ਼ੀ ਵਾਤ ਬਟਏਣ ਤ ਪਯ ਵੀ ਅੰਤੁਸ਼ਟ ਯਸਸਣ ਦੀ ਦੁਯਟਨਾ ਨੂੰ
ਉਦੀ ਆਣੀ ਭਨਭੁਐਤਾ ਤ ਚਤੁਯਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਇ
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ਸਖ਼ਆਰ ਦੀ ਰੜ
 ਤਾ ਏੁ ਰ ਇਨਾਨੀ ਤਸਸਜ਼ੀਫ ਦਾ ਅਸਸਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ
ਇਨਾਨ ਦੀ ਅਏਰ ਤ ਚਤੁਯਾਈ ਨਾਰ ਦਾਵਾਯ ਦ ਵੀਰ ਵਧ ਸਨ, ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ
ਉ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਏਰਾਂ ਸਚੰਤਾ ਤ ਫਯਜ਼
ੁ ਾਯੀ ਵਧ ਸਨ।ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਾਇੰ ਵਧੀ ਸ
ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਸਤਰਸ਼ਨਾ, ਬੁਐ , ਵਯ, ਸਵਯਧ, ਈਯਐਾ, ਨਪਯਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ , ਜੰ ਦ
ਾਭਾਨ, ਤਫਾਸੀ ਦ ਸਸਥਆਯ ਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਡਯ ਵਸਧਆ ਸ। ਏੁ ਦਯਤ
ਦ ਏਾਨੂੰਨ ਸਏ ਦਾ ਸਰਸਾਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ। ਸਫਜਰੀ ਦੀ ਬਯੀ ਤਾਯ ਨੂੰ ਸਿੱਥ ਰਾਇਆਂ,
ਜ਼ਯੂਯ ਦਭਾ ਸੁੰਚਦਾ ਸ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰੀਂ ਇਨਾਨ ਜਦੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਚਤੁਯ
ਫਣਦਾ ਸ, ਪਯਨ ਸਡਦਾ ਬਟਏਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਇਸ
ਆਸ਼ਾ ਸਯਸਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਉ ਦ ਯਚ ਸ ਜੀਵ ਬੁਿੱਐ ਭਯਨ। ਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਯਚਣ ਦਾ
ਵਾਦ ਸੀ ਏੀ ਸਇਆ ਜ ਇ ਦ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੂੰ ਭੁਨਾਫ ਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਰੜਾਂ ਵਾਤ
ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਬਟਏਣਾ ਤ ਦੁਐੀ ਸਣਾ ਵ। ਵਣ, ਾਣੀ ਜ ਸਜ਼ੰਦੀ ਨੂੰ ਏਾਇਭ ਯਐਣ
ਵਾਤ ਅਸਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਨ, ਯਿੱਫ ਵਰੀਂ ਭੁਪਤ ਤ ਫਸੁਤਾਤ ਸਵਚ ਦਾ ਏੀਤ  ਸਨ।
ਅਨਾਜ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਇਤਨੀ ਰੰਫੀ ਤ ਚੜੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਫਣਾਈ ਸ ਸਏ ਜ ਭਜੂਦਾ
ਇਨਾਨੀ ਸਣਤੀ ੰਜਾਸ ੁ ਣਾਂ ਵੀ ਵਿੱਧ ਜਾਵ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਥਵੀ ਰੜੀਦਾ ਅਨਾਜ
ਦਾ ਏਯ ਏਦੀ ਸ। ਇਨਾਨ ਦੀ ਬੁਐ, ਸਤਰਸ਼ਨਾ, ਬਟਏਣਾ, ਦੁਐ, ਤਏਰੀਪਾਂ ਉ
ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਦਾ ਏੀਤੀਆਂ ਸਈਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰੀ ਐੂਨਯਜ਼ੀਆਂ
ਉ ਦ ਊਣ ਸਖ਼ਆਰਾਂ, ਭਨੜਤ ਅੂਰਾਂ ਤ ਨੁਏਦਾਯ ਸਧਾਂਤਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਸਨ।
ਸਜਸੜ ਏੁ ਦਯਤ ਦੀ ੂਯਨਤਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦ ਮਏੀਨ ਸਦਰੜਹ ਤ ਸਨਚ
ਅਡਰ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਅਨੰਦ ਤ ਫ-ਸਪਏਯੀ ਸਵਚ ਭਜਾਂ ਭਾਣਦ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦ
ਸਐਆਰ ਅਨੁਾਯ-

110

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ

10

– 10

– 724
From Bible:
Therefore I tell you
Never trouble about what you are to eat or drink.
Nor about what ye are to put on your body.
Surely life means more than food.
Look at the wild birds.
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They sow not, they reap not, they gather nothing in
granaries.
And yet your heavenly Father feeds them.
Are you not worth more than birds?
And why should you trouble about clothing?
Look how the lilies of the fields grow?
They neither toil nor strain.
And yet I tell you.
Even Solomen in all grandeur.
Was never robed like one of them.
Jesus Christ.
ਉਰਥਾ ਫਾਈਫਰ ਸਵਚੀਂ –
ਇ ਵਾਤ ਭ ਏਸਸੰਦਾ ਸਾਂ।
ਏਦੀ ਸਪਏਯ ਨ ਏਯ ਸਏ ਤੂੰ ਏੀ ਐਾਣਾ ਸ ਤ ਏੀ ੀਣਾ ਸ?
ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਏ ਤੂੰ ਯੀਯ ਤ ਏੀ ਸਸਨਣਾ ਸ।
ਸਜ਼ੰਦੀ ਮਏੀਨਨ ਐਾਣ ੀਣ ਦ ਧੰਦ ਤੀਂ ਉਚਯੀ ਸ।
ਜੰਰ ਦ ੰਛੀਆਂ ਵਰ ਤਏ।
ਨਾ ਏੁ ਝ ਫੀਜਦ ਸਨ, ਨਾ ਵਿੱਢਦ,
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ਤ ਨਾ ਸੀ ਏੁ ਝ ਇਏਿੱਠਾ ਏਯ ਦ ਾਂਬਦ ਸਨ।
ਤਾਂ ਵੀ ਤਯਾ ਿੱਚਾ ਸਤਾ(ਵਾਸਸੁ ਯ)ੂ
ਉਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬ ਏੁ ਝ ਦੀਂਦਾ ਸ।
ਏੀ ਤੂੰ ੰਛੀਆਂ ਨਾਰੀਂ ਵਧਯ ਏਾਯਵੰਦ ਨਸੀੀਂ?
ਅਤ ਏੜ ੰਫੰਧੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਏਉੀਂ ਸਚੰਤਾ ਏਯੀਂ?
ਏੁ ਦਯਤੀ ਪੁਿੱਰਾਂ ਵਰ ਦਐ।
ਨਾ ਸਭਸਨਤ ਏਯਦ ਸਨ, ਨਾ ਏਿੱਤਦ ਸਨ।
ਤਾਂ ਵੀ, ਭੀਂ ਤਨੂੰ ਦਿੱਦਾ ਸਾਂ,
ਸਏ ਸਜ਼ਯਤ ੁਰਭਾਨ ਦੀ ੁਸ਼ਾਏ
ਆਣੀ ਾਯੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਏਤ ਭਤ
ਇਨਹਾਂ ਪੁਿੱਰਾਂ ਸਵਚੀਂ ਸਏ ਇਏ ਵਯੀ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ੀ।
-ਸਜ਼ਯਤ ਮੂਸ ਭੀਸ
ਸਜ ੁ ਯਭੁਿੱਐ ਦ ਸਦਰ ਸਵਚ ਇਸ ਮਏੀਨ ਆ ਜਾਵ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਯਫ
ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਸ, ਬ ਜਹਾ ਸਾਜ਼ਯ ਨਾਜ਼ਯ ਸ, ਬ ਦੀ ਯਾਐੀ ਤ ਸਰਤਾਰਨਾ ਏਯਦਾ
ਸ, ਤਾਂ ਉ ਦ ਾਯ ਆ ਸੜ ਡਯ, ਸਪਏਯ, ਚਾਂ, ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ। ਉਸ ਉ ਪੁਿੱਰ ਵਾਂ ਸਰਏਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਦ ਬ ਏੰਡ ਝੜ  ਸਣ।
ਸੁਣ ਉ ਦ ਸਦਰ ਸਵਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਦ
ੰ ਾ ਸ ਸਏ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਭਨਯਥ ਅਯ
ਐੁਯਾਏ, ੁਸ਼ਾਏ ਰਾਤੀ ਵਾਤ ਸਯ ਵਰ ਸਚੰਤਾ ਏਯਨੀ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਇ ਦਾ ਅਰ
ਭਏਦ ਸਯ ਏੀ ਸ? ਸੁਣ ਉਸ ਆਣੀ ਸਦਰਚੀ , ਸਵਚਾਯ ਤ ਐਜ ਦਾ ਯੁਐ ਸਏ
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ਦਾਯਥ ਦ ਰਾਤ ਏਯਨ ਵਰ ਫਦਰ, ਜ ਸਯਜਨਸਾਯ ਏਯਤਾਯ ਦ ਆਸ਼ ਅਨੁਾਯ
ਤ ੁਐਦਾਇਏ ਸਵ? ਸਏਸੜ ਏੰਭ ਏਯ ਸਜਨਹਾਂ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਨਯਥ ਿੱਚ
ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ੂਯਾ ਸਵ? ਸਵਚਾਯ ਏ ਦਐਣ ਨਾਰ ਇ ਵਾਰ ਦਾ ਉੱਤਯ ਰੀ ੁ ਯ ੂ
ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਧਯਭ ੁਤਏਾਂ ਸਵਚੀਂ ਇਏ ਸੀ
ਸਭਰਦਾ ਸ। ਨਏੀ ਏਯ, ਯਉਏਾਯ ਏਯ, ਫੰਦੀ ਏਯ, ਆਣਾ ਆ ਛਾਣ।

-12
ਇਥ ਸੁੰਚ ਏ ੁ ਯਭੁਿੱਐ ਸੁਣ ਇਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਜਤ ਦ ਯਚਨ
ਵਾਰੀ ਸਰਤਾਰਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਇਸ ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ, ਯਫ ਸਵਆਏ ਸ਼ਏਤੀ
ਅਰ ਸਵਚ ਆ ਏੀ ਸ? ਏੀ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਦੂਯੀਆਂ ਆਭ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਵਾਂੂ ੰ ਅੰਨਹੀ
ਤ ੂ ੰੀ (Blind Force)ਸੀ ਸ? ਸਫਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਅਤ ਇ ਸ਼ਏਤੀ ਸਵਚ ਏੀ
ਏਈ ਪਯਏ ਸ ਜਾਂ ਦਵੀਂ ਇਏ ਸਜਸੀਆਂ ਭਝ-ਸੀਨ, ਚ-ਸੀਨ, ਸਸ-ਸੀਨ, ਅੰਨਹੀਆਂ
ਤ ੁ ੰੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਸਨ? ਸਵਚਾਯ ਏਯਨ ਤ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ‘ਜਤ ਜੀਵਨ’
ਸ਼ਏਤੀ ਅੰਨਹੀ ੁ ੰੀ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਏਣਏ ਸਭਸ਼ਾਂ ਏਣਏ ਤੀਂ ਸੀ ਦਾ ਸ ਏਦੀ ਸ।
ਛਸਰਆਂ ਤੀਂ ਏਣਏ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਜੰਭਦੀ। ਇਸ ਸਜਉੀਂਦਾ ਜਾਦਾ ਭਝ ਚ ਵਾਰਾ
ਇਨਾਨ ਤ ਸਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਏ ਫ-ਜਾਨ ਚ-ਸੀਨ ਜੜ (innate) ਚੀਜ਼ ਤੀਂ ਨਸੀੀਂ
ਉਜ ਏਦਾ। ਇ ਵਾਤ ਇ ਸਜਉੀਂਦ ਜਾਦ ੰਾਯ ਦ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ
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ਸ਼ਏਤੀ ਜ਼ਯੂਯ ਸਜਉੀਂਦੀ ਤ ੂ ਯਨ ਸਵੀ। ਯਫ ਧਯਭ ੁਤਏਾਂ ਦਾ ਸਭਰਵਾਂ ਪਰਾ
ਸ ਸਏ ਉਸ ਸਯਜਨਸਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਿੱਤ-ਸਚਿੱਤ ਅਨੰਦ (Truth Mind Harmony)
ਸ, ਜਾਦੀ ਸਜਉੀਂਦੀ, ਰਭ ਯੂ ਤ ਸਦਆਰਤਾ ਦੀ ਭੂਯਤ ਸ।

– 479

– 784
ਸੁਣ ਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾ ਸਏ ਏੀ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਦਐੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ? ਇ ਦਾ
ਜਵਾਫ ਬ ਧਯਭ ੁਤਏਾਂ ਦ ਫ
ੰ ਯਾਂ, ੁ ਯਆਂ
ੂ ੀਯਾਂ ਤੀਂ ਸਾਂ ਸਵਚ ਸਭਰਦਾ ਸ।
ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ ਸ਼ਏਤੀ ਫੜੀ ੂਐਸ਼ਭ ਸ। ਇ ਨੂੰ ਦਐਣ ਵਾਤ ਅਿੱਐਾਂ ਵੀ ੂਐਸ਼ਭ
ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ।

– 756

– 577

– 407
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ਭਨੁਿੱਐ ਸਵਚ ੰਜਾਂ ਸਆਨ ਇੰਦਯੀਆਂ (ੁੰਣ, ਚਿੱਐਣ, ਟਸਣ, ਦਐਣ ਫਰਣ)
ਦੀ ਤਾਏਤ ਤੀਂ ਵਐਯੀ ਇਏ ਸਯ ਤਾਏਤ ਵੀ ਸ। ਇ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਬਵ-ਸ਼ਏਤੀ’ ਏਸਸੰਦ
ਸਨ।‘ਇਸ ਅਨੁਬਵ ਸ਼ਏਤੀ’ ਜਾਂ ਭਸਸੂ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਸਯ ਇਨਾਨ ਸਵਚ
ਭਜੂਦ ਸੁੰਦੀ ਸ ਅਤ ਆਣੀਆਂ ਸਯ ਤਾਏਤਾਂ ਵਾਂਯ ਜਤਨ ਏੀਸਤਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾ
ਏਦੀ ਸ। ਇ ੂਐਸ਼ਭ ਅਨੁਬਵ ਸ਼ਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਇਨਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਏਯਤਾ,
ਅਏਾਰ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਦਐ ਏਦਾ ਸ। ਇਸ ਅਏਾਰੀ ਸ਼ਏਤੀ ਆਣੀ ਅਰੀ ਅਤ
ਯਭ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਯੂ ਯਐ, ਯੰ ਤੀਂ ਯਸਸਤ ਸ ਤ ਇਨਾਨੀ ਚ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਨਸੀੀਂ
ਫਣ ਏਦੀ, ਯ ਆਣ ਆਸ਼ਏਾਂ, ੁਜਾਯੀਆਂ, ਬਤਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਵਾ ਯਿੱਏ ਏਯਨ
ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦ ਸਵਛੜ ਦੀ ਤੜ ਫੁਝਾਉਣ ਵਾਤ ਉਸਨਾਂ ਦ ਅਨੁਬਵ ਦ ਨਤਯ
ਦੁਆਯਾ, ਉਸਨਾਂ ਤ ਅਣਾ ਆ ਯਟ ਏਯਦੀ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਤ ਆਣ ਾਯ ਯਾਜ਼,
ਾਯ ਬਦ, ਾਯ ਯਦ ਐਰਹ ਦੀਂਦੀ ਸ।

– 87

– 397

– 1299

– 965
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ਇਸ ਿੱਤ-ਸਚਿੱਤ ਅਨੰਦ ਸ਼ਏਤੀ ਆਣ ਨਾਰ ਏੀਤ ਸਆਯ ਨੂੰ ੂਯ ਤਯ ਤ
ਭੜਦੀ ਸ। ਸਆਯ ਦਾ ਜਵਾਫ ਸਆਯ ਸਵਚ ਸਦੰਦੀ ਸ, ਰਭ ਦੀ ਐਡ ਸਵਚ ਆਣਾ
ਪਯਜ਼ ਿੱਚ ਰਭੀ ਵਾਂਯ ਸਨਬਾਉੀਂਦੀ ਸ।

– 609
ਆਣ ਰਭੀ ਦ ਸਆਯ ਦਾ ਜਵਾਫ ਸਆਯ ਸਵਚ ਦਣ ਤੀਂ ਇਰਾਵਾ ਜਦ ਇਸ
ਸਏ ਆਣ ਸਆਯ ਤ ਯੀਜ ਵ ਤਾਂ ਉ ਦ ਏੰਭ ਏਾਜ, ਏਾਯ ਸਵਸਾਯ, ਆ ਸਵਚ
ਸ ਏ ਏਯਦੀ ਸ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬ ਰੜਾਂ ੂਸਯਆਂ ਏਯਦੀ ਸ। ਉ ਤ ਭਸਸਤ
ਸ ਏ ਰਭ ਦ ਵ ਸਵਚ ਆ ਏ ਉ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।

– 403
– 1367
ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਦਐਣ ਦਾ, ਸਭਰਣ ਦਾ, ਭਝਣ ਦਾ, ਇ ਨਾਰ ਇਏ
ਸਭਿੱਏ ਸਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ, ਰਭ ਨਾਰ ਇ ਨੂੰ ਸਦਰੀਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯ ਏ ਫੁਰਾਣਾ ਸ, ਮਾਦ
ਏਯਨਾ ਸ, ਸਜਨੂੰ ਭਸਾਂ ੁਯਐਾਂ ਅਤ ਧਯਭ ੁਤਏਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਸਵਚ ‚ਸਭਯਨ‛
ਆਐਦ ਸਨ। ਇ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਇਨਾਨ ਨ ਅਨਏਾਂ ਨਾਭ ਯਐ ਸਨ। ਇਸ ਾਯ
ਨਾਭ ਸੀ ਸ਼ੁਬ ਅਤ ਚੰ ਸਨ।

-1168
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ਭ, ਰਭਾਤਭਾ, ਈਸ਼ਵਯ, ਯਾਭ, ਸਫੰਦ, ਭਾਧ, ਸਯੀ, ਐੁਦਾ, ਅਰਾਸ, ਾਡ ਤ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਇ ਇਏ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਨਾਭ ਸਨ। ਸਜ ਨੂੰ ਜ ਨਾਭ ਸਆਯਾ ਰ,
ਸਰ ਸਰ, ਸਸਜ-ਸਸਜ ਯਨਾ ਨਾਰ ੁਯਸਤ ਸਵਚ ਉਸ ਨਾਭ ਰ ਰ ਏ ਸਆਯ
ਬਯੀਆਂ ਵਾਜਾਂ ਭਾਸਯਆਂ, ਫੁਰਾਇਆ, ਇਸ ਭਸਾਂ ਸ਼ਏਤੀ ਆਣ ੁਜਾਯੀ ਦ ਸਦਰ
ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ ਏ ਉ ਨੂੰ ਰਤਿੱਐ ਦਯਸ਼ਨ ਸਦੰਦੀ , ਉ ਦ ਸਆਯ ਦੀ ਸਿੱਏ ੂਯੀ
ਏਯਦੀ, ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਫਾਫਤ ਾਯੀਆਂ ਡੁ
ੰ ੀਆਂ ਯਭਜ਼ਾਂ ਭਝਾਉੀਂਦੀ , ਉ ਨੂੰ
ਆਣ ਵਯਾ ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਸਨਯਵਯ, ਸਨਯਬ, ਅਏਾਰ, ਅਜਨੀ ਫਣਾ ਰੀਂਦੀ ਸ। ਸਜ
ਨੂੰ ਇ ਜ਼ਭਾਨ ਸਵਚ ਵੀ ੂਯਨ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਸਭਰਣ ਦਾ ਭਏਾ ਸਵ ਉ ਨੂੰ ਦਰੀਰਾਂ
ਚਤੁਯਾਈਆਂ, ਡਯ, ਸ਼ੰਏ, ਬਯਭ ਛਿੱਡ ਏ ਆਣ ਭਨ ਦ ੰਏਰਾਂ ਪੁਯਸਨਆਂ ਨੂੰ ਫੰਦ
ਏਯ ਏ ਇ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਸਆਯ ਨਾਰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਯਨੀਆਂ
ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਜਵੀਂ ੁਿੱਤਾ ਸਇਆ ਫਿੱਚਾ ਜਾ ਏ, ਫਾਸਵਾਂ ਚੁਿੱਏ ਏ, ਉਤਾਵਰਾ ਸ
ਏ ਭਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਾਉੀਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਮਾਦ ਏੀਸਤਆਂ ਇਸ ਯਫ-ਸਆਤਾ
ਸ਼ਏਤੀ ਿੱਏੀ ਭਾਂ ਵਾਂਯ ਆਂਣ ੁਜਾਯੀ ੁਿੱਤਯ ਨੂੰ ਧਾਸ ਏ ਸਭਰਦੀ ਸ। ਾ ਭਰ
ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਪਯ ਸਵਛੜਾ ਸੁੰਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ।

– 249

– 780
❁❁❁❁❁

118

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ

ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਸਰਸਐਆ ਸ –

– 12
ਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਉਏਤ ਭਸਾਂ ਵਾਏ ਸਏ ਨੂੰ ੰਫਧਨ ਏਯ ਏ ਏਸ 
ਸਨ। ਅਯ ਇ ਦਾ ਇਸ ਜਵਾਫ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਵ ਸਏ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਇਨਾਨ ਨੂੰ,
ਜਸਆੂ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ੰਫਧਨ ਏਯ ਏ ਏਸ  ਸਨ ਤਾਂ ਸਪਯ ਇਏ ਸਯ ਵਾਰ
ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਨਾਨ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦ ਸਏ ਸਸਿੱ ਨੂੰ ਇਸ ਭਸਾਂਵਾਏ ੰਫਧਨ ਏਯ
ਏ ਏਸ  ਸਨ? ਏੀ ਇਨਾਨ ਦ ਯੀਯ ਨੂੰ ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ ਸਏ ਤਨੂੰ ਭਾਨੁਐ ਦਸੀ
ਰਾਤ ਸਈ ਸ? ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰ? ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ ਇਏ ਭਏਾ ਸ, ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਨੂੰ ਸਭਰ ਏਦਾ ਸ। ਜਦ ਅੀੀਂ ਵੀਚਾਯਾਂ ਤਾਂ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ਇਨਾਨ ਦਾ ਯੀਯ
ਤਾਂ ਸਿੱਡ ਭਾ ਦਾ ਇਏ ਸੰਜਯ ਸ, ਜੜ ਵਤੂ ਸ ਅਤ ਸਯ ਇਏ ਜਿੱੜ ਵਤੂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ
ਇ ਸਵਚ ਏਈ ਐਾਸਸਸ਼, ਏਈ ਭਝਣ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਸਜਵੀਂ ਏੁਯੀ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ
ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸਏ ਤੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰ, ਤਯ ਸਭਰਣ ਦਾ ਇਸ ਭਏਾ ਸ, ਸਤਵੀਂ
ਇਨਾਨ ਦ ਯੀਯ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸਏ ਤੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰ, ਤ ਨਾ ਸੀ
ਏਦੀ ਸਏ ਦਾ ਯੀਯ ਸੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰ ਏਦਾ ਸ। ਅਿੱਜ ਤਏ ਏਦੀ ਸਏ ਦਾ
ਯੀਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਭਸਰਆ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਸਭਰਦਾ ਉਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਜ ਨੂੰ ਸਭਰਣ
ਦੀ ਐਾਸਸਸ਼ ਸਵ ਸਜਸੜਾ ਸਭਰਣ ਦ ਮ ਸਵ। ਯ ਯੀਯ ਸਵਚ ਤਾਂ ਨਾ ਸਭਰਣ ਦੀ
ਐਾਸਸਸ਼, ਨਾ ਭਝ, ਨਾ ਮਤਾ ਸ।
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ਤਾਂ ਸਪਯ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨ ਸਏ ਨੂੰ ਆਐ ਸਨ? ਆ ਵਐੀ?
ਇਨਾਨ ਸਤੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਏਿੱਠ ਸ, ਜਾਂ ਇ ਦ ਸਤੰਨ ਸਸਿੱ ਸਨ। ਇਏ ਯੀਯ,
ਦੂਯਾ ਆਤਭਾ, ਤੀਯਾ ਭਨ। ਜਏਯ ਯੀਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ
ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਏੀ ਇਨਾਨ ਦੀ ਆਤਭਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰਦੀ ਸ? ਇ ਵਾਰ
ਦਾ ਜਵਾਫ ਾਡੀ ਸਵਚਾਯ ਾਨੂੰ ਦਵ
 ੀ ਸਏ ਆਤਭਾ ਸੀ ੂਯਨ ਸ, ਸਨਯਰ ਸ, ਨਾ
ਏਦੀ ਜੰਭਦੀ ਸ ਨਾ ਏਦੀ ਭਯਦੀ ਸ। ਆਤਭਾ ਅਤ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਏਈ ਸਬੰਨ
ਬਦ ਨਸੀੀਂ ਸਜਵੀਂ ੂਯਜ ਅਤ ਉ ਦੀ ਸਏਯਨ ਸਵਚ ਏਈ ਪਯਏ ਨਸੀੀਂ, ਇ ਤਯਹਾਂ
ਆਤਭਾ ਅਤ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਏਈ ਪਯਏ ਨਸੀੀਂ। ਇਸ ਇਿੱਏ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਨ।
ਇ ਏਯ ਏ ਆਤਭਾ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਅ ਸੀ ਦਾ ਤੀਂ ਸਭਰ ਸ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ
ਸੁਣ ਏੀ ਸਭਰਣ? ਸਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸ ਜ ਸਵਛਸੜਆ ਸਇਆ ਸਵ। ਯ ਜ ਏਦੀ
ਸਵਛਸੜਆ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭਰ ਸਏ ਨੂੰ ਅਤ ਸਏ ਤਯਹਾਂ?
ਜਏਯ ਇਨਾਨ ਦਾ ਯੀਯ ਵੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦਾ ਅਤ ਜਏਯ
ਇਨਾਨ ਦੀ ਆਤਭਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦੀ, ਤਾਂ ਾਡੀ ਸਵਚਾਯ ਾਨੂੰ ਇਸ
ਭੰਨਣ ਉਤ ਭਜ਼ਫੂਯ ਏਯੀ ਸਏ ਉਯ ਸਰਐ ਭਸਾਂਵਾਏ ਏਵਰ ਭਨ ਨੂੰ ੰਫਧਨ ਏਯ ਏ
ਸਰਐ  ਸਨ।
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰਣ ਦੀ ਨਾ ਯੀਯ ਨੂੰ ਰੜ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ ਫ-ਜਾਨ ਸ, ਭਾ
ਦਾ ਰਥੜਾ ਸ ਅਤ ਨਾ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਰੜ ਸ ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਸ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਦਾ ਸੀ ਸਭਰੀ
ਸਈ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਅਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਭਰਣ ਦੀ ਰੜ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਏਵਰ ਾਡ
ਭਨ ਨੂੰ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨ ਇਨਾਨ ਦ, ਸਿੱਐ ਦ ਭਨ ਨੂੰ
ੰਫਧਨ ਏਯਏ ਉਚਾਸਯਆ ਸ।
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਾਯਾ ਉਦਸ਼, ਾਯੀ ਸਿੱਸਐਆ ਏਵਰ ਭਨ ਨੂੰ ਸੀ
ੰਫਧਨ ਏਯ ਦ ਸਦਿੱਤੀ ਸ। ਸਜਿੱਥ ਸਏਤ ‚ਯੀਯ‛ ਜਾਂ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ੰਫਧਨ ਏਯ ਏ
ਏੁ ਿੱਛ ਸਏਸਾ ਸ, ਉਥ ਵੀ ਅਰ ਸਵਚ ਭਨ ਤੀਂ ਸੀ ਭੁਯਾਦ ਸ, ਸਜਵੀਂ –
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ਇਥ ਬਾਵੀਂ ਅਿੱਐਯ ‘ਯੀਯ’ ਦਾ ਵਯਸਤਆ ਸ ਯ ਬਾਵ ਭਨ ਤੀਂ ਸ। ‘ਭਨ’
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਏਵੀਂ ਸਭਰਦਾ ਸ? ਇ ਦਾ ਜਵਾਫ ਦਣ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ
ਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਸਵ ਸਏ ਭਨ ਏੀ ਸ? ਇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤ ਇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਏੀ ਸ?
ਾਡ ਸਆਨ ਇੰਦਰ (ਨਿੱਏ, ਏੰਨ, ਅਿੱਐਾਂ ਆਸਦ) ਾਨੂੰ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਐਫਯਾਂ, ਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ(nervous system) ਯਾਸੀੀਂ ਾਡ ਭਨ ਨੂੰ ਸੁੰਚਾਉੀਂਦ
ਸਨ। ਾਡ ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਸਏ ਰ ਦਾ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਰ ਏਦਾ ਜਦ ਤਏ ਸਏ
ਇ ਨੂੰ ਅਿੱਐਾਂ, ਨਿੱਏ ਆਸਦ ਫਾਸਯੀਂ ਏਈ ਐਫਯ ਸਰਆ ਏ ਨਾ ਦਣ। ਭਨ ਫਾਸਯੀਂ
ਨਿੱਏ, ਏੰਨ, ਅਿੱਐਾਂ ਆਸਦ ਯਾਸੀੀਂ ਆਈਆਂ ਐਫਯਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਏਠਾ ਏਯਦਾ ਤ ਉਸਨਾਂ ਤੀਂ
ਨਤੀਜ ਏਢਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਜ ਅਿੱਐਾਂ ਭਨ ਨੂੰ ਫਾਸਯੀਂ ਸਣ ਸਦਰਸ਼ ਦੀ ਐਫਯ ਦਣ ਤਾ
ਭਨ ਐੁਸ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜ ਸਏ ਭਾੜ ਸਦਰਸ਼ ਦੀ ਐਫਯ ਸੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਭਨ ਉਦਾ,
ਸਨਯਾਸ਼ ਤ ਿੱਭੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇੀ ਤਯਹਾਂ ਨਏ ੁੰਧੀ, ਪੁਿੱਰਾਂ ਆਸਦ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫ
ਭਨ ਨੂੰ ਸੁੰਚਾਵ ਤਾਂ ਭਨ ਐੁਸ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਜ ਨਿੱਏ ਦੁਯੰਧ ਦੀ ਬੜੀ ਫ ਭਨ
ਤਏ ਸੁੰਚਾ ਦਵ ਤਾਂ ਭਨ ਦੁਐੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਸਿੱਧ ਸਇਆ ਸਏ ਭਨ ਆਣ
ਸਆਨ ਇੰਸਦਰਆਂ ਯਾਸੀੀਂ ਆਈਆਂ ਫਾਸਯੀ ਐਫਯਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਜੀਉੀਂਦਾ ਸ, ਜਏਯ
ਐਫਯਾਂ ਚੰੀਆਂ ਚੰੀਆਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਯਸਸਣ ਤਾਂ ਭਨ ੁਐੀ, ਜ ਐਫਯਾਂ ਭਾੜੀਆਂ
ਆਉਣ ਤਾਂ ਭਨ ਦੁਐੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
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ਸਏਉੀਂਸਏ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਯ ਭੀਂ ਫਦਰਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਇਏ ਸਛੰਨ ਬੀ ਇਏ
ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਠਸਸਯਦੀ, ਇ ਵਾਤ ਇ ਤੀਂ ਦਾ ਇਏ ਸਜਸੀਆਂ ਚੰੀਆਂ
ਖ਼ਫਯਾਂ, ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ ਸਆਨ ਇੰਸਦਰਆਂ ਯਾਸੀੀਂ ਸੁੰਚਣੀਆਂ ਅੰਬਵ ਸਨ।
ਸਆਨ ਇੰਦਯ ਜ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸਵ ਉ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਭਨ ਤਏ ਸੁੰਚਾ ਏਦ
ਸਨ। ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦੀਆਂ ਚੰੀਆਂ ਭੰਦੀਆਂ ਟਨਾਵਾਂ
ਵਾਯਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇ ਏਯ ਏ ਸਆਨ ਇੰਦਯ ਭਨ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦੀ ੁ ਐੀ
ਏਯਨ ਵਾਰੀਆਂ, ਏਦੀ ਦੁਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਸੁੰਚਾਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਨਏਰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਆਨ ਇੰਦਸਯਆਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ
ਏ ਭਨ ਏਦੀ ੁਐੀ ਸ ਫਠਦਾ ਸ ਤ ਏਦੀ ਦੁਐੀ।
ਭਨ ਦਾ ੁਬਾਅ ਸ ਸਏ ਉਸ ਦਾ ੁਿੱਐ ਸੀ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਏਦੀ ਦੁਐੀ ਸਣਾ ੰਦ
ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ। ਯ ਸਆਨ ਇੰਦਯ ਉ ਨੂੰ ਦਾ ੁਐੀ ਨਸੀੀਂ ਯਐ ਏਦ। ਸਏਉੀਂਸਏ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਯ ੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਯੰ ਫਦਰਦੀ ਸ ਅਤ ਸਆਨ ਇੰਦਯ ਜ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ
ਸਵ, ਉ ਦੀ ਸੀ ਖ਼ਫਯ ਸੁੰਚਾ ਏਦ ਸਨ, ਸਭਾਰ ਦ ਤਯ ਤ, ਅਿੱਐਾਂ ਭਨ ਨੂੰ ਖ਼ਫਯ
ਸਦੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਏ ਫੰਤ ਦਾ ਭਭ ਸ, ਜਤ ਸਵਚ ਤਯਹਾਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ੁਸਾਵਣ ਪੁਿੱਰ ਸਐੜ
ਸ ਸਨ। ਨਿੱਏ ਭਨ ਨੂੰ ਖ਼ਫਯ ਦੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਸਜਸੜ ਪੁਿੱਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਤਨੂੰ ਅਿੱਐਾਂ ਨ
ਸਦਤੀ ਸ ਉਨਹਾਂ ਪੁਿੱਰਾਂ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫ ਫੜੀ ਚੰੀ ਸ। ਭਨ ਫੜਾ ਐੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਅਤ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ
ਸਏ ਦਾ ਫੰਤ ਦਾ ਸੀ ਭਭ ਯਸ ਅਤ ਦਾ ੁਸਾਵਣ ਪੁਿੱਰ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿੱਠੀ
ਸਭਿੱਠੀ ੁੰਧੀ ਆਉੀਂਦੀ ਯਸ। ਯ ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਅਿੱਐਾਂ ਭਨ ਨੂੰ ਖ਼ਫਯ ਦੀਂਦੀਆਂ
ਸਨ ਸਏ ਫੰਤ ਦਾ ਭਭ ਫੀਤ ਸਆ ਸ, ਸੁਣ ਤਝੜ ਆ ਈ ਸ। ਸੁਣ ਸਣ
ਪੁਿੱਰ ਜਤ ਤ ਨਸੀੀਂ ਯਸ। ਦਯਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਸਸਣੀਆਂ ਨਾਰੀਂ ਿੱਤ ਝੜ ਵੀ  ਸਨ।
ਦਯਖ਼ਤ ਯੁਡ
ੰ -ਭੁੰਡ ਸ ਐੜ ਸਨ। ਨਿੱਏ ਭਨ ਨੂੰ ਖ਼ਫਯ ਸੁੰਚਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਪੁਿੱਰਾਂ ਦੀ ਜ
ਐੁਸ਼ਫ ਭੀਂ ਤਨੂੰ ਫੰਤ ਸਵਚ ਸਰਆ ਏ ਦੀਂਦਾ ਾਂ, ਉਸ ਸੁਣ ਨਸੀੀਂ ਸਰਆ ਏਦਾ,
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ਸਏਉੀਂਸਏ ਸੁਣ ਪੁਿੱਰ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸ, ਇਨਹਾਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਨੂੰ ੁਣ ੁਣ ਏ ਭਨ ਅ ਏਯਦਾ
ਸ, ਦੁਐੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਭਨ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਦਾ ਫੰਤ ਯਸ ਅਤ ਪੁਿੱਰਾਂ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫ ਆਉੀਂਦੀ ਯਸ।
ਸਆਨ ਇੰਦਯ ਉ ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਿੱਰਾਂ ਦ ਨਜ਼ਾਯ ਤ ਐੁਸ਼ਫੂ ਦੀਆਂ ਚੰੀਆਂ ਖ਼ਫਯਾਂ ਨਸੀੀਂ
ਸੁੰਚਾ ਏਦ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਦੁਨੀਆਂ ਫਦਰਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਇ ਸਵਚ ਫੰਤ ਦਾ ਨਸੀੀਂ
ਯਸਸੰਦੀ, ਇ ਏਯ ਏ ਾਫਤ ਸਇਆ ਸਏ ਸਆਨ ਇੰਦੀਆਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਦਾ
ੁਐ ਚਾਸੁਣਾ ਭਨ ਦਾ ਫੜਾ ਬਾਯਾ ਬੁਰਐਾ ਸ।
ਸਆਨ ਇੰਦਸਯਆਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਦਾ ੁਐ ਚਾਸੁਣ ਵਾਰਾ ਭਨ, ਦਾ ਸਨਯਾ
ਤ ਦੁਐੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਦਾ ਬਟਏਦਾ ਤ ਦੁਐੀ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨ ਸਏ ਵਰ ੁ ਯ,ੂ ੀਯ,
ਭੁਯਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਯਣ ਆਣ ੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਅਿੱ ਬੁਿੱਫਾਂ ਭਾਯ ਏ ਯੀਂਦਾ ਤ ਸਸ਼ਏਾਇਤ
ਏਯਦਾ ਸ, ਸਏ ਸ ਸਤੁ ਯ ੂ ! ਭੀਂ ਚਾਸੁੰਦਾ ਦਾ ੁਐ ਸੀ ੁਐ ਸਾਂ, ਯ ਸਭਰਦ ਸਨ
ਏਦੀ ੁਐ ਤ ਏਦੀ ਦੁਐ। ਜਦ ਦੁਐੁ ਆਉੀਂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਭਯ ਾਯ ੁਐਾਂ ਨੂੰ ਏਸੜਆਂ
ਫਣਾ ਦੀਂਦ ਸਨ, ਫੜੀ ਸਭਸਨਤ ਨਾਰ ਭੀਂ ਏਠੀਆਂ ਫਣਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਏਠੀਆਂ ਸਵਚ ਫੀਚ
ਰਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਧਨ ਇਏਿੱਠਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਯ ਇਸ ਬ ਏੁ ਝ ਭਨੂੰ ਬਣਾ ਨਸੀੀਂ
ਸਭਰਦਾ। ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਆ ਏ ਭਯ ਬ ੁਐਾਂ ਨੂੰ ਤਰਐ ਫਣਾ ਸਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੀਂ ਦਾ
ਜਵਾਨੀ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਯ ਇਸ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਫੁਢਾਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਐਾਣ ਵਾਰੀ ਭਜ਼
ਤ ਛਿੱਤੀ ਰਏਾਯ ਦ ਬਜਨ ਭਯ ਯਈ ਸਤਆਯ ਏਯ ਏ ਸਰਆਂਦ ਸਨ, ਯ ਫੁਢਾ
ਸਵਚ ਭਸਦਾ ਭਨੂੰ ਜਵਾਫ ਦ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਸਵਚ ਐਾਣ ਸਜ਼ਭ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨਸੀੀਂ
ਯਸਸੰਦੀ। ਫੀਚ ਸਵਚ ਪੁਿੱਰ ਸਐੜਦ ਸਨ ਯ ਭਯੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਸਵਚੀਂ ਦਐਣ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ
ਟ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਸਜ ਏਯ ਏ ਭੀਂ ਸਣ ਸਣ ਨਜ਼ਾਯ ਦਐਣ ਤੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਨਯਭ
ਭਖ਼ਭਰੀ ਸਫਤਯ ਤਾਂ ਸੁੰਦ ਸਨ ਯ ਭਨੂੰ ਨੀੀਂਦ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦੀ। ਸ ਸਤੁ ਯ !
ਇ ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਵਚ ਏੀ ਏਈ ਜੁਤੀ ਵੀ ਸ ਸਜ ਨਾਰ ਭੀਂ ਦਾ ੁਐੀ ਯਸਸ
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ਏਾਂ, ਸਜ ਨਾਰ ਫਾਸਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਭਯ ਉਤ ਏਈ ਅਯ ਨਾ ਾ
ਏ।
ਜਦ ਭਨ ਇ ਸਫਸਫਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਸਨਭਾਣਾ ਸ ਏ ਸਤੁ ਯ ਦ ਚਯਨਾ
ਉਤ ਸਡ ੀਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਸਤੁ ਯ ੂ ਸਏਯਾ ਏਯ ਏ ਭਨ ਨੂੰ ਇੰਦਯੀਆਂ ਅਤ ਇੰਦਯੀਆਂ
ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਏਯਏ, ਆਤਭਾ ਦ ਆਧਾਯ ਉਤ ਅਤ ਆਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ
ਸਵਚ ਯਸਸਣ ਦਾ ਵਿੱਰ ਸਐਾ ਦੀਂਦ ਸਨ।
ਆਤਭਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਨਾ ਸਣ ਏਯ ਏ ਅਤ ਇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ
ਦਾ ੁਐ, ਐੜਾ, ਫ-ਭੁਥਾਜੀ ਸਤਆ ਅਤ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਸਣ ਏਯ ਏ, ਇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਵਾੀ ਭਨ, ਦਾ ੁਐੀ, ਰੰਨ, ਫ-ਭੁਥਾਜ ਅਤ ਾਤਸ਼ਾਸ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਆਤਭਾ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਭਨ ਸਏ ਵਰ ਆਤਭਾ ਦੀ ਆਤਭਾ, ਆਤਭਾ ਦ
ਤਿੱਤ, ਯਭ-ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਆਣ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਯਭ-ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਸਭਰ ਏ ਭਨ ਯਭਆਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸੁਣ ਇੰਦਯੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇ ਨੂੰ ਇਏ ਭਾੜ
ੁਨ ਵਾਂਯ ਸਈ ਫੀਤੀ, ਈ ੁ ਜ਼ਯੀ ਟਨਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ
ਫੰਧੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਇ ਰਏਾਯ ਸਰਸਐਆ ਸ –

– 44

– 44
❁❁❁❁❁
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ਅਜ ਏਰ ਆਭ ੜਹ ਸਰਐ ਸਿੱਐਾਂ ਸਵਚ ਇਸ ਰਤ-ਪਸਸਭੀ ਏਾਪੀ ਜ਼ਯ ਨਾਰ
ਪਰ ਯਸੀ ਸ ਸਏ ਇਨਾਨ ਦ ਅਭਰ (actions) ਨਏ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਨਾਭ
ਜਣ ਦੀ, ੁ ਯਫਾਣੀ ੜਹਨ ਦੀ, ਬਜਨ ਏਯਨ ਦੀ ਏਈ ਰੜ ਨਸੀੀਂ।  ਸਭਤਰ ਇਸ
ਵੀ ਆਐਦ ਸਨ ਸਏ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਬ ਤੀਂ ਉੱਚੀ ਏਾਯ ਸ, ਇ ਰਈ
ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਾਯੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਆਣ ਅਭਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਯਭਾਂ ਨੂੰ ਦਯੁਤ ਏਯਨ ਵਰ
ਰਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਨਾਭ ਜਣ, ੁ ਯਫਾਣੀ ੜਹਨ, ੁ ਯਦਵਾਯ ਜਾ ਏ ਏਥਾ ਏੀਯਤਨ
ੁਣਨ ਸਵਚ ਭਾਂ ਸਵਆਯਥ ੁ ਆਉਣਾ ਸ। ਭੀਂ ਨੂੰ ਆਣ ਏਯਭ ਦਯੁਤ ਤ ਨਏ
ਫਨਾਉਣ ਸਵਚ ਐਯਚ ਏਯਨਾ ਭੀਂ ਦੀ ਵਧਯ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵਯਤੀਂ ਸ।
ਇ ਰਤ-ਪਸਸਭੀ ਤੀਂ ਫਚਣ ਰਈ ਾਨੂੰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਯੂ
ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਇ ਫੰਧੀ ਯਾ ਫੜੀ ਸਾਇਤਾ ਦੀਂਦੀ ਸ। ਸ਼ੁਬ ਅਭਰਾਂ ਅਤ ਨਾਭ
ਜਣ ਫੰਧੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਫਸੁਤ ਜਹਾ ਤ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਸਜ਼ਏਯ
ਆਉੀਂਦਾ ਸ-

-401

-1149
19

-62
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- 231

-240
– 239
ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਯਾ ਸਵਚ ਨਾਭ ਜਣ ਜਡਾ ਸਯ ਏਈ ਉੱਤਭ ਏਯਭ ਨਸੀੀਂ।
ਸਜਤਨ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭ ਸਨ, ਉਸ ਬ ਨਾਭ ਤੀਂ ਨੀਵੀਂ ਸਨ। ਨਾਭ ਨਾ ਜਣਾ ਆਤਭ-ਾਤ
ਏਯਨ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਰਤੀ ਸ। ਨਾਭ ਨੂੰ ਸਵਾਯ ਏ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭਾਂ ਦ ਆਯ ਯਸਸਣ
ਵਾਰਾ, ਬਵ ਾਯ ਸਵਚ ਡੁ ਿੱਫ ਭਯਾ। ਨਾਭ ਨਾ ਜਣ ਵਾਰ, ਅਨਏਾਂ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭ
ਏਯਦਾ ਵੀ ਨਯਏ ਨੂੰ ਜਾਵਾ, ਆਸਦ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰਾਂ ਜਾਂ ਨਏ ਏਯਭਾਂ ਨਾਰੀਂ ਨਾਭ ਜਣ
ਉਤ ਸਏਉੀਂ ਵਧਯ ਜ਼ਯ ਸ? ਏੀ ਫਿੱਫ ਸ ਜ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਬ ਨਏ ਏਯਭਾਂ ਤੀਂ ਨਾਭ
ਜਣ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਭਝਦ ਸਨ? ਅਤ ਇਥੀਂ ਤਏ ਆਐਦ ਸਨ ਸਏ ਅਨਏ ਸ਼ੁਬ
ਏਯਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅਯ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦਾ ਤਾਂ ਬਯ-ਾਯ ਸਵਚ ਡੁ ਫ ਭਯਾ, ਜਾਂ
ਨਯਏ ਸਵਚ ਜਾਵਾ। ਏੀ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਾ ਆਐਦ ਸ ਭੁਫਾਰ ਤੀਂ ਏੰਭ ਰ
ਯਸ ਸਨ? ਨਾਭ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਨੂੰ ਅਰੀਅਤ ਤੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਸਡਆ ਯਸ ਸਨ, ਜਾਂ ਜ
ਏੁ ਝ ਉਸ ਏਸਸ ਯਸ ਸਨ, ਇਸ ਇਏ ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਸ ਜ ਦਾ ਤੀਂ ਏਾਇਭ ਸ
ਅਤ ਦਾ ਰਈ ਏਾਇਭ ਯਸੀ?
ਪਯਜ਼ ਏਯ, ਇਏ ਫੜਾ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਆਦਭੀ
ਸ। ਉਸ ਦੁਐੀਆਂ ਦਾ ਦੂਐ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਯੀਫਾਂ ਨਾਰ ਵੰਡ ਛਏਦਾ ਸ, ਯੀਫਾਂ
ਨਾਰ ਭੁਸਿੱਫਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਿੱਚ ਫਰਦਾ ਸ, ਸਏ ਨੂੰ ਧਐਾਂ ਨਸੀੀਂ ਸਦੰਦਾ, ਸਏ ਦਾ ਸਿੱਏ
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ਨਸੀੀਂ ਭਾਯਦਾ, ਯ ਉਸ ੁ ਯਫਾਣੀ ਨਸੀੀਂ ੜਹਦਾ ਅਤ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ ਜਦਾ। ਪਯਜ਼ ਏਯ
ਉਸ 75 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸਵਚ ਭਯਦਾ ਸ ਅਤ ਭਯਨ ਵਰ ਤਏ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਏਯਦਾ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਆਭ ਦੁਨੀਆਂ  ਆਦਭੀ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਏਾਭਮਾਫ ਆਐੀ, ਯ
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ  ਆਦਭੀ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀੀਂ ਆਐਦ।
ਸਏਉੀਂ? ਇ ਦੀ ਏੀ ਵਜਹਾ ਸ? ਇਦੀ ਵਜਹਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਆਣ
ਸਿੱਐ ਨੂੰ ਏਵਰ ਨਏ ਤ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭ ਏਯਨ ਦੀ ਭਸ਼ੀਨ ਫਨਣ ਤੀਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਫਸੁਤ
ਏੁ ਝ ਫਨਾਣਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸਨ। ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਸਨਹਾ ਸਵਚ ਆਦਯਸ਼ਏ ਆਦਭੀ ਉਸ
ਨਸੀੀਂ ਸਜਸੜਾ ਆਣ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦੀ ੁਾਇਟੀ ਦ ਸਖ਼ਆਰ ਸਵਚ ਜ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭ
ਸਣ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਯਸ਼ ਭਝ। ੁ ਯ ੂ
ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਸਨਹਾ ਸਵਚ ਆਦਯਸ਼ਏ ਇਨਾਨ ਜਾਂ ੁ ਯਭੁਐ ਇ ਤੀਂ ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ
ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜ ਆਦਭੀ 70 ਵਯਹ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਏਯਏ ਭਸਯਆ, ਉ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਿੱਰੀ ਤਾਂ ਸ ਏਦੀ ਸ ਸਏ ਇ ਨ ਆਣ ਸਖ਼ਆਰ ਸਵਚ ਏਈ ਭਾੜਾ ਏੰਭ ਨਸੀੀਂ
ਏੀਤਾ, ੀਂ ਫਸੁਤ ਨਏ ਏੰਭ ਏੀਤ ਸਨ, ਯ ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸਾ ਸਏ
ਜੀਵਨ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ? ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਚਿੱਏਯ
ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ। ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਚਿੱਏਯ ਸਵਚ ੁਐ ਸ ਜਾਂ ਦੂਐ ਸ? ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ
ਚਿੱਏਯ ਤੀਂ ਸਏਵੀਂ ਾਯ ਸ ਏੀਦਾ ਸ? ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਸਏਵੀਂ ਸਭਰ ਏੀਦਾ ਸ? ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਸਭਰਣ ਦ ਏੀ ਰਾਬ ਸਨ? ਦੂਯ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸਨਯ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਆਦਭੀ ਰਿੱਐਾਂ ਜਨਭ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਸਛੀਂ ਵੀ ਆਤਭਾ ਅਤ
ਆਤਭਾ ਦ ਸਆਨ ਤੀਂ ੁਞ
ੰ ਾ ਯਸਾ। ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਯਾ ਸਵਚ ਇਨਾਨ ਦਾ
ਆਦਯਸ਼ ਨਏ ਜੀਵਨ ਦ ਭ, ਨਏੀਆਂ ਦੀ ਏਾਨਹ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ
ਰਿੱਬਣਾ ਤ ਉ ਵਯਸਆਂ ਫ-ਭੁਥਾਜ ਸਨਯਵਯ ਅਤ ਸਨਯਬ ਸ ਜਾਣਾ ਸ। ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫ
ਦੀ ਯਾ ਸਵਚ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰ ਏਯਨ ਵਾਰ ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਆਣ ਸ਼ੁਬ ਅਭਰਾਂ ਦਾ ਅਰ
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ਪਰ ਇਸ ਸਭਰਾ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਤਾ ਰਾ ਅਤ ਉਸ ਸਏ
ਵਰ ਨਾਭ ਜਣ ਰ ਵਾ।

351
ਸ਼ੁਬ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਇਸ ਸ ਸਏ ਉਸ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਨਾਭ ਵਰ ਰ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਬ
ਅਭਰਾਂ ਦੀ ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਭ ਯੂੀ ਅੰਸਭਰਤ ਪਰ ਰਦਾ ਸ।
ਨਾਭ ਸਵਸੂਣ ਆਦਭੀ ਦ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭ ਉ ਦੀ ਸਉਭ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦ ਸਨ, ਯ
ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸਉਭ ਦ ਸਛ ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਇ ਰਈ ਉਸ ਆਣ ਾਯ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਏਾਯਨ ਜਾਂ ਏਯਾਉਣ ਵਾਰਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਨੂੰ ਭਝਦਾ ਸਇਆ ਸਉਭ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਤੀਂ ਫਚ ਏ ਸ਼ਾਂਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਸਵਸੂਣ
ਆਦਭੀ ਦ ਸ਼ੁਬ ਏਯਭ ਸਏ ਸਿੱਦ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਸਏ ਸਿੱਦ ਤੀਂ ਯ ਉਸ ਸਭਸ਼ਾਂ
ਸਡ ਏਦਾ ਸ। ਸਭਾਰ ਦ ਤਯ ਤ ਇਏ ਨਾਭ-ਸਵਸੁਣ ਆਦਭੀ ਸਜ ਦੀ ਭਸਾਵਾਯੀ
ਤਨਐਾਸ ੰਜ  ਯੁਸਆ ਸ, ਉ ਨੂੰ ਜਏਯ ਇਏ ਸਜ਼ਾਯ ਸਯਸ਼ਵਤ, ਸਭਰ ਤਾਂ ਉਸ
ਸ਼ਾਇਦ ਨਸੀੀਂ ਰਵਾ। ਯ ਜ ਇਏ ਰਿੱਐ ਸਯਸ਼ਵਤ ਸਭਰ ਤਾਂ ਜ਼ਯੂਯ ਡਰਾ,ਯ ਜ
ਏਯੜ ਦੀ ਸਯਸ਼ਵਤ ਸਭਰ ਤਾਂ  ਸਵਵ ਜ਼ਯੂਯ ਸਡ ਵਾ ਤ ਸਯਸ਼ਵਤ ਭੰਨਜ਼ੂਯ
ਏਯ ਰਵਾ। ਇ ਦ ਉਰਟ ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰਾ ਸਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਰ ਸਆ ਸਵ
ਸਏ ਸਜ ਦਾ ਉਸ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਉ ਫਨਜ਼ੀਯ ਸਤੀ ਸਵਚੀਂ ਅਨੰਤ ਾਤਸ਼ਾਸੀਆਂ
ਉਤੰਨ ਸ ਏ ਰੀਨ ਸੁੰਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਜ ਸਤੀ ਸਵਚੀਂ ਏੁ ਰ ਏਾਇਨਾਤ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਉਜਦੀਆਂ ਅਤ ਭੁੜ ਰੀਨ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਾਤਸ਼ਾਸਾਂ ਦਾ
ਾਤਸ਼ਾਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉ ਦ ਸਯ ਵਏਤ ਅੰ ੰ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਏਾ ਯਾਐਾ
ਅਤ ਉ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨ ਨੂੰ ਸਯ ਵਰ ਸਤਆਯ ਸ। ਉ ਨਾਭ
ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਇਐਰਾਏ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਇਏ ਏਯੜ ਨਸੀੀਂ ਅਨੰਤ ਏਯੜਾਂ ਦੀ
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ਸਯਸ਼ਵਤ ਸਭਰਣ ਉਤ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਡਰਾ, ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਏੁ ਝ ਸਭਰਦਾ ਸ
ਸਜ ਤੀਂ ਯ ਤ ਉਯ ਸਯ ਏੁ ਝ ਸਭਰ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ। ਉਸ ਸਪਯ ਡਰ ਤਾਂ ਸਏ
ਚੀਜ਼ ਉਤ ਡਰ? ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਏਯ ਤਾਂ ਸਏ ਵਾਤ ਏਯ।
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ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਏ ਯਾਈ, ਉ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਉ ਦੀ ਸਸਚਾਨ ਅਤ ਉ ਦ
ੁਬਾ ਤੀਂ ਵਾਏਪੀ ਦ ਤਯੀਸਏਆਂ ਸਵਚ ਸ ਏਦੀ ਸ। ਇਏ ਮੀਆਂ ਦਾ ਤਯੀਏਾ,
ਆਣ ਵਾਾਂ ਨੂੰ ਯਏ ਏ, ਆਣੀਆਂ ਇੰਦਯੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਯਭੁਐੀ ਫਣਾ ਏ, ਅੰਦਯ
ਸਫਯਾਜਨ ਵਾਰੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ਏਤੀ (ਵਾਸਸੁ ਯ)ੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨ। ਦੂਯਾ ਤਯੀਏਾ
ਆਣੀ ੁਯਤ ਨੂੰ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੜ ਏ, ਫਾਸਯਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਂ ਸਫਯਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਯਾਭ
ਏਯ ਏ ਆਣ ਅੰਦਯ ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨ ਸਤੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ।
ਉਥੀਂ ਤਏ, ਸਜਥੀਂ ਤਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਧ ਸ, ਇਸ ਦਵੀਂ ਤਰੀਏ ਇਏ ਸਜਸ
ਰਾਬਵੰਦ ਾਫਤ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਯ ਇ ਤੀਂ ਅ ਨਾਭ ਦੀ ਮ ਉਤ ਫੜੀ ਬਾਯੀ
ਸਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਾਫਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਮੀ ਸਭਸਨਤ ਅਤ ਸਠ ਨਾਰ ਆਣ ਵਾ ਯਏ ਏ
ਮ ਦਵਾਯਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸਵਚ ਸੁੰਚਦਾ ਸ ਅਤ ਏੁ ਝ ਅਯ ਭਯੀਂ
ਸਪਯ ਆਣੀ ੁਯਾਣੀ ਾਧਾਯਣ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਡ ੀਂਦਾ ਸ। ਮੀ ਦੀ ਾਧਾਯਨ
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਤ ਮ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਫੜਾ ਪਯਏ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਜਦ
ਵੀ ਮ ਸਵਚੀਂ ਉ ਦੀ ਸਫਯਤੀ ਉਐੜ, ਉ ਦਾ ਸਪਯ ਾਧਾਯਣ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਡ
ਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਇਰਾਵਾ ਆਣ ਵਾ ਨੂੰ ਯਏਣ (ਰਾਣਾਮਾਭ) ਦੀ
ਭਸ਼ਏ ਫੜੀ ਏਠਨ ਅਤ ਰੰਫੀ ਤਿੱਸਆ ਸ, ਜ ਦੁਨੀਆਂਦਾਯ ਆਦਭੀ ਰਈ ਅਯ
ਅੰਬਵ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਫੜੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਜ਼ਯੂਯ ਸ। ਇ ਦ ਉਰਟ ਨਾਭ ੁਯਤ ਦਾ
ਅਸਬਆ ਫੜਾ ਸਸਰ ਅਤ ਰਾਬਵੰਦ ਸ। ਯਨਾ ਜਾਂ ਵਾਾਂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਜ਼ਯਾ
ਿੱਏ ਜਾਣ ਭਯੀਂ ੁਯਤ ਨੂੰ ਅਸਬਆੀ ਸਯ ਵਏਤ ਫਯ ਥਿੱਏਣ ਦ ਅਏਾਰ ੁਯਐ
ਦੀ ਜ਼ਸੂਯ ਸਵਚ ਯਐ ਏਦਾ ਸ। ਸਜਿੱਥ ਮੀ ਸਯ ਵਏਤ ਮ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸ ਏਦਾ,
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ਉਥ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਸਯ ਵਏਤ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏਦਾ ਅਤ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਅਬਦਤਾ ਨੂੰ ਭਾਣ ਏਦਾ ਸ। ਮੀ ਰਈ ਸਜਥ ‘ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ
ੰਤ’ ਸਠ, ਉਯਾਰਾ ਅਤ ਉਚਚ ਭੰਦੀ ਸ ਅਤ ਇਸ ਬ ਏੁ ਝ ਏਯਨ ਭਯੀਂ ਵੀ
ਸਭਸ਼ਾਂ ਏਾਇਭ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਏਵਰ ਮ ਦ ਭੀਂ ਤਏ ਸੀ ਸਭਸਦੂਦ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਉਥ
ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਰਈ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ੰਤ ਸਯ ਵਏਤ ਅਤ ਸਸਜ ੁਬਾਅ
ਸੁੰਦੀ ਸ, ਅਤ ਇਸ ੰਤ ਅਸਬਆ ਦ ਵਧਣ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਯ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸ, ਅਤ ਅੰਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਦੀਂਦੀ ਸ। ਫੜ ਫੜ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ
ਇ ਬਦ ਦਾ ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਤਾਂ ੁ ਯਭਤ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਅਤ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ
ੂ ਯਨਤਾ ਅ ੀ ਝੁਏਾਂਦ ਸਨ।
ਏਯਨਰ ਵਾਦਵ ਾਸਸਫ (ਜ ਡਾਏਐਾਨ ਭਸਸਏਭ ਸਵਚ ਇਏ ਵਡ ਅਪਯ
ਨ) ਸਏ ਵਰ ਭੰਨ ਰਭੰਨ ਮੀ ਸੁੰਦ ਨ ਯ ਜਦ ਇਏ ੁ ਯਸਐ ਸੰਧਣ ਫੀਫੀ ਤੀਂ
ਨਾਭ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ੁਣੀ ਤ ਪਯ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਸਰਆ ਏ ਦਐੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਤ
ਵਾਸ ਵਾਸ ਏਯ ਉੱਠ।
ਆ ਇਏ ਫੜ ਉੱਚ ਾ ਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸ ਸਨ। ਆ ਫਸੁਤ
ਟ ਯਾਤ ਨੂੰ ੀਂਦ ਨ ਅਥ ਫਾਵਜੂਦ ਯਾਤਾਂ ਸਭਯਨ ਦ ਯੰ ਸਵਚ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਦ
ਫੜੀ ਸਿੱਛੀ ਸਸਤ ਯਐਦ ਨ।
ਇ ਫੰਧ ਸਵਚ ਾਡੀ ਨਜ਼ਯ ਸਵਚੀਂ ਇਏ ੁਤਾਏ ‘ੁ ਯ ੂ ਸਆਨ’ ੁ ਜ਼ਯੀ ਸ।
ਇ ਦੀ ਬੂਸਭਏਾ ਸਵਚ ਏਯਤਾ ਜੀ ਆਣ ੁ ਯਦ
ੂ ਵ ਫੰਧੀ ਫੜੀ ਸਦਰਚ ਟਨਾ
ਵਯਣਨ ਏਯਦ ਸਨ। ਇ ਟਨਾ ਤੀਂ ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਮ ਉਤ ਸਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਾਪ ਰਟ
ਸੁੰਦੀ ਸ। ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ ਾਠਏਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਅੀੀਂ ਇਸ ਬੂਸਭਏਾ ਸੂ-ਫਸੂ ਰਏਾਸ਼ਤ ਏਯਦ ਸਾਂ। ਇ ਬੂਸਭਏਾ ਦਾ ਸਯਰਐ ਸ ‘ਅਨੀ ਫਾਤ’।
❁❁❁❁❁
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ਭਯਾ ਜਨਭ ਫੰਾਰ ਏਾ ਸ। ਏ ਮੀ ਜੀ ਸਭਾਯ ਨਯ ਭੀਂ ਏਬੀ ਏਬੀ
ਆਇਆ ਏਯਤ ਥ। ਉਨਏਾ ਨਾਭ ਥਾ ਰੀ ਵਾਭੀ ‘ਫਰਸਭਾਨੰਦ’ ਜੀ। ਇਨ ਏਾ ਜੀਵਨ
ਯਸਮਭਈ ਜੀਵਨ ਥਾ, ਵਾਏ ਤਮਾ ਰਾਤ ਥ, ਜ ਭੂੰਸ  ਸਨਏਰਤਾ ਥਾ ਸ ਜਾਤਾ
ਥਾ।
ਭਯੀ ਆਮੂ ਆਜ 134 ਾਰ  ਉਯ ਸ, ਬਾਯਤਵਯਸ਼ ਭੀਂ ਇਨ ਜ ਮੀ
ਫਸੁਤ ਏੰਭ ਦਐਨ ਭੀਂ ਆ ਸੀਂ। ਭਯ ਸਤਾ ਜੀ ਏੀ ਇਨ ਯ ਫੜੀ ਸ਼ਯਧਾ ਥੀ। ਏ
ਸਦਨ ਮਸ ਸਭਾਯ ਯ ਏ ਦਯਵਾਜ਼ ਯ ਆ ਐੜ ਸੂ ਯ ਊਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੀਂ ਏਸਾ
‚ਭਯੀ ਅਭਾਨਤ ਰਾ‛। ਇ  ਸਸਰ ਆ ਏਬੀ ਨਯ ਭੀਂ ਨਸੀੀਂ ਆ ਥ। ਉਨ
ਏ ਦਐ ਏਯ ਾਯਾ ਰਵਾਯ ਚਸਿਤ ਯਸਸ ਸਆ। ਮੀ ਨ ਜ ਏੁ ਛ ਏਸਾ ਉ ਨ ਯ
ਬੀ ਸਵਭਤ(ਸਯਾਨ) ਏਯ ਦੀਮਾ। ਭਝਨ ਏੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਯ ਬੀ ਸਤਾ ਜੀ ਨਾ
ਭਝ ਏ ਸਏ ਮੀ ਜੀ ਸਏਆ ਭਾਂਤ ਸੀਂ। ਉਨਸੀਂ ਨ ਦ ਫਾਯ ਸਪਯ ਮਸੀ ਏਸਾ,
‘ਭਯੀ ਅਭਾਨਤ ਰਾ’। ਸਤਾ ਜੀ ਨ ਚਯਨ ਏੜ ਰੀ ਯ ਏਸਾ, ‘ਆ ਏਨ ੀ
ਅਭਾਨਤ ਭਾਂਤ ਸੀਂ? ਮੀ ਜੀ ਅੰਦਯ ਆ  ਯ ਆਤ ਸੀ ਭਯ ਏੰਧ ਯ ਸਾਥ
ਯਐ ਏਯ ਏਸਾ ਸਏ ‘ਮਸ ਰੜਏਾ ਭਯੀ ਅਭਾਨਤ ਸ, ਤੁਭਹਾਯ ਯ ਯਸਸਨ ਏਾ ਨਸੀੀਂ,
ਭੁਝ ਦ ਦ’। ਸਭ ਚਾਯ ਸਦਯ ਬਾਈ ਥ ਰਸਏਨ ਰੜਏਾ ਦਨਾ ਏਈ ਸਸਜ ਫਾਤ ਨਾ
ਥੀ ਯ ਮੀ ਜੀ ਏੀ ਫਾਤ ਏਾ ਉਰਟਾਨਾ ਬੀ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਥਾ । ਯ ਏ ਰ ਏ ਦੂਯ
ਏੀ ਤਯਪ ਦਐਨ ਰ। ਬ ਏ ਭੂੰਸ ਫੰਦ ਥ। ਮੀ ਜੀ ਮਸ ਏਸਸ ਏਯ ਸਏ ‘ਭਯੀ
ਅਭਾਨਤ ਜਰਦੀ ਭਯ ਾ ਸੁੰਚਾ ਦ’, ਅਨੀ ਏੁ ਟੀਆ ਏੀ ਤਯਪ ਚਰ ।
ੰਧਮਾ ਏ ਭਯ ਭਾਤਾ ਜੀ ਯ ਸਤਾ ਜੀ ਮੀ ਏ ਾ । ਵਸਾਂ ਸਏਆ ਫਾਤ ਚੀਤ
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ਸਈ, ਭੁਝ ਨਸੀੀਂ ਫਤਾਈ ਈ। ਸਾਂ, ਦੂਯ ਸਦਨ ਰਾਤਸ ਏਾਰ ਭੁਝ ਮੀ ਜੀ ਏੀ
ਏੁ ਟੀਆਂ ਭੀਂ ਸੁੰਚਾ ਦੀਆ ਸਆ। ਛ ਭਾ ਵਸਾਂ ਯਸਸਨ ਏ ਸ਼ਚਾਤ(ਫਾਦ) ਮੀ
ਜੀ ਭੁਝ ਾਥ ਰਏਯ ਵਸਾਂ  ਚਰ ਆ।
ਮੀ ਜੀ ੰਸਿਤ ਏ ਧੁਯੰਧਯ ਸਵਦਵਾਨ ਥ ਯ ਅਨ ਸ਼ੁਬ ਨਾਭ ਏ ਾਯਥਏ
ਏਯਨ ਵਾਰ ਮੀ ਥ। ਭਝਨ ਏੀ ਾਯੀ ਫਾਤੀਂ ਉਨਸੀਂ ਨ ਭੁਝ ਭਝਾਈੀਂ ਯ ਸਐਾਨ
ਏੀ ਫਾਤੀਂ ਸਐਾਈੀਂ। ਸਜ ਜਹਾਂ ਯ ਏਈ ਸਿੱਧ ਮੀ ਦਐਾ ਵਸਾਂ ਠਸਸਯ ਏਯ ਭੁਝ
ਰਾਬ ਉਠਾਨ ਏਾ ਅਵਯ ਦੀਆ। ਭਦਯਾ, ਸਫਸਾਯ, ਉੜੀਾ, ਫੰਫਈ, ਏਾਨਹੁਯ,
ਆਯਾ ਯ ਰਮਾਾਯਾਜ ਸਵਚਯਤ ਤੀਯਥ ਮਾਤਯਾ ਏਯਤ ਸੂ ੰਜਾਫ ਭੀਂ ਆ।
ਮਸਾਂ ਏ ਉਦਾੀਨ ਭਸਾਤਭਾ ਏ ਦਯਸ਼ਨ ਸੂ। ਸਵਚਾਯ ਚਯਚਾ ਭੀਂ ਸਦਨ ਫੀਤਨ
ਰ। ਉਦਾੀ ਜੀ ਏਾ ਨਾਭ ‘ਵਾਭੀ ਤਮਾਨੰਦ’ ਜੀ ਥਾ। ਇਨਸੀਂ ਨ ੁ ਯ ੂ ਯ ਏੀ
ਯੀਤੀ ਯ ਨੀਤੀ ਏੁ ਝ  ਢੰ  ੁਨਾਈ ਸਏ ਰੀ ‘ਵਾਭੀ ਫਰਭਾਨੰਦ’ ਜੀ ਭੁਧ ਸ
। ਅੰਸਭਰਤਯ ੁ ਯ ੂ ਦਯਫਾਯ ਏ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਏ ਉਨ ਏੀ ਆਤਭਾ ਯ ਏੁ ਛ ਇ
ਤਯਹਾਂ ਏ ਰਬਾਵ ੜ ਸਏ ਵਸ ‘ੁ ਯ ੂ ਯ’ ਏ ਸੀ ਸ । ਏੁ ਛ ਭਾਂ ੰਜਾਫ ਫਤੀਤ
ਏੀਆ, ਸਪਯ ਸਯਦਵਾਯ ਚਰ । ਵਸਾਂ ਏ ਸਦਨ ਅਛ ਬਰ ਫਠ ਥ। ਉਨ ਏੀ ਆਂਐ
ਡੁ ਫ-ਡੁ ਫਾਤੀ ਦਐ ਏਯ ਭੀਂਨ ਏਾਯਣ ੂ ਛਾ। ਉਨਸੀਂ ਨ ਉਤਯ ਦੀਆ ਸਏ ਆਮੂ ਬਯ ਯਤ
ਛਾਨੀ, ਤਿੱਤ ਵਤੂ ੁ ਯ ੂ ਯ ਭੀਂ ਥੀ। ਅਫ ਏ ਜਨਭ ੁ ਯ ੂ ਯ ਭੀਂ ਰਨਾ ੜਾ ਤਫ
ਏਰਮਾਨ ਸੀ। ਮਸ ਏਸਸਤ ਉਸਨੀਂ ਨ ਯੀਯ ਛੜ ਦੀਆ।
ਭੀਂ ਬੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਏ ਯ ਏਾ ‘ ਵਾਸਸੁ ਯ’ੂ ਭੰਤਰ ਏਾ ਜਾ ਏਯਤਾ ਸਾਂ।
ਮ ਾਧਨ, ਮਾਚਾਯਮੀਂ ਏ ਾ ਫਠ ਏਯ ਏੀ, ਯ ਾਰਸਾ ਾਰ ਏੀ। ਜ
ਆਨੰਦ ਯ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੁਝ ਅਫ ਰਾਾ ਸ, ਵਸ ਸਸਰ ਏਬੀ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰੀ।
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ੁ ਯ ੂ ਏਾ ਭਾਯ ੂਯਨ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸ਼ਫਦ ਏੀ ਭਸਸਭਾ ਏਸੀ ਨਸੀੀਂ ਜਾ ਏਤੀ।
ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਯ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਏੀ ਸਸਐਆ ਅੰਸਭਰਤ ਸ। ੁ ਯਫਾਨੀ  ਫੜਹ
ਏਯ ਏਰਮਾਨਏਾਯੀ ਏਈ ਯ ਫਾਨੀ ਨਸੀੀਂ।
ਮੀ ਜੀ ਨ ਆਐੀਂ ਫੰਦ ਏਯਨ  ਸਸਰ ਜ ੰਦਸ਼ ਭੁਝ ਦੀਆ, ਦੂਯੀਂ ਤਏ
ਸੁੰਚਾਨਾ ਭਯਾ ਏਯਤਵ ਸ। ‘ਜ ਸਿੱਧੀ ਯ ਰਾਤੀ ‘ਵਾਸਸੁ ਯ’ੂ ਏ ਨਾਭ ਜਾ 
ਸਸਜ ਭੀਂ ਸ ਜਾਤੀ ਸ ਯ ਦੂਯ ਏਠਨ  ਏਠਨ ਾਧਨ ਏਯਨ  ਬੀ ਭੁਸ਼ਏਰ
ਰਾਤ ਸਤੀ ਸ, ਮਸ ਿੱਤਮ ਸ, ਰੀਸਐਆ ਏੀਆ ਸੂਆ ਤਿੱਮ ਸ ਯ ਸਨਯਸਵਵਾਦ
ਿੱਤਮ ਸ’।
ਸਨਤਮਾ ਨੰਦ
ਨੀਰੀ ੜਹੀ
ਸੁਣ ਸਯਐੀਏਸ਼

❁❁❁❁❁
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ਅਿੱਜ ਏਿੱਰ ਾਇੰ ਦਾ ਜ਼ਭਾਨਾ ਸ। ਾਇੰ ਨ ਭਨੁਐ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਯ ਾ ਤੀਂ
ਨਵਾਂ ਅਤ ਯਣਏ ਵਾਰਾ ਫਣਾ ਸਦਤਾ ਸ। ਯਰਾਂ ਭਟਯ-ਏਾਯਾਂ, ਟਯਭਾਂ, ਭੁੰਦਯ ਅਤ
ਸਵਾਈ ਜਸਾਜ਼ਾਂ ਨ ਪਯ ਦੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨੂੰ ਸਏਤਨਾ ਆਾਨ ਫਣਾ ਸਦਤਾ ਸ। ਇੰਜ
ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਨਾਨ ਦ ਾਸਭਣ ਪਾਰਾ ਸੁਣ ਏੁ ਝ ਅਯਥ ਨਸੀੀਂ ਯਐਦਾ।
ਯਸਡ ਨ ਪਾਰ ਦੀ ਸਦਿੱਏਤ ਨੂੰ ਉਏਾ ਸੀ ਉਡਾ ਸਦਤਾ ਸ। ਸਰਥਵੀ ਦ ਸਏ ਸਸਿੱ ਤੀਂ
ਇਨਾਨ ਿੱਰਾਂ ਏਯ ਏ ਸਰਥਵੀ ਤ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭੰਟਾਂ-ਸਏੰਟਾਂ ਸਵਚ
ਆਣੀਆਂ ਿੱਰਾਂ ੁਣਾ ਏਦਾ ਸ। ਸਜ ਾ ਵੀ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ, ਏਾਸ਼ਤਏਾਯੀ,
ਸਵਉਾਯ, ਸੁਨਯ, ਇਭਾਯਤੀ ਸੁਨਯ, ਜੰੀ ਸਵਸਦਆ, ਯਾਜ ਰਫੰਧ ਆਸਦ ਭਨੁਿੱਐੀ
ਜੀਵਨ ਦ ਸਯ ਾ ਾਇੰ ਦੀਆਂ ਏਾਢਾਂ ਦਾ ਡਾਸਢਾ ਰਬਾਵ ਦਐਣ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦਾ
ਸ।
ਜਦ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਭਟਯਾਂ ਤ ਸਵਾਈ ਜਸਾਜ਼ਾਂ ਸਵਚ ਚੜਹਦ ਦ ਦ, ੰਦਯਾਂ
ੰਦਯਾਂ ਛਤਾਂ ਵਾਰ ਉੱਚ ਤ ਆਰੀਸ਼ਾਨ ਭਏਾਨਾਂ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ, ਯਫੜ ਅਤ ਸਰੰਾਂ ਦ
ਨਯਭ ਦਸਰਆਂ ਤ ੀਂਦ, ਯਸਡ ਯਾਸੀੀਂ ਏੁ ਰ ੰਾਯ ਦੀਆਂ ਐਫਯਾਂ ਅਤ ਾਣ
ੁਣਸਦਆਂ, ਫਾਈਏ ਯਾਸੀੀਂ ਤਯਹਾਂ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰਭਾਂ ਦਐਦ ਤਏੀ, ਤਾਂ ਇੰਜ
ਭਾਰੂਭ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਨਾਨ ਫੜਾ ੁਐੀ ਤ ਐੁਸ਼ਸਾਰ ਸ ਸਆ ਸ।
ਯ ਭਾਭਰ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਸਆਂ ਾਨੂੰ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ਇਨਾਨ ਫੰਧੀ ਇਸ
ਸਐਆਰ ਏਯਨਾ ਸਏ ਉਸ ਾਇੰਦ ਦ ਆਯ ਚੀ ਭੁਚੀ ਫੜਾ ੁਐੀ ਸ ਸਆ ਸ,
ਰਤੀ ਸ। ਚਾਈ ਅਰ ਸਵਚ ਇਦ ਉਰਟ ਸਦੀ। ਬਾਵੀਂ ਇ ਸਵਚ ਸ਼ਿੱਏ ਨਸੀੀਂ
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ਸਏ ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਾਇੰ ਨ ਤਯਿੱਏੀ ਏੀਤੀ ਸ, ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਇਨਾਨ ਾ ੁਐਾਂ ਦ
ਾਭਾਨ ਵਧ ਸਨ, ਯ ਇ ਸਵਚ ਏਈ ਸ਼ਏ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਇਨਾਨ ਾ
ੁਐਾਂ ਦ ਾਧਨ ਵਧ ਸਨ, ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਉ ਦੀ ਸਚੰਤਾ, ਡਯ, ਸਪਏਯ ਸਸਯ ਅਤ
ਰਾਰਚ ਵੀ ਵਸਧਆ ਸ। ੁਐਾਂ ਦ ਾਯ ਾਭਾਨ ਸੁੰਸਦਆਂ ਅਜ ਇਨਾਨ ੁਐੀ ਅਤ
ਐੁਸ਼ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ। ਇ ਦਾ ਏੀ ਏਾਯਨ ਸ ਏਦਾ ਸ?
ਅਰ ਸਵਚ ਇਨਾਨ ਏਵਰ ਤਨ ਜਾਂ ਯੀਯ ਨਸੀੀਂ। ਇਨਾਨ ਦ ਤਨ ਨਾਰੀਂ
ਉ ਦਾ ਸਏਤ ਵਧਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਸਿੱਾ ਉ ਦਾ ਭਨ ਸ। ਤਨ ਦ ੁਐ, ਭਨ ਨੂੰ ਸਏ ਸਿੱਦ
ਤਏ ਤਾਂ ੁਐੀ ਫਣਾ ਏਦ ਸਨ, ਯ ੂਯਨ ੁਐੀ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਇਸਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਏਤੀ
ਨਸੀੀਂ। ਸਜਥੀਂ ਤਏ ਐਾਣ ੀਣ ਤ ਸਸਨਣ ਦਾ ਫੰਧ ਸ, ਉਥੀਂ ਤਏ ਤਨ ਦ ੁਐ ਭਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਯੂਯ ੁਐੀ ਫਣਾਂਦ ਸਨ, ਯ ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਐਾਣ ੀਣ ਤ ਸਸਨਣ ਤੀਂ ਫਾਅਦ
ਆਣ ੁਐੀ ਤ ਰੰਨ ਸਣ ਰਈ ਸਯ ਵੀ ਫਸੁਤ ਏੁ ਝ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਜ ਸਏ ਯੀਯ ਦ
ੁਐ ਉ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਦ ਏਦ। ਸਭਾਰ ਦ ਤਯ ਤ ਅਯ ਸਏ ਆਦਭੀ ਏਰ ਯੀਯ ਦ
ੁਐਾਂ(ਐਾਣ, ੀਣ, ਸਸਨਣ) ਦੀ ਫਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਫਸੁਤਾਤ ਸਵ ਯ ਉ ਦਾ ਭਨ
ਰਾਰਚੀ, ਪਯਫੀ ਅਤ ਧਐਫਾਜ਼ ਸਵ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਭੀ ਯੀਯਏ ੁਐਾਂ ਦ ਸੁੰਸਦਆਂ ਵੀ
ੁਐੀ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਾ। ਜਏਯ ਸਏ ਆਦਭੀ ਾ ਦਰਤ ਫਸੁਤ ਸ
ਯ ਸਦਨ ਯਾਤ ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਡਯ ਵੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਸਏ ਦਰਤ ਸਏਤ ਭੁਏ ਸੀ ਨਾ
ਜਾਵ, ਸਏਤ ਚਯੀ ਨਾ ਸ ਜਾਵ, ਜਾਂ ਇ ਦਰਤ ਸਛ ਭਨੂੰ ਏਈ ਭਾਯ ਨਾ ਦਵ, ਤਾਂ ਉਸ
ਦਰਤ ਸੁਸੰ ਦਆਂ ਵੀ ੁਐੀ ਨਸੀੀਂ। ਆਭ ਤਯ ਤ ਦਸਐਆ ਸਆ ਸ ਸਏ ਭਜੂਦਾ ਾਇੰ
ਦੀ ਤਯਿੱਏੀ ਨ ਬਾਵੀਂ ਆਦਭੀ ਦ ਯੀਯ ਨੂੰ ਏਾਪੀ ੁਐੀ ਫਣਾਇਆ ਸ, ਯ ਇਨਾਨ
ਦਾ ਭਨ ਅ ਨਾਰੀਂ ਵੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਾਰਚੀ, ਖ਼ੁਦਯਜ਼, ਨਪਯਤ ਏਯਨ ਵਾਰਾ,
ਵਾਨ ਅਤ ਰਸ਼ਾਨ ਸ ਸਆ ਸ। ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਧਨਾਢ ਤ ੁਐੀ ਦਸ਼ ਅਤ ਏਭਾਂ ੁਐਾਂ
ਦ ਾਯ ਾਧਨ ਭਜੂਦ ਸੁੰਸਦਆਂ, ੁਐ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਯਸੀਆਂ। ਇ
ਵਰ ਦੀ ਏਭਾਂਤਯੀ ਸਾਰਤ ਾਡ ਇ ਸਖ਼ਆਰ ਦੀ ਰੜਹਤਾ ਏਯਦੀ ਸ। ਦੂਯੀ
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ੰਾਯਏ ਜੰ ਸਵਚ ਸਜਤ ਦਸ਼ ਅਭਯੀਏਾ, ਯੂ ਅਤ ਫਯਤਾਨੀਆ ਇ ਵਰ ਦੀਆਂ
ਸਤੰਨ ਵਿੱਡੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਾ ਐਾਣ, ੀਣ, ਸਸਨਣ ਅਤ ਸਯਸਾਇਸ਼ ਦ
ਬ ਾਭਾਨ ਵੀ ਭਜੂਦ ਸ, ਯ ਇਨਹਾਂ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਯੀਯਏ ੁਐੀ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਉਰਟਾ ਦੁਐੀ ਤ ਇਏ ਦੂਯ ਦ ਐੂਨ ਦਾ ਸਆਾ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ।
ਸਜਸੜ ਸਭਿੱਤਯ ਾਇੰ ਦੀਆਂ ਏਾਢਾਂ ਉਤ ਆਉਣ ਵਾਰ ਰਏਾਂ ਦ ੁਐ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਰਾਈ ਫਠ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ ਜਦ ਤਏ
ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸਆਯ, ਬਯਾ, ਵੰਡ ਛਏਣ ਦੀ ਐੁਸ਼ੀ, ੰਤਐ ਅਤ ਸਤਆ
ਦ ੁ ਣ ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦ, ਤਦ ਤਏ ਵਧ ਤੀਂ ਵਧ ਦੁਸਨਆਵੀ ਦਾਯਥ ਵੀ ਇਨਾਨ ਨੂੰ
ੁਐੀ ਅਤ ੰਤੁਸ਼ਟ ਨਸੀੀਂ ਫਣਾ ਏਦ। ਇਨਾਨ ਨੂੰ ੁਐੀ ਤ ੰਤੁਸ਼ਟ ਫਨਾਣ ਵਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਯੀਯ ਤੀਂ ਸਏਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉ ਦਾ ਭਨ ਸ। ਯੀਯ ਦ ੁਐ ਵੀ ਅਰ ਸਵਚ ਭਨ
ਸੀ ਬਦਾ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਜਦ ਤਏ ਭਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤ ੁਐੀ ਨਾ ਸਵ, ਇਨਾਨ ਿੱਚ
ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਏਦੀ ੁਐੀ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ।
ਵਯਤਭਾਨ ਾਇੰ ਦੀਆਂ ਸਜਤਨੀਆਂ ਵੀ ਏਾਢਾਂ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਸਵਚ ਫੜੀ
ਊਣਤਾਈ ਇਸ ਸ ਸਏ ਉਸ ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ੰਤੁਸ਼ਟ ਤ ੁਐੀ ਫਨਾਉਣ ਤੀਂ
ਅਭਯਥ ਸਨ। ਇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਤੀਂ ਦਸਐਆਂ ਾਨੂੰ ੂਯਫੀ ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਭਸਾਂੁਯਐਾਂ ਦੀ
ਆਤਸਭਏ ਏਾਢ ‘ਨਾਭ-ਸਭਯਨ’ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਦਾ ਏੁ ਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰ ਏਾ। ੂਯਫ
ਦ ਆਤਸਭਏ ਭੰਡਰਾਂ ਦ ਾਇੰਦਾਨਾਂ ਨ ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ੰਤੁਸ਼ਟ ਤ ੁਐੀ
ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਅਜੀਫ ਏਾਢ ‘ ਨਾਭ ਸਭਯਨ’ ਏਢ ਏ ਇਨਾਨ ਉਤ ਉਸ ਉਏਾਯ
ਏੀਤਾ ਸ ਸਜ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਵਯਤਭਾਨ ਾਇੰ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਏਾਢਾਂ ਯਰ ਏ ਵੀ
ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਦੀਆਂ।
ਨਾਭ- ਸਭਯਨ ਦਾ ਅਸਬਆ ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਫਾਸਯਭੁਐੀ ਤੀਂ ਅੰਤਯਭੁਐੀ
ਫਣਾਉੀਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਵਯਤ ਯਸੀ ਐਡ ਤੀਂ ਜਾਣੂ ਏਯਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ
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ਅੰਦਯ ਸਫਯਾਜ ਯਸੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ਏਤੀ (ਅਏਾਰੁਯਐ) ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਭੁਰਾਏਾਤ
ਏਯਾਂਦਾ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਬਾਅ ਤੀਂ ਵਾਏਪ ਏਯਾਂਦਾ ਅਤ ਉ ਅੰਦਯ ਚਾਸ ਦਾ
ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਅੰਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਫਣਾ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਭਨ
ਆਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਫਯਾਜ ਯਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਆਯ ੁ ਜ਼ਾਯਦਾ
ਸ।
ਜਦ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੰ ਆਣਾ ਅਤ ਾਯ ਜਤ ਦਾ
ਸਯ ਭੀਂ ਸਰਤਾਰਏ, ਯਾਐਾ ਤ ਸਾਯਾ ਦਐਦਾ ਸ ਅਤ ਇਸ ਵੀ ਦਐਦਾ ਸ ਸਏ ਬਾਵੀਂ
ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ੁ ਣਾਂ ਵਧ ਜਾਵ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇ ਨੂੰ ਏਾਇਭ ਯਐਣ ਦ
ਭਿੱਯਥ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਰਚ ਤ ਖ਼ੁਦਯਜ਼ੀ ਨਾ ਯਸ, ਉ ਸਵਚ ਸਆਯ, ਸਤਆ,
ਵੰਡ, ਛਏਣ ਵਾ ਤ ਉਏਾਯ ਦ ੁ ਣ ਸਸਜ ੁਬਾ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਰਾਰਚ
ਖ਼ੁਦਯਜ਼ੀ ਉ ਭਨ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏਦ ਸਨ, ਸਜ ਨੂੰ ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਅਤ ਉ ਦ
ਫਅੰਤ ਬੰਡਾਸਯਆਂ ਦਾ ਸਆਨ ਨਾ ਸਵ। ਇ ਦ ਉਰਟ ਸਜ ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਅਤ ਉ ਦ ਅਤੁਟ ਬੰਡਾਸਯਆਂ ਦਾ ਸਆਨ ਸ ਜਾਵ, ਉਸ ੁਤ ਸਧ
ਸੀ ੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨਸਚੰਤ, ਅਤ ਰੰਨ ਅਤ ਫ-ਰਵਾਸ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।

– 1157
ਜ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਆਨ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀ ਇਨਾਨ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਤੀਂ ਰਾਤ
ਸ ਏਦੀ ਸ, ਉਸ ਾਇੰ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਏਾਢਾਂ ਯਰ ਏ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਦਾ ਏਯ
ਏਦੀਆਂ। ਇ ਏਯ ਏ ਨਾਭ ਦੀ ਏਾਢ ਦ ਾਸਭਣ ਾਇੰ ਦੀਆਂ ਬ ਏਾਢਾਂ ਦਾ
ਭਾਤ ਯਸਸਣੀਆਂ।
❁❁❁❁❁
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ਜ ਸਏ ਜ਼ਭੀਨ ਸਵਚ ਸਨੰਭ, ਅੰਫ ਅਤ ੁ ਰਾਫ ਦ ਫੂਟ ਰਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ
ਦੀ ਾਰਣਾ ਤ ਵਾਧ ਰਈ ਇਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਨੂੰ ਾਣੀ ਦਾ ਸਭਰਣਾ ਅਸਤਅੰਤ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸ। ਾਣੀ ਸਫਨਾਂ ਇਸ ਫੂਟ ੁਿੱਏ ਜਾਣ। ਯ ਾਣੀ ਇਨਹਾਂ ਫੂਸਟਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ
ਥਾਣੀ ਜਾ ਏ ਇਨਹਾਂ ਸਵਚ ਵਐ ਵਐਯਾ ਅਯ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਨੰਭ ਦ ਫੂਟ ਸਵਚ
ਏੜਾਨ ਵਧਾਂਦਾ ਸ, ਅੰਫ ਦ ਫੂਟ ਸਵਚ ਸਭਠਾ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ੁ ਰਾਫ ਦ ਫੂਟ
ਸਵਚ ਐੁਸ਼ਫੂ ਉਤੰਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਾਣੀ ਇਏ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਫੂਸਟਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਤ
ਸਪਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਾਣੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਰਸ਼ਟੀ ਦ
ਇਨਾਨ ਵੀ ਦ ਰਏਾਯ ਦ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਇਏ ਭਨਭੁਐ ਦੂਯ ੁ ਯਭੁਐ ਅਤ ‘ਨਾਭ’
ਇਨਹਾਂ ਦਸਾਂ ਸਏਭਾਂ ਦ ਇਨਾਨਾਂ ਸਵਚ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਅਵਥਾ ਅਨੁਾਯ ਸਾਇਤਾ
ਏਯਦਾ ਸ।
ਾਣੀ ਦ ਦਯਐਤਾਂ ਉਤ ਅਯ ਅਤ ‘ਨਾਭ’ ਦ ਇਨਾਨਾਂ ਉਤ ਅਯ ਸਵਚ
ਇਸ ਪਯਏ ਸ ਸਏ ਾਣੀ ਸਨੰਭ ਦ ਦਯਐਤ ਨੂੰ ਸਭਸਠਆਂ ਨਸੀੀਂ ਫਣਾਉੀਂਦਾ, ਏਵਰ ਉ
ਦੀ ਏੁ ੜਿੱਤਨ ਵਧਾਣ ਸਵਚ ਸੀ ਉ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ਯ ਨਾਭ,
‘ਭਨਭੁਐ’ ਨੂੰ ਸਰੀ ਸਰੀ ੁ ਯਭੁਐ ਵੀ ਫਣਾ ਸਦੰਦਾ ਸ।
ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਦ ‘ਭਨਭੁਐ’ ਉਸ ਇਨਾਨ ਸੁੰਦ ਸਨ ਸਜਸੜ ਆਣ ਭਨ ਦ
ਭਯ ਰਦ ਸਨ। ਜ ਭਨ ਆਐ ਉ ਨੂੰ ਚ ਭਝਦ ਅਤ ਭਨ ਉਤ ਸੀ ਇਤਫਾਯ
ਏਯਦ ਸਨ।  ਇਨਾਨ ਖ਼ੁਦਯਜ਼ ਸਨ ਅਤ ਆਣ ਸਯਵਾਯ ਨੂੰ, ਆਣ
ਸਭਿੱਤਯਾਂ ਨੂੰ ਸਆਯ ਏਯਦ ਅਤ ਆਣ ਵਯੀਆਂ ਨੂੰ ਨਯਤ ਏਯਦ ਸਨ। 
ਇਨਾਨ ਵਾਯਥ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਜਾਣਦ, ਸਯ ਵਰ ਆਣ ਰਾਬ ਨੂੰ,
ਆਣੀ ਸਸਤ ਨੂੰ, ਆਣੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਤ ਵਾਸ ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਣੀ ਰਾਭਤੀ ਨੂੰ ਭੁਐ
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ਯਐਦ ਸਨ। ਸਜ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਏੰਭ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਣਿੱਤ ਦਾ ੰਫੰਧ ਨਾ ਸਵ, ਉ ਤੀਂ
ਫ-ਐਫਯ ਤ ਫ-ਰਵਾਸ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇ ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਦ ਭਨਭੁਐ ਇਨਾਨਾਂ ਨੂੰ
ੰਫਧਨ ਏਯ ਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਭ ਆਐਦੀ ਸ ਸਏ ਜ ਤੁੀੀਂ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏਯਨ ਰ ਜਾਵ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਰ ਜਾਵ
ਤਾਂ ਤੁਸਾਡ ਆਣ ਾਯ ਸਵੜ ਏੰਭ ਯਨ ਰ ਣ, ਤੁਸਾਡੀ ਸਸਤ ਚੰੀ ਸ
ਜਾਵੀ, ਤੁਸਾਡਾ ਯੀਯ ਅਯ ਸ ਜਾਵਾ, ਤੁਸਾਡੀ ਾਯੀ ਸਚੰਤਾ ਤ ਰਸ਼ਾਨੀ ਦੂਯ ਸ
ਜਾਵੀ, ਤੁੀੀਂ ਧਨੀ ਸ ਜਾਵ, ਤੁਸਾਡੀ ਬ ਇਿੱਜ਼ਤ ਏਯਨ ਰ ਜਾਣ, ਤੁੀੀਂ ਬ
ਾਸਆਂ ਤੀਂ ਪਰ ਤ ਵਾਦਰਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਰ ਜਾਵ –

– 193

– 197

– 218
-218

– 1008
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– 496

– 1231
– 1008
ਜਦ ਇਨਾਨ ੁ ਯਭਸਤ ਦੀ ਰਯ
 ਣਾ ਅਨੁਾਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਆਯ ਸਸਤ
ਨਾਭ ਜਣ ਰ ਜਾਵ ਅਤ ਆਣ ਾਯ ਸਵੜ ਏੰਭ ੰਵਾਯਨ ਰ ਵ, ਤਦ
ੁ ਯਭਸਤ ਉ ਨੂੰ ਭਨਭੁਐ ਤੀਂ ੁ ਯਭੁਐ ਫਣਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਫਣਾਂਦੀ ਯਸਸੰਦੀ
ਸ। ੁ ਯਭਸਤ ਭਨਭੁਐ ਦ ਸਐਆਰਾਂ ਸਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਸਰਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਉ ਦਾ
ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਚੜਾ ਏਯਦੀ ਅਤ ਉ ਨੂੰ ਦਯਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਤਯ ਨਾਰੀਂ ਅਨਏ
ੁ ਣਾਂ ਸਆਣਾ ਸਣ ਏਯ ਏ ਉਸ ਤਯੀ ਬਰਾਈ ਨੂੰ ਤਯ ਨਾਰੀਂ ਵਧਯ ਭਝਦਾ ਸ, ਤਯੀ
ਸਉਭ ਨ ਤਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫੜੀ ਤੰ ਤ ਛਟੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਐੀ ਸ। ਜ ਤੂੰ ਸਉਭੀਂ ਦ ਅਯ
ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਏ ਦਐੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਾਯਾ ੰਾਯ ਸੀ ਤਯਾ ਆਣਾ ਸ। ਾਯ ੰਾਯ ਦਾ
ਯਚਨਸਾਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਯਾ ਸਤਾ ਸ ਅਤ ਤਨੂੰ ਆਣ ਵਯਾ ਸਆਯ ਏਯਦਾ
ਸ ਅਤ ਤਨੂੰ ਆਣ ਭਾਨ ਸਤਏਾਯਨਾ ਤ ਵਸਡਆਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ। ਤੂੰ ਚੜੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ
ਨਾਰ ਇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਐ, ਇ ਸਵਚ ਸਵਾ ਤਯ ਸਤਾ ਦ ਸਯ ਏਈ ਦੂਯਾ ਸ
ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਬ ਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸ, ਬ ਜੀਅ, ਜੰਤ, ਰਾਣੀ ਭਾਤਰ ਸਵਚ
ਉ ਤਯਹਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸ ਸਜਵੀਂ ਤਯ ਸਵਚ, ਇ ਰਈ ਤਯੀ ਆਣ ਸਤਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਫੰਧੀ ਨਾਵਾਏਪੀ ਦਾ ਪਾਇਦਾ ਉਠਾ ਏ ਤਯੀ ਸਉਭੀਂ ਨ ਛਟੀ ਸਜਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫਣਾ ਏ
ਉ ਸਵਚ ਤਨੂੰ ਏਦ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਅਰ ਸਵਚ ਤੂੰ ਇ ਸਉਭ ਦੀ ਫਣਾਈ ਚਾਯ
ਦੀਵਾਯੀ ਦਾ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ, ਤੂੰ ਆਣ ਸਤਾ ਵਾਂਯ ਸਉਭ ਦੀ ਏਦ ਤੀਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਂ
ਸਏਉੀਂਸਏ ਤੂੰ ਆਣ ਸਤਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਯੂ ਸੀਂ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਭਸ਼ਾਂ ਉਡੀਏਦਾ
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ਸ ਸਏ ਤਨੂੰ ਏਦ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾ ਰ ਤ ਏਦ ਤੂੰ ਆਣ ਸਤਾ ਦੀ
ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਦਾ ਯਦਾਯ ਫਣ ਏ ਚ ਾਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯੀਂ।
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ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੰ ਬ ਧਾਯਭਏ ਰਥ
ੰ ਾਂ ਨ ‘ਫਅੰਤ’ ‘ਅਾਯ’ ‘ਅਰਿੱਐ’
‘ਅਸਦਰਸ਼ਟ’ ‘ਅਚਯ’ ਸਰਸਐਆ ਸ ਅਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਵੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਫੰਧੀ ਇਸ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਭਝ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦੀ, ਉ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀੀਂ
ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ।

– 670

-907
ਿੱਚ ਦ ਐਜੀ ਦ ਸਦਰ ਸਵਚ ਇਸ ਸ਼ੰਏਾ ਦਾ ਸ ਏ ਉ ਨੂੰ ਸਨਯਾਸ਼ ਏਯ ਏਦੀ
ਸ ਸਏ ਜ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਏਦੀ ਭਝ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦਾ, ਜਾਂ ਇਨਾਨ ਏਦੀ ਉ ਦਾ
ਅੰਤ ਨਸੀੀਂ ਰ ਏਦਾ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਫੰਧੀ ਐਜ ਏਯਨ ਦੀ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਰਾਤ
ਏਯਨ ਦੀ ਏੀ ਰੜ ਸ? ਐਜ ਉ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਜ ਫੰਧੀ ਆ ਸਵ ਸਏ
ਉ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਝ ਆ ਜਾਵੀ ਜਾਂ ਆ ਏਦੀ ਸ। ਯ ਸਜ ਚੀਜ਼ ਫੰਧੀ ਾਯੀ
ਐਜ ਏਯਨ ਭਯੀਂ ਇਸ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ਭਝ ਨਸੀੀਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਉ
ਦੀ ਐਜ ਦਾ ਏੀ ਰਾਬ? ੰਾਯ ਦੀ ਫਸੁ ਸਣਤੀ ਦਾ ਭਨ  ਸਵਚਾਯਾਂ ਨਾਰ ਬਸਯਆ
ਸਇਆ ਸ ਸਏ ਆਭ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਯੀਯ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਤੀਂ ਸਵਾ ਆਤਸਭਏ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ
ਵਿੱਰ ਸਐਆਰ ਦਣ ਦੀ ਸਵਸਰ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦੀ। ੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਦੀ
145

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ
ਐਜ ਫੰਧੀ ਇਸ ਸ਼ੰਏਾ ਸਏ ਇ ਐਜ ਸਵਚੀਂ ਏੁ ਝ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਰਬਣਾ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ
ਭਝ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦੀ, ਚ ਦੀ ਐਜ ਸਵਚ ਬਾਯੀ ਯੁਏਾਵਟ ਦਾ ਏਾਯਣ ਫਣ ਸਆ
ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਨਾਰ ਸੜਹਆ ਿੱਚ ਦ ਐਜੀ ਦਾ ਉਏਤ
ਸ਼ੰਏਾ ਨਸਵਯਤ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਦ ਸਏਭ ਦ ਇਨਾਨਾਂ
ਨੂੰ ੳਦਸ਼ ਏੀਤਾ ਸਆ ਸ। ਇਏ ਉਸ ਸਜਸੜ ਆਣੀ ਅਏਰ ਜਾਂ ਆਣ ਭਨ ਦ
ਅੰਦਾਸਜ਼ਆਂ ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਨਾਦ ਸਨ। ਦੂਯ ਉਸ ਸਜਸੜ ਆਣੀ ਅਏਰ ਨੂੰ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਭਝਣ ਦ ੂਯਾ ਮ ਨਾ ਭਝਦ ਸ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਫੰਧੀ ਸਛ ਸਈ
ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਐਜ ਦ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦਾ ਆਯਾ ਰੀਂਦ ਸਨ। ਸਸਰੀ ਸਏਭ ਦ
ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਭਨਭੁਐ ਅਤ ਦੂਯੀ ਸਏਭ ਦ ਰਏਾਂ ਨੂੰ
ੁ ਯਭੁਐ ਸਰਸਐਆ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਸਐਆਂ ਅਨੁਾਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸ ਤਾਂ ਫਅੰਤ,
ਅਰਿੱਐ, ਅਚਯ, ਅਏਿੱਥ, ਯ ਉਨਹਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਸਜਸੜ ਭਨ ਯਾਸੀੀਂ, ਅਏਰ ਯਾਸੀੀਂ,
ਸਨਯੀ ਦਰੀਰ ਯਾਸੀੀਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਭਝਣਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸਨ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਫਅੰਤ ਸੁਸੰ ਦਆਂ
ਸਇਆਂ ਵੀ, ਅਰਿੱਐ ਸੁੰਸਦਆਂ ਸਇਆ ਵੀ, ‘ੁ ਯਭੁਐਾਂ’ ਵਾਤ, ਿੱਚ ਐਜੀਆਂ ਵਾਤ
ਿੱਚ ਬਤਾਂ ਵਾਤ, ਫਅੰਤ, ਅਰਿੱਐ, ਅਚਯ ਜਾਂ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ
ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦਦ ਸਨ-
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– 327
– 366

– 436

– 754

– 834

– 874

– 541
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਸਿੱਧ ਏਯਦ ਸਨ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ
ਉਸ ਰਏ ਭਝ ਏਦ ਸਨ, ਉਸ ਰਏ ਅਰਐ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਦਐ ਏਦ ਸਨ, ਸਜਸੜ
ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਸਵਚ, ੁ ਯ ਉਦਸ਼ਾ ਦ ਸਾਯ ਆਤਭ ਭਾਯ ਦਾ ਪਯ ੂ ਯਾ
ਏਯ ਏਦ ਸਣ।
ਥ ਇਸ ਿੱਰ ਮਾਦ ਯਐਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਰਾ ਆਤਭਾ ਦਾ
ਇਏ ਤਜਯਫਾ ਸ, ਸਜ ਸਵਚੀਂ ਰੰ ਏ ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ੁਬਾਅ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ
ੁ ਣਾਂ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਅਤ ਆਣ ਸਯਸ਼ਤ ਫੰਧੀ ਸਆਨ ਸੁੰਦਾ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਉੀਂ
ਸਜਉੀਂ ੁ ਯਭੁਐ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਦਵਾਯਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ ਇਿੱਏ-ਸਭਿੱਏ ਸੁੰਦਾ ਚਰਾ ਜਾਵ,
ਸਤਉੀਂ-ਸਤਉੀਂ ੁ ਯਭੁਐ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਰਵਸ਼ ਏਯੀ ਜਾਂਦਾ ਸ। ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦ
ਉਦਸ਼ ਸਵਚਾਯ ਏ ਉ ਅਨੁਾਯ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਰਣ ਵਾਰਾ ੁ ਯਭੁਐ ਨਾਭ
ਜਦਾ-ਜਦਾ ਇਏ ਸਦਨ ਨਾਭੀ ਜਾਂ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ
ਸਵਚ ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਭਝ ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉ ਦ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਫੰਧੀ ਬ ਸ਼ਿੱਏ, ਬਯਭ ਤ ੰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।

– 1218
ਥ ਿੱਚ ਦ ਐਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਏਾ ਸ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਸਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਝ ਤਾਂ ਏਵਰ
ਭਨ ਨੂੰ ਸੀ ਆ ਏਦੀ ਸ। ਸਜਥ ਭਨ ਨਸੀੀਂ ਉਥ ਭਝ ਵੀ ਨਸੀੀਂ,ਤਾਂ ਸਪਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜ
ਸਏ ਭਨ, ਫਾਣੀ, ਸਵਚਾਯ ਤੀਂ ਯਹ ਸ, ਉ ਦੀ ਭਝ ਵੀ ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਸਏਵੀਂ ਆਂ ਜਾਂਦੀ
ਸ? ਅੀੀਂ ਸਸਰ ਦਿੱ ਚੁਿੱਏ ਸਾਂ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਰਾ ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਇਏ ਤਜਯਫ
ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਰਾ ਇਏ ਤਜਯਫਾ ਸ, ਸਜ
ਸਵਚੀਂ ੁ ਯਭੁਐ ਨਾਭ ਜਦਾ-ਜਦਾ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਸਭਰਾ ਦੀ ਮਾਦ ਜਾਂ
ਤਜਯਫ ਸਵਚ ੁ ਯਭੁਐ ਨਾਰ ਸਿੱਡ-ਫੀਤੀ, ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਤਜਯਫ ਤੀਂ ਫਾਦ ਵੀ ਮਾਦ
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ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਏਈ ਪਰ ਐਾਧਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਵਾਦ, ਉ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫੂ, ਐਾਣ
ਤੀਂ ਸਛੀਂ ਵੀ ਮਾਦ ਯਸਸੰਦੀ ਸ,  ਤਯਹਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਸਭਰਾ ਤੀਂ ਭਯੀਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਸਭਰਾ ਦੀ ਮਾਦ ੁ ਯਭੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਦੂਯ ਅਿੱਐਯਾਂ ਸਵਚ
ਪਰ ਐਾਣ ਰਸਆਂ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ ਸਭਰਣ ਰਸਆਂ ਇਨਾਨ ਦਾ ਭਨ ਜ਼ਾਇਰ
ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ੀਂ ਸਜ ਵਾਦ ਸਵਚੀਂ ਰੰਦਾ ਸ, ਉ ਵਾਦ ਨੂੰ ਸਛੀਂ ਮਾਦ ਵੀ ਯਐਦਾ
ਸ। ਪਰ ਦ ਐਾਣ ਦ ਵਾਦ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਸਭਰਣ ਦ ਵਾਦ ਸਵਚ ਇਏ ਪਯਏ
ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਪਰ ਨੂੰ ਜੀਬ ਐਾਂਦੀ, ਵਾਦ ਤੀਂ ਜਾਣੂੰ ਸੁੰਦੀ ਅਤ ਭਨ ਤਏ ਇ ਵਾਦ
ਦੀ ਐਫਯ ਸੁੰਚਾਦੀ ਸ, ਸਜ ਐਫਯ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਭਨ ਪਰਾ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਪਰ
ਸਭਿੱਠਾ ੀ ਜਾਂ ਐਿੱਟਾ ੀ, ਤਾਜ਼ਾ ੀ ਜਾਂ ਫਾੀ ੀ। ਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਭਰਾ ਸਵਚ ਭਨ
ਨੂੰ ਫਾਸਯਭੁਐੀ ਸਣ ਦੀ ਫਜਾ, ਫਾਸਯ ਦ ਬ ਇੰਦਸਯਆਂ ਨਾਰੀਂ ਫੰਧ ਤੜ ਏ
ਅੰਦਯ-ਭੁਐੀ ਸਣਾ ੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਸਭਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਬਵ
ਏਯਨਾ ੀਂਦਾ ਸ। ਭਨਭੁਐ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਅੰਦਯਭੁਐੀ ਸਣਾ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ। ਇ ਰਈ
ਉਸ ਅੰਦਯਰੀ ਐਡ ਅਤ ਅੰਦਯਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਂ ਫ-ਐਫਯ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਉਰਟ
ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦੀ ਨਾਭ ਜੁਤੀ ਨਾਰ ਅੰਦਯਭੁਐੀ ਸਣ ਦਾ ਵਿੱਰ ਆ
ਜਾਂਦਾ ਸ।ਉ ਦਾ ਭਨ ਅੰਦਯਭੁਐੀ ਸ ਏ ਅੰਦਯਰੀ ਐਡ ਤੀਂ ਜਾਣੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ
ਅੰਦਯਰੀ ਆਤਸਭਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਨੀਏ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਐਿੱਸਟਆਂ ਦ ਦਯਐਤ
ਨੂੰ ਸਭਿੱਠ ਦੀ ਸਉੀਂਦ ਰਾਣ ਨਾਰ ਭਾਰਟ ਦਾ ਪਰ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਤਵੀਂ ਭਨਭੁਐ ਦ
ਭਨ ਨੂੰ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਉੀਂਦ ਰਣ ਨਾਰ ਉਸ ੁ ਯਭੁਐ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅੰਦਯ ਵ
ਯਸ ਆਏਰ ੁਯਐ ਨੂੰ ਭਝਣ ਦ ਮ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ੁ ਯਫਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਸਏ ੁ ਯਭੁਐ ਫਣ ਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਜਸੀ ਅਚਯਜ
ਸਤੀ ਵੀ ਸਦ ਏਦੀ ਸ, ਭਝ ਸਵਚ ਆ ਏਦੀ ਸ, ਰਐੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ, ਿੱਚ ਦ
ਐਜੀਆਂ ਦਾ ਫੜਾ ਸੀਂਰਾ ਵਧਾ ਸਦੰਦੀ ਸ।ਸਜ ਐਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਰਾ
ਸਵ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀਆਂ ਬ ਫਯਏਤਾਂ, ਬ ਸਪਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਫਣਨਾ ਸਵ, ਉਸ ਐਜ
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ੁਸਾਵਣੀ ਤ ਸਦਰਚ ਐਜ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਐਜ ਵਯੀ ਸਯ ਏਈ ਐਜ ਚੰੀ
ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ।
ਸਜ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਝ ਆ ਜਾਵ ਉਸ ਯੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ। ਅਤ ਵਿੱ ਆ ਜਾਂਦੀ
ਸ। ਸਫਜਰੀ ਦੀ ਭਝ ਆਉਣ ਨਾਰ ਉਸ ਵਿੱ ਵੀ ਆ ਈ ਸ।  ਤਯਹਾਂ ਰੀ ੁ ਯ ੂ
ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਸ਼ਏਸ਼ਾ ਦਾ ਬ ਤੀਂ ਵਿੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਅਏਾਰ
ੁਯਐ ਿੱਚ ਦ ਐਜੀਆਂ, ੁ ਯਭੁਐਾਂ, ਬਤਾਂ, ਯਿੱਫ ਦ ਸਆਸਯਆਂ ਦੀ ਏਵਰ ਭਝ
ਸਵਚ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ, ੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਿੱ ਸਵਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਸਯ ਥਾਂ
ਯਐਸ਼ਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਨਹਾਂ ਦ ਸਯ ਥਾਂ ਏਾਯਜ ਵਾਯਦਾ ਸ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਯ ਥਾਂ ਇਿੱਜ਼ਤ,
ਵਸਡਆਈ ਏਯਵਾ ਏ ਐੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਸਐਆ ਅਨੁਾਯ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ੁ ਯਭੁਐਾਂ ਦ ਾ ਵਿੱ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਸਪਯ ਏਦੀ ਆਣ ਸਆਸਯਆਂ
ਦਾ ਾਥ ਛਿੱਡਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ।

– 249

– 101

❁❁❁❁❁
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ਧਯਭ ਰੰਥਾ ਸਵਚ ਅਤ ਐਾ ਏਯ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰਥ
ੰ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ‘ਭਨ’ ਸ਼ਫਦ
ਅਨਏਾਂ ਵਾਯ ਵਯਸਤਆ ਸਆ ਸ। ਇ ਉਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ਯ ਸਦਤਾ ਸਆ ਸ ਸਏ ਿੱਚ
ਦ ਐਜੀ ਵਾਤ ਇ ਅਿੱਐਯ ਦ ਸੀ ਅਯਥ ਭਝਣ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਭੀਂ ‘ਭਨ’
ਦ ਅਯਥ ਏਈ ਭਸਾਤਭਾਵਾਂ ਾੀਂ ੁਛ ਅਤ ਇ ਫੰਦ ਸਵਚ ਏਈ ੁਤਏਾਂ ਵੀ
ਦਐੀਆ ਸਨ ਅਤ ਭੁਨਾਫ ਭਝਦਾ ਸਾਂ ਸਏ ਆਣ ਸਭਿੱਤਯਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਨ’ ਦ ਅਯਥਾਂ
ਫੰਧੀ ਸਏ ਭ ‘ਭਨ’ ਤ ਸੁਣ ਏੀ ਭੁਯਾਦ ਰੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਵਾਸਏਪ ਏਯਾਵਾਂ। ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ
ਸਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਭਾਤਭਾ ਤੀਂ ਏਵਰ ‘ਭਨ’ ਨ ਸੀ ਜੁਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ। ਇ ਸਵਚ
ਅਤ ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਸਵਾ ਭਨ ਦ ੜਦ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ। ਇ ਰਈ ਭਨ ਦ
ਐਜੀ ਦੀ ਸਦਰਚੀ ਫੜੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸਐਆਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ
ਸਏ ਜਏਯ ਭਯ ਅਤ ਭਯ ਏਯਤਾਯ ਦ ਦਯਸਭਆਨ ਸਯਪ ਭਯ ਭਨ ਦਾ ਸੀ ੜਦਾ ਸ
ਤਾਂ ਤ ਫੜੀ ਭਜ ਸ, ਇ ਭਨ ਨੂੰ, ਜ ਤਨੂੰ ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਸਏ ਇਸ ਏੀ ਸ, ਤਾਂ
ਆਣ ਸਵਚੀਂ ਏਢ ਦਵਾਂ ਅਤ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਦਾ ਰਈ ਇਏ ਸ ਜਾਵਾਂ। ਯ
ਇਸ ਭਨ ਏੀ ਸ? ਇ ਨੂੰ ਸਏਵੀਂ ਭਝਾਂ? ਭਝ ਏ ਇ ਨੂੰ ਸਏਵੀਂ ਆਣ ਤ ਆਣ
ਏਯਤਾਯ ਸਵਚੀਂ ਦੂਯ ਏਯਾਂ? ਇਸ ਸਨ ਅਰੀ ਸਦਿੱਏਤਾਂ ਜ ਆਤਸਭਏ ਐਜੀ ਦ
ਾਸਭਣ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਏਉੀਂਸਏ ਇ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਨੂੰ ਸਿੱਰ ਏਯਨ ਵਾਰ ੁਯਸ਼ ਆਭ
ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦ, ਇ ਰਈ ਿੱਚ ਦ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਭਨ ਨੂੰ ਭਝ ਏ, ਭਝਣ
ਭਯੀਂ ਭਾਯ ਏ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ ਸਭਰਣ ਦੀ ਯੀਝ ਸਦਰ ਸੀ ਸਦਰ ਸਵਚ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਇਸ ਰਐ ਭੀਂ  ਸਭਿੱਤਯਾਂ ਰਈ ਸੀ ਸਰਐ ਸਯਸਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਸਏ ਸਿੱਏ (ਿੱਚ) ਦੀ ਤਰਾਸ਼
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ਸਵਚ ‘ਭਨ’ ਦ ਅਯਥ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਏ ਉਸ ਆਣ ਪਯ ਨੂੰ ਏਾਭਮਾਫੀ ਨਾਰ
ਤਅ ਏਯ ਏਣ।
ਆਭ ਤਯ ਤ ਭਨ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਸਦਭਾ ਜਾਂ ਇਨਾਨ ਦ ਸਯ ਸਵਚ ਚਣ ਵਾਰ
ਇਏ ੁਯਜ ਤੀਂ ਰੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਆਭ ੜਹ- ਸਰਐ ਸਭਿੱਤਯ ‘ਭਨ’ ਦ ਅਯਥ
‘ਭਾਈੀਂਡ(Mind) ਜਾਂ ‘ਸਦਭਾ’(Brain)ਸੀ ਏਯਦ ਸਨ। ਯ ਧਾਯਸਭਏ ੁਤਏਾਂ
ਸਵਚ ਅਤ ਐਾ ਏਯ ਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ, ‘ਭਨ’ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਾਡ
ਸਜਭ ਅੰਦਯ ਚਣ ਵਾਰਾ ੁਯਜ਼ਾ ਨਸੀੀਂ ੀਂ ਭਨ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਸਏ ੂਐਸ਼ਭ ਅਤ
ਵਧੀਏ ਾਇਦਾਯ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਦ ਆਦਭੀ ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦ
ਸਯ ਸਵਚ ਸਦਭਾ ਸਜਉੀਂ ਏਾ ਸਤਉੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸ ਯ ਉਸ ਚ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ। ਸਜਵੀਂ ਭੁਯਦ
ਦੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ, ਸਿੱਥ, ਯ, ਸਦਰ, ਪਪੜ ਸਜਉੀਂ ਦ ਸਤਉੀਂ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਯ ਉਸ ਏਯ ਏੁ ਝ
ਨਸੀੀਂ ਏਦ,  ਤਯਹਾਂ ਭੁਯਦ ਜਾਂ ਫਸਸ਼
 ਆਦਭੀ ਦਾ ਸਦਭਾ ਜਾਂ ਬਜਾ ਉ ਤਯਹਾਂ
ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਉਸ ਚ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ। ਯ ਭਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦ ਨਾਰ ਭਯਨ ਸਛੀਂ ਵੀ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦ ਅਨਏਾਂ ਜਨਭ ਰਣ ਦਾ ਏਾਯਣ ਦਸਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਇ ਰਈ ਧਾਯਸਭਏ ਰੰਥਾਂ ਸਵਚ ਸਰਐ ‘ਭਨ’ ਤੀਂ ਯੀਯ ਸਵਚਰ ਸਦਭਾ ਜਾਂ ਉ
ਪਦ ਭਾਦ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦੀ ਜ ਬ ਦੀ ਐਯੀ ਸਵਚ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਏਈ
ਇ ਤੀਂ ਅਰੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ੂਐਸ਼ਭ ਚੀਜ਼ ਸ।
ਏੀ ‘ਭਨ’ ਤੀਂ ਭੁਯਾਦ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਸ? ਥ ਇਸ ਭਝਣ ਦੀ ਰੜ ਸ ਸਏ
‘ਅਿੱਐ’ ਅਤ ਦਐਣ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ’ ਦ ਵਐ-ਵਐਯੀਆਂ ਚੀਆਂ ਸਨ। ਭੁਯਦ ਦੀਆਂ ਏਯੀ
ਵਾਯੀ ਅਿੱਐਾਂ ਐੁਰਹੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਯ ਉ ਨੂੰ ਸਦਦਾ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ। ਇ ਤਯਹਾਂ
‘ਸਦਭਾ’ ਤ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਵੀ ਦ ਅਿੱਡ- ਅਿੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਫਯ
ਸਦਭਾ ਏੁ ਝ ਵੀ ਚ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ। ਥ ਦੂਯਾ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਜਏਯ
ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਫਯ ਸਦਭਾ ਏੂ ਝ ਚ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ ਤਾਂ ਏੀ ਸਦਭਾ ਤੀਂ ਫਯ
ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਏੁ ਝ ਣ ਏਦੀ ਸ? ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਐ ਸਏ ‘ਅਿੱਐ’ ‘ਦਐਣ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ’
152

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ
ਦ ਫਯ ਅਯ ਸਨਏਾਯੀ ਸੰਦੀ ਸ ਇ ਨੂੰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਦਦਾ ਤਾਂ ਏੀ ‘ਦਐਣ ਦੀ
ਸ਼ਏਤੀ’ ‘ਅਿੱਐ’ ਤੀਂ ਫਯ, ਦਐ ਏਦੀ ਸ? ਧਯਭ ਰੰਥਾਂ ਸਵਚ ਇ ਦਾ ਜਵਾਫ ਇਸ
ਸ ਸਜ ਭਾਦ ਦ ਯੀਯ(physical body)ਨੂੰ ਭਤ ਭਯੀਂ ਸਤਆ ਦਣ ਨਾਰ ਵੀ
ਜੀਵ ਦਾ ਇਏ ੂਐਸ਼ਭ ਯੀਯ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। (ਇਸ ਉਸ ਯੀਯ ਸ ਜ ਅੀੀਂ ਯਜ਼
ੁਪਨ ਸਵਚ ਧਾਯਣ ਏਯਦ ਸਾਂ। ੁਪਨ ਸਵਚ ਾਡਾ ਭਾਦ ਦਾ ਯੀਯ ਤਾਂ ਰੰ ਤ
ਸਆ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਅੀੀਂ ਆਣ ੂਐਸ਼ਭ ਯੀਯ ਨਾਰ ਸਨਿੱਤ ਨਵੀੀਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਏਾਇਭ ਏਯਦ ਸਾਂ।) ਇ ੂਐਸ਼ਭ ਯੀਯ ਸਵਚ ਵੀ ਭਨ ਸਜਉੀਂ ਦਾ ਸਤਉੀਂ ਏਾਇਭ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਾਡ ਭਨ ਦ ਏੰਭ ਏਯਨ ਵਾਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਉ ਨੂੰ
ਥੂ ਰ ਸਦਭਾ ਦੀ ਰੜ ਸਵ, ਉਸ ਸਦਭਾ ਤੀਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ‘ਭਨ’
ਐੁਦ ‘ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ’ ਨਸੀੀਂ, ਯ ‘ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ’ ਭਨ ਦਾ ਇਏ ੁ ਣ ਸ, ਜ ਸਏ
ਭਾਦ ਦ ਯੀਯ ਨੂੰ ਸਤਆਣ ਨਾਰ ਵੀ ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਜਏਯ ‘ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ’
ਭਨ ਦਾ ਇਏ ੁ ਣ ਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਾਡੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸਿੱਰ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ ਸਏਉੀਂਸਏ ਅੀੀਂ ਤਾਂ
ਭਾਰੂਭ ਇਸ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸਾਂ ਸਏ ਭਨ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ? ਜਦ ਤਏ
ਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਨਾ ਰ ਸਏ ‘ਭਨ’ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ, ਤਦ ਤਏ ਅੀੀਂ
ਇ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਭਝ ਏਦ। ਜਦ ਤਏ ਅੀੀਂ ਇ ਨੂੰ ਭਝੀ ਨਾ, ਇ ਉਤ ਏਾਫੂ
ਨਸੀੀਂ ਾ ਏਦ, ਇ ਨੂੰ ਭਾਯ ਏ ਸਯੀ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦ। ‘ਭਨ ਜੀਤ ਜ
ਜੀਤ’ ਦ ਭਸਾਂਵਾਏ ਅਨੁਾਯ ਭਨ ਨੂੰ ਸਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਾਡੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਦਯਸ਼
ਸ। ਯ ਉਸ ਸ਼ਤਯੂ ਸਜਿੱਸਤਆ ਸਏਵ ਜਾਵ, ਸਜ ਦਾ ਾਨੂੰ ਤਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਸ ਏਣ?
ਥੀਂ ਤਏ ਾਨੂੰ ਤਾ ਰ ਚੁਿੱਏਾ ਸ ਸਏ ‘ਭਨ’ ਸਦਭਾ ਨਸੀੀਂ, ਨਾ ਸੀ ਏਈ ਥੂ ਰ
ਚੀਜ਼ ਸ। ਇਸ ਇਏ ਅਸਤ ੂਐਸ਼ਭ ਵਤੂ ਸ ਜ ਸਏ ਯੀਯ ਭਯੀਂ ਵੀ ਾਡ ਨਾਰ
ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ‘ਭਨ’ ਦਾ ਇਏ ੁ ਣ ਸ, ਯ ‘ਭਨ’ ਨਸੀੀਂ। ਭਨ
ਤੀਂ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਯ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਤੀਂ ਭਨ ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ।
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ਥ ਿੱਚ ਦ ਐਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿੱਰ ਮਾਦ ਯਐਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ‘ਸਵਚਾਯ
ਸ਼ਏਤੀ’ ਨਸੀੀਂ ਤ ਉਸ ਚ ਤ ਉਾਅ ਤੀਂ ਯਸਸਤ ਸ। ਸਵਚਾਯ ਇਏ ਊਣੀ ਸਾਰਤ ਦਾ
ਨਾਭ ਸ। ਸਵਚਾਯ ਉ ਨੂੰ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ ਸਜ ਨੂੰ ਸਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੜ ਸਵ। ਸਜ
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਰੜ, ਬੁਐ, ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਨਾ ਯਸ, ਉਥ ਸਵਚਾਯ ਦੀ ੁ ੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਨਸੀੀਂ
ਯਸਸੰਦੀ। ਜਦ ਸਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੜ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਸਵਚਾਯ ਏਾਸਦੀ? ਇ ਰਈ ਜ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੰ ਜਾਣਦ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਚਣ ਸਵਚਾਯਨ ਦੀ
ਰੜ ਨਸੀੀਂ, ਉਸ ਇਨਹਾਂ ਵੀਸਰਆਂ ਤੀਂ ਉਤ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਵਚ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਤ
ਇਏ ਾ, ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ‘ਭਨ’ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਭਨ ਤੀਂ ਯਸਸਤ ਸਤੀ ਸ।
ਇ ਤੀਂ ਸਸਰ ਸਏ ਭੀਂ ਦਾਂ ਸਏ ‘ਭਨ’ ਏੀ ਸ? ਆ, ਜ਼ਯਾ ਭਝ ਰਈ ਸਏ
‘ਜੀਵ’ ਏੀ ਸ? ਸਜਥ ਾਨੂੰ ਤਾ ਰਸਆ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ‘ਭਨ’ ਤੀਂ ਯਸਸਤ ਸ, ਉਥ
ਜਏਯ ਾਨੂੰ ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਸਏ ਜੀਵ ਏੀ ਸ, ਜਾਂ ਅੀੀਂ ਏੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਾਡ ਵਾਤ
ਇਸ ਰਬ ਏਣਾ ਸਏ ‘ਭਨ’ ਏੀ ਸ, ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਾਨ ਸ ਜਾਵਾ।
ਜੀਵ ਫੰਧੀ ਏੀਤੀ ਈ ਐਜ ਦ ਆਐਯੀ ਸਿੱਟ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ
ਅੰ ਸ, ਉ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ਸ, ਯ ਇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰ ਸਆ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਅੰ
ਸ ਅਤ ਬੁਰਐ ਜਾਂ ਧਐ ਨਾਰ ਉਸ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਇਏ ਛਟੀ, ਸਏੀਯ ਸਿੱਦ ਸਵਚ
ਆਈ ਸਈ, ਯੀਯ ਦੀ ਏਦ ਸਵਚ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਸਵਚ, ਚੁਯਾੀ ਦੀ ਾਸੀ
ਸਵਚ ਪੀ ਸਈ ਅਤ ਸਨਯਦਰ ਚੀਜ਼ ਭਝਦਾ ਸ। ਜੀਵ ਅਤ ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਏਵਰ
ਜੀਵ ਦੀ ਅਸਆਨਤਾ, ਬੁਰਐ, ਸਉਭ, ਜਸਾਰਤ ਦਾ ੜਦਾ ਸ। ਇਸ ੜਦਾ ਜਦ
ਸਆਨ ਆਉਣ ਉਤ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਸਜਵੀਂ ਜਰ ਨਾਰ ਜਰ ਜਾਂ ਜਤੀ ਨਾਰ ਜਤ
ਸਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉਵੀਂ ਜੀਵ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।
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ਸੁਣ ਆ, ਦਐੀ ਸਏ ‘ਭਨ’ ਏੀ ਸ? ਜੀਵ ਅਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਸਵਚਏਾਯ ਜ
ੜਦਾ ਸ ਤ ਸਜ ੜਦ ਅਤ ਏਵਰ ਸਜ ੜਦ ਏਯ ਏ ਜੀਵ, ਰਭਾਤਭਾ ਤੀਂ
ਸਵਛਸੜਆ ਫਠਾ ਸ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਆਣ ਅਰ, ਆਣੀ ਫੁਸਨਆਦ, ਆਣ
‘ਆ’ ੰਫੰਧੀ ਅਸਆਨਤਾ ਸ। ਇ ਅਸਆਨਤਾ ਨੂੰ ਧਯਭ ਰੰਥਾਂ ਸਵਚ ‘ਸਉਭ’
ਐੁਦੀ-ਅੰਧਯਾ, ਬੀਤ, ੜਦਾ, ਭਾਮਾ, ਫੰਧਨ, ੁਪਨਾ ਆਸਦ ਅਿੱਐਯ ਵਯਤ ਏ ਜ਼ਾਸਸਯ
ਏੀਤਾ ਸ, ਉਥ ਇ ਅਸਆਨਤਾ ਵਾਤ ‘ਭਨ’ ਦਾ ਅਿੱਐਯ ਵੀ ਸੜਆ ਸ। ਇ
ਵਾਤ ‘ਭਨ’ ਦਯਅਰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਫਰਸਏ ਾਡੀ ਅਸਆਨਤਾ, ਾਡ ਬੁਰਐ, ਾਡੀ
ਊਣਤਾ ਦਾ ਦੂਯਾ ਨਾਭ ਸ।

ਸਾਂ, ਇਸ ਦਯਅਰ ਾਡੀ ਅਸਆਨਤਾ ਵਾਂ ਏਈ ਦੀਵੀ ਸਤੀ ਨਸੀੀਂ
ਯਐਦਾ, ਯ ਸਜਵੀਂ ਅਸਆਨਤਾ ਦਯਅਰ ਏੁ ਝ ਨਾ ਸੁੰਦੀ ਸਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਣ
ਏਯਤਾਯ ਤੀਂ ਅਨਏਾਂ ਜਨਭ ਦੂਯ ਯਐਣ ਦੀ ਭਯਿੱਥਾ ਯਐਦੀ ਸ, ਉਵੀਂ ‘ਭਨ’ ਵੀ ਜਦ
ਤਏ ਅਰ ਸਆਨ ਦਾ ਨਾ ਸਵ ਏਯਤਾਯ ਤ ਜੀਵ ਸਵਚ ਡਾਸਢੀ ਯੁਏਾਵਟ ਸ।
ਜਏਯ ‘ਭਨ’ ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ਦੂਯਾ ਨਾਭ ਸ, ਤਾਂ ਅਸਆਨਤਾ ਨੂੰ ਭਸਝਆਂ
ਭਨ ਦੀ ਵੀ ਭਝ ਆ ਜਾਵੀ। ਅਸਆਨਤਾ ਜੀਵ ਦ ਆਣ ਅਰ, ਆਣ ਭੁਢ,
ਏਯਤਾਯ ਫੰਧੀ ਨਾਵਾਏਪੀਅਤ ਅਨਜਾਣਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸ। ਅਸਆਨਤਾ ਜੀਵ ਦ
ਸਐਆਰਾਂ ਸਵਚ ਰਵਸ਼
 ਏਯਦੀ ਸ ਅਤ ਸਐਆਰਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸੀ ਰਟ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ
ਰਈ ਾਡ ਸਐਆਰਾਂ ਦ ਇਏਿੱਠ ਨੂੰ ‘ਅਸਆਨਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਭਨ’ ਆਐਦ ਸਨ।
ਜਦ ਏਈ ਆਦਭੀ ਆਐ ਸਏ ਭਯਾ ‘ਭਨ’ ਨਸੀੀਂ ਭੰਨਦਾ ਸਏ ਧਯਤੀ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ਭੀਰ
ਪੀ ਸਭੰਟ ਦੀ ਯਤਾਯ ਨਾਰ ੁ ੰਭ ਯਸੀ ਸ, ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਭਯ
ਸਐਆਰ ਧਯਤੀ ਦ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਉਡਣ ਦ ਸਿੱਏ ਸਵਚ ਸਦਤੀਆਂ ਦਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਝ ਨਸੀੀਂ
ਏਦ ਜਾਂ ਭਝ ਏ ਮਏੀਨ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਦ।
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ਇ ਤਾਯੀਪ ਅਨੁਾਯ ਭਨ ਪਯ ਏੀ ਸਇਆ? ‘ਭਨ’ ਏਵਰ ਾਡ ਭਜੂਦਾ
ਸਐਆਰਾਂ ਦ ਇਏਿੱਠ ਦਾ ਨਾਭ ਸ, ਸਜਵੀਂ ਾਡ ਸਐਆਰ ਸਥਯ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦ ਸਤਵੀਂ
ਾਡਾ ਭਨ ਸਥਯ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਾਡ ਸਐਆਰ ਫਦਰਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ, ਇ ਏਯ ਏ
ਾਡਾ ਭਨ ਵੀ ਫਦਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਏਦੀ ਇਏ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਸਜ
ਆਦਭੀ ਦ ਸਐਆਰ ਪਯਨ ਫਦਰ ਜਾਣ ਉ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ‘ਚੰਚਰ’ ਆਐਦ ਸਨ। ਸਜ
ਦ ਸਐਆਰ ਸਦਰੜਹ ਸਣ, ਛਤੀ-ਛਤੀ ਨਾ ਫਦਰਣ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਭਜ਼ਫੂਤ ਸਸਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਸ।
ਜੀਵ ੰਾਯ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਸਵਸਦਆ ੜਹਦਾ ਸਇਆ ਵੀ ਜਦ ਤਏ ਆਣ
ਆ ਦੀ ਸਵਸਦਆ, ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਦੀ ਾਇੰ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਭਝਦਾ, ਇ ਦਾ
ਆਣ ਅਰ, ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਫੰਧੀ ਬੁਰਐਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਐ ਇ ਦਾ ‘ਭਨ’
ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।
ਸਜ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾ ਰਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਵ ਉ ਦਾ ਭਨ
ਸ਼ੁਿੱਧ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਜੀਵ ਦ ਬ ਨਏੀ, ਯਉਏਾਯ, ਏੁ ਯਫਾਨੀ ਦ ਏਯਭ ਇ ਦ ਭਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਿੱਧ
ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਨੀਚ, ਐੁਦਯਜ਼ੀ ਦ ਏਯਭ ‘ਭਨ’ ਨੂੰ ਭਰੀਨ ਏਯਦ ਸਨ।

ਸਜਉੀਂ-ਸਜਉੀਂ ਭਨ ਸਵਚ ਪੁਯਨ ਜਾਂ ਸਐਆਰ ਤਰ
ੰ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਉਜਣ, ਸਤਉੀਂ-ਸਤਉੀਂ
ਭਨ ਭਰੀਨ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਸਜਉੀਂ- ਸਜਉੀਂ ਾਣੀ ਦ ਤਾਰਾਫ ਸਵਚ ਸਵਾ ਨਾਰ
ਰਸਸਯਾਂ ਦਾ ਸਣ, ਸਤਉੀਂ- ਸਤਉੀਂ ਉ ਦੀ ਿੱਤਾ ਦੀ ਸਾਰਤ ਰਸ਼
 ਾਨ ਸੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ
ਸਜਉੀਂ-ਸਜਉੀਂ ਇਸ ਰਸਸਯਾਂ ਭਿੱਧਭ ੀਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਯੁਏਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਤਉੀਂ-ਸਤਉੀਂ
ਾਣੀ ਦੀ ਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਦ ਸਵਾ ਸਫਰਏੁ ਰ ਐਰ ਜਾਵ ਤਾਂ ਤਾਰਾਫ ਦ
ਾਣੀ ਸਵਚ ਏਈ ਤਰੰ ਨਸੀੀਂ ੁਜਦੀ, ਉ ਵਰ ਤਾਰਾਫ ਅਸਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਸਸਜ ਦੀ
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ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਰਸਸਯਾਂ ਦਾ ਐਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਰਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤ ਸਸਜ ਸਾਰਤ
ਸਵਚ ਰ ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਜ ਭਨ ਸਵਚ ਪੁਯਨ ਜਾਂ ਸਐਆਰ ਫਸੁਤ ਉਜਣ,
ਉਸ ਫਸੁਤ ਰਸ਼
 ਾਨ ਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਾੀ ਦਾ, ਦੁਐੀ ਦਾ, ਸਫਭਾਯ ਦਾ ਭਨ ਚਾਂ
ਸਪਏਯਾਂ ਨਾਰ ਬਸਯਆ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇ ਰਈ ਡਾਸਢਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਧਯਭੀ ਦਾ,
ਯਉਏਾਯੀ ਦਾ ਭਨ ਚਾਂ ਸਪਏਯਾਂ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇ ਰਈ ੰਬੀਯ ਤ ਸ਼ਾਂਤ
ਸੁੰਦਾ ਸ। ਭਨ ਦੀ ਭਰੀਨਤਾ ਸਐਆਰ ਤਰ
ੰ ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਤੀ ਤ ਭਨ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱਧਤਾ
ਸਐਆਰ ਤਰੰਾਂ ਦ ਠਸਸਯਾ ਏਯ ਏ ਸੁੰਦੀ ਸ।

ਜਦ ਸਐਆਰਾਂ ਦੀ ਦਯੁਤੀ ਸੁੰਦੀ ਜਾਵ, ਭਨ ਸਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉੀਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਸਜਉੀਂ –ਸਜਉੀਂ ਭਨ ਸਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉੀਂਦੀ ਜਾਵ, ਸਤਉੀਂ-ਸਤਉੀਂ ਇ ਤ ਏਾਫੂ ਾਇਆ
ਜਾਵ, ਸਤਉੀਂ-ਸਤਉੀਂ ਇਸ ਸਰੀਭ ਤ ਆਸਆਏਾਯੀ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਅਐੀਯ ਇਏ ਸਦਨ
ਾ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਸਐਆਰਾਂ ਦੀ ਦਯੁਤੀ ਤ ਸਵਤਰਤਾ ਏਯ ਏ ਭਨ ਉੱਏਾ ਸੀ
ਅਧੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਸਵਚ ਏਈ ਸਐਆਰ ਤਰੰ ਜੀਵ ਦਾ ਏਯਨੀ ਚਾਸ, ਉਸ
ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ ਅਤ ਸਜ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਸਐਆਰ ਤਰੰ ਦਾ ਏਯਨੀ ਚਾਸ, ਉ ਦਯਜ ਦੀ
ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਸਐਆਰ ਤਰ
ੰ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜ ਜੀਵ ਨਾ ਚਾਸ ਤਾਂ ਏਈ-ਏਈ ੰਟ
ਜਾਂ ਾਯਾ-ਾਯਾ ਸਦਨ, ਭਨ ਸਵਚ ਏਈ ਸਐਆਰ ਤਰ
ੰ ਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ ਅਤ ਜੀਵ
ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਇਿੱਏ-ਸਭਿੱਏ ਸ ਏ ਭਜ ਭਾਣਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਨੂੰ ਭਨ
ਸਜਿੱਤਣਾ ਆਐਦ ਸਨ। ਭਨ ਤ ਏਾਫੂ ਦਾ ਇਸ ਦਯਜਾ ਦਾ ਏਯਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ
ਆਦਯਸ਼ ਸ, ਇ ਦਯਜ ਨੂੰ ਸਾਰ ਏਯਨਾ ਜਤ ਨੂੰ ਸਜਿੱਤਣਾ ਸ।

ਜਦ ਭਨ ੁ ਯਭੁਐ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਇਸ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤੀਂ ਫਯ ਯ
ਨਸੀੀਂ ਪਟਏ ਏਦਾ। ਅਸਬਆ ਏਯਸਦਆਂ-ਏਯਸਦਆਂ ੀ ਸਾਰਤ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ
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ਸ ਸਏ ੁ ਯਭੁਐ ਸਏਤਨਾ-ਸਏਤਨਾ ਅਯਾ ਭਨ ਨੂੰ ਯ ਐਰਾਯ ਏ ਆਣ ਏਯਤਾਯ
ਨਾਰ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਅਤ ਅੰਤ ਸਵਚ ਭਨ ਨੂੰ ਦਾ ਰਈ ਆਣ ਅਤ ਆਣ
ਭਾਰਏ ਦ ਸਵਚਏਾਯੀਂ ਏਿੱਢ ਏ ਭੁਏਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅਐੀਯ ਭਨ
ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਦੂਯ ਅਿੱਐਯਾਂ ਸਵਚ ੁ ਯਭੁਐ ਦੀ ਿੱਚ ਦੀ ਬਾਰ ਸਵਚ ਜਦ ੂਯੀ-ੂ ਯੀ
ਤਿੱਰੀ ਸ ਜਾਵ, ਜ ਰਿੱਬਣਾ ੀ, ਉਸ ੂ ਯ ਤਯ ਤ ਰਿੱਬ ਵ, ਉ ਵਰ ਸਯ ਰਾਬ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ ਸਏਉੀਂਸਏ ਸਯ ਏੁ ਝ ਰਿੱਬਣ ਵਾਰਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਸਐਆਰਾਂ
ਦੀ ੂਯੀ ੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸ ਜਾਣ ਨਾਰ ਸਐਆਰ ਦ ਯ ਝੜ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਸਯ ਉੱਡ
ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ, ਐਜ ਭੁਏ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਪਯ ਐਤਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਬਟਏਣਾ ਦਾ ਰਈ ਭੁਏ
ਜਾਂਦੀ ਸ, ੁ ਯਭੁਐ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਦ ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸੁੰਦਾ-ਸੁੰਦਾ ਏਯਤਾਯ ਯੂ
ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਛਏੜਰੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਭਨ ੂ ਯ ਤਯ ਤ ਭਯਦਾ ਸ, ਜਾਂ ਸਐਆਰ
ੂ ਯ ਤਯ ਤ ਉਜਣ ਫੰਦ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਇ ਤੀਂ ਸਸਰ ਭਨ ਸਏ ਨਾ ਸਏ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ
ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਏਸ ਸਏ ਸਐਆਰ ਸਏ ਨਾ ਸਏ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਉਜਦ
ਯਸਸੰਦ ਸਨ ਅਤ ੁ ਯਭੁਐ ਦੀ ਆਐਯੀ ਭੰਜ਼ਰ ਤਏ ਅਵਾਈ ਏਯਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।

ਨਸੀੀਂ, ਅਸਆਨਤਾ ਸਵਚ ਭਨ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਬਟਏਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਜਦ ਇਨਾਨ ਨੂੰ
ਆਣ ਰਬੂ ਦ ਸਭਰਣ, ਆਣ ਅਰ ਦ ਭਝਣ ਦੀ ਧੁਨ ਰ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਏੁ ਝ ਸਚਯ
ਅੜੀਆਂ ਤ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯ ਏ, ਭਨ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਸੀ, ਿੱਚ ਦੀ ਐਜ ਦਾ ਸ਼ਏ ਦਾ
ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਐਜੀ ਜਾਂ ਭੁਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਪਯ ਉ ਤਯਹਾਂ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਅਸਆਨੀ ਤ ਸਵਏਾਯੀ ਨੂੰ ਸਭਸ਼ਾ ਰਸ਼
 ਾਨ ਯਐਦਾ ਸ।
ਜਦ ਐਜੀ ਭਨ ਸਵਚ ਯਫ ਦ ਸਭਰਣ ਦਾ ਚਾਉ ਉਜ ਵ, ਤਦ ਇਸ ਭਨ ਸੀ
ਫੜੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਐਜੀ ਦੀ ਬਵਾਯ ਤੀਂ ਾਯ ਸਣ ਸਵਚ ੂਯਨ ਭਦਦ ਏਯਦਾ
ਸ।
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ਭਨ ਇਏ ਫੜੀ ਸ, ਜ ਉਰਟ ਏ ਆਣ ਭਾਰਏ ਨੂੰ ਡਫ ਵੀ ਏਦੀ ਸ ਅਤ
ਸਿੱਧੀ ਯਸਸ ਏ ਯ ਏਯਾਂਦੀ-ਏਯਾਂਦੀ ਸਏਨਾਯ ਵੀ ਰਾ ਏਦੀ ਸ।
ਭਨ ਦੀਆਂ ਅਨਏ ਸਾਰਤਾਂ ਫੰਧੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਅਨਏ
ਇਸ਼ਾਯ ਸਨ।
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ਫਿੱਚ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਐੁੀ ਐਡਣਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਤਯਹਾਂ- ਤਯਹਾਂ ਦ ਸਐਡਣ ਸਭਰਦ ਯਸਸਣ ਤਾਂ
ਫਿੱਚ ਨੂੰ ਐਾਣ, ੀਣ, ਸਸਨਣ ਤ ਣ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਸ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ। ਸਐਡਸਣਆਂ ਨਾਰ
ਐਡਸਦਆਂ ਫਿੱਚ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸਸ਼ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁਦ
ੰ ੀ। ੁ ਿੱਡੀਆਂ ਉਡਾਣ ਵਾਰ ਭੁਡ
ੰ  ਏਈ
ਵਾਯੀ ਫੰਸਨਆਂ ਤ ਚੜਹਦ ਅਤ ਏਠ ਟਦ ਅਤ ਸਜ਼ੰਦੀ ਨੂੰ ਐਤਯ ਸਵਚ ਾਂਦ ਦਐ
ਜਾਂਦ ਸਨ। ਆਤਸ਼ਫਾਜ਼ੀ ਨਾਰ ਐਡਣ ਵਾਰ ਭੁਡ
ੰ  ਏਈ ਵਾਯੀ ਅਿੱ ਰਵਾ ਫਸਸੰਦ ਸਨ,
ਯ ਐਡਣ ਨਸੀੀਂ ਸਟਦ। ਜਾਦ ਵੀ ਐਡਾਂ ਸਵਚ ੁਯਤ ਤ ੁਸਤਆਂ ਵੀ ਐਡਾਂ ਦ ਸੀ
ੁਪਨ ਰੀਂਦ ਸਨ।
ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਵਚ ਜੀਵ ਵੀ ਇਏ ਫਿੱਚ ਦੀ ਸਨਆਈੀਂ ਸ ਸਜ ਦੀ ਐਡ ਤ ਸਐਢਣ
ਇ ਦੀਆਂ ਭਨ ਤਰ
ੰ ਾਂ ਸਨ। ਭਨ ਤਰੰ ਏੀ ਸੁਦ
ੰ  ਸਨ? ਜ਼ਯਾ ਨਵਏਰ ਯੂ ਸ ਏ ਫਠ
ਜਾਵ ਅਤ ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟ ਏ ਉਡੀਏ, ਭਨ ਸਵਚ ਤਯਹਾਂ-ਤਯਹਾਂ ਦ ਸਐਆਰ ਉਜਣ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ
ਜਾਣ। ਸਯ ਸਐਆਰ ਭਨ ਦ ਾਸਭਣ ਇਏ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯ(mental
picture) ਦਾ ਏਯਾ। ਏਈ ਸਭਿੱਤਯ ਮਾਦ ਆਉਣ ਰ ਜਾਣ ਅਤ ਸਯ ਸਭਿੱਤਯ
ਦੀ ਮਾਦ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਸ਼ਏਰ, ਉ ਦ ੁ ਣ ਅਤ ਉ ਨਾਰ ਫੰਧ ਯਐਣ ਵਾਰੀਆਂ
ਮਾਦਾਂ ਤਵੀਯਾਂ ਭਨ ਦ ਾਸਭਣ ਆਉਣ ਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਏਦੀ ਏਈ ਦੁਸ਼ਭਨ
ਮਾਦ ਆ ਜਾਵਾ ਅਤ ਉ ਵਰੀਂ ਸੁੰਚੀਆਂ ਤਏਰੀਪਾਂ ਦੀ ਸਪਰਭ ਅਿੱਐਾਂ ਅਿੱ
ਸਪਯਨ ਰ ਜਾਵੀ।
ਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹ ਏ ਵੀ ਤੁੀੀਂ ਆਣ ਭਨ ਦੀ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਯਾ ਸਧਆਨ ਨਾਰ ਦਐ,
ਤਾਂ ਇ ਸਵਚ ਰਾਤਾਯ ਤਰੰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤ ਸਯ ਭਨ-ਤਰੰ
ਦ ਨਾਰ ਏਈ ਨਾ ਏਈ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯ ਫਣਦੀ ਸਦੀ।
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ਇਨਾਨ ਜ ਏੰਭ ਵੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਰਯ
 ਣਾ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸਐਆਰ
ਤਰੰ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਸਸਰ ਉਠਦੀ ਸ। ਪਯ ਇਸ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ
ਤਯਹਾਂ ਸਵਚਾਸਯਆਂ ਅੀੀਂ ਦਐਾਂ ਸਏ ਇਨਾਨ ਦ ਾਯ ਏੰਭ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਸਏ
ਵਰ ਉਜੀਆਂ ਭਨ ਤਰੰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਜੀਵ ਦੀ ਐੁਸ਼ੀ ਤ ਸ਼ੁਰ ਆਣੀਆਂ
ਭਨ ਤਰੰਾਂ ਨਾਰ ਐਡਣਾ ਸ। ਇਸ ਇਨਹਾਂ ਤੀਂ ਸਫਨਾਂ ਯਸਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ। ਇਸ ਭਨਤਰੰਾਂ ਜ ਚੰੀਆਂ ਸਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਐੁਸ਼ੀ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਜ ਭਾੜੀਆਂ ਸਣ ਤਾਂ
ਦੁਐੀ ਸ ਫਠਦਾ ਸ।
ਇਨਾਨ ਦੀ ਾਯੀ ਸਏਯਤ, ਇ ਦੀਆਂ ਸਵਚਾਯਾਂ, ਏਾਢਾਂ, ਤਯਿੱਏੀ ਤ ਏਾਭਮਾਫੀ
ਇ ਦ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਉਜਦੀਆਂ ਸਐਆਰ-ਤਰੰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਜਦ ਭਨ ਸਵਚੀਂ
ਅਸ਼ਾਂਤ ਤ ਵਯ-ਸਵਯਧ ਦੀਆਂ ਤਰ
ੰ ਾਂ ਉਜਣ, ਇਨਾਨ ੁ ਿੱ ਸਵਚ ਆ ਏ ਰੜਾਈ
ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ। ਜਦ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਭ ਤ ਸਏਯਾ ਦੀਆਂ ਤਰ
ੰ ਾਂ ੳਜਣ, ਤਾਂ ੁਰਾਸ
ਏਯਦਾ ਤ ਸਭਿੱਤਯ ਫਣਾਂਦਾ ਸ। ਇਨਾਨ ਦੀ ਾਯੀ ਏਾਯ ਇ ਦੀਆਂ ਭਨ-ਤਰੰਾਂ ਦ
ਆਯ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਐਡਾਂ ਸਵਚ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਗ਼ਰਤਾਨ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਫਿੱਚ ਨੂੰ ਸਆਣ ਭਾ
ਏੂ ਰ ਾ ਏ, ਰਾਈਵਟ ਭਾਟਯ ਯਐ ਏ ੁੰਦਯ ੁਤਏਾਂ ਐਯੀਦ ਏ, ਐਡਾਂ ਸਵਚੀਂ ਏਢ
ਏ ੜਹਾਈ ਸਵਚ ਾਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਏ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦ ਜ਼ਯੂਯੀ ਤ
ਰਾਬਵੰਦ ਾ ਤੀਂ ਜਾਣੂ ਸ ਏ ਐਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਡ ਤ ਇਰਭ ਸਾਰ ਏਯ ਏ ਵਿੱਡਾ ਆਦਭੀ
ਫਣ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਭਨ-ਤਰੰਾਂ ਦੀ ਐਡ ਸਵਚ ਰਤਾਨ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ
ੰਫਯ, ਅਵਤਾਯ ੁ ਯ ੂ ਅਤ ੀਯ ਆਤਭ-ਸਵਸਦਆ ੜਹਨ ਵਾਤ ਅਨਏਾਂ
ਤਯੀਸਏਆਂ ਸਵਚ ਏਦੀ ਡਯ ਏ, ਏਦੀ ਆ ਸਦਰਾ ਏ, ਏਦੀ ਰਾਬ ਸਦਐਾ ਏ, ਏਦੀ
ਸਝੜਏ ਏ, ਏਦੀ ਸਦਰਾਾ ਅਤ ਦਰਯੀ ਦ ਏ ਰਯਦ ਸਨ। ਸਆਣ ਭਾਸਆਂ ਦ ਆਐ
ਰ ਏ ਫਿੱਚਾ ਉਭਯ ਵਾਯਦਾ ਤ ੁਐੀ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ। ੁ ਯ ੂ ੀਯਾਂ ਦ
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ਆਐ ਰ ਏ ਜੀਵਨ ਬਤ ਰਾਤ ਏਯ ਏ ਜੀਵਨ-ਭਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਦਾ ਅਤ
ੂ ਯਨ ੁਯਐ ਦਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।
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ਸਜ ਵਰ ਭੁੰਦਯ ਸਵਚ ਤੁਾਨ ਆਇਆ ਸਵ, ਆਭਾਨ-ਆਭਾਨ ਸਜਡੀਆਂ
ਛਿੱਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਸਣ, ਸਵਾ ੀਂਏੜ ਭੀਰਾਂ ਦੀ ਯਤਾਯ ਨਾਰ ਵਿੱ ਯਸੀ ਸਵ, ਉ
ਵਰ ਜਸਾਜ਼ ਇਏ ੀਂਦ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਅਥਾਸ ਾਯ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤ ਉਛਰਦਾ ਸ। ਭੀਰਭੀਰ ਸਜਡੀ ਛਰ ਨਾਰ ਏਦੀ ਆਭਾਨ ਤਏ ਉਚਾ ਅਤ ਏਦ ਾਤਾਨ ਤਏ ਨੀਵਾਂ
ਉਠਦਾ ਤ ਸਡਦਾ ਸ। ਇੰਜ ਜਾਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਯਰੀਂ ਆ ਯਸੀ ਸ, ਤੂਪਾਨ ਏਦ ਫੰਦ
ਨਸੀੀਂ ਸਵਾ ਤ ਜਸਾਜ਼ ਦੀ ਐਯ ਨਸੀੀਂ। ਉ ਵਰ ਡਯ ਸ ਭੁਾਪਯ ਨੂੰ ਭੁੰਦਯ ਦੀ
ਸ਼ਾਂਤ, ੰਬੀਯ ਤ ਅਡਰ ਸਾਰਤ ਅੰਬਵ ਤ ੁਪਨਾ ਸਜਸੀ ਜਾਦੀ ਸ।
ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਐਰਤ(nature) ਭਝਣ ਵਾਰ ਏਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਜ
ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰਤ ਆਯਜ਼ੀ ਸ, ਦਾ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਨਸੀੀਂ। ਇਏ ਸਦਨ, ਦ ਸਦਨ,
ਦ ਸਦਨ ਭਯੀਂ ਆਣ ਆ ਝਿੱਐੜ ਫੰਦ ਸ ਜਾਵਾ, ਛਿੱਰਾਂ ਉਛਰਣੀਆਂ ਠਸਸਯ
ਜਾਣੀਆਂ ਅਤ ਜਸਾਜ਼ ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਤਹਾ ਤ ਆਣਾ ਫਾਏੀ ਯਸਸੰਦਾ ਪਯ ਅਡਰ
ਤਅ ਏਯਾ।
ਏਤਾਨ ਨੂੰ ਇਏ ਸਯ ਰ ਦਾ ਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਇਸ ਡਯਾਉਣੀ
ਸ਼ਏਰ, ਝਐੜ, ਸਵਾ, ਸਫਜਰੀ, ਫਾਯਸ਼, ਛਿੱਰਾਂ ਆਸਦ ਇਏ ਸਦਐਾਵਾ, ਯੀ ਤ ਵਾਧੂ
ਚੀਜ਼ ਸ, ਸਜ ਦਾ ਅਰ ਭੁੰਦਯ ਨਾਰ ਏਈ ਫੰਧ ਨਸੀੀਂ। ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸ ਸਏ
ਭੁੰਦਯ ਉਤੀਂ ਡਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤ ਫਯਾਇਆ ਸਇਆ ਸਦਣ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਆਣੀਆਂ ਸਠਰੀਆਂ ਤਸਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ਅਡਰ ਸ। ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸ ਸਏ ਭੁੰਦਯ
ਦ ਉਤਰ ਯਰ-ਰ ਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਭੁੰਦਯ ਦ ਸਠਰ ਸਸਿੱ ਨੂੰ ਤਾ ਤਏ ਨਸੀੀਂ, ਸਠੀਂ
ਭੁੰਦਯ ਦਾ ਇਏ ਾਯ, ਇਏ ਯ, ਅਡਰ ਤ ਸ਼ਾਂਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।
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ਭਨ(mortal mind)ਦੀ ਵੀ ਇੰਨ-ਸਫੰਨ ਇਸ ਸਾਰ ਸ, ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਇ
ਸਵਚ ਵੀ ਪੁਯਸਨਆਂ (thought waves)ਦ ਤੂਪਾਨ ਉਠਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ
ਤੂਪਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਸਸਯਾ ਸ਼ਏਰ ਦਐ ਏ ਇੰਜ ਬਾਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਸਐਆਰ, ਸਪਏਯ,
ਸਚੰਤਾ ਤ ਚ ਦ ਤੂਪਾਨ ਭਨ ਦਾ ਿੱਏਾ ਤ ਅਤੁਿੱਟ ਸਸਿੱਾ ਸਨ, ਇਨਹਾਂ ਤੀਂ ਏਦੀ
ਛੁਟਏਾਯਾ ਨਸੀੀਂ ਸਣਾ।
ਾਯ ੰਾਯ ਅੰਦਯ ਏੰਾਰ ਤੀਂ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਤਏ ਦ ਭਨ (mind) ਸਵਚ ਸਭਸ਼ਾ
ਪੁਯਸਨਆਂ ਦਾ ਤੂਾਨ ਆਇਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਇਥੀਂ ਤਿੱਏ ਸਏ ਇਨਾਨ ਆਣ ਭਨ
ਸਵਚ ਉਜਦੀਆਂ ਸਐਆਰ ਤਰੰਾਂ ਨੂੰ ਭਨ ਦਾ ਿੱਏਾ ਅੰ ਭਜਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ
ਇ ਤੂਾਨ ਨੂੰ ਸੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਅਤ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਬ ਤੀਂ ਵਡਾ ਸ਼ੁਰ ਭਝਦਾ ਸ।
ਯ ਸਜਸੜ ਭਨ ਯੂੀ ਭੁੰਦਯ ਦ ਤਯਾਏ ਤ ਫੜੀਆਂ ਦ ਏਤਾਨ ਸਨ, ਉਸ
ਭਨ ਦੀ ਜ਼ਾਸਸਯਾ, ਰਸ਼ਾਨ, ਡਾਵਾਂ-ਡਰ ਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਾਰਤ ਨੂੰ ਵਐ ਏ ਫਯਾਉੀਂਦ ਨਸੀੀਂ।
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਭਨ ਦੀ ਨਾਤਨ ਤ ਅਰੀ ਸਾਰਤ ਨਸੀੀਂ ਇਸ ਇ
ਦੀ ਆਯਜ਼ੀ ਤ ਜ਼ਾਸਸਯਾ ਸ਼ਏਰ ਸ ਅਤ ਬਾਵੀਂ ਉਤੀਂ ਭਨ ਸਏੰਨਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਯ ਆਵ,
ਇ ਦੀ ਤਸਸ, ਇ ਦ ਭੁਢ ਨੂੰ ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਤਸਸ ਜਾਂ ਸਠਰ ਸਸ ਵਾਂਯ ਉਯਰੀ
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ਫਯਾਸਟ ਦਾ ਤਾ ਤਏ ਨਸੀੀਂ। ਉਥ ਏਦ, ਆਸਦ ਜੁਾਸਦ ਤੀਂ ਤੂਾਨ ਨਾ
ਆ ਸਨ, ਨਾ ਆ ਏਦ ਸਨ। ਉਥ ਦਾ ਇਏ ਯ ਤ ਅਡਰ ਸਾਰਤ ਯਸਸੰਦੀ ਸ,
ਜ਼ਾਸਸਯਾਨਾ ਅਤ ਆਯਜ਼ੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਐ ਏ ਫਯਾਉੀਂਦ ਨਸੀੀਂ।
ਭੁੰਦਯ ਤ ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ ਫੜਾ ਪਯਏ ਇਸ ਸ ਸਏ ਭੁੰਦਯ ਸਵਚ ਆ ਤੂਾਨ
ਨੂੰ ਜਸਾਜ਼ ਦਾ ਏਤਾਨ ਯਏ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ, ਉ ਵਾਤ ਸਵਾ ਉਡੀਏਣ ਦ ਏਈ
ਚਾਯਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਜਦ ਏੁ ਦਯਤ ਤ ਸਨਮਭ ਅਨੁਾਯ ਸਵਾ ਫੰਦ ਸਵ, ਝਿੱਐੜ ਐਤਭ
ਸਵ, ਤਦ ਉਸ ਤੂਾਨ ਤੀਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਾ ਏਦਾ ਸ। ਯ ਭਨ ਯੂੀ ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਇਸ
ਸਾਰਤ ਨਸੀੀਂ, ਇ ਸਵਚ ਆਇਆ ਤੂਾਨ ਇਨਾਨ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਐੜਾ ਏਯ
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ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਤੂਾਨ ਨੂੰ ਯਏਣ ਦਾ ਵਿੱਰ ਸਜ ਦਾ ਜੀਅ ਏਯ ਸਐ ਏਦਾ ਸ।
ਭੁੰਦਯੀ ਤੂਾਨ ਅ ਭਰਾਸ ਫ-ਫ ਸੁੰਦ ਸਨ ਅਤ ਆਣ ਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ
ਉਡੀਏ ਏਯਨ ਦ ਸਯ ਏਈ ਰਾਸ ਨਸੀੀਂ ਦ ਏਦ, ਯ ਭਨ ਯੂੀ ਭੁੰਦਯ ਦ ਭਰਾਸ
ਜਾਂ ਤਯਾਏ ਇ ਤੀਂ ਐੁਦ ਵੀ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਾਯ ਛੁਟਏਾਯਾ ਾ ਏਦ ਸਨ ਅਤ
ਆਣ ਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਸਵ, ਆਜ਼ਾਦ ਏਯਾ ਏਦ ਸਨ।
ਬਾਵੀਂ ਭੁੰਦਯ ਦਾ ਤੂਾਨ ਇਨਾਨ ਏਰੀਂ ਯਸਏਆ ਨਸੀੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਯ
ਇਨਾਨ ਨ ਉਥ ਵੀ ਆਣੀ ਵਾਸ ਐੂਫ ਰਾਈ ਅਤ ਉਯਰੀ ਤਸ ਤ ਆ
ਤੂਾਨ ਤੀਂ ਫਚਣ ਵਾਤ ਤਾਐਯ ਸਏਸ਼ਤੀਆਂ ਈਜਾਦ ਏੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਜਸਨਾਂ ਸਵਚ
ਫਠ ਏ ਉਸ ਭੁੰਦਯ ਦੀ ਤਸਸ ਤਏ ਸੁੰਚ ਏ, ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਤੂਾਨ ਦ ਥਸੜਆਂ
ਤੀਂ ਫਚਾ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਯੂੀ ਭੁੰਦਯ ਸਵਚ ਆ ਤੂਾਨ ਤੀਂ ਫਚਣ
ਵਾਤ ਵੀ ਇਨਾਨ ਨ ਤਾ ਜਾਂ ਟੁਬੀ ਰਾ ਏ ਸਠਰੀ ਤਸਸ ਤਏ, ਸਜਥ ਤੂ ਾਨ ਦਾ
ਨਾਭ-ਸਨਸ਼ਾਨ ਨਸੀੀਂ, ਸੁੰਚਣ ਦੀ ਜੁਤੀ ਜਾਂ ਈਜਾਦ ਏਢੀ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਤਾਐਯ ਸਏਸ਼ਤੀ ਦ ਜ਼ਯੀ ਇਨਾਨ ਟੁਬੀ ਰਾ ਏ ਭੁੰਦਯ ਦ ਉ ਸਸ
ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏਦਾ ਸ, ਸਜਥ ਏਦੀ ਤੂਾਨ ਨਸੀੀਂ ਆਇਆ ਤ ਨਾ ਸੀ ਆ ਏਦਾ ਸ,
ਉਵੀਂ ਸਭਯਨ ਦੀ ਸਏਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਇਨਾਨ ਭਨ ਯੂੀ ਭੁੰਦਯ ਸਵਚ
ਟੁਬੀ ਰਾ ਏ  ਅਥਾਨ ਤ ਸੁੰਚ ਏਦਾ ਸ, ਸਜਥ ਨਾ ਏਦੀ ਪੁਯਨ ਯੂੀ ਤੂਾਨ
ਆਇਆ ਸ ਤ ਨਾ ਸੀ ਆ ਏਦਾ ਸ। ਸਜਥ ਨਾ ਭ ਸ, ਨਾ ਧਐਾ ਸ, ਨਾ ਚ, ਨਾ
ਸਚੰਤਾ, ਨਾ ਥੜ, ਨਾ ਸਫਭਾਯੀ, ਨਾ ਫੁਢਾਾ, ਨਾ ਭਤ। ਸਜਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਯਨਤਾ ਸ ਤ
ੂ ਯਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ-
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ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ‘ਭਨ’ ਇਨਾਨ ਅੰਦਯ ਇਏ
ਉਸ ਇੰਦਯਾ ਸ, ਸਜਸੜਾ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਰੁਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੀਂ ਦਾ ਦੂਯ ਤ ਸਵਛੜੀ
ਯਐਦਾ ਸ। ਸਯ ਵਰ ‘ਭਨ’ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਸਏ  ਆਸਯ ਰਾਈ ਯਐਦਾ ਸ ਸਏ ਉ
ਨੂੰ ‘ਭਨ’ ਦੀਆਂ ੁ ੰਝਰਾਂ ਤੀਂ ਸਨਏਰਣ ਦਾ ਸਐਆਰ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ। ਜ ਸਏ ਨੂੰ
‘ਭਨ’ ਦੀਆਂ ਅੜਨੀਆਂ ‘ਚੀਂ ਸਨਏਰਣ ਦਾ ਸਐਆਰ ਆਵ ਵੀ ਤਾਂ ‘ਭਨ’ ਉ ਨੂੰ
ਆਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੀਂ ਸਨਏਰਣ ਦੀ ਸਵਸਰ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਸਦਨ ਯਾਤ, ਅਿੱਠ ਸਸਯ
ਇਨਾਨ ‘ਭਨ’ ਦੀ ੁ ਰਾਭੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਯ ਸਏਉੀਂਸਏ ਉ ਨੂੰ ‘ਭਨ’ ਤੀਂ ਯ ਸਯ
ਸਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਆਨ ਨਸੀੀਂ, ਇ ਏਯ ਏ ੁ ਰਾਭੀ ਨੂੰ ਸੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਭਝਦਾ ਅਤ
ਫਾਵਜੂਦ ਅਨਏ ਰਏਾਯ ਦ ਦੁਐ ਬਣ ਦ ‘ਭਨ’ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਆਯ ਏਯਦਾ
ਤ ਜਿੱਪ ਭਾਯਦਾ ਸ। ਜ਼ਯਾ ਯ ਨਾਰ ਇਨਾਨ ਦ ਜੀਵਨ ਉਤ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ ਤਾਂ ਤੁੀੀਂ
ਜਨਭ ਤੀਂ ਰਏ ਭਤ ਦ ਸਦਨ ਤਏ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ‘ਭਨ’ ਦੀ ਅਧੀਨੀ ਸਵਚ
ਭਾਂ ੁ ਜ਼ਾਯਸਦਆਂ ਦਐ।
‘ਭਨ’ ਇਨਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਸ਼ਾਂ ਫਾਸਯ ਭੁਐੀ ਯਐਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼
ਏਯਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਅਿੱਐਾਂ ਥਾਣੀ ਫੜੀ ਸਦਰਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਦਐਾਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਦੁਨੀਆਂ
ਸਵਚ ਆਭਾਨ, ਚੰਦ, ੂਯਜ, ਅਨਏ ਸਤਾਯ, ਸਰਥਵੀ ਅਤ ਸਰਥਵੀ ਉਤ ਭਦਾਨ,
ਸਾੜ, ਦਸਯਆ, ਭੁੰਦਯ, ਜੰਰ, ਯਸਤਾਨ, ਚਭਨ ਅਤ ਅਨਏ ਸਏਭ ਦ
ਇਨਾਨ, ੰਛੀ ਅਤ ਜਾਨਵਯ ਸਨ। ਇ ਤੀਂ ਅਿੱ ‘ਭਨ’ ਇਨਾਨ ਅੰਦਯ ਅਣਿੱਤ
(ਸਉਭੀਂ) ਦਾ ਏਯ ਏ ਉ ਨੂੰ ਆਐਦਾ ਸ ਸਏ ਦਐ ਇਸ ਤਯਾ ਦਸ਼ ਸ, ਇਸ ਤਯੀ
ਏਭ ਸ, ਇਸ ਤਯਾ ਸ਼ਸਸਯ ਸ, ਇਸ ਤਯਾ ਭਸਰਾ ਅਤ ਇਸ ਤਯਾ ਯ ਸ। ਯ ਦ
ਅੰਦਯ ਸਪਯ ‘ਭਨ’ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਦਦਾ ਸ, ਸਏ ਇਸ ਤਯਾ ਸਤਾ ਸ, ਇਸ ਤਯੀ ਭਾਤਾ
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ਸ, ਇਸ ਤਯ ਬਣ-ਬਯਾ ਸਨ, ਇਸ ਤਯ ਸਯਸ਼ਤਦਾਯ ਸਨ, ਇਸ ਤਯ ਸਭਿੱਤਯ ਦਤ
ਸਨ। ਇਥ ਸੀ ਫਿੱ ਨਸੀੀਂ, ‘ਭਨ’ ਆਣੀ ਏੜ ਨੂੰ ਵਧਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ ਵਾਤ
ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਸਏ ੁੰਦਯ ਯਤ ਅਤ ਯਤ ਨੂੰ ਸਏ ੁੰਦਯ ਭਯਦ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ
ਜਏੜਦਾ ਸ। ਆਦਭੀ ਅਤ ਯਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏਯਾ ਏ ਉਸਨਾਂ ਤੀਂ ਰਾਦ ਦਾ
ਏਯਾਂਦਾ ਸ ਅਯ ਉ ਰਾਦ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਾਯੀ ਉਭਯ ਰਤਾਨ
ਯਐਦਾ ਸ। ਫਿੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਾਰਣਾ, ੜਹਾਣਾ, ਰੜਸਏਆਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ਾਯ ਸਦਵਾਣਾ,
ਰੜਏੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏਯਨਾ, ਸਪਯ ਤਯ ਤਯੀਆਂ, ਦਸਤਯ ਦਸਤਯੀਆਂ ਦ ਦੁਐ ੁਐ ਦਾ ਬਾਈਵਾਰ ਫਣਨਾ, ਏਈ ਤਯੀਏ ਸਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨਾਰ ‘ਭਨ’ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਾਯੀ
ਉਭਯ ਆਣ ੰਜ ਤੀਂ ਸਨਏਰਣ ਨਸੀੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਇ ਾਯੀ ਐਡ ਸਵਚ ‘ਭਨ’ ਜੀਵ ਦ
ਾਸਭਣ ਇਏ ਆਦਯਸ਼ ਯਐਦਾ ਸ ਸਏ ਜ ਤੂੰ ਭਯ ਭਯ ਰਾ ਯਸੀਂ ਤਾਂ ਭੀਂ ਤਨੂੰ ਯਭ
ੁਐੀ ਏਯ ਸਦਆਂਾ, ਾਯ ਾਸਆਂ ਵਰੀਂ ੂ ਯਨ ੁਐੀ ਫਣਾ ਦਵਾਂਾ। ਇਨਾਨ
(ਜੀਵ) ਸਵਚ ਸਏਉੀਂਸਏ ੂਯਨ ੁਐੀ ਸਣ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਏੁ ਦਯਤੀ ਤਯ ਤ ਸ, ਉਸ ‘ਭਨ’
ਦ ਰਾਸਯਆਂ ਉਤ ਇਏ ਨਸੀੀਂ ਅਨਏ ਜਨਭ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਭਨ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ੁਐੀ
ਫਨਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਾ ਦ ਏ ਇ ਤੀਂ ਏਈ ਸਬਆਨਏ ਉਦਰਵ, ਾ ਅਤ ਅਯਾਧ
ਏਯਾਂਦਾ ਸ। ਛਰ ਪਯਫ, ਧਐ, ਚਯੀਆਂ, ਡਾਏ, ਐੂਨ ਬ ਏੰਭ ਇਨਾਨ ‘ਭਨ’ ਦ
ਭਯ ਰ ਏ ਇ ਰਈ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਭਤਾਂ ਇੰਜ ਏੀਸਤਆਂ ਭੀਂ ੂਯਨ ੁਐੀ ਸ
ਜਾਵਾਂ।
ਭਨ ਦਾ ੁ ਰਾਭ ਸ ਏ ਜਦ ਇਨਾਨ (ਜੀਵ) ਏਈ ਜਨਭ ਬਟਏ ਏ ਵੀ ਦਐਦਾ
ਸ ਸਏ ਉਸ ਯਭ ੁਐੀ ਨਸੀੀਂ ਸਇਆ, ਤਾਂ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ‘ਭਨ’ ਦੀ ਅਵਾਈ
ੰਫੰਧੀ ਸ਼ਿੱਏ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ‘ਭਨ’ ਦ ਜਾਰ ਨੂੰ ਇਏ ‘ਬਵਾਯ’ ਜਾਂ ਬਬੀਤ ਭੁੰਦਯ ਭਝਦਾ ਸ ਅਤ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਏਵੀਂ ਭਯੀ ‘ਭਨ’ ਦ ਸਥੀਂ ਐਰਾੀ ਸਵ
ਅਤ ਭਨੂੰ ਉਸ ੂਯਨ ੁਐ ਸਭਰ ਸਜ ਦ ਇਏਯਾਯ ‘ਭਨ’ ਏਯਦਾ ਸਯਸਾ ਸ ਯ ਦ
ਨਸੀੀਂ ਸਏਆ। ਜਦ ਉ ਦ ਅੰਦਯੀਂ ਇਸ ਅਯਦਾ ਸਨਏਰਣੀ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਵ168
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ਤਦ ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਇਨਾਨ ਸਪਯ ਧਯਭ ਦੀ (ਆਤਭ ਸਵਸਚਆ ਦੀ) ਚ
ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸਾਇਤਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਅਤ ੁ ਯ ੂ ੀਯਾਂ ਦੀ ਚ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ਯਨ
ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਸਪਯ ਉਸ ‘ਧਯਭੀ’ ਅਐਵਾਣਾ ਨਸੀੀਂ ਚਾਸੁੰਦਾ ੀਂ ਫਨਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ।
ਾ ਵਡਬਾਾ ੁਯਸ਼ ਜਏਯ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ
ਾਸਸਫ ਦ ਸ਼ਾਐਾਤ ਯੂ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਏੜ ਰਵ, ਸਨਯਭਾਣ ਸ
ਏ ਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹ ਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦ ਸਵਤਯ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਝਣ ਦੀ
ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਤਾਂ ਥੜ ਅਯ ਅੰਦਯ ਸੀ ਉ ਦ ਸਨਸਚਆਂ ਤ ਸਖ਼ਆਰਾਂ ਸਵਚ ਫੜੀ
ਤਫਦੀਰੀ ਆਉਣ ਰ ਜਾਵੀ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਉ ਨੂੰ ਬ ਤੀਂ ਸਸਰ ਇਸ ਭਝਾਣ ਸਏ ਯਭ
ੁਐ (complete happiness) ਭਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਅਤ ਸਜ
ਜਹਾ ਤ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਸਵ ਸੀ ਨਾ, ਉ ਜਹਾ ਤੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਏਯੜਾਂ ਾਰ ਰਿੱਬਣ ਉਤ
ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰ ਏਦੀ। ਇ ਏਯ ਏ ਉ ਸਐ ਦੀ ਅਜ ਤਿੱਏ ‘ਭਨ’ ਦ ਭਯ ਰਿੱ
ਏ ‘ਭਨ’ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ‘ੂਯਨ ੁਐ’ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯਨੀ ਉ ਦੀ ਬਾਯੀ ਰਤੀ ੀ।
ੂ ਯਨ ੁਐ ਅਰ ਸਵਚ ‘ਭਨ’ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ੀਂ ਭਨ ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੀਂ ਯਹ,
ਜ ਆਤਭਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸ, ਉ ਸਵਚ ਸ।
ਜਦ ਸਿੱਐ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਾੀਂ ਸਨਯਭਾਣ ਸ ਏ ੁਛ ਸਏ ਸ ਿੱਚ
ਾਤਸ਼ਾਸ! ਭੀਂ ਤਾਂ ਸਜਥੀਂ ਤਏ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ ਏਦਾ ਸਾਂ ਭਨ ਅਤ ਉ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੀ ਦਐਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਿੱਚ ਾਤਸ਼ਾਸ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ, ਸਿੱਐ ਨੂੰ ਦਣ ਸਏ
‘ਆਤਭਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫਾਸਯ-ਭੁਐੀ ਨਤਯਾਂ ਨਾਰ, ਤਯੀਆਂ ਇਸਨਾਂ ਅਿੱਐਾਂ ਨਾਰ ਨਸੀੀਂ
ਸਦ ਏਦੀ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਸ ਤਯ ਫਾਸਯ ਨਸੀੀਂ ਫਰਸਏ ਤਯ ਅੰਦਯ ਸ। ਇ ਰਈ ਤਨੂੰ
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ਆਣ ਅੰਦਯ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਐਣ ਰਈ ਆਣੀ ਨਜ਼ਯ ਨੂੰ ਅੰਦਯ ਭੁਐੀ ਜਾਂ ਅੰਦਯ ਨੂੰ
ਦਐਣ ਵਾਰੀ ਫਨਾਣਾ ਵਾ।
ਨਜ਼ਯ ਨੂੰ ਅੰਦਯ ਭੁਐੀ ਫਨਾਉਣ ਵਾਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਐ ਨੂੰ ਨਾਭਏਭਾਈ ਜਾਂ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਸਪਾਯਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ। ਭਨ ਸਜਸੜਾ ਸਯ ਵਰ ਫਾਸਯ
ਜਤ ਸਵਚ ਉਡਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਐਰਣਾ
ਸਐਦਾ ਸ। ਜਦ ਇ ਨੂੰ ਫਾਸਯ ਉਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਐਰਣਾ ਆ ਜਾਵ,
ਤਾਂ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਦਦ ਸਨ, ਸਏ ਜ਼ਯਾ ਯ ਨਾਰ ਵਐ, ਇਸ
ਤਯਾ ਭਨ ਦਯਅਰ ਏੀ ਚੀਜ਼ ਸ? ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਭਨ ਨਾਭ ਜਾ ਦ ਆਯ ਐਰੀਂਦਾ
ਜਾਵ ਅਤ ੁ ਯਸਐ ਇ ਭਨ ਨੂੰ ਦਐਣ ਰ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਦਦ ਸਨ, ਸਏ ਇਸ ਤਯਾ ਭਨ, ਜ ਤਨੂੰ ਅਨਏ ਜਨਭ ਤੀਂ ਫਾਸਯ-ਭੁਐੀ ਸ
ਏ ਬਟਏਾ ਸਯਸਾ ੀ, ਦਯਅਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਅਤ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ
ਤੀਂ ਅਨਜਾਣ ਸਣ ਏਯ ਏ, ਯਭ ੁਐ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਆਣ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਰਿੱਬਦਾ ੀ
ਅਤ ਰਤਪਸਸਭੀ ਸਵਚ  ਏ ਤਨੂੰ ਦਾ ਰਤਪਸਸਭੀ ਜਾਂ ਰਤ ਸਨਸਚਆਂ ਸਵਚ
ਬਟਏਾਂਦਾ ਸਯਸਾ ਸ। ਇ ਦੀ ਅਰੀਅਤ ਇ ਦਾ ਭੂਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਆ ਸ।

– 441
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਜਦ ਆਣ ਭਨ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ੁਯਐ ਸਦ ਵ, ਸਪਯ ੁ ਯਭੁਐ
‘ਭਨ’ ਦੀਆਂ ਰਾਂ ਨਸੀੀਂ ੁਣਦਾ, ਭਨ ਦੀਆਂ ਯਾਵਾਂ, ਸਨਸਚਆਂ ਅਤ ਯਸਸਨੁਭਾਈ
ਉਤ ਮਏੀਨ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ, ੀਂ ਭਨ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਸਫਯਾਜਣ ਵਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਤੀਂ
ਆਣੀ ਬ ਅਵਾਈ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ੰਤ ਤੀਂ ਉਜੀ
ਭਝ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਦਐ ਦਐ ਏ ਅਚਯਜ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ
170

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ
ਸਜਥ ਉਸ ਭਨ ਦ ਭਯ ਰ ਏ ਫੜਾ ਏਭਜ਼ਯ, ਅਧੀਨ ਤ ਰਾਚਾਯ, ਾ, ਦੁਐ,
ਫੀਭਾਯੀ ਤ ਭਤ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਸੁੰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ੀ, ਉਥ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਭਯ ਰ ਏ
ਯਭ ੁਐੀ, ਯਭ ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਸਨਯਬਉ, ਸਨਯਵਯ ਅਤ ਅਏਾਰ ਸ ਸਆ ਸ।
ਨਾਭ ਦੀ ਏਭਾਈ ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਵਧ ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਭਨ ਏਭਜ਼ਯ ਸੁੰਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਜਦ ਇ ਦੀ ੁ ਯਸਐ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਸਵਚ ਏਈ ਭਸਿੱਤਤਾ ਅਤ
ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਏਾ ਭਨ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ੁ ਯਸਐ ਦ ਭਨ ਨੂੰ
ਏਭਜ਼ਯ ਏਯ ਏ ਇਏ ਸਦਨ ਉੱਏਾ ਭਾਯ ਸਦੰਦਾ ਸ ਤ ਭਨ ਦੀ ਭਤ ਸਵਚ ਸੀ ੁ ਯਸਐ
ਨੂੰ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਦੀਵੀ ੰਤ ਨੀਫ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਜਦ ਭਨ ਏਭਜ਼ਯ ਸ ਜਾਵ
ਤਾਂ ਏਦੀ ਏਦੀ ਇਸ ੁ ਯਸਐ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਸਵਚਏਾਯੀਂ ਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ
ੁ ਯਸਐ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਏ ਸਨਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਜਦ ਨਾਭ ਏਭਾਈ ਦ
ੰੂਯਨ ਸਣ ਉੱਤ ਭਨ ਉੱਏਾ ਭਯ ਜਾਵ, ਤਾਂ ੁ ਯਸਐ ਅਤ ਉ ਦ ਏਯਤਾਯ ਦਾ
ਿੱਏਾ ਤ ਦੀਵੀ ਸਭਰਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ੁ ਯਭੁਐ ਆਣ ਅੰਦਯ ‘ਭਨ’
ਦੀ ਯ-ਸਾਜ਼ਯੀ ਨਾਰ ਆਈ ਭਸਾਨ ਤਫਦੀਰੀ ਨੂੰ ਵਐ ਵਐ ਏ ਸਵਦਾ ਤ ਰੰਨ
ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦਾ ਰੂੰ ਰੂੰ ਐੜ ਸਵਚ ਆ ਏ ਆਐਦਾ ਸ-
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ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਰਿੱਏ ਸ ਏ ਜਦ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਫਯਾਜਣ ਵਾਰੀ ਸਤੀ
ਾਐਸ਼ਾਤ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣ ਰ ਵ ਤਾਂ ਏਈ ਸਭਯਨ ਅਸਫਆੀ ਇ ਨੂੰ ਆਐਯੀ
ਅਵਥਾ ਭਝਣ ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਬਾਵੀਂ ਇਸ ਅਵਥਾ ਫੜੀ ਉੱਤਭ ਅਤ ੁਬਾ ਸ
ਯ ਇ ਨੂੰ ਆਐਯੀ ਅਵਿੱਥਾ ਭਝਣਾ ਰਤੀ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ, ੁ ਯਭੁਐ ਦਾ ਆਦਯਸ਼ ਿੱਚ
ਨਾਰ ਇਏ-ਸਭਏ ਸ ਏ, ਿੱਚ ਸਵਚ ਭਾਣਾ ਸ, ਇ ਰਈ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ
ਆਣਾ ਆਦਯਸ਼ ਦਾ ਅਿੱਐਾਂ ਾਸਭਣ ਯਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਸਸਰ ਪੁਯਨਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਫਯਦਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ
ਯਿੱਫ ਦੀ ਜ ਸ਼ਏਰ ਚਾਸ ਅਿੱਐਾਂ ਅ ਸਰਆ ਏ, ਸਜੰਨਾਂ ਸਚਯ ਚਾਸ ਐਸਰਆਯ ਏਦਾ
ਸ। ਏਈ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਇ ਨੂੰ ਸੀ ਅਐੀਯ ਅਵਥਾ ਭਝ ਰੀਂਦ ਸਨ। ਯ
ਸਜ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਅਸਬਆ ਰਾਤਾਯ ਜਾਯੀ ਯਸ ਅਤ ਸਜ ਦੀਆਂ
ਅੰਦਯਰੀਆਂ, ਚ ਦੀ ਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਅਯਦਾਾਂ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ, ਉ ਨੂੰ ਏਯਤਾਯ
ਅਰ ਯੂ ਸਵਚ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦਾ ਸ।

-281

-1002
ਏਯਤਾਯ ਨੂੰ ਆਣ ਅਰ ਯੂ ਸਵਚ ਦਐ ਰਣ ਨਾਰ ਵੀ ਫੰਦੀ ਜਾਂ ਬਜਨ ਜਾਂ
ਸਭਯਨ ਐਤਭ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣ ਪਯ ਸਵਚ ਅਜ ਫਸੁਤ
ਅ ਜਾਣਾ ਫਾਏੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।
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ਯਿੱਫ ਦ ਅਰ ਯੂ ਨੂੰ ਦਐਣ ਭਯੀਂ, ਉ ਯੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਾਣ, ਉ ਨੂੰ
ਭਝਣ ਅਤ ਉ ਦ ੁਬਾਅ ਤੀਂ ਵਾਸਏਪ ਸਣ ਸਵਚ ਏਾਪੀ ਭਾਂ ਰਦਾ ਸ। ਇਥ
ਸੁੰਚ ਏ ਅਸਬਆੀ ਦਐਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਇਏ ਨਵਾਂ ਚਟਯ ਜਾਂ
ਏਾਂਡ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਇਆ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਅਰ ਯੂ ਸਜਉੀਂ-ਸਜਉੀਂ ਅਸਬਆ ਵਧ, ਯਜ਼-ਯਜ਼
ਦਐਣ ਨਾਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ੁੰਦਯ ਤ ਸਦਰਏਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਨਵੀਂ ੁਯਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਰੀ ਵਾਯ ਦਐਣ ਨਾਰ ਉਸ ਯਾ ਯਾ ਰਦਾ
ਸ, ਯ ਉ ਨੂੰ ਯਜ਼-ਯਜ਼ ਸਭਰਣ ਨਾਰ, ਉ ਨਾਰ ਰਫਾਤ ਦ ਐੁਰਹ ਜਾਣ ਨਾਰ, ਉ
ਦ ਏਰ ਸਯ ਵਰ ਯਸਸਣ ਨਾਰ, ਉਸ ਯਾ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਯਜ਼-ਯਜ਼ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦਾ-ਏਯਦਾ ਉ ਦਾ ੂ ੜਹਾ
ਸਭਯਾਜ਼ ਤ ਏਦੀ ਨਾ ਸਵਛੜਨ ਵਾਰਾ ਸਭਿੱਤਰ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।

– 87
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਯਿੱਫ ਜੀ ਨਾਰ ਸਸਰ ਸਸਰ ਯਚਾ ਣ ਸਵਚ ਏਾਪੀ
ਭਾਂ ਰਦਾ ਸ, ਸਜ ਦਾ ਏਾਯਣ ਇਸ ਸੁਦ
ੰ ਾ ਸ ਸਏ ਯਿੱਫ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏ ਸੁੰਚ ਏ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਸਸਰ ਬ ਤਜਯਸਫਆਂ ਨਾਰੀਂ ਵਐਯੀ ਤ ਅਜੀਫ
ਸਾਰਤ ਦਐਦਾ ਸ, ਸਜ ਸਾਰਤ ਅਨੁਾਯ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆਦਤ ਢਾਰਣੀ ੀਂਦੀ ਸ।
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਅਚਰ, ਅਫਦਰ (ਫਯ ਤਫਦੀਰੀ ਦ) ਯੂ ਦਾ ਇਏ ਯ ਸਵਚ
ਸਦਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏ ਸੁੰਚਣ ਵਾਤ, ਇ ਨੂੰ ਦਐਣ ਵਾਤ ਅਤ ਇ
ਦ ਨਾਰ ਯਚਾ ਾਣ ਵਾਤ, ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣ ਫਸੁਤ ਾਯ ਸਖ਼ਆਰਾਂ,
ਸਨਸ਼ਸਚਆਂ, ਅੰਦਾਸਜ਼ਆਂ ਤ ਯਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਆ ਏਯਨਾ ੀਂਦਾ ਸ।
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-86
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਅਣ ਪੁਯਨ ਦੀ ਜ਼ਫਯਦਤ ਤਾਏਤ ਨੂੰ ਸਪਯ ਫਨਾਣਾ ੀਂਦਾ ਸ
ਸਏਉੀਂਸਏ ਜ ਇੰਜ ਨਾ ਏੀਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਅਰ ਤ ਸਜਉੀਂ ਦਾ ਸਤਉੀਂ ਯੂ
ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ, ੀਂ ਆਣ ਪੁਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਜਾਂ ਏਰਨਾ ਨਾਰ ਫਸਣਆ
ਯੂ ਸੀ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ, ਇ ਰਈ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣ ਪੁਯਨ ਦਾ
ੂ ਯਨ ਸਤਆ ਏਯ ਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਜਾ ਉਸ ਸ ਤਾ ਦਐਣ ਦਾ ਆਦੀ ਫਣਨਾ
ੀਂਦਾ ਸ।
ਇ ਤੀਂ ਅਰੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ, ਸਜ
ਨਾਰ ਸਏ ਸੁਣ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਸਨਵਾ ਏਯਦਾ ਸ, ੁਬਾਅ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝਣਾ
ੀਂਦਾ ਸ। ਨਵੀੀਂ ਇਤਰੀ ਆਣ ਤੀ ਨੂੰ ਸਸਰ ਦਐ ਏ ਯਾਨ ਰਤੀਤ ਏਯਦੀ ਸ,
ਯ ਏੁ ਝ ਭਾਂ ਤੀ ਨਾਰ ਯਸਸ ਏ ਉ ਦੀ ਉਰਾਭ ਅਵਥਾ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ
ਉਸ ਤੀ ਦ ੁਬਾ ਤੀਂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਵਾਸਏਪ ਸਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯਦੀ ਸ। ਜਦ ਤੀ ਦਾ ੁਬਾਅ
ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਰਵ ਪਯ ਤੀ ਦ ੁਬਾਅ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ ਏ ਤੀ ਨੂੰ
ਰੰਨ ਏਯਦੀ ਸ ਅਤ ਅਖ਼ੀਯ ਸਵਚ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਤੀ ਦ ਯ ਦੀ ਯਾਣੀ
ਫਣਦੀ ਸ। ਸਫਰਏੁ ਰ  ਤਯਹਾਂ ਸੀ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਵਐ ਵਐਯੀਆਂ ਚਾਯ
ਅਵਥਾਵਾਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਤੀ ਰਭਾਤਭਾ ਸਜਉੀਂ ਦਾ
ਸਤਉੀਂ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਰਤਿੱਐ ਸਦਦਾ ਸ, ਦੂਜੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅਸਬਆੀ, ਤੀਰਭਾਤਭਾ ਦ ੁਬਾਅ ਤੀਂ ਵਾਸਏਪ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਤੀਯੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅਸਬਆੀ ਤੀਰਭਾਤਭਾ ਦ ੁਬਾਅ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਚਥੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਉਸ
ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ ਏ ਦਾ ਰਈ ਿੱਚ ਸਵਚ ਭਾ ਜਾਣ ਦ ਮ ਫਣਦਾ ਸ।
ਇਸ ਰਐ  ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਦੀ ਵਾ ਵਾਤ ਸਰਸਐਆ ਸਆ ਸ ਜ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਆਣੀ ਪੁਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਸਜ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਦਐਣਾ ਚਾਸੁਣ,
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ਦਐ ਯਸ ਸਨ ਜਾਂ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ ਏ ਯਿੱਫ ਨੂੰ ਸਜਉੀਂ ਤਾ ਸਤਉੀਂ ਆਣ
ਅਰੀ ਤ ਏਦੀਭੀ ਯੂ ਸਵਚ ਦਐਣ ਰ  ਸਨ।  ਅਸਬਆੀਆਂ ਦ
ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਫਨਤੀ ਸ ਸਏ ਇਥ ਅੜ ਏ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਯ ਐਤਭ ਨਸੀੀਂ ਸਵ
 ਾ,
ੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਬ ਜੀਵ-ਣ ਦੀਆਂ ਭਰਾਂ ਨੂੰ ਏਿੱਢ ਏ ਸਯੀ ਯੂ
ਦੀ ਸਤਆਯੀ ਸਵਚ ਅਤ ਏਾਪੀ ਭੀਂ ਦੀ ਖ਼ਤ ਏਸਸ਼ ਰਈ ਸਤਆਯ ਸਣਾ ਵਾ।
ੁ ਯਭੁਐ ਦੀ ਆਖ਼ਯੀ ਉਭੰ ਸਯੀ ਯੂ ਸਵਚ ਭਾਣਾ ਸ, ਅਤ ਇਸ ਸਨਸ਼ਾਨਾ
ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਦਾ, ਆਣ ਾਸਭਣ ਯਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
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ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚੀਂ ਰੰ ਏ, ਅਸਬਆੀ
ਨੂੰ ਜ ਆਣ ਪੁਯਸਨਆਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਫੰਦ ਏਯਨਾ ਆ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਉਸ
ਫਾਸਯ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੀਂ ਆਣੀ ੁਯਤ ਸਐਿੱਚ ਏ ਅੰਦਯ ਚਰ ਯਸੀ ਟਨਾ-ਯ ਨੂੰ ਸੁ
ਨਾਰ ਦਐਣਾ ਅਯੰਬਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਤਦ ਇਸ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਦ
ਯਆਂ(Currents) ਚਰ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਇਏ ਸਠਾਂ ਤੀਂ ਉੱਤ ਜਾਂ ਉੱਤ ਤੀਂ ਸਠਾਂ ਅਤ
ਦੂਜੀ ਅੰਦਯ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਜਾਂ ਫਾਸਯ ਤੀਂ ਅੰਦਯ ਚਰ ਯਸੀ ਸ।
ਸਸਰੀ ਯਅ ਵਾਾਂ ਦ ਚਰਣ ਨਾਰ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਵਾ ਸਠਾਂ ਜਾਂਦ ਸਨ,
ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਸਠਾ ਐਰ ਏ ਪਯ ਉਤਾਂਸ ਨੂੰ ਆਉੀਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਠਾਂ ਤ ਉਤਾਂਸ ਵਾਾਂ
ਦਾ, ੜਾ ਚਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਇਏ ਸਛੰਨ ਬਯ ਬੀ ਐੜਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਅਸਬਆੀ ਇ
ੜ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ‘ਸ਼ਫਦ’ ਦਾ ਜਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਆਣੀਆਂ ਬ ਸਖ਼ਆਰ-ਤਰੰਾਂ ਤੀਂ
ਐਸਸੜਾ ਛੁਡਾ ਏ ਵਾਾਂ ਦ ਸਠਾਂ ਉਤ ਦ ੜ ਨਾਰ, ੁਯਤ ਏਦ ਸਠਾਂ ਏਦ ਉਤ ਝੂਟ
ਰੀਂਦੀ ਸ। ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਇਸ ਵਾ ਸਰ-ਸਰ ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਸਠਾ ਜਾ
ਏ ਵੀ ੁਯਤੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਚਯ ਐਰ ਏਦੀ ਸ ਤ ਉਤ ਆ ਏ ਵੀ ਇ ਐਰਣ ਸਵਚ
ੁਯਤ ਨੂੰ ਡਾਸਢਾ ਵਾਦ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏਉੀਂਸਏ ੁਯਤ ਦ ਐਰਣ ਭੀਂ ਭਨ ਆਣ
ਆ ਸਵਚ ਐਰੀਂਦਾ ਤ ਆਣ ਨਾਰ ਸਫਯਾਜ ਯਸ ਫਰਸਭ ਨਾਰ ਛੀਂਸਦਾ ਤ ਫਰਸਭ ਦ
ਭਸਾਂ ਆਨੰਦ ਤੀਂ ਵਾਸਏਪ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਵਾਏਪੀਅਤ ਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ
ਆਉੀਂਦੀ ਸ। ਵਾ ਸਜਉੀਂ-ਸਜਉੀਂ ਸਰ- ਸਰ ਸੁਦ
ੰ  ਜਾਣ ਜਾਂ ਠਸਸਯ-ਠਸਸਯ ਏ ਆਉਣ
ਸਤਉੀਂ-ਸਤਉੀਂ ਵਾਦ ਦੀ ਅਚਯਜਤਾ ਤ ਤੀਐਣਤਾ ਵਧਦੀ ਸ।
ਇਸ ਵਾਦ ਇਥੀਂ ਤਏ ਵਧਦਾ ਸ ਸਏ ਭਨ ਭਤਵਾਰਾ ਸਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ
ਇ ਭਤਵਾਰ-ਨ ਸਵਚ ਵਾਾਂ ਨਾਰ ਸਠਾਂ ਉਤ ਜਾਣਾ ੰਦ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ। ੀਂ
ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਏ ਥਾਂ ਤ ਐੜਾ ਸ ਏ ਇਏ ਭਸਾਂ ਵਾਦ ਜਾਂ ਭਸਾਂ-ਯ ਨੂੰ ੀਵੀ
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ਜਾਵ। ਸਜਵੀਂ ਝੂਠੀ ਭਦ ੀਣ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਸ਼ਯਾਫ ੀ ਏ ਸਸਰ ਸਿੱਦਾ, ਨਿੱਚਦਾ ਤ
ਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਚੜਹ ਜਾਵ ਤਾਂ ਇਏ ਥਾਂ ਤ ਫਠ ਏ ਸੀ ੀਣਾ, ੰਦ ਏਯਦਾ
ਅਤ ੀ-ੀ ਏ ਫ-ਐੁਦੀ ਦੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਸੁਚ
ੰ ਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ
ਇਰਾਸੀ ਭਤੀ ਸਵਚ ਸਜਉੀਂ-ਸਜਉੀਂ ਯੰੀਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਯ ਨਾਰ
ਸਠਾਂ ਉਤਾਂਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਰੀਂ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਇਏ ਥਾਂ ਐਰਣਾ ੰਦ ਏਯਦਾ
ਸ। ਸੁਣ ਭਨ ਜਾਂ ੁਯਤ ਵਾਾਂ ਨਾਰ ਸਠਾ ਨਸੀੀਂ ਜਾਂਦ, ਉਤਾਂਸ ਸੀ ਐਰਤ ਯਸਸਣਾ
ੰਦ ਏਯਦ ਸਨ।
ਇ ੁਯਤ ਜਾਂ ਭਨ ਨੂੰ ਯੀਯ ਸਵਚ ਦੂਜੀ ਯਅ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇਸ ਯਅ
ਫਾਸਯੀਂ ਅੰਦਯ ਤ ਅੰਦਯੀਂ ਫਾਸਯ ਦਾ ਯੁਐ ਯਐਦੀ ਸ, ਫਾਸਯ ਦ ਅਯ ਅੰਦਯ ਆਉੀਂਦ
ਅਤ ਅੰਦਯ ਦ ਅਯ ਫਾਸਯ ਜਾਂਦ ਰਤੀਤ ਸੁਦ
ੰ  ਸਨ। ਅੰਤ ਭਨ ਨੂੰ ਇ ਯਅ ਤੀਂ ਵੀ
ਐਸਸੜਾ ਛੁਡਾਣਾ ੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ੁੰੜ ਏ ਜਾਂ ਇਏਿੱਸਠਆਂ ਸ ਏ
ਫਠਣ ਵਰ ਯੁਚੀ ਦੜਦੀ ਸ। ਸੁਣ ਭਨ ਇਏ ਨੁਏਤ ਉਤ ਇਏਾਯ ਸ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਐ
ਭਨ ਆ ਇਏਾਰਤਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸੀ ਦਐਦਾ ਸ। ਸਵਾ
ਆਣ ਆ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ।
ਜਦ ਭਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ ਆਵ, ਤਦ ਭਨ ਆਣ ਯੀਯ ਸਵਚ ਆਣ ਨਾਰ ਇਸ ਦਵੀਂ
ਯਆਂ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਜਦ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਰੀਨ ਜਾਂ ਭਤਵਾਰਾ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ
ਇਨਹਾਂ ਦਨਾਂ ਯਆਂ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਥੀਂ ਤਏ ਸਏ ਇਨਹਾਂ ਦਸਾਂ ਯਆਂ ਦੀ ਉ
ਵਾਤ ਸਤੀ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਆਣੀ ਸਤੀ ਵਾਤ ਇਨਹਾਂ ਦਸਾਂ ਯਆਂ
ਦੀ ਸਤੀ ਤ ਸਨਯਬਯ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਇਨਹਾਂ ਦ ਆਯ ਤੀਂ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ
ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ, ਯੀਯ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਏਈ ਜਾਨ ਨਸੀੀਂ ਯਐਦਾ ਅਤ ਉ
ਦਾ ਜੀਉੀਂਦ ਯਸਸਣਾ ਯੀਯ ਉਤ ਸਨਯਬਯ ਨਸੀੀਂ, ਉਸ ਯੀਯ ਤੀਂ ਅਿੱਡ ਵੀ ਆਣੀ
ਸਤੀ ਏਾਇਭ ਯਐ ਏਦਾ ਸ।
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ਯੀਯ ਤੀਂ ਫਯ, ਯੀਯ ਤੀਂ ਯਹ, ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਜੀਉੀਂਦਾ ਤ
ਏਾਇਭ ਯਸਸ ਏਣ ਦ ਮ ਦਐ ਏ ਅਸਤਅੰਤ ਐੁਸ਼ੀ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਜਨਭ-ਜਨਭਾਂਤਯਾਂ ਦ ਸਏ ਬੁਰਐ ਜਾਂ ਏਦ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਇਆ ਭਸਸੂ
ਏਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਤ ਇਏ ਆਤਭਾ ਸ, ਸਯਟ ਸ,
ਯੀਯ ਨਸੀੀਂ, ਯੀਯ ਦਾ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ, ਇ ਰਈ ੁਤੰਤਯ ਸ, ਆਜ਼ਾਦ ਸ।
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ਅੰਸਭਰਤਯ ਤੀਂ ਸਦਿੱਰੀ ਤਏ ਜ ਜਯਨਰੀ ੜਏ ਸ, ਉਸ ਆਣ ਸਯ ਸਿੱ ਸਵਚ
ੜਏ ਅਐਵਾਂਦੀ ਸ, ਬਾਵੀਂ ਸਦਿੱਰੀ ਏਰ ਸਵ। ਅੰਸਭਰਤਯ ਤੀਂ ਦ ਏਦਭ ਤੁਯ ਏ ਵੀ
ਇ ਨੂੰ ੜਏ ਆਐਦ ਸਨ ਅਤ ਸਦਿੱਰੀ ਤੀਂ ਦ ਏਦਭ ਯਸਸੰਸਦਆਂ ਵੀ ਇ ਦਾ ਨਾਭ
ੜਏ ਸੀ ਸ।
ਜੀਵ ਦ ਾਯਫਰਸਭ ਰਭਸ਼ਯ
ਵ ਤਏ ਸੁੰਚਣ ਦ ਯਤ ਦਾ ਨਾਭ ਭਸਾਂੁਯਸ਼ਾਂ ਨ
‘ਸਭਯਨ’ ਯਸਐਆ ਸ। ਇਸ ਯਤਾ ਫੰਦ ਤੀਂ ਤੁਯ ਏ ਯਿੱਫ ਤਏ ਸੁੰਚਦਾ ਸ। ਇ ਦ
ਇਏ ਾ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਰਤਾਨ, ਸਸਯ ਦਾ ੁਤਰਾ ਇਨਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਦੂਯ
ਾ ਸਨਯੁ ਣ, ਸਨਯੰਏਾਯ, ਸਨਯੰਜਨ, ਾਯਫਰਸਭ ਰਭਸ਼ਯ
ਵ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਬਾਯ ਤ
ਏਸਠਨ ਪਯ ਦ ਸਯ ਸਸਿੱ ਨੂੰ, ਬਾਵੀਂ ਉਸ ਸਏਤ ਵੀ ਸਵ, ਸਭਯਨ ਆਐਦ ਸਨ।
ਜ਼ਭੀਨ ਯ ਪਯ ੜਏ ਦ ਆਯ ਏਯੀਦਾ ਸ, ਸਵਾ ਸਵਚ ਪਯ ਸਵਾਈ ਜਸਾਜ਼ ਦ
ਆਯ ਏਯੀਦਾ ਸ, ਆਤਭਾ ਦ ਦਸ਼ ਸਵਚ ਪਯ ਸਭਯਨ ਦ ਯਾਂ ਤ ਫਸਸ ਏ ਸੁੰਦਾ
ਸ। ਇ ਵਾਤ ੁਐਾਰੀ ਫਰੀ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਇਏ ੜਏ ਸ, ਇਏ ਯਤਾ ਸ, ਇਏ
ਢੰ ਸ, ਇਏ ਤਯੀਏਾ ਸ, ਇਏ ਸੁਨਯ ਸ, ਇਏ ਏਾਢ ਸ ਸਜ ਦਵਾਯਾ ਫੰਦਾ ਅਥੂ ਰ
ਭੰਡਰਾਂ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਦ ਰਤਿੱਐ ਤ ਾਐਸ਼ਾਤ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦਾ ਸ,
ਉ ਨੂੰ ਭਝਦਾ ਤ ਉ ਨਾਰ ਇਏ-ਸਭਏ ਸ ਏ ਏਯਤਾਯ ਦੀਆਂ ਐੂਫੀਆਂ ਤ ਤਾਏਤਾਂ
ਦਾ ਭਾਰਏ ਫਣ ਏ ਅੰਤ ਸਵਚ ਏਯਤਾਯ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਪਯ ਏਯਨ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ ਸਜਵੀਂ ਭੁਾਸਪਯ ਨੂੰ ਤਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਨ
ਸਏਥ ਸੁੰਚਣਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਭੰਜ਼ਰ ਭਏੂਦ(ਅੰਤਯ-ਸਟਏਾਣਾ) ਏੀ ਸ? ਉ ਤਯਹਾਂ
ਸਭਯਨ ਦ ਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਸਨਸ਼ਾਨ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਰਾਤੀ) ਦਾ ਤਾ
ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਉਸ ਜਸਾਜ਼, ਸਜ ਦੀ ਏੰਾ(compass)ਦਯੁਤ ਸਵ ਅਤ
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ਦਯੁਤ ਤਯੀਏ ਸਵਚ ਇਤਭਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਵ, ਯਤ ਦ ਝਿੱਐੜ ਅਤ ਤੂਾਨ ਚੀਯਦਾ
ਆਣ ਸਟਏਾਣ ਤ ਸੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਭਯਨ ਦ
ਜਸਾਜ਼ ਸਵਚ ਚੜਹ ਏ ਆਣੀਆਂ ਯੁਚੀਆਂ ਦੀ ਏੰਾ ਦਾ ਭੂੰਸ ਸਭਸ਼ਾਂ ਆਣ
ਆਦਯਸ਼ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵਰ ਯਐਦਾ ਸਇਆ, ਆਣ ਇਯਾਦ ਸਵਚ ਪਰਤਾ
ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।
ਸਜਸੜਾ ਸ਼ਐ ਅੰਸਭਰਤਯ ਤੀਂ ਸਦਿੱਰੀ ਵਾਤ ਯਵਾਨਾ ਸਵ ਅਤ ਜਰੰਧਯ ਸੁੰਚ
ਏ ਸੀ ਭਝ ਸਏ ਸਦਿੱਰੀ ਆ ਈ ਸ, ਜਾਂ ਆਐ ਇਸ ਸਦਿੱਰੀ ਸਣੀ ਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਧਐਾ ਦ ਸਯਸਾ ਸ ਤ ਸਦਿੱਰੀ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਚਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ ਦੀਆਂ
ਸਸਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਰੰ ਏ ਭਝਣਾ, ਸਏ ਸਭਯਨ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਸ, ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਬਾਯੀ ਬੁਰਐ ਸਵਚ ਾਣਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਦੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸਐ ਦੀ ੁਯਤ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ
ੜਨ ਜਾਂ ੁਨਣ ਸਵਚ ਠਸਸਯਨੀ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਏੀਯਤਨ ਸਵਚ ਭਨ ਐਰਨ ਦਾ ਵਿੱਰ
ਸਐਦਾ ਸ ਇ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਦਾ ਅੰਤ ਭਝਣਾ, ਜਰੰਧਯ ਨੂੰ ਸਦਿੱਰੀ ਭਝਣ
ਵਾਰਾ ਬੂਰਐਾ ਸ। ਸਐ ਏਭ ਸਵਚ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ਸਵਚੀਂ ਇਏ ਸਐ ਭਾਂ ਾ ਸਭਰਾ, ਜ
ਇ ਬੁਰਐ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਨਾ ਸਵ। ਾਠ ਏਯਨ ਜਾਂ ੁਣਨ ਏੀਯਤਨ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ੁਨਣਾ
ਸਭਯਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਯਸਜ਼ ਨਸੀੀਂ। ਇਸ ਏਵਰ ਸਭਯਨ ਦੀ ਸਸਰੀ ਅਵਥਾ ਸ।
ਇ ਤੀਂ ਅ ਸਭਯਨ, ਨਾਭ ਜਾ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਅਖ਼ਸਤਆਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਜਾ
ਵਧਦਾ ਅਜਾ ਜਾ ਫਣਦਾ ਸ ਤ ਇਨਾਨ ਦੀ ੁਯਤ ਨੂੰ ੂਐਸ਼ਭ ਭੰਡਰਾਂ ਥਾਣੀ
ੁ ਜ਼ਾਯਦਾ ਇ ਨੂੰ ਅਯੂ ਦਸ਼ ਸਵਚ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਜਥ ਸੁੰਚ ਏ ਇਨਾਨ ਨੂੰ
ਅਨੁਬਵ ਦੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਸਵਚ ਸਦਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਉਥ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਉਸ ਏੁ ਝ
ਸਦਦਾ ਸ, ਸਜ ਨੂੰ ਵਐ ਏ ੁ ਯ ੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਆਸਐਆ ਏਯਦ ੀ-
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ੁ ਯਸਐ ਦ ਸ ਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਯ ਾਖ਼ਸ਼ਾਤ ਤ ਾਪ ਸਦਦਾ ਸ।
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਤਦ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਦਰਤ ਉਸ ਸਏ ਤਐਤ ਤ
ਸਫਠਾਇਆ ਸਆ ਸ ਤ ਉਸ ਸਏ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਦਾ ਭਾਰਏ ਫਣਾਇਆ ਸਆ ਸ।
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ਜਏਯ ਏਈ ਸ਼ਐ ਤਯਨ ਸਐਣਾ ਚਾਸ ਅਤ ਤਯਨ ਫੰਧੀ ੁਤਏਾਂ ੜਹਨੀਆਂ
ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯ ਦਵ, ਤਾਂ ੀਂਏੜ ੁਤਏਾਂ ੜਹ ਏ ਵੀ ਉ ਨੂੰ ਤਯਨਾ ਨਸੀੀਂ ਆਵਾ। ਾਣੀ
ਉ ਦਾ ਏਦੀ ਸਰਸਾਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਏਯਾ ਅਤ ਆਣ ੁਬਾਅ ਨੂੰ, ਇ ਵਾਤ ਸਏ ਉ
ਨ ਤਯਨ ਫੰਧੀ ਫਸੁਤ ੁਤਏਾਂ ੜਹ ਰਈਆਂ ਸਨ, ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਫਦਰਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ
ਜ ਆਦਭੀ ਤਯਨਾ ਸਐਣ ਵਾਤ ਤਯਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਤ ਤਯਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਰ
ਆਦਭੀਆਂ ਾ ਫਠਦਾ ਯਸ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਤ ਏਯ, ਤਦ ਵੀ ਉ ਨੂੰ ਏਵਰ
ਇਤਨਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਸੀ ਤਯਨਾ ਨਸੀੀਂ ਆਵਾ।
ੁਤਏਾਂ ੜਹਨ ਅਤ ਤਯਾਏ ਆਦਭੀ ਦੀ ੰਤ ਨਾਰ ਇਸ ਤਾਂ ਸ ਏਦਾ ਸ
ਸਏ ਤਯਨ ਦਾ ਸ਼ਏ ਦਾ ਸ ਜਾਵ, ਤਯਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਏਯ ਜਾਵ, ਤਯਨ ਦ ਪਾਇਦ
ਭਾਰੂਭ ਸ ਜਾਣ ਯ ਤਯਨ ਦਾ ਸੁਨਯ ਤ ਅਰ ਜਾਚ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦੀ।
ਤਯਨ ਵਾਤ ਤਯਨ ਦੀ ਭਸ਼ਏ ਜਾਂ ਅਸਬਆ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਤਯਨ ਵਾਤ ਏੜ
ਰਾਸੁਣ, ਾਣੀ ਸਵਚ ਰੰਭ ਣਾ ਅਤ ਇਏ ਐਾ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਸਥ ਯ ਭਾਯਨ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸਨ। ਤਯਨ ਵਾਤ ਾਣੀ ਦ ੁਬਾਅ ਨੂੰ ਭਝਣਾ ਤ ਉ ਅਨੁਾਯ ਉ ਤ ਰਟ
ਜਾਣ ਦੀ ਸਸੰਭਤ ਤ ਦਰਯੀ ਏਯਨੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਤਯਨ ਵਾਤ ਸਸਰ ਸਸਰ ਏਈ
ਵਾਯੀ ਤ ਵੀ ਐਾਣ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਨ। ਜ ਸ਼ਐ ਇਸ ਬ ਏੁ ਝ ਏਯ, ਾਣੀ ਉ ਦ
ਅਧੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਅਥਾਸ ਸੁਸੰ ਦਆਂ ਸਇਆਂ ਵੀ ਉ ਨੂੰ ਡਫਦਾ ਨਸੀੀਂ, ੀਂ
ਆਣੀ ਛਾਤੀ ਤ ਐਡਣ ਸਦੰਦਾ ਸ।
ਾਣੀ ਸਵਚ ਤਯਨਾ ਤਾਂ ਬ ਦੀ ਭਝ ਸਵਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਯ ੰਾਯ
ਬਵਾਯ ਤੀਂ ਤਯਨਾ ਏੀ ਸਇਆ? ੰਾਯ ਬਵ-ਾਯ ਤੀਂ ਤਯਨਾ, ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ
182

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ
ੰਾਯ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਠਾਠਾਂ ਭਾਯ ਯਸ ਆਤਭਾ ਦ ਅਥਾਸ ਾਯ ਦ ਏੰਢ ਆਣ
ੰਏਰਾਂ ਦ ਏੜ ਰਾਸ ਏ ਸੁੰਚਣ ਅਤ ਉ ਸਵਚ ਤਾਯੀਆਂ ਰਾਣ ਦ ਵਰ ਸਐਣ
ਨੂੰ ਆਐਦ ਸਨ।ਇਸ ਸਏਵੀਂ ਆਵ? ਇ ਦਾ ਵਰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਜੀ ਸਵਚ ਸਰਸਐਆ ਸ।
ਉਸ ਏੀ? ਨਾਭ ਜਣਾ, ਸਭਯਨ ਏਭਾਈ ਏਯਨਾ। ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਨਾਰ ਭਨ
ਆਸਣਆਂ ੰਏਰਾਂ ਸਵਏਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦ ਏਯ ਏ ਆਣ ਅੰਦਯ ਰੁਏੀ
ਚਾਈ ਨੂੰ ਯਤਿੱਐ ਦਐਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਸਨਯਭਰ ਜਰ ਦੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਭਿੱਛੀਆਂ
ਦੜਦੀਆਂ ਅਤ ਸਨਏ ਥਯ ਬ ਸਦਦ ਸਨ, ਸਤਵੀਂ ਪੁਯਸਨਆਂ ਤੀਂ ਐਾਰੀ ਭਨ
ਆਣੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਰੁਏੀ ਚਾਈ ਨੂੰ ਵਐਣ, ਭਝਣ ਤ ਇ ਵਯ ਫਣ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਬਵਾਯ ਤੀਂ ਾਯ ਸਣਾ ਆਐਦ ਸਨ-

ਜਤ ਦ ਬਵ-ਾਯ ਤੀਂ ਤਯਨ ਵਾਤ ਬੀ ਇ ਸਵਚ ਤਯਨ ਦਾ ਵਰ ਜਾਂ
ਅਸਬਆ ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ।
ਉਸ ਸ਼ਐਸ਼, ਜ ੰਾਯ ਬਵ-ਾਯ ਤੀਂ ਤਯਨ ਵਾਤ ਏਵਰ ੁਤਏਾਂ ੜਹਨੀਆਂ
ਜਾਂ ਇ ਸਵਚ ਤਯਨ ਵਾਰ ੰਤਾਂ, ਭਸਾਤਭਾਵਾਂ ਦੀ ੰਤ ਏਯਨਾ ਏਾਪੀ ਭਝਦ ਸਨ,
ਉਸ ਾਯੀ ਉਯ ਇੰਜ ਏਯਨ ਭਯੀਂ ਵੀ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਏਨਾਯ ਤ ਸੀ ਐੜ
ਦਐਣ। ਸਏਉੀਂ? ਸਏਉੀਂਸਏ ਧਯਭ ੁਯਤਏਾਂ ੜਹਨੀਆਂ ਜਾਂ ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਤ ਏਯਨੀ,
ਸਫਰਏੁ ਰ ਅਰਸਸਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਤ ਤਯਨ ਦਾ ਵਿੱਰ ਆਉਣਾ ਸਫਰਏੁ ਰ ਅਰਸਸਦਾ ਸ,
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ਇਸ ਬਵਾਯ ਤੀਂ ਤਯਨਾ ਨਸੀੀਂ ਸਐਾ ਏਦ। ਇਸ ਉਤਾਸ ਤਾਂ ਦਾ ਏਯ ਏਦ
ਸਨ, ਤਯਨ ਦ ੁ ਣ ਦਿੱ ਏਦ ਸਨ, ਤ ਐਾਂਦ ਆਦਭੀ ਨੂੰ ਧੀਯਜ ਸਦਰਾ ਏ ਉ ਦਾ
ਸਰਾ ਏਾਇਭ ਏਯ ਏਦ ਸਨ, ਯ ਤਯਨਾ ਤਯਨ ਨਾਰ ਸੀ ਆਵਾ।
ਤਯਨਾ ਇਏ ਸੁਨਯ ਸ ਜ ਸਵਾ ਸਭਸਨਤ, ਭਸ਼ਏ, ਅਸਬਆ ਦ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ
ਆ ਏਦਾ। ਬ ਸੁਨਯਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰ ਸ। ੰੀਤ ਸਨਯੀਆਂ ੁਤਏਾਂ ਸੜਹਆਂ ਜਾਂ
ਵਿੱਈਆਂ ਾ ਫਸਠਆਂ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਆਵਾ। ਸਚਤਰਏਾਯੀ , ਸਨਰਤਏਾਯੀ ਸਸਐਆਂ ਸੀ
ਆਉੀਂਦ ਸਨ, ਸਭਸਨਤ ਤ ਭਸ਼ਏ ਨਾਰ ਸੀ ਸਾਰ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਵੀਂ ਨਸੀੀਂ।
ਇ ਫੰਧ ਸਵਚ ਰੀ ਆਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਯ ਸਵਚ ਸਰਸਐਆ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਤਸ਼ਾਸ
ਦਾ ਭਸਾਂਵਾਏ ਫੜਾ ਸਦਰਚ ਸ-

– 467

❁❁❁❁❁
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ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਦ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਜ ਅਐੀਯ ਸਦਿੱਏਤ
ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਇਸ ਸਏ ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਯਸਸਣ, ਉਤਨਾ
ਸਚਯ ਤਾਂ ਅਯਸ਼ੀ ਸੁਰਾਯ ਆਉੀਂਦ ਸਨ, ੁਯਤ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਸਟਏੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਅਤ
ਭਨ ਦੀਆਂ ਉਾਧੀਆਂ ਦੂਯ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਭੀਂ ਤੀਂ
ਭਯੀਂ ਭਨ ਦੀ ਉਸ ੁਯਾਣੀ ਸਾਰਤ ਸਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ , ਉਸ ੁਯਾਣ
ਪੁਯਨ, ੁਯਾਣੀਆਂ ਉਾਧੀਆਂ ਪਯ ਭਨ ਸਵਚ ਪਤੂਯ ਾਣ ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਭੁਿੱਦਤਾਂ
ਤਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਨਾਰ ਵੀ ਭਨ ਦੀ ਆਭ ਏਯ ਏ
ਇਸ ਸਾਰਤ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਸਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਤੀਂ ਭਯੀਂ ਭਨ ਪਯ ਡਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ
ਤ ਭਰੀਨ ਜ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਇ ਸਦਿੱਏਤ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏੀ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ? ਜਏਯ ਅੀੀਂ ਆਂਐੀ ਸਏ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਸਯ ਵਰ ਫਠ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਇਏ ਤਾਂ
ਦੁਨੀਆਂਦਾਯ ਆਦਭੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦ ਝਭਸਰਆਂ ਸਵਚੀਂ ਪੁਯਤ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦੀ ਸਏ
ਸਯ ਵਰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਫਠ ਯਸਸਣ ਯ ਜ ਸਏ ਨੀਫਾਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਏਾਪੀ
ਪੁਯਤ ਸਭਰ ਵੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਯੀਯ ਥਏ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ੰਟ ਦ
ੰਟ ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਭਯਨ ਜਾਯੀ ਯਐ ਏਣਾ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।ਸਜਵੀਂ ਤਯਨਾ
ਜਾਨਣ ਵਾਰਾ ਆਦਭੀ ਸਯ ਵਰ ਤਯ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ, ਏੁ ਝ ਭਾਂ, ਾਣੀ ਸਵਚ ਤਯ ਏ,
ਉ ਦ ਸਿੱਥਾਂ ਯਾਂ ਦਾ ਥਿੱਏ ਜਾਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਯਨਾ ਜਾਂ ੁਯਤੀ ਨਾਰ
ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਸਰਆਂ ਦਾ ਏੁ ਝ ਭੀਂ ਭਯੀਂ ਥਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਅਿੱਠ
ਸਸਯ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਦੀ ਆਦਤ ਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
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– 820

– 498
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ੁ ਯਸਿੱਐਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਦ ਜੀਵਨ ਰਈ ਰਯਦੀ ਸ, ਯ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਸਵਚ ਇਸ
ਸਦਿੱਏਤਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਦ ਯਤ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਸਰੀ - ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਏੁ ਛ ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਯੀਯ ਥਿੱਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਦੂਯੀ – ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਭਨ ਨਸੀੀਂ ਰਦਾ। ਭਨ ਉਚਾਟ ਸ ਜਾਂਦਾ
ਸ।
ਤੀਯੀ – ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਏਾਯਾਂ-ਸਵਸਾਯਾਂ ਸਵਚੀਂ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਦਾ
ਭਾਂ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦਾ।
ਇਨਹਾਂ ਸਦਿੱਏਤਾਂ ਦ ਸੁਸੰ ਦਆਂ ਸਇਆਂ, ੁ ਯਭੁਐ ਸਦਨ-ਯਾਤ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ
ਦੀ ਸਏਵੀਂ ਆਦਤ ਾਵ? ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਤਾਂ ਇਿੱਥ ਤਏ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ੁ ਯਸਿੱਐ
ਸਦਨ-ਯਾਤ ਜਾਦ ਸਨ ਤ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ। ਸਪਯ ਅੀੀਂ ਸਏਵੀਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ
ਦੀ ਇ ਟੀੀ ਤ ਚੜਹੀ ਅਤ ਸਏਵੀਂ ਸਦਨ ਯਾਤ ਜਾ ਏ, ਸਭਯਨ ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ,
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਭਾ ਜਾਈ ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਈ?
ਆ ਦਐੀ, ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਸੀ ਇ ਸਦਿੱਏਤ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯਨ
ਦਾ ਏਈ ਢੰ ਤਯੀਏਾ ਦਸਆ ਸਵ? ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਸਜਥ ਅਿੱਠ
ਸਸਯ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਸਪਾਸਯਸ਼ ਸ, ਉਥ ਸਭਯਨ ਵਾਾਂ ਦਵਾਯਾ ਏਯਨ ਦੀ
ਜੁਤੀ ਵਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ।
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– 501

– 520

– 313
ਵਾ-ਵਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਆਦਤ ਾਇਆਂ, ਉਤ ਦਿੱੀਆਂ ਸਦਿੱਏਤਾਂ ਸਵਚੀਂ
‘ਯੀਯ ਦ ਥਿੱਏ ਜਾਣ ਵਾਰੀ’ ਇਿੱਏਤ ਆ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਵਾ ਅਿੱਠ ਸਸਯ
ਚਰਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ ਅਤ ਯੀਯ ਨੂੰ ਥਏਾ ਫਯ ਚਰਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇ ਰਈ
ਸਜ ਨੂੰ ਵਾਾਂ ਦਵਾਯਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ਅਸਬਆ ਸ ਜਾਵ, ਉ ਦਾ ਸਭਯਨ
ਫਯ ਉਦ ਸਜਭ ਨੂੰ ਥਏਾ, ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਯੀਯ ਨੂੰ ਥਏਾਣ ਵਾਰੀ
ਚੀਜ਼ ਏਸਸ਼ਸ਼ (efforts)ਸੁੰਦੀ ਸ, ਯ ਜਦ ਨਾਭ ਵਾਾਂ ਨਾਰ ਜਣ ਦੀ ਆਦਤ 
ਜਾਵ ਤਾਂ ਇ ਸਵਚ ਏਸਸ਼ਸ਼(efforts) ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਸਭਯਨ
ਉ ਆਾਨੀ ਨਾਰ, ਸਸਜ ੁਬਾ ਸੁੰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਜ ਆਾਨੀ ਨਾਰ, ਸਸਜ
ੁਬਾ ਵਾ ਆਉੀਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।
ਸਜਨਹਾਂ ਅਸਬਆੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਾਂ ਯਾਸੀੀਂ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਦੀ ਸਸਰਾਂ ਆਦਤ ਨਾ
ਸਵ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਰ-ਸਸਰ ਵਾਾਂ ਯਾਸੀੀਂ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਸਵਚ ਏੁ ਝ ਸਦਿੱਏਤ
ਸਭਸੂ ਸ ਏਦੀ ਸ, ਯ ਏੁ ਝ ਭੀਂ ਦ ਅਸਬਆ ਨਾਰ ਇਸ ਸਦਿੱਏਤ ਯਿੱਪਾ ਸ
ਜਾਵੀ ਅਤ ਉਸ ਦਐਣ ਸਏ ਵਾਾਂ ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਏੀਸਤਆਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਯੀਯ
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ਥਿੱਏਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਫਸਠਆਂ ਰਸਟਆਂ, ਚਰਸਦਆਂ, ਸਜਵੀਂ-ਸਜਵੀਂ ਵਾ ਆਉਣ ਸਤਵੀਂ
ਸਤਵੀਂ ਸਭਯਨ ਫਯ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਦ ਸੁੰਦਾ ਯਸਾ।
ਦੂਯੀ ਸਦਿੱਏਤ ਜ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦ ਯਾਸ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਉਸ
ਇਸ ਸ ਸਏ ਸਚਤ ਜਾਂ ਭਨ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਸਭਯਨ, ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਰਦਾ, ਉਚਾਟ ਸ
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸਚਆਂ ਤਾ ਰਾ ਸਏ ਭਨ ਜਾਂ ਸਦਰ ਸਏ ਏੰਭ ਤੀਂ ਉਦੀਂ
ਉਏਤਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਚਾਟ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜਦ , ਜਾਂ ਤ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਯੀਯ ਥਿੱਏ ਜਾਵ ਜਾਂ ਉ
ਏੰਭ ਸਵਚੀਂ ਆ ਯਸ ਵਾਦ ਨਾਰੀਂ ਭਨ ਨੂੰ ਸਏ ਸਯ ਏੰਭ ਏਯਨ ਸਵਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਾਦ
ਨਜ਼ਯ ਆਵ। ਾਡਾ ਭਨ ਆਭ ਏਯ ਏ ਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਦਰ-ਫਦਰ ਏ ਬਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ
ਸ। ਅਿੱਐਾਂ ਦ ਵਾਦ ਜਾਂ ਯ ਨੂੰ ਬ ਏ ਏੰਨਾਂ ਦ ਯ ਸਵਚ ਸੜਦਾ ਸ। ਯ ਜਦ
ਾਡ ਭਨ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਸਵਚੀਂ ਭਸਾਂਯ ਆਉਣ ਰ ਜਾਵ ਅਤ ਯੀਯ ਸਫਰਏੁ ਰ ਥਿੱਏ
ਨਾ ਤਾਂ ਭਨ ਇ ਭਸਾਂ ਯ ਦਾ ਾ ਭਤਵਾਰਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਸਯ ਸਏ
ਯ ਦਾ ਸਐਆਰ ਤਏ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ, ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਨਾਭ ਭਸਾਂ-ਯ ਸਵਚ ਭਸਸਵ ਜਾਂ
ਰੀਨ ਯਸਸ ਏ ਐੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਰੀਨਤਾ ੀ ਵਿੱਧਦੀ ਸ ਸਏ ਭਨ ਨੂੰ ਭਾਂ ਫੀਤਦ
ਭਰੂਭ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ, ੰਸਟਆਂ ਬਯ ਦੀ ਭਨਤਾ ਜਾਂ ਰੀਨਤਾ ਸਛਣ ਬਯ ਬਾਦੀ ਸ।
ੁ ਯਭੁਐਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਉਸ ਅਵਥਾ ਸਜ ਸਵਚ ਭਾਂ ਫੀਤਦਾ ਭਸਸੂ 
ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਾਯਾ-ਾਯਾ ਸਦਨ, ਾਯੀ ਾਯੀ ਯਾਤ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਵੀ ਇੰਝ
ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਛਣ ਬਯ ਸੀ ਸਭਯਨ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਜੀ ਭੁੜ-ਭੁੜ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਯਸਸਣ ਨੂੰ ਏਯਦਾ ਸ, ੁ ਯਭੁਐਾਂ ਉਤ ਇਸ ਅਵਥਾ ਵਸਯਹਆਂ ਦ
ਰਾਤਾਯ ਅਸਬਆ, ਰਾਤਾਯ ਸਭਯਨ ਅਤ ਅਯਦਾਾਂ ਨਾਰ ਆਉੀਂਦੀ ਸ। ਇ
ਅਵਥਾ ਦ ਆਉਣ ਤੀਂ ਸਸਰੀਂ ੁ ਯਭੁਐ ਵਾ-ਵਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਿੱਏ
ਅਸਬਆੀ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।
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ਨਾਭਧਾਯੀ ੁ ਯਸਐਾਂ ਸਵਚ ਯਨਾ ਦ ਸਭਯਨ ਜਾਂ ਭਾਰਾ ਨਾਰ ਸਭਯਨ ਏਯਨ
ਦਾ ਵਧਯ ਸਯਵਾਜ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਸਵਚੀਂ ਸਜਸੜ ੁ ਯਭੁਐ ਸਭਯਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਫਨਾਉਣਾ
ਚਾਸੁਣ ਅਤ ਸਭਯਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਯੀਵ ਸਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਐਡਣਾ ਚਾਸੁਣ,
ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾ ਵਾ ਸਭਯਨ ਦ ਅਸਬਆ ਵਰ ਵਧਯ ਜ਼ਯ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਬਾਵੀਂ ਭੀਂ ਨਾਭ ਧਾਯੀ ਵੀਯਾਂ ਨਾਰ ੁ ਯਆ
ੂ ਜਾਂ ਾਤਸ਼ਾਸੀਆਂ ਦ ਭਰ ਫੰਧੀ ਸਸਭਤ
ਨਸੀੀਂ, ਯ ਇਸ ਵੀਯ ਭਨੂੰ ਇ ਰਈ ਡਾਸਢ ਸਆਯ ਤ ਸਤਏਾਯ ਮ ਰਦ ਸਨ
ਸਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ਦ ਤਿੱਤ, ‘ਨਾਭ-ਸਭਯਨ’ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਵੀਯਾਂ ਨ
ਦੂਯ ਸਿੱਐਾਂ ਨਾਰੀਂ ਵਧਯ ਭਸਝਆ ਤ ਏਭਾਇਆ ਸ।
ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਤੀਯੀ ਸਦਿੱਏਤ ਇਸ ਸ ਸਏ ਅਿੱਜਏਰ ਰਏਾਂ ਨੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਦ ਏਾਯ-ਸਵਸਾਯਾਂ ਸਵਚੀਂ ਪੁਯਤ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰਦੀ ਸਏ ਉਸ ਸਯ ਵਰ ਸਭਯਨ
ਏਭਾਈ ਏਯ ਏਣ। ਭਯਾ ਮਏੀਨ ਸ ਸਏ ਜ ੁ ਯਸਿੱਐ ਆਣ ਥੜ ਭੀਂ ਸਵਚ ਥੜਾ
ਭਾਂ ਸਭਯਨ ਏਭਾਈ ਵਰ ਰਾਉਣ ਰ ਜਾਵ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਵਧਯ ਭੀਂ ਰਈ
ਸਨਯਭਾਣ ਤ ਸਦਰੀ ਅਯਦਾਾਂ ਏਯਦਾ ਯਸ, ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਉ ਦੀ ਆਤਭਏ ਜ਼ਯੂਯਤ
ਅਨੁਾਯ ਵਧਯ ਭਾਂ ਸਭਰਣ ਰ ਜਾਵਾ। ਉ ਦ ਦੁਸਨਆਵੀ ਏਾਯਫਾਯ, ਨਏਯੀ
ਚਾਏਯੀ ਸਵਚ ੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਜਨਹਾਂ ਏਯ ਏ ਉ ਨੂੰ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਦਾ ਭਾਂ ਵਧਯ ਸਭਰਣ ਰ ਜਾਵਾ। ਜਏਯ ਉਸ ੁ ਯਭੁਐ ਇ ਨਵੀਂ
ਵਧਯ ਭੀਂ ਦਾ ਠੀਏ ਰਾਬ ਉਠਾਉੀਂਦਾ ਯਸ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਸਭਯਨ ਅਤ ਸਦਰ ਤੀਂ
ਅਯਦਾਾਂ ਏਯਦਾ ਯਸ ਸਏ ‘ਸ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਭਥੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਾਯਾਂ ਛੁੜਾ ਏ ਆਣੀ
ਏਾਯ ਰਾ ਰ, ਭਯਾ ਸਚਿੱਤ ਸਯ ਵਏਤ ਤਯੀ ਵਾ, ਤਯਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਸਵਚ ਰ ਤਾਂ
ਭਾਂ ਾ ਏ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਸਵਚ ੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਜਸਨਾਂ
ਏਯ ਏ ਉ ਦਾ ਦੁਸਨਆਵੀ ਝਭਸਰਆਂ ਤੀਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਸ ਜਾਵਾ ਤ ਅਿੱਠ ਸਸਯ
ਸਭਯਨ ਏਭਾਈ ਦਾ ਭਾਂ ਸਭਰ ਜਾਵਾ। ਭਯ ਨਾਰ ਨ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸੁੰਦਾ ਸਯਸਾ ।
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ਅਯਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਫੜੀ ਬਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਸ, ਇ ਦਵਾਯਾ ੁ ਯਸਿੱਐ ਜ ਨਏ
ਇਿੱਸਛਆ ਧਾਯ ਉਸ ੂਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।
ਸਯ ਵਰ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਅਵਥਾ ਬਾਵੀਂ ਭਯ ਆਣ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਅਜ ਨਸੀੀਂ
ਆਈ, ਯ ਜਦ ਭੀਂ ਅਿੱਜ ਤੀਂ ਏੁ ਝ ਾਰ ਸਸਰ ਨਾਰ ਆਣੀ ਵਯਤਭਾਨ ਆਤਭਏ
ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਐ ਏ ਸਏ ਸੁਣ ਭਯਾ ਭਨ ਵਧਯ ਤੀਂ ਵਧਯ
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਫੜਾ ਐੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਭੀਂ ਇਸ ਅਨੁਬਵ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸਾਂ ਸਏ
ਸਯ ਵਰ ਨਾਭ ਜਣਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਸਿੱਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਫਤੀਤ
ਏਯਨਾ, ੁ ਯਭੁਐਾਂ ਵਾਤ ਏਈ ਅੰਬਵ ਿੱਰ ਨਸੀੀਂ। ਸੁਣ ਭਨੂੰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ
ਜੀ ਦਾ ਏਈ ਏਈ ਸਦਨ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਇਏ ਸਟਿੱਏ ਭਾਧੀ ਸਵਚ ਯਸਸਣਾ ਏਈ
ਸਯਾਨੀ ਵਾਰੀ ਿੱਰ ਨਸੀੀਂ ਰਦੀ। ਭਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਨ ਭਨੂੰ ਮਏੀਨ ਸਦਰਾ
ਸਦਤਾ ਸ ਸਏ ਭਾਂ ਏਵਰ ਇਏ ਭਨ ਦੀ ਯਚਨਾ ਸ, ਜਦ ਤਏ ਭਨ ਯਸ, ਉ ਦੀ
ਯਚਨਾ ਵੀ ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਯ ਜਦ ਭਨ ‘ਸ਼ਫਦ’ ਨਾਰ ਐਡਦਾ ਆਤਭਾ ਸਵਚ
ਰੀਨ ਸ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਭਨ ਦੀ ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਵੀ ਆਤਭ-ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸ। ਇ ਰਈ ਸਜਿੱਥ ਭਨ ਨ ਯਸ ਉੱਥ ਏਾਰ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ ਅਤ ਆਤਭਾ ਸਜਉੀਂ
ਦਾ ਸਤਉੀਂ ਆਣ ਸਨਜ ਯੂ ਸਵਚ ਭੀਂ, ਏਾਰ ਦ ਫੰਧਨਾ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਏ ਯ ਸਟਏੀ
ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਿੱਚ ਸਵਚ ਭਾਨ ਦ ਅਯਥ, ਭਨ ਦ ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਦਾ ਰਈ ਰੀਨ ਸ
ਜਾਣ ਦ ਸਨ, ਜ ਸਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ੁ ਯਭੁਐਾਂ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਆਦਯਸ਼ ਸ। ਇ ਆਤਭਏ ਭੁਨਾਯ ਤ ਸੁੰਚਣ ਰਈ ਵਾਾਂ ਦ ਸਭਯਨ
ਦੀ ਆਦਤ ਾਣੀ ਡਾਸਢੀ ਰਾਬਦਾਇਏ ਜੁਤੀ ਸ।
❁❁❁❁❁
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ਉਏਤ ਭਸਾਵਾਏ ਚਥ ਾਤਸ਼ਾਸ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਯਾਭ ਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸ। ਇ ਸਵਚ
ਦਸਆ ਸ ਸਏ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਰਿੱਬਣ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਸਵ, ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਏਾਇਆ
ਜਾਂ ਯੀਯ ਸਵਚੀਂ ਸੀ ਧਨ ਰਬਾ। ਜ ਉਸ ਯੀਯ ਤੀਂ ਵਐਯੀ ਸਯ ਸਏ ਥਾਂ ਤੀਂ ਧਨ
ਰਿੱਬਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਸਨਪਰ ਾਫਤ ਸਵ
 ੀ। ਸਜਵੀਂ
ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭਝਣ ਵਾਰਾ ਆਦਭੀ ਯਾੀ ਨਸੀੀਂ ਫਣ ਏਦਾ, ਯਾ ਸਵਸਦਆਂ ਤੀਂ ਭੂੜਹ
ਸੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਉਵੀਂ ਆਣ ਯੀਯ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਸਏ ਸਯ ਾਸੀਂ ਧਨ ਰਿੱਬਣ ਵਾਰ
ਆਦਭੀ ਏਦੀ ਧਨੀ ਨਸੀੀਂ ਅਐਵਾ ਏਣ।
ਇ ਭਸਾਂਵਾਏ ਸਵਚ ‘ਧਨ’ ਅਿੱਐਯ ਦ ਅਯਥ ਏਵਰ ਆਤਭਏ ‘ਧਨ’ ਸੀ ਨਸੀੀਂ,
ੀਂ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦਾ ‘ਧਨ’ ਸ। ਜਏਯ ਸਏ ਐਾ ਧਨ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸੁੰਦਾ ਤਾਂ ੁ ਯ ੂ
ਾਸਸਫ ਜ਼ਯੂਯ ਉ ਦਾ ਸਨਯਣਾ ਏਯ ਦੀਂਦ, ਯ ਇਥ ਏਵਰ ‘ਧਨ’ ਅਿੱਐਯ ਸਰਐਣ
ਤੀਂ ਆ ਦੀ ਭੁਯਾਦ ਬ ਰਏਾਯ ਦਾ ਧਨ ਸ। ਾਡ ਸਖ਼ਆਰ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ
ਾਸਸਫ ਜੀ ਦ ਸਯ ਵੀ ਏਈ ਭਸਾਂਵਾਏ ਏਯਦ ਸਨ-

-102
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ ਤਜਯਫ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਯ(ਯੀਯ ਏਾਇਆ) ਸਵਚ
ਸੀ ਬ ਰਏਾਯ ਦ ਧਨ ਜਾਂ ੁਐ ਭਜੂਦ ਸਨ। ਯ ਛਿੱਡ ਏ ਸਏ ੁਐ ਜਾਂ ਧਨ ਨੂੰ
ਫਾਸਯੀਂ ਰਿੱਬਣਾ ਧਐਾ ਸ, ਭਾਂ ਵਾਣਾ ਸ, ਰਤੀ ਏਯਨਾ ਸ।
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- 569
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਇ ਏਥਨ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਇਨਾਨ ਦ ਅੰਦਯ,
ਇਨਾਨ ਦ ਯੀਯ ਸਵਚ, ਇਏ ਫੜਾ ਬਾਯਾ ਐਜ਼ਾਨਾ ਸ। ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਉ ਐਜ਼ਾਨ ਜਾਂ
ਧਨ ਦੀ ਬਾਰ ਆਣ ਯੀਯ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਸਏਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ
ਐਜ਼ਾਨਾ ਸਏਤ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ।
ਧਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ਾਨਾ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਏਈ ਵਿੱਡੀ ਜਾਂ ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ।
ਧਨ ਇ ਵਾਤ ਚੰਾ ਭਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਧਨ ਨਾਰ ਅੀੀਂ ਆਣ ੁਐ ਐਯੀਦ
ਏਦ ਸਾਂ। ਚਾਂਦੀ, ਨ, ਜਵਾਸਯਾਤ ਦੀ ਸਏਉੀਂ ਇਤਨੀ ਏਦਯ ਸ? ਇ ਵਾਤ ਸਏ
ਉਸਨਾਂ ਨਾਰ ਅੀੀਂ ਜਦ ਚਾਸੀ ੁਐ ਐਯੀਦ ਏਦ ਸਾਂ। ਨ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦ ਏ ਅੀੀਂ
ਐੁਯਾਏ, ਏੜ, ਯਸਸਣ ਵਾਤ ਏਠੀਆਂ, ਚੜਹਨ ਵਾਤ ਭਟਯਾਂ, ਦਐਣ ਵਾਤ ਤਭਾਸ਼
ਆਸਦ ਐਯੀਦ ਏਦ ਸਾਂ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੀਂ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯ ਏਦ ਸਾਂ। ਜਏਯ
ਨ, ਚਾਂਦੀ, ਭਤੀਆਂ ਅਤ ਸੀਸਯਆਂ ਸਵਚ ੁਐ ਐਯੀਦ ਏ ਾਨੂੰ ਦ ਏਣ ਦੀ ਸਪਤ
ਨਾ ਸੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਵਰ ਇਿੱਟਾਂ ਵਿੱਸਟਆਂ ਵਾਂਯ ਧਾਤਾਂ ਸੀ ਨ ਅਤ ਰਸ ਰਿੱਏੜ
ਵਾਂਯ ਇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਭੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਸਝਆ ਜਾਂਦਾ। ਇ ਏਯ ਏ ਭਝਣ ਵਾਰੀ
ਿੱਰ ਇਸ ਸ ਸਏ ਆਦਭੀ ਅਰ ਸਵਚ ੁਐ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਸਏਉੀਂਸਏ ਧਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ਾਨ
ਉ ਨੂੰ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯਨ ਸਵਚ ਸਾਇਤਾ ਸਦੰਦ ਸਨ, ਇ ਏਯ ਏ ਧਨ ਐਜ਼ਾਨ,
ਯਤਨ, ਜਵਾਸਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਆਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਸਭਸਤਨ ਨਾਰ ਇਏਿੱਸਠਆਂ ਏਯਦਾ
ਸ ਅਤ ਾਂਬ ਏ ਯਐਦਾ ਸ। ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਏਵਰ ਇ ਏਯ ਏ ਸ ਸਏ ਇਨਾਨ
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ੁਐ ਸਵਚ ਜਦੀਂ ਚਾਸ ਫਦਰ ਏਦਾ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਸਜਥ ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ ਧਨ, ਐਜ਼ਾਨ, ਯਤਨ
ਆਦਭੀ ਦ ਯੀਯ ਸਵਚ ਸੀ ਸਨ, ਉਥ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਭੁਯਾਦ ਇਸ ਸ ਸਏ ਬ
ੁਐਾਂ ਦ ਐਜ਼ਾਨ, ਬ ੁਐਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਤਯੀਏ ਅਤ ਅੂਰ ਇਨਾਨ ਦ
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ਯੀਯ ਸਵਚ ਸੀ ਰੁਏ ਸ ਸਨ। ਜਏਯ ਇਨਾਨ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਤਯੀਸਏਆਂ ਜਾਂ ਅੂਰਾਂ ਦਾ
ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਤਾਂ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦ (ਆਤਭਏ ਅਤ ਦੁਸਨਆਵੀ) ੁਐ ਉ ਦ ਚਯਨਾਂ
ਸਵਚ ਇਏਿੱਠ ਸ ਜਾਣ। ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਫੜ ਬਾਯ ਐਜ਼ਾਨ ਦ ਭਜਫੂਤ ਰਸ ਦ ਦਯਵਾਜ਼
ਉਤ ਰ ਵਡ ਤ ਿੱਏ ਜੰਦਯ ਨੂੰ ਏਵਰ ਇਏ ਛਟੀ ਸਜਸੀ ਏੁ ਜ
ੰ ੀ ਐਰਹ ਰੀਂਦੀ ਸ ਅਤ
ਾਨੂੰ ਜੰਦਯਾ ਐਰਹਣ ਭਯੀਂ ਫੂਸਾ ਐਰਹਣ ਅਤ ਫੂਸਾ ਐਰਹਣ ਭਯੀਂ ਐਜ਼ਾਨ ਤਏ ਸੁੰਚ
ਏ ਭਾਰਾਭਾਰ ਸਣ ਦ ਮ ਫਣਾ ਸਦੰਦੀ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਨਾਨ ਦ ਯੀਯ ਸਵਚ ਉਸ
ਯਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਏੁ ਜ
ੰ ੀ ਛੁੀ ਸਈ ਸ ਸਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯ ਏ ਉਸ ਬ ਰਏਾਯ ਦ
ੰਾਯਏ ਅਤ ਆਤਭਏ ੁਐਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ।
ਉਏਤ ੁ ਯਵ
ੂ ਾਏਾਂ ਦ ਚਾਨਣ ਸਵਚ ਜਦ ਅੀੀਂ ਆਣ ਆਣ ਯੀਯ ਜਾਂ
ਏਾਇਆ ਸਵਚੀਂ ਉ ਧਨ ਦ ਰਿੱਬਣ ਦੀ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯੀ, ਸਜ ਧਨ ਨਾਰ ਾਡ
ਦੁਸਨਆਵੀ ਅਤ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨ ਪਰਤਾ ਰਾਤ ਏਯਨੀ ਸ, ਤਾਂ ਾਨੂੰ ਆਣ
ਯੀਯ ਸਵਚ ਸਸਰ ਸਸਰ ਸਵਾ ਸਿੱਡੀਆਂ, ਰਸੂ ਨਾੜੀਆਂ ਆਸਦ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ
ਸਦਦਾ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚੀਂ ਸੀ ਇ ਭੁਸ਼ਏਰ ਦਾ ਸਿੱਰ ਰਿੱਬਦਾ ਸ। ਰੀ
ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਸਭਸਨਤੀ ਤ ਭਝਦਾਯ ਸਐ ਦੀ ਅਵਾਈ ਰਈ
ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਏ-

– 686
ਜਾਂ ਯੀਯ ਸਵਚ ਸਿੱਡ, ਭਾ, ਰਸੂ ਆਸਦ ਤੀਂ ਇਰਾਵਾ ਇਏ ਸਯ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁੰਦੀ
ਸ ਅਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ‘ਭਨ’ ਸ। ੁ ਯਫਾਣੀ ਅਨੁਾਯ ‘ਭਨ’ ਸਵਚ ‘ਾਚਾ’ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।
ਇਸ ‘ਾਚਾ’ ਏਣ ਸ? ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦਦ ਸਨ-

-517
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ਉ ਾਸਸਫ ਦੀ ਭੀਂ ਟਏ ਪੜੀ ਸ, ਜ ਭਯ ਭਨ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਜ ਾਸਸਫ ਨੂੰ
ਮਾਦ ਏਯਨ ਨਾਰ ੁਐ ਉਜਦ ਸਨ ਅਤ ਬ ਰਏਾਯ ਦ ਦੁਐ ਟਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਐਜੀ
ਸਐ ਨੂੰ ਤਾ ਰ ਸਆ ਸਏ ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫ ਦਾ ‘ਏਾਇਆ’ ਸਵਚੀਂ ਧਨ ਰਿੱਬਣ ਦਾ
ਅਰ ਬਾਵ, ‘ਏਾਇਆ’ ਅੰਦਯ ਆਣ ਭਨ ਦੀ ਐਜ ਏਯ ਏ ਉ ਸਵਚੀਂ ਰੁਏ ਸ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣਾ ੀ, ਸਜ ਦ ਰਿੱਬਣ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ੁਐਾਂ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਅਤ
ਦੁਐਾਂ ਤੀਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਸੁਣ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ‘ਾਚਾ’ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਏਵੀਂ ਰਿੱਸਬਆ
ਜਾਵ? ਏੀ ਇ ਸਵਚ ਵੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਏੁ ਝ ਅਵਾਈ ਏਯਦ ਸਨ? ਸਾਂ
ਜੀ, ਯ ਉਸਨਾਂ ਸਐਾਂ ਦੀ ਸਜਸੜ ਐਜੀ, ਸਭਸਨਤੀ ਤ ਸਨਯਭਾਣ ਸਣ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ
ਜੀ ਸਵਚ ਸਰਸਐਆ ਸ –

– 359
ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਸਸਰਾ ਤਾ ਰ ਚੁਏਾ ਸ ਸਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ‘ਭਨ’ ਸ ਅਤ ਭਨ
ਸਵਚ ‘ਾਚਾ’ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸੁਣ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਜੀ ਸਐ ਨੂੰ ਇਏ ਸਯ ਵਿੱਰ ਦਦ ਸਨ
ਸਏ ਇ ਭਨ ਸਵਚ ‘ਾਚਾ’ ਵੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਯ ਨਾਰ ਸੀ ਭਨ ਸਵਚ ੰਜ ਏੜਾ ਜਾਂ
ਯੁਏਾਵਟਾਂ ਬੀ ਸਨ, ਸਜਸੜੀਆਂ ਸਐ ਨੂੰ ‘ਾਚ’ ਤਏ ਸੁੰਚਣ ਸਵਚ ਸਵਨ
ਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ੰਜ ਯੁਏਾਵਟਾਂ ਏਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ ਤ ਸੰਏਾਯ ਸਨ। ਇਸ ਭਨ
ਨੂੰ ਆਣ ਨਾਰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਯਚਾਈ ਜਾਂ ਉਰਝਾਈ ਯਐਦੀਆਂ ਸਨ ਸਏ ਉ ਨੂੰ
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ਇਸਨਾਂ ਤੀਂ ਸਵਸਰ ਸ ਏ ‘ਾਚ’ ਜਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣ ਤ ਸਭਰਣ ਦਾ ਭਾਂ ਸੀ ਨਸੀੀਂ
ਸਭਰਦਾ। ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਦਾ ੰਏਰਾਂ ਸਵਏਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਾਂ ਉਜਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤ ਭਨ ਨੂੰ ਇਏਾਯ ਸਣ ਦਾ ਭਾਂ ਨਸੀੀਂ ਸਦੰਦੀਆਂ। ਸਪਯ ਇ ਦਾ ਏੀ ਇਰਾਜ
ਸਵ? ਸਐ ਦੀ ਯਸਸਨੁਭਾਈ ਰਈ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰਥ
ੰ ਾਸਸਫ ਜੀ ਇ ਭੁਸ਼ਏਰ ਦਾ ਸਿੱਰ
ਵੀ ਦਦ ਸਨ-

- 426

- 538
ਭਨ ਨੂੰ ਇ ਤੀਂ ਉਜ ਯਸੀਆਂ ਸਐਆਰ ਤਰੰਾਂ, ਪੁਯਨ, ੰਏਰ ਅਤ ਸਵਏਰ.
ਸਯ ਵਰ ਰਸ਼
 ਾਨ ਯਐਦ ਸਨ ਅਤ ਏਦੀ ਇਏਾਯ ਸਣ ਜਾਂ ਐਰਣ ਨਸੀੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਇ
ਦਾ ਇਰਾਜ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਜੀ ਦ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਦਦ ਸਨ। ਭਯੀ ਸਜੰਦੜੀ! ਐਜੀ
ਸਿੱਐ ਭਨ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਦੀ ਭਤ ਦ ਏ, ਠਸਸਯਾ ਰੀਂਦਾ ਸ। ੁ ਯ ੂ ਦੀ ਭਤ ਤੀਂ ਸਆਨ
ਉਜਦਾ ਸ, ਸਆਨ ਭਨ ਨੂੰ ਦ ਦੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਤਨੂੰ ੁਐ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ
ਪੁਯਸਨਆਂ ੰਏਰਾਂ-ਸਵਏਰਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਰਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀੀਂ। ਆਣ ਆ ਸਵਚ
ਐਰ ਜਾ ਅਤ ਆਣੀ ਤਸਸ ਸਵਚ ਆਣ ਅੰਦਯ ਰੁਏ ‘ਾਚ’ ਨੂੰ ਦਐ ਤ ਭਝ।
ਇ ‘ਾਚ’ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਦਸਐਆਂ ਤ ਭਸਝਆਂ ਏੀ ਸਵਾ? ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਇੰਜ ਸਦੰਦ ਸਨ –

-231
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ਸਜ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈ ਦਾ ੁਤਯ ਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵ ਅਤ ਭਸਠਆਈ ਦ ਵਾਦ
ਤੀਂ ਨਾਵਾਸਏਪ ਸਵ, ਜਾਂ ਜ ਆਐ ਸਏ ਭੀਂ ਅਿੱਤਾਯ ਦ ਯ ਸਵਚ ਜੰਸਭਆ ਸਰਆ ਸਾਂ,
ਯ ਭਨੂੰ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਅਤਯ ਏੀ ਸੁੰਦਾ ਸ? ਉ ਫੰਧੀ ਆ ਦਾ ਏੀ ਸਐਆਰ
ਸਵਾ? ਸਆਣਾ ਆਦਭੀ ਪਰਾ ਦਣ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ ਏੁ ਝ ਚ ੜਤਾਰ ਏਯਨੀ
ਚਾਸਾ ਸਏਉੀਂਸਏ ਸ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਸਰਵਾਈ ਭਸਠਆਈ ਫਨਾਉਣ ਦਾ ਏੰਭ ਨਾ ਏਯਦਾ
ਸਵ, ਵੀਂ ਉ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈ ਦੀ ਰਾਦ ਸਣ ਏਯ ਏ ਸੀ ਸਰਵਾਈ ਆਸਐਆ ਜਾਂਦਾ
ਸਵ ਜਾਂ ਅਿੱਤਾਯ ਨੂੰ ਅਿੱਤਯ ਸਐਚਣਾ ਆਉੀਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵ ਯ ਅਤਯ ਏਿੱਢਣ ਦਾ ਏੰਭ ਨਾ
ਏਯਦਾ ਸਵ ,ਸਰਵਾਈ ਦਾ ੁਤਿੱਯ ਆਐ ਸਏ ਭੀਂ ਭਸਠਆਈ ਦ ਵਾਦ ਤੀਂ ਨਾਵਾਸਏ
ਸਾਂ ਜਾਂ ਅਿੱਤਾਯ ਦ ਯ ਸਵਚ ਜੰਸਭਆ-ਸਰਆ ਆਐ ਏਦਾ ਸਵ ਸਏ ਭਨੂੰ ਤਾ ਨਸੀੀਂ
ਸਏ ਅਿੱਤਯ ਏੀ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਜਦ ੜਤਾਰ ਏਯਨ ਭਯੀਂ ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਵ ਸਏ
ਸਰਵਾਈ ਦ ਯ ਭਸਠਆਈ ਤੀਂ ਫਯ ਸੀ ਫਣਦਾ ਸੀ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ, ਅਿੱਠ ਸਸਯ
ਏੜਾਸ ਏੜਹ ਯਸਸੰਦ ਸਣ ਅਤ ਅਿੱਤਾਯ ਦਾ ਸਵਾ ਅਤਯ ਸਐਚਣ ਦ ਸਯ ਏਈ ਏੰਭ
ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਉ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਜ ਸਰਵਾਈ ਦ ੁਿੱਤਯ ਸਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਿੱਤਾਯ ਦ ਯ
ਜੰਭਣ-ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਏਯ, ਯ ਭਸਠਆਈ ਦ ਵਾਦ ਤੀਂ ਅਨਜਾਣ ਅਤ
ਅਤਯ ਦੀ ੁੰਧੀ ਤੀਂ ਨਾਵਾਸਏਪ ਸਵ, ਉ ਨੂੰ ਏੀ ਭਸਝਆਂ ਜਾਵ?
ਇ ਤਯਹਾਂ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ਅਐਵਾਉੀਂਦਾ
ਸ ਅਤ ੁ ਯ ੂ ਯ ਦ ਵਾਮੂ ਭੰਡਰ ਸਵਚ ਜੰਭਣ-ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਜਏਯ
ਉ ਨੂੰ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦਾ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਜਾਂ ਸਭਯਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ
ਤਾਂ ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂੰ ਵੀ ਏੀ ਭਝਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ? ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦ ਯ ਸਵਚ ਬ ਦਾਤਾਂ
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ਤੀਂ ਵਿੱਡੀ ਦਾਤ, ਬ ਵਯਏਤਾਂ ਤੀਂ ਵਿੱਡੀ ਫਯਏਤ ‘ਨਾਭ ਸਭਯਨ’ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ
ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਤਾਂ ਇਥੀਂ ਤਏ ਸਰਸਐਆ ਸ-

-1136
ਨਾਭ ਤੀਂ ਸਫਨਾਂ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦ ਯ ਸਵਚ ਸਯ ਸ ਸੀ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ। ਅਯ ਸਯ
ਏਈ ਦਾਤ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ੀ ਸ ਜ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤ ਤੀਂ ਐੁਦ-ਫ-ਐੁਦ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ੂਯਜ ਦੀ ਯਭੀ ਤੀਂ ੰਾਯ ਸਵਚ ਤਯਹਾਂ-ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਾਜ, ਪਿੱਰ,ਪੁਿੱਰ,
ਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਸਤਵੀਂ ‘ਨਾਭ’ ਤੀਂ ਇਨਾਨ ਦ ‘ਭਨ’ ਸਵਚ ਏੁ ਰ ੁਐ ਤ ਐੁਸ਼ੀਆਂ
ਉਤੰਨ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਰਈ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਚ ਸਤਾ ਤੀਂ ਯਜ਼ ਸਿੱਐ ਅਯਦਾ
ਸਵਚ ਇਸ ਭੰਦ ਸਨ, ‚ਸਿੱਐਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਐੀ ਦਾਨ, ਬਯਾ ਦਾਨ, ਯਸਸਤ ਦਾਨ, ਸਫਫਏ
ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਯ ਦਾਨ ‘ਨਾਭ’ ਦਾਨ।‛ ਨਾਭ ਬ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਯ ਜਾਂ ਭੰਫਾ
(source) ਸ। ਸਜਥ ਨਾਭ ਸਵ, ਉਥ ਸਿੱਐੀ, ਸਦ, ਬਯਾ, ਏੁ ਯਫਾਨੀ, ਸਨਯਬਤਾ,
ਫ-ਰਵਾਸੀ, ਐੁਸ਼ੀ, ਤਨ ਤ ਭਨ ਦੀ ਅਯਤਾ, ਦੀਨ ਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਐੁਸ਼ਸਾਰੀ ਬ
ਏੁ ਝ ਆ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਨਾਭ ਦ ਭਯ-ਭਯ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਜਥ ਸਯੀ
ਦਾ ਸਭਯਨ ਸਵ, ਉਥ ਸਯੀ ਐੁਦ ਸਨਵਾ ਏਯ, ਉਥ ਬ ੁਐ ੁਿੱਤ ਸਿੱਧ ਆ ਜਾਂਦ
ਸਨ।
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ਸਯੀ ਨੂੰ ਫੁਰਾਣ ਦਾ ਤ ਆਣ ਯ ਯਐਣ ਦਾ, ਸਿੱਐ ਸਪਰਾਪੀ ਸਵਚ ਏਵਰ
ਇਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ, ਉਸ ਸ ਸਯੀ ਦਾ ਸਭਯਨ।
ਜਏਯ ਵਯਤਭਾਨ ਭੀਂ ਸਵਚ ਸਿੱਐ ਜੀਵਨ ਤ ਸਨਾਸ ਭਾਯੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਇ
ਨਤੀਜ ਤ ਸੁੰਚਣਾ ੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦ ਬ ਉੱਤਭ ਉਦਸ਼ਾਂ
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ਸਵਚੀਂ ਜ ਸਏ ਉਦਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਐ ਏਭ ਨ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਬੁਰਾਇਆ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਸ ੁ ਯ ੂ
ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦੀ ਬ ਤੀਂ ਵਡੀ ਸਐਸ਼ਾ ‘ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ।’
ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਅਰੀ ਏਾਢ ਬਾਵੀਂ ਸਸੰਦ
ੁ ਤਾਨ ਦ ੁਯਾਤਨ ਸਯਸ਼ੀਆਂ ਨ
ਏਿੱਢੀ ੀ।

-761
ਯ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਸਥਊਯੀ ਤ ਏਭਾਈ(Theory and Practice) ਨੂੰ
ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਨ ਨਾ ਸਯਪ ਦੀਆਂ ਭਯੀਂ ੁਯਜੀਤ ਸੀ ਏੀਤਾ, ੀਂ ਇ ਨੂੰ
ਆਾਨ ਤ ਭੁਏੰਭਰ ਵੀ ਫਣਾ ਸਦਤਾ। ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦਾ ਾਯਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਨਾਭ
ਸਭਯਨ ਦਾ ਰਚਾਯ ੀ, ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਨਾਭ ਉਤ ਸਯ ੰਏਤੀ ਸਵਚ
ਜ਼ਯ ਸਦਤਾ ਸ, ਸਿੱਐ ਏਭ ਸਵਚੀਂ ਆਣ ੁ ਯਦਵ ਦੀ ਬ ਤੀਂ ਵਿੱਡੀ, ਬ ਤੀਂ ਉੱਤਭ,
ਬ ਤੀਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਐਸ਼ਾ ‘ਨਾਭ ਏਭਾਈ’ ਦਾ ਅਰ ਸ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਐਾਂ ਦੀਆਂ ਭਜੂਦਾ
ਬ ਸਦਿੱਏਤਾਂ ਦਾ ਏਾਯਣ ਅਤ ਅ ਦੀਆਂ ਬ ਭੁਸ਼ਸਏਰਾਂ ਦੀ ਫੁਸਨਆਦ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਨੂੰ ਸਿੱਐਾਂ ਦੀ ਸਣਤੀ, ਤਾਏਤ, ਦਰਤ ਉਤ ਇਤਨਾ
ਭਾਣ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਸਜਤਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਦ ਆਤਸਭਏ ਸਸਰੂ ਉਤ। ੁ ਯ ੂ
ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਨੂੰ ਇ ਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਦਰਚੀ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦੀ, ਸਏ ਉ ਦ
ਜਨਭ ਸਦਨ ਸਏਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਰ ਭਨਾ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਸਨਾਂ ੁ ਯਦਵਾਸਯਆਂ ਸਵਚ
ਸਏਤਨਾ ਚੜਹਾਵਾ ਦੜਹਦਾ ਸ, ਸਜਤਨੀ ਸਏ ਇ ਰ ਸਵਚ ਸਏ ੁ ਯਦਵਾਸਯਆਂ ਸਵਚ
ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਿੱਐਾਂ ਦੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਸਏਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸ, ਉਸ ਸਭਯਨ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਸਏਥੀਂ ਤਏ ਫਤੀਤ ਏਯ ਯਸ ਸਨ?
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ਏੀ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦਾ ਸਿੱਐ ਅਐਵਾਉਣਾ ਅਤ ਨਾਭ
ਸਭਯਨ ਤੀਂ ਵਾਸਏਪ ਤਏ ਨਾ ਸਣਾ, ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈ ਦਾ ੁਿੱਤਯ
ਏਸਸਰਾਉਣਾ ਤ ਭਸਠਆਈ ਦਾ ਵਾਦ ਤਏ ਨਾ ਜਾਨਣ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਸੀੀਂ? ਇਨਹਾਂ
ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁੀੀਂ ਏੀ ਭਝ?

– 233
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ਭਸਾਂੁਯਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਤ ਪਰਤਾ ਦਾ ਅਰ ਏਾਯਣ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਏਾਰ
ੁਯਐ ਨਾਰ ਅਬਦਤਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸਜ ਦਯਜ ਦੀ ਅਬਦਤਾ, ਉ ਦਯਜ ਦਾ
ਭਸਾਂੁਯਸ਼, ਸਜਤਨੀ ਅਬਦਤਾ ਉਤਨੀ ਵਸਡਆਈ ਤ ਸ਼ਾਨ।
ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਅਤ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਅਬਦਤਾ ਦਾ ਸਆਨ
ਸ ਜਾਵ, ਤਦ ਉ ਰਈ ਸਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਣ ਦੀ, ਸਏ ਸਚਜ਼ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣ ਦੀ, ਸਏ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਸੁਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ ਸਏਉੀਂਸਏ ਉ ਨੂੰ ਬ ਏੁ ਝ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।

– 102
ਜਦ ਤਏ ੁ ਯਸਿੱਐ ਏਯਤਾਯ ਾੀਂ ਏੁ ਝ ਭੰਦਾ ਸ, ਏੁ ਝ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਇਸ
ਏਯਤਾਯ ਤੀਂ ਵਐ ਸ ਅਤ ਉ ਸਫਜਰੀ ਦ ਫਰਫ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਸ, ਸਜ ਦਾ ੰਫੰਧ ਸਫਜਰੀ
ਦ ਾਵਯ ਸਾਊ ਨਾਰ ਅਜ ਨਸੀੀਂ ਸਇਆ। ਜਦ ਤਏ ੁ ਯਭੁਐ ਦਾ ਅੰਦਯੀਂ ਫੰਧ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਨਸੀੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਸ ਸਨਯ ਸਵਚ ਸ। ਏਯਤਾਯ ਨਾਰੀਂ ਅੰਦਯੀਂ
ਜੁਸੜਆ ੁ ਯਸਿੱਐ ਐੁਦ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ਏਤੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।
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ਅਬਦਤਾ ਦਾ ਭਤਰਫ ਅੰਦਯੀਂ ਇਏ ਸ ਜਾਂਣਾ ਸ। ਜਦੀਂ ੂਯਜ ਤ ਸਏਯਨ ਅਬਦ
ਸੁੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ੂਯਜ ਸਏਯਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ ਸਏਯਨ ੂਯਜ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਏਈ
ਸਪਯ ਵਐ ਨਸੀੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨਾਭ ਜ ਏ ਜਦ ਨਾਭ ਦਾ ਯੂ ਸ
ਜਾਵ ਤਾਂ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਅਏਾਰ ਸੀ ਅਏਾਰ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਭਨ, ਇ ਦਾ
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ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ, ਇ ਦ ਏਯਭ ਬ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਰਯ
 ਣਾ ਦ ਵੀਰ ਫਣ ਜਾਂਦ
ਸਨ। ਇ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਯਿੱਫੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁ ਣ
ਉਤਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਇ ਦੀ ਫਰਚਾਰ ਯਸਸਤ ਭਯਮਾਦਾ ਅਤ ਇ ਦ ਏਯਭਾਂ
ਸਵਚੀਂ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਝਰਏ, ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫੂ ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ।
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ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਤੀਂ ਸਵਛੜ ਏ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਤੀਂ ਵਿੱਐ ਸ ਏ, ੁ ਯਸਿੱਐ ਭੁੜ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਤੀਂ
ਦਾਤਾਂ ਭੰਦਾ ਤ ਦਾਤਾਂ ਨਾਰ ੁਐੀ ਸਣ ਦ ਮਤਨ ਏਯਦਾ ਸ, ਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ
ਅਬਦ ਸਣ ਨਾਰ ੁ ਯਸਿੱਐ ਦੀ ਸਉਭ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ੂ ਯੀ ਸਤੀ ਸਵਚ ਵਾਚ ਜਾਂਦੀ
ਸ ਅਤ ੁ ਯਸਿੱਐ ਆਣੀ ਅਰੀ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਜ ਸਏ ਇ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨ ਦਾ ਤੀਂ
ਫਐਸ਼ੀ ਸਈ ਸ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ। ੁ ਯਸਿੱਐ ਸਪਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਿੱਚ ਾਤਸ਼ਾਸ ਦੀਆਂ
ਫਯਏਤਾਂ ਤ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦ ੁ ਜ਼ਯਨ ਦਾ ਇਏ ਵੀਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਯੀਆ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ੁ ਯਸਿੱਐ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜਦ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨਾਰ ਅੰਦਯੀਂ ਅਬਦ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਂ
ਉ ਨੂੰ ਸਸਰੀ ਵਾਯ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਅਰ ਸਵਚ ਆ ਏੀ ਸ। ਉਸ
ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਅਬਦ ਸ ਏ ਅਵਯਜਤਾ ਨਾਰ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉਸ ਐੁਦ
ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਇਏ ਅੰ ਫਣ ਸਆ ਸ, ਉ ਦ ਪੁਯਨ ਸਵਚ ਯਚਨ ਤ ੜਨ ਦੀ
ਸ਼ਏਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਏਯਤਾਯ ਦੀਆਂ ਯਚਨ ਤ ਢਾਰਣ ਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਉਸ
ਆਣ ੰਏਰ ਜਾਂ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦੀ ਤਾਸਫਆ ਐੜੀਆਂ ਦਐਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਏਤਏ ਨੂੰ
ਦਐ ਏ ਸਵਦਾ ਤ ਸਐਵਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਭੰਣਾ, ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਏਯਨੀਆਂ, ਫਨਤੀਆਂ ਤ ਅਯਦਾਾਂ ਉਦੀਂ ਤਏ ਸੀ ਸਨ ਜਦ
ਤਏ ਭੰਣ ਵਾਰਾ, ਸਜ ਤੀਂ ਸਆ ਭੰਦਾ ਸ, ਉ ਤੀਂ ਵਐ ਸ, ਦੂਯ ਸ, ਉ ਦ ਤ
ਆਣ ਸਯਸ਼ਤ ਤੀਂ ਅਨਜਾਣ ਸ। ਜਦ ਭੰਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣ ਅਤ ਆਣ ਸਤਾ
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ਏਯਤਾਯ ਦ ਅਤੁਟ ਤ ਅਿੱਟਰ ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਸਆਨ ਸ ਜਾਵ ਤਦ ਉਸ ਭੰਣਾ, ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਏਯਨੀਆਂ ਜਦ-ਜਸਸਦ ਏਯਨੀ ਛਡ ਸਦੰਦਾ ਸ ਅਤ ਅਬਦਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਸਸਜ
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਨਯਬ ਸ ਏ ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਅਬਦਤਾ ਦੀ ਸਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ੁ ਯਸਿੱਐ ਆਣੀ ਾਯੀ ਰੜਾਈ
ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਦ ਸਵਾਰ ਏਯ ਸਦੰਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨੂੰ ਆਣ ਾਯ
ਸਵੜ ਏੰਭ ਵਾਯਨ ਤ ਆਣੀ ਰੜਾਈ ਸਜਤਣ ਦਾ ਭਏਾ ਸਦੰਦਾ ਸ। ਾ ੁ ਯਸਿੱਐ
ਚਾਯਾਂ ਾਸਆਂ ਤੀਂ ਫਦੀ ਦ ਆਣ ਉਤ ਸਭਰ ਸੁੰਦ ਵਐ ਏ ਵੀ ਫਯਾਉੀਂਦਾ ਨਸੀੀਂ
ੀਂ ਆਣੀ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ, ਅੰਦਯਰੀ ਅਬਦਤਾ ਦ ਸਆਨ ਦੀ ਚਿੱਟਾਨ ਤੀਂ
ਐਰ ਏ ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਪਤਸ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਯਦਾ ਤ ਆਐਦਾ ਸ-

ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਵਐਸਯਆਂ ਭਸਸੂ ਏਯ ਏ, ਵਐਸਯਆਂ ਸ ਏ,
ਉ ਅ ਅਯਦਾਾਂ ਏਯਨੀਆਂ ਸਯ ਿੱਰ ਸ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਭੂਰ,
ਆਣੀ ਸਜੰਦ ਤ ਰਾਣ ਜਾਣ ਏ ਉ ਨਾਰ ਅੰਦਯੀਂ ਅਬਦ ਸ ਏ ਏੁ ਝ ਚਾਸੁਣਾ ਸਯ ਰ
ਸ। ਅਬਦ ੁਯਸ਼ ਦੀ ਚਾਸਨਾ, ਸਯ ਅਯਦਾ ੂਸਯਆਂ ਸੁਸੰ ਦਆਂ ਦਯ ਨਸੀੀਂ ਰਦੀ।
ਉਦ ਦੀ ਸਯ ਚਾਸਨਾ ਅਤ ਚਾਸਨਾ ਦੀ ੂ ਯਤੀ ਇਏ ਤਵੀਯ ਦ ਦ ਾ ਸਨ।

– 817
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ਏਈ ੜਹ- ਸਰਐ ਿੱਜਣ ਜ ਸਭਯਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦ, ਇ
ਸਨਚ ਦ ਦਐ  ਸਨ ਸਏ ਦਭ ਦੁਆਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ, ਅਰ ਸਵਚ ਏਈ
ਿੱਚਾਈ ਨਸੀੀਂ। ਏਈ ਸਭਤਯ ਇ ਸਐਆਰ ਦ ਸਨ ਸਏ ਦਭ ਦੁਆਯ ਅਤ ਅਨਸਦ
ਸ਼ਫਦ ਸਸੰਦੂ ਮੀਆਂ ਦ ਭਤ ਸਵਚ ਏਈ ਆਤਸਭਏ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਣੀਆਂ, ਯ
ਸਐਾਂ ਸਵਚ ਇਸ ਸਵਾ ਵਸਸਭ ਦ ਸਯ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ। ਇਏ ਵਾਯੀ ਇਏ ਦੀਵਾਨ ਸਵਚ
ਇਏ ਸਐ ਰੀਡਯ ਨੂੰ ਆਐਸਦਆਂ ੁਸਣਆ ਸਆ ਸਏ ਭਨੂੰ ਤਾਂ ਜ ਆਐ ਸਏ ਦਭ
ਦੁਆਯ ਸ ਅਤ ਉਥ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਣਾਈ ਸਦੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀਂ ਉ ਨੂੰ ਫੜਾ ਾਐੰਡੀ
ਤ ਧਐਫਾਜ਼ ਭਝਦਾ ਸਾਂ। ਇਏ ਵਾਯੀ ੜ-ਸਰਐ ਚੰ ਧਾਯਸਭਏ ਸਐਆਰ ਵਾਰ
ੁ ਯਸਿੱਐ ਨ ਆਸਐਆ ਸਏ ਦਭ ਦੁਆਯ ਸਵਐ ੁ ਯਤ ਜੜ ਏ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਨਣ
ਦੀ ਥਾਂ ਸਏਉੀਂ ਨਾ ਯਸਡ ਯਾਸੀੀਂ ੰੀਤ ੁਸਣਆਂ ਜਾਵ, ਸਏਉੀਂ ਨਾ ਏਭਯ ਸਵਚ ਨਵੀੀਂ
ੜੀ ਦੀ ਸਟਏ-ਸਟਏ ਨੂੰ ੁਸਣਆ ਜਾਵ। ਆ ਜੀ ਦ ਸਐਆਰ ਸਵਚ ਦਭ ਦੁਆਯ ਦ
ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਨਣ ਨਾਰੀਂ, ਯਡੀ ਤ ੰੀਤ ਰਯਾਭ ੁਨਣਾ ਵਧਯ ਰਾਬਵੰਦ ੀ।
ਅਿੱਜ-ਏਰਹ ਜਦ ਸਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਿੱਐ ਏਭ ਸਵਚੀਂ ਤਏਯੀਫਨ ਅਰ ਸ
ਚੁਸਏਆ ਸ, ਉਏਤ ਸਏਭ ਦ ਸਨਸਚਆਂ ਵਾਰ ੁ ਯਸਐਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣਾ ਏਈ
ਅਯਚਜ ਟਨਾ ਨਸੀੀਂ। ਅਚਯਜ ਟਨਾ ਤਾਂ ਇ ਦ ਉਰਟ  ਸਭਿੱਤਯਾਂ ਦ
ਨਜ਼ਯ, ਆਉਣਾ ਸ, ਜ ਅਜ ਵੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਸਰਐੀਆਂ ਆਤਸਭਏ
ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਿੱਚ ਭੰਨਦ ਅਤ ਨਾਭ ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ ਸਯਜਸਾਯ ਦ ਯੂਫਯੂ ੁਯਐਯੂ
ਸਣ ਦੀ ਆ ਯਐਦ ਸਨ।
ਦਭ ਦੁਆਯ ਾਡ ਯੀਯ ਅੰਦਯ ਇਏ ਾ ਅਥਾਨ ਸ ਸਜਥ ਜਦ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਦੀ ੁਯਤ ਚੜਹਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਫੜਾ ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਅਤ ਅਨਏ ਰਏਾਯ
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ਦ ਸ਼ਫਦ ੁਣੀੀਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਜਤ ਸਵਚੀਂ ਸਯ ਸਏਤ ਨਸੀੀਂ ੁਣ ਜਾ ਏਦ,
ਏਵਰ ੁਯਤ ਦਾ ਡਾਸਢਾ ਜੁੜਨ ਉਤ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਸਵਚੀਂ ਸੀ ਇਸ
ਸ਼ਫਦ(ਆਵਾਜ਼ਾਂ) ੁਣਾਈ ਦੀਂਦ ਸਨ। ਦਭ ਦੁਆਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ਇਏ
ੀ ਿੱਚਾਈ ਸ ਸਜ ਤੀਂ ਏਈ ਆਤਸਭਏ ਭੰਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸਬਆੀ ਭੁਨਏਯ ਨਸੀੀਂ ਸ
ਏਦਾ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਦਭ ਦੁਆਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਫੰਧੀ
ਫਸੁਤ ਥਾਈ ਸਜ਼ਏਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ-

-922

– 954
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– 1069
ਸਜਥ ੁ ਯਸਿੱਐਾਂ ਸਵਚ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਨਾ ਏਯਨ ਏਯ ਏ ਫਸੁਤ ਸਭਿੱਤਯ
ਦਭ ਦੁਆਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੂੰ ਵਸਸਭ ਅਤ ਾਐੰਡ ਸਐਆਰ ਏਯਦ ਸਨ,
ਉਥ ਸਭਯਨ ਏਭਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰ ੁ ਯਸਿੱਐਾਂ ਸਵਚ ਏਈ ੁਯਸਤ ਦ ਦਭ ਦੁਆਯ
ਸਵਚ ਸੁੰਚਣ ਅਤ ਉਥ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਨਣ ਨੂੰ ਅਸਬਆ ਦੀ ਆਐਯੀ ਅਵਥਾ
ਭਝਦ ਸਨ। ਇਸ ਦਵੀਂ ਸਏਭ ਦ ਸਭਿੱਤਯ ਬੁਰ ਉਤ ਸਨ। ਸਜਥ ਇਸ ਰ ਰਹਾਂ
ਆਨ ਠੀਏ ਸ ਸਏ ਦਭ ਦਵਾਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਸਵਚ
ਇਏ ਭੰਨੀ ਰਭਨ
ੰ ੀ ਿੱਚਾਈ ਸ, ਉਥ ਇਸ ਰ ਰਤ ਸ ਸਏ ਦਭ ਦਵਾਯ ਸਵਚ
ੁਯਸਤ ਦਾ ਸੁੰਚਣਾ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਨਣਾ ਆਤਭਏ ਭਾਯ ਦੀ ਟੀੀ ਜਾਂ
ਅੰਤਭ ਅਵਥਾ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦੀ ਸਐਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ੁ ਯਸਿੱਐ ਦਾ ਆਦਯਸ਼
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ੁਬਾੳ ਨੂੰ ਭਝਣਾ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜ ਾਣ ਅਤ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਏ ਉ ਸਵਚ ਭਾਣਾ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਸਜਸੜ ਸਭਿੱਤਯ ਦਭ
ਦਵਾਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਆਐਯੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਭਝਦ
ਸਨ, ਉਸ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦ ਆਸ਼ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਭਝਦ। ਇ ਸਵਚ ਏਈ ਸ਼ਏ
ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਸਭਯਨ ਏਯਸਦਆਂ ਦਭ ਦੁਆਯ ਅਤ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ
ਅਸਬਆੀ ਤ ਜ਼ਯੂਯ ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਯ ਇਸ ਅਵਥਾ ਸਜਥ ਚੰ ਅਸਬਆ ਦੀ
ਿੱਏੀ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਸ, ਉਥ ਅਸਬਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀੀਂ। ਅਸਬਆ ਦਾ ਅੰਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ
ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ ਰਿੱਬ ਏ, ਉ ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਏ ਉ ਸਵਚ ਭਾਣਾ ਸ।
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ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਇਏ ਅਵਥਾ ਆਉੀਂਦੀ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ ੰਏਰ ਸਵਏਰ ਯੂੀ ਬ ਪੁਯਸਨਆਂ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਏ
ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਐਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਉ ‘ਐਰਣ’ ਜਾਂ ਇਏਾਯਤਾ ਸਵਚ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਸਸੂ ਸੁਦ
ੰ ੀ ਸ।
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਐਡਣ ਵਾਰ ਏਈ ੰਤ, ੁ ਯਭੁਐ, ਭਸਾਤਭਾ ਦਐ ਸਨ। ਯ
ਇ ਤੀਂ ਅਿੱ ਅਸਬਆ ਦਾ ਯੁਿੱਐ ਸਏਿੱਧਯ ਨੂੰ ਭਸੜਆ ਜਾਵ? ਇ ਿੱਰ ਦਾ ਉਸਨਾਂ
ਨੂੰ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਫਸੁਤ ਸਚਠੀਆਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਫਸੁਤ
ੁ ਯਸਿੱਐ ਇਸ ਸਭਰ ਏ ਵੀ ੁਿੱਛਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ ਸਏ ‘ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਤਾਂ ਏਈ
ਾਰ ਤੀਂ ਏਯ ਯਸ ਸਾਂ ਅਤ ਇ ਸਵਚ ਵਾਦ ਵੀ ਏਾਪੀ ਆਉੀਂਦਾ ਸ, ਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਜੀ ਦਾ ਏੁ ਝ ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਰਦਾ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਨਸੀੀਂ ਸ। ਇਸ ਰਐ ਇ
ਉਤਰੀ ਅਵਥਾ ਦ ੁ ਯਭੁਐਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਬਟਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨਾਭ ਜਾ ਦ ਆਯ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚ
ਜਾਵ ਸਏ ਉ ਦ ਪੁਯਨ ਫੰਦ ਸ ਜਾਣ ਅਤ ਉ ਦਾ ਭਨ ਇਏਾਯ ਸ ਏ ਆਣ
ਆ ਸਵਚ ਐਰ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਿੱਏਣ ਉਤ ਜਏਯ ਉਸ ਅਸਬਆੀ
ਚਾਸ ਸਏ ਉ ਦ ਾਸਭਣ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਜਾਂ ਸਯ ਸਏ ਅਵਤਾਯ ੰਫਯ
ਦੀਆ ਏਰਤ ਸ਼ਏਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਾ ਸੀ ਸਵ
 ਾ। ਜਏਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ
ਚਾਸ ਤਾਂ ਉ ਦ ਾਸਭਣ ੂਯਜ ਵਾਂ ਯਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਵੀ, ਸਜ ਸਵਚ ਚਾਨਣ ਤਾਂ
ੂਯਜ ਵਯਾ ਸਵ
 ਾ, ਯ ਯਭੀ ਸਫਰਏੁ ਰ ਨਸੀੀਂ ਸਵੀ। ਏਈ ੁ ਯਭੁਐ ਨਾਭ
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ਅਸਬਆੀ ਇ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਸੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਅਵਥਾ ਭਝਦ ਸਨ। ਯ ਇਸ
ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਐਾ ਸ। ੁ ਯ ੂ ਾਸਸਫਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਏ ਸਯ ਅਵਤਾਯ ਦੀ ਏਰਤ ਸ਼ਏਰ
ਦਾ ਾਸਭਣ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਨਯੰਜਨੀ ਜਸਤ ਦਾ ਅਥੂ ਰ ਯੂ, ੂਯਜ ਵਯੀ ਯਸ਼ਨੀ
ਦਾ ਸਦਐਾਈ ਦਣਾ, ਆਣ ਭਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤੀਂ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ
ਇਏਾਯ ਸ ਏ ਇਤਨਾ ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦਾ ਸਯ ਪੁਯਨਾਂ ਾਐਸ਼ਾਤ
ਫਣ ਏ ਉ ਨੂੰ ਸਦਦਾ ਸ। ਬਾਵੀਂ ਇਸ ਅਵਥਾ ਵੀ ਏਾਪੀ ਚੰੀ ਸ ਅਤ ਭਨ ਦੀ
ਇਏਾਯਤਾ ਦਾ ਇਏ ਏਭਾਰ ਸ ਯ ਇਸ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਜਾਂ ਸਭਰਾ ਨਸੀੀਂ।
ੁ ਯਭਸਤ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਅਰ ਸਆਨ ਉ ਦ ਸਨਯੁ ਣ ਯੂ ਦ
ਭਝਣ ਅਤ ਅਨੁਬਵ ਏਯਨ ਸਵਚ ਸ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਯੂ, ਯੰ ਤੀਂ ਸਨਆਯਾ ਸ। ਉਦਾ
ਸਚਸਨ ਚਿੱਏਯ ਏੁ ਛ ਨਸੀੀਂ ।ਯ ਸਪਯ ਵੀ ਉਸ ਸ ਅਤ ਅਨੁਬਵ ਦੀਆਂ ਅਿੱਐੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਦਦਾ ਸ।

– 87
ਇਸ ਸਏਵੀਂ ਸ ਏਦਾ ਸ? ਸਜ ਦਾ ਏਈ ਸਚੰਨਹ ਨਸੀੀਂ, ਯਐ ਯੰ ਨਸੀੀਂ, ਏਈ ਯੂ
ਨਸੀੀਂ ਉਸ ਸਏਵੀਂ ਸਦ ਏਦਾ ਸ? ਉਸ ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਦ ਏਦਾ ਸ। ਏੀ ਏਦੀ ਸਏ ਨ
ਏਾਭ ਿਧ ਦਾ ਯੂ , ਯੰ ਦਸਐਆ ਸ? ਨਸੀੀਂ। ਏਾਭ ਜਾਂ ਿਧ ਏਦ ਸਏ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਸਦ,
ਯ ਜਦ ਏਾਭ ਿਧ ਸਏ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ ਸੁਦ
ੰ  ਸਨ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਤਾ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ
ਸਏ ਭਯ ਅੰਦਯ ਸੁਣ ਏਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸ ਜਾਂ ਿਧ ਦਾ ਸਨਵਾ ਸ। ਾਡ ਅੰਦਯ ਾਡੀ
ਸਜ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਏਾਭ ਜਾਂ ਿਧ ਜਾਂ ਸਆਯ ਵਯੀਆਂ ੂਐਸ਼ਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰ
ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਸ਼ਏਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਾਡ ਅੰਦਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਰਟ ਸਣ ਤਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਜੀ ਦੀ ਸੀਂਦ ਦਾ ਤਾ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਿਧ ਦ ਾਡ ਅੰਦਯ ਆਇਆਂ ਾਡੀਆਂ
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ਬ ਸਯਏਤਾਂ ਤੀਂ ਿਧ ਰਟ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਾਡ ਅੰਦਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਜਦ
ਰਟ ਸੁੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਾਡੀਆਂ ਬ ਸਯਏਤਾਂ ਤੀਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਐੁਸ਼ਫੂ ਆਉੀਂਦੀ ਸ।

-13
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀਂਦ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਰਟ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀ ਤਯੀਏਾ ਸ? ਉਸੀ
ਸਜਸੜਾ ਸਏ ਇ ਰਐ(ਇ ਰਐ ਦੀ ੁਯਐੀ) ਸਵਚ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦਦ ਸਨ-
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ਭਸਾਨ ਚਾਈ ਨਾਰ ਬਯ ਇ ੁ ਯਵਾਏ ਅੰਦਯ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਜੀ
ਦਦ ਸਨ ਸਏ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਭਨ ਐਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਭਨ ਦ
ਸਟਏਾ ਦੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਆਣ ਆ ਨੂੰ, ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਣ ਭੂਰ ਨੂੰ
ਛਾਣਦਾ ਸ, ਅਤ ਛਾਣ ਏ ਸਭਸ਼ਾਂ ਰਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।

ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨਾਭ ਜਾ ਦ ਆਯ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਦ।
ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਸਭਯਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਥਾ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦ
ਪੁਯਸਨਆਂ(thought waves)ਤੀਂ ਭਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਏ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਅਡਰ
ਐਰ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਸਰੀ ਚੀਜ਼
ਇਸ ਸਏ ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ੂ ਯਨ ਅਨਹਯਾ ਸੀ ਅਨਹਯ
 ਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਦੂਯ ਉ
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅਨੰਦ ਸੀ ਅਨੰਦ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਤੀਯ ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਇਏ ਉਸ
ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਜਸੜਾ ਅਨੁਬਵ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਸੁਣ ਬ ਪੁਯਨ ਐਰ  ਸਨ, ਸੁਣ ੂ ਯਨ
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ਅਨਹਯਾ ਅਤ ੂਯਨ ਅੰਨਦ ਸ। ਇਸ ਤੀਯਾ, ਸਸਰੀਆਂ ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਾਥੀ ਜਾਂ
ਵਾਸ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਅਸਬਆ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏ ਫੜੀ ਸੁਸਸ਼ਆਯੀ
ਨਾਰ ਸਸਰੀਆਂ ਦਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਅਨਹਯ
  ਤ ਅਨੰਦ) ਦਾ ਸਐਆਰ ਛਿੱਡ ਏ ਉਸ ਜ
ਇਸਨਾਂ (ਅਨਹਯ ਤ ਅਨੰਦ) ਦਾ ਾਐੀ ਸ, ਉ ਵਿੱਰ ਸਫਯਤੀ ਭੜਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
ਇਸ ਇਏਾਯਤਾ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਟੀੀ ਏਸੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। ਇਥ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣ ਦੀ
ਥਾਂ ੁ ਯਫਾਣੀ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਆਾ, ਆਣਾ ਭੂਰ ਦਐਣ ਰਈ ਰਯਦੀ ਸ।
ਇਸ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਯਤ ਦਾ ਫੜਾ ਵਿੱਡਾ ਭੜ ਸੁੰਦਾ ਸ।
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ਇਥ ਸੁੰਚ ਏ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਭੁਿੱਦਤਾਂ ਦੀ ਅਸੜਿੱਚਣ ਜਾਂ ਯੁਏਾਵਟ ਐਤਭ ਸੁੰਦੀ
ਸ, ਤ ਉਸ ਆਣ ਅਸਬਆ ਦਾ ਯੁਿੱਐ ਸੁਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣ ਦੀ ਫਜਾ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਰਿੱਬਣ ਵਿੱਰ ਰਾਉੀਂਦਾ ਸ।
ਇਥ ਦੂਯ ਭਤਾਂ ਦ ਅਸਬਆੀ ਫੜ ਬਾਯ ਟਿੱਰ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।
ਉਸ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸੀ ਆਣੀ ‘ਅਰੀਅਤ’ ਆਣਾ ‘ਭੂਰ’ ਭਝਣ ਰ ਜਾਂਦ
ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਨਾਸਯਾ ਰਾ ਸਦੰਦ ਸਨ ਸਏ ‘ਅਸੰਭ ਫਰਸਭ ਅਭੀ’(ਭੀਂ ਸੀ ਫਰਸਭ
ਸਾਂ) ਯ ੁ ਯ ੂ ਨਾਨਏ ਾਸਸਫ ਦ ਸਿੱਐ ਇਿੱਥ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦਾ ਿੱਰਾ ਫੜਾ ੁ ਿੱਟ ਏ ਪੜ
ਰੀਂਦ ਸਨ ਅਤ ਅੰਤਭ ਿੱਚਾਈ ਤਏ ਫਧੜਏ ਸਸਰ ਸੀ ਸੁੰਚਦ ਸਨ।
ਮਾਦ ਯਿੱਐਣ ਅਤ ਭਝਣ ਵਾਰੀ ਿੱਰ ਇਸ ਸ ਸਏ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਸਵਚ ‘ਭਨ’
ਨੂੰ ਜਸਤ ਦਾ ‘ਯੂ’ ਸਏਸਾ ਸਆ ਸ ‘ਜਸਤ’ ਨਸੀੀਂ ਸਏਸਾ ਸਆ। ਜਸਤ ਅਤ ਜਸਤ ਦ
ਯੂ ਸਵਚ ਇਏ ਫੜਾ ਜਯੂਯੀ ਅਤ ਫੜਾ ਬਾਯਾ ਪਯਏ ਸ। ਯੂ ਅਰੀਅਤ
ਵਯਾ ਤਾਂ ਸ ਏਦਾ ਸ ਯ ਅਰੀਅਤ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦਾ। ੁ ਯ ੂ ਯ ਦੀ ਵਸਡਆਈ
ਦ ਇ ੂਐਸ਼ਭ ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭਝ ਏ ੁ ਯਸਿੱਐ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ
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ਤੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ ਐਡਦਾ ਸਇਆ ਵੀ ਸਨਯਭਾਣ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ
ੁਿੱਤਯ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।
ਜਦ ਅਸਬਆ ਦਾ ਯੁਿੱਐ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਦਐਣ, ਭਝਣ ਅਤ ਛਾਨਣ ਵਰ
ਭੜੀ ਅਤ ਰਾਤਾਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਏਾਇਭ ਯਐੀ, ਤਾਂ ੁ ਯਸਿੱਐ ਦਾ
‘ਆਾ’ ਸਪਯ ਰਟ ਸਣਾ ਅਯੰਬਦਾ ਸ ਅਤ ਅਸਤ ੂਐਸ਼ਭ ਸਾਰਤ ਤੀਂ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ
ਜ਼ਾਸਯ ਜ਼ਸੂਯ ਸਦਿੱਣ ਰ ੀਂਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਆਤਭ ਅੰਨਦ ਏਥਨ ਤੀਂ
ਫਾਸਯ ਸ।
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ਇ ੁਬਾ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏ ਵੀ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਐਜ
ਫੰਦ ਨਸੀੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ। ਉ ਨੂੰ ਸਪਯ ਉਸ ਅਜ਼ਭਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ ੁ ਯਫਾਣੀ
ਦੀ ਅਵਾਈ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਜ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ‘ਭੂਰ’ ਜਾਂ
ਆਣ ‘ਆ’ ਦ ਾਐਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਯ ਸਣ ਰ  ਸਨ, ਏੀ ਉ ਦਾ ਇਸ ‘ਭੂਰ’
ਜਾਂ ‘ਆਾ’ ਅਰ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸ? ਸਪਯ ੁ ਯਸਿੱਐ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ
ਸਰਐ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ ਾਯ ੁ ਣਾਂ ਜਾਂ ਸਪਤਾਂ ਨੂੰ ਇ ‘ਆ’ ਜਾਂ ‘ਭੂਰ’ ਉਤ ਟਾ
ਏ ਦਐਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦੀ ਅਚਯਜਤਾ ਦੀ ਸਿੱਦ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਜਦ ਸਏ ਉਸ ਿੱਚੀ
ਭੁਿੱਚੀ ਆਣ ‘ਆ’, ਆਣ ‘ਭੂਰ’, ਆਣੀ ‘ਆਤਭਾ’ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦ
ਬ ੁ ਣ, ਬ ਸਪਤਾਂ ਦਐਦਾ ਸ। ਸਪਯ ਉ ਨੂੰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਭਸਾਨ
ਵਾਏ ਸਵਚ ਅਚਯਜ ਸਨਚਾ ਆਉੀਂਦਾ ਸ।
ਸਪਯ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਏਤ ਤੁਏਾਂ ਨੂੰ ੜਹਨ
ਸਵਚ ਅਤ ਆਣ ਆਤਭਏ ਤਜਯਫ ਸਵਚੀਂ ਦੀ ਰੰ ਏ ਉਏਤ ੁ ਯਵਾਏ ਦੀ ਚਾਈ
ਨੂੰ ਦਐਣ ਸਵਚ ਸਏਤਨਾ ਪਯਏ ਸ।
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ਇ ਤੀਂ ਅਿੱ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਅੰਦਯੀਂ ਰਿੱਬ ਸ ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ
ੰਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਇ ੰਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਧਾਉੀਂਦਾ ਸ ਸਏ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਤੀਂ ਰ ਬਯ
ਸਵਛੜਨਾ ਇਏ ਅਸਸ ਏਸ਼ਟ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਪਯ ੁ ਯਸਿੱਐ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਯੂ
ਫਣਨਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਪਤਾਂ ਆਣ ਸਵਚ ਦਾ ਸੁੰਦੀਆਂ,
ਅਚਯਜ ਐੁਸ਼ੀ ਨਾਰ ਦਐਦਾ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਫਾਦ ੁ ਯਸਿੱਐ ਆਣੀ ਐੁਸ਼ੀ ਨਾਰ
ਦਐਦਾ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਫਾਦ ੁ ਯਸਿੱਐ ਆਣੀ ਐੁਸ਼ੀ ਨਾਰ ਆਣੀ ਆਐਯੀ ਇਿੱਛਾ
ਅਨੁਾਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨਾਰ ਅਬਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
❁❁❁❁❁
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ਭੁਏਤੀ ਇਏ ੀ ਅਵਥਾ ਸ ਸਜਥ ਜੀਵ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਭੁਏ ਜਾਣ ਏਯ ਏ,
ੰਏਰ ਸਵਏਰ ਬ ਸਏਭ ਦ ਪੁਯਨ ਐਤਭ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਜੀਵ, ਆਤਭਾ
ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏ ਆਤਭਾ ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਆਤਭਾ ਯੂ ਸ ਏ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਜਨਭ
ਰਣ ਦੀ ਐਾਸਸਸ਼ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ ਅਤ ਉਸ ਆਤਭਾ ਦ ਦੀਵੀ ਭਸਾਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ
ਭਾਣਦਾ ਸ।
ਜੀਵ ਦ ਆਤਭਾ ਜਾਂ ਯਭ ਆਤਭਾ ਯੂ ਸ ਜਾਣ ਦ ਅਯਥ ਆਭ ਤਯ ਤ ਫੜ
ਰਤ ਭਝ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਆਭ ਬੁਰਐਾ ਸ ਸਏ ਜੀਵ ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏ ਆ
ਾਇਫ ਜਾਂ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਇਸ ਅਯਥ ਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਭੁਏਤੀ
ਅਰ ਸਵਚ ੁ ੰਭ ਸ ਜਾਣ, ਫਜਾਨ ਜਾਂ ਭੁਯਦਾ ਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਫਾਸ ਜਾਂ ਫਯਫਾਦ ਸ
ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਭ ਸ।
ਭੁਏਤ ਅਵਥਾ ਜਾਂ ‘ਸਨਯਵਾਨ’ ਸਾਰ ਏਯ ਰਣ ਦਾ ਭਤਰਫ, ਫਯਫਾਦੀ ਜਾਂ
ਤਫਾਸੀ (annihilation) ਨਸੀੀਂ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਇਏ ੀ ਉਚ ਦਯਜ ਦੀ
ਸਜ਼ੰਦੀ ਸ, ਜ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਨਾਰੀਂ ਸਏਤ ਚੰੀ ਤ ੁਸਾਵਣੀ ਸ।
ਸਜਵੀਂ ਫਿੱਚਾ ਜਦ ਜਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਫਚਨ ਤਫਾਸ ਜਾਂ ਭੁਯਦਾ ਨਸੀੀਂ ਸ
ਜਾਂਦਾ, ੀਂ ਇਏ ਚੰਯ
 ੀ ਤ ਉਚੀ ਅਵਥਾ ‘ਜਵਾਨੀ’ ਸਵਚ ਫਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ
ਤਯਹਾਂ ਅਨਏ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਭਯੀਂ ਜਦ ਜੀਵ ਸਵਚ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸਆਨ ਸ ਜਾਵ ਅਤ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਸਤਆ ਏ
ਆਤਭਏ

ਜੀਵਨ

ਫਤੀਤ

ਏਯਨ

ਦੀ

ਸਐਚ

ਦਾ

ਸੁੰਦੀ

ਸ,

ਸਜ

ਨੂੰ
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ਫਯਫਾਦੀ(annihilation) ਆਐਣਾ ਜਵਾਨੀ ਦ ਆਉਣ ਉਤ ਫਚਨ ਦੀ ਫਯਫਾਦੀ
ਆਣ ਦ ਫਯਾਫਯ ਬੁਰ ਸ।
ਫੀਜ, ਫੀਜ ਦਾ ਯੂ ਸਟਾ ਏ ਫਯਫਾਦ ਨਸੀੀਂ ਸੁਦ
ੰ ਾ, ੀਂ ਦਯਐਤ ਫਣਦਾ ਸ ਅਤ
ਅਨਏਾਂ ਫੀਜ ਆਣੀ ਟਾਸਣੀ ਤ ਿੱਤ ਿੱਤ ਸਵਚੀਂ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਏੀ ਫੀਜ ਦਾ
ਪਰਦਾਯ ਦਯਐਤ ਫਨਣਾ, ਫੀਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਨਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਾਂ ਫੀਜ ਦੀ
ਫਯਫਾਦੀ?
ਜਦ ਜੀਵ ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜਾਂ ਭੁਏਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਇ
ਦਾ ਇਸ ਬਾਵ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਜ ਉਸ ਭੁੜ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਧਾਯਨ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ਤਾਂ ਉ
ਉਤ ਏਈ ਜਫਯਨ ਜਾਂ ਸੁਏਭਨ ਏਦ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਸਏ ਉਸ ਭੁੜ ਯੀਯਏ ਜਨਭ
ਨਸੀੀਂ ਧਾਯ ਏਦਾ। ਅਰੀਅਤ ਇ ਦ ਫਰਏੁ ਰ ਉਰਟ ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ
ਰਵਰੀਨ ਸ ਏ ਜੀਵ ਇਏ ੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚਦਾ ਸ ਸਜਥ ਜ ਉਸ ਭੁੜ ਚਾਸ
ਤਾਂ ਸਪਯ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਾਯ ਯੀਯ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਤ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਯਐਦਾ ਸ। ਇਸ ਸਫਰਏੁ ਰ ਵਐਯੀ ਰ ਸ ਸਏ ਜੀਵ ਰਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏ ਉ
ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਜ ਫਣਦਾ ਸ ਜ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਰਾਤਾਯ ਆਉਣੀ ਅੰਬਵ ਸ।
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ਅਤ ਇ ਏਯਏ ਉਸ ਭੁੜ ਯੀਯ ਜਾਂ ਚਰ ਸਵਚ ਆਉਣਾ ੰਦ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ।
ਉ ਉਤ ਭੁੜ ਆਣੀ ਇਿੱਸਛਆ ਨਾਰ ਯੀਯ ਧਾਯਨ ਦੀ ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਸਯਸਜ਼
ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ।

215

ਸਿਮਰਨ ਮਸਿਮਾ
ਆਤਭ ਭਾਯ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਦੀਆਂ ਭੰਜ਼ਰਾਂ ਦ ਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਏਤੀ ਇਏ
ਡਯਾਵਨੀ ਤ ਬਬੀਤ ਅਵਥਾ ਜਾਦੀ ਸ। ਉਸ ਜਦ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਉਤਸ਼ਾਸ ਤ
ਚਾਅ ਨਾਰ ਆਐਸਦਆਂ ਵਐਦ ਸਨ-
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ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਜਨਭਾਤਰਾਂ ਤੀਂ ਯੀਯ ਨਾਰ ਅੰਨਹਾਂ ਸਆਯ, ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਣ ਪਯ ਦੀ ਆਐਯੀ ਭੰਜ਼ਰ ਦਾ ‘ਵਨ ਯੂ’ ਸ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਸਦਰਸ਼ ਸਨਯਾ ਤ
ਬ-ਬੀਤ ਏਯ ਦੀਂਦਾ ਸ।  ਸਭਤਯਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਫਨਤੀ ਸ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇ
ਆਤਭ ਭਾਯ ਦੀ ਆਐਯੀ ਅਵਥਾ ਤੀਂ ਡਯਨਾ ਜਾਂ ਫਯਾਣਾ ਨਸੀੀਂ ਚਾਸੀਦਾ,
ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ ਅਵਥਾ ਉਦੀਂ ਤਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਤ ਨਸੀੀਂ ਆਵੀ ਜਦ ਤਏ
ਸਏ ਉਸ ਇ ਦ ਮ ਜਾਂ ਇ ਦਾ ੂਯਾ ਸਏਦਾਯ ਨਾ ਸ ਜਾਵ। ‘ਭੁਏਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਚ’
ਸਵਚ ਭਾਣ ਦੀ ਅਵਥਾ ਅਸਬਆੀ ਉਤ ਭਜਫੂਯਨ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦੀ, ੀਂ ਉਦੀਂ
ਆਉੀਂਦੀ ਸ ਜਦ ਆਤਭ ਭਾਯ ਦਾ ਾਂਧੀ ਆਣ ਪਯ ਦੀ ਇੰਚ ਇੰਚ ਆ ਤਅ
ਏਯ ਏ, ਉ ਉੱਤਭ ਅਵਥਾ ਦ ਮ ਫਣ ਅਤ ਇ ਨੂੰ ਉ ਚਾਅ ਤ ਉਤਸ਼ਾਸ
ਨਾਰ ਉਡੀਏ, ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਉਡੀਏਦ ਨ।
ਸਜਵੀਂ ਿੜਤੀ ਜ ਚਾਸ ਤਾਂ ਰਐਤੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਯਤੀ ਜਾਂ ਸਫਰਏੁ ਰ ਯੀਫ
ਆਦਭੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਜ ੂ ਯਨ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ
ਚਾਸ ਤਾਂ ‘ਭੁਏਤੀ’ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਏਫੂਰਦਾ ਸਇਆ ਉਸ ਸਜ ਨੀਵੀਂ
ਅਥਾਨ ਉਤ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸ ਉਸ ੂ ਯਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਰ ਫਤੀਤ ਏਯ
ਏਦਾ ਸ। ਸਜਵੀਂ ਿੜਤੀ ਨੂੰ ਯੀਫ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਦੀ ੂਯਨ ਐੁਰਹ ਸ ਅਤ
ਉ ਦੀ ਇ ਐੁਰਹ ਨੂੰ ਏਈ ਯਏ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ, ਇ ਤਯਹਾਂ ੂਯਨ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ‘ਭੁਏਤੀ’ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਵਐ ਰਵਸ਼ ਏਯਨ ਜਾਂ ਸਠਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ
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ਸਵਚ ਆ ਏ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਤੀਂ ਏਈ ਨਸੀੀਂ ਯਏ ਏਦਾ। ਜੀਵ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਡਣ
ਜਾਂ ਉਤ ਚੜਹਨ ਦੀ ੁਤਤ
ੰ ਰਤਾ ਆਤਭ-ਭਾਯ ਦੀਆਂ ਆਐਯੀ ਭੰਜ਼ਰਾਂ ਤਏ ਏਾਇਭ
ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਜ ਸਰਸਐਆ ਸ-
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ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਵੀ ਇਸੀ ਸ ਸਏ ਭੁਏਤੀ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਯਾਸੀੀਂ
ਸਾਰ ਏੀਤ ਸਆਨ ਦ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ੂ ਯਨ ਸਆਨੀ ੁਯਸ਼ ਉਤ ਭਜਫੂਯਨ ਨਸੀੀਂ
ਭੜਹੀ ਜਾ ਏਦੀ। ਸਆਨੀ ਦਾ ਸਦਰ ਏਯ ਤਾਂ ਬਤ ਫਣ ਏ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨ
ਏੰਵਰਾਂ ਦ ਯ ਦਾ ਅਨੰਦ ਰਵ। ਬਤੀ ਸਵਚ ਆਤਭਏ ਭਸਾਂ ਅਨੰਦ ਅਤ ਇ ਨੂੰ
ਭਾਨਣ ਵਾਰਾ ਦ ਵਐ ਵਐ ਸਤੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਯ ਭੁਏਤੀ ਸਵਚ ਅਨੰਦ ਤ
ਅਨੰਦ ਭਾਨਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਸਜਵੀਂ ਸਭਯੀ ਤ ਸਭਯੀ ਦ ਵਾਦ ਦੀ ਏਤਾ
ਸੁੰਦੀ ਸ, ਸਜਵੀਂ ਸਭਯੀ ਆਣਾ ਵਾਦ ਆ ਨਸੀੀਂ ਭਾਣ ਏਦੀ, ਉ ਤਯਹਾਂ ਭੁਏਤ
ਜਾਂ ਿੱਚ ਸਵਚ ਭਾਣ ਦੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਜੀਵ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਇਏ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।
ਏਈ ਭੁਡ
ੰ  ਰਸ ਦਾ ਚਿ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਚਰਾਂਦ ਦਐ  ਸਣ। ਇ ਚਿ ਨੂੰ ਭੂਡ
ਦ ਸਿੱਥ ਸਵਚ ਰਸ ਜਾਂ ਰਏੜੀ ਦੀ ਛੜੀ ੜੀ ੜੀ ਸਛੀਂ ਚਰਾਂਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਜਦ
ਚਿ ਦੀ ਯਪਤਾਯ ਭਿੱਧਭ  ਜਾਵ ਤਾਂ ਰੜਏਾ ਜ ਸਏ ਚਿ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਦੜਦਾ
ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਛੜੀ ਨਾਰ ਚਿ ਨੂੰ ਸਰਆ ਸਜਸਾ ਭਾਯ ਏ ਚਿ ਦੀ ਯਪਤਾਯ ਤਜ਼
ਏਯ ਸਦੰਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਚਿ ਚਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਭੁੰਡ ਦ ਅਐਸਤਆਯ ਸਵਚ
ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਜਦ ਚਾਸ ਚਿ ਦੀ ਯਪਤਾਯ ਤਜ਼ ਏਯ ਰਵ ਅਤ ਜਦ ਜੀਅ ਚਾਸ ਭਿੱਧਭ
ਏਯ ਰਵ। ਜਦ ਉਸ ਭੁਡ
ੰ ਾ ਚਿ ਦ ਨਾਰ ਦੜ ਦੜ ਏ ਥਿੱਏ ਜਾਵ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਯ ਚਿ ਨੂੰ
ਸਯ ਛੜੀਆਂ ਨਸੀੀਂ ਭਾਯਦਾ, ਸਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਚਿ ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਰਈ
ਆਣੀ ਚਾਰ ਏਾਇਭ ਯਐ ਏ ਅਐੀਯ ਚਰਣੀਂ ਫੰਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਤ ਸਡ
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ੀਂਦਾ ਸ। ਸੁਣ ਭੁੰਡਾ ਤ ਚਿ ਦਵੀਂ ਐਰਤ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਯ ਜਏਯ ਭੁਡ
ੰ ਾ ਸਪਯ ਚਾਸ ਤਾਂ
ਪਯ ਚਿ ਨੂੰ ਚਰਾ ਏਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਥਏਾਨ ਜਾਂ ਐਡ ਐਡ ਏ ਜੀਅ ਬਯ
ਜਾਣ ਤੀਂ ਸਵਾ ਚਿ ਚਰਾਣੀਂ ਯਏਣ ਵਾਰੀ ਏਈ ਸਯ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਉ ਨੂੰ ਇਸ
ਵੀ ਅਐਸਤਆਯ ਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਸਏ ਜ ਚਾਸ ਤਾਂ ਚਿ ਨੂੰ ਏਦੀ ਪਯ ਨਾ ਚਰਾਵ
ਜਾਂ ਏੁ ਝ ਸਦੰਨ ਭਯੀਂ ਜ ਜੀਅ ਏਯ ਆਵ ਤਾਂ ਚਰਾਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਅਸਬਆ ਦਵਾਯਾ ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦ ਯੀਯ ਜਾਂ ਜਨਭ ਦਾ
ਚਿ ਉ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਦ ਉਜਣ ਨਾਰ ਸੀ ੰਫੰਧ ਯਐਦਾ ਸ ਅਤ ਪੁਯਸਨਆਂ ਨੂੰ
ਦਾ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਏਯਨਾ ਉ ਦ ਆਣ ਅਧੀਨ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਜ ਉਸ ਚਾਸ
ਤਾਂ ਪੁਯਨ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਰ ਅਨਏ ਜਨਭ ਜਾਂ ਯੀਯ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦ ਚਿ ਨੂੰ ਏਾਇਭ
ਯਐ ਏਦਾ ਸ, ਜ ਚਾਸ ਤਾਂ ਪੁਯਨ ਦੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਸਥੀਂ ਦਾ ਰਈ ੁਟ ਏ ਜੀਵਨ ਭਯਨ
ਦ ਚਿ ਨੂੰ ਦਾ ਰਈ ਫੰਦ ਏਯ ਏਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਸਏ ਭੁੰਡ ਨੂੰ ਰਸ ਦ ਚਏਯ ਚਰਾਣ
ਨਾਰੀਂ ਸਯ ਏਈ ਯ ਫਠ ਏ ਐਡਣ ਵਾਰੀ ਐਡ ਸਜ਼ਆਦਾ ੰਦ ਆ ਜਾਵ ਤ ਉਸ
ਰਸ ਦ ਚਏਯ ਚਰਾਣ ਵਾਰੀ ਐਡ ਨੂੰ ਭੁੜ ਐਡਣਾ ਚੰਾ ਸੀ ਨਾ ਭਝ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ
ਚਏਯ ਵਾਰੀ ਐਡ ਉ ਨੂੰ ਉੱਏੀ ਬੁਰ ਜਾਵ ਜਾਂ ਮਾਦ ਆ ਏ ਵੀ ਉ ਨੂੰ ਭੁੜ ਚਏਯ
ਨਾਰ ਦੜਨ ਉਤ ਭਜਫੂਯ ਨਾ ਏਯ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਬੀ ਸ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਿੱਚ ਸਵਚ ਭਾ ਏ ਉ ਅਥਾਨ ਦਾ ਭਸਾਂ ਅਨੰਦ ਰਣ ਸਵਚ ਾ ਰੀਨ
ਜਾਂ ਭਾਸਸਯ ਸ ਜਾਵ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਭੁੜ ਯੀਯ ਧਾਯ ਏ ਜੀਵਨ ਭਯਨ ਦੀ ਐਡ ਉੱਏੀ ਸੀ
ਬੁਰ ਜਾਵ, ਜਾਂ ਜ ਮਾਦ ਆਵ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸੁਤ ਨੀਵੀੀਂ ਤ ਸਪਿੱਏੀ ਐਡ ਰਤੀਤ ਸਵ, ਸਜ ਦ
ਭੁੜ ਐਡਣ ਵਾਤ ਉਸ ਸਤਆਯ ਨਾ ਸਵ। ਯ ਇਸ ਬ ਏੁ ਝ ਸੁੰਦਾ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਦ ਆਣ ਅਐਸਤਆਯ ਸਵਚ ਸ। ਆਣੀ ਇਿੱਸਛਆ ਅਨੁਾਯ ਉਸ
ਯੀਯਏ ਐਡ ਭੁੜ ਐਡ ਏਦਾ ਸ। ਆਣੀ ਇਿੱਸਛਆ ਅਨੁਾਯ ਉਸ ਭੁਏਤ
ਦਾਯਥ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। ਸਯ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਏਯਤਾਯ ਦੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ ਉ ਨੂੰ
ਉਸ ਸਜਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸ, ਏਯਨ ਸਵਚ ਸਾਇਤਾ ਦੀਂਦੀਆਂ ਸਨ।
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ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤ ਸਸਰ ਇਏ ਿੱਡੀ ਆਈ ਅਤ ਆ ਏ ਰਟਪਾਯਭ ਉਤ
ਐਰ ਈ। ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਸਛੀਂ ਦੂਯੀ ਿੱਡੀ ਆਈ ਅਤ ਾਸਭਣ ਰਟਪਾਯਭ ਤ ਆ
ਏ ਐਰ ਈ। ਦਸਾਂ ਿੱਡੀਆਂ ਸਵਚ ਭੁਾਪਯ ਫਠ ਸ ਨ। ਜਦ ਦਵੀਂ ਿੱਡੀਆਂ
ਐੜੀਆਂ ਨ ਤਾਂ ਇਏ ਿੱਡੀ ਦ ਭੁਾਪਯ ਦੂਯੀ ਿੱਡੀ ਦ ਭੁਾਪਯਾਂ ਨੂੰ ਦਐ ਯਸ ੀ।
ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਇਏ ਿੱਡੀ ਤੁਯ ਈ ਯ ਦੂਯੀ ਿੱਡੀ ਐੜੀ ੀ। ਐੜੀ ਿੱਡੀ
ਦ ਭੁਾਪਯਾਂ ਸਵਚੀਂ, ਜ ਸਏ ਚਰਦੀ ਿੱਡੀ ਦ ਭੁਾਪਯਾਂ ਵਰ ਤਏ ਯਸ ੀ, ਏਈਆਂ ਨ
ਇਸ ਰਤੀਤ ਏੀਤਾ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਿੱਡੀ ਚਰ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਾਸਭਣ ਦੀ
(ਅਰ ਸਵਚ ਚਰਣ ਵਾਰੀ) ਿੱਡੀ ਐੜੀ ਸ। ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਉਸ ਉਸ ਸੀ ਰਤੀਤ ਏਯਦ
ਯਸ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਿੱਡੀ ਚਰ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਾਸਭਣ ਦੀ ਿੱਡੀ ਐੜੀ ਸ।
ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਸਛੀਂ ਸਜਸੜੀ ਿੱਡੀ ਅਰ ਸਵਚ ਚਰ ਯਸੀ ੀ, ਉਸ ਰਟਪਾਯਭ
ਾਯ ਏਯ ਈ। ਉ ਵਰ ਐੜੀ ਿੱਡੀ ਦ ਉਸਨਾਂ ਭੁਾਪਯਾਂ ਨ, ਸਜਸੜ ਸਏ ਆਣੀ
ਿੱਡੀ ਸੀ ਚਰੀ ਰਤੀਤ ਏਯ ਯਸ ੀ, ਫੜ ਸਯਾਨ ਸ ਏ ਦਸਐਆ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦੀ
ਆਣੀ ਿੱਡੀ ਤਾਂ ਸਸਰੀ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਾਸਭਣ ਦੀ ਿੱਡੀ ਤੁਯੀ ਸ। ਜਦ ਇਸਨਾਂ
ਭੁਾਪਯਾਂ ਨ ਦਵੀਂ ਰਟਪਾਯਭ ਸਜਉੀਂ ਦ ਸਤਉੀਂ ਐੜੀ ਦਸਐਆ ਤਾਂ ਫੜ ਸਯਾਨ ਸ ਸਏ
ਸੀਂ! ਾਡੀ ਿੱਡੀ ਤਾਂ ਐੜੀ ਸੀ ਸ, ਚਰੀ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਾਸਭਣ ਦੀ ਿੱਡੀ ਤੁਯ
ਈ ਸ। ਇਸ ਤਾਂ ਾਡੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਐਾ ਰਾ ਸ।
ਇ ਅਿੱਐਾਂ ਦ ਬੁਰਐ ਜਾਂ ਨਜ਼ਯ ਦ ਪਯਫ ਨੂੰ ਅੰਯਜ਼ੀ ਸਵਚ (Optical
illusion) ਆਐਦ ਸਨ। ਨਜ਼ਯ ਦ ਇ ਪਯਫ ਸਵਚ ਅਿੱਐਾਂ ਾਸਭਣ ਅਰ ਸਵਚ
ਸਸਰ ਯਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਰਦ ਰਤੀਤ ਏਯਨ ਦੀ ਫਜਾ, ਅੀੀਂ ਇਸ ਰਤੀਤ ਏਯਦ ਸਾਂ
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ਸਏ ਅੀੀਂ ਐੁਦ ਸਸਰ ਯਸ ਸਾਂ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸੀ ਏਈ ਵਾਯੀ ਚਾਨਣੀ ਯਾਤ ਸਵਚ ਫਦਰਾਂ
ਦ ਸਸਰਣ ਏਯ ਏ ਚੰਦਯਭਾਂ ਨੂੰ ਦੜਦ ਜਾਂ ਸਸਰਦ ਰਤੀਤ ਏਯਦ ਸਾਂ। ਇਸ ਬੀ ਨਜ਼ਯ
ਦਾ ਸੀ ਪਯਫ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਯ ਦਾ ਪਯਫ ਾਨੂੰ ਆਣ ਆ ਦੀ ਚਾਈ ਨੂੰ ਭਝਣ
ਸਵਚ ਫੜੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਅੀੀਂ ਜਦ ਆਣੀਆਂ ਸਫਯਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਯ-ਭੁਐੀ
ਏਯਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਰਤੀਤ ਏਯਦ ਸਾਂ ਸਏ ਦਸਯਸ਼ਟਭਾਨ ਬ ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਛੰਨ ਸਛੰਨ ਸਸਰ
ਜੁਰ ਅਤ ਫਦਰ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਉ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਵੀ ਸਯਏਤ ਸਵਚ ਸਾਂ ਅਤ ਫਦਰ ਯਸ
ਸਾਂ। ਅੀੀਂ ਭੀਂ ਨੂੰ ਸਯ ਵਰ ਚਰ ਸਯਸਾ ਰਤੀਤ ਏਯਦ ਸਾਂ। ਏਦੀ ਾਡ ਾਸਭਣ
ਰਬਾਤ ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਰਬਾਤ ਭਯੀਂ ਵਯਾ ਸੁਦ
ੰ ਾ ਸ, ਸਦਨ ਚੜਹਦਾ ਸ, ਦੁਸਸਯ ਸੁੰਦੀ
ਸ, ਰਢਾ ਵਰਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸ਼ਾਭ ੀਂਦੀ ਸ ਅਤ ਯਾਤ  ਜਾਂਦੀ ਸ। ਯਾਤ ਭਯੀਂ ਪਯ
ਰਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਯਾਤ  ਜਾਂਦੀ ਸ। ਯਾਤ ਭਯੀਂ ਪਯ ਰਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ
ਅਤ ਭੀਂ ਦਾ ਇਸ ੜ ਰਾਤਾਯ ਚਰ ਸਯਸਾ ਸ ਅਤ ਫਦਰ ਸਯਸਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਇ ਯਾਤ ਸਦਨ ਦ ਦਾ ਚਰ ਯਸ ਚਏਯ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਜ ਏੁ ਝ ਸਯ ਵੀ ਦਐਦ
ਸਾਂ, ਉਸ ਚਰਦਾ ਤ ਤਫਦੀਰ ਸੁੰਦਾ ਸੀ ਦਐਦ ਸਾਂ। ੰਾਯ ਦ ਬ ਜੀਅ ਜੰਤ ਚਰ
ਯਸ ਅਤ ਫਦਰ ਯਸ ਸਨ। ਸਸਰੀਂ ਬ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਏ ਨਾਭੂਰਭ ਾ ਤੀਂ ਆ ਏ
ਦਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਫਚਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤ ਫੁਢਾ ਦੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਸਵਚੀਂ ਸਯ
ਵਏਤ ਰੰਦ ਸ ਅਐੀਯ ਸਏ ਨਾ ਭਾਰੂਭ ਾ ਵਰ ਭਤ ਦ ਫੂਸ ਥਾਣੀ ਚਰ ਜਾਂਦ
ਸਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦੀਆਂ ਬ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬ ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੰ ਅੀੀਂ ਤਫਦੀਰੀ
ਦ ਦਾ ਚਰ ਯਸ ਚਏਯ ਸਵਚ ਸਸਯਆ ਦਐਦ ਸਾਂ।
ਯ ਜਦ ਅੀੀਂ ਆਣੀਆਂ ਸਫਯਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਯ-ਭੁਐੀ ਏਯਨ ਦੀ ਫਜਾ
ਅੰਦਯਭੁਐੀ ਏਯਦ ਸਾਂ, ਜਦ ਅੀੀਂ ਆਣ ਸਆਨ ਇੰਦਸਯਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਯ-ਭੁਐੀ
ਏਯਦ ਸਾਂ, ਾਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਫੜੀ ਸਯਾਨ ਤ ਅਚਯਜ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਟਨਾ
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ਸਦਦੀ ਸ। ਅੀੀਂ ਦਐਦ ਸਾਂ ਸਏ ਸਜਥ ਫਾਸਯ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ (ਸਦਣ ਵਾਰੀ)
ਯਚਨਾ ਸਛੰਨ ਸਛੰਨ ਸਯਏਤ ਏਯ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਫਦਰ ਯਸੀ ਸ, ਉਥ ਾਡਾ ਆਣਾ
ਅਰ ਆਾ(Self)ਸਜਉੀਂ ਏਾ ਸਤਉੀਂ ਐੜਾ ਸ। ਇ ਦ ਾਸਭਣ ਅਨਏ
ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤ ਇ ਨ ਸਯ ਤਫਦੀਰੀ ਨੂੰ, ਾਐੀ(Witness) ਫਣ ਏ
ਦਸਐਆ ਯ ਆ ਆਣੀ ਥਾਂ ਤੀਂ ਨਾ ਸਸਸਰਆ ਤ ਨਾ ਫਦਸਰਆ ਸ।
ਫੀਤ ਭੀਂ ਦੀਆਂ ਏੁ ਝ ਟਨਾਵਾਂ ਾਡ ਆ(Self) ਦ ਾਸਭਣ ਆਈਆਂ
ਅਤ ਇ ਨ ਾਐੀ(Witness) ਫਣ ਏ ਤਏੀਆਂ। ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਾਡਾ ਆਾ
ਏਵਰ ਇ ਏਯ ਏ ਤਏ ਏਦਾ ਤ ਸਸਚਾਨ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਆ ਨਸੀੀਂ
ਫਦਰਦਾ। ਜਏਯ ਾਡਾ ਆਾ ਵੀ ਫਦਰ ਸਯਸਾ ਸਵ ਤਾਂ ਇਸ ਾਸਭਣ ਆਂ ਯਸੀਆਂ
ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤ ਛਾਣ ਨਾ ਏਦਾ। ਾਡਾ ਆਾ ਅਸਸਰ ਅਤ ਅਚਿੱਰ ਸ।
ਰਬਾਤ ਵਯ ਦੁਸਸਯ, ਰਢ ਸਸਯ, ਸ਼ਾਭ ਤ ਯਾਤ ਦੀ ਟਨਾ ਨੂੰ ਾਡਾ ਆਾ
ਇ ਏਯ ਏ ਤਏਦਾ ਤ ਛਾਣਦਾ ਸ ਸਏ ਆ ਆਣੀ ਜਹਾ ਤ ਅਸਸਰ ਐਰਤਾ
ਸਇਆ ਸ। ਾਡ ਆ ਦ ਾਸਭਣ ਯਭੀਆਂ, ਯਦੀਆਂ, ਤਝੜ ਤ ਫਸਾਯ ਦ
ਭਭ ਆਉੀਂਦ ਸਨ ਅਤ ਯੁਤਾਂ ਦ ੜ ਨੂੰ ਇਸ ਆਣੀ ਥਾਂ ਤ ਐਰਤਾ ਤਏਦਾ ਤ
ਇੰਜ ਛਾਣਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਸਏ ਸੁਣ ਯਭੀ ਸ, ਸੁਣ ਅਨਹਯ
 ੀ ਆਈ ਸ, ਸੁਣ ਫਯਾਤ
ਸ ਯਸੀ ਸ, ਸੁਣ ਧੁਿੱ ਸਨਏਰੀ ਸਈ ਸ।
ਇ ਤਯਹਾਂ ਾਡ ਆ ਦ ਾਸਭਣ ਜਾਯਤ ੁਪਨ ਅਤ ਐਤ(ੂ ਏ
ਨੀੀਂਦਯ) ਦੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਤਾਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਾਡਾ
ਆਾ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਾਐੀ ਫਣਾ ਏ ਦਐਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਗ਼ਭ, ਐੁਸ਼ੀ, ਸਚੰਤਾ,
ਸਪਏਯ, ਸਸਤ, ਫੀਭਾਯੀ, ਯੀਫੀ, ਅਭੀਯੀ, ਸਆਯ, ਨਪਯਤ ਆਸਦ ਾਡ ਆ ਦ
ਾਸਭਣ ਭੁਐਤਸਰਪ ਝਾਏੀਆਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਾਐੀ ਫਣ ਏ
ਇਨਹਾਂ ਸਾਰਤਾਂ ਸਵਚੀਂ ਰੰਦਾ ਸ ਯ ਆ ਨਾ ਸਸਰਦਾ ਸ ਤ ਨਾ ਫਦਰਦਾ ਸ।
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ਜਦ ਾਡਾ ਆਾ ਅਸਆਨੀ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਦ ਫਾਸਯ ਦੀਆਂ ਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਣ
ਾਸਭਣ ਰੰ ਯਸੀਆਂ ਸਾਰਤਾਂ ਨਾਰ ਅਬਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਏਵਰ ਉਦੀਂ ਸੀ ਇਸ
ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਆ ਸਆ ਸਸਰਦਾ ਤ ਫਦਰਦਾ ਸ। ਇ ਅਸਆਨਤਾ
ਏਯ ਏ ਇਸ ਭਝਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਆ ਸਏ ਵਰ ਫਿੱਚਾ ੀ, ਪਯ ਇਸ ਆ ਜਵਾਨ
ਸਇਆਂ ਅਤ ਸੁਣ ਇਸ ਆ ਫੁਿੱਢਾ ਸ ਸਆ ਸ। ਯ ਇਸ ਇ ਦੀ ਭਝ ਦਾ ਉ
ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਐਾ ਸ, ਸਜਸੜਾ ਸਏ ਾਸਭਣ ਦੀ ਚਰ ਯਸੀ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਐਰਤੀ ਅਤ
ਆਣੀ ਐਰਤੀ ਿੱਡੀ ਨੂੰ ਚਰ ਯਸੀ ਭਝਣ ਵਾਰ ਯਰਵ ਭੁਾਪਯਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਵਾਤਵ ਸਵਚ, ਸਏੀਏਤ ਇ ਬੁਰਐ ਦ ਉਰਟ ਸੁੰਦੀ ਸ।
 ਤਯਹਾਂ ਜਦ ਅੀੀਂ ਸਦਿੱਰੀ ਤੀਂ ਏਰਏਿੱਤ ਸੁਚ
ੰ ਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਾਡਾ ਬੁਰਐਾ ਆਐਦਾ
ਸ ਸਏ ਅੀੀਂ ਇਤਨਾ ਪਾਰਾ ਤਅ ਏੀਤਾ ਸ, ਯ ਅਰ ਸਵਚ ਾਡਾ ਅੰਦਯਰਾ
ਆਾ ਇਏ ਇੰਚ ਵੀ ਆਣੀ ਥਾਂ ਤੀਂ ਨਸੀੀਂ ਸਸਸਰਆ। ਏਵਰ ਸਦਿੱਰੀ, ਏਾਨੁਯ,
ਇਰਾਸਾਫਾਦ, ਫਯਦਵਾਰ ਤ ਸਾਵੜ ਦ ਟਸ਼ਨ ਇ ਆ ਤੀਂ ਅਿੱ ਰੰ ਸਨ।
ਆਾ ਅਸਸਰ ਤ ਅਿੱਚਰ ਸਯਸਾ ਸ।
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਉਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਐਾ ਆਉਣਾ ਫੰਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਉਸ ਜਦ ਨਾਭ ਜਦਾ ਜਦਾ ਅੰਦਯਭੁਐੀ ਸ ਏ ਆਣ ਯੀਯ ਅੰਦਯ ਭਨ ਫੁਿੱਧੀ ਤ
ਸਉਭ ਦ ੜਦ ਨੂੰ ਚੀਯ ਏ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਜਾਂ ਅਰ ਆ ਦਾ ਦੀਦਾਯ
ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਦਾ ਅਸਥਯ, ਅਚਿੱਰ ਅਤ ਇਏ ਯ, ਇਏ ਸਟਏ,
ਦਾ ਏਾਇਭ ਤ ਰਾਭਤ ਦਐਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਫਾਸਯ ਦੀ ਸਯ ਚੀਜ਼ ਫਦਰਦੀ ਅਤ
ਆਣਾ ਅਰ ਆਾ ਏਦੀ ਨਾ ਫਦਰਦਾ ਰਤਿੱਐ ਰਤੀਤ ਸਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਾ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਏਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਸੰਏਾਯ ਦੀਆਂ ਅਨਏ
ਸਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਤ ਵਐਸਯਆਂ ਤ ਯੀਆਂ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਆਣ ਨਾਰ ਏਈ ਫੰਧ ਨਸੀੀਂ ਭਝਦਾ। ਇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਸਰੀ
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ਸਰੀ ਉ ਅਸਬਆੀ ਤ ਏਾਭ, ਿਧ ਆਸਦ ਦਾ ਏਈ ਅਯ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ।
ਅਸਆਨਤਾ ਏਯ ਏ ਜਦ ਅੀੀਂ ਏਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ ਦੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚੀਂ ਰੰਦ ਸਾਂ
ਤਾਂ ਭਝਦ ਸਾਂ ਾਨੂੰ ਿਧ ਆਇਆ ਸ, ਾਨੂੰ ਸੰਏਾਯ ਆਇਆ ਸ। ਜਦ ਾਨੂੰ
ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਵ ਸਏ ਾਨੂੰ ਏੁ ਝ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦਾ, ਾਡ ਉਤ ਸਏ ਦਾ ਅਯ ਨਸੀੀਂ
ਸ ਏਦਾ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਅੀੀਂ ਇਨਹਾਂ ਤੀਂ ਵਐ ਏਵਰ ਇਨਹਾਂ ਦ ਾਐੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਏਾਭ, ਿਧ,
ਰਬ, ਭਸ ਸੰਏਾਯ ਾਡ ਾਸਭਣ ਆਉੀਂਦ ਸਨ, ਯ ਆਣਾ ਯੰ ਨਸੀੀਂ ਚੜਹਾ ਏਦ।
ਵਧਯ ਅਸਬਆ ਨਾਰ ਇਸ ਸਪਯ ਾਡ ਾਸਭਣ ਆਉੀਂਦ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਸਐਆਰ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ।
ਭਤ ਵੀ ਏਵਰ ਇਏ ਅਵਥਾ ਜਾਂ ਟਨਾ ਸ ਜ ਾਡ ਆ ਦ ਾਸਭਣ ਆ ਏ
ਰੰ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਯ ਾਡ ਆ ਦਾ ਏੁ ਝ ਸਵਾੜ ਨਸੀੀਂ ਏਦੀ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਸ ਉ ਤੀਂ
ਅਰਸਸਦਾ ਏਵਰ ਉ ਦਾ ਾਐੀ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਾਡ ਆ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਆਤਭਾ ਜਾਂ ਰਭਾਤਭਾ ਏਯ ਏ
ਸਰਸਐਆ ਸ-

– 868
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 ਰਈ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਆਣਾ ‘ਆਾ’ ਚੀਨਣ ਜਾਂ ਛਾਨਣ
ਦੀ ਫੜੀ ਤਾਏੀਦੀ ਸ। ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਸਚਾਨ ਰਣਾ ਸੀ ਿੱਚ ਦਾ ਸਸਚਾਨਣਾ ਸ।

25
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ਉਯਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਸਵਚ ਦਸਆ ਸ ਸਏ ਾਡਾ ਆਤਭਾ ਅਰ ‘ਆਾ’
ਾਤਸ਼ਾਸ ਸ। ਸਜ ਦ ਯਸਸਣ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਨਯੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਯ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਨ।
ਇਸ ਚਾਯ ਅਵਥਾਵਾਂ ਏੀ ਸਨ? ਜਾਣਾ, ੁਨਾ ਰਣਾ, ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਅਤ ਤੁਯੀਆ।
ਸਸਰੀਆਂ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਤਾਂ ਦਾ ਾਨੂੰ ਆਭ ਏਯ ਏ ਤਜਯਫਾ ਸ ਅਤ
ਅੀੀਂ ਆਭ ਏਯ ਏ ਆਣਾ ਾਯਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ
ੁ ਜ਼ਾਯਦ ਸਾਂ।
ਯ ਸ਼ਾਤਯਾਂ ਅਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਦਸਆ ਸਆ ਸ ਸਏ ਜਾਣਾ,
ੁਨਾ ਰਣਾ ਅਤ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀਆਂ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸੀ ਭਾਇਆ ਸ। ਇਸ ਸਤੰਨ
ਅਵਥਾਵਾਂ ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਤੀਂ ਯ ਸਜ ਅਵਥਾ
ਦਾ ਨਾਭ ‘ਤੁਯੀਆ’ ਸ ਉਸ ਾਡ ਆਤਭਾ ਜਾਂ ‘ਆ’ ਦੀ ਅਰ ਅਵਥਾ ਸ।
ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਧਐਾ, ਪਯਫ, ਤਸਰਭ। ਭਾਇਆ ਉਸ ਸ ਜ ਬਾਦੀ ਸ ਯ
ਅਰ ਸਵਚ ਸ ਨਸੀੀਂ। ਭਾਇਆ ਨੂੰ ਤ-ਅਤ ਸਤੀ ਸਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ
ਬਾਦੀ ‘ਸ’ ਸਏ ਸ ਯ ਵਾਤਵ ਸਵਚ ਸ ਨਸੀੀਂ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਅੀੀਂ  ਭਸਾਂਵਾਏ ਏਈ ਥਾਂ ੜਹਦ ਸਾਂ-
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ਅਯਥਾਤ- ਜਾਣ, ੁਨ ਰਣ ਅਤ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀਆਂ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ
ਾਯਾ ਜਤ ਬਯਭ ਸਯਸਾ ਸ ਜਾਂ ਾਯਾ ਜਤ ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸੀ
ਪਸਆ ਸਇਆ ਧਐਾ ਐਾ ਸਯਸਾ ਸ। ਯ ਤੁਯੀਆ ਦ ਜਾਂ ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਦਾ
ਸਆਨ ਤ ਤਜਯਫਾ ਸਏ ਸਵਯਰ ੁ ਯਭੁਐ ਨੂੰ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਚਥੀ ਅਵਥਾ ਜਾਂ ਚਥਾ ਦ ਵੀ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ
ਸਰਸਐਆ ਸ ਸਜਸਾ ਸਏ-

-284

-1123
ਇ ਤੀਂ ਤਾ ਚਰਦਾ ਸ ਸਏ ਆਭ ਏਯ ਏ ਾਡ ਤਜਯਫ ਸਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰੀਆਂ
ਜਾਣ, ੁਨ ਰਣ ਅਤ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀਆਂ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਯੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ
ਆਯਜ਼ੀ ਤ ਅਸਆਨ ਦੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਤੀਂ ਯਹ ਚਥ ਦ ਦੀ
ਅਵਥਾ ਅਰ ਿੱਚੀ, ਦੀਵੀ ਅਵਥਾ ਸ, ਸਜ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯਨਾ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਇਸ ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਜਾਂ ਚਥਾ ਦ ਏੀ ਸ? ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸ? ਏਵਰ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਿੱਚ ਇ ਦ ਸ ਤਜਯਫ ਤੀਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਯ
ਇ ਰਐ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਇ ਆਤਭਏ ਤਜਯਫ ਦਾ ਅਿੱਐਯਾਂ ਦੀ ਅੂਯਨ ਫਰੀ ਸਵਚ
ਏੁ ਝ ਸਜ਼ਏਯ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸਾਂ, ਤਾਸਏ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਅਤ ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ
ਾਠਏਾਂ ਨੂੰ ਇ ਆਤਭ ਟੀੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਵਥਾ ਦਾ ਥੜਹਾ ਫਸੁਤਾ ਝਰਾ  ਜਾਵ
ਅਤ ਆਣ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਯਾਸੀੀਂ ਇ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯਨ ਸਵਚ
ਪਰਤਾ ਰਾਤ ਏਯ ਏਣ। ਮਾਦ ਯਸ ਸਏ ਇਸ ਅਵਥਾ ਨੀਫ ਸਣੀ ਏਵਰ
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ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭਸਯ ਤ ਸਨਯਬਯ ਸ, ਯ ਸਪਯ ਵੀ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਨ
ਆਣ ਸਨਯਭਾਣ ਮਤਨ ਜ਼ਯੂਯ ਏਾਇਭ ਯਐਣ ਸਨ। ਸਨਯਭਾਣ ਜਤਨਾਂ ਨਾਰ
ਏੀਤੀਆਂ ਸਨਯਭਾਣ ਅਯਦਾਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭਸਯ ਜਾਂ ਸਏਯਾ ਦ ਰਟ ਸਣ
ਸਵਚ ਫੜੀਆਂ ਚੀਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਭਝਣ ਤੀਂ ਸਸਰ ਸਸਰੀਆਂ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਦੀ
ਸਵਸਆਨਏ ਭਝ ਸਣੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ।
ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਆਣ ਸਆਨ ਇੰਦਸਯਆਂ ਦ ਜ਼ਯੀ ਸਦਣ
ਵਾਰ ਜਤ ਦੀਆਂ ਨਾਨਾ ਰਏਾਯ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਤਾਂ ਤ ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੰ ਦਐਦ,
ਭਸਸੂ ਏਯਦ, ਬਦ ਤ ਰੰਨ ਸੁੰਦ ਸਾਂ। ਜਾਰਤ ਅਵਥਾ ਰਈ ਸਦਣ ਵਾਰ
ਜਤ ਦਾ ਸਣਾ ਅਤ ਸਦਣ ਵਾਰ ਜਤ ਦ ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਈ ਾਡ ਅਥੂ ਰ
ਯੀਯ ਦਾ ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ।
ੁਨ ਅਵਥਾ ਉਸ ਅਵਥਾ ਸ ਜ ਾਡ ਅੰਦਯੀਂ ਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ੁਨ ਦਾ
ਜਤ ਾਡ ਅੰਦਯੀਂ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ੂਐਸ਼ਭ ਜਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਤਾਂ ਤ
ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੰ ਅੀੀਂ ੂਐਸ਼ਭ(subtle)ਯੀਯ ਨਾਰ ਜਾਣਦ, ਭਸਸੂ ਏਯਦ ਅਤ
ਬਦ ਸਾਂ। ਇਸ ਅਵਥਾ ਸਏਉੀਂਸਏ ਾਡ ਅੰਦਯੀਂ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਇ ਰਈ ਇ ਦ
ਸਵਚ (space) ਥਾਨ ਨਸੀੀਂ ਸੰਦਾ।
ੂ ੜਹੀ ਜਾਂ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀ ਅਵਥਾ, ਉਸ ਅਵਥਾ ਸ, ਸਜ ਸਵਚ ਾਨੂੰ ਸਏ
ਵਤੂ ਜਾਂ ਦਾਯਥ ਦੀ ਐਾਸਸਸ਼ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਜਾਯਤ ਅਤ ੁਨ ਅਵਥਾ ਦ ਬ
ਦਾਯਥ ਤ ਵਤੂਆਂ, ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਉਣ ਵਾਰਾ
ਆਣ ਭਨ, ਫੁਧੀ ਤ ਇੰਦਯੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਸਵਚ ਸੀ ਰਟ ਏ ਇਏ ੀ ਅਵਥਾ
ਸਵਚ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਜਥ ਸਏ ਉ ਦ ਆਣ ‘ਆ’ ਦ ਸਵਾ ਏੁ ਝ ਸਯ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ।
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਆਣ ਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਣਦ ਸਾਂ। ਇ
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ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੀ ਾਡੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ ਦ, ੁਨ ਤ ਜਾਯਤ ਅਵਥਾਵਾਂ ਦਾ
ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਐੁਰਹਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਏ ਦਾਯਥ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਸੀ ਨਸੀੀਂ
ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਏਈ ੁਪਨਾ ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਆ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸੀ
ਅੀੀਂ ਭਾਣ ਏਦ ਸਾਂ ਅਤ  ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ ਏ ਵੀ ਮਾਦ
ਯਐਦ ਸਾਂ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਦਣ ਵਾਰੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸਦਦੀ।
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅੀੀਂ ਖ਼ਤਭ ਨਸੀੀਂ ਸ ਜਾਂਦ ੀਂ ਏਾਇਭ ਤ ਰਾਭਤ ਸੁੰਦ ਸਾਂ
ਅਤ ਾਡੀ ਚਤਨਤਾ ਵੀ ਆਣ ਸਵਚ ਅੰਦਯਭੁਐੀ ਸਈ ਏਾਇਭ ਤ ਰਾਭਤ ਸੁੰਦੀ
ਸ, ਯ ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਥ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਦਾਯਥ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦਾ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਾਡ ਅੰਦਯ
ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਇ ਏਯ ਏ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਾਨੂੰ ਸਦਦਾ
ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ। ਇ ਅਵਥਾ ਤੀਂ ਸਨਏਰ ਏ ਅੀੀਂ ਇਸ ਆਐ ਏਦ ਸਾਂ ਸਏ ਉਥ ਏਈ
ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸਦੀ, ਯ ਫੜਾ ਵਾਦ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਸ। ਜਦ ਅੀੀਂ ਆਐਦ ਸਾਂ
ਸਏ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਸਵਚ ਾਨੂੰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਦਸਆ ਤਾਂ ਅਰ ਸਵਚ ਾਡਾ ਇਸ ਭਤਰਫ
ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਅੀੀਂ ਤਾਂ ਉਥ ੀ, ਯ ਸਏਉੀਂਸਏ ਉਥ ਸਦਣ ਵਾਰਾ ਏਈ ਦਾਯਥ ਜਾਂ
ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ, ਇ ਏਯ ਏ ਾਨੂੰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਦਸਆ। ਭਝਣ ਵਾਰੀ ਰ ਇਸ ਸ ਸਏ
ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਸਵਚ ਵੀ ਾਨੂੰ ਸਦਸਆ ਸ, ਸਜ ਦਾ ਨਾਭ ਅੀੀਂ ‘ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ’ 
ਯਐਦ ਸਾਂ। ਉਥ ਦਐਣ ਵਾਰਾ ਤਾਂ ੀ, ਯ ਸਦਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀੀਂ ੀ, ਇ ਏਯ ਏ
ਦਐਣ ਵਾਰ ਨ ਉਥ ਏੁ ਝ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਦਸਐਆ। ਜਦ ਅੀੀਂ ਸਏ ਐਾਰੀ ਤ ਸਨਯ ੁ ਿੱ
ਏਭਯ ਸਵਚ ਜਾਵੀ ਤਾਂ ਉਥ ਾਨੂੰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਦਦਾ। ਾਡਾ ਇਸ ਆਐਣਾ ਸਏ ਉ
ਏਭਯ ਸਵਚ ਾਨੂੰ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਸਦਸਆ, ਾਫਤ ਏਯਦਾ ਸ ਸਏ ਉਥ ਅੀੀਂ ਤਾਂ ੀ, ਯ
ਸਦਣ ਵਾਰੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ ੀ।  ਤਯਹਾਂ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਵੀ
ਅੀੀਂ ਸੁੰਦ ਸਾਂ ਯ ਉਥ ਸਦਣ ਵਾਰੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਸਜ ੁ ਯਸਿੱਐ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਿੱਏ ਤਯ ਤ (ਭਝ ਸਵਚ ਆ ਜਾਵ ਅਤ ਅਸਬਆ ਸਵਚ
ਬੀ ਅਨੁਬਵ ਸ ਜਾਵ) ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਸਏ ਉਸ ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਜਾਰਤ ਅਤ ੁਨ
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ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਏਾਇਭ ਤ ਰਾਭਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਤਯਹਾਂ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਸਵਚ ਵੀ
ਏਾਇਭ ਤ ਰਾਭਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਨ ਆਤਭਏ ਭਾਯ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਪਾਰਾ ਤਅ
ਏਯ ਰੀਤਾ ਭਝ।
ਜਾ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤ ਉ ਦ ਦਾਯਥ ਦਐਣ ਵਾਰਾ, ੀਂ ਏ ੁਸਨਆ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਐਣ ਵਾਰਾ ਅਤ ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਸਵਚ ਏੁ ਝ ਨਾ ਦਐਣ ਵਾਰਾ, ਯ ਆਣ
ਆ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਤ ੁਐ ਭਾਨਣ ਵਾਰਾ, ਇਏ ਾਡਾ ਆਤਭਾ ਜਾਂ ‘ਆਾ’ ਜਾਂ
(Self)ਸੁੰਦਾ ਸ। ਅੀੀਂ ਸੀ ਇਨਹਾਂ ਸਤਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚੀਂ ਰੰਦ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਾਡ ਉਤ
ਸੀ ਇਸ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਅੀੀਂ ਇਨਹਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਸਾਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਾਐੀ ਜਾਂ ਵਾਸ ਫਣ ਏ ਦਐਦ ਤ ਭਾਣਦ ਸਾਂ।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਆਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਯਏਤ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ- ਜਾਰਤ,
ੁਨ ਅਤ ਐਤ(ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ) ਦਾ ਸਆਨ ਸ। ਜ ਰਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਵਰ ਜਾਰਤ
ਅਵਥਾ ਸੀ ਭਝਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਸਆਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੂ ਯਨ ਸਆਨ ਸ।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਯਫਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਯਏਤ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਚਾ ਤਜਯਫਾ
ਸ।
ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚੀਂ ਾਡਾ ‘ਆਾ’ ਜਾਂ ਆਤਭਾ ਰੰਦਾ ਤ ਤਜਯਫ
ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ ੂ ਯਨ ਸਆਨ ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਚਾ
ਸਆਨ ਤ ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਤੀਂ ਯਹ ਤ ਵਐਯਾ ਜ ਾਡਾ ਆਣਾ ‘ਆਾ’ ਜਾਂ ਆਤਭਾ
ਸ, ਉ ਦਾ ਸਆਨ ਸ। ਆਣ ‘ਆ’ ਦ ਸਆਨ ਨੂੰ ਸੀ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ
ਸਵਐ ਤੁਯੀਆ ਦ, ਸਨਯਵਾਨ ਦ, ਸਨਯਬ ਦ ਅਤ ਯਭ ਦ ਸਰਸਐਆ ਸ। ਇ
ਚਥ ਦ ਦਾ ਅਸਬਆ ਜਾਂ ਤਜਯਫ ਯਾਸੀੀਂ ਰਾਤ ਸਣਾ ਸੀ ਿੱਚ ਦਾ ਰਾਤ ਸਣਾ,
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭਰਣਾ ਸ।
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ਇਸ ਭਝਣ ਸਵਚ ਏਾਪੀ ਤਏਰੀਪ ਨਸੀੀਂ ਸਵ
 ੀ ਸਏ ੁਪਨ ਿੱਚ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦ। ਜ
ਏੁ ਝ ੁਪਨ ਸਵਚ ਦਐੀਦਾ ਸ, ਉਸ ਅਿੱਐ ਐੁਰਹਣ ਤ ਅਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਾਨੂੰ
ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ੁਪਨ ਸਵਚ ਜ ਏੁ ਝ ਸਡਿੱਠਾ ੀ, ਉਸ ਅਰ ਸਵਚ ਉਦੀਂ ਵੀ
ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ੀ, ਜਦ ੁਪਨਾ ਸਆ ਆਉੀਂਦਾ ੀ। ਉਸ ਅਰ ਸਵਚ ਵੀਂ ਬਾਸਆ ਸ
ਯ ਵਾਤਵ ਸਵਚ ਸ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ੀ। ਾਡੀ ਰਤੀ ਤ ਬੁਰਐਾ ੀ ਸਏ ੁਪਨ ਵਰ ਵੀ
ੁਪਨ ਨੂੰ ਿੱਚਾ ਭੰਨਦ ਯਸ। ਇਸ ਤਾਂ ਨਾ ਉਦੀਂ ਏੁ ਝ ੀ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਅਿੱਐ ਐੁਰਹਣ ਉੱਤ
ਏੁ ਝ ਸ।
ਯ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦਾ ਇਸ ਉਦਸ਼ ਭਝਣ ਸਵਚ ਾਨੂੰ ਸਸਰ ਸਸਰ
ਏਾਪੀ ਸਦਿੱਏਤ ਸ਼ ਆਉੀਂਦੀ ਸ-

– 808

– 1187

– 258

– 1187
ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਦਸਆ ਸ ਸਏ ਜਾਰਤ ਅਵਥਾ ਵੀ ੁਪਨਾ ਸ। ੁਨਾ ੀਂ
ਜਾਣ ਨਾਰ ਸੁੰਦਾ ਦਐੀਦਾ ਸ ਯ ਜਾ ਏ ਵੀ ਜ ਏੁ ਝ ਦਐਦ ਸਾਂ, ੁਨਾ ਸੀ ਸ। ੁਨ
ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਦਰਸ਼, ਾਯੀ ਐਡ ਜਾਸਆਂ ਅਰ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਯ ਜਾ ਏ ਵੀ ਜ
ਏੁ ਝ ਦਐਦ ਸਾਂ, ਨਾਰ ਨਾਰ ੁਨਾ ਫਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅਰ ਸਈ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਿੱਥ ਏੁ ਝ
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ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ। ਆਣ ਾਯ ਸਛਰ ਜੀਵਨ ਤ ਨਜ਼ਯ ਭਾਸਯਆਂ, ਾਯਾ ਜੀਵਨ ਸੀ
ੁਨਾ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ।
ੂ ਏ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਾਨੂੰ ਆਯਾਭ, ਚਨ ਤ ਅੰਨਦ ਜ਼ਯੂਯ ਸਭਰਦਾ ਸ
ਯ ਅੀੀਂ ਯਸਸੰਦ ਅਸਆਨੀ ਸੀ ਸਾਂ। ਅਸਆਨੀ ਸੀ ੀਂ ਜਾਂਦ ਸਾਂ ਤ ਅਸਆਨੀ
ਸੀ ਜਾ ਉਠਦ ਸਾਂ। ਸਜਤਨ ਅਸਆਨੀ ਉਣ ਤੀਂ ਸਸਰ ਸੁੰਦ ਸਾਂ ਉਤਨ ਜਾਣ ਤੀਂ
ਫਾਅਦ ਸੁੰਦ ਸਾਂ। ਉਣ ਭਯੀਂ ਏਵਰ ਏੁ ਝ ਅਯਾ ਅਯਾਭ ਤ ਚਨ ਨਾਰ ੁ ਜ਼ਸਯਆ
ਰਤੀਤ ਏਯਦ ਸਾਂ।
ਜਾਰਤ ਅਤ ੁਨ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜ ਏੁ ਝ ਸਦਦਾ ਸ, ਉਸ ਠਸਸਯਦਾ ਨਸੀੀਂ,
ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਭਨ ਦ ਾਸਭਸਣੀਂ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਤ ਸਪਯ ਅਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਨੀੀਂਦਯ
ਸਵਚ ਜਾ ਏ ਏੁ ਝ ਆਯਾਭ ਜ਼ਯੂਯ ਸਭਰਦਾ ਸ ਯ ਅਸਆਨਤਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦੀ ਸ,
ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਝ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦੀ।
ਧਯਭ ਸ਼ਾਯਰਾਂ ਅਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਚ ਜਾਰਤ ੁਨ ਅਤ ਐਤ
(ੂ ੜੀ ਨੀੀਂਦਯ) ਤੀਂ ਅ ਇਏ ਸਯ ਅਵਥਾ ਸਰਐੀ ਸ ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ
ਸਸਰੀਆਂ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ, ਫਰਸਏ ਇਏ ਚਥੀ ਤ ਅਚਯਜ
ਅਵਥਾ ਦਾ ਤਜਯਫਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ ਚਥੀ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਤੁਯੀਆ, ਚਥਾ ਦ, ਸਨਯਬ
ਦ ਜਾਂ ਸਨਯਵਾਨ ਅਵਥਾ ਜਾਂ ਯਭ ਦ ਸਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜਾ ਏ ਸਦਣ ਵਾਰੀ ਏੁ ਦਯਤ ਦੀ ਾਯੀ
ਐਰਹ(Phenominal Existence)ਅਰ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ
ੁਨਾ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ ਅਤ ਨੀੀਂਦਯ ਦੀ ਫਸਸ਼ੀ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਇ ਅਵਥਾ
ਸਵਚ ਜਾਰਤ, ੁਨ, ਐਤ ਦ ਤਜਯਫ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਏਵਰ ਆ ਇਏਿੱਰਾ ਸੀ ਯਸਸ
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਥ ਇ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਸਵਚੀਂ ਇਏ ਅਚਯਜ ਸਟਏਾ, ਸਸਜ ਤ
ਅਨੰਦ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਜ ਸਸਰੀਆਂ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ੀ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ
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ਇਸ ਆਣ ਆ ਸਵਚੀਂ ਭਸਾਂ ਅਨੰਦ ਤ ਭਸਾਂ ਯ ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਦਾ
ਤਜਯਫਾ ਇ ਨ ਅਿੱ ਏਦ ਨਸੀੀਂ ਏੀਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਇਥ ਭਯ ਆਣ ‘ਆ’ ਤੀਂ
ਸਵਾ ਸਯ ਏਈ ਨਾ ਸ, ਨਾ ਸੀ ਏਦੀ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਇਥ ਏਵਰ ਭਯਾ ਇਏ ‘ਆਾ’
ਸ। ਇਸ ਅਵਥਾ ‘ਆ ਆ’ ਦੀ ਭਸਾਂ ਅਨੰਦਭਈ ਅਵਥਾ ਸ।
ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜਦ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਚਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ
‘ਆ ਆ’ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਯ ਏਈ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਅਤ ਸ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ, ਤਾਂ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਅਟਰ ਜਾਂ ਦੀਵੀ ਸਣ ਦਾ ਸਨਚਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਜਦ ਇਸ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਦੀਵੀ ਜਾਂ ਿੱਤ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਇਏ
ਆ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਏ ਸਯ ਦ ਸ ਏਣ ਦਾ ਚਾਂ ਬੀ ਰਤੀਤ ਨਸੀੀਂ ਏਯਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ
ਸਨਯਬ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜਦ ਇ ਨੂੰ ਏਵਰ ਆਣ ਆ ਦ ਦੀਵੀ ਸਣ ਦਾ ਿੱਏਾ
ਸਵਸ਼ਵਾ ਸ ਜਾਵ ਤਾਂ ਇਸ ਆਣ ਆ ਸੀ ਸਨਯਵਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜਦ ਏਈ ਦੂਜਾ
ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਤਾਂ ਸਪਯ ਏਣ ਸਏ ਤੀਂ ਡਯ ਅਤ ਏਣ ਸਏ ਨਾਰ ਵਯ ਏਯ। ਸਪਯ ਇ
ਅਵਥਾ ਦ ਅਸਬਆੀ ਸਵਚ ਇਸ ਸਵਸ਼ਵਾ ਸਦਰੜ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਜਦ ਉ ਦਾ ਇਏ
‘ਆਾ’ ਿੱਤ ਜਾਂ ਦੀਵੀ ਸ, ਜਦ ਉ ਦਾ ਆਾ ਦੀਵੀ ‘ਸੀਂਦ’ ਸ, ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ
ਏਦੀ ਭਤ ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦੀ ਅਤ ਉ ਦਾ ਆਾ ਸੀ ‘ਅਏਾਰ’ ਸ। ਅਿੱ ਉ ਨੂੰ
ਇਸ ਭਝ ਆਉੀਂਦੀ ਸ ਸਏ ਜਏਯ ਉ ਦਾ ਆਾ ਸੀ ਅਏਾਰ ਸ ਤ ਉ ਨੂੰ ਭਤ
ਨਸੀੀਂ ਆ ਏਦੀ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਜਨਭ ਦੀ ਰੜ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਜਨਭ ਦੀ ਰੜ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਸ
ਸਜ ਨ ਭਯਨਾ ਸਵ। ਸਜ ਨ ਭਯਨਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਉ ਨੂੰ ਜਨਭ ਰਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀੀਂ।
ਇ ਏਯਏ ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਦਾ ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ‘ਅਜੂਨੀ’ ਰਤੀਤ
ਏਯਦਾ ਸ।
ਤੁਯੀਆ ਦ ਦਾ ਅਸਬਆੀ ਜਦ ਆਣ ‘ਆ’ ਨੂੰ ਤ ਦੀਵੀ, ਸਨਯਬ,
ਸਨਯਵਯ, ਅਏਾਰ ਤ ਅਜੂਨੀ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਰ ਭਝ
ਆਉੀਂਦੀ ਸ ਸਏ ਦੀਵੀ ਜਾਂ ਤ ਤਾਂ ਏਵਰ ਉਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸ ਸਜ ਸਏ ਤਫਦੀਰੀ
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ਸਵਚ ਨਾ ਆਵ, ਸਏ ਤੀਂ ਦਾ ਨ ਸਵ, ਸਭਸ਼ਾ ਇਏ ਸਜਸਾ ਤ ੁਤ ਰਏਾਸ਼ ਸਵ। ਸੁਣ
ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਆ ਜਾਂ ਆਣ ਭੂਰ ਤਿੱਤ ਨੂੰ ‘ਬੰ’ ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਬੰ
ਉਸ ਸ ਜ ਸਏੀ ਤੀਂ ਦਾ ਨਾ ਸਇਆ ਸਵ ਅਤ ਐੁਦ-ਫ-ਐੁਦ ਜਾਂ ੁਤ ਰਏਾਸ਼ ਤ
ਜੀਵਨ ਯੂ ਸਵ।
ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ ਦ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਵ ਸਏ ਉ ਦਾ
ਆਣਾ ‘ਆਾ’ ਿੱਤ ਸ, ਸਨਯਬ ਸ, ਸਨਯਵਯ ਸ, ਅਏਾਰ ਭੂਯਤ(ਤਫਦੀਰੀ ਸਵਚ ਨ
ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਸਨਯਰ ਜੀਵਨ) ਸ, ਅਜੂਨੀ ਤ ਬੰ ਸ ਅਤ ਉ ਦ ‘ਆ’ ਤੀਂ ਸਵਾ
ਏਈ ਸਯ ਦੂਜਾ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਤ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਏਦਾ, ਉ ਦਾ ਆਾ ਏਵਰ ਇਏ ਤ
ਇਏਿੱਰਾ ਇਏ ਸ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਇਸ ਸਵਸ਼ਵਾ ਆਣ ਜਾਦਾ ਸ ਸਏ ਉ
ਦਾ ਆਾ ‘ਆ’ ਸੀ ਸਤੰਨਾ ਅਵਥਾਵਾਂ-ਜਾਯਤ, ੁਨ, ਐਤ ਦਾ ਏਯਤਾ ਸ,
ਜਾਂ ਇਸ ਸਤੰਨ ਅਵਥਾਵਾਂ ਉ ਦ ਆ ਉਤ ਸੀ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਤੀਂ
ਅਸਆਨ ਸਣ ਏਯ ਏ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਦ ਜੜ
ਨਾਰ ਜ ੰਾਯ ਉਤੰਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਏਵਰ ਉ ਦ ਆਣ ‘ਆ’ ਦ
ਅਸਆਨ ਏਯਏ ਸੀ ੀ। ਸੁਣ ਜਦ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਦਾ ਸਆਨ ਸ ਸਆ
ਸ, ਇ ਏਯ ਏ ਸੁਣ ਇਸਨਾਂ ਸਤੰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ- ਜਾਯਤ, ੁਨ, ਐਤ ਸਵਚ
ਬਟਏਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀੀਂ।
ਈਭਾਨਦਾਯ ਅਸਬਆੀੀਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਣ ‘ਆ’ ਜਾਂ ਭੂਰ ਦੀ ਛਾਣ ਸ ਜਾਵ,
ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਸਐਆਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਾਯਾ ਸਆਨ ਤ ਭੂਰ
ਦੀ ਛਾਣ ਸਏ ਦੀ ਸਏਯਾ ਜਾਂ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਸਈ ਸ? ਉ ਅੰਦਯ ਿੱਚ ਦੀ
ਤਰਾਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਸਛਆ ਸਏ ਨ ਦਾ ਏੀਤੀ? ਉ ਤੀਂ ਤਰਾਸ਼, ਐਜ ਅਤ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਸਏ ਨ ਏਯਵਾਇਆ? ਅਤ ਉ ਨੂੰ ਅਸਆਨਤਾ ਦ ਸਨਯ ਸਵਚ ਸਏ
ਨ ਿੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਦਐਾਇਆ? ਜਦ ਅਸਬਆੀ ਇਥ ਸੁੰਚ ਏ ਸਵਚਾਯਦਾ ਸ ਸਏ
ਜ ਏਯ ਉ ਦ ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਸਵਾ ਸਯ ਏਈ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਤਾਂ ਅਸਆਨਤਾ ਦੀ
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ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਉ ਦੀ ਯਸਸਨੁਭਾਈ ਤ ਅਵਾਈ ਵੀ ਉ ਦ ਆਣ ਆ ਨ ਸੀ
ਏੀਤੀ ਸ। ਇਥ ਇਭਾਨਦਾਯ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ‘ਆਾ’ ਸੀ ਆਣਾ
‘ੁ ਯ’ੂ (ਅਨਹਯ ਸਵਚ ਚਾਨਣ ਸਦਐਾਣ ਵਾਰਾ) ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਮਏੀਨ ਆ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ‘ਆਾ’ ਸੀ ਉ ਦਾ ੁ ਯ ੂ ਸ ਤ ਉ ਨੂੰ ਆਣ
‘ਆ’ ਜਾਂ ਭੂਰ ਦੀ ਛਾਣ ਉ ਦ ਆਣ ‘ੁ ਯਦ
ੂ ਵ ਆ’ ਦੀ ਸਏਯਾ ਜਾਂ ਰਾਦ
ਨਾਰ ਸੀ ਰਾਤ ਸਈ ਸ। ਤੁਯੀਆ ਦ ਦ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਸਪਯ ੁ ਯਭੰਤਯ
‘ਵਾਸਸੁ ਯ’ੂ ਫੜਾ ਸਆਯਾ, ਚੰਾ ਤ ਸਵਸਆਨਏ ਿੱਚਾਈ ਰਦਾ ਸ। ਤੁਯੀਆ ਦ
ਦਾ ਅਸਬਆੀ ਸਪਯ ‘ਵਾਸਸੁ ਯ’ੂ ਵਾਸਸੁ ਯ’ੂ ਦ ਜਾ ਸਵਚ ਸਟਏਦਾ ਸਟਏਦਾ ਆਣ
‘ਵਾਸਸੁ ਯ’ੂ ਆ ‘ੁ ਯਦਵ ਆ’ ਨਾਰ ਉ ਤਯਹਾਂ ਅਬਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਰਸਸਯ
ਾਣੀ ਦ ਨਾਰ ਸਏਯਨ ੂਯਜ ਨਾਰ।

– 846

– 769
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ਨਾਭ ਦੀ ਏਭਾਈ ਜਦ ਅਸਬਆੀ ੁ ਯਭ
ੁ ੁਐ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਸਵਚ ਅਬਦ ਏਯ ਦੀਂਦੀ ਸ,
ਤਾਂ ਅਸਬਆੀ ਉ ਅਬਦਤਾ ਦੀ ਐੁਭਾਯੀ ਸਵਚੀਂ ਜਦ ਨਜ਼ਯ ੁਟਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਾਯੀ
ਜਤ ਯਚਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਆਰੀ ਤਵੀਯ(Mental Pictures) ਤੀਂ ਸਵਾ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ
ਵਐਦਾ। ਉਸ ਜਦ ਆਣ ਅਰ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਡੂ ੰੀ ਚੁਿੱਬੀ ਰਾਉੀਂਦਾ ਸ ਤਾਂ
ਾਯੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਰ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਾਦਾ ਸ ਸਜਵੀਂ ਜਤ ਯਚਨਾ
ਏਦੀ ਸਈ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਯਭ ਆਤਭਾ ਤੀਂ ਸਵਾ ਏੁ ਝ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀ
ਤਾ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਦੀ ਅਬਦਤਾ ਸਵਚੀਂ ਜਦ ਉ ਨੂੰ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ
ੰਏਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦ ਸਦਰ ਯਚਾਵ ਰਈ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਉਸ
ਆਤਭਾ ਯੂ ਸ ਏ ਸਨਐੜਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦੀ ਆਤਭਾ ਸਵਚੀਂ ਬ ਜਤ ਯਚਨਾ
ਸਨਭ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਉ ਦ ਾਸਭਣ ਐੁਰਹਣੀ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਆਤਭਾ ਸਵਚੀਂ ਸਪਰਭ
ਸਨਏਰੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਨਭ ਦੀ ਸਪਰਭ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਸੁੰਦੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਸਭਸਥਆ ਸ,
ਯ ਜਦ ਤਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਆਨ ਨ ਸਵ, ਿੱਚ ਬਾਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਸਨਭ ਦੀ ਸਪਰਭ
ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਰਏਾਂ ਨੂੰ ਸਨਭਾ ਸਾਰ ਸਵਚ ਫਸਠਆਂ ਿੱਚ ਬਾਦੀ ਸ, ਯ ਸੁੰਦੀ ਇਸ
ਏਦੀ ਵੀ ਿੱਚ ਨਸੀੀਂ। ੁਪਨਾ ਵੀ ਜਦ ਤਏ ਅਿੱਐ ਨਾ ਐੁਰਹ ਵਐਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਿੱਚ ਬਾਦਾ
ਸ, ਯ ਅਿੱਐ ਐੁਰਹਣ ਤ ਸਜਵੀਂ ੁਪਨਾ ਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉ ਤਯਹਾਂ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ
ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸਏ ਬ ਜਤ ਯਚਨਾ ਨੂੰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ
ਈ ਦਐਦਾ ਸ। ਉ ਵਰ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਭਝ ਆਉੀਂਦੀ ਸ ਸਏ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ
ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ ਜਤ ਦਾ ਸਭਸਥਆ, ਝੂਠ ਧੂੰ ਦਾ ਸਾੜ ਸਰਸਐਆ ਜਾਣਾ ਵੀਂ
ਸ਼ਾਇਯਾਨਾ ਭੁਏਾਫਰਾ ਨਸੀੀਂ ੀਂ ਇਏ ਸਨਿੱਯ ਤ ਸਵਸਆਨਏ ਚਾਈ ਸ।
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– 138

– 152

– 152
ਇ ੁਬਾ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ, ਅਸਬਆ ਦੀ ਰਫਾਯਟਯੀ ਸਵਚ
ਆਣ ਭਨ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਸ ਏ ਦਐਦਾ ਸ ਸਏ ਾਯੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਉ ਦ ਭਨ ਤੀਂ
ਉਜਦੀ ਅਤ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸੀ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉਦਾ ਭਨ ਆਤਭਾ ਸਵਚੀਂ
ਅਤ ਆਤਭਾ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚੀਂ ਉਜਦੀ ਸਫਨਦੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਇਥ ਅੜ ਏ
ਅਸਬਆੀ ਦਐਦਾ ਸ ਸਏ ਭਨ ਤੀਂ ਉਜੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਐਆਰੀ ਤਵੀਯਾਂ ਤੀਂ ਛੁਟ
ਏਦੀ ਿੱਚੀ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਉ ਦਾ ਫੜਾ ਬਾਯਾ ਬੁਰਐਾ ਇਥ ਖ਼ਤਭ ਸੁੰਦਾ ਸ ਅਤ
ਉਸ ਾਯੀ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਤ ਯੂ ਯੰ ਸਯ ਦੀ ਯਚਨਾ ਨੂੰ ਏਵਰ ੁਨ ਦੀ, ਜਾਂ
ਸਖ਼ਆਰੀ ਯਚਨਾ ਭੰਨਦਾ ਸ। ਸਪਯ ਉ ਨੂੰ ਇਸ ਝੀ ਆਉੀਂਦੀ ਸ ਸਏ ਜਏਯ ਾਯੀ
ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਯਚਨਾ ਸਭਸਥਆ ਜਾਂ ਸਖ਼ਆਰੀ ਸ, ਤਾਂ ਇ ਦ ਾਯ ਅੰ ਸਭਸਥਆ ਤ
ਸਖ਼ਆਰੀ ਸਣ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ। ਇ ਏਯ ਏ ਯਚਨਾ ਅੰਦਯ ਉ ਦਾ ਜਨਭ, ਭਯਨ,
ਾ, ੁੰਨ, ਦੁਐ ੁਐ, ਸਸਤ ਤ ਫੀਭਾਯੀ ਬ ਉ ਦ ਭਨ ਦੀ ਸਖ਼ਆਰੀ ਯਚਨਾ ਸ,
ਅਰ ਸਵਚ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ। ਉਸ ਇਸ ਵੀ ਦਐਦਾ ਸ ਸਏ ਭਨ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਏੁ ਝ
ਚੀਜ਼ ਨਸੀੀਂ। ਏਵਰ ਉ ਦਾ ਆਣ ਅਰ ਆਣ ਅਰ ਯੂ ਯਭ-ਆਤਭਾ ਤੀਂ
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ਸਯਨ ਜਾਂ ਸਡਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ। ਜਦ ਭਨ ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ, ਤਦ ਭਨ ਤੀਂ ਉਜੀ ਜਤ
ਯਚਨਾ ਸਏਵੀਂ ਏੁ ਝ ਸ ਏਦੀ ਸ? ਇਥ ਅੜ ਏ ਅਸਬਆੀ ਾ, ਦੁਐ, ਫੀਭਾਯੀ ਤ
ਭਤ ਤੀਂ ਸਨਯਬ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਸਏਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਨ ਦੀ ਏਰਨਾ ਤੀਂ ਸਵਾ ਏੁ ਝ
ਨਸੀੀਂ। ਏਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਅਸਬਆੀ ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏ ਪਯਨ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਵਚ ਰੀਨ ਜ ਜਾਵ। ਉਸ ਸੁਣ ਭਨ ਦਾ ਭਾਰਏ ਤ ਭਨ ਉ ਦਾ ਚਾਏਯ
ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨ ਸਵਚ ਏਵਰ ਸ਼ੁਬ ਤਯੰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬ ਇਿੱਸਛਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਜਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਂਦਾ ਸ, ਇ ਰਈ ਉ ਦ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ੁਐ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਸਪਏਯੀ, ਫ-ਯਵਾਸੀ, ਫ-ਭੁਥਾਜੀ, ਅਨੰਦ, ਐੜਾ, ਯ-ਉਏਾਯ ਆਣ ਰਟ ਸੁੰਦ
ਸਨ ਅਤ ਉਸ ਆਦਯਸ਼ਏ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਏਯਦਾ ਜਦ ਇ ਤੀਂ ਵੀ ਯਿੱਜ ਜਾਂਦਾ
ਸ, ਤਾਂ ਨਾਭ ਜਾ ਸਵਚ ੁਯਤੀ ਨੂੰ ਰੀਨ ਏਯ ਏ ਭਨ ਤੀਂ ਦਾ ਰਈ ਛੁਟਏਾਯਾ ਅਤ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਵਚ ਦਾ ਰਈ ਰੀਨਤਾ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।
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ਰੀ ਏਰੀਧਯ ਜੀ ਦ ਇ ਭਸਾਂਵਾਏ ਨੂੰ ੜਹ ਏ ਇਸ ਸਖ਼ਆਰ ਦਾ ਸ ਏਦਾ
ਸ ਸਏ ਸਛੰਨ ਦ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਜੀਵ ਦੀ ਚਯਾੀ ਦ ੜ ਅਤ ਭਤ ਤੀਂ ਸਏ
ਤਯਹਾਂ ਐਰਾੀ ਸ ਏਦੀ ਸ, ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚ ਤਾਂ ਸੁਏਭ ਸ ਸਏ ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਵਾ
ਵਾ ਅਿੱਠ ਸਸਯ ਉਠਸਦਆਂ ਫਠਸਦਆਂ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।

-286
ਯ ਰੀ ਦਸ਼ਭਸ਼ ਸਤਾ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਦਵਾਯਾ ਦਦ ਸਨ ਸਏ ਇਏ ਸਚਤ ਸ
ਏ ਇਏ ਸਛੰਨ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਸੀ ੁ ਯਸਐ ਭੁਏਤ ਅਵਥਾ ਨੂੰ
ਰਾਤ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਸਵਚ ਏੀ ਯਾਜ਼, ਏੀ ਬਦ ਸ?
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਅੰਦਯ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਭਨ ਫੜੀ ਭੁਿੱਦਤ ਦੀ ਏਭਾਈ ਭਯੀਂ
ਸਟਏਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸਸਰ ਸਸਰ ਤਾਂ ਭਨ ਸਟਏਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਜਏਯ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦ
ਉਤਸ਼ਾਸ ਤ ਆਯ ਉਤ ਸਭਯਨ ਜਾਯੀ ਯਸਐਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਏੁ ਝ ਭੀਂ ਭਯੀਂ ਇਸ
ਪਰਤਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਭਨ ਸਏ ਵਰ ਸਟਏ ਏ ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ ਯ
ਭਾਣਦਾ ਸ ਅਤ ਸਏ ਵਰ ਬਟਏਦਾ ਤ ਜਤ ਦ ੜ ਰਾਉੀਂਦਾ ਸ।
ਯ ਜਏਯ ਨਾਭ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ੁ ਯਫਾਣੀ ਸਵਚੀਂ ੜਹਦਾ ਯਸ ਅਤ ਨਾਭ ਜਣ
ਰਈ ਆਣਾ ਉਤਸ਼ਾਸ ਏਾਇਭ ਯਐ ਤਾਂ ਸਏ ਵਰ ੁ ਯਸਐ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਦਾ
ਯੀਆ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਜਦ ਚਾਸ ਨਾਭ ਜ ਏ ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ ਅੰਸਭਰਤ ਦਾ
ਬੰਡਾਯ ਐਰਹ ਏ ਜਨਭ ਜਨਭਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਆ ਨੂੰ ਫੁਝਾਉੀਂਦਾ ਤ ਐੀਵਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।
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ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਸੀ ੁ ਯਸਐ ੁ ਯਫਾਣੀ ਤੀਂ ਆਤਭਏ ਸਆਨ ਵੀ
ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਤ ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਤਾ ਦ ਿੱਏ,
ਅਤੁਿੱਟ ਤ ਦੀਵੀ ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਸਆਨ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਸਤਾ ਦ
ਫਐਸਸ਼ੰਦ, ਸਦਆਰੂ, ਅਉੁ ਣ ੁ ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਚਾਯਨ ਵਾਰ ਤ ਸਤਤ ਾਵਨ ੁਬਾਅ
ਦਾ ਤਾ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਜਏਯ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਅਤ ਨਾਭ ਏਭਾਈ ਉਤਸ਼ਾਸ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯਐੀ
ਜਾਵ ਤਾਂ ੁ ਯਸਿੱਐ ਦ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਇਏ ਸਦਨ ਾ ੁਬਾਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਦ ਉਸ
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦਾ ਭਾਸਸਯ ਅਤ ਆਤਭ-ਸਆਨ ਦਾ ੁੰਜ ਫਣ ਏ, ਜਦ ਚਾਸ
ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨਾਰ ਅੰਤਯ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਜੁੜ ਏ ਅਬਦਤਾ ਦ ਅਥਾਸ ਤ
ਅਭੁਏ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਭਾਣ ਏਦਾ ਸ।
ਸੁਣ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਤਏ ਸੁੰਚਣ ਸਵਚ ਉਸ ਸਸਰੀ ਸਐਆਈ
ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ। ਆਣ ਆਤਭਏ ਯ ਦੀ ਸੁਣ ਉ ਨੂੰ ਇੰਚ ਇੰਚ ਦਾ ਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ
ਅਤ ਫਯ ਸਏ ਦਯ ਜਾਂ ਅਟਏਾਅਦ ਉ ਦੀ ਯੁਤ ਇਏ ਸਛੰਨ ਸਵਚ ਆਣ ਧੁਯ
ਭਯਏਜ਼ ਜਾਂ ਆਣ ਯਭ ਆਤਭਾ ਤਏ ਸੁੰਚ ਏ, ਉਥ ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਜੀਅ ਏਯ,
ਸਟਏ ਏ ਸਨਸਾਰ ਸ ਏਦੀ ਸ।
ਜਦ ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ੁ ਯਭਤ ਦਾ ਸਆਨ ਅਤ ਨਾਭ ਦਾ ੂਯਨ ਅਸਬਆ ਸ
ਜਾਵ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਸਵਚ ਆਣਾ ਦੀਵੀ ਸਟਏਾਣਾ ਜਾਂ ਸਨਜ ਯ
ਸਦਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਇ ਦੀਵੀ ਯ ਸਵਚ ਸਵਚਯਣ ਦਾ
ਉਤਸ਼ਾਸ ਤ ਰਾਰਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਰੀ ਏਰੀਧਯ ਜੀ ਦ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਦੀ ਇ ਉੱਚ
ਅਵਥਾ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ, ਸਜ ਅਵਥਾ ‘ ਚ ਸਵਚਯਨ ਵਾਰਾ, ਜਦ ਜੀਅ ਚਾਸ
ਸਛੰਨ ਬਯ ਦੀ ਇਏਾਯਤਾ ਨਾਰ ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ(ੂ ਧੁਯ ਭਯਏਜ਼) ਤਏ ਆਣੀ
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ੁਯਤ ਨੂੰ ਰ ਜਾ ਏ ਅਬਦਤਾ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਾ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਇਸ ਬੀ
ਏਯ ਏਦਾ ਸ ਸਜ ਜਦ ਚਾਸ ਸਛੰਨ ਬਯ ਸਵਚ ਆਣ ਆਤਭਏ, ਸਨਜ ਯ ਸਵਚ
ਸੁੰਚ ਏ ਸਪਯ ਇੰਦਯੀਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਯਚਨਾ ਵਰ ਏਦੀ ਭੁੜ ਸੀ ਨਾ,
ਉਥ ਸੀ ਆਣ ਯਭ ਤਤ, ਯਭ ਆਤਭਾ, ਆਣ ਏਯਤਾਯ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਵ।
ਇ ਰਈ ਾਸਸਫ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਸਫੰਦ ਸੰ ਜੀ ਦ ਉਏਤ ਭਸਾਂਵਾਏ ਦਾ ਇਸ ਬਾਵ
ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਸਭਯਨ ਸਯ ਵਰ ਵਾ ਵਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀੀਂ, ੀਂ ਸਜ਼ੂਯ ਦਾ
ਇਸ਼ਾਯਾ ਸਭਯਨ ਦੀ ਉ ਉਚੀ ਅਵਥਾ ਵਰ ਸ ਸਜਸੜੀ ਅਵਥਾ ਵਾ ਵਾ
ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ ਸੀ ਸਏ ਵਰ ਜਾ ਏ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਇਏ
ਸਛੰਨ ਦਾ ਸਭਯਨ, ੁ ਯਸਿੱਐ ਨੂੰ ਅਬਦਤਾ ਤ ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯਜਾ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।
❁❁❁❁❁
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ਵਾਰ – ਸਨਯਵਾਨ ਦ ਸਏਸੜੀ ਅਵਥਾ ਸ?
ਜਵਾਫ- ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਆਖ਼ਯੀ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਸਨਯਬ ਦ ਜਾਂ ਸਨਯਵਾਨ
ਦ ਆਐਦ ਸਨ। ਇ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਤੁਯੀਆ ਦ ਜਾਂ ਸਨਯਸਵਏਿੱਰ ਭਾਸਧ ਵੀ
ਸਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਵਾਰ – ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਏੀ ਰਏਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ?
ਜਵਾਫ- ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਦਵਾਯਾ ਆਣੀਆਂ ਬ ਰਏਾਯ
ਦੀਆਂ ਸਫਯਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਏਣਾ ਆ ਜਾਵ, ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆਣੀ ੁਯਤ ਨੂੰ
ਬ ਾਸਉੀਂ ਯਏ ਏ ਆਣ ਅੰਤੀਰ ਵ ‘ਆ’ ਸਵਚ ਸਟਏਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸ ਜਾਵ, ਜਦ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰਦਯਰ ਆ ਦਾ ੂਯਾ ਸਆਨ ਸ ਜਾਵ, ਜਦ ਅਸਬਆੀ
ਆਣ ਸਨਜ ਆ ਸਵਚ ਸਟਏ ਏ, ਆਣ ਯੀਯ ਨੂੰ ਅਤ ਆਣ ਭਨ ਦ ਜਤ ਨੂੰ
ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਬੁਰਾ ਏ, ਜਦ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਿੱਏਾ ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਵ ਸਏ ਉ ਦਾ ਆਣ
‘ਆ’ ਜਾਂ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਦੀ ਆਤਭਾ, ਯਭ-ਆਤਭਾ ਸਵਚ ਅਬਦ ਸਣਾ ਸੀ
ਉ ਦਾ ਅਰ ਤ ਿੱਏਾ ਜੀਵਨ ਸ, ਜਦ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸਨਜ ਆਤਭਾ ਜਾਂ
ਸਨਜ ਯ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਉਸ ਵਾਦ ਆਵ ਜ ਇੰਦਸਯਆਂ ਦ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਨਾ ਏਦੀ
ਆਇਆ ਸਵ ਅਤ ਨਾ ਏਦੀ ਆ ਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਥਾ ਸਨਯਵਾਨ ਜਾਂ ਸਨਯਬ ਦ
ਸਵੀ।
ਵਾਰ – ੁ ਯਭਸਤ ਸਵਚ ਸਆਨ ਦਾ ਏੀ ਦਯਜਾ ਸ? ਏੀ ਸਆਨ ਆਤਭਭਾਯ ਦੀ ਆਐਯੀ ਅਵਥਾ ਸ?
ਜਵਾਫ – ੁ ਯਭਸਤ ਸਵਚ ਏਵਰ ਸਆਨ ਆਐਯੀ ਦਯਜਾ ਨਸੀੀਂ। ਸਆਨ ਦੀ
ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਦਾ ਰਈ ਸਟਏ ਜਾਣਾ, ਸਜ ਅਵਥਾ ਦਾ
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ਸਆਨ ਤਾ ਦਦਾ ਸ, ੁ ਯਭਸਤ ਅਨੁਾਯ ਆਤਭ-ਭਾਯ ਦਾ ਅਐੀਯੀ ਦਯਜਾ ਸ।
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਏ ਸਆਨ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦਾ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਨਾ
ਸਆਨ ਸ ਨਾ ਅਸਆਨ ਸ। ਇਸ ਅਵਥਾ ਸਨਯਵਾਨ ਜਾਂ ਸਨਯਬ ਅਵਥਾ ਸੁੰਦੀ
ਸ।
ਵਾਰ – ਸਆਨ ਅਤ ਸਆਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਸਵਚ ਏੀ ਪਯਏ ਸ?
ਜਵਾਫ – ਜਦ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਅਰੀਅਤ ਦਾ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਦਾ
ਤਾ ਰ ਜਾਵ ਸਏ ਇਸ ਏੀ ਵਤੂ ਸ, ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਸਆਨ ਸਏਸਾ ਜਾਂਦਾ
ਸ। ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਸਆਨ ਦ ਏਈ ਸ਼ਫਦ ਸਨ ਸਜਸਾ ਸਏ –
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– 868
ਇ ਸ਼ਫਦ ਨੂੰ ਅਯ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਸਝਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਦਾ
ਸਆਨ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਇਸ ਤਾ ਰ ਏਦਾ ਸ ਸਏ ਾਡੀ ਅਰੀਅਤ, ਾਡੀ
ਆਤਭਾ, ਾਡਾ ਆਾ ਅਰ ਸਵਚ ਏੀ ਵਤੂ ਸ? ਯ ਇਤਨਾ ਜਾਨਣਾ ਸੀ ਏਾਪੀ
ਨਸੀੀਂ। ਾਨੂੰ ਜਨਭ-ਜਨਭਾਂਤਯਾਂ ਦ ਬੁਰਐ  ਸ ਸਨ। ਾਡ ਭਨ ਨੂੰ ਰਤ
ਸਨਸਚਆਂ ਸਵਚ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ ਦੀ ਏਈ ਜਨਭਾਂ ਤੀਂ ਆਦਤ ਈ ਸ। ਭਨ ਦੀ
ਇਸ ਅਸਆਨਤਾ ਏਵਰ ਉਏਤ ਸ਼ਫਦ ਨੂੰ ਭਝਣ ਨਾਰ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਏਤ ਸ਼ਫਦ ਨੂੰ ਭਝਣ ਨਾਰ ਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਤਾਂ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਏ ਅੀੀਂ ਆਣ
ਆ ਨੂੰ ਸਏਤਨਾ ਰਤ ਭਝਦ ਯਸ ਸਾਂ, ਯ ਅ ਨੂੰ ਏੀ ਏੀਤਾ ਜਾਵ ਸਜ ਨਾਰ
ਾਡ ਭਨ ਦੀ ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ਰਈ ਚਰੀ ਜਾਵ। ਇਥ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ
ਉਦਸ਼ ਾਡੀ ਡਾਸਢੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। ੁ ਯ ੂ ਉਦਸ਼ ਦਦਾ ਸ ਸਏ ਜ ਤੂੰ
ਆਣ ਸਯਜਨਸਾਯ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਏੜੀਂ ਅਤ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਵਾ ਵਾ ਅਯਾਧੀਂ,
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ਅਤ ਸਯ ਵਏਤ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ੁ ਯ ੂ ਸਆਨ ਅਨੁਾਯ ਉਸ ਭਸਸੂ ਏਯੀਂ ਜ ਸਏ
ਤੂੰ ਵਾਤਵ ਸਵਚ ਸੀਂ, ਤਾਂ ਾ ਏਯਸਦਆਂ ਏਯਸਦਆਂ ਤਯ ਭਨ ਦ ੁਯਾਣ ਸਨਚ
ਫਦਰ ਜਾਣ ਅਤ ੁ ਯ ੂ ਸਆਨ ਦ ਸਨਚ ਤਯ ਭਨ ਸਵਚ ਸਨਵਾ ਏਯਨ। ਸਜਉੀਂ
ਸਜਉੀਂ ਇਸ ਦਫਦੀਰੀ ਅਰ ਸਵਚ ਆਵੀ, ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਤਯ ਭਨ ਦੀ ਅਵਥਾ
ਫਦਰੀ, ਭਨ ਦ ਸਨਚ ਫਦਰਣ, ਭਨ ਦਾ ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਫਦਰਾ, ਏਯਭ
ਫਦਰਣ ਅਤ ਤਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ ਫਦਰ ਜਾਵੀ।
ਅਯ ਤੂੰ ੁ ਯ ੂ ਸਆਨ ਨੂੰ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ੂ ਯ ਤਯ ਤ ਜਜ਼ਫ ਏਯ ਸਰਆ
ਅਤ ਉ ਸਆਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏੀਤੀ ਅਤ ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਫਯਾਜਣ ਵਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਭਾ ਸਰਆ ਤਾਂ ਤਨੂੰ ਉਸ ੁਐ, ਉਸ ਤਾਏਤ, ਉਸ ੂ ਯਨਤਾ
ਜ ਤੂੰ ਅਨਏ ਜਨਭਾਂ ਤੀਂ ਭਨ ਯਾਸੀੀਂ ਇੰਦਯੀਆਂ ਦੀ ਬੁਤ ਸਵਚ ਢੂਢ
ੰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਂ,
ਤਨੂੰ ਆਣ ਆ ਸਵਚੀਂ ਆਣ ਅਰ ਜਾਂ ‘ਆ’ ਸਵਚੀਂ ੁਤ ਸਧ, ਫਯ ਸਏ
ਏਸਸ਼ ਦ ਸਭਰੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਾਤਸ਼ਾਸਾਂ ਦਾ ਾਤਸ਼ਾਸ ਭਸਸੂ ਏਯੀਂਾ, ਤਦ ਤਯ
ਾਸਭਣ ਸਤਰਰਏ
 ੀ ਦਾ ਯਾਜ ਤੁਿੱਛ ਬਾਾ। ਤਦ ਤਯੀ ਅ ਰਈ ਯੀਯ ਧਾਯ ਏ ੁਐੀ
ਫਨਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਐਤਭ ਸ ਜਾਵੀ। ਤਯਾ ਜੀਵਨ ਸਪਯ ਦੀਵੀ, ਤਯਾ ੁਐ ਸਪਯ
ਦੀਵੀ, ਤਯੀ ਤਾਏਤ ਸਪਯ ਦੀਵੀ ਸ ਏ ਤਨੂੰ ਬਾੀ। ਤੂੰ ਸਪਯ ਆਣ ਆ ਨੂੰ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਡਰਾ ੁਤਯ ਭਸਸੂ ਏਯੀਂਾ ਅਤ ਬ ਯਚਨਾ ਅਤ ਯਚਨਾ ਦ
ੁਐ, ਤੁਿੱਛ ਜਾਣੀਂਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਐਡ ਐਡਣ ਨੂੰ ਸਪਯ ਤਯਾ ਸਦਰ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਏਯਾ।
ਤਯੀ ੀ ਸਨਯ-ਇਿੱਸਛਆ ਅਵਥਾ ਤਦ ਸਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਸਨਯਵਾਨ ਦ ਜਾਂ
ਤੁਯੀਆ ਦ ਦਾ ਵਨੀਏ ਸਏਸਾ ਜਾਵੀਂਾ।
ਵਾਰ – ਸਨਯਬ ਦ ਜਾਂ ਤੁਯੀਆ ਦ ਫੰਧੀ ਏਈ ੁ ਯਫਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਦ?
ਜਵਾਫ – ਇ ਦ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਰ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਸਵਐ ਏਈ ਸ਼ਫਦ
ਸਨ। ਜਾ ਸਏ –
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– 1291
ਵਾਰ – ਸਨਯਵਾਨ ਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸਏਵੀਂ ਸੁਦ
ੰ ੀ ਸ?
ਜਵਾਫ – ਸਨਯਵਾਨ ਦ ਜਾਂ ਸਨਜ ਯ ਾਡ ਅੰਦਯ ਸ ਅਤ ੁ ਯ ੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੁੰ
ਭਝ ਏ, ੁ ਯ ੂ ਸਆਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਨਾਰ ਇਸ ਯ ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਵਾਰ – ਸਨਯਵਾਨ ਦ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਏ ਸਏਭ
ਦਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ?
ਜਵਾਫ – ਭਨ ਨੂੰ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦ ਪੁਯਨ ਤੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਏਯ ਏ ਸਭਯਨ ਏਯ। ਇਸ
ਸਐਆਰ ਵੀ ਸਤਆ ਸਏ ਅੀੀਂ ਯੀਯ ਸਾਂ, ਭਨ ਸਾਂ, ਫੁਧੀ ਸਾਂ। ਏਵਰ ਆਣ ਆ
ਨੂੰ ਆਤਭਾ ਭਝ ਅਤ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਏਯ। ਅਸਬਆ ਏਣ ਉਤ ਤੁੀੀਂ
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ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਏਵਰ ਆਤਭਾ ਭਸਸੂ ਏਯ। ਉਯੰਤ ਇਸ ਪੁਯਨਾ ਵੀ ਸਤਆ
ਸਏ ਤੁੀੀਂ ਆਤਭਾ ਸ। ਇ ਤੀਂ ਫਾਅਦ ਤੁੀੀਂ ਜ ਏੁ ਝ ਯਸਸ ਜਾਵ, ਉ ਦਾ ਅਸਬਆ
ਏਯ। ਦੂਯ ਸ਼ਫਦਾਂ ਸਵਚ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਯੂ ੁ ਣ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ
ਸਤਆ,ਉਯੰਤ ਜ ਏੁ ਝ ਤੁੀੀਂ ਸਛ ਯਸਸ ਜਾਵ, ਉ ਦਾ ਅਸਬਆ ਏਯ। ਜਦ ਤੁੀੀਂ
ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਯ ਤਾਂ ਤੁਸਾਡ ਸਵਚ ਅਸਆਨੀ ਭੀਂ ਜਾਂ ਸਉਭੀਂ ਨਸੀੀਂ ਯਸੀ, ੀਂ
ਤੁਸਾਡ ਅੰਦਯ ਏਵਰ ਯਭ ਆਤਭਾ ਜ ਤੁਸਾਡੀ ਆਤਭਾ ਦੀ ਆਤਭਾ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡਾ
ਅੰਦਯਰਾ ਧੁਯ ਏੀਂਦਯ ਸ, ਯਸਸ ਜਾਵਾ। ਉ ਸਵਚ ਸਟਏਣ ਦਾ ਅਸਬਆ ਏਯ। ਇ
ਨੂੰ ਸਨਜ ਯ ਜਾਂ ਸਨਜ ਯੂ ਸਵਚ ਸਟਏਣਾ ਆਐਦ ਸਨ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ
ਐਰਸਦਆਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੀ ਬੁਰ ਜਾਵਾ ਸਏ ਤੁੀੀਂ ਸਨਜ ਯ ਸਵਚ ਸਫਯਾਜਦ ਸ?
ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜਏਯ ਤੁੀੀਂ ਚਾਸ ਤਾਂ ਆਣਾ ਸ਼ਯੀਯ ਆਣੀ ਐੁਸ਼ੀ ਨਾਰ
ਸਤਆ ਏ।
ਵਾਰ – ਇਸ ਅਸਬਆ ਏਦ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀ?
ਜਵਾਫ – ਜਦ ਤੁਸਾਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਣ ਆਤਭਾ ਯੂ ਦਾ ੂਯਨ
ਸਆਨ ਸ ਜਾਵ ਅਤ ਤੁਸਾਡਾ ਸਦਰ ਸਯ ਵਧਯ ਐਜ ਏਯਨ ਤ ਨਾ ਏਯ। ਜਦ ਤੁਸਾਨੂੰ
ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਵ ਸਏ ਇ ਤੀਂ ਅ ਸਯ ਐਜ ਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ੂ ਯਨ
ਸਆਨ, ੂ ਯਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ੂ ਯਨ ਸਨਯਬਤਾ ਅਤ ੂ ਯਨ ਅਨੰਦ ਸਵ
 ਾ।
❁❁❁❁❁
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– 345
ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਰੀ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸ।ਆ ਜ਼ਾਤ ਦ ਚਭਾਯ ਨ ਯ ਬਤੀ
ਏਯ ਏ ਭਸਾਂੁਯਐ ਫਣ। ਬਤੀ ਏਯ ਏ ਉਸ ਸਜ ਅਟਰ ਦਵੀ ਨੂੰ ਸੁੰਚ, ਉ
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ਦਵੀ ਦੀ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਐੁਦ, ਇ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਤਵੀਯ ਸਐਚ ਏ ਦਦ ਸਨ।
ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਨ ਇ (ਆਤਭਏ) ਦਵੀ ਦਾ ਨਾਭ ਫਭੁਯਾ ਸ਼ਸਸਯ ਯਸਐਆ ਸ।
ਯ ਇਸ ਸ਼ਸਸਯ ਸਏ ਅਥਾਨ ਜਾਂ ਨਯ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀੀਂ, ਇਸ ਇਏ ਬਤੀ ਦੀ
ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਸ, ਜਾਂ ਬਤ ਦ ਭਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਸ਼ਾ (ਦਯਜ) ਦਾ ਨਾਭ ਸ।
ਜਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਬ ਰਤ ਅਤ ਝੂਠ ਸਨਚ ਦੂਯ ਸ
ਜਾਣ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਏ ਸਵਸਆਨਏ ਤਯ ਤ ਚ ਸਨਚ
ਸਨਵਾ ਏਯਨ ਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉ ਦ ਸਨਸਚਆਂ ਦ ਫਦਰਣ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਫਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਾ ਬਤ, ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਜਾਂ ਐਾਰਾ, ਯਸਸੰਦਾ ਤਾਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ
ਸ, ਯ  ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਨਵੀਂ ਸਨਸਚਆਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਇਏ
ਨਵੀੀਂ ਤ ੁੰਦਯ ਦੁਨੀਆਂ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣ ਰ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਸਜਤਨ ਉ ਦ ਸਨਚ ਏ
ਸਣ, ਉਤਨੀ ਸੀ ਉਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਏੀ ਤ ਚੀ ਬਾਦੀ ਸ। ਆਤਭ ਾਇੰ
ਅਨੁਾਯ ਜੀ ਾਡੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਸਵ ਵੀ ਸੀ ਾਡੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਫਣ ਜਾੀ। ਸਜ
ੁ ਯਸਐ ਨ ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਸਨਸਚਆਂ ਨੂੰ ਚ ਤ ਦੀਵੀ ਏਯ ਏ ਭੰਸਨਆ ਸਵ, ਉ
ੁ ਯਸਐ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਸਵਚ ਦਵਤ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, ਉਸ ਬ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਯੂ
ਦਐਦਾ ਸ, ਬ ਸਵਚ ਸਵਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਦ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਪਤਾਂ ਦ ਸਯ
ਏੁ ਝ ਨਸੀੀਂ ਦਐਦਾ। ਇ ਏਯ ਏ ਉ ਨੂੰ ਸਯ ਾ ੁੰਦਯ, ਦੀਵੀ, ੁਐਾਂ ਦੀ ਬਯੂਯ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਦਐਾਈ ਦੀਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬ ਸਪਤਾਂ
ਵਣ ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਜ ਏਯਏ ਉ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਸਪਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਯ ਾ ਚਭਤਏਾਯ ਸਦਦਾ ਸ ਅਤ ਅਸਆਨਤਾ ਤ ਬ ਭਾੜ
ਸਦਰਸ਼ ਾਇਫ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।
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ਸਜ ਭਨ ਸਵਚ ਰਭ, ਸਐਭਾ, ਸਨਯਵਯਤਾ, ਸਨਯਬਤਾ, ਉਏਾਯ, ਐੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦਾ
ਸ ਜਾਵ, ਉ ਭਨ ਸਵਚੀਂ ਨਪਯਤ, ਏੀਨਾਜਈ, ਦੁਸ਼ਭਣੀ ਡਯ, ਐੁਦਯਜ਼ੀ, ਸਚੰਤਾ,
ਸਪਏਯ ਅਤ ਥੜਹ ਐੁਦ-ਫ-ਐੁਦ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਮਾਦ ਯਸ ਸਏ ਸਵਯਧੀ ਸਐਆਰ
ਾਡ ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ ਵਰ ਏਾਇਭ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸ ਏਦ। ਾਡ ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ ਵਰ
ਇਏ ਸਨਚਾ ਸਾਂ ਇਏ ਸਐਆਰ ਸੀ ਯਸਸ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਸਜ ਭਨ ਸਵਚ
ਦਾ ਰਭ ਦਾ ਸਐਆਰ ਯਸ, ਉਥ ਰਭ ਦਾ ਸਵਯਧੀ, ਨਪਯਤ ਦਾ ਸਐਆਰ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸ
ਏਦਾ।
ਰੀ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਦ ਸਨਸਚਆਂ ਸਵਚ ਜਦ ਈਵਯ ਅਤ ਉ ਦੀਆਂ ਸਪਤਾਂ
ਦਾ ੂ ਯਾ ਸਨਵਾ ਸਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣ ਰੀ ਸਜ
ਸਵਚ ਭ ਨਸੀੀਂ, ਦੁਐ ਨਸੀੀਂ, ਸਚੰਤਾ ਨਸੀੀਂ, ਰਤੀ ਨਸੀੀਂ, ਡਯ ਨਸੀੀਂ, ਾਟਾ ਨਸੀੀਂ, ਜ਼ੁਰਭ
ਨਸੀੀਂ ੀ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਦ ਆਤਭਏ ਸਨਚ ਦੀਵੀ ਚ ਤ ਿੱਏ ਸ 
ਸਨ। ਇ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਂ ਨੂ (ਫਦੀ ਤੀਂ ਐਾਰੀ ਤ ਨਏੀ ਤੀਂ ਬਯੂ ਯ) ਜ ਦੁਨੀਆਂ
ਨਜ਼ਯ ਆਈ ਉ ਸਵਚ ਦੀਵੀ ਤਯ ਤ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਿੱਚੀ ਾਤਸ਼ਾਸੀ
ਸਦੀ, ਅਤ ਉ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਸਵਚ ਨਏੀ ਤ ਨਏ ੁਯਸ਼ ਚੜਹਦੀਆਂ ਏਰਾਂ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ
ਰਤੀਤ ਸ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਨ ਨਏੀ ਦੀ ਯਫ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨਤਾ ਉਤ ੂਯਨ
ਬਯਾ, ਅਤ ਫਦੀ, ਛਰ ਬਯੀ ਏਭਜ਼ਯੀ ਉਤ ੂ ਯੀ ਫ-ਮਏੀਨੀ ਸ ਚੁਏੀ ੀ, ਇ ਏਯ
ਏ ਉਸ ਆਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਸਨਧੜਏ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਏ ਨਏੀ ਤ ਉਏਾਯ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦ ੀ। ਸਜਵੀਂ ਚਯ ਨੂੰ ਆਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਯ ਚਯ, ਚਯੀ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਰੁਏਾਉਣ ਦਾ ਸਪਏਯ ਅਤ ਏਾਨੂੰਨ ਤ ੁਰ ਦਾ ਡਯ ਸੀ ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦ ਸਨ,
 ਤਯਹਾਂ ਭਸਾਂੁਯਾਂ ਨੂੰ, ਆਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਭਸਾਂੁਯਸ਼ ਨਏੀ ਤ ਨਏੀ ਦੀ
ਸ਼ਏਤੀਭਾਨਤਾ ਅਤ ਇ ਸ਼ਏਤੀਭਾਨਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ਉਤ ਫ-ਸਪਏਯੀ ਤ ਫ-ਯਵਾਸੀ
ਨਜ਼ਯ ਆਉੀਂਦ ਸਨ। ਇ ਰਈ ਰੀ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਦਦ ਸਨ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀੀਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਬ ਨਏ ਤ ਭਸਾਂੁਯਸ਼ ਅਤ ਆਤਭਏ ਦਰਤ (ਸਵਸਆਨਏ
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ਸਨਸਚਆਂ) ਦ ਭਾਰਏ ਵਦ ਸਨ ਜ ਅਰ ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤ ਸਨਯਬ ਸ ਏ
ਸਵਚਯਦ ਸਨ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਅਯਜਨ ਾਸਸਫ ਵੀ ਸਨਯਭਰ ਭਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੀਂ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣ ਵਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ੁੰਦਯ ਸਦਰਸ਼ ਆਣ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਇ ਰਏਾਯ ਸਐਚਦ ਸਨ। ਸਜ਼ੂਯ
ਪੁਯਭਾਉੀਂਦ ਸਨ-

– 739
ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਏਵਰ ਭਨ ਦੀ ਸਨਯਭਰਤਾ ਤ ਸਵਤਯਤਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਂ ਨਜ਼ਯ
ਆਉੀਂਦੀ ਸ, ਸਜਥ ਸਉਭ ਤੀਂ ਯਸਸਤ ਸ ਏ ਭਨ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਜਤ
ਰਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਆਣ ਆਰ ਦੁਆਰ ਨੂਯ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ
ਦੀਆਂ ਬ ਜਤਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਭਏ ਐਡ ਦਐ ਏ ਸਵਦਾ ਸ।
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ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਦਾ ਸਏ ਸਦਨ ਇ ਆਤਭਏ ਦੁਨੀਆਂ(ਜ
ਸਏ ਇਥ ਸੀ, ਇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਯ ਸ)ਦਾ ਵਨੀਏ ਫਣ ਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰ ਅਨੰਦ
ਭਾਨਣਾ ਸੀ ਆਦਯਸ਼ ਸ। ਆਤਭ ਾਇੰ ਦਾ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਉ ਸਦਨ ਅਰ
ਅਯਥਾਂ ਸਵਚ ਆਣ ਆ ਨੂੰ, ਰੀ ਯਸਵਦਾ ਜੀ ਅਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਚ
ਾਤਸ਼ਾਸ ਦ ਸਵਸਆਨਏ ਸਨਸਚਆਂ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸਇਆ,
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ, ਆਣ ਭਨ ਸਉਭ ਦ ਦੁਐ(ਰਤ
ਸਨਸਚਆਂ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਨ)ਤੀਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਸਦਵਾ ਏ ਆਣ ਅੰਦਯਰ
ਆਤਭਏ ਫਭੁਯ ਦਾ ਦਾ ਰਈ ਵਨੀਏ ਫਣ ਜਾਵ।
❁❁❁❁❁
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ਆਤਭ ਾਇੰ ਸਵਚ, ਦਐਣ ਵਾਰ ਸਦਰਸ਼ਟਾ ਅਤ ਉ ਨੂੰ ਜ ਏੁ ਝ ਸਦ, ਉ ਨੂੰ
ਸਦਰਸ਼ ਆਐਦ ਸਨ। ੰਾਯ ਨੂੰ ਦ ਸਸਸਆਂ ਸਵਚ ਵੰਸਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਇਏ
ਸਦਰਸ਼ਟਾ ਤ ਦੂਯਾ ਸਦਰਸ਼, ਇਏ ਦਐਣ ਵਾਰਾ ਅਤ ਦੂਯਾ ਜ ਏੁ ਝ ਉ ਨੂੰ ਸਦ।
ਦਐਣ ਵਾਰ ਸਦਰਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਚਤਨਤਾ(Consciousness) ਅਤ ਦੂਯ ਾ ਜ ਏੁ ਝ
ਸਦ, ਅਚਤ ਚੀਜ਼ਾਂ , ਵਤਾਂ ਤ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਭਜਭੂਆ ਸ। ਚਤਨਤਾ ਸਵਚ ਫੁਧੀ ਤ
ਭਨ ਸ ਅਚਤ ਸਦਰਸ਼ ਜੀਵਨਸੀਨ ਜਾਂ ਜੜਹ(Lifeless-unconscious) ਸਨ।
ਆਤਭ ਾਇੰ ਦਾ ਇਸ ਵੀ ਪਰਾ ਸ ਸਏ ਸਦਰਸ਼ਟਾ ਅਤ ਸਦਰਸ਼ ਇਏ ਦੂਯ ਤੀਂ
ਅਰਸਸਦਾ, ਇਏ ਦੂਯ ਤੀਂ ਵਿੱਐ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਦਐਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜ ਏੁ ਝ ਸਦ, ਉਸ ਉ ਤੀਂ
ਵਿੱਐਯਾ ਤ ਅਰਸਸਦਾ ਸ। ਸਦਰਸ਼ਟਾ ਅਤ ਸਦਰਸ਼, ਦਐਣ ਵਾਰਾ ਅਤ ਉ ਨੂੰ ਜ ਏੁ ਝ
ਸਦ, ਏਦੀ ਇਏ ਨਸੀੀਂ ਸ ਏਦ, ਦਾ ਵਐ ਵਐ, ਸਨਐੜ ਸ ਤ ਅਰਸਸਦਾ ਸਣ।
ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ ਇਸਨਾਂ ਵਡਭੁਰ ਪਸਰਆਂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ੁ ਯਭੁਿੱਐ
ਆਣ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਫੜਾ ਰਾਬ ਉਠਾਉੀਂਦਾ ਸ। ਜਦ ਉ ਨੂੰ ਮਏੀਨ ਆ ਜਾਵ ਸਏ
ਦਐਣ ਵਾਰਾ, ਸਦਣ ਵਾਰ ਤੀਂ ਦਾ ਅਰਸਸਦਾ ਤ ਵਐਯਾ ਸ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਉਸ ਇ
ਸਦਦ ੰਾਯ ਤੀਂ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਭਸ਼ਾਂ ਵਐਯਾ ਭਝਦਾ ਸ। ਇ ੰਾਯ ਸਵਚ
ਸਦਣਵਾਰ ੂਯਜ, ਚੰਦ, ਤਾਯ, ਆਏਾਸ਼, ਸਾੜ, ਦਸਯਆ, ਸ਼ਸਸਯ, ਸੰਡ, ਰੀਆਂ,
ਭਸਿੱਰ ਅਤ ਯ ਬ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ਸਨਏਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਉ ਦੀ
ੁਯਤ ਫਾਸਯ ਭੁਐੀ ਸਣ ਦੀ ਫਜਾ ਅੰਦਯ ਭੁਐੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਜਦ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਆਣੀ ੁਯਤ ਨੂੰ ਅੰਦਯ ਭੜ, ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਆਣ
ਅੰਦਯ ਵੀ ਇਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵਦੀ ਰਤੀਤ ਸੁਦ
ੰ ੀ ਸ। ਇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣੀ
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ੁਯਤ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਅੰਦਯ ਭੁਐੀ ਸਇਆਂ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ
ਸਸਰ ਆਣਾ ਯੀਯ ਆਣ ਤੀਂ ਰਤਿੱਐ ਵਐਯਾ ਸਦਦਾ ਸ। ਇਥ ਉਸ, ਉਏਤ
ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ ਪਰ ਅਨੁਾਯ, ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਯੀਯ ਤੀਂ ਵਐ ਭੰਨਣਾ ਆਤਭ
ਾਇੰ ਭਾਯ ਦੀ ਸਸਰੀ ਫੜੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਅਵਥਾ ਸ।
ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਜਤ ਯਚਨਾ ਤੀਂ ਵਐ ਅਤ ਆਣ ਯੀਯ ਤੀਂ ਵਐ ਭਝਣਾ
ਏਈ ਫਸੁਤੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਿੱਰ ਨਸੀੀਂ। ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਦੀਆਂ ਅਰੀਆਂ ਅਵਥਾਵਾਂ
ਅਰ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸਨ। ਜਦ ਯੀਯ ਤੀਂ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਵਿੱਐ ਦਐਣ ਤ ਵਐ ਭਝਣ
ਦੀ ਆਦਤ ਿੱਏੀ ਸ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਅਸਬਆੀ ਆਣ ਅੰਦਯ ਾਯੀ ੰਾਯਏ ਯਚਨਾ
ਸਐਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਸਵਚ ਦਐਣ ਰ ਵਾ। ਉ ਦ ਅੰਦਯ, ਫਾਸਯ ਵਾਂਯ ਦੀ ਸੀ
ਯਚਨਾ ਸਦੀ। ਸਏਉੀਂਸਏ ਇਸ ਸਐਆਰੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਵੀ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ
ਆਣ ਅੰਦਯ ਸਦਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦੀ ਸ, ਇ ਰਈ ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ ਸਸਰ ਦ
ਪਰ ਜਾਂ ਸਧਾਂਤ ਅਨੁਾਯ ਅਸਬਆੀ ਤੀਂ ਉ ਦੀ ਸਐਆਰੀ ਅੰਦਯਰੀ ਜਤ
ਯਚਨਾ ਵੀ ਵਐਯੀ ਸ। ੁ ਯਫਾਣੀ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਸਯ ਏਦਭ ਉਤ ਭਦਦ
ਏਯੀ। ੁ ਯਫਾਣੀ ਅਨੁਾਯ ਾਯੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ‘ਭਨ’ ਤੀਂ ਉਜਦੀ ਸ, ਅਤ ਭਨ
ਤੀਂ ਉਜ ਏ ਾਨੂੰ ਸਦਦੀ ਸ। ਇ ਏਯ ਏ ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ
ਆਣੀ ਯੁਤ ਨੂੰ ਨਾਭ ਸਵਚ ਰੀਨ ਏਯਦਾ ਅਤ ਆਣ ਭਨ ਤੀਂ ਐਸਸੜਾ ਛੁਡਾਣ ਦਾ
ਅਸਬਆ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਰਸ਼ਟੀ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨ ਤੀਂ ਉਜਦੀ ਸ, ਇ ਏਯ ਏ ਨਾਭ
ਅਸਬਆੀ, ਨਾਭ ਦੀ ਏਭਾਈ ਨਾਰ, ਭਨ ਦ ਪੁਯਸਨਆਂ ਨੂੰ ਫੰਦ ਏਯਨ ਸਵਚ ਪਰਤਾ
ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।
ਭਨ ਦ ਪੁਯਨ ਫੰਦ ਸਇਆਂ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦੀਆਂ ਭਨ ਅੰਦਯ ਸਐਆਰੀ ਸ਼ਏਰਾਂ
ਵੀ ਫੰਦ ਸਣ ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਯ ਅਜ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦਾ ਪਯ ਐਤਭ ਨਸੀੀਂ
ਸੁੰਦਾ। ਉਸ ਏਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ ,ਸੰਏਾਯ, ਸਚੰਤਾ, ਸਪਏਯ, ਦੁਐ, ਾ ਤ ਫਦੀ ਦ
ੂਐਸ਼ਭ ਸਭਰ ਆਣ ਆ ਤ ਸੁੰਦ ਯਸਸੰਦ ਅਜ ਵੀ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ। ਆਤਭ
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ਾਇੰ ਦ ਸਸਰ ਦ ਸਧਾਂਤ ਵਯਤਣ ਇ ਅਵਥਾ ਅੰਦਯ, ਭੁਸ਼ਏਰ ਵੀ ਰਦ
ਸਨ ਅਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨੂੰ ਸਜਸਤਆਂ ਆਤਭ ਤਯਿੱਏੀ ਤ ਐੁਸ਼ੀ ਵੀ ਫੜੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।
ਵਐਣ ਵਾਰਾ, ਸਦਣ ਵਾਰ ਤੀਂ ਦਾ ਅਰਸਸਦਾ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਨਾਭ
ਅਸਬਆੀ ਦੀਆਂ ਸਨਯਭਾਣ ਅਯਦਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਰਦਾ ਸ ਸਏ ਉ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ
ੂਐਸ਼ਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਣ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਸਦਣ ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਜਵੀਂ ਆਭ
ਆਦਭੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਏਟ, ਤਰੂਣ, ਾਪਾ ਆਣ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਤ ਵਐਯਾ
ਸਦਦਾ ਸ, ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਜ਼ਫ, ਆਣ ਸਐਆਰ,
ਆਣੀਆਂ ਯਾਵਾਂ ਆਸਦ ਬ ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਤ ਵਐਯ ਰਤੀਤ ਸਣ ਰ
ਜਾਂਦ ਸਨ। ਏਾਭ, ਿਧ, ਸਚੰਤਾ, ਸਪਏਯ, ਡਯ ਆਸਦ ਬ ਏਟ, ਤਰੂਣ ਤ ਾਪ ਵਾਂ
ਆਣ ਤੀਂ ਵਐਯ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਸਜਵੀਂ ਏਟ ਬਾਵੀਂ ਯੀਯ ਉਤ ਾਇਆ ਵੀ ਸਵ,
ਯ ਸ ਾਡ ਤੀਂ ਵਐਯਾ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਯੀਯ ਭਨ ਤ ਭਨ ਨਾਰ ਫੰਧ ਯਐਣ ਵਾਰ ਾਯ
ਜਜ਼ਫ, ਸਨਚ, ਤਯੰਾਂ, ਭਸਸੂ ਏਯਨ ਵਾਰ ਜਜ਼ਫ ਆਸਦ ਬ ਅਥੂ ਰ ਫਣ ਏ
ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਏਾਭ, ਿਧ, ਸਚੰਤਾ, ਸਪਯਏ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਦਾ
ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਸਦਰਸ਼ਟਾ, ਦਐਣ ਵਾਰ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਤਿੱਏੀ ਤ ਮਏੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ
ਸਏ ਆ ਏਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਸਪਯਏ, ਡਯ ਨਸੀੀਂ, ੀਂ ਇਸਨਾਂ ਬ ਦਾ ਾਐੀ ਸਣ
ਏਯ ਏ, ਇਸਨਾਂ ਬ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਤ ਵਐਯਾ ਸ।
ਇ ਅਵਥਾ ਦ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਮਏੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਜਤ ਾਯਾ
ਸਐਆਰੀ ਸ ਅਤ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ ਫੰਧ ਅਸਬਆੀ ਦ ਏਵਰ ਭਨ ਨਾਰ ਸ ਤ ਉਸ
ਵੀ ਏਵਰ ਸਐਆਰਾਂ ਦ ਯਾਸੀੀਂ ਸੀ ਸ। ਜਦ ਸਐਆਰ ਜਾਂ ੰਏਰ, ਸਵਏਰ, ਨਾਭ ਦੀ
ਅਦੁਤੀ ਜੁਤੀ ਨਾਰ ਯਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਏ ਫੰਦ ਏੀਤ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ
ਾਯਾ ਫੰਧ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨਾਰੀਂ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ੁਯਤ ਜਤ
ਯਚਨਾ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਸ ਏ, ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਐਰ ਏ, ਆਣ ਅੰਦਯੀਂ ਸਨਏਰ
ਸਯਸਾ ਅਏਸਸ ਅਨੰਦ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਣ ਏਦੀ ਸ।
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ਾਯ ਸਦਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਦਣ ਵਾਰੀ ਤ ਭਸਸੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਾਯੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਨੂੰ,
ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਸਨਐੜ ਏ ਅਰਸਸਦਾ ਦਐਣ ਸਵਚ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ
ਫੁਧੀ(Intellect) ਉ ਦੀ ਫੜੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦੀ ਸ, ਯ ਇ ਤੀਂ ਅਰੀ ਅਤ
ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਦੀ ਛਏੜਰੀ ਅਵਥਾ ਸਵਚ, ਇਸ ਫੁਧੀ ਵੀ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ
ਆਣਾ ਇਏ ਸਸਥਆਯ ਜਾਂ ਵੀਰਾ ਜਾਣ ਰ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜ ਸਏ ਉ ਦ ਆਣ
ਆ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ ਤ ਵਐਯਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।
ਅਯਦਾਾਂ ਦੀ ਫੁਸਨਆਦ ਉਤ ਏੀਤੀ ਸਨਯਭਾਣ ਤ ਰਾਤਾਯ ਨਾਭ ਏਭਾਈ ਨੂੰ
ਇਏ ਸਦਨ ਇਸ ਪਰ ਜਾਂ ਪਰਤਾ ਰਾਤ ਸੁਦ
ੰ ੀ ਸ ਸਏ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆਣੀ
ਫੁਿੱਧੀ ਦ ਸਿੱਛ ਆਣੀ ਸਉਭ ਾਐਸ਼ਾਤ ਆਣ ਤੀਂ ਅਰਸਸਦਾ, ਆਣ ਤੀਂ ਵਐਯਾ
ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਆਣੀ ਸਉਭ ਦਾ ਆਣ ਆ ਤੀਂ ਵਐਯ ਰਤਿੱਐ ਰਤੀਤ ਸਣ ਰ
ਜਾਣਾ ਨਾਭ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਇਏ ਫੜਾ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਸ।ਇਸ ਦਯਜਾ ਫੜੀ ਭੁਸ਼ਏਰ,
ਫੜੀ ਾਰਣਾ ਨਾਰ ਤ ਫੜੀਆਂ ਸਨਯਭਾਣ ਅਯਦਾਾਂ ਤੀਂ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸਉਭ ਤੀਂ
ੁਯਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਵਐਯਾ ਏਯ ਏ ਅਐੀਯ ਸਵਚ ਨਾਭ ਅਸਬਆੀ ਆਣ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜਾਂ ਆਣ ਅਰ ‘ਆ’ ਨਾਰ ੂਯੀ ਅਬਦਤਾ ਭਸਸੂ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ
ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ,ੂ ਆਣ ਅਰ ‘ਆ’ ਸਵਚ ਭਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਰਤੀਤ
ਏਯਦਾ ਸ।

– 665
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– 223
– 705

– 939
❁❁❁❁❁
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‚Mary‛, said a young girl to a Catholic friend, ‚why do you
carry that rosary everywhere, and what possible good does it
do to you to count those beads over and over again?‛
‚Oh‛ answered Mary, ‚I never could make you understand
what a comfort this rosary is to me, When I am tired out, or
blue or discouraged about anything, or when I long very much
for something that it seems impossible I should ever get it, I
take my rosary and begin to pray. Before I have gone over half
of its beads, everything is changed. The tired, discouraged
feeling is gone. If I have been asking for something I long to
have, it does not seem nearly so far away as before and I
know that if I do not get just what I ask for, I will get something
better.‛
Those who are too narrow minded or too prejudicial to see
anything good in a creed which is not their own, often sneer at
the Catholic custom of ‚Saying the beads of rosary‛. To them
it is only ‚superstition‛, ‚nonsense‛, to repeat the same
prayer over and over again. These people do not understand
the philosophy as well as the religion underlying this beautiful
old custom. They do not know the power that inheres in the
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repetition of the spoken word, and in the influence of the
thought expressed.
Anyone can prove this for himself. It is not necessary to
get a rosary made of beads. You can make your own, an
intangible but very real rosary, and if you say it over, not once,
or twice a day, but over many times, and especially before
retirement at night, you will be surprised at these wonderful
results.
It is a fault you wish to correct? It is a talent or gift you
desire to develop and improve? It is contentment, peace of
mind, happiness power to serve, power in your work whatever
it is you desire, make it a bead in your rosary, pray for its
accomplishment, think of it, work for its fulfillment and your
desire will materialize.
❁❁❁❁❁
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ਇਏ ਭੁਸਟਆਯ ਫੀਫੀ ਨ ਇਏ ਨਾਤਨ ਬਾਵਾਂ ਦੀ ਉਾਸ਼ਏ (ਏਥਸਰਏ)
ਈਾਈ ਸਰੀ ਨੂੰ ੰਫਧਨ ਏਯਸਦਆਂ ਸਇਆਂ ਸਏਸਾ, ‚ਭਯੀ! ਤੂੰ ਇਸ ਭਾਰਾ ਸਯ
ਥਾਂ ਸਏਉੀਂ ਰਈ ਸਪਯਦੀ ੀਂ?‛ ੜੀ ਭੁੜੀ ਇ ਭਾਰਾ ਦ ਭਣਏ ਪਯੀ ਤੁਯ ਜਾਣ ਨਾਰ
ਤਨੂੰ ਏੀ ਰਾਬ ਸੁੰਦਾ ਸ? ਭਯੀ ਨ ਉੱਤਯ ਸਦਤਾ, ‚ਫੀਫੀ ਬਣ! ਭੀਂ ਤਨੂੰ ਇਸ ਿੱਰ ਏਦ
ਵੀ ਭਝਾ ਨਸੀੀਂ ਏਾਂੀ। ਇ ਭਾਰਾ ਦ ਪਯਨ ਨਾਰ ਭਨੂੰ ਏੀ ਅਨੰਦ ਤ ੁਐ ਰਾਤ
ਸੁੰਦਾ ਸ? ਜਦ ਭੀਂ ਫਸੁਤ ਥਿੱਏੀ ਟੁਟੀ ਸੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਜਾਂ ੰਾਯਏ ਸਚੰਤਾ ਤ ਝਯੀਆਂ ਨਾਰ
ਸਛਿੱਥੀ ਈ ਸਈ ਸਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਦ ਭੀਂ ਸਏ ਅੰਬਵ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰਈ ਚਾਸਵਾਨ
ਸਵਾਂ, ਤਦ ਉ ਭੀਂ ਭੀਂ ਆਣੀ ਇਸ ਭਾਰਾ ਪੜ ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅ ਰਾਯਥਨਾ
ਏਯਨੀ ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯ ਸਦੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਜ ਭੀਂ ਭਾਰਾ ਅਧੀ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਪਯੀ ਸੁੰਦੀ, ਸਏ ਫ ਭਯ
ਸਸਯਦ ਦੀ ਾਯੀ ਦਸ਼ਾ ਇਏਦਭ ਰਟਾ ਐਾ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਥਏਾਵਟ, ਸਚੰਤਾ ਅਯ ਝਸਯਆਂ
ਦ ਬ ਸਚਸਨ ਚਿ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਤ ਸਜ ਵਤੂ ਦੀ ਭੀਂ ਭੰ ਏਯਦੀ ਸੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਜ
ਉਸ ਨਾ ਵੀ ਸਭਰ ਤਾਂ ਉ ਤੀਂ ਵੀ ਚੰੀ ਚੀਜ਼ ਸਯ ਭਨੂੰ ਸਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਜ ੁਯਸ਼ ਫਸੁਤ ਤੰ ਸਦਰ ਜਾਂ ਿੱਐਾਤ ਸਵਚ ਡੁ ਫ  ਸਨ, ਉਸ ਦੂਸਜਆਂ
ਜਣਾਂ ਦ ਭਜਹਫੀ ਬਾਵਾਂ ਸਵਚ ਏਈ ਬਸਰਆਈ ਜਾਂ ੁ ਣ ਨਸੀੀਂ ਤਏ ਏਦ, ਤ
ਅਏਯ ਏਥਸਰਏ ਬਾਵਾਂ ਦ ਈਾਈਆਂ ਦ ਭਾਰਾ ਪਯਨ ਦ ਤਯੀਸਏਆਂ ਉਤ ਸਰਣਾਸਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ਛੀਸ ਛੀਸ ਏਯਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਯਾ ੁਯਾ ਇਏ
ਵਸਸਭ ਤ ਸਨਏੰਭੀ ਿੱਰ ਸ ਸਏ ਇਏ ‘ਨਾਭ’ ਨੂੰ ੜੀ ਭੁੜੀ ਫਾਯ ਫਾਯ ਯਟੀ ਤੁਯ
ਜਾਣਾ।
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ਉਸ ਿੱਜਣ ਧਯਭ ਦ ਇ ਭਸਾਨ ੁੰਦਯ ਤ ੁਯਾਣ ਸਯਵਾਜ ਦੀ ਐੂਫੂਯਤੀ ਨੂੰ
ਭਝ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਏਦ। ਇਏ ੁੰਦਯ ਸ਼ਫਦ ਨੂੰ ੜੀ ਭੁੜੀ ਉਚਾਯਨ ਜਾਂ ਬਜਨ ਏਯਨ
ਦਵਾਯਾ ਜ ਸ਼ਏਤੀ ਜਾਂ ਸਨਯਭਰ ਰਬਾਵ ਰਟ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਉ ਨੂੰ ਨਸੀੀਂ ਜਾਣਦ।
ਜ ਵੀ ਭਨੁਿੱਐ ਚਾਸ ਇ ਦੀ ਰੀਸਐਆ ਆ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। ਭਾਰਾ ਦ ਭਣਏ
ਐਾ ਰਏਾਯ ਦ ਸਣ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀੀਂ। ਤੁੀੀਂ ਆਣੀ ਭਾਰਾ ਸਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਸ
ਫਣਾ ਏਦ ਸ। ਜ ਤੁੀੀਂ ਇ ਨਾਰ ਰਾਤਾਯ ਇਏ-ਦ-ਵਾਯ ਨਸੀੀਂ, ੀਂ ਏਈ ਵਯਾਂ
ਸਯ ਯਜ਼ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਅਯ ਐਾ ਏਯਏ ਉਣ ਵਰ ਤਾਂ ਇ ਦ
ਅਚਯਜ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨੂੰ ਵਐ ਏ ਆ ਚਸਿਤ ਯਸਸ ਜਾ।
ਏੀ ਤੁੀੀਂ ਸਏ ਆਣੀ ਬੁਰ ਨੂੰ ਧਣਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸ? ਜਾਂ ਤੁੀੀਂ ਆਣ ਅੰਦਯ
ਸਏ ਉਚ ੁ ਣ ਜਾਂ ਬਾਵ ਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੰਦ ਸ? ਜਾਂ ਸਸਯਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਯ
ਅਨੰਦ ਬਯੀ ਅਵਥਾ ਉਤੰਨ ਏਯਨੀ ਰਚਦ ਸ? ਬਾਵ ਜ ਏੁ ਝ ਚੀ ਆ ਚਾਸੁੰਦ ਸ,
ਏੰਭ ਏਾਯ ਰਈ ਵਧੀਏ ਸ਼ਏਤੀ, ਤਾਏਤ ਅਯ ਭਯਿੱਥਾ ਆਸਦ, ਉ ੁ ਣ ਰਈ
ਆਣੀ ਭਾਰਾ ਸਵਚ ਇਏ ਐਾ ਭਣਏਾ ਫਣਾ ਰਵ। ਸਯ ਯਜ਼ ਜ ਏਯਨ ਭੀਂ ਉ
ਦੀ ੂ ਯਤੀ ਰਈ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯ, ਉ ਦਾ ਸਧਆਨ ਏਯ, ਤੁੀੀਂ ਵਐ ਸਏ ਉਸ ਬਾਵਨਾ
ਆ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯ ੂਯਨ ਸ ਜਾਵੀ।
❁❁❁❁❁
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‚ਭਯਾ ਯਾਭ, ਾਡੀ ਰਾਯਥਨਾ ਦ ਭੀਂ ਦਾ ਯਾਭ ਉਸ ਇਸਤਸਾਏ ਯਾਭ ਨਸੀੀਂ, ਜ
ਦਯਥ ਦਾ ੁਤਯ ਅਤ ਅਮੁ ਸਧਆ ਦਾ ਯਾਜਾ ੀ। ਉਸ ਤਾਂ ਨਾਤਨ, ਅਜਨਭਾ ਅਤ
ਅਦੁਤੀ ਯਾਭ ਸ। ਭੀਂ ਉ ਦੀ ੂ ਜਾ ਏਯਦਾ ਸਾਂ। ਉ ਦੀ ਭਦਦ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਆ ਨੂੰ
ਬੀ ਇਸ ਏੁ ਝ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਸ ਇਏ ਸਜਸਾ ਸਯ ਸਏ ਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ
ਭਯੀ ਭਝ ਸਵਚ ਨਸੀੀਂ ਆਉੀਂਦਾ ਸਏ ਸਏਉੀਂ ਸਏ ਭੁਰਭਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਯ ਸਏ ਨੂੰ ਉ
ਦਾ ਨਾਭ ਰਣ ਤੀਂ ਇਤਯਾਜ਼ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ? ਯ ਇਸ ਏਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀੀਂ ਸਏ ਉਸ
ਯਾਭ ਦ ਯੂ ਸਵਚ ਸੀ ਬਵਾਨ ਨੂੰ ਸਸਚਾਣ – ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਰਵ। ਉਸ ਭਨ ਸੀ ਭਨ
ਸਵਚ ਅਰਾਸ ਜਾਂ ਐੁਦਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬੀ ਇ ਤਯਹਾਂ ਜ ਏਦਾ ਸ, ਸਜ ਤੀਂ ਉ ਸਵਚ
ਫੁਯਾਨ ਨਾ ਆਵ।‛
ਭ. ਏ. ਾਂਧੀ
ਸਯੀਜਨ 28-4-1946 ਸਵਚੀਂ

‚In my childhood, my nurse Rambha suggested as a
remedy for my fear of ghosts, the repetition of the Name of
‘Rama’. I had more faith in her then her remedy and so at a
tender age I tried this method to cure my fear. It was of course
short-lived, but the good seed sown in childhood was not
sown in vain. I think it is due to the seed sown by that good
woman Rambha that today the repetition of the Name of Rama
has become an infallible remedy for me in times of trouble.‛
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– 20
ੁਤਏ ਸਭਯਨ ਭਸਸਭਾ ਦੀ ਤੀਯੀ ਡੀਸ਼ਨ(1956) ਸਵਚ ਛਸਆ ‘ਅਨੰਤ
ਦੀ ਮਾਤਯਾ’ ਦਾ ਰਐ ਸਸਰ 1952 ਸਵਚ ਸਰਸਐਆ ਸਆ ੀ। ਇ ਫਾਯ ਏਈ
ਸਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਯਸਸੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਭਥੀਂ ਇਸ ੁਛ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਯਸੀ ਸ ਸਏ
‘ਅਨੰਤ ਮਾਤਯਾ’ ਸਵਚ ਸਫਆਨ ਏੀਤ ਭਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਤਜਯਸਫਆਂ ਸਵਚ
ਇਤਨ ਅਯ ਸਵਚ ਏੀ ਤਯਿੱਏੀ ਸਈ ਸ ਅਤ ਇ ਵਰ(1967) ਸਵਚ ਭਯਾ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਅ ਸਏਥੀਂ ਤਏ ਸੁਸੰ ਚਆ ਸ।  ਸਠਰਾ ਰਐ, ੁਛਣ ਵਾਰ ਉਏਤ
ੁ ਯਭੁਐਾਂ, ਭਸਾਂ ੁਯਸ਼ਾਂ ਅਤ ਸਯ ਨਾਭ ਯੀਆਂ ਤ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀਆਂ ਦ
ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਸਨਭਯਤਾ ਸਸਤ ਬਟਾ ਸ।
ਆਣ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਤਏ ਸੁੰਚਣ ਸਵਚ ਸੁਣ ਭਨੂੰ ਏਈ ਭਾਂ ਨਸੀੀਂ ਰਦਾ।
ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟਸਦਆਂ ਸੀ ਭਯੀ ੁਯਤ ਆਣ ਧੁਯ ਏੀਂਦਯ, ਆਣ ਆ, ਆਣ ਭੂਰ
ਜਾਂ ਆਣ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਸਵਚ ਆ ਐਰੀਂਦੀ ਸ। ਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸ
ਸਏ ਭਯ ਅਤ ਉ ਦ ਸਵਚਏਾਯ ਸਜਸੜ ਬਯਭ ਜਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਯਦ ਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ
ਉ ਨ ਆ ਦੂਯ ਏਯ ਸਦਤਾ ਸ ਅਤ ਭਯ ਅਿੱਐਾਂ ਭੀਟਸਦਆਂ ਸੀ ਬ ਤੀਂ ਸਸਰਾਂ
ਸਦਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਜਯਫਾ ਭਯ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਆ ਸੁਦ
ੰ  ਸਨ- ਇਸ ਬ ਏੁ ਝ ਭਯੀ ੁਯਤ ਜਾਂ
ਭਯ ਅਨੁਬਵ ਸਵਚ ਸਦਦਾ ਸ। ਇ ਸਵਚ ਭਯੀ ਆਣੀ ਏਰਨਾ ਸਫਰਏੁ ਰ ਨਸੀੀਂ
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ਸੁੰਦੀ, ੀਂ ਾ ਉ ਵਏਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜਦ ਭਯ ਸਵਚੀਂ ਭਯੀ ਸਉਭ ੂਯ ਤਯ ਤ
ਸਨਏਰ ਈ ਸਵ। ਸਜਥ ਸਉਭ ਸੀ ਨਾ ਸਵ, ਉਥ ਏਰਨਾ ਏਣ ਤ ਸਏਵੀਂ ਏਯ?
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਆਣੀ ਸਉਭ ਨੂੰ ਦੂਯ ਏਯ ਏਣਾ ਜਾਂ ਆਣ ਸਵਚੀਂ
ਏਿੱਢ ਏਣਾ, ਭਨੂੰ ਨਾਭ ਜਸਦਆਂ ਜਸਦਆਂ ਆ ਸੀ ਆ ਸਆ ਸ। ਭੀਂ ਇ
ਤਯੀਏ ਨੂੰ ਭਝਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂ ਏਸਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸਾਂ, ਸਏਉੀਂਸਏ ਇ ਫਾਯ ਭਥੀਂ ਐਾ
ੁਸਛਆ ਜਾਂਦਾ ਸਯਸਾ ਸ।
ਸਸਰ ਭੀਂ ਅਸਬਆ ਵਰ ਆਣੀ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ਯੀਯ ਦਾ ਸਐਆਰ ਏਿੱਢ ਸਦੰਦਾ
ਸੁੰਦਾ ਾਂ ਅਤ ਸਭਯਨ ਜਾਯੀ ਯਐਦਾ ਾਂ। ਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਯੀਯ
ਦਾ ਉਏਾ ਸੀ ਸਐਆਰ ਅਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਭਯਾ ਅਸਬਆ ਏਾਇਭ ਯਸਸੰਦਾ।ਸਪਯ
ਭੀਂ ਅਸਬਆ ਅੰਦਯ ਸਐਆਰ ਨੂੰ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ਏਿੱਢ ਏ ਸਭਯਨ ਜਾਯੀ ਯਐਣ ਦਾ
ਅਸਬਆ ਏਯਨ ਰ ਸਆ। ਇ ਨਾਰ ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਭਯੀਂ ਅਸਬਆ ਅੰਦਯ ਭਯੀ
ੁਯਤ, ਭਨ ਤ ਭਨ ਸਦਆਂ ਪੁਯਸਨਆਂ ਤੀਂ ਐਾਰੀ ਯਸਸ ਏ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਰ ਈ।
ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਭੀਂ ‘ਭਨ’ ਨੂੰ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ਏਿੱਢ ਏ ਸਭਯਨ ਦੀ ਆਦਤ ਾਂਦਾ
ਸਆ, ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਵਰ ‘ਜਤ ਯਚਨਾ’ ਅਰ ਸ ਜਾਂਦੀ ਈ।
ਸਪਯ ਭਨੂੰ ਅੰਦਯੀਂ ਇਸ ਭਝਾਇਆ ਸਆ ਸਏ ਜਤ ਯਚਨਾ ਦਾ ਏਵਰ ਭਨ ਨਾਰ
ਸੀ ਫੰਧ ਸ, ਜਦ ਤਏ ਭਨ ਏਾਇਭ ਯਸ ਜਤ ਯਚਨਾ ਵੀ ਭਯ ਅੰਦਯ ਯਸੀ, ਯ
ਜਦ ਭਯੀ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ‘ਭਨ’ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਸਉਭੀਂ’ ਨੂੰ ਏਿੱਢ ਸਦਤਾ ਜਾਵ ਜਾਂ Eliminate
ਏਯ ਸਦਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਦਸ਼, ਏਾਰ ਏਾਯਨ ਅਤ ਭੁਚੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਵੀ ਭਨ ਦ ਨਾਰ
ਅਰ ਸ ਜਾਵੀ। ਦਸ਼, ਏਾਰ, ਏਾਯਨ(space, time, causation)ਸਯਪ ਭਨ
ਏਯ ਏ ਸੀ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਜਦ ਭਨ ਨਾ ਯਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸੰਦ। ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਵਰੀਂ
ਸਭਯਨ ਦੀ ਇ ਅਵਥਾ ਦੀ ਆਦਤ ਭਨੂੰ ਾਈ ਈ ਅਤ ਇ ਆਦਤ ਦ ਾਣ
ਵਾਤ ਮ ਵਾਤਾਵਯਣ ਤ ਸੂਰਤਾਂ ਫਐਸ਼ੀਆਂ ਈਆਂ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਭਨ
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ਤ ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਫਰਏੁ ਰ ਅਰ ਜ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਭੀਂ ੁਯਤ ਯੂ ਫਣ ਏ ਆਣ
ਆ ਸਵਚ ਚੁਬੀ ਰਾਂਦਾ ਅਤ ਸਫਰਏੁ ਰ ਆਣਾ ਆਾ ਸੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ। ਥ ਭਯ
ਆਣ ‘ਆ’ ਤੀਂ ਫਯ ਸਯ ਏੁ ਝ ਯਸਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਣ ਆ ਸਵਚ
ਅਬਦ ਸਇਆ ਭਯੀ ੁਯਤ ਨੂੰ ਸਰਏੀ ਸਜਸੀ ਮਾਦ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ ੀ ਸਏ ਭਯਾ ਇਏ
ਭਨ ੀ ਅਤ ਉ ਭਨ ਸਵਚ ਭਯਾ ਇਏ ਜਤ ੀ ਅਤ ਉ ਜਤ ਸਵਚ ਭਯਾ ਇਏ
ਯੀਯ ੀ ਅਤ ਉ ਭਨ ਅਤ ਯੀਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਏੁ ਝ ਮਾਦਾਂ ਨ।
ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦੀ ਉਤ ਦੀ ਅਵਥਾ ਅਤ ਸਯ ਏਈ ਤਜਯਫ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ
ਸਜ਼ਏਯ ਇ ਰਐ ਸਵਚ ਆਵਾ, ਵਾਤ ਫੜ ਇਏਾਂਤ ਤ ਐਾਭਸ਼ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਰੜ
ੀ, ਇ ਏਯ ਏ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨ ਏਈ ਸਐ ਸਯਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਦਯਦਨਾਏ
ਝਾਏੀਆਂ ਭਯ ਾਸਭਣ ਸਰਆ ਸਰਆ ਏ ਭਯ ਸਦਰ ਸਵਚ ਇਸ ਸਐਆਰ ਦਾ ਏੀਤਾ
ਸਏ ਸਏ ਸਾੜ ਤ ਇਏ ਸਐ ਏਾਨਵੀਂਟ(Sikh Convent) ਦਾ ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ
ਅਤ ਭਯ ਏਰੀਂ 1955 ਦ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਆਤਭ ਾਇੰ ਦ ਯਾਰ ਸਵਚ ਜੀਵਨ
ਯਤੀ ਦੀ ਇਏ ਏੀਭ ਸਰਐਵਾਈ ਈ। ਜੀਵਨ ਯਯਤੀ ਦੀ ਏੀਭ ਦਾ
ਸਐਆਰ ਭਨੂੰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਸੀ ਫਐਸਸ਼ਆ ਸਆ। 1955 ਸਵਚ ਆਤਭ
ਾਇੰ ਟਯਏਟ ਏਰਏਤ ਸਵਚ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨ ਏਾਇਭ ਏਯਵਾਇਆ। 
ਾਰ ਦ ਅਐੀਯ ਸਵਚ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਏੀ ਸਏਯਾ ਦੁਆਯਾ ਭਨੂੰ ਸਦਰ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ
(Coronary Thrombasis of Heart)ਫਐਸ਼ੀ ਈ, ਸਜ ਏਯਏ ਭਤ ਸਯ ਵਰ
ਮਾਦ ਯਸਸਣ ਰੀ ਯ ਦੂਜ ਾ ਡਾਏਟਯਾਂ ਤੀਂ ਏਸਾਇਆ ਸਆ ਸਏ ਸਾੜ ਤ ਜਾ
ਏ ਯਸਸਣਾ ਭਯ ਰਈ ਐਤਯਨਾਏ ਸਵ
 ਾ। ਛ ਸਪਤ ਏਰਏਿੱਤ ਨਯਸੰ ਸਭ ਸਵਚ
ਯਸਸਣ ਭਯੀਂ ਜਦ ਭੀਂ ਯ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਯੀ ਅਜੀਫ ਸਾਰਤ ੀ। ਸਾੜ ਤ ਜਾ ਏ
ਸਐ ਏਾਨਵੀਂਟ ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯਨ ਦਾ ਰਾਨ ਯਾਰ ਆਤਭ ਾਇੰ ਸਵਚ ਸ ਚੁਏਾ ੀ।
ਜੀਵਨ ਯਯਤ ਫਨਣ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਵਰੀਂ ਯੁਸਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸ ਸਆ ੀ,
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ਯ ਡਾਏਟਯਾਂ ਵਰੀਂ ਇਸ ਏਸਾਇਆ ਸਆ ੀ ਸਏ ਸਾੜ ਦ ਜਾਣ ਨਾਰ ਸਦਰ ਦੀ
ਸਫਭਾਯੀ ਦ ਇ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਤਯਾ ਸ।
ਦੂਯ ਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਵਰੀਂ ਭਨੂੰ ਅੰਦਯੀਂ ਇ ਰਏਾਯ ਦ ਸਵਚਾਯ ਬਜ ਜਾਣ
ਰ ਸਏ ਜੀਵਨ ਭਯਨ ਤਾਂ ਸਏ ਦ ਵ ਨਸੀੀਂ। ਭਤ ਨ ਤਾਂ ਇਏ ਸਦਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸ।
ਜਏਯ ਇ ਏਰਏਿੱਤ ਦੀ ਫਜਾ ਸਏ ਸਾੜ ਤ ਆ ਤਾਂ ਭਨੂੰ ਇਸ ਧਯਵਾ ਤ
ਸਾ ਸਏ ਭੀਂ ਅੰਦਯੀਂ ਆ ਯਸੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਾਈ ਨਾਰ ਸਭਰਵਯਤਣ
ਏਯਸਦਆਂ ਜਾਂ ਆਣਾ ਪਯਜ਼ ਸਨਬਾਂਸਦਆਂ ਸਇਆਂ ਆਣਾ ਯੀਯ ਸਤਆਸਆ ਸ।
ਸੁਣ ਸਛ ਸਟਣਾ ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਵੀ ਠੀਏ ਨਸੀੀਂ।
ਸਐ ਾ ਸਵਾ ‘ਅਯਦਾ’ ਦ ਏੁ ਝ ਸੁੰਦਾ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਇ ਏਯਏ 1957 ਦ
ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਸਨਯਭਾਣ ਅਯਦਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਰੀਂਦ ਸ ਏਰਏਿੱਤ ਆਣ ਯ ਸਦਆਂ
ਨੂੰ ਆਣ ਭਨਯਥ ਤੀਂ ਫਐਫਯ ਯਐਦ ਸਇਆਂ ੰਜਾਫ ਵਰ ਪਯ ਸ਼ੁਯ ੂ ਏੀਤਾ। ਸਦਰੀ,
ਅੰਫਾਰ, ਰੁਸਧਆਣ ਤ ਜਰੰਧਯ ੁ ਯਭਸਤ ਦ ਐੂਫ ਸਤੰ ਸ। ਜਰੰਧਯ ਦ ਸਤੰ
ਭਯੀਂ ਜਦ ਭੀਂ ਅੰਸਭਰਤਯ ੁਸਜਆ ਉਥ ਜਰੰਧਯ ਤੀਂ ਇਏ ਸਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਸਜ ਸਵਚ
ਡਸ਼ਈ ਸਾੜ ਨਾਭ ਅਤ ਇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਾ ਸਰਐੀ ਸਈ ੀ। ਉ ਵਰ ਅੰਸਭਰਤਯ,
ਭਯ ਾ ਏੁ ਝ ੁ ਯਸਐ ਫਠ ਸ ਨ। ਜਦ ਜਰੰਧਯੀਂ ਆਈ ਸਚਿੱਠੀ ੜਹ ਰਈ ਤ ਭੀਂ
ਸਸਜ ੁਬਾਅ ੁਸਛਆ ਸਏ ਏੀ ਡਸ਼ਈ ਨਾਭ ਦਾ ਵੀ ਏਈ ਸਾੜ ਸ? ਤਾਂ ਭਯ
ਾ ਫਠਾ ਇਏ ੁ ਯਸਐ ਸਿੱਥ ਜੜ ਏ ਫਰ ਉਸਠਆ, ‘ਜੀ ਭੀਂ ਡਸ਼ਈ ਤੀਂ ਸੀ
ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉੱਥ ਸੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸਾਂ। ਡਸ਼ਈ ਸਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੀਂ
ਚੰੀ ਸਾੜੀ ਸ। ਭਯੀ ਉਥ ਥੜੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਅੰਯਜ਼ੀ ਸਏੂ ਭਤ ਵਰ
ਸਯਪ ਯੀਆਂ ਪਜਾਂ ਤ ਅੰਯਜ਼ੀ ਪਜੀ ਅਪਯਾਂ ਵਾਤ ਯੀਜ਼ਯਵ ਏੀਤੀ ਸਈ ੀ
ਯ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਛੀਂ ਅੰਯਜ਼ਾਂ ਦ ਜਾਣ ਏਯ ਏ ਗ਼ਯ-ਆਫਾਦ ਸ ਈ ਸ। ਇਸ
ਸਾੜੀ ਏਾਰਏਾ ਤੀਂ 25 ਭੀਰ ਅ ਸਸ਼ਭਰ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ੜਏ ਉਤ ਸ।
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ਅੰਸਭਰਤਯ ਤੀਂ ਚੰਡੀੜਹ ੁਜ ਏ ਆਣ ਰੜਏ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਏਾਯ ਸਵਚ
ਸਏਸਨਏ ਏਯਨ ਦ ਫਸਾਨ ਭੀਂ ਸਸਰੀ ਵਾਯ ਡਸ਼ਈ ੁਸਜਆ। ਇਸ ਸਾੜ ਉਤ
ਏਈ ਨਾਰ ਨਾਰ ਏਠੀਆਂ ਰ ਏ ਏਾਨਵੀਂ ਸ਼ੁਯ ੂ ਏਯਨ ਦ ਫੜ ਚਾਂ ਨ। ਏੁ ਝ
ਸਪਸਤਆਂ ਸਛੀਂ ਡਸ਼ਈ ‘ਚ ਇਏ ਏਠੀ ਏਯਾ ਤ ਰਈ ਈ ਅਤ ਏਰਏਿੱਤ ਤੀਂ
ਯਭ ਏੜ ਆਸਦ ਭੰਾ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਵਰੀਂ ਡਸ਼ਈ ਵਯ
ਇਏਾਂਤ ਤ ਯਭਣੀਏ ਅਥਾਨ ਤ ਏਈ ਾਰ ਸਦਨ ਯਾਤ ਯਸਸਣ ਦਾ ਭਏਾ ਫਐਸਸ਼ਆ
ਸਆ। ਇ ਸਾੜ ਉਤ ਭਨੂੰ 1957 ਤੀਂ ਨਵੰਫਯ 1961 ਤਏ ਸਯ ਾਰ ਸਵਚੀਂ 9
ਭਸੀਨ ਯਸਸਣਾ ਸਆ, ਰਬ ੰਜ ਾਰ ਡਸ਼ਈ ਸਵਚ ੁ ਜ਼ਾਯ। ਇ ਭੀਂ ਸਵਚ
ਜ ਫਏ ਭਨੂੰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਸਐਾ  ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਸਵਚੀਂ ਭਟ
ਭਟ ਇ ਰਏਾਯ ਸਨ –
1. ਇਏਾਂਤ ਸਜਥ ਬਜਨ, ਅਤ ਆਤਭਏ ਉਨਤੀ ਵਾਤ ਚੰੀ ਅਤ ਉਸਚਤ ਥਾ
ਸ ਉਥ ਇਏਾਂਤ ਸਵਚ ਭਨ ਉਤ ਏਾਭ, ਏਯਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਸੰਏਾਯ ਨੂੰ ਫੜ
ਐਯਤਨਾਏ ਤ ਭਾਯੂ ਸਭਰ ਏਯਨ ਦਾ ਵੀ ਚੰਾ ਭਏਾ ਸਭਰਦਾ ਸ।
2. ਏਾਭ, ਿਧ, ਸੰਏਾਯ ਆਸਦ ਏਦੀ ਇਿੱਏਰ ਸਐ ਤੀਂ ਨਸੀੀਂ ਸਜਤ ਜਾ ਏਦ।
ਇਸ ਏਵਰ ਉਦੀਂ ਸੀ ਸਜਤ ਜਾ ਏਦ ਸਨ, ਜਦ ਸਐ ਾ ਉਦੀਆਂ
ਡਾਸਢੀਆਂ ਸਨਯਭਾਣ ਅਯਦਾਾਂ ਨਾਰ ਫੁਰਾ ਸ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਐੁਦ
ਆ ਨਾ ਆ ਐਰਣ। ਸਜਉੀਂ ਸਜਉੀਂ ਅਸਬਆ ਅੰਦਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ
ਦੀ ਆਣੀ ਸਉਭ ਭਯਦੀ ਜਾਵ ਅਤ ਸਉਭ ਦੀ ਜਹਾਂ ਉ ਨੂੰ ਆਣ ਸਯ
ਤ, ਆਣ ਨਾਰ, ਆ ਐੁਦ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਅਨੁਬਵ ਸਣ ਸਤਉੀਂ ਸਤਉੀਂ ਜ
ਏੁ ਝ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਸਵਚ ਸ, ਉਸ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਸਵਚ ਰਟ ਸਣ ਰਿੱ
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਐ ਦਾ ਭਾੜ ਾ ਸਧਆਨ ਸੀ ਨਸੀੀਂ ਜਾਂਦਾ।
3. ਸਐ ਜਾਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਆ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦੀ ਨਸੀੀਂ ਸਭਰ
ਏਦਾ – ਉ ਨੂੰ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਅਤ ਸਨਭਯਤਾ ਬਯੀਆਂ ਅਯਦਾਾਂ
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ਜ਼ਯੂਯ ਜਾਯੀ ਯਐਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ – ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆੀ ਨੂੰ ਆ ਆ ਏ ਸਭਰਦ ਅਤ ਜ਼ਯੂਯ ਸਭਰਦ ਸਨ।
4. ਫੰਦੀ ਸਵਚ ਰਾਰਚ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ – ਏਸਸ਼ਸ਼ ਤ ਅਯਦਾ
ਏਯਨੀ ਸਯ ਰ ਸ ਅਤ ਰਾਰਚ ਏਯਨਾ ਸਯ ਰ ਸ। ਏਸਸ਼ਸ਼ ਤ ਅਯਦਾ
ਨਾਰ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਸਭਯਨ ਅਸਫਆੀ ਨੂੰ ਅਰੀਆਂ ਆਤਭਏ ਭੰਜ਼ਰਾਂ ਦ
ਮ ਫਣਾ ਸਦੰਦ ਸਨ। ਰਾਰਚ ਸਵਚ ਸਐ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਸਏ ਭੀਂ ਮ ਫਣ ਫਯ
ਸੀ ਉਤਰੀਆ ਭੰਜ਼ਰਾਂ ਸਵਚ ਸੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤ ਇਸ ੂਐਸ਼ਭ ਰਤੀ ਜਾਂ
ਫਈਭਾਨੀ ਸ, ਅਰ ਰਾਬ ਉਸ ਅਸਬਆੀ ਉਠਾਉੀਂਦਾ ਸ ਜ ਸਭਯਨ
ਅਸਬਆ ਦ ਯਤ ਤ ਨਾ ਰਾਰਚ ਏਯ, ਨਾ ੁਤੀ ਏਯ ਅਤ ਨਾ ਏਾਸਰੀ
ਏਯ। ਸ਼ੁਏਯ ਸ਼ੁਏਯ ਏਯਦਾ ਾਸਸਫ ਤ ਟਏ ਯਐ ਏ ਤੁਯੀ ਸੀ ਜਾਵ, ਤਯੀ ਸੀ
ਜਾਵ।
5. ਅਸਬਆ ਨੂੰ ਦਾ ਆਣ ਏਾਫੂ ਸਵਚ ਯਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਏਾਫੂ ਤੀਂ ਫਾਸਯ
ਸੁੰਦਾ ਸਦ ਤਾਂ ਏੁ ਝ ਸਚਯ ਰਈ ਅਸਬਆ ਛਿੱਡ ਦਣਾ ਚਾਸੀ।
6. ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦ ਯਤ ਉਤ ਚਰਸਦਆਂ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਸਵਚ
ਰਾਬ ਸੁੰਚਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਅੰਦਯੀਂ ਸਸਯਦਾ ਸ਼ੁਧ ਸਵ ਅਤ ਫਾਸਯੀਂ ਫਦਨਾਭੀ
ਸਵ ਤਾਂ ਸਭਯਨ ਫੜੀ ਸਨਯਭਾਨਤਾ ਨਾਰ ਸੁਦ
ੰ ਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਅਤ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ
ਜੀ ਫੜ ਰੰਨ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।
7. ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਸ ਤਜਯਸਫਆਂ ਨੂੰ ਅਸਬਆ ਭਯੀਂ ਸਵਚਾਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ
ਸ ਸਏ ਉਸ ੁ ਫਾਣੀ ਜਾਂ ੁ ਯਭਸਤ ਅਨੁਾਯ ਸਨ ਸਏ ਨਸੀੀਂ – ਜ ਨਾ ਜਣ ਤਾਂ
ਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੁਐ ੁ ਯਫਾਣੀ ਅਨੁਏੂਰ ਐਜ ਵਰ ਰ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
8. ਜਤ ਸਵਚ ਚੰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਏਈ ਐੀ ਰ ਨਸੀੀਂ ੀਂ ਏਾਪੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸੁੰਦ
ਸਨ ਅਤ ਏਾਪੀ ਤਏਰੀਪਾਂ ਤ ਸਦਏਤਾਂ ਦ ਭਯੀਂ ਯਾ ਆਉੀਂਦ ਸਨ।
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9. ੁ ਯਸਐ ਨੂੰ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ ਬਜਨ ਸਵਚ ਏਈ ਸਯਧੀਆਂ- ਸਧੀਆਂ ਜਾਂ
ਆਤਭਏ ਤਾਏਤਾਂ ਨਾ ਭੰ, ਨਾ ਚਾਸ। ਇਸ ਸਫਯਤੀ ਨੂੰ ਸੰਏਾਯੀ ਫਣਾ ਏ ਭਨ
ਨੂੰ ਸਪਯ ਭਰੀਨ ਏਯ ਸਦੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਭਈ 1957 ਸਵਚ ਜਦ ਭੀਂ ਆਣ ਸਯਸ਼ਤਦਾਯਾਂ ਨੂੰ, ਆਣ ਡਸ਼ਈ ਸਵਐ
ਸਐ ਏਾਨਵੀਂਟ ਐਰਹਣ ਦ ਇਯਾਦ ਫਾਫਤ ਤਾ ਸਦਤਾ ਅਤ ਇ ਸ਼ੁਬ ਏਾਯਜ ਨੂੰ ਏਯਨ
ਵਾਤ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ ਤਾਸਏ ਾਠ ਏਯਨ ਦੀ ਇਸਛਆ ਰਟ ਏੀਤੀ
ਤਾਂ ਏਰਏਿੱਤ, ਸਦਿੱਰੀ ਅਤ ਚੰਡੀੜਹ ਤੀਂ ਭਯੀਆਂ ਸਤੰਨ ਰੜਏੀਆਂ ਇ ਵਾ ਸਵਚ
ਸਸਿੱਾ ਰਣ ਰਈ ਡਸ਼ਈ ਸੁੰਚ ਈਆਂ ਅਤ ਅੀੀਂ ਇਏਿੱਸਠਆਂ ਾਠ ਦਾ ਬ
ਾਇਆ। ਇਏ ਸਪਤ ਭਯੀਂ ਬ ਨ ਵਾ ਆਣ ਯਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ੀ। 
ਸਪਤ ਭਯੀਂ ਭੀਂ ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਦੀ ਸਵਚ ਸਸਰੀ ਵਾਯੀ ਇਏ ਯ-ਆਫਾਦ ਤ
ੁੰਨਾਨ ਸਾੜ ਉਤ ਉਥੀਂ ਦ ਇਏ ਸਾੜੀ ਫਾਵਯਚੀ(ਰਾਂਯੀ) ਭਤ ਯਸਸਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ
ਏੀਤਾ।ਏਈ ਏਈ ਸਦਨ ਏਈ ਸਯ ਆਦਭੀ ਭਥ ਨਸੀੀਂ ੀ ਰਦਾ। ਸ਼ਾਭ ਵਰ ਰਾਂਯੀ
ਐਾਣਾ ਐੁਆ ਏ ਅਤ ਏਠੀ ਦ ਬ ਦਯਵਾਜ਼ ਫੰਦ ਏਯ ਏ ਏਠੀ ਦ ਦੂਯ ਸਯ ਦ
ਏਭਯ ਸਵਚ ਉਣ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ੀ ਅਤ ਭੀਂ ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਦ ਨਾਰ ਦ ਏਭਯ
ਸਵਚ, ਸਜਥ ਆਣੀ ਸਯਸਾਇਸ਼ ਯਐੀ ਸਈ ੀ – ਦਾਐਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ੀ। ਇ ਤਯਹਾਂ
ਸਦਨ ਸਪਤ ਤ ਭਸੀਨ ਫੀਤਦ । ਥ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ, ਜ ਇਥ
ਆਣ ਤੀਂ ਸਸਰ ਵੀ ਏਈ ਵਾਯੀ ਭੀਂ ੁਣਦਾ ਸੁੰਦਾ ੀ, ਰਾਤਾਯ ਤ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ
ੁਨਣ ਦਾ ਫੜਾ ੁਬਾ ਸਭਸਰਆ। ਏਈ ਵਾਯੀ ਾ ਸੁੰਦਾ ੀ ਸਏ ਯਾਤ ਨੂੰ ਅਨਸਦ
ਸ਼ਫਦ ੁਣਦਾ ੁਣਦਾ ਸੀ ਭੀਂ ੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਜਦ ਜਾ ਐੁਰਹਦੀ ਤਾਂ ਬ ਤੀਂ ਸਸਰ
ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ੁਣਾਈ ਸਦੰਦ। ਜਾ ਐੁਰਹਣ ਭਯੀਂ ਸਏੰਨਾਂ ਸਏੰਨਾਂ ਸਚਯ ਅਨਸਦ
ਸ਼ਫਦ ੁਣਦ ੁ ਜਯ ਜਾਣਾ ਅਤ ਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਣਾ ਸਏ ਪਯ ਨੀੀਂਦਯ ਆਂ ਈ ਸ
ੳਥ ਜਦ ਪਯ ਜਾ ਐੁਰਣੀ ਤਾਂ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਣਾਈ ਦਣ ਰ ਣ। ਇਸ ਭਨੂੰ
ਅ ਵੀ ਤਾ ੀ ਸਏ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆੀ ਦ ਯਤ ਸਵਚ ਸਾੜ ਸ,
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ਇ ਯਤ ਦੀ ਇਏ ਸਨਸ਼ਾਨੀ ਸ ਯ ਸਭਯਨ ਅਸਬਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀੀਂ। ਸਭਯਨ
ਦਾ ਅਦਯਸ਼ ਤਾਂ ਰੀ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ।
ਸੁਣ ਸਦਨ ਯਾਤ ਜਦ ਜੀ ਏਯ ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ੁਣ ੁਣ ਏ ਅੰਦਯੀਂ ਰੀ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਾਰਤਾ ਬਯੀ ਰਯਨਾ ਅਨੁਾਯ ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਭਨੂੰ ਸਰ
ਸਰ ਰ ਜਾਇਆਂ ਸਆ ਸਜ ਅਵਥਾ ਦਾ ਸਜਏਯ ਭੀਂ ਇ ਰਐ ਦ ਸ਼ੁਯ ੂ ਸਵਚ ਏੀਤਾ
ਸ। ਭਨ ਜਾਂ ਸਉਭੀਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ਏਿੱਢ ਏ ਭਨ ਦ ਸਛ ਆਣ ਅਰ
ਆ ਜਾਂ ਭੂਰ ਦ ਅਨੁਬਵ ਸਵਚ ਸਸਰ ਸ਼ਾਐਸ਼ਾਤ ਦਯਸ਼ਨ ਅਤ ਪਯ ਸਰੀ ਸਰੀ ਉ
‘ਆ’ ਸਵਚ ਚੁਬੀ ਰਾ ਏ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਅਰ ਏਯ ਏ ਜ ਏੁ ਝ ਫਾਏੀ ਸਛ ਯਸਸ
ਜਾਵ ਉ ਨੂੰ ਅਨੁਬਵ ਏਯਨਾ ਅਸਬਆ ਦੀ ਇਏ ਫੜੀ ਸਦਰਚ ਸਾਰਤ ੀ।
ਇ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਭਨ ਅਤ ਭਨ ਦੀ ਯਚੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਸਏਤ ਨੀਵੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ ਸ
ਅਤ ਏਈ ਵਾਯੀ ਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦਾ ਸਏ ਜਤ ਯਚਨਾ ਏਦੀ ਸਈ ਸੀ ਨਸੀੀਂ। ਇ
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਭਨ – ਦਸ਼, ਏਾਰ, ਏਾਯਨ – ਜਤ ਯਚਨਾ ਏੁ ਝ ਵੀ ਨਸੀੀਂ ੀ ਯਸਸੰਦ
ਅਤ ਏਵਰ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਅਬਦ ਸ ਏ ਇਏ ਅਨੰਦ ਤ ਸਵਭਾਦ ਯਸਸ ਜਾਂਦੀ
ੀ – ਇ ਤੀਂ ਅ ਅਨੰਦ ਤ ਸਖ਼ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ੁਯਤ ਸਵਚੀਂ ਯ ਸਟਾ ਏ ਉਸ ਸਜ ਨੂੰ
ਅਨੰਦ ਆਉੀਂਦਾ ੀ ਉਸ – ਉਸ ਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਥਾ ਆਈ। ਇ ਅਵਥਾ ਸਵਚ
ਅਨਸਦ ਸ਼ਫਦ ਵੀ ੁਣਾਈ ਦਣ ਫੰਦ ਸ  ੀ। (ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਐਰਹ ਏ
ਸਜ਼ਏਯ ੁਤਏ ਸਭਯਨ ਭਸਸਭਾ ਸਵਐ ‘ਆ ਆ’ ਦ ਸਯਰਐ ਸਠਾਂ ਸੀ ਛ
ਚੁਏਾ ਸ)।
ਇ ਤੀਂ ਅ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਏਈ ਵਾਯੀ ਾ ਰਤੀਤ ਏਯਵਾਇਆ ਸਆ
ਸਏ ‘ਭੀਂ ਤ ਭਯਾ ਆਾ ਜਾਂ ਭੂਰ’ ਏਦੀ ਯੀਯ ਸਵਚ ਆ ਜਾਂ ਯਸ ਸੀ ਨਸੀੀਂ, ਅੀੀਂ
ਸਭਸ਼ਾਂ ਯੀਯ ਤੀਂ ਫਾਸਯ ਯੀਯ ਤੀਂ ਅਰ ਸੀ ਯਸ ਸਾਂ।
ਾਡਾ ਯਛਾਵਾਂ ਜਾਂ Reflection ਸੀ ਯੀਯ ਸਵਚ ਆਉੀਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦ
ਯਤਾ ਨਾਰ ਸੀ ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਅਯੰਬ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯੀਯਏ ਜੀਵਨ ਦ ਅੰਤ
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ਸਵਚ ਾਡਾ ਯਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਏ, ਅੰਦਯ-ਭੁਐੀ ਸ ਏ ਾਡ ਸਵਚ ਸੀ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਰੀ ੁ ਯ ੂ ਰੰਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਵਚ, ਚਥ ਦ ਭਸਸ ਜਨ ਏੀ ਸਜੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏੁ ਝ ਇਸ
ਸਜਸਾ ਸੀ ਅਯਥ ਸਵ।
ਸਆਯ ਾਠਏ, ਉਯ ਸਰਸਐਆ ਬ ਏੁ ਝ ਏਵਰ ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਰੀ
ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਵਰੀਂ ਏਯਵਾਇਆ ਸਆ ਭਯਾ ਤਜਯਫਾ ਸ। ਭੀਂ ਸਯ ਵਰ ਅਜ ਵੀ
ਅਸਬਆ ਸਵਚ ਏੀਤ ਉਚ ਤਜਯਸਫਆਂ ਨਾਰ ਨਸੀੀਂ ਯਸਸ ਏਦਾ। ਏਈ ਵਾਯੀ ਭਯੀ
ੁਯਤ ਅਜ ਵੀ ਭੁੜ ੁਯਾਣ (ਸ਼ਾਇਦ ਏਈ ਦੀਆਂ ਦ ੁਯਾਣ ਭਨ ਦ ਸਨਸਚਆਂ ਤ
ਬੁਰਸਐਆਂ ਦੀ ਤਰਐ ਤ ੁਯਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਆਨ ਸਡਦੀ ਸ, ਯ ਸ਼ੁਏਯ ਸ, ਭਯਾ
ਭੂਰ, ਭਯਾ ਵਾਸਸੁ ਯ ੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰ ੰ ਤ ਭਯਥ ਸਣ ਏਯ ਏ, ਭਯੀ ਸਡੀ ੁਯਤ
ਨੂੰ ਨਾਭ ਜਵਾ ਏ ਭੁੜ ਆਣ ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਤਾ ਨਸੀੀਂ ਸਏਤਨਾ ਸਚਯ
ਇਸ ਸਯ ਯਸਸਣਾ ਸ।
ਜਦ 1964 ਸਵਚ ਭਯਾ ਅੰਯਜ਼ ਡਾਏਟਯ ਏਰਏਿੱਤ ਦਾ ਭਸ਼ਸੂਯ (Heart
specialist Dr. Lane)ਡਾ. ਰਨ ਆਣ ਭੂਸੀਂ ਭਨੂੰ ਆਐਣ ਰਾ ਸਏ ਤਯਾ ਸਾਯਟ
ਤਾਂ ਸਾੜ ਤ ਯਸਸ ਏ ਅ ਨਾਰੀਂ ਵੀ ਚੰਾ ਸ ਸਆ ਸ ਤਾਂ ਭੀਂ ਚੁ ਏਯ ਏ ੁਣ
ਛਡਦਾ ੀ। ਉਸ ਇਸ ਭਝਦਾ ੀ ਸਏ ਭੀਂ ੰਜਾਫੀ ਸਣ ਏਯ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਦਾ
ਇ ਤਯਹਾਂ ਪਰਤਾ ਨਾਰ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯ ਸਏਆ ਸਾਂ ਯ ਭਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾ ਸ ਸਏ ਇਸ
ਬ ਏੁ ਝ ਸਏ ਦ ਯਤਾ ਤ ਯਸਸਭਤ ਦਾ ਦਏਾ ਸ।
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