
 
 

ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ (‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ - ੧)                               ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’                               www.AmritWorld.com 

 

 

1 

ਆਖ਼ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ 

 

(ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’) 

 

ਤਰ� -ਤਰ�  ਦੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਡਰ  ਕਾਰਣ ਜੀਵ ਕਈ ਤਰ�  ਦੀਆਂ ਪ�ਿਵ�ਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਧਾਰਿਮਕ ਕਰਮ  ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।  

 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਦ ੇਸਾਧਨ (ਪ�ਮਾਣ) ਕਈ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ । ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸੁਣ 

ਕੇ ਸਾਧਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਮਨਨ (ਵੀਚਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਤ4 ਪ�ਾਪਤ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਿਗਆਨ ਹੈ । 
 

ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੋਸਤ , ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਦਨੁੀਆਵੀ ਤੇ ਿਦੱਬ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਪ�ਤੀ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਖੱਚ ਨਹ7 ਰਿਹੰਦੀ । ਸ�ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਤ4 

ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ4 ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਕਿਹ 9ਠਦੇ ਹਨ: -  
 

�व धना�न �व 	म�ा�ण �व मे �वषयद�यव: ।  

�व शा��म �वच �व�ानम यदा मे ग	लता �पहृा॥२॥ (२, अ"याय १४, शां�त चत'ुटय )करण, अ'टाव, गीता)।  

 

ਜਦ4 ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਗਲ਼ ਗਈ (ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ), ਤ  (ਹੁਣ) ਮਰੇੇ ਲਈ ਧਨ ਆਿਦ ਿਕੱਥ?ੇ ਿਮੱਤਰ ਿਕੱਥ?ੇ ਿਵਸ਼ੇ (-ਿਵਕਾਰ) ਰੂਪੀ ਡਾਕੂ ਿਕੱਥ?ੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਿਕੱਥੇ? ਤ,ੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਕੱਥ?ੇ (੨, ਅਿਧਆਏ ੧੪, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)। 
 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਦ4 ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਬਧੋ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਤ�ਗੁਣ ਪ�ਤੀ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 

 

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਿਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਿਨ ਪ�ੀਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ (੫੩੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

 

�व�ाते सा01प2ुषे परमा3म�न चे4वरे।  

न ैरा4ये बधं मो1 ेच न 8चतंा म�ुतये मम॥३॥  

(३, अ"याय १४, शां�त चतु'टय )करण, अ'टाव, गीता)।  

 

ਸਾਕਸ਼ੀ-ਪੁਰਖ (ਆਤਮਾ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤ4 ਬਾਅਦ, ਮD ਆਸ਼ਾਹੀਣ ਤ ੇਬੰਧਨ ਤ4 ਮੁਕਤ ਹ  । ਇਸਲਈ ਮDਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਨਹ7 । (੩, ਅਿਧਆਏ ੧੪, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)। 
 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ7 ਰਿਹੰਦੀ । ਜਦ4 ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹ7 ਰਿਹੰਦੀ, ਤ  ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹ7 ਰਿਹੰਦਾ । ਿਨਰਭਉ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਿਵੱਚ ਜੁਿੜਆ ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਿਨਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲDਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ 

(੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥   

(੭੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਭੈਅ ਕਾਰਣ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਸਾਧਕ ਹੁਣ ਿਨਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਿਨਿਵ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 
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