ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰ ਤ, ਸਾਧ, ੁਯ,ੂ ੁਯਭੁਐ ਆਵਦ ਸ਼ਫਦ ਰਾਇਿਾਚੀ ਿਯਤ 
ਹਨ। ਫਹੁਤ ਿਯ ਬਤ, ਜਨ ਆਵਦ ਸ਼ਫਦ ਿੀ ਇਸ ਰਸੰ ਵਿਚ ਰ  ਹਨ।
‘ਫਰਹਭਵਆਨੀ’ ਿੀ ਇਸ ਅਿਸਥਾ ਿਰ ਸੰ ਏਤ ਏਯਦਾ ਹ। ੁ ਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨੇ
ਯਾਭਏਰੀ ਯਾ ਵਿਚ ੁਯੂ, ਸੰ ਤ, ਸਾਧ ਅਤ ਜਨ ਇਏ ਯਥਾਇ ਇਏਠੇ ਹੀ ਿਯਤ ਹਨ।1
ਇਨਹਾਂ ੰ ਏਤੀਆਂ ਵਿਚ ੁਯੂ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ੁਯਭਾਇਆ ਹ ਵਏ ਭਯਾ ਵਚਤ ੁਯੂ ਚਯਨਾਂ
ਵਿਚ ਰਾ ਹਇਆ ਹ, ਉਸ ਸੰ ਤ ਦੀ ਧੂੜ ਭਯ ਭਥ ਤ ਰੀ ਹ ਵਜਸ ਸਦਏਾ ਭਯ ਸਾਯ ਦੁਐ
ਨਾਸ ਹ  ਹਨ। ਉਸ ਸਾਧ ਯੂੀ ੁਯੂ ਦੀ ਸਚੀ ਸਿਾ ਏਭਾਉਣ ਨਾਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਨ ਸ਼ੁਧ ਹ
ਜਾਂਦਾ ਹ। ਵਜਸਨੇ ਿੀ ਉਸਦ ਅਵਜਹ ਜਨ (ੁਯ)ੂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਵਰਆ ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦੀ
ਰਾਤੀ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ।
ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਝ ਯਾ ਵਿਚ ਆਣ ਭਨ ਦੀ
ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਵਜ਼ਏਯ ਏਯਦ ਹਨ ਵਏ ਭਯਾ ਭਨ ੁਯੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨਾਂ ਰਈ ਰ ਚਦਾ ਹ, ੀਹ ਦੀ
ਤਯਹਾਂ ਵਭਰਾ ਰਈ ਤੜਦਾ ਹ, ਉਸ ੁਯੂ ਸੰ ਤ ਦ ਦਯਸ਼ਨਾਂ ਵਫਨਹਾਂ ਵਆਸ ਨਹੀਂ ਫੁਝਦੀ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਵਭਰਦੀ। ਉਸ ੁਯੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਂ ਿਾਯੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਥ ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ
ਸਾਵਹਫ ਨੂੰ ਸੰ ਤ ਵਏਹਾ ਵਆ ਹ।2
ਯਾਭਏਰੀ ਏੀ ਿਾਯ ਵਿਚ ਿੀ ੁਯੂ ਸਾਵਹਫ ਸੰ ਤ ਅਤ ੁਯੂ ਨੂੰ ਦਯਸਾਂਦ ਹਨ ਵਏ
ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਸੰ ਤ ਵਭਰਾਇਆ ਹ ਵਜਸਨੇ ਭਸਤਏ ਤ ਹਥ ਯਵਐਆ ਹ, ਅਵਜਹਾ ੁਯੂ ਵਜਸਨੇ

1

ੁਯ ਏ ਚਯਵਣ ਵਚਤੁ ਰਾਾ ।। ਧੰ ਵਨ ਧੰ ਵਨ ਸੰ ਜੁ ਸਬਾਾ ।।

ਸੰ ਤ ਏੀ ਧੂਵਯ ਰਾੀ ਭਯ ਭਾਥ ।। ਵਏਰਵਿਐ ਦੁਐ ਸਰ ਭਯ ਰਾਥ ।।।।
ਸਾਧ ਏੀ ਸਚੁ ਟਹਰ ਏਭਾਨੀ ।। ਤਫ ਹ ਭਨ ਸੁਧ ਯਾਨੀ ।।
ਜਨ ਏਾ ਸਪਰ ਦਯਸੁ ਡੀਠਾ ।। ਨਾਭੁ ਰਬੂ ਏਾ ਵਟ ਵਟ ਿੂਠਾ ।।।।
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2

ਭਯਾ ਭਨੁ ਰ ਚ ੁਯ ਦਯਸਨ ਤਾਈ ।। ਵਫਰ ਏਯ ਚਾਵਤਰਏ ਏੀ ਵਨਆਈ ।।

ਵਤਰਐਾ ਨ ਉਤਯ ਸਾਂਵਤ ਨ ਆਿ ਵਫਨੁ ਦਯਸਨ ਸੰ ਤ ਵਆਯ ਜੀਉ ।।
ਹਉ ਰੀ ਜੀਉ ਵਰ ੁਭਾਈ ੁਯ ਦਯਸਨ ਸੰ ਤ ਵਆਯ ਜੀਉ ।।।। ਯਹਾਉ ।।
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1

ਸਾਯਾ ਸੰ ਸਾਯ ਤਾਯ ਵਦਤਾ ਹ।3
ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਿੀ ਸੰ ਤ ਅਤ ਬਤ ਨੂੰ ਇਏ ੰ ਏਤੀ ਵਿਚ ਇਏ ਰਸੰ
ਵਿਚ ਿਯਤ ਏ ਦਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੂੰ ਇਏ ਅਯਥ ਵਦੰ ਦ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ੁਯਭਾਨ ਹ ਵਏ
ਯਭਾਤਭਾ ਉਨਹਾਂ ਸੰ ਤਾਂ ਬਤਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਵਿਚ ਵਭਰਦਾ ਹ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦ ਭੂੰ ਹ ਵਿਚ ਸਦਾ ਉਸਦਾ
ਨਾਭ ਵਟਵਏਆ ਯਵਹੰ ਦਾ ਹ।4 ਵਸਯੀ ਯਾ ਵਿਚ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਸਾਵਹਫ ਸਤੁਯੂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ
ਭੰ ਨਦ ਹ ਪੁਯਭਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਸਾਧੂ ਸਤੁਯੂ ਦ ਵਭਰਣ ਨਾਰ ਹੀ ੁਣਾਂ ਦ ਐਜਾਨੇ ਰਭਾਤਭਾ
ਨੂੰ ਾਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ।5
ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰ ਤ, ਬਤ ਅਤ ਜਨ ਨੂੰ ਿੀ ਇਏ ਹੀ ਦਯਸਾਂਦ ਹ
ੁਯਭਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਵਜਸ ਭਨੁਐ ਉਤ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦਇਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਨੁ ਐ ਉਸ
ਦਾ ਸੰ ਤ, ਬਤ ਜਾਂ ਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।6
ਬੱ ਟ ਏਰਸਹਾਯ ਨੇ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਨੂੰ ਿੀ ੁਯੂ ਅਤ ਬਤ ਦਨਾਂ
ਵਿਸ਼ਸ਼ਣਾਂ ਨਾਰ ਸੰ ਫਵਧਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਭਹਰ ੰ ਜਿੇਂ ਦ ਵਹਰ ਅਤ ਛਿੇਂ ਸਿਈ ਵਿਚ
ਸੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਿਚ ਦਵਸਆ ਹ ਵਏ ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਦ ਯ ਬਤ ਅਯਜਨ
ੁਤਯ ਦ ਯੂ ਵਿਚ ਰਟ ਹ ਹਨ:
ੁਯੂ ਅਯਜੁਨੁ ਵਯ ੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਬਤ ਉਤਵਯ ਆਮਉ ।। ਅਤ
ਏੁਵਰ ਸਢੀ ੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤਨੁ ਧਯਭ ਧੁਜਾ ਅਯਜੁਨੁ ਹਵਯ ਬਤਾ ।।
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ਬੱ ਟ ਜਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਨੂੰ ੁਯੂ ਅਤ ਬਤ ਏਵਹ ਏ
ਸੰ ਫਵਧਤ ਏੀਤਾ ਹ ਅਤ ਵਏਹਾ ਹ ਵਏ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਵਆਯਾ ਬਤ
ਹ, ਭੈਂ ਉਸਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਏ ਵਿਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ ਾਂਦਾ ਹਾਂ:
ੁਯੁ ਅਭਯਦਾਸੁ ਵਨਜ ਬਤੁ ਹ, ਦਵਐ ਦਯਸੁ ਾਿਉ ਭੁਏਵਤ ।।
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3

ਸਵਤੁਵਯ ਸੰ ਤੁ ਵਭਰਾਇਆ ਭਸਤਵਏ ਧਵਯ ਏ ਹਥੁ ।।
ਿਡਾ ਸਾਵਹਫੁ ੁਯੂ ਵਭਰਾਇਆ ਵਜਵਨ ਤਾਵਯਆ ਸਰ ਜਤੁ ।।

4

ਜਾ ਏੀ ਬਵਤ ਹਤੁ ਭੁਵਐ ਨਾਭੁ ।। ਸੰ ਤ ਬਤ ਏੀ ਸੰ ਵਤ ਯਾਭੁ ।।

5

ਸਾਧੂ ਸਤੁਯੁ ਜ ਵਭਰ ਤਾ ਾਈ ੁਣੀ ਵਨਧਾਨੁ ।।

6

ਏਹੁ ਨਾਨਏ ਦਇਆਰ ਸੁਆਭੀ ਸੰ ਤੁ ਬਤੁ ਜਨੁ ਸਈ ।।

2

ਸਰ ਏ ਭ:  ੰ ਨਾ 958
ਆਸਾ ਭ: ੰ ਨਾ 416
ਵਸਯੀ ਯਾੁ ਭਹਰਾ  ੰ ਨਾ 680
ਧਨਾਸਯੀ ਭਹਰਾ 
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ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਸੁਐਭਨੀ ਸਾਵਹਫ ਵਿਚ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤ
ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਹ। ਅਠਿੀਂ ਅਸ਼ਟਟੀ ਵਿਚ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਦ
ਰਛਣ ਫੜ ਵਿਸਤਾਯ ਵਿਚ ਵਫਆਨ ਏੀਤ ਹਨ ਅਤ ਦਵਸਆ ਹ ਵਏ ਿਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ
ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਵਭਰਦਾ ਹ। ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਫਰਹਭ ਨਾਰ ਸਦਾ ਜੁਵੜਆ ਯਵਹੰ ਦਾ
ਹ।
ਸੰ ਤ, ਬਤ, ਸਾਧ, ਜਨ, ਫਰਹਭਵਆਨੀ, ੁਯਭੁਐ ਜਾਂ ੁਯੂ ਆਵਦ ਸ਼ਫਦ ਵਏਸ
ਰਈ ਿਯਤ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਜਾਂ ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਵਏਸ ਰਈ ਿਯਤ  ਹਨ, ਇਹ ਰਸ਼ਨ
ਅਵਤਅੰ ਤ ਸੰ ਿਦਨਸ਼ੀਰ ਹ। ਵਏਉਂਵਏ ਸੰ ਤ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਦਣੀ ਏਈ ਸਯਰ ਏੰ ਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ
ਮਤਨ ਵਿਚ ਬੁਰਐਾ ਣਾ ਫਹੁਤ ਭਾਭੂਰੀ ਰ ਹ। ਅਸਰ ਵਿਚ ਸੰ ਤ ਦੀ ਛਾਣ ਉਹੀ ਏਯ
ਸਏਦਾ ਹ ਜ ਐੁਦ ਸੰ ਤ ਹਿ, ਜਾਂ ਵਜਸਨੂੰ ਸੰ ਤ ਆ ਏਯਾਿ। ਵਏਸ ਉਚਾਈ ਤ ਏੀ ਿਸਤੂ ਈ
ਹ ਇਹ ਇਏ ਐਾਸ ਉਚਾਈ ਤ ਜਾ ਏ ਹੀ ਤਾ ਰ ਸਏਦਾ ਹ, ਫਾਏੀ ਸਬ ਅੰ ਦਾਜ ਹੀ ਹੁੰ ਦ
ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ, ਜੁ ਫਾਣੀ ਵਿਚ ੁਯਭਾਨ ਏਯਦ ਹਨ:
ਿਡੁ ਊਚਾ ਹਿ ਏਇ ।। ਵਤਸੁ ਊਚ ਏਉ ਜਾਣ ਸਇ ।।
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ਇਸ ਏਯਏ ਸੰ ਤ ਦੀ ਛਾਣ ਸੰ ਤ ਹੀ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਿੀ ਸੁਐਭਨੀ
ਸਾਵਹਫ ਵਿਚ ਇਹੀ ਏਵਹੰ ਦ ਹਨ:
ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਏੀ ਵਤ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਜਾਨੈ ।।
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ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਏਈ ਜਹਾ ਸੰ ਤ ਦ ਰਛਣਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਏਯ ਆਇਆ ਹ ਵਏ ਅਸਰ ਵਿਚ
ਸੰ ਤ ਏੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਯਹਨ-ਸਹਨ ਵਏਹ ਵਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।
ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਵਦਤੀ ਹ। ਉਨਹਾਂ
ਅਨੁ ਸਾਯ ਉਹ ਭਨੁਐ ਵਜਸਦ ਵਹਯਦ ਵਿਚ ਸਚਾ ਰਬੂ ਿਵਸਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਫਰਹਭਵਆਨੀ
ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਵਯਬਾਸ਼ਾ ਵਦਤੀ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁ ਸਾਯ ਉਹ ਭਨੁ ਐ ਵਜਸਦ ਵਹਯਦ ਵਿਚ ਸਚਾ ਰਬੂ
ਿਵਸਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਯਸਨਾ ਤ ਜਾਂ ਭੁਐ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਹੀ ਵਨਿਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਉਹ ਜ
ਹਯ ਥਾਂ, ਜ਼ਯ ਜ਼ਯ ਵਿਚ ਰਬੂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਵਸਆ ਰਟ ਾਹਾਯ ਿਐਦਾ ਹ, ਇਨਹਾਂ ਰਛਣਾ ਸਦਏਾ
ਉਹ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਏਹਾਉਂਦਾ ਹ। ਬਾਿ, ਵਜਸਦ ਭਨ, ਫਚਨ ਅਤ ਏਯਭ ਵਿਚ ਰਬੂ ਦਾ
ਿਾਸਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਉਸਨੂੰ ਰਬੂ ਦਾ ਵਆਤਾ ਜਾਂ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਵਏਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ:

3

ਭਵਨ ਸਾਚਾ ਭੁਵਐ ਸਾਚਾ ਸਇ ।। ਅਿਯੁ ਨ ਐ ਏਸੁ ਵਫਨੁ ਏਇ ।।
ਨਾਨਏ ਇਹ ਰਛਣ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਹਇ ।।

ਉੜੀ ਸੁਐਭਨੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 272

ਸੰ ਤ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਵਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਵਏ ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਅਠੇ ਵਹਯ ਆਣ ਏਰ
ਿਸਦਾ ਿਐਦਾ ਹ। ਜ ਏੁਝ ਯਭਾਤਭਾ ਏਯਦਾ ਹ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਭਠਾ ਏਯਏ ਭੰ ਨਦਾ ਹ। ਰਬੂ
ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਸੰ ਤਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਸੰ ਤ ਸਬ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫਣ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ।
ਬਾਿ ਉਹ ਵਨਭਯਤਾ ਦ ੁੰ ਜ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਭਾਣ ਹੁੰ ਦ ਹ ਵਨਭਾਣ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਸੰ ਤ ਉਹ ਹ
ਵਜਸਦ ਵਹਯਦ ਵਿਚ ਏਿਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਵਸਭਯਨ ਦਾ ਆਹਯ ਵਟਵਏਆ ਯਵਹੰ ਦਾ ਹ।
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਯਵਹਣ ਿਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਸਤ ਸਰਾਹ ਹੀ ਸੰ ਤ ਦੀ ਵਜੰ ਦੀ ਦਾ ਸਹਾਯਾ
ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਸੰ ਤ ਉਹ ਹ ਵਜਸਦ ਭਨ ਵਿਚ ਵਭਤਯ ਅਤ ਿਯੀ ਇਏ ਵਜਹ ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ
ਵਏਉਂਵਏ ਉਹ ਸਬ ਜੀਿਾਂ ਵਿਚ ਆਣ ਵਆਯ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਹਯ ਵਏਸ ਨੂੰ ਿਸਦਾ
ਨਹੀ ਿਐਦਾ। ਉਸ ਦ ਅਨੁ ਸਾਯ ਹਯ ਜੀਿ ਵਿਚ ਰਬੂ ਹੀ ਵਦਸਦਾ ਹ। ਸੰ ਤ ਦ ਵਿਚ ਇਤਨੀ
ਤਾਏਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਵਏ ਉਹ ਹਯਨਾਂ ਦ ਏਯੜਾਂ ਹੀ ਾ ਹੱ ਯ ਸਏਦਾ ਹ। ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਸੰ ਤ,
ਦੂਵਜਆਂ ਦਾ ਦੂਐ ਦੂਯ ਏਯਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਆਤਭਏ ਜੀਿਨ ਿੀ ਉਚਾ ਏਯਨ ਦੀ
ਸਭਯਥਾ ਯਐਦ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭਹਾਂੁਯਐ ਫਚਨਾਂ ਦ ਫਰੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਭਾਇਆ ਨੂੰ
ਉਹ ਿਸ ਏਯ ਰੈਂ ਦ ਹਨ ਜ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਸੰ ਤ ਦ ਅਵਜਹ ਰਛਣ ਸਰੀ ੁਯੂ
ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਦ ਸੰ ਤ ਯਹਤ ਦ ਵਸਯਰ ਐ ਹਠ ਆਸਾ ਯਾ ਵਿਚ ਦਯਸਾ ਹਨ। 7
ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਚ ਸੰ ਤਾਂ ੁਯਸ਼ਾਂ ਦ ਅਵਜਹ ਰਛਣਾਂ ਦੀਆ ਏਈ ਉਦਾਹਯਣਾਂ ਵਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਅਵਤ ਦਯਜ ਦਾ ਯਉਏਾਯੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਵਹਯਦਾ ਵਏਸ ਦਾ ਦੁਐ ਿਐ
ਏ ਦੁਐੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਉਸ ਿਰੋਂ ਸਬ ਤੋਂ ਿਡਾ ਦਾਨ ਜੀਅ ਦਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦਾਨ ਿੀ
ਵਏਹਾ ਵਆ ਹ। ਅਸੀਂ ਯਜ਼ਾਨਾ ਅਯਦਾਸ ਵਿਚ ਿੀ ਦਾਨਾਂ ਵਸਯ ਦਾਨ, ਨਾਭ ਦਾਨ ਨੂੰ ਏਵਹੰ ਦ
ਹਾਂ। ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਯਾਜਾ ਜਨਏ ਦਾ ਵਜ਼ਏਯ ਆਇਆ ਹ ਵਜਸਦੀ ਏਭਾਈ ਦੀ ਵਸਤ ਏੀਤੀ
ਈ ਹ। ਏਵਹੰ ਦ ਹਨ ਵਏ ਯਾਜਾ ਜਨਏ ਨੇ ਆਣੀ ਬਤੀ ਦ ਫਰ ਨਾਰ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦ ਏ
ਏਈ ਨਯਏ ਐਾਰੀ ਏਯਿਾ ਰ ਸਨ। ਇਸ ਜਨਏ ਨੂੰ ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ੁਯਭੁਐ ਦੀ ਦਿੀ
ਵਦਤੀ ਈ ਹ।8
7

ਆਠ ਹਯ ਵਨਏਵਟ ਏਵਯ ਜਾਨੈ ।। ਰਬ ਏਾ ਏੀਆ ਭੀਠਾ ਭਾਨੈ ।।
ਏੁ ਨਾਭੁ ਸੰ ਤਨ ਆਧਾਯੁ ।। ਹਇ ਯਹ ਸਬ ਏੀ  ਛਾਯੁ ।।......
ਿਯਤਵਣ ਜਾ ਏ ਏਿਰ ਨਾਭ ।। ਅਨਦ ਯੂ ਏੀਯਤਨੁ ਵਫਸਰਾਭ ।।
ਵਭਤਰ ਸਤੁ ਜਾ ਏ ਏ ਸਭਾਨੈ ।। ਰਬ ਅੁਨੇ ਵਫਨੁ ਅਿਯੁ ਨ ਜਾਨੈ ।।
ਏਵਟ ਏਵਟ ਅ ਏਾਟਨ ਹਾਯਾ ।। ਦੁਐ ਦੂਵਯ ਏਯਨ ਜੀਅ ਏ ਦਾਤਾਯਾ ।।
ਸੂਯਫੀਯ ਫਚਨ ਏ ਫਰੀ ।। ਏਉਰਾ ਫੁਯੀ ਸੰ ਤੀ ਛਰੀ ।।
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ਸੰ ਤ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਵਏ ਉਸ ਨੂੰ ਏਣ ਏਣ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਸਤ
ਸਰਾਹ ਏਯਦਾ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਉਹ ਵਜਧਯ ਿੀ ਦਐਦਾ ਹ ਉਸਨੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਂ ਦਾ
ਾਇਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਵਜਿੇਂ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੂੰ ਉਣ, ਾਣੀ, ਫਸੰਤਯ
ਆਵਦ ਸਰੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਅਤ ਫਾਏੀ ਰ ਏ ਿੀ ਰਬੂ ਦਾ ਾਇਨ ਏਯਦ ਹੀ ਵਦਸ ਵਜਸ ਫਾਯ ਉਨਹਾਂ
ਨੇ ‘ਸਦਯੁ’ ਦੀ ਫਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਯ ਨਾਰ ਦਯਜ ਏੀਤਾ ਹ।9
ਉਹ ਭਨੁਐ ਜ ੂਯ ੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਵਿਚ ੈਂਦ ਹਨ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਦਾ
ਇਏਵਭਏ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਭਸਤ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦ ਭਨ
ਤਨ ਵਐੜ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਭਨੁ ਐ ਜਾਂ ਸੰ ਤ ਵਦਨ ਯਾਤ ਿਾਵਹੁਯੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਹ
ਅਤ ਉਸਨੂੰ ਅੰ  ਸੰ  ਸਭਝਦਾ ਹ। ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਆਸਯਾ ਫਣਾ ਏ
ਸਦਾ ਉਸਦ ਹੁਏਭ ਵਿਚ ਤੁਯਦ ਹਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿਣਜ ਿਾਯ ਹੁੰ ਦਾ
ਹ, ਵਜਿੇਂ ਬਤ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ੁਯਭਾਇਆ ਹ ਵਏ ਏਈ ਰ ਏ ਤਾਂਫ ਦਾ ਏਯਦ ਹਨ, ਏਈ
ਰੌਂ , ਸੁਾਯੀ ਆਵਦ ਦਾ, ਯ ਰਬੂ ਦ ਸੰ ਤਾਂ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਿਣਵਜਆ ਹ ਅਤ ਭੈਂ ਿੀ
ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਵਦਆ ਹ। ਅਵਜਹ ਿਾਯੀ ਸਚ ਨਾਭ ਵਿਚ ਹੀ ਰ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ। 10 ਸ
ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਸੰ ਤਾਂ ਦਾ ਿਣਜ ਹ ਅਤ ਉਹ ਸਦਾ ਇਸ ਦ ਿਾਯੀ ਫਣ ਯਵਹੰ ਦ
ਹਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਉਹ ਵਏਸ ਹਯ ਨਾਰ ਡੂੰ ੀ ਸਾਂਝ ਾਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੁਸ਼ੀ ਅਤ
ਗ਼ਭੀ ਦਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਯ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ।11 ਬਾਈ ਵਬਐਾਯੀ ਜੀ ਜ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਦ
ਵਸਐ ਸਨ ਆਣ ੁਤਯ ਦ ਵਿਆਹ ਿਰ ਆਣ ਹੀ ੁਤਯ ਦੀ ਹਣ ਿਾਰੀ ਭਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ
ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਯ ਏਈ ਦੁਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਵਯਆ। ਉਹ ਆਣੀ ਭਸਤੀ ਵਿਚ ਿਾਵਹੁਯੂ
ਦੀ ਮਾਦ ਵਿਚ ਆਣ ੁਤਯ ਦਾ ਏਨ ਵਤਆਯ ਏਯਏ ਫਠੇ ਸਨ। ਸ ਸੰ ਤ ੁਯਸ਼ਾਂ ਰਈ ਐੁਸ਼ੀ
8

ੁਯਭੁਵਐ ਜਨਵਏ ਹਵਯ ਨਾਭੁ ਵਰਿਰਾਈ ।।

9

ਾਿਵਹ ਤੁਹਨ ਉਣ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਾਿ ਯਾਜਾ ਧਯਭੁ ਦੁਆਯ ।।

(ਿਡਹੰ ਸ ਏੀ ਿਾਯ ਭਹਰਾ ) ਭਹਰਾ  ੰ ਨਾ 591

ਾਿਵਹ ਵਚਤੁ ੁਤੁ ਵਰਵਐ ਜਾਣਵਹ ਵਰਵਐ ਵਰਵਐ ਧਯਭੁ ਿੀਚਾਯ ।।...
ਾਿਵਹ ਇੰ ਦ ਇਦਾਸਣ ਫਠੇ ਦਿਵਤਆਂ ਦਵਯ ਨਾਰ ।।
ਾਿਵਹ ਵਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰ ਦਵਯ ਾਿਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਯ ।।
10

ਵਏਨ ਹੀ ਫਨਵਜਆ ਏਾਂਸੀ ਤਾਂਫਾ ਵਏਨ ਹੀ ਰਉ ਸੁਾਯੀ ।।

ਸੰ ਤਹੁ ਫਨਵਜਆ ਨਾਭੁ ਵਫੰ ਦ ਏਾ ਸੀ ਐ ਹਭਾਯੀ ।।
11

ਜੁ, ੰ ਨਾ 6

ਏਦਾਯਾ (ਏਫੀਯ ਜੀ), ੰ ਨਾ 1123

ਹਯਐੁ ਸੁ ਜਾ ਏ ਨਹੀ ਫਯੀ ਭੀਤ ਸਭਾਵਨ ।।
ਏਹੁ ਨਾਨਏ ਸੁਵਨ ਯ ਭਨਾ ਭੁਏਵਤ ਤਾਵਹ ਤ ਜਾਵਨ ।।

5
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ਭੀ ਸਭ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜੀਿਨ ਜੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਉਹ ਸਬ ਨਾਰ ਰਭ ਏਯਦ
ਿੀ ਵਦਸਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿਐਯ ਵਨਯਭਹੀ ਿੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ
ਜੀ ੁਯਭਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਅਵਜਹ ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਭੈਂ ਵਏਹੜੀ ਿਵਡਆਈ ਵਏਿੇਂ ਫਐਾਨ ਏਯਾਂ ਵਏਉਂਵਏ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਚੀ ਆਤਭਏ ਅਿਸਥਾ ਭਨੁ ਐੀ ਸਚ ਵਿਚਾਯ ਤੋਂ ਫਹੁਤ ਯ ਹ ਇਸ ਏਯਏ ਏਈ
ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ।12
ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਵਭਹਯ ਏਯਏ ਵਜਸ ਭਨੁ ਐ ਦੀ ਆ ਯਵਐਆ ਏਯਦਾ ਹ ਉਹੀ
ਅਸਰ ਬਤ ਹ, ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ।13 ਵਜਸਨੂੰ ਰਬੂ ਆ ਆਣੀ ਯੰ ਤ ਵਦੰ ਦਾ
ਹ ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਉਂਦਾ ਹ। ਅਵਜਹਾ ਭਨੁਐ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਜ ਸਏਦਾ ਹ। ਜ ਹਯੀ ਦਾ
ਨਾਭ ਵਧਆਉਂਦਾ ਹ ਉਹ ਹੀ ਬਤ ਹ।14 ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਸਾਵਹਫ, ਬਤ ਨੂੰ ੁਯਭੁਐ ਿੀ
ਏਵਹ ਯਹ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁ ਸਾਯ ਅਵਜਹਾ ੁਯਭੁਐ ਹੀ ਬਤ ਹ ਵਜਸਨੇ ੁਯੂ ਦੀ ਵਏਰਾ
ਦੁਆਯਾ ਉਸਦ ਵਦਤ ਸ਼ਫਦ ਨੂੰ ਜ ਏ ਹਉਭ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵਦਤਾ ਹ।15 ੁਯਭੁਐ ਦ ਦੀ
ਵਿਆਵਐਆ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਵਸਧ ਸਵਟ ਵਿਚ ਏੀਤੀ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁ ਸਾਯ
ੁਯਭੁਐ ਸਾਯੀਆਂ ਵਸਧੀਆਂ ਅਤ ਫੁਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ੁਯਭੁਐ ਨੂੰ ਸਚ ਦੀ ਸੁਧ ਹੁੰ ਦੀ
ਹ। ਉਸਨੂੰ ਚੰ  ਭੰ ਦ ਦੀ ਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਉਹ ਵਰਹਣ ਅਤ ਵਤਆ ਛਾਣਦਾ ਹ, ਬਾਿ ਵਏਥ
ਭਨ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹ ਵਏਥ ਨਹੀਂ। ੁਯਭੁਐ ਆ ਤਾਂ ਤਵਯਆ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਹਯਨਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ੁਯੂ ਦ
ਸ਼ਫਦ ਯਾਹੀਂ ਾਯ ਰਾਉਂਦਾ ਹ।16
12

ਯਵਣ ਵਦਨਸੁ ਯਹ ਇਏ ਯੰ ਾ ।। ਰਬ ਏਉ ਜਾਣ ਸਦ ਹੀ ਸੰ ਾ ।।
ਠਾਏੁਯ ਨਾਭੁ ਏੀ ਉਵਨ ਿਯਤਵਨ ।। ਵਤਰਵਤ ਅਿਾਨੁ ਹਵਯ ਏ ਦਯਸਵਨ ।।।।
ਹਵਯ ਸੰ ਵ ਯਾਤ ਭਨ ਤਨ ਹਯ ।। ੁਯ ੂਯ ਏੀ ਸਯਨੀ ਯ ।।।। ਯਹਾਉ ।।
ਚਯਣ ਏਭਰ ਆਤਭ ਆਧਾਯ ।। ਏੁ ਵਨਹਾਯਵਹ ਆਵਆਏਾਯ ।।
ਏ ਫਨਜੁ ਏ ਵਫਉਹਾਯੀ ।। ਅਿਯੁ ਨ ਜਾਨਵਹ ਵਫਨੁ ਵਨਯੰ ਏਾਯੀ ।।।।
ਹਯਐ ਸ ਦੁਹਹੂੰ ਤ ਭੁਏਤ ।। ਸਦਾ ਅਵਰਤੁ ਜ ਅਯੁ ਜੁਤ ।।
ਦੀਸਵਹ ਸਬ ਭਵਹ ਸਬ ਤ ਯਹਤ ।। ਾਯਫਰਹਭ ਏਾ ਇ ਵਧਆਨੁ ਧਯਤ ।।।।
ਸੰ ਤਨ ਏੀ ਭਵਹਭਾ ਏਿਨ ਿਐਾਨਉ ।। ਅਾਵਧ ਫਵਧ ਵਏਛੁ ਵਭਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨਉ ।।...
ਉੜੀ ੁਆ ਯਯੀ ਭ., ੰ ਨਾ 181

13

ਏਵਯ ਵਏਯਾ ਵਜਸੁ ਯਾਐ ਆਵ ।। ਸਈ ਬਤੁ ਜ ਨਾਭ ਜਾ ।।
ਬਯਉ ਭ. , ੰ ਨਾ 1147

14

ਹਵਯ ਨਾਭੁ ਵਧਆ ਬਤੁ ਜਨੁ ਸਈ ।।
ਯਾਭਏਰੀ ਭ., ੰ ਨਾ 880

15

ਸ ਬਤੁ ਜ ੁਯਭੁਵਐ ਹਿ ਹਉਭ ਸਫਵਦ ਜਰਾਇਆ ਯਾਭ ।।

16

ੁਯਭੁਵਐ ਅਸਟਵਸਧੀ ਸਵਬ ਫੁਧੀ ।। ੁਯਭੁਵਐ ਬਿਜਰੁ ਤਯੀ ਸਚ ਸੁਧੀ ।।
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ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ੁਯਭਐ ਦੀ ਦਿੀ ਏਈਆਂ ਨੂੰ ਵਦਤੀ ਈ ਹ। ਵਸਧ ਸਵਟ ਵਿਚ
ਹੀ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀ ਯਾਭਚੰ ਦਯ ਜੀ ਨੂੰ ੁਯਭੁਐ ਵਏਹਾ ਹ। ਨਾਰ ਹੀ ਬਬੀਐਣ
ਨੂੰ ਿੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਸ਼ਣ ਨਾਰ ਸੰ ਫਵਧਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਆ ਜੀ ਦ ਫਚਨ ਅਨੁ ਸਾਯ ਬਬੀਐਣ ਨੇ ਦਤ
ਦਾ ਬਦ ਵਦਤਾ। ੁਯਭੁਐ ਸਰੀ ਯਾਭ ਚੰ ਦਯ ਜੀ ਨੇ ਸਾਯ ਉਯ ਥਯ ਿੀ ਤਯਾਅ ਵਦਤ ਅਤ
ਥਯਾਂ ਦਾ ੁਰ ਫਣਾਇਆ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ 33 ਏਯੜਾਂ, ਬਾਿ, ਫਅੰਤ ਦਾ ਉਧਾਯ ਏਯ ਵਦਤਾ।17 ਸਰੀ
ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਿਡਹੰ ਸ ਏੀ ਿਾਯ ਵਿਚ ਬਤ ਰਹ ਰਾਦ, ਯਾਜਾ ਜਨਏ, ਵਯਸ਼ੀ
ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਵਆ ਨਾਰ ਸੰ ਫਵਧਤ ਏੀਤਾ ਹ।18 ਬਾਈ ੁਯਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀ ੁਯੂ
ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੂੰ ੁਯਭੁਐ ਵਏਹਾ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਏਥਨ ਹ ਵਏ ੁਯਭੁਐ ਏਰਜੁ ਵਿਚ ਰਟ
ਹਇਆ ਹ ਵਜਸਨੇ ਚਾਯ ਚਏ, ਧਯਤੀ ਦ ਨੌਂ ਐੰ ਡ ਤਾਯ ਵਦਤ।19
ਹਯੀ ਦਾ ਸੰ ਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਾਵਐਆਤ ਭੂਯਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਵਜਸਦ ਵਹਯਦ ਵਿਚ
ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਵਟਵਏਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।20 ਉਹ ਹਯ ਇਏ ਦਾ ਬਰਾ ਹੀ ਏਯਦਾ ਹ। ਸੰ ਤ ਆਣਾ
ਿਜੂਦ ਆਣੀ ਸੰ ਤਤਾਈ ਨਹੀਂ ੁਆਂਦ, ਚਾਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਏਤਨੇ ਿੀ ਗ਼ਰਤ ਰ ਏ ਵਭਰਦ
ਯਵਹਣ। ਅਸੰ ਤਾਂ ਦਾ ਸੰ ਤਾਂ ਉਤ ਏੁਰਬਾਿ ਏਦ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਣ ਸੁਬਾਅ ਤ ਏਾਇਭ
ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ।21 ਸੋਂ ਸੰ ਤਾਂ ਦਾ ਰਬਾਿ ਹੀ ਅਸੰ ਤ ਜਨਾ ਤ ੈਂਦਾ ਹ। ਸੰ ਤ ਹਭਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤ
ਯਉਏਾਯ ਹੀ ਏਯਦ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾਅ ਹੀ ਯਉਏਾਯ ਿਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਆ ਉਹ
ੁਯਭੁਵਐ ਸਯ ਅਸਯ ਵਫਵਧ ਜਾਣ ।। ੁਯਭੁਵਐ ਯਵਿਯਵਤ ਨਯਵਿਯਵਤ ਛਾਣ ।।
ੁਯਭੁਵਐ ਤਾਯ ਾਵਯ ਉਤਾਯ ।। ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਵਐ ਸਫਵਦ ਵਨਸਤਾਯ ।।।।
ਯਾਭਏਰੀ ਭ.  ਵਸਧ ਸਵਟ, ੰ . 941
17

ੁਯਭੁਵਐ ਫਾਂਵਧ ਸਤੁ ਵਫਧਾਤ ।। ਰੰਏਾ ਰੂਟੀ ਦਤ ਸੰ ਤਾ।।
ਯਾਭਚੰ ਵਦ ਭਾਵਯ ਅਵਹ ਯਾਿਣੁ ।। ਬਦੁ ਫਬੀਐਣ ੁਯਭੁਵਐ ਯਚਾਇਣੁ ।।
ੁਯਭੁਵਐ ਸਾਇਵਯ ਾਹਣ ਤਾਯ ।। ੁਯਭੁਵਐ ਏਵਟ ਤਤੀਸ ਉਧਾਯ ।।ਫ਼।।

18

ਉਹੀ,

ੰ ਨਾ 942

(ਿਡਹੰ ਸ ਏੀ ਿਾਯ ਭ. ),

ੰ ਨਾ 591

ੁਯਭੁਵਐ ਰਵਹਰਾਵਦ ਜਵ ਹਵਯ ਵਤ ਾਈ ।।
ੁਯਭੁਵਐ ਜਨਵਏ ਹਵਯ ਨਾਭ ਵਰਿ ਰਾਈ ।।
ੁਯਭੁਵਐ ਫਵਸਸਵਟ ਹਵਯ ਉਦਸ਼ ਸੁਣਾਈ ।।

19

ਫਾਫ ਤਾਯ ਚਾਵਯ ਚਵਏ ਨਉਐੰ ਵਡ ਵਰਥਭੀ ਸਚਾ ਢਆ ।।
ੁਯਭੁਵਐ ਏਵਰ ਵਿਵਚ ਯਟੁ ਹਆ ।।।।

20

ਿਾਯਾਂ ਬਾਈ ੁਯਦਾਸ 1.27

ਹਵਯ ਏਾ ਸੰ ਤੁ ਹਵਯ ਏੀ ਹਵਯ ਭੂਯਵਤ ਵਜਸੁ ਵਹਯਦ ਹਵਯ ਨਾਭੁ ਭੁਯਾਵਯ ।।
ਬਯਉ ਭ. , ੰ ਨਾ 1134

21

ਏਫੀਯ ਸੰ ਤੁ ਨ ਛਾਡ ਸੰ ਤਈ ਜਉ ਏਵਟਏ ਵਭਰਵਹ ਅਸੰ ਤ ।।
ਸਰ ਏ ਏਫੀਯ ਜੀ, ੰ ਨਾ 1371

7

ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਵਹਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਹਯਨਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਨਾਭ ਯੂੀ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦ ਏ ਹਯੀ ਨਾਰ
ਵਭਰਾ ਏਯਿਾ ਵਦੰ ਦ ਹਨ।22 ਨਾਭ ਦਾਨ ਸਬ ਤੋਂ ਿਡਾ ਦਾਨ ਹ ਜ ੁਯੂ ਾਸੋਂ ਹੀ ਵਭਰ ਸਏਦਾ
ਹ। ਇਸ ਰਈ ਸੰ ਤ ਦੀ ਇਸ ਅਿਸਥਾ ਫਾਯ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਸੁਐਭਨੀ ਸਾਵਹਫ
ਵਿਚ ੁਯਭਾਇਆ ਹ ਵਏ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਂ ਦ ਉਏਾਯ ਦਾ ਚਾਉ ਚਵੜਆ ਯਵਹੰ ਦਾ
ਹ।23 ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੁਬਾਅ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿਡਾ ਏੰ ਭ ਹੀ ਜਤ ਦਾ ਉਧਾਯ
ਏਯਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।24 ਬਾਈ ੁਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਏਥਨ ਅਨੁ ਸਾਯ ਿੀ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੇ
ਜਤ ਉਧਾਯਨ ਦਾ ਏੰ ਭ ਏੀਤਾ। ਸੰ ਤ ਸਬ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦਾ ਦਾਨ ਦ ਏ ਾਯ ਰਾਂਦ ਹਨ। ਨਾਭ
ਦਾ ਦਾਨ ਉਹੀ ਦ ਸਏਦਾ ਹ ਵਜਸ ਦ ਆਣ ਏਰ ਹਿ। ਸੰ ਤ ਨਾਭ ਦਾ ਐਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।
ਦਐਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਈ ਿਯ ਅਵਜਹਾ ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਵਏਉਂਵਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਯਵਦਆਂ ਉਹ
ਆ ਭਨੁ ਐ ਿਾਂ ਵਿਚਯ ਯਹ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਰ ਫਹੁਤ ਿਯ ਆਭ ਭਨੁ ਐ ਨੂੰ ਬੁਰਐਾ
ਰਣਾ ਸੁਬਾਿਏ ਹੀ ਹ।
ਬਾਈ ਨੰਦ ਰਾਰ ਦੀ ਨੇ ਸੰ ਤ ਦ ਰਛਣਾਂ ਫਾਯ ਫੜਾ ਸੁੰ ਦਯ ਵਚਤਯ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਹ।
ਉਨਹਾਂ ਅਨੁ ਸਾਯ ਸੰ ਤਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾਅ ਹ ਵਏ “ਉਹ ਸਬ ਦਾ ਭਨ ਐੁਸ਼ ਯਐਦ ਹਨ ਅਤ ਹਯ ਹਾਰਤ
ਵਿਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਮਾਯੀ ਫਣਾਈ ਯਐਦ ਹਨ। ਿਐਣ ਵਿਚ ਉਹ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਭੂਯਤ
ਵਦਐਾਈ ਵਦੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਅਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਦਹਾਂ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਟ ਹਨ। ਸੰ ਤ ਿਐਣ ਵਿਚ
ਧੂਰ ਦਾ ਵਏਣਏਾ ਰਦ ਹਨ, ਸਚ ਜਾਣ ਉਹ ਬਾਯੀ ੜ ਸਿਾਯ ਬਾਿ ਮਧ ਹਨ। ਜਤ ਦ
ਵਫਉਹਾਯ ਏਯਦ ਉਹ ਜਤ ਤੋਂ ਵਨਯਾਸ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਆਣੀ ਉਭਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਸਭਯਨ
ਵਿਚ ਫਤੀਤ ਏਯਦ ਹਨ। ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਉਹ ਏੀੜੀ ਤੁਰ ਸਭਝਦ ਹਨ, ਯ ਉਹ ਅਸਰ
ਵਿਚ ਭਸਤ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਿੀ ਿਧ ਫਰਿਾਨ ਹਨ।”25 “ਸੰ ਤ ਿਐਣ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਦਾਯ ਰਦ ਹਨ
ਯ ਅਸਰ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਨਯਰ  ਹਨ, ਉਹ ਅਏਾਰੀ ਜਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਯਾ ਿਐਦ ਹਨ।
ਿਐਣ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫਝ ਹ ਹਨ ਯ ਅਸਰ ਵਿਚ ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਏ
22

ਜਨਭ ਭਯਣ ਦੁਹਹੂ ਭਵਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਯਉਏਾਯੀ ਆ ।।
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦ ਬਤੀ ਰਾਇਵਨ ਹਵਯ ਵਸਉ ਰ ਵਨ ਵਭਰਾ ।।।।
ਸੂਹੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 745

23

ਫਰਹਭ ਵਆਨੀ ਯਉਏਾਯ ਉਭਾਹਾ ।।
ਉੜੀ ਸੁਐਭਨੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 273

24

ਜਤੁ ਉਧਾਯਨ ਸੰ ਤ ਤੁਭਾਯ ਦਯਸਨੁ ਐਤ ਯਹ ਅਾਇ ।।
ਆਸਾ ਭ. , ੰ ਨਾ 373

25

ਵਜੰ ਦੀਨਾਭਾ, ਬਾਈ ਨੰਦ ਰਾਰ, ਫ਼-.

8

ਵਭਏ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।26 ਿਐਣ ਵਿਚ ਉਹ ੁਤਯ-ਏਰੱਤਯ ਵਿਚ ਸ ਹ ਹਨ ਯ ਅਸਰ ਵਿਚ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਏਾ ਵਯਸ਼ਤਾ ਭਾਰਏ ਨਾਰ ਹ।27 ਿਐਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰਫ ਰ ਬ ਵਿਚ ਸ ਹ
ਹਨ ਯ ਅਸਰ ਵਿਚ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਸਭਯਨ ਨਾਰ ਵਿਤਯ ਹ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।28 ਿਐਣ
ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਊਠ ਵੜਆਂ ਦ ਿਾਯ ਵਿਚ ਯੁਝ ਹ ਹਨ ਯ ਅਸਰ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਯਰ-ਰ ਤੋਂ ਉਯ ਹਨ।29 ਿਐਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੜਨ ਵਿਚ ਰ ਹ
ਹਨ, ਅਸਰ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਂ ਜਰ-ਥਰ ਦ ਸਾਈ ਂ ਦ ਨਾਰ ਹਨ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰੀ
ਯੂ, ਜੀਿਨ ਰਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਏਸਤੂਯੀ ਿਾਂ ਭਵਹਏ ਆਉਣ ਰ ੈਂਦੀ ਹ। 30 ਅੰ ਦਯੋਂ
ਫਾਹਯੋਂ ਇਏ ਸਭਾਨ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ ਰ ਏ ਰਰਏ ਉਨਹਾਂ ਸੰ ਤਾਂ ਦ ਹੁਏਭ ਵਿਚ ਚਰਦਾ ਹ।
ਉਹ ਰਬੂ ਨੂੰ ਭਨ ਅਤ ਫਚਨ ਨਾਰ ਜਦ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁ ਫਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਦ ਵਿਚ ਭਨ
ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਹ ਅਤ ਭਨ ਜ਼ਫਾਨ। ਯੱ ਫ ਤਾਂਈ ੁਜ ਹ ਦਸਦ ਹਨ ਵਏ ਅਸਰ ਵਿਚ ਬਤ
ਬਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਐੁਸ਼ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ।”31 ਜਦੋਂ ਏਈ ਭਨੁਐ ਵਏਸ ਸੰ ਤ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰ ਤ ਵਿਚ
ਆਉਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਸੰ ਤ ਦਾ ਵਿਉਹਾਯ ਏਈ ਿਯ ਬੁਰਐਾ ਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹ ਵਏ ਸੰ ਤ ਏਈ ਢੋਂੀ ਜਾਂ
ਐੰ ਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀ। ਏਈ ਿਯ ਤਾਂ ਸੰ ਤ ਆ ਹੀ ਅਵਜਹੀਆਂ ਏਾਯਿਾਈਆਂ ਏਯਦ ਹਨ ਵਏ ਏਚ
ਰ ਏ ਬਜ ਐਰੋਂ ਦ ਹਨ। ਤੜ ਤਏ ਤਾਂ ਏਈ ਵਿਯਰਾ ਹੀ ਵਨਬਦਾ ਹ।
ੁਯਫਾਣੀ ਅਨੁ ਸਾਯ ਸੰ ਤ ਨਾਰ ਉਹੀ ਵਿਅਏਤੀ ਤੜ ਵਨਬਦਾ ਹ ਵਜਸਦਾ ਉਸ ਨਾਰ
ੂਯਫਰਾ ਸੰ ਜ ਜਾ ੈਂਦਾ ਹ। ਇਹ ਸੰ ਜ ਧੁਯ ਦਯਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਐ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਜ ਸੰ ਤ ਦੀ
ਆਣੀ ਸਏੀਭ ਅਨੁ ਸਾਯ ਚਰਦ ਹਨ। ਸਰੀ ਭਦ ਬਾਿਦ ੀਤਾ ਵਿਚ ਅਯਜਨ ਨੇ ਭਹਾਯਾਜ

26

ਜਾਵਹਯਸ਼ ਦਯ ਏਵਦ ਭੁਸ਼ਤ ਐਾਏ ਹਸਤ ।।
ਫਾਵਤਨ ਊ ਫਾ ਐੁਦਾ ਾਏ ਹਸਤ ।।੦।।

27

ਜ਼ਾਵਹਯ ਅੰ ਦਯ ਭਾਇਰ ਪਯਜ਼ੰ ਦੁ ਜਨ ।।
ਦਯ ਹਏੀਏਤ ਫਾ ਐੁਦਾ ਐਸ਼ਤਨ ।।।।

28

ਉਹੀ

ਯਤਹ ਯਤਹ ਫਾਵਤਨਸ਼ ਜ਼ਾਵਹਰ ਸ਼ੁਦਹ ।।
ਦਯ ਹਏੀਏਤ ਤਫਰਹ ਅੰ ਫਯ ਸ਼ੁਦਹ ।।੧।।

31

ਉਹੀ

ਜ਼ਾਵਹਯ ਅੰ ਦਯ ਭਾਇਰ ਅਸਫ ਸ਼ੁਤਯ ।।
ਫਾਵਤਏਸ਼ ਾਵਯ ਵਜ਼ ਏਦ ਸ਼ਯੁ ਸ਼ਯ ।।੦।।

30

ਉਹੀ

ਜਾਵਹਯ ਅੰ ਦਯ ਭਾਇਰ ਵਹਯਸ ਹਿਾ ।।
ਫਾਵਤਨੇ ਊ ਾਏ ਅਜ਼ ਮਾਦ ਐੁਦਾ ।।।।

29

ਵਜ਼ੰ ਦੀਨਾਭਾ ਬਾਈ ਨੰਦ ਰਾਰ

ਉਹੀ

ਿਾਵਸਰਾਨੇ ਹਏ ਵਚਨੀਂ ਯਭੂਦਹ ਅੰ ਦ ।।
ਫੰ ਦਹ ਹਾ ਦਯ ਫੰ ਦੀ ਆਸੂਦਹ ਅੰ ਦ ।।।।

9

ਉਹੀ

ਸਰੀ ਵਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸ਼ਨ ਏੀਤਾ ਸੀ ਵਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਆਉਂਦ ਹ ਤੁਹਾਡ ਨਾਰ ਹਯ
ਿਾਯੀ ਤੁਹਾਡ ਉਹੀ ਉਾਸ਼ਏ ਜਾਂ ਚਰ ਆਉਂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਵਏ ਹਯ ਹਯ। ਸਰੀ ਵਏਰਸ਼ਨ ਬਿਾਨ ਨੇ
ਜਿਾਫ ਵਦਤਾ ਵਏ ਤਏਯੀਫਨ ਸਾਯੀ ਟੀਭ ਉਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਏਾਯਣ ਇਹ ਵਏ ਹਯ ਭਨੁ ਐ ਸੰ ਤ
ਦੀ ਝਾਰ ਨਹੀਂ ਝਰ ਸਏਦਾ। ਬਾਈ ੁਯਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਰਥਾਇਂ ਏਥਨ ਹ:
ਸਵਤੁਯ ਅਭ ਅਾਵਧ ੁਯਐੁ ਏਹੜਾ ਝਰ ੁਯੂ ਦੀ ਝਾਰਾ॥

ਿਾਯ 1:31

ਵਸਐੀ ਐਵਨਅਉਂ ਵਤਐੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਸੰ ਤ ਦ ਨਾਰ ਉਹ ਵਨਬਦ ਹਨ ਜ ਦਾ ਹ ਹਨ। ਵਫਨਾ
ਦਾ ੜ ਯਣ ਬੂਭੀ ਵਿਚੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਉਹ ਜੰ  ਦੀ ਝਾਰ ਨਹੀਂ ਝਰ ਸਏਦ। ਿਾਹੁਯੂ
ਦ ਬਤ ਨੂੰ ਛਾਣਨ ਰਈ ਿੀ ਸਾਧੂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਆਭ, ਬਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਭਨੁ ਐ ਬਤ
ਨੂੰ ਵਏਿੇਂ ਛਾਣ ਸਏਦਾ ਹ! ਅਵਜਹ ਨੂੰ ਹੀ ਿਾਹੁਯੂ ਆਣ ਐਜ਼ਾਨੇ, ਬਾਿ ਟੀਭ ਵਿਚ ਸ਼ਾਭਰ
ਏਯਦਾ ਹ।32 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਸੰ ਤ ਦ ਏਾ ਹ ਉਚੀ ਅਿਸਥਾ ਿਾਰ ਭਯਜੀਿੜ ਹੀ ਉਸਦੀ
ਝਾਰ ਝਰ ਸਏਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਜਹ ਭਯਜੀਿੜ, ਉਹ ਿਏਤ ਦਾ ਭਹਾਤਭਾ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਤ
ਇਏੱ ਠੇ ਏਯਦਾ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਿੀ ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਹਨ ਵਏ ਭੈਂ ਸਚ ਯੂੀ
ਧਯਭਸਾਰ ਫੰ ਨਹੀ ਹ ਅਤ ੁਯਵਸਐਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਏ ਰੈਂ ਦਾ ਹਾਂ।33 ਰ ਹ ਿੀ ਠੀਏ। ਇਏ
ਜ ਵਿਚ ਏਈ ਅਸਯ ਯਐਣਾ ਹਿ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਏਈ ਵਨਯਧਾਯਤ ਮਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਵਯ ਏਈ
ਤਯਹਾਂ ਦ ਵਰਐਤੀ ਯ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਵਯ ਫਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੰਭੀ ਇੰ ਟਯਵਿਊ ਤੋਂ ਉਯੰ ਤ ਏਯੜੀ
ਟਯਵਨੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਵਯ ਵਏਤ ਜਾ ਏ ਉਹ ਫੰ ਦਾ ਅਸਯ ਰਦਾ ਹ। ਭਹਾਤਭਾ ਜਾਂ ਸੰ ਤ
ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਵਏਸ ਖ਼ਾਸ ਵਭਥ ਭਨਯਥ ਰਈ ਹੀ ਯਭਸ਼ਯ ਦੁਆਯਾ ਬਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।34 ਇਨੇ
ਿਡ ਭਨਯਥ ਰਈ ਉਚ ਦਯਜ ਦ ਤਏੜ ਜੀ ਸਟਾ ਦੀ ਰ ੜ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ। ਸ ਇਸ ਏਯਏ
ਉਹ ਭਹਾਤਭਾ, ਉਸ ਏਾਯਜ ਦੀ ੂਯਤੀ ਏਯਿਾਉਣ ਰਈ ਚੁਣ ਹ ਵਸਐ ਸਿਏ ਹੀ ਰ ਏ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਅਤ ਵਯ ਯਭਸ਼ਯ ਆਣ ਬਜ ਹ ਉਸ ਭਹਾਤਭਾ ਤੋਂ ਫਾਹਯਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।35 ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੁੰ ਦਯ ਚਯਨਾਂ ਵਿਚ, ਬਾਿ, ਨਾਭ ਵਸਭਯਨ ਵਿਚ ਅਤ ਸੰ ਤਾਂ ਦ

32

ਦਾ ਹਵਹ ਸੁ ਯਨ ਭਵਹ ਜੂਝਵਹ ਵਫਨੁ ਦਾ ਬਵ ਜਾਈ ।।

ਸਾਧੂ ਹਇ ਸੁ ਬਵਤ ਛਾਣ ਹਵਯ ਰ ਐਜਾਨੈ ਾਈ॥
33

ਯਾਭਏਰੀ, ਏਫੀਯ ਜੀ, ੰ ਨਾ 970

ਭ ਫਧੀ ਸਚ ਧਯਭਸਾਰ ਹ ੁਯਵਸਐਾ ਰਹਦਾ ਬਾਵਰ ਏ ।।
ਵਸਯੀ ਯਾ ਭ. , ੰ ਨਾ 73

34

ਭ ਆਨਾ ਸੁਤ ਤਵਹ ਵਨਿਾਜਾ ੰ ਥ ਰਚੁਯ ਏਯਫ ਏਹੁ ਸਾਜਾ ।।
ਸਰੀ ੁਯੂ ਵਫੰ ਦ ਵਸੰ , ਫਵਚਤਰ ਨਾਟਏ, .੧

35

ਜ ਰ ੜੀਦ ਯਾਭ ਸਿਏ ਸਈ ਏਾਂਵਢਆ ।।
ਨਾਨਏ ਜਾਣ ਸਵਤ ਸਾਂਈ ਸੰ ਤ ਨ ਫਾਹਯਾ॥

ਿਡਹੰ ਸ ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 563
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ਉਦਸ਼ ਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਅਨੁ ਸਾਯ ਏਈ ਵਿਯਰਾ ਸਾਧੂ ਹੀ ਚਰ ਸਏਦਾ ਹ। 36 ਇਹ ਏਥਨ
ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਫਹੁਤ ਿਯ ਜ਼ਯ ਦ ਏ ਆਇਆ ਹ। ਇਸ ਏਯਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਵਿਚ ਉਹੀ
ਵਸਐ ਸਿਏ ਹੀ, ਉਸ ਭਹਾਤਭਾ ਨੂੰ ਆ ਏ ਵਭਰਦ ਹਨ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਰ ਧੁਯੋਂ ਹੀ ਸੰ ਜ
ਵਭਰਾਇਆ ਵਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਦੂਜ ਨਹੀਂ।37 ਿਸ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਏਈ ਰ ਏ ਯਜ਼ ਵਭਰਦ-ਿਐਦ ਹਨ
ਯ ਉਹ ਸਾਯ ਉਸਦੀ ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦ।38 ਏਿਰ ਉਸਦ ਅਨੁ ਸਾਯੀ ਹੀ ਉਸਦੀ
ਵਭਹਯ ਦ ਾਤਯ ਹ ਸਏਦ ਹਨ। ਅਵਜਹ ਿਡ ਬਾਾਂ ਿਾਰ ਭਨੁ ਐ ਫਹੁਤ ਥੜ ਹੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।
ਵਏਉਂਵਏ ਇਹ ਏਈ ਸਐਾ ਏੰ ਭ ਨਹੀਂ ਜ ਹਯ ਇਏ ਸਵਹਜ ਹੀ ਏਯ ਰਿ। ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਹਯ
ਵਿਅਏਤੀ ਦ ਿਸ ਦੀ ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਵਏਸ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਫਠੇ ਵਏਥ, ਵਏਥ, ਏੀ, ਏੀ,
ਏਯ ਯਹ ਹੁੰ ਦ ਹਨ, ਅਤ ਵਏਉਂ ਏਯ ਯਹ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਆਭ ਭਨੁ ਐ ਦੀ ਸਭਝ ਤੋਂ ਯ ਦੀ ਰ
ਹ। ਅਵਜਹ ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਚਾਏਯੀ ਫਹੁਤ ਏਯੜੀ ਅਤ ਐੰ ਵਨਅਹੁ ਵਤਐੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।39 ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਯਾਜ ਸੰ ਤਾਂ ਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਉਹ ਵਜਥ ਵਜਥ ਜ ਜ ਏਯਦ ਹਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ
ਅਨੁ ਸਾਯ ਏਯਦ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਅ ਏਈ ਯੁਏਾਿਟ ਨਹੀਂ ਫਣ ਸਏਦਾ ਵਏਉਂਵਏ ਰਬੂ ਨੇ ਰਬੂਸਤਾ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।40 ਇਥੋਂ ਤਏ ਵਏ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਸੁਐਭਨੀ ਸਾਵਹਫ
ਵਿਚ ਫਰਹਭਵਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਯੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਯ ਜਾਂ ਏਯਤਾ ਦੀ ਸੰ ਵਆ ਵਦਤੀ ਹ।
ਇਥੋਂ ਤਏ ਿਾਵਹੁਯੂ ਦਾ ੁਯਭਾਨ ਹ ਵਏ ਉਸਦਾ ਫੰ ਵਨਹਆਂ ਹਇਆ, ਉਸਦਾ ਬਤ ਛਡਾਅ
ਸਏਦਾ ਹ ਯ ਬਤ ਦਾ ਫੰ ਵਨਹਆਂ ਹਇਆ ਯਭਸਯ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਿਧ –
ਬਤ, ਸੰ ਤ ਤਾਂ ਿਾਵਹੁਯੂ ਨੂੰ ਿੀ ਆਣ ਰਭ ਵਿਚ ਫੰ ਨਹ ਵਦੰ ਦ ਹਨ।41

36

ਚਯਨ ਏਭਰ ਆਨੂ ਹਵਯ ਸੰ ਤ ਭੰ ਤ ।। ਏਊ ਰਾ ਸਾਧੂ ।।
ਆਸਾ ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 380

37

ਨਾਨਏ ਸਵਤੁਯੁ ਵਤਨਾ ਵਭਰਾਇਆ ਵਜਨਾ ਧੁਯ ਇਆ ਸੰ ਜੁ ।।*
ਯਾਭਏਰੀ ਏੀ ਿਾਯ ਭ. , ੰ ਨਾ 957

*ਇਥ

ਵਸਐਾਂ ਵਿਚ ਆਭ ਤਯ ਤ ਇਹ ੰ ਏਤੀ ਦੁਵਨਆਿੀ ਿਯ-ਿਧੂ ਦ ਸੰ ਜ ਰਈ ਿਯਤ

ਰਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ਜ ੁਯਫਾਣੀ ਦ ਵਭਥ ਟੀਚ ਭੁਤਾਵਫਏ ਅਮ ਹ।
38

ਸਵਤੁਯ ਨ ਸਬੁ ਏ ਿਐਦਾ ਜਤਾ ਜਤੁ ਸੰ ਸਾਯੁ ।।
ਵਡਠੈ ਭੁਏਵਤ ਨ ਹਿਈ ਵਜਚਯੁ ਸਫਵਦ ਨ ਏਯ ਿੀਚਾਯੁ ।।
ਿਡਹੰ ਸ ਏੀ ਿਾਯ ਭ. , ਸਰ ਏ ਭ. , ੰ ਨਾ 594

39

ੁਯ ੀਯਾਂ ਏੀ ਚਾਏਯੀ ਭਹਾਂ ਏਯੜੀ ਸੁਐ ਸਾਯ ।।

ਸਰ ਏ ਭ. , ੰ ਨਾ 1422

40

ਸਚਾ ਅਭਯੁ ਸਚੀ ਾਵਤਸਾਹੀ ਸਚ ਸਤੀ ਯਾਤ ।।

ਸੂਹੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 749

ਅਤ –
ਏਵਟ ਰਾਐ ਸਯਫ ਏ ਯਾਜਾ ਵਜਸੁ ਵਹਯਦ ਨਾਭੁ ਤੁਭਾਯਾ ।।
41

ਭਯੀ ਫਾਂਧੀ ਬਤੁ ਛਡਾਿ ਫਾਂਧ ਬਤੁ ਨ ਛੁਟ ਭਵਹ ।।
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ਭਾਯੂ ਭ. , ੰ ਨਾ 1003

ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਇਏ ਹਯ ਸਬ ਤੋਂ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਏਥਨ ਜ ਸੰ ਤ ਫਾਯ ਆਇਆ ਹ
ਉਹ ਇਹ ਵਏ ਸੰ ਤ, ੁਯਐ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਭੂਰ ਭੰ ਤਯ ਵਿਚ ਜ
ਯਭਾਤਭਾ ਦ 14 ੁਣ ਦਸ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਿੇਂ ਨੰਫਯ ਤ ‘ੁਯਐ’ ਆਉਂਦਾ ਹ। ੁਯਐ
ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸ਼ਾਫਵਦਏ ਅਯਥ ਹ ੁਯੀ ਵਿਚ ਿਾਸ ਏਯਨ ਿਾਰਾ। ਬਾਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਿਾਸ
ਏਯਨ ਿਾਰਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਿਾਸ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਿੀ ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਆਣੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤੋਂ
ਿਐਯੀ ਏਾਇਭ ਯਐਣ ਿਾਰਾ ਿੀ। ਇਹ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਵਏ ਏਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿ ਤ
ਇਸਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਏੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਅਤ ਅਵਜਹਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਵਏ ਜ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਿਐਯਾ ਵਏਸ ਸਤਿੇਂ
ਅਏਾਸ਼ ਵਿਚ ਫਠਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਐ ਵਯਹਾ ਹਿ ਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ਅੰ  ਸੰ  ਨਾ ਹਿ। ੁਯਫਾਣੀ
ਵਿਚ ਅਵਜਹੀ ਹੀ ਸੰ ਵਆ ਸੰ ਤ ਨੂੰ ਿੀ ਵਦਤੀ ਈ ਹ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਾਯ ੁਣ ਸੰ ਤ ਵਿਚ
ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਉਸਦ ਅਤ ਸੰ ਤ ਵਿਚ ਏਈ ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਯ ਅਵਜਹ ਸੰ ਤ, ਸਾਧ, ਭਹਾਂੁਯਐ
ਫਹੁਤ ਟ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।42 ਹਯੀ ਦ ਸੰ ਤ ਹੀ ਹਯੀ ਦੀ ਭੂਯਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।43 ਸਰੀ ੁਯੂ ਤ
ਫਹਾਦੁਯ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਿੀ ੁਯਭਾਣ ਏੀਤਾ ਹ ਵਏ ਹਯੀ ਵਿਚ ਅਤ ਹਯੀ ਦ ਜਨ ਬਾਿ ਬਤ ਜਾਂ
ਸੰ ਤ ਵਿਚ ਏਈ ਅੰ ਤਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।44 ਇਸ ਏਯਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਦ ਸੰ ਤ ਿੀ ਉਸ
ਿਾਂੂ ੁਯਐ ਹੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਯਾਭਏਰੀ ਦੀ ਸਦ ਵਿਚ ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਬਤ ਨੂੰ ੁਯਐ ਵਏਹਾ
ਵਆ ਹ।45 ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਬਤ ਨੂੰ ੂਯਨ ੁਯਐ ਵਏਹਾ ਹ।46 ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭ
ਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਏਵਰਆਨ ਯਾ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ੁਯਐ ਸੰ ਵਆ ਵਦਤੀ ਹ।47 ੁਯਐ ਸ਼ਫਦ
ਇਥ ਸੰ ਤ ਦ ਉਸ ੁਯਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਹਣ ਿਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਹ ਜ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਵਿਚ
ਵਿਆਏ ਹ ਅਤ ਦੂਜ ਉਸਦ ਜੀਊਂਦ ਜਾਦ ਸਾਹ ਰੈਂ ਦਾ ਵਿਅਏਤੀ ਹਣ ਿਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਹ ਜ
ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਯੰ ਵਆ ਹਇਆ ਹ। ਵਏਉਂਵਏ ਬਤ ਦ ਜੰ ਭਣ ਫਾਯ ਿੀ ੁਯਫਾਣੀ
ਏ ਸਭ ਭ ਏਉ ਵਹ ਫਾਂਧ ਤਉ ਪੁਵਨ ਭ  ਜਫਾਫੁ ਨ ਹਇ ।।
ਸਾਯੰ , ਨਾਭਦਿ ਜੀ, ੰ ਨਾ 1252-53
42

ਯਾਭ ਸੰ ਤ ਭਵਹ ਬਦੁ ਵਏਛੁ ਨਾਹੀ ਏੁ ਜਨੁ ਏਈ ਭਵਹ ਰਾਐ ਏਯਯੀ ।।
ਉੜੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 208-09

43

ਹਵਯ ਏਾ ਸੰ ਤੁ ਹਵਯ ਏੀ ਹਵਯ ਭੂਯਵਤ ਵਜਸੁ ਵਹਯਦ ਹਵਯ ਨਾਭੁ ਭੁਯਾਵਯ ।।
ਬਯਉ ਭ. , ੰ ਨਾ 1134

44

ਹਵਯ ਜਨ ਹਵਯ ਅੰ ਤਯੁ ਨਹੀਂ ਨਾਨਏ ਸਾਚੀ ਭਾਨੁ ।।
ਸਰ ਏ ਭ. ੧, ੰ ਨਾ 1428

45

ਬਤੁ ਸਵਤੁਯੁ ੁਯਐੁ ਸਈ ਵਜਸੁ ਹਵਯ ਰਬ ਬਾਣਾ ਬਾਿ ।।
ਯਾਭਏਰੀ ਸਦੁ, ੰ ਨਾ 923

46

ਸਈ ਬਤੁ ਸਈ ਿਡਦਾਤਾ ।। ਸਈ ੂਯਨ ੁਯਐੁ ਵਫਧਾਤਾ ।।
ਭਾਯੂ ਭ. , ੰ ਨਾ 1086

47

ਯਾਭ ਨਾਭ ਅਨੁਰਹੁ ਫਹੁ ਏੀਭਾ ੁਯ ਸਾਧੂ ੁਯਐ ਵਭਰੀਜ ।।
ਏਵਰਆਨ ਭ. , ੰ ਨਾ 1324

12

ਵਿਚ ਏਈ ਥਾਂ ਵਜ਼ਏਯ ਆਇਆ ਹ।48 ਿਸ ਿੀ ਇਹ ਰ ਸਾਫਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ
ਜ ੂਯੀ ਫਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸੰ ਵਿਚ ਹੁ ਨਾਰ ਵਿਚਾਵਯਆ ਜਾਿ। ਇਥੋਂ ਤਏ ਇਏ ਥਾਂ
ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ੁਯਐ ਨੂੰ ਜੀਿਦਾ ੁਯਐ ਿੀ ਏਵਹ ਏ ਝੜਾ ਹੀ ਐਤਭ ਏਯ ਵਦਤਾ ਵਆ
ਹ।49
ਯਭਸ਼ਯ ਦ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਰਮਜਨ ਹੀ ਸੰ ਤ ਦਾ ਏਯਨਾ ਹ।50 ਸੰ ਤ
ਸਐਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਸਯਜਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰੀ ਭਨਯਥ ਹ। ਇਹ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਸਵਹਜ ਸਵਹਜ ਉਸ
ਭਨਯਥ ਿਰ ਤੁਯੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। ਯ ਇਹ ਭਨਯਥ ਉਹ ਵਿਏਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਰ ੂਯਾ
ਏਯਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਏਈ ਪੂਏ ਭਾਯ ਏ ਜਾਂ ਛੂ-ਭੰ ਤਯ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਏਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਵਿਵਆਨ ਿੀ ਭੰ ਨਦਾ ਹ। ਡਾਯਵਿਨ ਦੀ ਵਿਏਾਸ ਦੀ ਵਥਊਯੀ ਦਸਦੀ ਹ ਵਏ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ
ਉਤਤੀ ਅੱ ਐ-ਪਯ ਜਾਂ ਵਏਸ ਧਭਾਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਈ ਸੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਐਾਂ-ਰਐਾਂ ਸਾਰ ਰ
। ਇਹ ਸਬ ਏੁਝ ਵਿਏਾਸ ਨਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਵਯਹਾ ਹ। ਸ ਦਾ ਇਏ ਰਾ ਜ ਸੂਯਜ ਤੋਂ ਿਐ
ਹਇਆ ਸਭਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਹਰੀ-ਹਰੀ ਠੰਡਾ ਹ ਏ ਧਯਤੀ ਫਣ ਵਆ ਹ, ਜਰ ਿੀ ਫਵਣਆ।
ਵਪਯ ਇਏ ਸੈੱਰ ਿਾਰ ਅਵਿਏਵਸਤ ਰਾਣੀ ਅਤ ਿਨਸਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦ ਯਹ। ਭਨੁਐ
ਅਐੀਯ ਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜ ਅਸੀਂ ਫਾਣੀ ਿਰ ਦਐੀ ਤਾਂ ਏੁਝ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਯਾ ਹ।
ਿਾਵਹੁਯੂ ਤੋਂ ਿਨ ਬਾਿ ਸ ਆਵਦ ਦੀ ਵਸਯਜਨਾ ਹਈ, ਸ ਹਰੀ ਜਰ ਬਾਿ ਤਯਰ ਵਿਚ
ਫਦਰੀ, ਜਰ ਜਾਂ ਤਯਰ ਤੋਂ ਠਸ ਦਾਯਥ ਨੇ ਜਨਭ ਵਰਆ। ਵਯ ਵਟ ਵਟ ਵਿਚ ਜਵਤ
ਬਾਿ ਵਜ਼ੰ ਦੀ ਨੇ ਜਨਭ ਵਰਆ।51 ਸ ਵਿਏਾਸ ਦੀ ਵਥਊਯੀ ਦਾ ਏਿਰ ਿਾਵਹੁਯੂ ਦ ਨਾਭ
(ਸਭ) ਦਾ ਹੀ ਅੰ ਤਯ ਹ। ਡਾਯਵਿਨ ਤ ੁਯਭਵਤ ਦ ਵਸਧਾਂਤ ਵਿਚ ਫੁਵਨਆਦੀ ਯਏ ਸਭ ਦਾ
ਹ। ੁਯਭਵਤ ਅਨੁ ਸਾਯ ਏਯਤਾ, ਿਾਹੁਯੂ ਹ ਜ ਡਾਯਵਿਨ ਦੀ ਵਥਊਯੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹ। ਵਯ,
ਡਾਯਵਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭਝ ਨਹੀਂ ਵਏ ਸੰ ਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਏਾਸ ਹੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਮਜਨ ਹ।
ਏਈ ਜਨਭਾਂ ਦ ਚੰ  ਏਯਭ, ਨਾਭ ਵਸਭਯਨ ਅਤ ਭਹਾਂੁਯਐਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਦੁਆਯਾ ਸਵਹਜ
ਸਵਹਜ ਸੰ ਤ ਸ਼ਐਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਏਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਭਨੁ ਐ ਹੀ ਏਿਰ ਇਸ ਦਿੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹ

48

ਜੰ ਵਭਆਂ ੂਤੁ ਬਤੁ ਵਿੰ ਦ ਏਾ ।।
ਆਸਾ ਭ. , ੰ ਨਾ 396

49

ੁਯਭੁਵਐ ਜਨਭੁ ਸਏਾਯਥਾ ਵਨਯਭਰੁ ਭਰੁ ਐਈ ।।
ਨਾਨਏ ਜੀਿਦਾ ੁਯਐੁ ਵਧਆਇਆ ਅਭਯਾਦੁ ਹਈ ।।।।
ਸਾਯੰ  ਏੀ ਿਾਯ ਭ. , ੰ ਨਾ 1247

50

ਸੰ ਤ ਹਵਤ ਰਵਬ ਵਤਰਬਿਣ ਧਾਯ ।।
ਉੜੀ ਭ. 1, ੰ ਨਾ 224

51

ਸਾਚ ਤ ਿਨਾ ਬਇਆ ਿਨੈ ਤ ਜਰੁ ਹਇ ।।
ਜਰ ਤ ਵਤਰਬਿਣੁ ਸਾਵਜਆ ਵਟ ਵਟ ਜਵਤ ਸਭਇ ।।
ਵਸਯੀ ਯਾ ਭ. , ੰ ਨਾ 19
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ਸਏਦਾ ਹ, ਹਯ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਅਵਜਹੀ ਸਭਯਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜੀਿ 84 ਰਐ ਜੂਨੀਆਂ ਦ ੜ
ਵਿਚ ੁੰ ਭਦਾ ਯਵਹੰ ਦਾ ਹ। ਵਯ ਉਸਨੂੰ ਭਨੁਐ ਫਣ ਏ ਇਏ ਭਏਾ ਵਭਰਦਾ ਹ, ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦ
ਰਮਜਨ ਿਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਏਯਏ ਹੀ ੁਯੂ ਸਾਵਹਫਾਨ ਨੇ ਜ਼ਯ ਦ ਏ ਵਏਹਾ ਵਏ ਇਹ ਜੀਿਨ
ਇਏ ਅਿਸਯ ਹ - ਏਿਰ ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਵਿਚ ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ।52
ਸਬ ਤੋਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਰ ਵਿਚਾਯਨ ਿਾਰੀ ਇਹ ਹ ਵਏ ਸੰ ਤ, ਸਾਧ, ਦੀ ਏੀ ਭਹੱ ਤਤਾ ਹ
ਵਜਸ ਏਯਏ ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰ ਤ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ਯ ਵਦਤਾ ਵਆ ਹ। ੁਯੂ ਰੰ ਥ
ਸਾਵਹਫ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਏਈ ੰ ਨਾ ਹਿ ਵਜਸ ਤ ਵਸਧ ਜਾਂ ਅਵਸਧ ਤਯ ਤ ਸੰ ਤ ਸੰ ਤ ਫਾਯ
ਏਈ ਰ ਨਾ ਏਹੀ ਈ ਹਿ। ਭਨੁ ਐ ਦ ਜੀਿਨ ਦਾ ਇਏ ਇਏ ਭੰ ਤਿ ੁਯੂ ਸਾਵਹਫਾਨ
ਦੁਆਯਾ ਨਾਭ ਵਸਭਯਨ ਏਯਏ ਰਬੂ ਰਾਤੀ ਦਾ ਦਵਸਆ ਵਆ ਹ ਅਤ ਇਹ ਭੰ ਤਿ ਸੰ ਤ ਦੀ
ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ੂਯਾ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦਾ। ਸੰ ਤ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੰ ਬਿ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹ। ੁਯਫਾਣੀ ਇਸਦਾ ਵਸਧਾ ੁਯਭਾਣ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹ। ਬਤ ਏਫੀਯ ਜੀ, ਬਤ
ਨਾਭਦਿ ਦਾ ਹਿਾਰਾ ਦ ਏ ਸੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਜ ਭਨੁ ਐ ਰਬੂ
ਦੀ ਬਾਰ ਤਾਂ ਏਯਦ ਹਨ ਯ ਸੰ ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਣ (ਚੀਨ) ਸਏਦ ਉਹ ਏਿਰ ਅੰ ਵਨਹਆਂ ਿਾਂ
ਹੀ ਟਟਰ ਭਾਯਦ ਹਨ, ਬਤੀ ਏਯਨ ਿਾਰ ਬਤਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਬਿੰ ਤ ਜਾਂ ਰਬੂ
ਵਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ।53 ਇਏ ਜਹਾ ਹਯ ਏਫੀਯ ਜੀ ੁਯਭਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਵਜਿੇਂ ੜ ਜਾਂ
ਫਯਤਨ ਵਫਨਾਂ ਾਣੀ ਨਹੀ ਠਹਯ ਸਏਦਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਏਸਾਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਜਭੀਨ ਨਹੀਂ ਫੀਜੀ ਜਾ
ਸਏਦੀ, ਸੂਤਯ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਭਣਏ ਨਹੀਂ ਯ ਜਾ ਸਏਦ, ੁੰ ਡੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ੰ ਢ ਨਹੀਂ ਾਈ ਜਾ
ਸਏਦੀ, ਵਜਿੇਂ ਭਾਂ ਵਉ ਦ ਭਰ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਫਚਾ ਜਨਭ ਨਹੀਂ ਰ ਸਏਦਾ, ਾਣੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ
ਏੜ ਨਹੀਂ ਧਤ ਜਾ ਸਏਦ, ੜ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਸਿਾਯ ਨਹੀਂ ਅਐਿਾ ਸਏਦਾ, ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਸਾਧੂ,
ਸੰ ਤ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੀ।54 ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ ਅਫਤੁ

52

ਏਈ ਜਨਭ ਬ ਏੀਟ ਤੰ ਾ ।। ਏਈ ਜਨਭ ਾਜ ਭੀਨ ਏੁਯੰਾ ।।
ਏਈ ਜਨਭ ੰ ਐੀ ਸਯ ਹਇ ।। ਏਈ ਜਨਭ ਹਿਯ ਵਫਰਐ ਜਇ ।।
ਵਭਰੁ ਜਦੀਸ ਵਭਰਨ ਏੀ ਫਯੀਆ ।। ਵਚੰ ਯਏਾਰ ਇਹ ਦਹ ਸੰ ਜਯੀਆ ।।...
ਸਾਧਸੰ ਵ ਬਇ ਜਨਭੁ ਯਾਵਤ ।। ਏਵਯ ਸਿਾ ਬਜੁ ਹਵਯ ਹਵਯ ੁਯਭਵਤ ।।
ਉੜੀ ੁਆ ਯਯੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 176

53

ਢੂੰ ਢਤ ਡਰਵਹ ਅੰ ਧ ਵਤ ਅਯੁ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ ਸੰ ਤ ।।
ਏਵਹ ਨਾਭਾ ਵਏਉ ਾਈ ਵਫਨੁ ਬਤਹੁ ਬਿੰ ਤੁ ।।।।
ਸਰ ਏ, ਏਫੀਯ ਜੀ, ੰ ਨਾ 1377

54

ਏੁੰ ਬ ਵਫਨਾ ਜਰੁ ਨਾ ਟੀਏਾਿ ।। ਸਾਧੂ ਵਫਨੁ ਸ ਅਫਤੁ ਜਾਿ ।।...
ਜਸ ਹਰਹਯ ਵਫਨਾ ਵਜਭੀ ਨਹੀ ਫਈ ।। ਸੂਤ ਵਫਨਾ ਏਸ ਭਣੀ ਯਈ ।।
ੁੰ ਡੀ ਵਫਨੁ ਵਏਆ ੰ ਵਠ ਚੜਹਾਈ ।। ਸਾਧੂ ਵਫਨੁ ਤਸ ਅਫਤੁ ਜਾਈ ।।
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ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਤੀ ਯਵਹਤ, ਭੁਏਤੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ। ਸ ਬਤ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਯਣਾਂ
ਸਵਹਤ ਏਥਨ ਨੂੰ ਵਸਧ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਥ ਏਈ ਹਯ ਅਯਥ ਰਾਣ ਦੀ ੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਿੀ ਐਤਭ
ਏਯ ਵਦਤੀ ਹ ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਆਭ ਤਯ ਤ ਅਯਥਾਂ ਦ ਅਨਯਥ ਏਯਏ ਅਸਰੀਅਤ ਛੁਾਣ ਦੀ
ਏਵਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
ਬਤ ਏਫੀਯ ਹੀ ਨਹੀਂ, ੁਯੂ ਸਾਵਹਫਾਨ ਨੇ ਿੀ ਫੜ ਸੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ
ਸਚਾਈ ਵਫਆਨ ਏੀਤੀ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ੁਯਭਾਇਆ ਹ ਵਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਤ
ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਾਥ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤ ਭਨੁਐ ਦਾ ਸਯੀਯ ਵਿਏਾਯਾਂ ਦੀ ਭਰ
ਨਾਰ ੰ ਦਾ ਹੀ ਯਵਹੰ ਦਾ ਹ।55 ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਹੀ ਵਭਸਾਰ ਦ ਏ ਰ
ਸਾ ਏੀਤੀ ਹ ਵਏ ਜਦੋਂ ਭਯ ਭਸਤਏ ਉਤ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਣਾ ਹਥ ਯਵਐਆ ਤਾਂ ਭਨੰ ੂ ਭੁਏਤੀ
ਰਾਤ ਹਈ।56 ਆ ਜੀ ੁਯਭਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਭੈਂ ਉਸਦੀ ਬਾਰ ਏਯਵਦਆਂ ਏਯਵਦਆਂ ਇਹ
ਖ਼ਫਯ ਸੁਣ ਰਈ ਹ ਵਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਏਈ ਿੀ ਜੀਿ ਾਯ ਨਹੀਂ ਰੰ ਸਏਦਾ।57
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਹਯ ਏਈ ਯਸਤਾ ਰਬੂ ਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਸ਼ਏ ਵਏਸ ਿੀ
ਦਿੀ ਦਿਤ ਦੀ ਉਾਸ਼ਨਾ ਏਯ ਰਈ, ਉਹ ਰਬੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਭਰਾ ਸਏਦ, ਵਏਉਂਵਏ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਆ ਹੀ ਰਬੂ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਦੀ ਏਾਭਨਾ ਯਐਦ
ਹਨ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਦਾ ਏਥਨ ਹ ਵਏ ਸ਼ੰ ਏਯ, ਨਾਯਦ, ਸ਼ਸਨਾ ਅਤ ਏਈ ਭੁਨੀ
ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਹੀ ਐਾਵਹਸ਼ ਯਐਦ ਹਨ।58 ਇਏ ਜਹਾ ਹਯ ਏਥਨ ਹ ਵਏ ਦਿਵਤਆਂ ਨੇ
ਵਜਤਨੇ ਿੀ ਤੀਯਥ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਵਤ ਏੀਤ ਹ ਹਨ ਉਹ ਸਾਯ ਤੀਯਥ ਸੰ ਤ ਦੀ ਚਯਨ ਧੂੜ
ਦੀ ਤਾਂ ਯਐਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਏਈ ਸੰ ਤ, ਸਾਧੂ ਵਭਰਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੜ ਭਸਤਏ ਤ
ਰਾਉਂਦ ਹਨ।59 ਦਿੀ ਦਿਤ ਆ ਭੁਏਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਭੁਏਤੀ ਦ ਦਾਤ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹ
ਸਏਦ। ਰਬੂ ਰਾਤੀ ਵਸਯ ਭਨੁ ਐੀ ਜਾਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰ ਬਿ ਹ। ਇਸ ਏਯਏ ਦਿਤ ਿੀ ਇਸ
ਦਹੀ ਨੂੰ ਰ ਚਦ ਹਨ:
ਇਸ ਦਹੀ ਏਉ ਵਸਭਯਵਹ ਦਿ॥
ਜਸ ਭਾਤ ਵਤਾ ਵਫਨੁ ਫਾਰੁ ਨ ਹਈ ।। ਵਫੰ ਫ ਵਫਨਾ ਏਸ ਏਯ ਧਈ ।।
ਯ ਵਫਨਾ ਏਸ ਅਸਿਾਯ ।। ਸਾਧੂ ਵਫਨੁ ਨਾਹੀ ਦਯਿਾਯ ।।
ੋਂਡ, ਏਫੀਯ ਜੀ, ੰ ਨਾ 872
55

ਵਫਨੁ ਸਾਧ ਨ ਾਈ ਹਵਯ ਏਾ ਸੰ ੁ ।। ਵਫਨੁ ੁਯ ਭਰ ਭਰੀਨ ਅੰ ੁ ।।
ਫਸੰ ਤ ਭ. , ੰ ਨਾ 1169

56

ਜਉ ਸਾਧੂ ਏਯੁ ਭਸਤਵਏ ਧਵਯ ਤਫ ਹਭ ਭੁਏਤ ਬ ।।

57

ਐਜਤ ਐਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸਇ ।। ਸਾਧ ਸੰ ਵਤ ਵਫਨੁ ਤਵਯ ਨ ਏਇ ।।

58

ਸੰ ਏਯੁ ਨਾਯਦੁ ਸਐਨਾ ਭੁਵਨ ਧੂਵਯ ਸਾਧੂ ਏੀ ਰ ਚੀਜ ।।

59

ਵਜਤਨੇ ਤੀਯਥ ਦਿੀ ਥਾ ਸਵਬ ਵਤਤਨੇ ਰ ਚਵਹ ਧੂਵਯ ਸਾਧੂ ਏੀ ਤਾਈ ।।
ਹਵਯ ਏਾ ਸੰ ਤੁ ਵਭਰ ੁਯ ਸਾਧੂ ਰ ਵਤਸ ਏੀ ਧੂਵਯ ਭੁਵਐ ਰਾਈ ।।

15

ਉੜੀ ਭਾਰਾ ਭ., ੰ ਨਾ 214
ਆਸਾ ਭ. , ੰ ਨਾ 373
ਏਵਰਆਨ ਭ. , ੰ ਨਾ 1326

ਭਰਾਯ ਭ. , ੰ ਨਾ 1263

ਸ ਦਹੀ ਬਜੁ ਹਵਯ ਏੀ ਸਿ॥

ਬਯਉ ਏਫੀਯ ਜੀ, ੰ ਨਾ 1159

ਇਸ ਜਨਭ ਵਿਚ ਹੀ ਭਨੁ ਐ ਰਬੂ ਰਾਤੀ ਏਯ ਏ ਸੰ ਤ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹ ਸਏਦਾ ਹ।
ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਸੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਿਚ ਦਵਸਆ ਹ ਵਏ ਧਯਭ ਰੰ ਥ,
ਫਰਹਭਾ, ਸ਼ੰ ਏਯ ਆਵਦ ਏਈ ਦਿੀ ਦਿਤ ਯਭਸ਼ਯ ਦਾ ਅੰ ਤ ਨਹੀਂ ਾ ਸਏਦ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਾਵਹਫ ਦ ਬਦ ਫਾਯ ਏੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਤਾ। ਏਿਰ ਸੰ ਤ ਹੀ ਅਵਜਹਾ ਜਾਣਦ
ਹਨ।60 ਬਤ ਨਾਭਦਿ ਜੀ ਨੇ ਫਹੁਤ ਸੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦਾਂ ਵਿਚ ਸਭਝਾਇਆ ਹ ਅਤ ਅਵਜਹੀ
ੂਜਾ ਦ ਵਸਵਟਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫਯਦਾਯ ਿੀ ਏੀਤਾ ਹ। ਜ ਭਨੁਐ ਬਯੋਂ ਦੀ ਅਯਾਧਨਾ ਏਯਦਾ ਹ ਉਹ
ਬਯੋਂ ਿਯਾ ਹੀ ਬੂਤ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਜ ਸੀਤਰਾ ਨੂੰ ਅਯਾਧਨਾ ਏਯਦਾ ਹ ਉਹ ਉਸ ਿਾਂ ਹੀ
ਐਤ ਦੀ ਸਿਾਯੀ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਸੁਆਹ ਉਡਾਂਦਾ ਹ। ਜ ਭਨੁਐ ਵਸ਼ਿ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ ਉਹ
ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਵਸ਼ਿ ਦਾ ਯੂ ਧਾਯ ਏ ਫਰਦ ਉਤ ਚੜਹ ਏ ਡੰ ਬਯੂ ਿਜਾਉਂਦਾ ਹ। ਜ ਭਨੁ ਐ
ਾਯਫਤੀ ਦੀ ੂਜਾ ਏਯਦਾ ਹ ਉਹ ਭਨੁਐ ਤੋਂ ਯਤ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਅਐੀਯ ਤ ਬਤ ਜੀ
ਬਿਾਨੀ ਤ ਵਿਅੰ  ਏਸਦ ਹ ਉਸਤੋਂ ੁਛਦ ਹਨ ਵਏ ਹ ਬਿਾਨੀ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁਢ ਅਐਿਾਉਂਦੀ ਹ
ਯ ਆਣ ਬਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਏਤੀ ਦਣ ਦ ਸਭੇਂ ਵਏਥ ਛੁ ਜਾਂਦੀ ਹ? ਬਾਿ ਭੁਏਤੀ ਬਿਾਨੀ ਏਰ
ਿੀ ਨਹੀਂ।61
ਏਈ ਤੀਯਥ ਅਸਥਾਨ ਸੰ ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰ ਸਏਦਾ। ਵਏਸ ਤੀਯਥ ਅਸਥਾਨ ਤ
ਨਹਾ ਏ, ਭਥ ਯੜ ਏ ਭੁਏਤੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੀ। ਸੰ ਤ ਹੀ ਅਸਰ ਤੀਯਥ ਹੁੰ ਦਾ
ਹ। ਸੰ ਤ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਏਯਿਾ ਸਏਦਾ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ
ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਦਾ ਏਥਨ ਹ ਵਏ ਸੰ ਤ ਯੂੀ ਸਯਿਯ ਵਿਚ ਨਹਾ ਏ ਹੀ ਯਭਤੀ ਵਭਰਦੀ
ਹ।62 ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁ ਸਾਯ ਸਾਧੂ ੁਯੂ ਦ ਅੰ ਵਭਰਤ ਯੂੀ ਵਆਨ ਸਯਿਯ ਵਿਚ
ਨਹਾਉਣ ਨਾਰ ਸਬ ਤਯਹਾਂ ਦ ਵਏਰਵਿਐ, ਾ ਐਤਭ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।63 ਇਥ ਇਹ ਰ ਸਾ
ਏਯਨੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹ ਵਏ ‘ਯਾਭਦਾਸ ਸਯਿਯ ਨਾਤ’ ਦ ਅਯਥ ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭ ਦਾਸ ਜੀ ਦ
60

ਭਵਹਭਾ ਨ ਜਾਨਵਹ ਫਦ ।। ਫਰਹਭ ਨਹੀ ਜਾਨਵਹ ਬਦ ।।...
ਸੰ ਏਯਾ ਨਹੀ ਜਾਣਵਹ ਬਿ ।। ਐਜਤ ਹਾਯ ਦਿ ।।
ਦਿੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਯਭ ।। ਸਬ ਊਵਯ ਅਰਐ ਾਯਫਰਹਭ ।।
ਸੰ ਤਨ ਏੀ ਸੁਵਣ ਸਾਚੀ ਸਾਐੀ ।। ਸ ਫਰਵਹ ਜ ਐਵਹ ਆਐੀ ।।

61

ਯਾਭਏਰੀ ਭ. , ੰ ਨਾ 894

ਬਯਉ ਬੂਤ ਸੀਤਰਾ ਧਾਿ ।। ਐਯ ਫਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਯੁ ਉਡਾਿ ।।...
ਵਸਿ ਵਸਿ ਏਯਤ ਜ ਨਯੁ ਵਧਆਿ ।। ਫਯਦ ਚਢ ਡਉਯੂ ਢਭਏਾਿ ।।...
ਭਹਾ ਭਾਈ ਏੀ ੂਜਾ ਏਯ॥ ਨਯ ਸ ਨਾਵਯ ਹਇ ਅਉਤਯ॥

62

ਸੰ ਤ ਸਯਿਯ ਨਾਿ ।। ਸ ਜਨੁ ਯਭਵਤ ਾਿ ।।

63

ੁਯ ਸਾਧੂ ਅੰ ਵਭਰਤ ਵਆਨ ਸਵਯ ਨਾਇਣੁ ।।
ਸਬ ਵਏਰਵਫਐ ਾ  ਿਾਇਣੁ ।।

ੋਂਡ, ਨਾਭਦਿ ਜੀ, ੰ ਨਾ 874
ਸਯਵਠ ਭ. , ੰ ਨਾ 623

ਬਯਉ ਭ. , ੰ ਨਾ 1133
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ਅੰ ਵਭਰਤਸਯ ਿਾਰ ਸਯਿਯ ਨਾਰ ਨਹੀਂ। ੁਯਫਾਣੀ ਦਾ ਇਏ ਖ਼ਾਸ ਵਿਆਏਯਣ ਹ। ਇਏ ਿਾਚਏ

ਂ ੜ ਰਦੀ ਹ। ਜ ‘ਯਾਭਦਾਸ’ ਦ ‘ਸ’ ਨੂੰ ਏ
ਂ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ
ਨਾਂਿ ਦ ਆਐਯੀ ਅਐਯ ਨੂੰ ਏ
ਇਏ ਿਚਨ ਹਣਾ ਸੀ ਬਾਿ ‘ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ’ ਨੂੰ ਸੰ ਫਧਨ ਹ ਸਏਦਾ ਹ ਯ ਹੁਣ ਇਹ
ਫਹੁਿਚਨ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਏ ਹੀ ਸਨ। ਸ ਇਥ ਯਾਭ ਦਾਸ ਦਾ ਅਯਥ ਹ
ਯਾਭ ਦ ਦਾਸ, ਬਾਿ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਤ, ਸੰ ਤ ਜਨ। ਯਾਭਦਾਸ ਸਯਿਯ ਦਾ ਅਯਥ ਉਹ
ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦੀਆਂ ਅ ਦੀਆਂ ੰ ਏਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਸ਼ਟ ਏਯਦ ਹਨ। ‘ਸਾਧ ਸੰ ਵ ਭਰੁ ਰਾਥੀ
।। ਾਯ ਫਰਹਭ ਬਇ ਸਾਥੀ।।’ ਸ ਇਥ ਿੀ ਸਸ਼ਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਵਏ ਯਾਭ ਦਾਸ ਦਾ ਅਯਥ
ਸਾਧ ਸੰ ਤ ਹ, ਉਸ ਦ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ, ਸੰ ਤਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ। ਇਹ ਅਯਥ 63 ਨੰਫਯ ਅਤ
64 ਨੰਫਯ ੁਟਨਟ ਦੀਆਂ ੰ ਏਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਸਸ਼ਟ ਹ ਯਹ ਹਨ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ
ਇਏ ਹਯ ਥਾਂ ਤ ਿੀ ਦਸ ਯਹ ਹਨ ਵਏ ਵਏਸ ਤੀਯਥ ਆਵਦ ਸੰ ਜਭਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਂ ਉਸ ਦੀ
ਰਾਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।64 ਅਤ ਸਾਧੂ ਹੀ ਤੀਯਥ ਫਣਾਉਂਦ ਹਨ। ਵਜਥ
ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤੀਯਥ ਹੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ।65
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਜਨਾਂ ਨੇ ਿੀ ਏੀਤੀ, ਸਾਧੂ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਏੀਤੀ। ਇਵਤਹਾਸ
ਿਾਹ ਹ ਬਤਾਂ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਰ ਰਾਤ ਏੀਤਾ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਹਫ
ਇਸ ਏਥਨ ਦੀ ਿਾਹੀ ਵਦੰ ਦ ਹਨ ਵਏ ਜ ਿੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਯਣ ਵਿਚ , ਾਯ ਹ  ਚਾਹ
ਉਹ ਐਤਯੀ ਸੀ, ਫਰਾਹਭਣ, ਸ਼ੂਦਯ, ਿਸ਼ ਜਾਂ ਚੰ ਡਾਰ। ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਬਤ ਨਾਭਦਿ, ਜਦਿ,
ਏਫੀਯ, ਵਤਰਰਚਨ, ਯਵਿਦਾਸ, ਧੰ ਨਾ, ਸਣ, ਇਹ ਸਾਯ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਯਣ  ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੰ
ਾ ।66 ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ੰ ਏਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਫਰਏੁਰ ਸਾ ਹ
ਜਾਂਦਾ ਹ ਵਏ ਇਨਹਾਂ ਸਾਯ ਬਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਯਣ  ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਏੀਤੀ ਹ ਨਾਂ ਵਏ
ਵਏਸ ਹਯ ਤਯੀਏ ਨਾਰ। ਸ ਭੂਯਤੀ ੂਜਾ ਦੀਆਂ ਭਨੜਤ ਸਾਐੀਆਂ ਫਰਾਹਭਣੀਿਾਦੀ ਰ ਐਏਾਂ
ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਨਾਰ ਜੜ ਵਦਤੀਆ। ਧੰ ਨਾ ਜੱ ਟ ਫਾਯ ਿੀ ਵਸਧਾ ੁਯੂ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਵਰਵਐਆ ਹ। ਵਯ
ਿੀ ਇਹ ਏਵਹਣਾ ਵਏ ਧੰ ਨੇ ਨੇ ਥਯ ਵਿਚ ਯੱ ਫ ਰਬ ਵਰਆ, ੁਯਭਵਤ ਦੀ ਯ ਉਰੰਣਾ ਹ।
ਧੰ ਨਾ ਜੱ ਟ ਆਣੀ ਫਾਣੀ ਵਿਚ ਆਣ ਫਾਯ ਵਰਐਦਾ ਹ ਵਏ ਧੰ ਨੇ ਨੇ ਰਬੂ ਯੂੀ ਧਨ ਾ ਵਰਆ
ਹ, ਸੰ ਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤ ਏਯ ਏ।67 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਬਤ ਨਾਭਦਿ ਫਾਯ ਿੀ ਇਹ ਰ ਫਹੁਤ

64

ਤੀਯਥ ਿਯਤ ਰਐ ਸੰ ਜਭਾ ਾਈ ਸਾਧੂ ਧੂਵਯ ।।

65

ਵਜਥ ਜਾਇ ਬਤੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਿਣਾ ।।

66

ਸਾਧੂ ਸਯਵਣ ਯ ਸ ਉਫਯ ਐਤਰੀ ਫਰਾਹਭਣ ਸੂਦੁ ਿਸੁ ਚੰ ਡਾਰੁ ਚੰ ਡਈਆ ।।

ਵਸਯੀ ਯਾੁ ਭ. , ੰ ਨਾ 48
ਪੁਨਹ ਭ. , ੰ ਨਾ 1363

ਨਾਭਾ ਜਦਉ ਏੰ ਫੀਯੁ ਵਤਰਰਚਨ ਅਉਜਾਵਤ ਯਵਿਦਾਸੁ ਚਵਭਆਯ ਚਭਈਆ ।।
ਜ ਜ ਵਭਰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰ ਵਤ ਧੰ ਨੁ ਧੰ ਨਾ ਜਟੁ ਸਣੁ ਵਭਵਰਆ ਹਵਯ ਦਈਆ ।।
ਵਫਰਾਿਰ ਭ. . ੰ ਨਾ 835
67

ਧੰ ਨੈ ਧਨੁ ਾਇਆ ਧਯਣੀਧਯੁ ਵਭਵਰ ਜਨ ਸੰ ਤ ਸਭਾਵਨਆ ।।
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ਰਚਰਤ ਹ ਵਏ ਉਸਨੇ ਥਯ ਦ ਫੁਤ ਅ ਅਯਾਧਨਾ ਏਯਏ ਉਸਨੂੰ ਾ ਵਰਆ ਅਤ ਦੁਧ
ਵਆਇਆ। ਜਦਵਏ ਫਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਉਰਟ ਿਾਹੀ ਦ ਯਹੀ ਹ। ਬਤ ਨਾਭਦਿ ਜੀ ਦਸ
ਯਹ ਹਨ ਵਏ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸੰ ਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਵਏਯਾ ਸਦਏਾ ਹਯੀ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਏੀਤ ਹਨ:
ਸੰ ਤਹ ਏ ਯਸਾਵਦ ਨਾਭਾ ਹਵਯ ਬਟੁਰਾ॥

ਆਸਾ (ਨਾਭਦਿ ਜੀ), ੰ ਨਾ 486

ਬਤ ਨਾਭਦਿ ਜੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਏ ਏਵਹ ਵਦਤਾ ਹ ਵਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਾਂ ਬਤਾਂ ਦ ਿਸ ਵਿਚ
ਹ, ਵਜਸ ਏਯਏ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਬਤ ਦੀ ਐਾਤਯ ਨਯਵਸੰ  ਦਾ ਯੂ ਿੀ ਧਯ ਵਰਆ ਅਤ
ਆਣ ਬਤ ਨੂੰ ਵਦਤ ਫਚਨ ਐਾਤਯ, ਯਾਜਾ ਫਰ ਦ ਦੁਆਯ ਤ ਅਜ ਤਏ ਐਰ ਤਾ ਹਇਆ
ਹ:
ਬਤ ਹਵਤ ਭਾਵਯ ਹਯਨਾਐਸੁ ਨਯਵਸੰ  ਯੂ ਹਇ ਦਹ ਧਵਯ॥
ਨਾਭਾ ਏਹ ਬਤ ਫਵਸ ਏਸਿ ਅਜਹੂੰ ਫਵਰ ਏ ਦੁਆਯ ਐਯ॥
ਭਾਯੂ (ਨਾਭਦਉ ਜੀ), ੰ ਨਾ 1105

ਇਸ ਰ ਦੀ ਿਾਹੀ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਿੀ ਬਯੀ ਹ:
ਤੂ ਬਤਾ ਏ ਿਵਸ ਬਤਾ ਤਾਣੁ ਤਯਾ॥

(ਯਾਭਏਰੀ ਏੀ ਿਾਯ ਭ: ) ੰ ਨਾ 962

ਅੋਂ ਬਤ ਨਾਭਦਿ ਜੀ ੁਯਭਾਨ ਏਯਦ ਹਨ ਵਏ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਯਾਧਨਾ ਏੀਤੀ ਹ ਜ
ਨਾਂ ਭੰ ਦਯ ਵਿਚ ਹ ਨਾਂ ਭਸੀਤ ਵਿਚ।68 ਫੁਤ ੂਜਾ ਤੋਂ ਰਬੂ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰ ਫਾਯ ਸਰੀ ੁਯੂ
ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਰਤਐ ਵਨਯਣਾ ਵਦੰ ਦ ਹ ੁਯਭਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਜ ਭਨੁ ਐ ਥਯ ਦੀ ਭੂਯਤੀ
ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦਿ ਏਿਰ ਏਵਹਣ ਭਾਤਯ ਹੀ ਫਰ ਿੀ ਵਦੰ ਦ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਯੀ ਾਰਣਾ
ਵਿਅਯਥ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਜ ਭਨੁ ਐ ਥਯ ਦੀ ਭੂਯਤੀ ਦ ਯੀ ੈਂਦ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੀ ਸਾਯੀ

ਾਰਣਾ ਅਜਾਈ ਂ ਬਾਿ ਵਿਅਯਥ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਇਹ ੰ ਏਤੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਯਉ ਯਾ ਵਿਚ
ਏਫੀਯ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਵਿਚ ਆਣਾ ਸ਼ਫਦ ਯਰਾ ਏ ਦਯਜ ਏੀਤੀਆ। 69 ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ
ਸਾਵਹਫ ਿੀ ਇਸ ਰ ਦੀ ਿਾਹੀ ਦ ਯਹ ਹਨ ਵਏ ਧੰ ਨਾ ਜਟ ਅਤ ਫਾਰਭੀਏ ਡਾਏੂ, ਸੰ ਤ ਦੀ
ਸੰ ਤ ਨਾਰ ਬਾਿ ੁਯਭੁਐ ਹ ਏ ਾਯ ਉਤਯ।70
ਸੰ ਤ ਦੀ ਸੰ ਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਾਯ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ। ਯ ਸੰ ਤ ਦੀ ਸੰ ਤ ਿੀ
ਵਨਸਚ ਨਾਰ ਹੀ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ੁਯਫਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜ਼ਯ ਦ ਏ
ਏਹੀ ਈ ਹ। ਏੀ ਏਿਰ ੁਯਫਾਣੀ ੜਹਨ ਨਾਰ, ਾਠ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੁ ਐ ਆਣ ਰਮਜਨ
ਤਏ ਹੁੰ ਚ ਸਏਦਾ ਹ? ਇਹ ਰਸ਼ਨ ਅਜ ਏਰ ਆਭ ਵਸਐ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰ ਫਦਾ ਹ। ਆਭ ਏਯਏ
68

ਨਾਭ ਸਈ ਸਵਿਆ ਜਹ ਦਹਯ
ੁ ਾ ਨ ਭਸੀਵਤ ।।

69

ਜ ਾਥਯ ਏਉ ਏਹਤ ਦਿ ।। ਤਾਏੀ ਵਫਯਥਾ ਹਿ ਸਿ ।।

ਜ ਾਥਯ ਏੀ ਾਈ ਂ ਾਇ ।। ਵਤਸ ਏੀ ਾਰ ਅਜਾਈ ਂ ਜਾਇ ।।

70

ਵਫਰਾਿਰੁ ੌਂਡ, ਨਾਭਦਿ ਜੀ, ੰ ਨਾ 875

ਭ. , ੰ ਨਾ 1160

ਧੰ ਨਾ ਜਟੁ ਫਾਰਭੀਏੁ ਫਟਿਾਯਾ ੁਯਭੁਵਐ ਾਯ ਇਆ ।।
ਭਾਯੂ ਭ. , ੰ ਨਾ 995

18

ਇਸਦਾ ਉਤਯ ਿੀ ਰਤ ਹੀ ਵਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ੁਯਫਾਣੀ ਹੀ ੁਯੂ ਹ, ਇਸ ਤਥ ਨੂੰ ਤੜ
ਭਯੜ ਏ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਆਭ ਰਚਰਤ ੰ ਏਤੀਆਂ ਝੱ ਟ ੜ ਰਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯ ਏਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦਾ ਵਏ ਫਾਣੀ ਏੀ ਹ, ਇਹ ਵਏਸਦੀ ੁਯੂ ਹ, ਵਏਿੇਂ ੁਯੂ ਹ। ਇਹ
ਰਸ਼ਨ ਸਬ ਤੋਂ ਿਧ ਵਸਐ ਧਯਭ ਦ ਅਨੁ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਤ ਸਭਝ ਜਾਂਦ ਹਨ।
ਵਜ਼ਆਦਾਤਯ, ਫਾਣੀ ੁਯੂ ਦਾ ਰਚਾਯ ਅਜਏ ਯੂ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਰ ਏਾਂ ਨੇ ਏੀਤਾ ਹ ਜ ਨਾਭਬਤੀ ਤੋਂ ਸਐਣ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜ ਇਸ ਦੀ ਭਵਹਭਾ ਨੂੰ ਸਭਝ ਨਹੀਂ ਸਏ। ੁਯਫਾਣੀ ਦਾ ਹੁ
ਨਾਰ ਿਾਚਨ ਿੀ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ। ਏਿਰ ਾਠ ਏਯਏ ਚਾਹ ਸਾਯਾ ੁਯੂ ਰੰ ਥ ਸਾਵਹਫ ੜਹ ਵਰਆ
ਹਿ ਯ ਸਭਝ ਨਹੀਂ, ਵਏ ਏੀ ਵੜਹਆ ਹ। ਬਾਿ ਨਹੀਂ ਸਭਵਝਆ, ਇਸਦਾ ਤਤ ਨਹੀਂ ਏਵਢਆ।
ਵਜਸ ਏਰ ਆਣ ਾਸ ਏੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਉਹ ਇਹੀ ਸਭਝਦਾ ਹ ਵਏਧਯ ਏੁਝ ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰ ਨਹੇ ਨੂੰ ਯੰ ਾਂ ਦੀ ਏੀ ਸਭਝ! ਸੰ ਤ, ਬਤ ਦੀ ਿਵਡਆਈ ਹਯ ਭਨੁਐ ਨਹੀਂ ਸਭਝ ਸਏਦਾ।
ਫਾਣੀ ਏੀ ਹ? ਫਾਣੀ ਦ ਚਾਯ ਯੂ ਹਨ। ਸਬ ਤੋਂ ਵਹਰ ਉਹ ਫਾਣੀ ਹ ਜ ਅਏਾਰ
ੁਯਐ ਦਾ ਹੁਏਭ ਹ। ਇਹ ਹੁਏਭ, ਅਨਹਤ ਸਫਦ ਹ। ਇਹ ਸਫਦ, ਨਾ ਏੰ ਨਾਂ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ
ਸਏਦ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਭਝ ਸਏਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਯ ਥਾਂਈ ਭਜੂਦ ਹ, ਸਯਿ ਵਿਆਏ ਹ ਇਸਨੂੰ
ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਏਵਹੰ ਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਦ (ਸ਼ਫਦ) ਇਏ-ਯਸ ਬਾਿ ਰਾਤਾਯ ਆਣ ਅਸਰ
ਯ, ਬਾਿ, ਸੁੰ ਨ ਰਬੂ (ਾਯਫਰਹਭ) ਵਿਚ ਵਟਵਏਆ ਯਵਹੰ ਦਾ ਹ, ਵਤੰ ਨਾਂ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਜ ਵਤ ਫਾਯ
ਇਹ ਸਫਦ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹ। ਇਸਨੂੰ , ਇਸ ਅਨਹਦ ਫਾਣੀ ਨੂੰ , ਵਏਸ ਵਿਯਰ ੁਯਭੁਐ ਨੇ ਹੀ
ਜਾਵਣਆ ਹ, ਵਏਸ ਵਿਯਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਯਾਜ਼ ਸਭਵਝਆ ਹ। ਨਾਨਏ ਸਚ ਆਐਦਾ ਹ ਵਏ ਜ
ਇਸਦ ਯੰ  ਵਿਚ ਯੰ ਵਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਉਸਦਾ ਇਹ ਯੰ  ਏਦ ਨਹੀਂ ਉਤਯਦਾ।71 ਇਸ ਸਫਦ ਦਾ
ਵਜ਼ਏਯ ਇਸ ਫਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਸਾਵਹਫ ਵਹਰ ਏਯਦ ਹ ਏਵਹੰ ਦ ਹਨ, ‘ਸਫਦੁ
ੁਯੂ ਸੁਯਵਤ ਧੁਵਨ ਚਰਾ ।।’ ਇਥ ਆ ਏ ਉਯ ਵਦਤੀ ਵਿਆਵਐਆ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਦ ਵਦੰ ਦ
ਹਨ ਵਏ ਵਏਹੜਾ ਸਫਦ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਸਾਵਹਫ ਦਾ ੁਯੂ ਸੀ। ਇਥ ਸਸ਼ਟ ਹ ਵਆ ਵਏ
ਉਹ ਅਨਹਦ ਸਫਦ ਸਰੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਸਾਵਹਫ ਦਾ ੁਯੂ ਸੀ। ਯ ਇਹ ਬਾਈ ਰਵਹਣਾ ਜੀ ਦਾ
ੁਯੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਰਵਹਣਾ ਜੀ ਦਾ ੁਯੂ ਤਾਂ ਸਫਦ ਦਾ ਚਰਾ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ! ਸਰੀ
ੁਯੂ ਅੰ ਦ ਸਾਵਹਫ ਦਾ ੁਯੂ ਸਫਦ ਫਣ ਵਆ। ਸਾਡੀ ਅਿਸਥਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਵਹਣਾ ਜੀ ਦ
ਨੇੜ ਤੜ ਿੀ ਨਹੀਂ, ਵਯ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਅਿਸਥਾ ਨਹੀ ਵਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਵਹਣ ਦੀ ਜੁਯਅਤ
ਏਯੀ ਵਏ ਸਾਡਾ ੁਯੂ, ਸਫਦ ਹ। ਸਫਦ ਨੂੰ ੁਯੂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਇਏ ਅਿੱ ਸਥਾ ਤਏ ੁਜਣਾ
71

ਸੁ ਸਫਦੁ ਵਨਯੰ ਤਵਯ ਵਨਜ ਵਯ ਆਛ ਵਤਰਬਿਣ ਜਵਤ ਸੁ ਸਫਵਦ ਰਹ ।।
ਅਨਹਦ ਫਾਣੀ ੁਯਭੁਐ ਜਾਣੀ ਵਫਯਰ ਏ ਅਯਥਾਿ ।।
ਨਾਨਏੁ ਆਐ ਸਚੁ ਬਾਐ ਸਵਚ ਯ ਯੰ ੁ ਏਫਹੂ ਨ ਜਾਿ ।।
ਯਾਭਏਰੀ ਭ. , ਵਸਧ ਵਸਟ, ੰ ਨਾ 945
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ੈਂਦਾ ਹ। ਉਹ ਅਿੱ ਸਥਾ ਸਾਧੂ ਸੰ ਵਤ ਅਤ ਵਸਭਯਣ ਏਯਦ ਏਯਦ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਵਏਯਾ ਬਵਯਆ
ਹੱ ਥ ਵਸਯ ਤ ਯਐ ਵਦੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਵਏਧਯ ਜਾ ਏ ਸਫਦ ੁਯੂ ਦੀ ਅਿੱ ਸਥਾ ਰਾਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।
ਸਾਡਾ ੁਯ,ੂ ਸਫਦ ਵਏਿੇਂ ਹ ਸਏਦਾ ਹ ? ਸਾਡ ਰਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦੀ ਵਏਰਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ
ਉਹ ਸਫਦ ਅਭ ਅਤ ਅਹੁੰ ਚ ਹ। ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਅਨੁ ਸਾਯ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ
ਨੇ ਇਹ ਐਡ ਯਚੀ ਹਈ ਹ। ਉਸਨੇ ਅਨਹਤ ਸਫਦ ਦੀ ਯਚਨਾ ਏਯ ਵਦਤੀ ਅਤ ਭਨਭੁਐਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਸਝੀ ਨਾ ਦ ਏ ਵਸਯ ੁਯਭੁਐਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਝੀ ਵਦਤੀ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਏਾਯਣ ਉਹ
ਆ ਫਣਦਾ ਹ।72 ਉਹ ਐੰ ਡ, ਵਜਥ ਅਨਹਤ ਫਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਿਾਰ ਿਸਦ ਹਨ, ਉਹ ਫਹੁਤ
ਵਨਯਾਰਾ ਅਸਥਾਨ ਹ, ਉਥ ਏਿਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹੀ ਧੁਨ ਿਜਦੀ ਹ, ਸੁਣਦੀ ਹ। ਉਸ ਐੰ ਡ
ਵਿਚ ਏਿਰ ਸੰ ਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਐਾੜਾ ਯਚੀ ਯਐਦ
ਹਨ। ਇਸ ਅਨਹਦ ਫਾਣੀ ਦੀ ਅਿੱ ਸਥਾ ਿਾਰ ਸੰ ਤ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਯ ਅਨੰਦ, ਬਾਿ ਐੜਾ ਹੀ
ਐੜਾ ਹ, ਅਵਜਹਾ ਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਨਾਨਏ ਨੂੰ ਫਐਵਸ਼ਆ ਹ। ਸ ਇਹ ਵਸਯ ਸੰ ਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ
ਐੰ ਡ ਹ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਏਵਭਏ ਹਨ:
ਅਨਹਤ ਫਾਣੀ ਥਾਨੁ ਵਨਯਾਰਾ॥ ਤਾ ਏੀ ਧੁਵਨ ਭਹ ਾਰਾ॥॥
ਤਹ ਸਹਜ ਅਐਾਯ ਅਨੇਏ ਅਨੰਤਾ॥ ਾਯਫਰਹਭ ਏ ਸੰ ੀ ਸੰ ਤਾ॥॥
ਹਯਐ ਅਨੰਤ ਸ ਨਹੀ ਫੀਆ॥ ਸ ਯੁ ੁਵਯ ਨਾਨਏ ਏਉ ਦੀਆ॥॥
ਉੜੀ ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 186

ਅਨਹਤ ਸਫਦ

ਸ

ਸਰੀ

73

ਯ

,

,

ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਦਵਸਆ ਹ ਵਏ ਸਰੀ
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਾਵਹਫ, ਬਤ ਨਾਰ ਰਫਾਤ ਏਯਦ ਹਨ:
ਬਤ ਸੰ ਵ ਰਬੁ ਸਵਟ ਏਯਤ॥

ਯਾਭਏਰੀ ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 894

ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤਾਨ ਦੀ ਏਦ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਯੁੜ ਦ ੰ ਐਾਂ ਦਾ ਐੜਾਏ ਆਇਆ, ਬਤ
ਨਾਭਦਿ ਜੀ ਏਰ ਭਹਾਯਾਜ ਯੁੜ ਤ ਚੜਹ ਏ ਆ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬਤ ਜੀ ਨਾਰ ਇੰ ਜ ਰਫਾਤ
ਏੀਤੀ:
72

ਵਤਵਨ ਏਯਤ ਇਏੁ ਚਰਤੁ ਉਾਇਆ ।। ਅਨਹਦ ਫਾਣੀ ਸ਼ਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ।।
ਭਨਭੁਵਐ ਬੂਰ ੁਯਭੁਵਐ ਫੁਝਾਇਆ ।। ਏਾਯਣੁ ਏਯਤਾ ਏਯਦਾ ਆਇਆ ।।
ਬਯਉ ਭ. , ੰ ਨਾ 1154

॥

73

॥

॥

॥
ਸਰੀ

20

,

,

ਾਐੰ ਤਣ ਫਾਜ ਫਜਾਇਰਾ॥ ਯੁੜ ਚੜ ਵਫੰ ਦ ਆਇਰਾ॥॥
ਅਨੇ ਬਤ ਵਯ ਏੀ ਰਵਤਾਰ॥ ਯੁੜ ਚੜ ਆ ਾਰ॥॥
ਏਹਵਹ ਤ ਧਯਵਣ ਇਏਡੀ ਏਯਉ॥ ਏਹਵਹ ਤ ਰ ਏਵਯ ਊਵਯ ਧਯਉ॥॥
ਏਹਵਹ ਤ ਭੁਈ ਊ ਦਉ ਜੀਆਇ॥ ਸਬੁ ਏਈ ਦਐ ਤੀਆਇ॥੦॥
ਨਾਭਾ ਰਣਿ ਸਰ ਭਸਰ॥ ਊ ਦੁਹਾਈ ਫਛਯਾ ਭਵਰ॥੧॥
ਬਯਉ, ਨਾਭਦਿ ਜੀ, ੰ ਨਾ 1166

ਬਤ ਜੀ ਨੂੰ ੁਵਛਆ ਵਏ ਹ ਨਾਭਦਿ! ਏਵਹ ਤਾਂ ਧਯਤੀ ਟਢੀ ਏਯ ਵਦਆਂ, ਏਵਹ ਤਾਂ ੁਠੀ ਏਯ
ਵਦਆਂ, ਏਵਹ ਤਾਂ ਭਯੀ ਾਂ ਵਜਿਾ ਵਦਆਂ, ਸਬ ਦਐ ਏ ਤੀਜ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬਤ ਜੀ ਨੇ ਊ ਵਜਿਾ
ਦਣ ਨੂੰ ਏਵਹ ਵਦਤਾ।
ਦ ਇਏ ਯੂ
,

ਝ
,

,
,

ਸ

,

ਏੁ

ਸਾਯ

ਹੱ

ਸ
ਹੱ

74

74

॥

॥...
ਵਟ

॥

ਹ

21

॥

ੱ

,
,

,
,
75

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ,

ਬਤ ਏਫੀਯ ਜੀ ਰਸ਼ਨਾਤਭਏ ਢੰ  ਨਾਰ ਸਭਝਾਉਂਦ ਹਨ ਵਏ ਵਏਯਤ ਨਾਰੋਂ ਹਭਸ਼ਾਂ ਏਯਤਾ
ਿਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਵਜਿੇਂ ਫਰਹਭਾ ਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨ ਿਾਰਾ, ਫਰਹਭਾ ਤੋਂ ਿਡਾ ਹ, ਤੀਯਥ ਨੂੰ ਦਾ
ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਭਹਾਂੁਯਐ, ਤੀਯਥ ਤੋਂ ਿਡਾ ਹ, ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਧਯਭ ਰੰ ਥ ਦਾ ਯਚਨਹਾਯ ਿਡਾ ਹ:
ਫਰਹਭਾ ਫਡਾ ਵਏ ਜਾਸੁ ਉਾਇਆ॥ ਫਦੁ ਫਡਾ ਵਏ ਜਹਾਂ ਤ ਆਇਆ॥
ਏਵਹ ਏਫੀਯ ਹਉ ਬਇਆ ਉਦਾਸ॥ ਤੀਯਥੁ ਫਡਾ ਵਏ ਹਵਯ ਏਾ ਦਾਸੁ॥
ਉੜੀ (ਏਫੀਯ ਜੀ), ੰ ਨਾ 331

ਬਾਈ ੁਯਦਾਸ ਜੀ ਿੀ ਾਿਨ ਧਯਭ ਰੰ ਥਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਸਭਝਾਉਣ ਵਹਤ
ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਅਬਦ ਭਹਾਤਭਾ ਦੀ ਰ ੜ ਤ ਜ਼ਯ ਵਦੰ ਦ ਹਨ:
ਫਦ ਵਯੰ ਥ ੁਯ ਹਵਟ ਹ ਵਜਸੁ ਰਵ ਬਿਜਰ ਾਯ ਉਤਾਯਾ॥
ਸਵਤੁਯ ਫਾਝੁ ਨ ਫੁਝੀ ਵਜਚਯੁ ਧਯ ਨ ਰਬੁ ਅਿਤਾਯਾ॥
ਬਾਈ ੁਯਦਾਸ ਜੀ, ਿਾਯ-1:17

ਹੱ
।
“ਹ

!

,
ਰੰ ਥਾਂ

-

॥

॥
. ,

893-894

॥

75

॥
॥

22

. ,

306

।”76
ਜ਼ਾ
ਜ਼ਾ

ਯ

,

ਹੁੰ

ਨ,
ਯ

77

,

78

ਨੂੰ
79
80

ਅ

ਭਨੁ ਐਾਂ

ਵਏਸ

ਨੀ
ਏਈ

ਨ

,

,

ਹੀ

81

ਹਾ
ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਸਾਵਹਫ ੁਯਭਾਣ ਏਯਦ ਹਨ ਵਏ
ਸੰ ਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹ ਜ ਰਬੂ ਨੂੰ ਬਾਅ ਵਆ ਅਤ ਵਯ ਸੰ ਤ ਦ ਏਾਯਜ ਿੀ ਰਬੂ ਿਾਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦ
ਹਨ:
ਤਰੀ

76

ਏ

ਨੁ

॥

ਤੁ
ਨੁ

॥...

ਸੀ

ਨ ॥
॥

77
78
79

80

॥

ਵਹ

,

॥

. ,

…..।। ਯ ਸਯੁ ਾਯਫਰਹਭ ਫਅੰਤੁ।।
ਜਾ

॥

,

. ,

970
894
894

ਵਹ॥
॥।।

,

. ,

272

,

1384

॥

81

ਵਰਿ

23

॥

ਭ. ,

.,

649

ਸਈ ਸੰ ਤੁ ਵਜ ਬਾਿ ਯਾਭ॥ ਸੰ ਤ ਵਫੰ ਦ ਏ ਏ ਏਾਭ॥

ੋਂਡ ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 867

82

ੁ


ਤਾਂ
83

ੁ

84

85

ਣਾ ਜੀ

86

ਸਰੀ

,
ਵਜ

,

ਹ
ਸਰੀ
ੁ
87

88

ਵ



,

,

ਵਟਆਰ ਵਿਚ ਡਯਾ ਫਾਫਾ ਜੱ ਸਾ ਵਸੰ  ਵਿਐ ਭਾਈ ਜੱ ਸੀ ਨੇ
॥

82

ਵਤ
83

ਇ

ਈ ।।

. ,

925

ਜ ਸਾਢ ਤ ਤ ਧਤੀਆ ਵਤਹਯ ਾਇਵਨ ਤ।।
ਰੀ ਵਜਨਾ ਜਭਾਰੀਆ ਰ ਟ ਹਵਥ ਵਨਫ ।।
ਇ ਹਵਯ ਏ ਸੰ ਤ ਨ ਆਐੀਅਵਹ ਫਾਨਾਯਵਸ ਏ ਠ ।।
॥

84
85
86

ਏਫੀਯ ਜੀ, ੰ ਨਾ 475-476

॥

ਉ

॥

ਨਾ

॥

. ,

- 177

)

1422

. ,

810

॥

87

ਯੁ॥

88

॥
॥

24

.(

ਸੰ ਤ ਫਾਫਾ ਹਯਵਦਤ ਵਸੰ  ਜੀ ਦੀ ਸਿਾ ਸਾਧੀ ਜ ਸੰ ਤ ਸਿਾ ਦੀ ਇਏ ਵਭਸਾਰ ਹ। ਯ
ਵਜਊਂਦ ਜੀਅ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਏਈ ਏੜਾਂ ਆਈਆਂ ਤ ਫਹੁਤ ਏੁਝ ਸਵਹਣਾ ਵਆ ਯ ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਰ ਏਰਾਜ ਦੀ ਏਈ ਯਿਾਹ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ। ਭਹਾਂੁਯਐਾਂ ਦ ਫਚਨਾਂ ਏਯਏ ਅਜ ਉਹ ਫਾਫਾ
ਜੱ ਸਾ ਵਸੰ  ਏਯਏ ਜਾਣ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਵਸਯ ਉਨਹਾਂ ਦ ਅਸਥਾਨ ਤ ਝੁਏਦ ਹਨ।
ਸਰੀ

ਦਾ

ਸਭਝਾਇਆ
ਯਭਾਤਭਾ

ਜ਼

ਵ

ਿੀ,

,

89

ਗ਼
ੁ

90

-


ਆਂ
91
92

93

ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਏ ੁਯਭਾਣ ਏਯ ਵਦਤਾ ਵਏ ਸੰ ਤ ਜਨਾਂ ਦੀ
॥

89

ਨ

ਤੁ

ਫ

॥॥ਯਹਾਉ॥

ਨੁ

॥
॥॥
ਯੁ

॥੧੧॥

204

,

1369

॥

91

॥॥
॥

92

93

. ,

॥

90

ਰੀਵਤ ਜੂ

 ਜਉ ਏਊ ਛਾਵਨ ਛਿਾਿ ਹ॥

25

,

1370

5,

979

ਨੂੰ ਭਨ ਸੌਂਣ ਖ਼ਾਤਯ ਤਾਂ ਜਾਚਏ ਆਣ ਭਾਤਾ ਵਤਾ ਦਾ ਿੀ ਵਤਆ ਏਯ ਵਦੰ ਦਾ ਹ, ਬਾਿ
ਉਨਹਾਂ ਦ ਭਹ ਨਾਰ ਹ:
ਭਾਤਯ ਵਤਯ ਵਤਆਵ ਏ ਭਨੁ ਸੰ ਤਨ ਾਵਹ ਫਚਾਇ॥
ਸਾਯੰ  ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 1230

ਜੀਸੱ ਸ ਏਰਾਈਸਟ ਨੇ ਿੀ ਫਾਈਫਰ ਦ ਨਿੇਂ ਨੇਭ ਵਿਚ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਉਦਸ਼ ਵਦਤਾ ਹ:
"ਇਹ ਨਾ ਸਭਝ ਵਏ ਭੈਂ ਧਯਤੀ ਉਤ ਭਰ ਏਯਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵਏਉਂ ਜੁ ਭੈਂ ਭਨੁ ਐ ਨੂੰ ਉਹ
ਦ ਵਉ ਤੋਂ ਅਤ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਭਾਂ ਤੋਂ ਅਤ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੱ ਸ ਤੋਂ ਅੱ ਡ ਏਯਨ ਆਇਆ
ਹਾਂ। ਜ ਏਈ ਵਉ ਮਾ ਭਾਂ ਨੂੰ ਭਯ ਨਾਰੋਂ ਿਧ ਵਆਯ ਏਯਦਾ ਹ ਭਯ ਜ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜ ਏਈ
ੁਤਰ ਮਾ ਧੀ ਨੂੰ ਭਯ ਨਾਰੋਂ ਿਧ ਵਆਯ ਏਯਦਾ ਹ ਭਯ ਜ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਜ ਏਈ ਆਣੀ
ਸਰੀਫ ਚੁਏ ਏ ਭਯ ਭਯ ਨਾ ਤੁਯ ਭਯ ਜ ਨਹੀਂ।...ਵਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਬਾਿ, ਚਵਰਆਂ ਨੂੰ)
ਏਫੂਰ ਏਯ ਉਹ ਭਨੰ ੂ ਏਫੂਰ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਵਜਹੜਾ ਭੈਂਨੰ ੂ ਏਫੂਰ ਏਯ ਉਹ ਭਯ ਰਣ ਿਾਰ
ਨੂੰ ਏਫੂਰ ਏਯਦਾ ਹ।"

ਭੱ ਤੀ 10:34-40

ਆ

ਸਰੀ

ਿੱ ਰ
ਜਾਂ

ਇਨਹਾਂ ਸਾਐੀਆਂ ਨੂੰ ਤਯਏ ਦ ਫਹਾਨੇ ਨਾਰ ਅਸਿੀਏਾਯ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ।

ਧਯਭ ਦਾ ਭੁਐ ਅਧਾਯ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਏਯਾ ਤਯਏ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਅਯਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਏ
ਧਾਯਭਏ ਇਵਤਹਾਸ ਤਯਏ ਵਿਹੂਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਇਹ ਅਸਰ ਵਿਚ Super Logic ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਜ
ਤਯਏ-ਿਾਦੀਆਂ ਦੀ ਏੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਏਦਾ ਜਾਂ ਏਈ ਿਾਯ ਉਹ ਸਭਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰ ਦ।
ਸਰੀ
ਏਦ
ਫਾਫਾ
ਚ

,
ਸਰੀ
ਉਭ

ਉ
ਹੁ

ਉ
ਢੀ

26

ਹ॥

ਵਠ,

ਜੀ,

657

,

94


95

ਜਾਂ
ਜੀਿਨ ਿਾਰਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।
ਸਰੀ

ਵ

। ਸੰ ਤਾਂ ਦ ਦਯ ਦੀ ਯੀਤ ਹੀ ਇਹ ਹ

ਵਏ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਾਭ ਦੀ ਵਏਯਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ 96
ਦੀ

,

॥

94

॥
95

. ,

560

॥
॥
॥
॥

96

. ,

610

ਵੰ ੁਰ ਯਫਤ ਾਵਯ ਯ ਐਰ ਚਤੁਯ ਫਏੀਤਾ॥ਅੰ ਧੁਰ ਵਤਰਬਿਣ ਸੂਵਝਆ ੁਯ ਬਵਟ ੁਨੀਤਾ॥1॥

ਭਵਹਭਾ ਸਾਧੂ ਸੰ  ਏੀ ਸੁਨਹੁ ਭਯ ਭੀਤਾ॥ ਭਰੁ ਐਈ ਏਵਟ ਅ ਹਯ ਵਨਯਭਰ ਬ ਚੀਤਾ॥1॥ ਯਹਾਉ ॥
ਸੀ ਬਵਤ ਵਿੰ ਦ ਏੀ ਏੀਵਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ॥ ਜ ਜ ਏੀਨ ਆਨ ਵਤਸੁ ਅਬ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥2॥
ਵਸੰ ੁ ਵਫਰਾਈ ਹਇ ਇ ਵਤਰਣੁ ਭਯੁ ਵਦਐੀਤਾ ॥ ਸਰਭੁ ਏਯਤ ਦਭ ਆਢ ਏਉ ਤ ਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥3॥
ਏਿਨ ਿਡਾਈ ਏਵਹ ਸਏਉ ਫਅੰਤ ੁਨੀਤਾ ॥ ਏਵਯ ਵਏਯਾ ਭੁਵਹ ਨਾਭੁ ਦਹੁ ਨਾਨਏ ਦਯ ਸਯੀਤਾ ॥4॥
. ,

27

809

ਵਦਸ
,
ਯ

ਨੂੰ
ਏਈ ਅਵਜਹਾ

97

98

, ਧੂੜ
, ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਸਰੀ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਵਸਯੀ ਯਾ ਵਿਚ ੁਯਭਾਣ ਏਯਦ ਹਨ:
ਤੀਯਥ ਿਯਤ ਰਐ ਸੰ ਜਭਾ ਾਈ ਸਾਧੂ ਧੂਵਯ॥

ਵਸਯੀ ਯਾੁ ਭਹਰਾ , ੰ ਨਾ 48
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,
ਯ





ਯ

ਨ

ਣ
ਵ
ਹਾ ਹਾ
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ਏੀ

97

ਅ

॥

ਸ

॥

॥

ਆ

॥

॥

ਯੁ॥...
॥

॥

98

॥
॥

100

ਨੀ
॥

ਐੁ

ਵਨ

- 188-189

॥...

॥
99

. ,

॥

. ,
. ,

ਹੰ ॥

28

266
891

ਯ
101

ਜੀਿ
ਵ

,

102

,


13



-

ਸਰੀ ੁਯੂ

ਅਯਜਨ ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਸੰ ਤ ਦਾ ਦਐ ਏਯਨ ਿਾਵਰਆਂ ਫਾਯ ਫਹੁਤ ਸਤ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ ਿਯਤ ਏ
ਸੰ ਤ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਤੋਂ ਿਯਵਜਆ ਹ ਅਤ ਦਵਸਆ ਹ ਵਏ ਸੰ ਤਾਂ ਦਾ ਯਐਿਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।
ਸ਼ਫਦ ਰੰਭਯਾ ਹਣ ਏਯ ਏ ਵਸਯ ਭੁਢਰੀਆਂ ੰ ਏਤੀਆਂ ਹੀ ਵਦਤੀਆਂ ਈਆਂ ਹਨ:
ਸੰ ਤ ਏਾ ਰੀਆ ਧਯਵਤ ਵਫਦਾਯਉ॥ ਸੰ ਤ ਏਾ ਵਨੰਦਏ ਅਏਾਸ ਤ ਟਾਯਉ॥
ਸੰ ਤ ਏਉ ਯਾਐਉ ਅਨੇ ਜੀਅ ਨਾਵਰ। ਸੰ ਤ ਉਧਾਯਉ ਤਤਵਐਣ ਤਾਵਰ॥...
ੋਂਡ ਭਹਰਾ 5, ੰ ਨਾ 867

103

ਸਰੀ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਹਫ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਂ ਦੀ ਰਬੂ ਦੁਆਯਾ ਜ ਯਐਣ ਦੀ

ਿਾਹੀ ਬਯੀ ਹ ਵਏ ਜੁਾਂ ਜੁਾਂ ਤੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣ ਬਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤ ਬਜਦਾ
॥
॥
ਯੁ

ਵਹ

॥
॥

ਹੂੰ

॥
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॥

101

ਤੁ

102

ਸੂ

॥
॥

,

793

॥

ਦੂ
103

ਰਵਰਤ,

306

. ,

900

॥

॥

॥
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,

,
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ਆਇਆ ਹ ਅਤ ਉਹ ਆਣ ਬਤਾਂ ਦੀ ਜ ਿੀ ਯਐਦਾ ਆਇਆ ਹ। ਹਯਨਾਐਸ਼ ਿਯ
ਬਤ ਦਐੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾ ਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹ ਅਤ ਰਹਰਾਦ ਿਯ ਬਤਾਂ ਦੀ ਹਭਸ਼ਾਂ
ਯਵਐਆ ਏੀਤੀ ਹ ਅਤ ੰ ਵਡਤਾਂ ਿਯ ਹੰ ਏਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਵਠ ਦ ਏ ਨਾਭਦਿ ਿਯ ਬਤਾਂ ਨੂੰ
ੁਚਏਾਯਦਾ ਆਇਆ ਹ :
ਹਵਯ ਜੁੁ ਜੁੁ ਬਤ ਉਾਇਆ ਜ ਯਐਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥
ਹਯਣਾਐਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਵਯ ਭਾਵਯਆ ਰਹਰਾਦੁ ਤਯਾਇਆ ॥
ਅਹੰ ਏਾਯੀਆ ਵਨੰਦਏਾ ਵਵਠ ਦਇ ਨਾਭਦਉ ਭੁਵਐ ਰਾਇਆ ॥
ਆਸਾ ਭਹਰਾ 4, ੰ ਨਾ 451

(ੰ ਨਾ 22 ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਹਯਾ ਯਰਾ ਏ

104

ੜਹ, ਵਜਥ ਬਤ ਨਾਭਦਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਦੀਆਂ ਹਯ ੰ ਏਤੀਆਂ ਦਯਜ ਹਨ।)
ਸ
105
106

,
ਬਤਾਂ ਦੀ ਜ ਯਐਣ ਵਹਤ ਹੀ ਤਾਂ ਰਬੂ ਆਣ ਇਨਾਂ ਿਯ ਏਈ ਯੂ ਦੁਨੀਆਂ ਤ
ਬਜਦਾ ਆਇਆ ਹ। ਸਰੀ ਵਏਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬਤ ਿਛਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਏਾਂ ਸਾਐੀਆਂ ਰਚਰਤ ਿੀ
ਹਨ। ੀਤਾ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਫਾਯ ਅੰ ਵਏਤ ਿੀ ਹ ਵਏ ਉਹ ਆਣ ਬਤਾਂ ਦ ਉਧਾਯ ਤ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦ
ਦਭਨ ਰਈ ਆਉਂਦ ਯਵਹੰ ਦ ਹਨ:
ਮਦਾ ਮਦਾ ਵਹ ਧਯਭੱ ਵਸਅ ਰਾਵਨਯਬਿਵਤ ਬਾਯਤ॥
ਅਵਬਮੁਥਾਨਭਧਯਭੱ ਵਸਅ ਤਦਾਤਭਾਨੰ ਵਸਰਜਾਭਮਹਭ॥
ਵਯਤਰਾਣਾਮ ਸਾਧੂਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਾਮ ਚ ਦੁਸ਼ਵਏਰਤਾਭ॥
ਧਯਭਸੰ ਸਥਾਨਾਯਥਾਮ ਸੰ ਬਿਾਵਭ ਮੁ ਮੁ॥

॥
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ਅਵਧਆ 4:7-8

॥...

॥

॥

,

,
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ਬਯ ,

,

1162

. 3,

637

॥

105

॥
॥
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ਵਹ

॥
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ਦਸਭ ਵਤਾ ਸਰੀ ੁਯੂ ਵਫੰ ਦ ਵਸੰ  ਸਾਵਹਫ ਨੇ ਿੀ ਆਣ ਆਉਣ ਦਾ ਰਮਜਨ ਿੀ ਤਾਂ ਇਹੀ
ਵਰਵਐਆ ਹ, ਵਏ ਅਸੀਂ ਧਯਭ ਦ ਚਰਾਉਣ, ਬਤਾਂ ਦ ਉਧਾਯ ਤ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦ ਨਾਸ਼ ਵਹਤ ਹੀ
ਇਸ ਸੰ ਸਾਯ ਵਿਚ ਆ ਹਾਂ :
ਮਾਹੀ ਏਾਜ ਧਯਾ ਹਭ ਜਨਭੰ ॥ ਸਭਝ ਰ ਹੁ ਸਾਧੂ ਸਬ ਭਨਭੰ ॥
ਧਯਭ ਚਰਾਿਨ ਸੰ ਤ ਉਫਾਯਨ॥ ਦੁਸਟ ਸਬਨ ਏ ਭੂਰ ਉਾਯਨ॥॥
ਫਵਚਤਰ ਨਾਟਏ 6:43

ਅਵਧਆਤਭਏ ਅਨੁਬਿ ਦੀ ਸਾਐੀ ਹ, ੂਯੀ ਏਰਭਫੰ ਦ ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਏਦੀ। ਇਹ ਵਨਭਾਣਾ ਵਜਹਾ ਜਤਨ ਹ,
'ਸੰ ਤਨ ਏੀ ਭਵਹਭਾ' ਦਾ
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