
 

ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ (‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ - ੧

 

 

ਭੂਿਮਕਾ 

 

 

ਪ�ਮਾਣ, ਪ�ਿਵ�ਤੀ, ਿਚੱਤ, ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰ

ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹ' ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਫਰ, ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ

ਇਹ ਈ-ਬੁੱ ਕ (E-BOOK) ਮੇਰੇ ਵੱਲ- ਇਨ. / ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ
 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੀਚਾਰ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾ

ਸੰਪਰਦਾਵ/ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਕ
 

ਸ/ਖਯ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ

ਤਰ./, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ  ਮੁੱ ਖ ਭੇਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ

ਿਖਆਤੀ ਇਨ. / ਚਾਰ/ ਤ- ਵੱਖਰੀ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਜ/ ਿਨਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ/ ਿਵੱਚ- ਨ'ਦ ਤੇ ਸੁਪਨ7  ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ

ਿਚੱਤ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
 

ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ/

ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਨਜੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮ8 ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਅਵ
 

ਮੇਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਅਿਜ

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸ/ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
 

‘ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ’ ਇਹ ਈ-ਬੁੱ ਕ, ‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ

ਜਾਣਗੀਆਂ ।  
 

ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬਲੈੋ

(੭੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਤ ੇਸੰਪੂਰਣ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਿਜਨ. / ਨ7  ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ, ਉਨ. / ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ
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ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਮ8 ਕਈ ਵਾਰ ਿਜਿਗਆਸਆੂ ਂਨਾਲ ਸ/ਝੇ ਕੀਤ ੇ

ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ/ਭ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਤ/ ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੀ

ਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮB ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱੁਝ ਵੀਚਾਰ/ ਦਾ ਹੀ ਿਲੱਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ । 

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ- ਪੇਸ਼ ਨਹ' ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀ

ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ' ।  

ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ/ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਿਮਤਾ ਤ- ਵੱਖਰਾ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਚਾਰ ਭੇਦ

ਹੈ, ਹਾਲ/ਿਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ

ਪਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਵੀ ਮ8 ਚਥੌਾ ਪਦ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਭ/ਵB ਿਕ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵੱਖ

ਤੇ ਸੁਪਨ7  ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹ' ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਕDਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ. / ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣਦੇ

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ- ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੇਖ/ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਇਹ 

ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕDਿਕ ਇਹ ‘ਸਮਾਧੀ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮ8 ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਇੱਕ ਹੀ ਅ

ਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਅਵਸਥਾਵ/ ਮੰਨਦਾ ਹ/ । ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸ/ਝ ੇਕਰ/ਗਾ । 

ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੋ

ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  

ਲੜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ । ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਤ/ ਇਸ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਲਖਤ/ ਵੀ ਪਾਠਕ/ ਨਾਲ

ਬਲੈੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥  

ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਤ- ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਗਆਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ./ ਲਫ਼ਜ਼/ ਿਵੱਚ ਇੰ

ਉਨ. / ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ' ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ' ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ 

www.AmritWorld.com 

ਸਆੂ ਂਨਾਲ ਸ/ਝੇ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਪਰ ਕਦ ੇਵੀ ਇਨ. / 

ਤ/ ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੀ ਇਸ ਤ- ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ । 

ਰੇ ਕੱੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿਜਿਗਆਸ ੂਭ/ਵB ਵੱਖ-ਵੱਖ 

 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ੇ

ਭੇਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਿਵਵੇਕ 

ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ 

ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਨ ਵੀ 

ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣਦ ੇਹੀ ਹਨ । ਪ�ਮਾਣ/ 

ਿਦ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । 

ਦੀ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 

।  

ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤ/ ਉਨ. / 

ਿਲਖਤ/ ਵੀ ਪਾਠਕ/ ਨਾਲ ਸ/ਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਤਰ./ ਲਫ਼ਜ਼/ ਿਵੱਚ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਿਬਆਨ ਨਹ' 

ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ. ਜ/ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ 
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ਨਹ' ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ। ਿਫਰ ਵੀ ਜ ੇਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ, ਤ/ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ । ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ/ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣ ਲ8ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ.ਦ-ੇਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣ, ਤ/ ਵੀ ਉਹ ਨਹ' ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ।  
 

यथातथोपदेशेन कृताथ�: स��व ब�ु�मान।  

आजीवम�प िज�ासु: पर त! �वमुहय#त ॥  

(१, अ'याय १५, त��वोपदेश )करण, अ+टाव- गीता)। 
 

ਸੱਤਵ-ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਥੋੜ-ੇਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜ/ਦਾ ਹੈ । ਅਸੱਤਵ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਮੋਹਗ�ਸਤ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । (੧, ਅਿਧਆਏ ੧੫, ਤੱਤਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ�ਕਰਣ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)। 
 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ । ਅਿਭਆਸੀ-ਜਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ. / ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਮ8ਨੰੂ ਿਖਮਾ ਕਰਨ । ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਜਿਗਆਸ ੂਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ 

ਸਕੇ, ਤ/ ਮ8 ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝ/ਗਾ ।  

 

ਧੰਨਵਾਦ ।  
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