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Abstract 
ਚੇਤਨਾ ਇਕ ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ ਸਿੰਕਲ੍ ਹੈ, ਪਜਸ ਨੂਿੰ  1690 ਈ: ਪਿਚ ਇਕ ਅਿੰਗਰੇਜ ਦਾਰਸ਼ਪਨਕ ਜੈਨ ਲਾਕ (John Like) ਨੇ 

੍ਪਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਚੇਤਨਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਪਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰ੍ਪਕਰਆ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਜਾਂ ਰ੍ਤਿੱ ਖ ਪਿਪਗਆਨ ਹੈ।” 

ਆ੍ਣ ੇਮਨ ਦੇ ਿਰਤਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਿੈ-੍ੜਚੋਲ ਦੀ ਪਿਧੀ ਅ੍ਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਿੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਦੂਜੇ ਜੀਿ-ਜਿੰ ਤੂਆਂ ਤੇ ਿਿੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ੍ਾਸਾਰਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਹਾ ਦਾ ਰੂ੍  ਦਲਦਾ 
ਰਪਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿ ਪਿਚ ਿੀ ਫਰਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆ੍ਸ ਪਿਚ ਸਿੰ ਿੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ 
ਤੋ ਅਨੁਭਿ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਂਿੇ ਪਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਰ੍ਪਕਰਤੀ ਇਕ ਰਹਿੱਸ ਹੈ । 

ਭੌਪਤਕਿਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ੍ਦਾਰਥ ਦੇ ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਦਾ ਪਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ, ੍ਦਾਰਥਕ ਸਿੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾ੍ੇਖ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਪਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਸੂਝਿਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲਿੱ ਗੇ। ਪਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ 

ਿ੍ੱ ਧਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਜੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਉਚੇਰੇ ਤਿੰ ਤੂਈ ਂਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ  ਣਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਨੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ 

ਪਕਪਰਆ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ । 
"ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸ ਿੰਧ ੍ਦਾਰਥਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਅਟੁਿੱਟ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਗੁਣਇਿੰਦੜੀਆਂ ਉਤ ੇਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ 

ਦੇ ਪਸਟੇ ਿਜੇ ਉਤੇਜਨਾ ਤਿੰ ਤੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਨੁਭਿੀ ਉਭਾਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।” 

ਸਾਪਹਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਪਿਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਪਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਪਹਤ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਮਾਨਪਸਕ 

ਪਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ   ਹੁਤ ਰ੍ਭਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਯੁਿੱਗ ਪਿਚ ਸਾਪਹਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ  ਦਲਣ 

ਲਈ  ਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਪਥਆਰ ਿਜੋਂ ਕਾਰਗਰ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਪਹਤ ਪਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ 

ਪਿਚ ਮਾਨਪਸਕ ਗਤੀਪਿਧੀ ਦੀਆਂ  ਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਿੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਜਿੇਂ ਸਿੰਿੇਦਨਾ, ਅਨੁਭਿ, ਧਾਰਨਾ, ਪਿਚਾਰ-

ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਦ। 
 
Keywords: Consciousness, Stimulation, Mind, Experience, Activity, Literature, Perception, 

Introspection, Beings, Philosopher 

 

Introduction 

ਪਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗਪਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ ਚੇਤਨਤਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਤਰ-ਸਿੰ ੋਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ

ਮਨ ਪਿਚ ਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਪਜਕ ਤ ਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹਿੱਤਿ ੍ੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ  ਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਜਕ 

ਚੇਤਨਾ ਪਚਿੰਤਨ ਦ ੇ ਿ੍ੱ ਖੋ ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ ਿ੍ੱ ਖ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾ, ਸੁਹਜਾਤਪਮਕ ਚੇਤਨਾ, ਧਾਰਪਮਕ 

ਚੇਤਨਾ, ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਚੇਤਨਾ ਤ ੇਪਸਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਪਦ । 

ਇਸ ਲੇਖ ਪਿਚ  ਾ ਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ  ਾਣੀ ਪਿਚ ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ  ਅਧਾਰ  ਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾ 
ਪਿਅਕਤੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆ੍ਣ ੇਸਦਾਚਾਰਕ ਪਿਚਾਰ ਉਹਨਾ ਪਿਿਹਾਪਰਕ ਸਿੰ ਿੰਧਾਂ ਪਿਚੋਂ  ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਜਹਨਾ 
ਉ੍ਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰੇਪਣਕ ਸਪਥਤੀ ਪਨਰਭਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ ੍ੌਧਰ ਨੈਪਤਕ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਨੈਪਤਕ ਗੁਣਾਂ  ਾਰੇ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾਂ ਦੇ ਿ੍ੱ ਧਰਾਂ ਉ੍ਰ ਪਿਕਪਸਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਇਕ 

ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ ਦੂਜਾ ਪਿਚਾਰਧਾਰਕ। ਨੈਪਤਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਿ ਕੁਝ ਅਪਜਹੇ ਪਨਯਮ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਆ੍ਸੀ ਸਿੰ  ਿੰ ਧਾ 
ਅਤੇਸਮੁਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸ ਿੰਧਾਂ ਨੂਿੰ   ਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸੇਧ ਪਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੈਪਤਕਤਾ ਪਿਚ 
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ਚਿੰ ਪਗਆਈ, ਫਰਜ਼, ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਣ ਆਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   
 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਇਕ ੍ਾਸੇ ਦਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ 
ਨੂਿੰ  ਮੌਤ ਦ ੇ ਪਚਿੰਤਨ ਅਥਿਾ ਨਾ-ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ੍ਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਇ 

ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਤ ਕਰਨਾ ੈ੍ਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿੇਸ਼ ਆਚਰਣ, ਮੌਤ ਤ ੇਇਸ਼ਕ ਇਸ 

 ਾਣੀ ਦ ੇਪਤਿੰਨ ਰ੍ਮੁਿੱ ਖ ਪਿਸੇ਼ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਤ ੇਪਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆ੍ਸ ਪਿਚ ਗੂੜਾ 
ਤ ੇਸਿੰਘਣਾ ਪਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਰ੍ਮਾਪਣਤ ਪਤਿੰਨ ਉਚਤਕੀਮਤਾਂ- 
ਸਿੱਚ, ਸੁਿੰ ਦਰਤਾ, ਤ ੇਚਿੰ ਪਗਆਈ – ਪਿਚੋਂ ਉਹ ਚਿੰ ਪਗਆਈ ਉਤੇ  ਹੁਤ ਜੋਰ 

ਪਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨੈਪਤਕਤਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂਿੰਘਾ ਸਿੰ ਿੰਧ ਹੈ । 

ਮਨੁਿੱ ਖ ਆ੍ਣ ੇਜੀਿਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਿੀ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ੍ੇ 

ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਆਲੋਚਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂਿੰ  ੍ੂਰਨਤਾ ਰ੍ਾ੍ਤੀ ਿਿੱਲ ਰ੍ੇਪਰਤ ਕਰਦੀ ਰਪਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਪਿਚ ਆਤਮ-੍ੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ  ਹੁਤ ੍ਰ ਲ ਤ ੇਸੁਚੇਤ 

ਸੀ। ਇਸ ਸਿ ੈ੍ੜਚੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਡੂਿੰ ਘੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰਿੱਥ 

 ਣੇ : 
 

ਫਰੀਦਾਂ ਜੋ ਤੂਿੰ  ਅਕਲ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਪਲਖਨ ਲੇਖ 

 ਆ੍ਨੜੇ ਪਗਰੀਿਾਨ ਮਪਹ ਪਸਰ ਨੀਿਾਂ ਕਰ ਦੇਖੁ ॥੬॥ 

ਉਹ ਆ੍ਣੇ ਆ੍ ਨਾਲ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਧੀਨ ਪਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਖਦੇ ਹਨ 

 ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਿੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਪਤ ।। 

 ਧਿੰ ਪਨਿ  ਉਚਾਈ ੍ੋਟਲੀ ਪਕਥੈ ਿਿੰਞਾ ਘਪਤ ।੨। 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਿਚ ਚਿੰਗੇ ਤ ੇਚਿੰਗੇਰੇ  ਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂਿੰ  
ਕੁਦਰਤੀ ਰ੍ਪਿਰਤੀਆਂ ਦ ੇਰੂ੍ ਪਿਚ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੀ ੍ੂਰਤੀ ਦ ੇਰਾਹ ਪਿਚ 

੍ਈਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਭੀ ੍ਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ੍ਰਿੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਦੀ 
ਮਿੰ ਪਜ਼ਲ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉ੍ਰ ਹੈ : 

 

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੁਿੰ ਡੇ ਕ੍ੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਿੇਸੁ ।। 

 ਗੁਨਹੀ ਭਪਰਆ ਮੈ ਪਫਰਾ ਲੋਕ ੁਕਹੈ ਦਰਿੇਸੁ ॥੬੧॥ 

ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੈਪਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਿਾਲੇ ਦਰਿੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਨ ੍ਰਿੰਤੂ ਉਹ ਪਕਉਂ ਹੋਰ 

ਨੈਪਤਕ  ਣਨਾ – ਲੋਚਦੇ ਹਨ ! ਹੋਰ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹ 

ਦੂਜੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ । 

 ਮਪਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੋਇ ਇਆਣਾ । ਤਾਣ ਹੋਦੇ ਹੋਇ ਪਨਤਾਣਾ 
 ਅਣਹਿੰਦੇ ਆ੍ੁ ਿਿੰਡਾਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਸਦਾਏ ॥੧੨੮॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਆ੍ਣ ੇਆ੍ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਉ੍ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 

ਦੂਪਜਆ ਨੂਿੰ  ਿੀ 
ਚੇਤਿੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਫਰੀਦਾ ਪਕਥੇ ਤੇੜੇ ਮਾਪ੍ਆ ਪਜਨੀ ਤ ੂਜਪਣਓਪਹ ।।  

ਤ ੇ੍ਾਸਹੁ ਉਪਹ ਲਪਦ ਗਏ ਤ ੂਅਜ ੇਨ ੍ਤੀਣਪਹ ॥੭੩॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਆਤਮ- ੁਿੱ ਧੀ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪਿਚ 

ਚਿੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ੍ਪਿਿੱਤਰਤਾ ਰ੍ਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹੋਤ 

ਮਾਨਿਿਾਦੀ ਹਨ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਦ ੋਭਾਗਾਂ ਪਿਚ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਆਦਤ (Social Behaviour) ਤ ੇ ਅ ਾਦਤ (Worship) ਸੂਫੀ ਨਾਮ 

ਪਸਮਰਨ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਡੂਿੰ ਘੇ ਜੁੜਨ ਨੂਿੰ  ਮੂਲ ਥਾ੍ਨ ਮਿੰਨਦੇ 
ਹਨ। 

ਫਰੀਦਾ ਪ੍ਛਲ ਰਾਤ ਨ ਜਾਪਗਓਪਹ ਜੀਿਦੜੋ ਮੁਇਓਪਹ  

॥ ਜੋ ਤ ੈਰਥ ਪਿਸਾਪਰਆ ਤ ੇਰਪਖ ਨ ਪਿਸਪਰਓਪਹ ॥ ੧੦੭।। 
ਨੈਪਤਕਤਾ ਦ ੇ ਿ੍ੱ ਧਰ ਉ੍ਰ ਸੇ਼ਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ ਰ, ਪ੍ਮਾ, ਪਨਮਰਤਾ, 
ਸੁਹਪਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ੍ੌਲਾ ਘੁਿੱ ਟ ਕੇ ਫਪੜਆ ਹੋਇਆ ਤ ੇਪਨਿੰ ਦਾ ਤ ੇਘੋਰ ਸਿੰਕੋਚ 

। ਸ ਰ ਦਾ ਪਸਧਾਂਤ  ਹੁਤ ਡੂਿੰ ਘਾ ਤ ੇ ਨੈਪਤਕਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ hai ਪਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਂਤ-ਪਚਤ, ਸਿੰਤੋਖ, ਪਦਰੜਤਾ ਮਨੋਰਥ ਪਿਚ ੍ਰ੍ਕਤਾ 
ਤ ੇਆ੍ਣ ੇਉਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ, ਮੁਸੀ ਤ ਪਿਚ ਆਡੋਲ, 

ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਪਦਰੜ: 

ਸ ਰ ਮਿੱਝ ਕਮਾਣ ਏ ਸਖਰੁ ਕਾ ਨੀਹਣੇ 
ਸ ਰ ਮਿੰਦਾ ਥਾਣੁ  ਾਲਕੁ ਖਤਾ ਨ ਕਰੀ ।। ੫।। 
 ਸ ਰ ਅਿੰਦਪਰ ਸਾ ਰੀ ਤਨੁ ਏਿੈ ਜਾਲੇਪਨ 

ਹੈਪਨ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਇ ਦ ੇਭਿੰਡੁ ਨ ਪਕਸੈ ਦੇਪਨ ॥ ੬ ॥ 

ਸ ਰ ਗੁਲਾਮ ਰੁਚੀ ਜਾਂ  ੁਜਪਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 

ਤ ੇ੍ਰ ਿ੍ੱਕ ੍ੁਰਸ ਦੀ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਦਾ 
ਸਿੰ ਿੰਧ ਰਹਿੱਸਿਾਦੀ ਜੀਿਨ ਨਾਲ ਿੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ ਰ ਹਿੰਕਾਰਦੇ ਪਿਰੋਧ 

ਪਿਚ ਆਤਪਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ ਰ ਔਲਾਹ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਇਕ ਪਿਧੀ ਹੈ :  

ਫਰੀਦਾ ਸਾਪਹ  ਦੀ ਕਪਰ ਚਾਕਰੀ ਪਦਲ ਦੀ ਲਾਪਹ ਭਰਾਂਪਦ ।। 

ਦਰਿੇਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੋੜੀਐ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ ।੬੦।  
ਫਰੀਦ  ਾਣੀ ਦ ੇਅਨੇਕਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਪਿਚ ਸ ਰ ਤ ੇਨੈਪਤਕਤਾ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ ਜੋ 

ਥਾਂ ਥਾਂ ਔਗੁਣਾਂਨੂਿੰ  ਕਦਣ ਤ ੇਗੁਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਨਣ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਲੋਭ ਤ ੇਹਿੰਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਮਹਾਨ ਔਗੁਣ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਿੰਦਰ 

ਊਚ ਨੀਚ ਦ ੇਪਿਤਕਰੇ ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨੈਪਤਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਸਿੱ ਧਾ 
ਅਜੋੜ ਹੈ  

ਜਾ ਲ ੁ ਤਾ ਨੇਹੁ ਪਕਆ ਲ ੁ ਤ ਕੂੜਾ ਨੇਹੁ 

ਪਕਚਰੁ ਝਪਤ ਲਘਾਇਐ ਛ੍ਪਰ ਤੁਟੈ ਮੇਹੁ ॥ ੧੮ ।। 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਹਿੰਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਮਹਾਂ ਔਗੁਣ ਮਿੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਆਗ ਤੇ 
ਪਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰ੍ੇਰਦੇ ਹਨ: 

 

ਫਰੀਦਾ ਥੀਉ ੍ਿਾਹੀ ਦਭੁ ਜੋ ਸਾਂਈ ਲੋੜਪਹ ਸਭੁ 
 ਇਕ ੁਪਛਜਪਹ ਪ ਆ ਲਤਾੜੀਅਪਹ ਤਾਂ ਸਾਈ ਦ ੈਦਰ ਿਾੜੀਆਪਹ॥੬॥ 

ਇਸੇ ਤਰਿਾਂ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਪਨਮਰਤਾ, ਪਮਠਾਸ ਅਤੇ ਸਪਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂਿੰ  
ਦੁਪਨਆਿੀ ਿਰਤੋਂ ਪਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉ੍ਮਾਿਾਂ ਦ ੇ ਕੇ ਨੈਪਤਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
੍ਪਹਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ : 

ਪਨਿਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਿਣ ੁਗੁਣੁ ਪਜਹ ਾ ਮਾਣੀਆ ਮਿੰਤ ੁ॥ 

 ਏ ਤਰੈ ਭੈਣੋ ਿੇਸੁ ਕਪਰ ਤਾ ਦਪਸ ਆਿੀ ਕਿੰਤੁ ।। ੧੨੭॥ 

ਨੈਪਤਕ ਜੀਿਨ ਇਕ ਮਾਨਪਸਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ।  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਕਿੰਤ ਨੂਿੰ  ਹੀ 
ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਔਲਾਹ ਦਾ ਰੂ੍ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਪਕਸੇ ਦਾ ਿੀ ਪਦਲ 

ਨਾ ਦੁਖਾਉਣ ਲਈ ਕਪਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਇਕ ੁਪਫਕਾ ਨ ਗਲਾਇ ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ । 
ਪਹਆਉ ਨ ਕਹੀ ਨਾਪਹ ਮਾਣਕ ਸੜ ਅਮੋਲਿੈ ॥ ੧੨੯ ॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋ ਸਭਨਾ ਜੋ ਸਚਾ ਧਣੀ' ਜਾਂ 'ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਪਣਕ' ਤਿੱਕ 

੍ਹੁਿੰ ਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਅਿੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਪਰਹਾ 
ਰ੍ਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੈਿੀ ਪਮਹਰ, ਰਿੱ ੀ ਪਖਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਿੰਗਤ, ਨਾਮ ਦਾ 
ਅਪਭਆਸ, ਨੈਪਤਕਤਾ ਤ ੇਰਹਿੱਸਿਾਦ ਆਪਦ ਨੂਿੰ  ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਪਿਚ ਕ ੂਲ 
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ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ  ਾਣੀ ਪਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ  ਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਪਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਰ੍ਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਜਿੇਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦ ੇਮਨ ਪਿਚ 

ਅਿੱਲਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਿੱ ਗਣ ਨਾਲ ਨੈਪਤਕਤਾ ਪਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਕਉਂਪਕ ਰ੍ੇਮ 

ਹੀ ਭੈ ਤ ੋਭਾਉਂ ਦਾ ਸਿੰਚਾਲਕ ਹੈ । 

ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਰਮ ਪਸਧਾਂਤ ਰਾਂਹੀ ਨੇਕੀ ਤ ੇ  ਦੀ ਦ ੇ ਸਿੰ ਿੰਧਾ ਦਾ 
ਸਧਾਰਨੀਕਰਣ ਕਰਕ ੇਕਰਮਪਸਧਾਂਤ ਦੀ ਪਦਰੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਪ ਜਉਰੀਆ ਪਕਕਪਰ  ੀਜੈ ਜਟੁ 
ਹਿੰਢੈ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ੍ੈਧਾ ਲੋੜੈ ੍ਟੁ ।। ੨੩ ॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿੱਸਿਾਦੀ ਸ਼ ਦਾਿਲੀ ਰਾਂਹੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਰ੍ਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜੋੜ ਕੇ ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਿਾਇਆ ਹਿੰ ਪਢ ਕੈ ਚਾਰੁ ਗਿਾਇਆ ਸਿੰ ਪਮ 

ਲੇਖਾ ਰਥੁ ਮਿੰਗੋਸੀਆ ਤ ੂਆਹੋ ਕੇਹੇ ਕਿੰਮ ।। ੩੮ ॥ 

 ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅਿੰਗ ਰਾਹੀ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰ ਡੂਿੰ ਘੀ ਨੈਪਤਕ ਿੇਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਪਰ ਟੋਏ ਪਟਖੇ ਲਾਪਹ ॥ 

 ਅਗੈ ਮੂਲ ਨ ਆਿਸੀ ਦੋਜਕ ਸਿੰਦੀ ਭਾਪਹ ।। ੪।। 
ਮੌਤ ਦਾ ਪਚਿੰਤਨ ਕਰਕ ੇ ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਪਸਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦ ੇਭੈ ਪਿਚ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਚਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਕਲ੍ਨਾ ਕਰਕ ੇਆਤਮ- ੁਿੱ ਧੀ 
ਉ੍ਰ ਜੋਰ ਪਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਪਚਿੰਤਨ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ 

 ਦ ੇ ਿ੍ੱ ਖਾ ਤ ੋਕਰਦੇ ਹਨ : ਇਕ ਪਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪਨਿੱਜੀ 
ਫਰੀਦਾ ਪਜਨੀ ਕਿੰਮੀ ਨਾਪਹ ਗੁਣ ਤ ੇਕਿੰਮੜੇ ਪਿਸਾਪਰ ॥ 

ਮਤੁ ਸਰਪਮਿੰਦਾ ਥੀਿਹੀ ਸਾਈ ਂਦ ੇਦਰ ਾਪਰ ॥੫੯॥ 

ਮੌਤ ਦਾ ਪਚਿੰਤਨ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ  ਾਣੀ ਪਿਚ ਿੈਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਉ੍ਜਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਨੈਪਤਕਤਾ ਦਾ ਹੌਕਾਂ ਿੀ ਪਦਿੰਦਾ ਹੈ 

 ੌਲੇ ਸੇ਼ਖ ਫਰੀਦ ਪ੍ਆਰੇ ਅਲਹ ਲਹੇ 

 ਇਹ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਪਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ।। 

ਜੀਿ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਦੀ ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਪਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤ ੇ ਮੌਤ ਦੀ ਅਟਿੱਲ ਸਿੱਚਾਈ ਨੂਿੰ  
ਪਦਰੜਿ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਪਨਮਾਣੀ ਸਭ ੁਕਹੋ ਪਨਘਪਰਆ ਘਪਰ ਆਉ ॥ 

ਸਰ ੍ਰ ਮੈਥੋ ਆਿਣਾ ਮਰਣਹੁ ਨ ਡਪਰਅਹੁ ॥੯੩॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੁਨੀਆਿੀ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸੌ਼ਕਤ ਨੂਿੰ  ਭੁਲੇਪਖਆ ਦੀ 
ਪਨਆਈ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿੰਡਲਾਂ ਪਿਚ ਪਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਰ੍ਭ ੂਨਾਲ ਡੂਿੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਦਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤ੍ਰ ਹਨ 

ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੋਲਾਿਾ ੌ੍ਂਗ ਦਾ ਮਤੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ 

ਗਪਹਲਾ ਰੂਹ ਨ ਜਾਣਈ ਪਸਰ ਭੀ ਪਮਟੀ ਖਾਇ ॥੧੬॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪਿਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਨਾਸਮਾਨਤਾ ਮਾਨਿਤਾ ਦੇ 
ਤਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਪਮਲ ਕੇ ੍ੇਸ਼ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 

ਅਪਹਿੰਸਾ ਉ੍ਰ ਟੇਕ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਪਹਿੰਸਾ ਉਨਿ ਾਂ ਲਈ ਪਨਤਾਣਤਾ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ੍ਰਉ੍ਕਾਰ ਹੈ 

ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤ ੈਮਾਰਪਨ ਮੁਕੀਆ ਪਤਨਾ ਨ ਮਾਰੇ ਘੁਿੰ ਪਮ ॥ 

 ਅ੍ਨੜੈ ਘਪਰ ਜਾਇਐ ੍ੈਰ ਪਤਨਾਂ ਦੇ ਚੁਿੰ ਪਮ ।੭। 
 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਰਹਿੱਸਿਾਦ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦ ੇ੍ਰਸ੍ਾਰ ਸਿੰ ਿੰ ਧੀ 
ਉ੍ਰ ਪਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਧੋ ਨੂਿੰ  ਮਨੇ ਪਤਆਗਣ ਤ ੇਆਤਪਮਕ  ਲ 

ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰ੍ੇਰਦੇ ਹਨ 

ਫਰੀਦਾ  ੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਪਰ ਗੁਸਾ ਮਪਨ ਨ ਹਿੰਢਾਇ ॥ 

ਦੇਹੀ ਰੋਪਗ ਨ ਲਗਈ ੍ਲੈ ਸਭੁ ਪਕਛੁ ੍ਾਇ ॥੭੮॥ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਰਾਂਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ  ਚਣ ਦੀ ਸਮਝੌਤੀ 
ਪਦਿੰਦੇ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ 

ਆਧੁਪਨਕ ਸਾਇਿੰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ੍ਹੁਿੰਚਦੇ ਹਨ ਧਾਰਪਮਕ ਦਿੰ ਭਾਂ ਦੇ ੍ਾਖਿੰਡਾਂ ਨੂਿੰ  
ਨਿੰ ਗਾ ਕਰਦੇ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਪਿਅਿੰਗ ਭਰੀਆ ਚੋਣਾਂ ਿੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਫਰੀਦਾ ਕਿੰ ਪਨ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫ ੁਗਪਲ ਪਦਪਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜ ਿਾਪਤ ॥ 

 ਾਹਪਰ ਪਦਸੈ ਚਾਨਣਾ ਪਦਪਲ ਅਿੰ ਪਧਆਰੀ ਰਾਪਤ ॥੫੦॥ 

 
 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਪਸਰਫ ਧਾਰਪਮਕ ੍ਾਖਿੰ ਡਿਾਦ ਤੋਂ ਪਕਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਕਪਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਜੀਿਨ ਨੂਿੰ  ਿੀ ੍ਸਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 
ਗੁਲਾਮੀ ਤ ੇਕੈਦ ਨਾਲੋ ਆ੍ ਮੌਤ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਪਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਨਰਾਸ਼ਾਿਾਦੀ 
ਕਦੇ ਿੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: 
 

ਫਰੀਦਾ  ਾਪਰ ੍ਰਾਇਐ  ੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝ ੈਨ ਦੇਪਹ ॥ 

ਜੇ ਤੂਿੰ  ਏਿੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਪਹ ॥੪੨॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਪ ਗਾਨੀ ਉਮੀਦ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਪਧਰਗ ਜੀਿਨ ਆਖ ਕੇ 

ਪਤਰਸਕਦੇ ਹਨ ਫਰੀਦਾ           ਰਾਤੀਂ ਿਿੰਡੀਆਂ ਧੁਪਖ ਧੁਪਖ ਉਠਪਨ ੍ਾਪਸ 

ਪਧਰਗ ਪਤਨਾਂ ਦਾ ਜੀਪਿਆ ਪਜਨਾ ਪਿਡਾਣੀ ਆਸ ॥੨੧। 
ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਰ੍ਭ ੂਦ ੇ ਪ੍ਆਰ ਤੋਂ ਪ ਨਾ ਸਭ ਪਨਹਫਲ ਮਿੰਨਦੇ 
ਹਨ ।  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨੈਪਤਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਹੈ ਜੋ 

ਦੇਿੀ ਸਿੰਯੋਗ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਹ ਲ ਹੈ  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰ੍ਭ ੁ

ਪਸਮਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋ ਜੀਿ ਆ੍ਣੀ ਆਤਮਾ, ਆ੍ਣਾ ਆਚਰਣ ੍ਪਿਿੱਤਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦ ੇ ਕਪਲਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਦਰਿੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦ ੇਕਪਲਆਣ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਸਭ ਨੂਿੰ  ਗੁਰੂ ਦ ੇਲੜ ਲਗਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

 ੋਲੀਐ ਸਚ ੁਧਰਮੁ ਝੂਠੁ ਨ  ੋਲੀਐ ॥ 

ਜੋ ਗੁਰੁ ਦਸ ੈਿਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ ।। 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਤ ੋਮਗਰੋ ਉਨਾ ਨੂਿੰ  ਸਾਰਾ ਸਿੰਸਾਰ ਹੀ ਪਮਪਥਆ ਰਚਨਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ  

ਮਲਕਲ ਮਉਤ ਜਾਂ ਆਿਸੀ ਸਭ ਦਰਿਾਜੇ ਭਿੰ ਪਨ 

 ਪਤਨਾ ਪ੍ਆਪਰਆ ਭਾਈਆਂ ਅਗੈ ਪਦਤਾ  ਿੰਨ 

 ਿੇਖਹੁ  ਿੰਦਾ ਚਪਲਆ ਚਹੁ ਜਪਣਆ ਦ ੇਕਿੰ ਪਨ 

 ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਪਜ ਕੀਤੇ ਦਨੁੀ ਪਿਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕਿੰ ਪਮ ॥੧੦੦॥ 

 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਿ੍ੰ ਜ ਮਹਾਂ ਦੋਖਾਂ ਦ ੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੁ੍ੀਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਦਾਤੀਕਰਣ ਲਈ ਪਜਸ 

ਨੈਪਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ  ਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ 
 

ਕਾਮ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰੀਤ - ਸਿੰਜਮ 

 

ਕਰੋਧ ਤ ੋਪਿ੍ਰੀਤ - ਪਖਆ 

 

ਲੋਭ ਤ ੇਪਿ੍ਰੀਤ - ਸਿੰਤੋਖ 

 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰੀਤ -- ਪਨਰਲੇ੍ਤਾ 
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ਹਿੰਕਾਰ ਤ ੇਪਿ੍ਰੀਤ - ਪਨਮਰਤਾ 
 ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਨਰੋਲ ਅਪਧਆਤਮਕ ਿ੍ੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਹੀ 
ਸਾਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਪਜਕ, ਆਰਪਥਕ ਤ ੇ ਨੈਪਤਕ ਿ੍ੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਿੀ 
ਪਦਰਸ਼ਟੀ-ਗੋਚਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਾ ਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇ

ਨੈਪਤਕ ਪਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹਿੱਤਿ੍ੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਰਗ ਪਸਿੱ ਧ 

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ । 
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