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ਿਚੱਤ 

(ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’) 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਿਵਦਵਾਨ$ ਨ%  ਿਚੱਤ ਜ$ ਅੰਤਹਕਰਣ (अ�तःकरण) ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ$ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਨਹ, ਿਕ ਉਨ. $ ਦੇ ਵਰਣਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ । ਗੱਲ 

ਿਸਰਫ਼ ਇੰਨੀ-ਕੁ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤ ੂ ਨੰੂ ਉਨ. $ ਨ%  ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੌਿਧਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ$ ਨ%  ਇੱਕ ਇੱਕਿਹਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ$ ਨ%  ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਬੁੱ ਧੀ (ਅਸਿਮਤਾ), ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵੱਜ; ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨ%  ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਅਸਿਮਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਮਨ; ਜ$ ਸੁਰਿਤ, ਮਿਤ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਮਨ ਵਜ; ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥ (੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

ਜੇ ਅਸਿਮਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤ$ ਅਸ, ਇਨ. $ ਸਭ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਿਚੱਤ’ ਜ$ ‘ਅੰਤਹਕਰਣ’ ਆਖ ਿਦੰਦੇ ਹ$ ।  

ਅਸਿਮਤਾ ਹੈ ਤ$ ਜੜ. ਜ$ ਅਚੇਤਨ (Non-conscious), ਪਰ ‘ਵੀਚਾਰ-ਰਿਹਤ ਚਤੇਨਾ’ (Thoughtless consciousness) ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ‘ਵੀਚਾਰ-ਰਿਹਤ 

ਚੇਤਨਾ’ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤ; ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤ$ ਇਹ ਜੜ. ਹੀ ਹੈ । ਸਮੁੱ ਚਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਜੜ. ਵਸਤੂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹ, । ਇਸ ਜੜ. ਵਸਤ ੂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਚੇਤਨ (Self-conscious) ਸਮਝਣਾ ਅਸਿਮਤਾ ਹੈ । ਜਦ; ਜੜ. ਅਸਿਮਤਾ ‘ਵੀਚਾਰ-ਰਿਹਤ ਚੇਤਨਾ’ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤ$ ਇਸ ਿਵੱਚ; ‘ਅਹੰਕਾਰ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । 

ਅਹੰਕਾਰ (sense of self) ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਨਾਤਮ ਵਸਤੂ ਇਸ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪ@ਦੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਮ@ ਹ$’ । ‘ਮ@ ਹ$’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ‘ਮ@ ਹੋਰਨ$ ਤ; ਅੱਡ ਹ$’ । ਇਹ ਦਵੈਤ 

ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ । ਅਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ; ਹੀ ਬੁੱ ਧੀ (Intellect) ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ$ਦੀ ਹੈ । ਮਨ (Mind) ਸੰਕਲਪ (ਇੱਛਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜ (ਸਥੂਲ ਤ ੇਪੰਜ ਸੂਖਮ) ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ

ਰਾਹ, ਪ�ਾਪਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਗ�ਿਹਣ ਮਨ ਰਾਹ, ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਰਾਹ, ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਆੇਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਬੁੱ ਧੀ (Intellect) ਕਰਦੀ ਹੈ । ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ

ਆਿਦ ਦਆੁਰਾ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਸ਼ਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਸਿਮਤਾ (ਮਹੱਤ) ਤਕ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ ।  

ਅਸਿਮਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅੰਤਹਕਰਣ ਆਿਖਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ‘ਕਰਣ’ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਧਨ ਅੰਤਹ (अ�तः) ਿਵੱਚ (ਅੰਦਰ) ਸਿਥਤ ਹੈ, 

ਉਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੈ । ਿਜਵE ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ.$ ਹੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਰਣ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮ$ ਸੀ 

ਜਦ; ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਹ, ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਕਦ ੇਇਹ ਨਹ, ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ.$, ਅੰਤਹਕਰਣ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਮਾ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 

ਿਚਤ ਸੂਖਮ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਨਹ, । ਿਜਸ ਤਰ.$ ਦੀ ਪ�ਮਾ ਜੀਵ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਿਚਤ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । 

ਿਚਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੀ ਿਚਤ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ (ਿਬਰਤੀ) (Form) ਹੈ । ਜਦ; ਹੀ ਪ�ਮਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦ ੇਿਚਤ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ (ਜ$ ਰੂਪ) ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਜ ੇ

ਿਚਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪ-ਪੂਰਣ ਕਰਮ$ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ�ਮਾ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਤ$ ਿਚਤ ਵੀ ਪਾਪਮਈ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਿਚਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤ$ ਿਚਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪ�ਭੂ 

ਵਰਗਾ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । 

ਿਜਨਾ ਨ ਿਵਸਰੈ ਨਾਮ ੁਸ ੇਿਕਨ% ਿਹਆ ॥ ਭੇਦ ੁਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਿਲ ਸ$ਈ ਜੇਿਹਆ ॥੧॥ 

(੩੯੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨਮ ਸਮE ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਨਵE ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵ$ਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪਿਹਲ$ ਤ; ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (Pre-installed programs) ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ$ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਸੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ$ ਤ; ਪਾਏ ਗਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵ$ਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਜਵE ਨਵE ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਮਗਰ; ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ (Data) 

ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਵE ਹੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮ$-ਿਪਉ, ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸੰਗਤ, ਿਵਿਦਆ, ਸੰਪਰਦਾਇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਕਰਮ$ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤ ੇਜ$ਦੇ ਹਨ । 

ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨ ਆਿਦ ਿਚੱਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ (Artificially) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 
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ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜਨਮ$-ਜਨਮ$ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਵੀ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ) ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਤ; ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਇਨ. $ ਸੰਸਕਾਰ$ ਤ ੇ

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਿਚੱਤ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਤ; ਿਬਨ. $ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਠਿਹਰ ਨਹ, ਸਕਦੇ, ਹ;ਦ ਨਹ, ਰੱਖ ਸਕਦ ੇ। 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ Kਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਤਰ.$ ਦਾ ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਿਚੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ.$ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭੁਾਅ ਹੋਏਗਾ ।  

ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ । ਜੀਵ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਪਿਹਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕੱਥ ੇ

ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਹੋ-ਿਜਹੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਬਲੋ-ਚਾਲ ਿਕਸ ਤਰ.$ ਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ$ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਕਸ ਤਰ.$ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਿਕ ਖੱੁਲ.ਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਬਕੇਸੂਰ ਲੋਕ$ ਤ; ਧਨ ਠੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 

ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਲਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਜ$ ਅਿਕ�ਤਘਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮ$-ਬਾਪ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦੋਸਤ$, ਗਵ$ਢੀਆ,ਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜ$ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ.$ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਨਮਰ ਹੈ ਿਕ ਹੰਕਾਰੀ? ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਿਕ ਗੁਣਹੀਣ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਹੰਸਕ ਪਸ਼ੂ ਵ$ਗ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼$ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ 

ਹੈ?  

ਇਨ. $ ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ$ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭੁਾਅ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ । ਦਰਸ਼ਨਕਾਰ$ ਨ%  ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆ ਂ

(Forms) ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਵਦਵਾਨ$ ਨ%  ਇਨ. $ ਸਭਨ$ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਸਮੂਹ$ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  

 

ਿਚਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ 

ਪ�ਮਾਣ ਿਚਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ, ਿਕ ਕੇਵਲ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਿਚਤ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ, ਸਿਮ�ਤੀ ਤੇ ਨ,ਦ ਵੀ ਿਚਤ ਦੀਆਂ ਹੀ 

ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਨ । ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਿਵੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨ%  ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - ਪ�ਮਾਣ, ਿਵਪਰਯਯ, 

ਿਵਕਲਪ, ਨ,ਦ, ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ ।   

माण�वपय�य�वक�प�न�ा�मतृय: ॥ (६, समा�धपाद, योगसू$)। 

ਪ�ਮਾਣਿਵਪਰਯਯਿਵਕਲਪਿਨਦ�ਾਸਮ�ਤਯ: ॥ (੬, ਸਮਾਧੀਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�) । 

ਿਸਧ$ਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚਤ ਦੀਆਂ ਅਨ% ਕ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ�ੰ ਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਵ�ਤੀਆਂ ਇਨ. $ ਚਾਰ ਸਮੂਹ$ (ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ, ਸਿਮ�ਤੀ ਤੇ ਨ,ਦ) ਿਵੱਚ ਆ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਪ�ਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ�ਮਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਪੱਛਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ 

ਪ�ਮਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਪ�ਮਾ ਦਾ ਉਲਟ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨ%  ਿਵਪਰਯਯ (�वपय�य) ਆਿਖਆ ਹੈ । ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਉਹ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਪ�ੰ ਤੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਗਆਨ ਨਹ, ਹੈ । 

�वपय�यो %म&या'ानम अत�पू�त(ठम ॥८॥ (समा�धपाद, योगसू$)। 

ਿਵਪਰਯਯੋ ਿਮਥਯਾਗਯਾਨਮ ਅਤਦQਪਪ�ਿਤਸ਼ਠਮ ॥੮॥ (ਸਮਾਧੀਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤ ੂ
ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੈ । ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸੱਪ ਨਹ, ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸੱਪ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ, ਭਰਮ 
(illusion) ਹੈ । 
 

ਸੱਪ Kਥੇ ਹੈ ਨਹ, । ਿਸਰਫ਼ ਰੱਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹ, ਿਕ ਸੱਪ ਦੀ ਹ;ਦ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ, । ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਮ�ਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਚੇਤਾ) 
(memory) ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਨ%  ਪਿਹਲ$ ਕਦੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਜ$ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਪਿਹਲ$ ਤ; ਹੀ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਹੰੁਦਾ, ਤ$ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹ, ਸੀ 
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ਸਕਦਾ । ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਿਦੱਸ ਰਹੀ ਵਸਤ ੂਅਤ ੇਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਸੱਪ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲ@ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਹੀ ਸੱਪ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਸੀ ਨਹ, ਿਦੱਖ ਰਹੀ, ਸੱਪ ਹੀ ਿਦੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ । 
 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ$ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਧਰਮ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ-ਧਰਮ ਸਮਝ 
ਲੈਣਾ ਵੀ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ । 
 
ਬਹੁਤ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਹੋ ਰਹੇ ਆਹਤ ਨਾਦ ਨੰੂ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸਮਝ ਲ@ਦੇ ਹਨ । ਉਨ. $ ਦਾ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਿਮਿਥਆ-
ਿਗਆਨ ਜ$ ਭਰਮ (illusion) ਹੈ । 
 

ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਿਚਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਿਜਸ ਤਰ.$ ਦਾ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਚਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ.$ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । 

ਅਿਵਿਦਆ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ।  

ਿਵਿਦਆ ਕੀ ਹੈ? ਿਵਿਦਆ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਿਵਦ' ਧਾਤੂ ਤ; ਬਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 'ਜਾਣਨਾ' ਜ$ 'ਸਮਝਣਾ' । ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ$ ਿਗਆਨ ਹੀ ਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਿਵਿਦਆ ਦੋ ਤਰ.$ ਦੀ ਹੈ: ੧. 

ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ, ਤੇ ੨. ਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ।  

ਸ਼ੌਨਕ ਜੀ ਦ ੇਪੱੁਛਣ Kਤੇ ਉਨ. $ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਿਗਰਾ ਜੀ ਨ%  ਆਿਖਆ ਸੀ: - 

त�मै स होवाच। .वे �व.ये वे0दत1ये इ�त ह �म याद3हम�वदो वदि�त परा चवैापरा च॥ (४, ख7ड १, मुंडकोप�नषद)।  
 

ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਨ%  ਿਕਹਾ, "ਬ�ਹਮਵੇਤਾਵ$ ਨ%  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਿਵਿਦਆਵ$ ਜਾਣਨਯੋਗ ਹਨ - ਪਰਾ ਤੇ ਅਪਰਾ"। (੪, ਖੰਡ ੧, ਮੁੰ ਡਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ)। 
 

ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: -  

त$ापरा ऋ>वेदो यजवु@द: सामवेद: अथव�वेद: %शCा क�पो 1याकरणम �नDEतम छ�दो Gयो�तष%म�त। अथ परा यया 

तदCरम�धगHयते॥ (५, ख7ड १, मुंडकोप�नषद)।  

"ਉਨ. $ ਿਵੱਚ ਿਰਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਿਸਿਖਆ, ਕਲਪ, ਿਵਆਕਰਣ, ਿਨਰੁਕਤ, ਛੰਦ ਤੇ ਜੋਿਤਸ਼ - ਇਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਅਖਰ ਬ�ਹਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੈ ।"(੫, ਖੰਡ ੧, ਮੁੰ ਡਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ)। 

ਮੁੰ ਡਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਸ�ੀ (ਆਿਦ) ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: - 

अपरा 0ह �व.या�व.या सा �नराकत�1या। त.�वषये 0ह �व0दते न Jकं�चKतKKवतो �व0दत �या0द�त।  

(शंकर भा(य, मुंडक उप�नषद)।  
 

ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਤ$ ਅਿਵਿਦਆ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਾਕਰਣ (ਖੰਡਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦ ੇਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੱਤਵ ਰੂਪ 

ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹ, ਜਾਿਣਆ ਜ$ਦਾ । (ਮੁੰ ਡਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਭਾਸ਼ਯ)। 

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ$ ਦਾ ਿਨਰਾ ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 

ਅਿਵਿਦਆ ਹੀ ਹੈ । ਿਨਰੇ ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਤੱਤ-ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ, ਹੰੁਦਾ ।  

ਪੰਿਡਤ ਵਾਚਿਹ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਿਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
(੫੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  
 

ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੋਥੀ ਿਸੰਿਮ�ਿਤ ਪਾਠਾ ॥  
ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ ੈਸੁਿਣ ਥਾਟਾ ॥  
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ਿਬਨੁ ਰਸ ਰਾਤ ੇਮਨੁ ਬਹੁ ਨਾਟਾ ॥੭॥  
(੨੨੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ$ ਪੜ.ਨ ਦਾ ਤ$ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ. $ ਦੇ ਉਪਦਸ਼ੇ Kਤ ੇਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਜੁਿੜਆ ਜਾਏ । ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ$ ਸਾਨੰੂ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਆਖ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦ ੇਨਾਮ ਤ; ਿਬਨ. $ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੋਛਾ ਹੈ ।  

ਿਸਿਮ�ਿਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੋਥੀਆ ॥  
ਨਾਮ ਿਬਨਾ ਸਿਭ ਕੂੜ ੁਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥  
(੭੬੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਿਗਆਨੀ ਉਹ ਨਹ,, ਿਜਸ ਨ%  ਿਸਰਫ਼ ਿਕਤਾਬ$ ਦਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਲੇ (Universties) 'ਿਗਆਨੀ' ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਿਦੰਦ ੇ

ਹਨ । ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੀ ਪਦਵੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ । ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਲੇ (University) ਤ;  ਜ$ ਿਕਸ ੇਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਿਦ ਤ; 'ਿਗਆਨੀ' ਦੀ 

ਿਡਗਰੀ ਜ$ ਪਦਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ�ਹਮ ਸੰਬੰਧੀ ਿਗਆਨੀ ਨਹ, ਬਣ ਜ$ਦਾ, ਬਸ਼ੇਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਗਆਨੀ ਅਖਵਾWਦਾ ਰਹੇ ।  

ਿਹ�ਦੈ ਕਪਟੁ ਮੁਖ ਿਗਆਨੀ ॥ (੬੫੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕ ਿਚੱਤ (ਅੰਤਹਕਰਣ) ਿਵੱਚ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ, ਜ ੋਕੱੁਝ ਜਾਿਣਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ । ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੀ ਿਸਖਾWਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨੀ ਜ$ ਪੰਿਡਤ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮ$ ਨੰੂ 

ਹੀ ਉਹ ਅਸਲ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਪਿੜ ਪੁਸXਕ ਸੰਿਧਆ ਬਾਦੰ ॥ ਿਸਲ ਪੂਜਿਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥  
ਮੁਿਖ ਝਠੁੂ ਿਬਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ॥ ਤ�ੈਪਾਲ ਿਤਹਾਲ ਿਬਚਾਰੰ ॥  
ਗਿਲ ਮਾਲਾ ਿਤਲਕ ਿਲਲਾਟੰ ॥ ਦਇੁ ਧੋਤੀ ਬਸਤ� ਕਪਾਟੰ ॥  
ਜ ੋਜਾਨਿਸ ਬ�ਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭ ਫੋਕਟ ਿਨਸਚ ੈਕਰਮੰ ॥  
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਨਸਚ ੌਿਧਯਵੈ ॥ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 

(੧੩੫੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦ; ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮ@ ਿਵਿਦਆ ਨਹ, ਪੜ.ੀ ਤੇ ਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹ, ਜਾਣਦਾ, ਤ$ ਉਨ. $ ਦਾ ਭਾਵ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਤ; ਹੀ ਹੈ: -  

ਿਬਿਦਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਦੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥ (੮੫੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

ਅਸ, ਿਪੱਛੇ ਦੇਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹ$ ਿਕ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਇਸ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਨੰੂ ਅਿਵਿਦਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।  
 

अपरा 0ह �व.या�व.या (शंकर भा(य, मुंडक उप�नषद)। 
 

ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ.$ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਨੰੂ ਹੀ ਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹੀ ਿਮਿਥਆ 
ਿਗਆਨ ਜ$ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਹ, ਕਰਾ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਪੜ. ਜ$ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਹਮ 
ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ$ ਉਹ ਅਿਵਿਦਆ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਥੱਤ ਿਗਆਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੈ ।  
 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕ$ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ. $ ਿਵੱਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲੱਖੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਵਆਕਰਣ, ਕੋਸ਼ 
ਆਿਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ; ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਗਆਨ ‘ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ’ ਦੀ 
ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ, ਿਕWਿਕ ਉਸ ਨ%  ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਤ$ ਨਹ, ਬਣਾਈ । ਉਸ ਨ%  ਪੁਸਤਕ ਪੜ.ੀ ਤ$ 
ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ. ਕੇ ਉਸਨ%  ਦਵਾਈ ਨਹ, ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਨਹ, ਹੋ ਸਿਕਆ । ਪੁਸਤਕ ਪੜ. ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੀ ਿਰਹਾ ।  
 

ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਪੜ. ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪੰਿਡਤ ਜ$ ਿਗਆਨੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੀ ਹੈ: -  
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ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ ਕਾਮ ਰੋਿਗ ਮੈਗਲੁ ਬਿਸ ਲੀਨਾ ॥  
ਿਦ�ਸਿਟ ਰੋਿਗ ਪਿਚ ਮਏੁ ਪਤੰਗਾ ॥ ਨਾਦ ਰੋਿਗ ਖਿਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ॥੧॥  
ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥ ਰੋਗ ਰਿਹਤ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
ਿਜਹਵਾ ਰੋਿਗ ਮੀਨੁ ਗ�ਿਸਆਨZ  ॥ ਬਾਸਨ ਰੋਿਗ ਭਵਰੁ ਿਬਨਸਾਨZ  ॥  
ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਿਤ�ਿਬਿਧ ਰੋਗ ਮਿਹ ਬਧੇ ਿਬਕਾਰਾ ॥੨॥  
ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ॥ ਰੋਗੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ॥  
ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਰੋਗੁ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥  
ਪਾਰਬ�ਹਿਮ ਿਜਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਰੋਗਹੁ ਕਿਢ ਲਇਆ ॥  
ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਰੋਗੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥ 

(੧੧੪੦-੧੧੪੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨ%  ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼$ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: -  

अ�व.याि�मताराग.वेषा%भ�नवेशा: Eलेशा:॥ (३, साधनपाद, योगसू$)।  

ਅਿਵਦਯਾਸਿਮਤਾਰਾਗਦਵੇਸ਼ਾਿਭਿਨਵੇਸ਼ਾ: ਕਲੇਸ਼ਾ: ॥ (੩, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤੇ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ।  

ਅਿਵਿਦਆ: - ਅਿਵਿਦਆ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: -  

अ�नKयाशु�चद:ुखानाKमसु �नKयशु�चसखुाKमPया�त�व�.या॥ (५, साधनपाद, योगसू$)।  

ਅਿਨਤਯਾਸ਼ੁਿਚਦੁਖਾਨਾਤਮਸ ੁਿਨਤਯਸ਼ੁਿਚਸੁਖਾਤਮਖਯਾਿਤਰਿਵਦਯਾ ॥ (੫, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਅਿਨੱਤ (ਸਦਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ) ਨੰੂ ਿਨੱਤ (ਸਦਾ ਰਿਹਣਾ ਵਾਲਾ) ਸਮਝਣਾ, ਅਪਿਵੱਤਰ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਮਝਣਾ, ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਸੁੱ ਖ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਅਨਾਤਮਾ 

(ਜੜ) ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣਾ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ ।  

ਅਸਿਮਤਾ: - ਅਸਿਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਅਨੁਸਾਰ: - 

Q>दश�नशEKयोरेकाKमतेवाि�मता॥ (६, साधनपाद, योगसू$)।  

ਿਦ�ਗਦਰਸ਼ਨਸ਼ਕਤਯੋਰੇਕਾਤਮਤੇਵਾਸਿਮਤਾ ॥ (੬, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਦ�ਸ਼ਟਾ (ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ / ਦਰਸ਼ਕ) ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਭਾਸਣਾ ਅਸਿਮਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ।  

ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ.$ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸਿਮਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ 

ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕ (ਦ�ਸ਼ਟਾ) ਹੈ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਣ ਜ$ ਔਜਾਰ ਹੈ । 

ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਔਜਾਰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਵਸਤਆੂਂ ਹਨ । ਇਨ. $ ਦੋਹ$ ਦਾ ਜੀਵ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਭਾਸਣਾ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ ।  

ਰਾਗ: - ਿਕਸੇ ਵਸਤ ੂਨੰੂ ਭੋਗ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਪ�ਤੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ$ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਸ  ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਜ$ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਤੇ ਉਸ ਵਸਤ ੂਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ$ ਪ�ਤੀ ਲਗਾਉ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ.$ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਰਾਗ ਆਖੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ ।  

सुखानशुयी राग:॥ (७, साधनपाद, योगसू$)।  

ਸੁਖਾਨੁਸ਼ਯੀ ਰਾਗ: ॥ (੭, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸਤੂ�)। 
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ਸੁੱ ਖ ਭੋਗਣ ਿਪੱਛ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਜ ੋਉਸ ਦ ੇਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ । ਿਜਨ. $ ਵਸਤੂਆ ਂਤ ੇਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ; ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਨ. $ ਤੇ ਉਨ. $ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਾਧਨ$ ਪ�ਤੀ ਿਤ�ਸ਼ਣਾ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਪ@ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ । 

ਦਵੇਸ਼: - ਰਾਗ ਹੀ ਦਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਵਸਤੂ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਜ ੋਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਿਜਨ. $ 

ਵਸਤੂਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ੇਮਨ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਨ. $ ਪ�ਤੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ ।  

द:ुखानशुयी .वेष:॥ (८, साधनपाद, योगसू$)।  

ਦੁਖਾਨੁਸ਼ਯੀ ਦਵੇਸ਼: ॥ (੮,ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸਤੂ�)। 

ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਪੱਛੇ ਜੋ ਿਘਰਣਾ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ । 

ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼: - ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਿਲੱਖਦ ੇਹਨ: -  

�वरसवाहT �वदषू: अ�प तथाUढ: अ%भ�नवेश:॥ (९, साधनपाद, योगसू$)।  

ਸਵਰਸਵਾਹੀ ਿਵਦੂਸ਼: ਅਿਪ ਤਥਾਰੂਢ: ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼: ॥ (੯, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ (ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ) ਵੀ ਜੋ ਸਵਰਸਵਾਹੀ (ਸੁਭਾਅ ਤ; ਵਿਹਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹ ਿਰਹਾ) ਹੈ, ਉਹ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ 

ਹੈ ।  

ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮ@ ਨਾ ਰਹ$' । ਇਹ ਭੈਅ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਵੀ । ਇੱਥੇ ਿਵਦਵਾਨ ਤ; ਭਾਵ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਰੀ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ 

ਹੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹ, ਹੋਇਆ, ਸਗ; ਇਹ ਤ$ ਜਨਮ$-ਜਨਮ$ ਤ; ਹੀ ਿਚੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਗਦਾ ਚਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  

ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤ ੇਅਿਭਿਨਵੇਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ । ਸ$ਖਯ ਿਵੱਚ ਇਨ. $ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼$ ਨੰੂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

- ਤਮ, ਮੋਹ, ਮਹਾਮੋਹ, ਤਾਿਮਸ�, ਤੇ ਅੰਧਤਾਿਮਸ� ।  

ਸਿਮ�ਤੀ 

ਸਿਮ�ਤੀ, ਚੇਤਾ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (memory) ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ । ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰਜੋਗੁਣ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਹੋ ਕੇ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ, ਬਾਹਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ

ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨ. $ ਦੀ ਯਾਦ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜ$ਦੀ ਹੈ । ਜਦ; ਿਚੱਤ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਜ$ 

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਿਵ�ਤੀ ਜ$ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ ।  

ਨ�ਦ 

ਨ,ਦ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਰਮ ਹੈ । ਨ,ਦ ਦੌਰਾਨ ਸਤੋਗੁਣ ਦੱਿਬਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਤਮੋਗੁਣ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਲ@ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜੋਗੁਣ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਤ; ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਭਾਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ ।  

ਨ,ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹ,, ਜੋ ਹਮਸ਼ੇਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਜ ੇਕੋਈ ਜੀਵ ੬ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨ,ਦ ਲ@ਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਇਨ. $ ੬ ਘੰਿਟਆ ਂਦੌਰਾਨ ਉਹ  ਨ,ਦ ਤ ੇ

ਸੁਪਨ%  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ$ ਿਵੱਚ; ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲ$ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ,ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਕੱੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੂੰ ਘੀ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਉਸ 

ਮਗਰ; ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਹ ਸੁਪਨ%  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ; ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਨ,ਦ ਖੱੁਲ. ਜ$ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ (Cycle) ਹੈ । ਨ,ਦ 

ਖੱੁਲ.ਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ,ਦ, ਿਫਰ ਗੂੜ.ੀ ਨ,ਦ, ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ,ਦ, ਿਫਰ ਸੁਪਨਾ ਤ ੇਿਫਰ ਨ,ਦ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ  ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ; ਬਾਰਬਾਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ । ਇੱਕ ੬ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਿਜਹੇ ੫ ਜ$ ੬ ਚੱਕਰ$ ਿਵੱਚ; ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� 

ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਅਵਸਥਾਵ$ ਹਨ: - 

੧. ਜਾਗਰਤ, 
੨. ਸੁਪਨਾ, 
੩. ਨ,ਦ, 
੪. ਸਮਾਧੀ । 
 

ਇਨ. $ ਿਵੱਚ; ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ (ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨ,ਦ) ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀਆ ਂਅਵਸਥਾਵ$ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ; ਹਰ ਮਨੱੁਖ, ਤ ੇਇੱਥ; ਤਕ ਿਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਲੰਘਦ ੇ

ਹਨ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਲੋਕ$ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

੧. ਜਾਗਰਤ 

ਜਾਗਰਤ ਤ; ਭਾਵ ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ; ਜੀਵ ਨਾ ਤ$ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਨ%  ਤ; ਰਿਹਤ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ; ਇਹ ਭਾਵ 

ਨਹ, ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਸਗ; ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ;, ਸ਼ਰਾਬ ਆਿਦ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਸ਼ਾ-ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ; ਿਭੰਨ ਹੈ । ਇਸ ੇਪ�ਕਾਰ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਡੁੱ ਿਬਆ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ Kਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਗਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ$ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ, ਕੀ ਕਹ$ਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ$ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ; ਿਨਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ; ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਦੋਹ$ ਹਾਲਤ$ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਤ$ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵE ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾਵ$ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹ, ਸਕੇ । ਐਸਾ ਨਹ, ਿਕ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਣਹ;ਦ ਹੈ । ਉਹ ਵਸਤ ੂਤ$ 

Kਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਡਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਿਚੱਤ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਰ ਨਹ, ਹੈ । 

ਸਾਧਾਰਣ ਭੁਲੱਕੜ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ; 

ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ; ਵੱਖਰੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਨੁਭਵ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ । ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਤ$ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੂੜ.ੀ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਭਰਮ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਪ 

ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਰਾ ਝੂਠ ਹੈ । ਪਰ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਤ$ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ । 

ਜਦ; ਹੀ ਿਕਸ ੇਤਰ.$ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨਹ,, ਉਸ ਦਾ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ 

ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਵੀ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 

ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । 



 
 

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

 

 

8 

ਜਾਗਿਦਆਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ‘ਡੇ ਡ�ੀਿਮੰਗ’ (Day Dreaming) ਆਿਖਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ‘ਡੇ ਡ�ੀਿਮੰਗ’ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, 

ਿਜੱਥੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚਲੇ ਫੁਰਨ%  ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਜ$ ਸਿਥੱਤੀ ਤ; ਸਰੋਕਾਰਹੀਣ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਗ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੁੱ ਤਾ ਨਹ, ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਕਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤ; ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 

ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਿਜਸ ਨੰੂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋਏ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹ, ਸਮਝਦਾ । ਅਿਵਿਦਆਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਉਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਿਬਆ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਿਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪਿੜ ਪੁਰਾਨ ॥ 

ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ॥ 

ਸੰਿਨਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ 

ਤਪਸੀ ਮਾਤ ੇਤਪ ਕੈ ਭੇਵ ॥੧॥ 

ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥ 

ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰੁ ਮਸੁਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
(੧੧੯੩-੧੧੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ) । 

 

ਇੱਕ ਨ% ਤਰਹੀਣ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ ੇਦ ੇਰੂਪ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤ; ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤ; ਿਭੰਨ ਹੈ । ਇੱਕ ਬਿਹਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਨਹ, ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਦੀ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤ; ਿਭੰਨ ਹੈ । 

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਣ$ ਰਾਹ, ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ$ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ, ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ 

ਭਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੱਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਨੰੂ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਰ 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ 

ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮE ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜ$ ਇਸ ਤ; ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਅਜੋਕਾ ਮਨZ -ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ 

। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ;, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾWਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਬੋਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਤ ੇਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਚੌਰਾਹੇ ‘ਤ ੇ

ਲਾਲ-ਬੱਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਕਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਜਾਣੂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ 

ਅਿਭਵਾਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਿਹਲਾWਦਾ ਹੈ । ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮE ਉਹ (੧) ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, (੨) ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, (੩) ਲਾਲ-ਬੱਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ 

ਰੱੁਕਣ, (੪) ਜਾਣਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮE ਇੱਕ ਤ; ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਚੰਤਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 

ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮE ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਹੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮE ਇੱਕ ਤ; ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਦਤ ਉਸ ਸਮE ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਜਦ; ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕਾਗਰਤਾ (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਹੋਣ) ਦੀ 

ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਵੀ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਉਸ ਦੀ ਿਚੰਤਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ 

ਜ$ਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਚੰਤਨ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ, ਕਰ ਪਾWਦਾ । 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ$ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮE ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ 

ਗੁਣ ਹੈ । 
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ਜਦ; ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਜੂੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਮਨ ਿਵੱਚਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਤ$ ਇਹ 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ; ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ 

ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ; ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਫਲ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰ.$, ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਜਾਗੈ ਸੁਕਦੇਉ ਅਰੁ ਅਕੂਰੁ ॥ 

ਹਣਵੰਤੁ ਜਾਗੈ ਧਿਰ ਲੰਕੂਰੁ ॥ 

ਸੰਕਰੁ ਜਾਗੈ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥ 

ਕਿਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜਦੈੇਵ ॥੨॥ 

ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ�ਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ਸਈੋ ਸਾਰੁ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਿਧਕ ਕਾਮ ॥ 

ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਭਿਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੩॥੨॥  
(੧੧੯੩-੧੧੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ) । 

 

੨. ਸੁਪਨਾ 

ਨ,ਦ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹ, Kਠ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ । ਸਤੋਗੁਣ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ Kਤੇ ਤਮਗੁੋਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ 

ਤਮੋਗੁਣ, ਰਜੋਗੁਣ ਨੰੂ ਇੰਨਾ-ਕੁ ਦਬਾ ਲਏ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਰਾਹ, ਬਾਹਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤ; ਤ$ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ 

ਿਕਿਰਆ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ, ਤ$ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਇਹ ਸੂਖਮ ਿਕਿਰਆ ਮਨ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜਗਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਕੱੁਝ-ਕੱੁਝ ਜਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਿਮ�ਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਦ ੇ

ਸੰਸਕਾਰ$ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵ�ਤੀ ਧਾਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਮੱਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਪਨ%  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

੩. ਨ�ਦ 

ਨ,ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ) ਤ; ਰਿਹਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਨ. $ ਿਤੰਨ ਿਚੱਤ-ਿਵ�ਤੀਆ ਂ(ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ) 

ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ । ਿਮੱਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਚੱਤ-ਿਵ�ਤੀ ਸੁਪਨ%  (�वपन, dream) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਨ,ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਉਪ-ਅਵਸਥਾਵ$ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: - 

੧. ਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ, 
੨. ਨ,ਦ ਦੀ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ । 
 

ਸਾਧਾਰਣ ਨ�ਦ 

ਅਭਾਵ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਜਦ; ਿਚੱਤ ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਤ ੇਸਿਮ�ਤੀ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਤ; ਰਿਹਤ ਹੈ, ਨ,ਦ ਅਖਵਾWਦੀ ਹੈ । 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਯੋਗਸੂਤ� ਿਵੱਚ ਿਲੱਖਦੇ ਹਨ: - 

अभावKययालHबना व�ृत�न��ा ॥ (१०, समा�धपाद, योगसू$)।  

ਅਭਾਵਪ�ਤਯਯਾਲੰਬਨਾ ਿਵ�ਿਤਰਿਨਦ�ਾ ॥ (੧੦, ਸਮਾਧੀਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 
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ਨ,ਦ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹ, Kਠ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ । ਿਚੱਤ Kਤ ੇਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । Kਪਰ ਿਚੱਤ ਦੀਆ ਂਿਜਨ. $ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ. $ ਿਵੱਚ ਨ,ਦ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਜਦ; ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ$ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਦ; ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ%  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨ,ਦ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । 

ਨ�ਦ ਦੀ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ 

ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਨ,ਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ  ਹਾਲਤ ਵੀ । ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ ਨਾਲ; ਵੱਖਰਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਿਕWਿਕ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ; ਿਭੰਨ ਹੀ ਹੈ । 

ਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਭਾਵE ਲੁਪਤ ਤ$ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ; ਹੀ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਜ$ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਉਹ 

ਫ਼ੌਰਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ; ਉਹ ਛੋਹਣ ਜ$ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਹ, ਹੈ । ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ ਨਾਲ; ਵੱਖਰੀ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਤਮੋਗੁਣ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਨ,ਦ ਦੀ ਤਮੋਗੁਣੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਰਜੋਗੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲ@ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚਲੇ ਤਮੋਗੁਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਜੋਗੁਣ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਆਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪ@ਦੀ ਹੈ । 

ਸਾਧਾਰਣ ਅਿਭਆਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਨ,ਦ ਤੇ ਨ,ਦ ਦੀ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । 

੪. ਸਮਾਧੀ 

ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਧੀ ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ; ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਦਏ । ਇੱਥੇ ਮਨ (ਜ$ 

ਅੰਤਹਕਰਣ) ਤ; ਇਲਾਵਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਮਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ (ਮਨ) ਹੈ ਤ ੇਦੂਜਾ ਿਦ�ਸ਼ (ਿਵਸ਼ਾ) । ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

ਪਰ, ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤ; ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਸਥਾਵ$ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ; ਬਹੁਤ ਿਭੰਨ ਹਨ । ਇਨ. $ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ। 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

ਿਚੱਤ ਿਕਵE ਬਣਦਾ ਹੈ?  

ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਚੱਤ ਤ; ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ 

ਿਮਲ ਕੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ ੇਿਫਰ ਿਚੱਤ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਵੀ ਨਹ, ਰਿਹੰਦੀ । ਿਜਵE ਿਜਵE ਿਚੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਣ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਚੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਆਮ 

ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ 'ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣਾ' ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਿਚੱਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ$ Kਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਜੀਵ ਇਨ. $ ਸੰਸਕਾਰ$ ਜ$ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

न कता� क�य�चत कि`चि�नयोगे ना�प चे`वर:।  

�वभावे वत�ते लोक�त�य काल: परायणम॥५॥ 

न काल: कालमKये�त न काल: पaर0हयते। 

�वभावम च समासा.य न कि`चद�तवत�ते॥६॥   

(bी राम .वारा उपदेश, सग� २५, Jकि(कंधा का7ड, वा�मीJक जी र�चत रामायण)।  

 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਤ$ ਸੁਤੰਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਿਕਸੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੀ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਲ ਹੈ ।੫। ਕਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹ, ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਕਾਲ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਨਹ, ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੁਭਾਅ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹ, ਕਰਦਾ ।੬।  
(ਸ�ੀ ਰਾਮ ਵੱਲ; ਉਪਦਸ਼ੇ, ਸਰਗ ੨੫, ਿਕਸ਼ਿਕੰਧਾ ਕ$ਡ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਰਿਚਤ ਰਾਮਾਇਣ)। 



 
 

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

ਜਦ; ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਨਮ ਸਮE ਹੀ ਨਹ, ਬਣਦਾ, ਬਲਿਕ ਿਪੱਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮ$ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ$ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ$ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆWਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਕਸੀ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਵੀ ਨਹ, ਜਾਣਦਾ ਹੰੁਦਾ । ਅਿਜਹਾ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸੱਤ ਜ$ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਅਿਜਹੀ 

ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ੧0-੧੨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜ$ਦ ੇਹਨ । ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਬੱਚ ੇਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ$ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  

ਜਨਮ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸੰਸਕਾਰ ਜਨਮ ਤ; ਵੀ ਪਿਹਲ$ ਤ; ਹੀ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤ; ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ 

। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਿਮਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਿਚੱਤ ਦਾ ਪੂਰਣ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਕਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਈ ਤੱਥ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾWਦ ੇ

ਹਨ : -  

੧. ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ$ ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ, 
੨. ਮ$-ਬਾਪ ਆਿਦ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ, 
੩. ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕਰਮ$ ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ । 

 

੧. ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ� ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 

ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮE ਤਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ; ਉਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਸ 

ਨੰੂ ਉਹ ਕਰਮ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾWਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਸੰਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ।  

 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ;, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ Kਤੇ ਪੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ 

ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤ$ ਵੀ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤ; ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਚੁਰਾ ਹੀ ਲਏਗਾ ।  

ਕੋਈ ਮਹ$ਦਾਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤ$ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ-ਸਿਹ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੱੁਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤ; 

ਦਾਨ ਕਰਵਾWਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ ।  

ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ, ਰਿਹੰਦ,ੇ ਸਗ; ਇਨ. $ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਜਨਮ$ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪ@ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮ ਉਸ 

ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ$ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ$ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  

੨. ਮ�-ਬਾਪ ਆਿਦ ਤ* ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ 

ਕੱੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਮ$-ਿਪਉ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇ/ਮਜ਼ਹਬ/ਪੰਥ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤ; ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮ$-ਿਪਉ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਜੀਆ ਂਨੰੂ ਜੋ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜ$ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦ ੇਸਮE ਤ; ਹੀ ਿਜਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਰਮ$ ਨੰੂ 

ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ$ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਸਚੋ ਵੀ ਨਹ, ਸਕਦੀ ਿਕ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਚੋਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਚੋਰੀ ਨੰੂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਹੀ ਹੋਰਨ$ ਰੋਜ਼ਗਾਰ$ ਵ$ਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਵੀ ਜਆੁਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤ$ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹ, । ਚਿਰੱਤਰਹੀਣ 

ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਿਰੱਤਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤ$ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਨਹ, । ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੰੂ 

ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।  ਿਜਨ. $ ਲੋਕ$ ਨ%  ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ$ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
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ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਿਝਆ, ਉਨ. $ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਪਾਰ ਤ; ਵੱਧ ਕੇ ਕੱੁਝ ਨਹ, ਸਮਝਦੀ । ਮਿਹਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ-ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜ$ ਪ�ਬੰਧਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਤ$ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ-ਪ�ਚਾਰ ਨਹ, ਕਰੇਗਾ, ਿਸਰਫ਼ ਵਾਪਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ । 

੩. ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕਰਮ� ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 

ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ$ ਰਾਹ, ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਇਨ. $ ਕਰਮ$ ਿਵੱਚ 'ਪ�ਮਾਣ' ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਨ. $ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸ, ਿਪੱਛੇ ‘ਿਗਆਨ ਦੇ 

ਸਾਧਨ’ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ$ । ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ੇਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ 

ਕਰਮ (ਿਨਜੀ ਤਜੁਰਬੇ) 'ਸਿਮ�ਤੀ' (ਚੇਤਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਜਮ.ਾ ਹੰੁਦ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ ।  

ਜਦ; ਹੀ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਦੁੱ ਧ ਉਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਤੀ 

ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਉ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਉ ਨੰੂ ‘ਰਾਗ’ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਾਗ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਪ�ਤੀ ਹੈ । ਿਕWਿਕ ਇਹ ਦੁੱ ਧ ਮ$ ਤ; ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮ$ 

ਪ�ਤੀ ਵੀ ‘ਰਾਗ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ ।  

ਪਿਹਲੈ ਿਪਆਿਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦਿੁਧ ॥ ਦੂਜ ੈਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਿਧ ॥ 

(੧੩੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 
ਜੇ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮ$ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤ$ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੁੱ ਧ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪ�ਤੀ ਹੀ ਰਾਗ 
ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀ ਨਹ, ।  
 
ਿਜਵE-ਿਜਵE ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰਨ$ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਉਨ. $ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਸਰਫ਼ ਦੁੱ ਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ 
ਨਹ, ਰਿਹੰਦੀ । ਉਸ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵ$ ਵੱਧਦੀਆ ਂਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਉਨ. $ ਵਸਤੂਆ ਂਪ�ਤੀ  ਹੈ, ਿਜਨ. $ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ. $ ਪ�ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਵ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਇਨ. $ ਇੱਛਾਵ$ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । 
 

ਪਿਹਲੈ ਿਪਆਿਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦਿੁਧ ॥ ਦੂਜ ੈਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸਿੁਧ ॥  
ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥ ਚਉਥੈ ਿਪਆਿਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥  
ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤ ੁ॥ ਿਛਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਿਤ ॥  
ਸਤਵੈ ਸੰਿਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥ ਅਠਵੈ ਕ�ੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ ੁ॥  
ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥ ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸਆੁਹ ॥  
(੧੩੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਜੀ ਤਜੁਰਬੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤ; ਜੀਵ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਸਤੂ ਜ$ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਰਾਗ 

ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਜ ੋਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਕ�ੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਰਾਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੰੁਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਿਜਹੀ ਸਚੋ ਨਾਲ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼ ਜ$ ਡਰ ਆਿਦ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ । ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਜ$ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ.$ ਦੇ ਰਾਗ 

ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ.$ ਦ ੇਦਵੇਸ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ.$ ਦੇ ਡਰ$ ਨਾਲ ਉਹ 

ਡਰਪੋਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ ।  

ਚੰਗੀਆ ਂਪੁਸਤਕ$ ਪੜ. ਕੇ ਉਨ. $ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਵੀਚਾਰ$ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾ ਮਨਨ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਨਵE ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਕਰਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੱਪ ਤੇ ਤੱਪ ਨਾਲ ਨਵE ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ Kਤ ੇਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ Kਤ ੇਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦ ੇਰਿਹੰਦ ੇਹਨ । ਕਰਮ ਤ; ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ; ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਦ ੇਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ; 

ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤ$ ਪਿਹਲ$ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ%  ਪੈਣਗੇ । ਚੋਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਹੜਪ ਲੈਣਾ । ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁੱ ਖ 
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ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੁੱ ਖ ਪ�ਤੀ ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰਾਗ ਹੈ । ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ । ਚੋਰੀ ਦ ੇਕਰਮ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਪਏ 

ਹਨ । ਹੁਣ ਉਸਨੰੂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ।  

ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ: - 

ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥ ਚੋਰੁ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਿਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥  
ਸੁਿਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁਤੇ ਕੂਿੜਆਰ ॥ ਿਬਨੁ ਬੋਲੇ ਬਝੂੀਐ ਸਿਚਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
ਚੋਰੁ ਸਆੁਿਲਉ ਚੋਰੁ ਿਸਆਣਾ ॥ ਖੋਟ ੇਕਾ ਮੁਲੁ ਏਕੁ ਦੁਗਾਣਾ ॥  
ਜ ੇਸਾਿਥ ਰਖੀਐ ਦੀਜ ੈਰਲਾਇ ॥ ਜਾ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੨॥  
(੬੬੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਿਫਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ Kਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਨ ਕਰੇ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਿਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹ, । ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦਸ਼ੇ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ 

ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਲਏ । ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦ ੇਪ�ਤੀ ਜ ੋਰਾਗ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ Kਤ ੇਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸੰਸਕਾਰ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ । ਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ 

ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ‘ਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ’ ।  

ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਿਨਰਦਸ਼ੋ$ ਤ; ਧਨ ਖੋਹ ਲ@ਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ$ ਨੰੂ ਧਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਹੈ ਦਾਨ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਿਚੱਤ Kਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏਗਾ । ਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਗੇ । ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤ; ਸੰਸਕਾਰ; 

ਸੰਸਕਾਰ ਤ; ਿਫਰ ਦਾਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵ, ਲੜੀ ਤੁਰ ਪਏਗੀ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਨਹ, ਿਰਹਾ । ਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।  

ਰਾਗ ਵੀ ਿਮੱਿਥਆ ਿਗਆਨ (ਿਵਪਰਯਯ) ਹੈ, ਦਵੇਸ਼ ਵੀ ਿਮੱਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜ ੋਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਏਗਾ । ਦਵੇਸ਼ 

ਰੂਪੀ ਿਮੱਿਥਆਿਗਆਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਏਗਾ । ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ । ਪਿਹਲ$ ਉਹ ਦਾਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦਾਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹ, ਕਰਦਾ, ਬਲਿਕ ਦਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ । ਇਹ ਕਰਮ ਿਕਸੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ; ਿਬਨ. $ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਕਰਮ-ਫਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ, ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ । ਪਿਹਲ$ ਜਦ; ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ$ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ@ ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ$ । ਦਾਨ ਉਹ 

ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹ, ਸਮਝੇਗਾ ਿਕ ਮ@ ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ$ । ਦਾਨ ਤ$ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ । ਸਭ ਕੱੁਝ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ 

ਨਹ, । ਿਫਰ ਅਸ, ਕੱੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹ$? ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਸ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਿਕਵE ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ?  

ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਤ$ ਇੰਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ, ਪ�ਭੂ ਤ; ਵੱਖਰੇ ਨਹ, ਹ$ । ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$, ਉਹ ਵੀ ਪ�ਭੂ ਤ; ਵੱਖਰਾ ਨਹ, । ਿਫਰ ਕੌਣ ਿਕਸ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਭਰੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੈ ।  

ਪਿਹਲ$ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਿਫਰ ਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ।  

ਸਰੀਰ Kਤ ੇਬਾਹਰੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਚੰਨ.  ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ$ ਖ਼ਾਸ ਤਰ.$ ਦ ੇਜ$  ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਨਹ, ਆ ਜ$ਦਾ । ਤੇ, ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਤ; ਿਬਨ. $ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਆ ਹੀ ਨਹ, ਸਕਦਾ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦ; ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਚੰਨ.  ਧਾਰਣ ਕਰ ਲ@ਦੇ ਹਨ, ਤ$ ਉਨ. $ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹ$-

ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ, ਆWਦੀ । ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕWਿਕ ਉਨ. $ ਨ%  ਬਾਹਰੀ ਿਚੰਨ.  ਤ$ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਰਾਹ, ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਬਦਲਾਉ ਨਹ, ਿਲਆWਦਾ ।  

ਔਸ਼ਧੀ ਰਾਹ� ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ 

ਔਸ਼ਧੀ ਜ$ ਨਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਡਪ�ੈੱਸ਼ਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮE ਦੀ ਆਮ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੇ ਿਡਪ�ੈੱਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤ$ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਿਚੱਤ ਿਬਲਕੱੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਗੂੜ.ੀ ਨ,ਦ ਜ$ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਜ$ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
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ਕ�ੋਧ ਿਚੱਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਲੰਬੇ ਸਮE ਤਕ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕ�ੋਧ Kਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਿਮਉਪੈਥੀ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ. $ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਸ ਿਵ�ਤੀ (ਕ�ੋਧ) ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਨੰੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੁੰ ਨ ਕਰ ਕੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ. ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਚੱਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ, ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਵੱਲ; ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹ, ਪਹੰੁਚਾਈ ਜ$ਦੀ । ਇਸਤਰ.$ ਿਚੱਤ ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ. ਤ; ਅਣਜਾਣ ਹੀ 

ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਵਕਿਸ਼ਪਤ (ਪਾਗਲ) ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਿਵਕਿਸ਼ਪਤ (ਪਾਗਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਿਕਸੇ ਨਸ਼ ੇਆਿਦ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਸਮE ਲਈ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੰਬ ੇਸਮE ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਚੱਤ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚੱਤ ਨਾਲ; ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ; ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ 

ਹਾਲਤ ਹੋ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸੱਕਣ ਤ; ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਦੀ 

ਤੋਟ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲ; ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ$ ਆਮ ਹੀ ਅਖਬਾਰ$ ਿਵੱਚ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  

ਿਚੱਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਚੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਸਿਥੱਤੀ ਜ$ ਗੁਣ ਨਹ, ਹੈ । ਬਲਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ (Artificially) 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  

ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ� ਿਚੱਤ ਿਨਰਮਾਣ 

ਿਕਸੇ ਜੱਪ ਜ$ ਤੱਪ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾਵ$ ਵਾਲਾ ਿਚੱਤ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰ ਜ$ ਿਕਸੀ ਖ਼ਾਸ ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਿਚੰਤਾਵ$ ਤ; 

ਿਧਆਨ ਪਰ.ੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨਵ, ਥ$, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤ$ ਤੇ ਨਵE ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਚ ਜ$ਦਾ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਿਨਰਮਾਣ$ ਤ; ਉਲਟ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਹੋਇਆ ਿਨਰਮਾਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ 

ਿਕਿਰਆ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਿਨਰਿਮਤ ਿਚੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਰੂਪ ਤ; ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਨਵ, ਵਸਤੂ ਜ$ ਨਵE ਿਚੱਤ ਵਜ; ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ ।  

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਿਚੱਤ Kਤੇ ਪਿਹਲ$ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਿਮੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਿਪੱਛੇ ਅਸ, ਆਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹ$ ਿਕ ਜਨਮ ਸਮE ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਨਵE ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵ$ਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪਿਹਲ$ ਤ; ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (Pre-installed programs) ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ$ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਸ ੇ

ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ$ ਤ; ਪਾਏ ਗਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵ$ਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਜਵE ਨਵE ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਮਗਰ; ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ (Data) ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਵE ਹੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਮ$-ਿਪਉ, ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸੰਗਤ, ਿਵਿਦਆ, ਸੰਪਰਦਾਇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਕਰਮ$ ਤ; ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਿਜਵE ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਿਡਸਕ (Hard 

Disk) ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੇ ਡਾਟਾ (Data) ਨੰੂ ਿਮਟਾ (Delete ਕਰ) ਿਦੱਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ.$ ਹੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਿਹਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨ ਆਿਦ ਿਚੱਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ (Artificially) ਪਾਏ ਗਏ 

ਸਨ । ਿਚੱਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜਨਮ$-ਜਨਮ$ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਨੁੀਆਵੀ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ) ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਤ; ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 

ਸੰਸਕਾਰ ਹਟਾ ਿਦੱਤ ੇਜ$ਦ ੇਹਨ ।  

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਬਿਣਆ ਿਚੱਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕWਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਿਚੱਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਵ$ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਸੰਸਕਾਰ ਨਹ, ਹੰੁਦੇ । 

ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਵਸਥਾਵ$ ਵੀ ਿਚੱਤ Kਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੱਡ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਚੱਤ Kਤ ੇ

ਪਿਹਲ$ ਤ; ਹੀ ਪਏ ਸੰਸਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ$ਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ$ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕਰ$ਗੇ ।  
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ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ (PERSONALITY) ਜ$ ਵੱਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਆਧਾਰ ਿਚੱਤ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਜਹਾ ਮਤਲਬ 

ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਿਗਆਨੀ ਦ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਰੀਿਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹ, ਆWਦਾ, ਭਾਵE ਿਕ ਉਸ 

ਦੇ ਿਚਹਰੇ Kਤੇ ਸਾਤਿਵਕ ਨੂਰ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ, ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਉ ਸਾਧਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ$ ਿਵੱਚ; ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਜਦ; ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਉਹ ਇਹ ਨਹ, ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਹੈ । ਉਹ ਨਹ, ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮ@ ਫਲਾਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਜ$ ਧੀ ਹ$ । ਉਹ ਇਹ 

ਨਹ, ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮ@ ਫਲਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹ$ । ਉਹ ਨਹ, ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮ@ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ$ । ਉਹ ਨਹ, ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮ@ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਸ਼ੇ ਦਾ 

ਨਾਗਿਰਕ ਹ$ । ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਿਜW-ਿਜW ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਕ ਤੂੰ  ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹ@, ਤੂੰ  ਫਲਾਣੇ ਮ$-ਬਾਪ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹ@, ਤੂੰ  ਫਲਾਣੇ 

ਪੰਥ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹ@, ਤੇਰੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ  ਇਸ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹ@, ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ । 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕੱੁਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ, ਤ$ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਮ@ ਫਲਾਣੇ ਮ$-ਬਾਪ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹ$, ਮ@ ਫਲਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹ$, ਮ@ 

ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹ$, ਮ@ ਫਲਾਣੇ ਪੰਥ ਜ$ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹ$, ਆਿਦ ਆਿਦ ।  

ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੱਤ-ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ$ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਮ@  ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ, ਹ$ । ਮ@ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜ$ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨ. ਆ ਹੋਇਆ ਨਹ, ਹ$ । ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਮ@ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਔਰਤ ਤ; ਪੈਦਾ ਨਹ, ਹੋਇਆ । ਮ@ ਪੈਦਾ ਨਹ, ਹੰੁਦਾ । ਮ@ ਮਰਦਾ ਨਹ, ।  

ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ, ਪੰਥ ਜ$ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਨੰੂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ, ਪੰਥ ਜ$ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਕਰ ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ । ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਅੱਜ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮ$ ਸੀ, ਜਦ; ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹ, ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਜਦ; ਇਹ ਨਹ, ਰਹੇਗਾ ।  

ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਛੁੱ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ$ ਨੰੂ ਿਦੱਖਦਾ ਨਹ,, ਉਹ ਜੋ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਨਹ,, ਉਹ ਜੋ ਕਦੇ 

ਮਰਦਾ ਨਹ,; ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹ, ।  

ਗ;ਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  
ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ॥ ਪ�ਾਤਮਾ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ ॥ ਨਾ ਇਸ ੁਦੂਖੁ ਨਹੀ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥  
ਨਾ ਇਹੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥  
ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਤੁ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥  
ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨb  ਜੋਗੁ ॥੨॥  
ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ ॥ ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ॥  
ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ ॥੩॥  
ਤੀਿਨ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਿਤ ਉਪਾਇਆ ॥ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ ॥  
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਦਇਆਲ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥  
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੨੧॥  
(੮੬੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਐਸਾ ਿਗਆਨ ਜੀਵ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

--0-- 


