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ਪ�ਿਵ�ਤੀ 
(ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’) 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੋਤਮ ਨ#  ਿਨਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ (ਪ�ਿਵਰਤੀ ਜ) ਪਰਿਵਰਤੀ) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਲੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਵਾਕ (ਵਾਣੀ), ਬੁੱ ਧੀ (ਮਨ) ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਕੰਮ) 

ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ: - 

�व�ृतवा��ब�ु�शर�रारा�भ:॥ (१७, �थम आि�हक, �थम अ याय, �याय दश�न)। 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਨ, ਵਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹ2 ਕੋਈ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ2 ਿਕ ਇਹ ਕਰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹ2 ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਏ । ਿਸਰਫ਼ ਮਨ ਰਾਹ2 ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜ) ਿਚੰਤਨ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਮੌਨ ਰਿਹਣ ਲਈ 

ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ) ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੱੁਝ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨ#  ਬੋਲਣ ਤ; ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਕਿਰਆ ਨਹ2 ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤ) ਵੀ ਇਹ 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਤ; ਰਿਹਤ ਨਹ2 ਹੰੁਦਾ । ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਕਰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਿਤ�ਗੁਣ (ਸਤੋ, ਰਜ ੋਤ ੇਤਮ)ੋ ਿਵੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ; ਹੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤ; ਿਬਨ= ) ਕੋਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਣੀ (ਬੋਲ)) ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ) ਚਾਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ । 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਵੀ । ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਕਠ? ਰ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਿਨੰਦਾ ਕਰਨਾ 

ਆਿਦ ਸਭ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਪਾਪ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਹੈ । ਅਿਹੰਸਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਿਮੱਠ#  ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਥ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਪੰੁਨ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਹੈ । ਕਾਮ, ਕ�ਧੋ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 

ਕਾਮ, ਕ�ੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 

ਜੀਵ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਸਤੋ, ਰਜੋ ਜ) ਤਮੋ ਿਵੱਚ; ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੁਣ ਗੌਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਕਰਮ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਿਜਸ ਤਰ=) ਦਾ ਕਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, 

ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘਿੜਆ ਜ)ਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦ-ੇਕਰਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦ-ੇਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਤਮੋਗੁਣੀ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਿਲਪਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ 

ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤਾਮਿਸਕ ਹੀ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ) ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ‘ਤੇ ਪ@ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਿਹਸਤਾ-ਆਿਹਸਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ 

ਜ)ਦੇ ਹਨ । 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਗ�ਿਹਸਥ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨ= ) ਹਜ਼ਾਰ) ਕਰਮ) ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਚਾਰ ਵਸਤਆੂਂ ਜ) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰਨਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ: ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਤੇ ਮੋਕਸ਼ (ਮੁਕਤੀ) । ਇਨ= ) ਨੰੂ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ)ਦਾ ਹੈ ।  

ਇਨ= ) ਚਾਰ) ਪਦਾਰਥ) ਿਵੱਚ; ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਧਾਰਣ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਿਜਨ= ) ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਕਤੀ 

ਹੈ, ਸਰਵੋੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ।  

ਧਰਮ: - ਧਰਮ ਤ; ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ, ਿਜਨ= ) ਨੰੂ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ) ਨ#  ਸ਼ੁਭ ਮੰਿਨਆ ਹੈ । ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ ਇਨ= ) ਨੰੂ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ) । ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ, 

ਜੋ ਨB ਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ । ਇਹ ਕਰਮ ਅਿਜਹੇ ਹਨ, ਿਜਨ= ) ਨੰੂ ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੀ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਵਜ; ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹ;ਦ ਨੰੂ ਤ) ਨਹ2 

ਮੰਨਦ,ੇ ਪਰ ਨB ਿਤਕ ਕਦਰ)-ਕੀਮਤ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨB ਿਤਕ ਕਦਰ)-ਕੀਮਤ) ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤ; ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥ, ਿਫ਼ਰਕੇ, 

ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ) ਮਜ਼ਹਬ ਆਿਦ ਤ; ਨਹ2 ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨB ਿਤਕ, ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ, ਸਾਮਾਿਜਕ ਜ) ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਜੀ ‘ਧਰਮ’ ਹੈ । 
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ਧਰਮ ਦ ੇਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਦਾਨ, ਅਿਹੰਸਾ, ਮਨੱੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ�ਾਣੀਆ ਂDਤ ੇਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਦਾ ਅਿਧਐਨ, ਬਜ਼ਰੁਗ)/ਬੀਮਾਰ)/ਅਪਾਹਜ) ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧੂਆ ਂਦੀ 

ਸੇਵਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ ।  

ਅਰਥ: - ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤ; ਭਾਵ ਹੈ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤ ੇਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤਆੂਂ ਆਿਦ । ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਿਦ ਅਰਥ 

ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ)ਦੀ ਹੈ । ਸੈਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤ) ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ।  

ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਖ਼ਆਲ ਰਹੇ ਿਕ 'ਅਰਥ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਨਹ2 ਤ), ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।  

ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਗ�ਿਹਸਥ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 'ਅਰਥ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਉਦਸ਼ੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਰਥ' (ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜ) ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਆਿਦ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ 'ਅਰਥ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ 'ਧਰਮ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।  

ਕਬੀਰ ਜਉ ਿਗ�ਹੁ ਕਰਿਹ ਤ ਧਰਮ ੁਕਰੁ ਨਾਹੀ ਤ ਕਰੁ ਬੈਰਾਗੁ ॥  

ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨੁ ਕਰੈ ਤਾ ਕੋ ਬਡ ੋਅਭਾਗੁ ॥੨੪੩॥  

(੧੩੭੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਇੱਕ ਗ�ਿਹਸਥ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ) ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ, ਬਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਦਾਨ ਤ) ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 'ਅਰਥ' ਹੋਏਗਾ । ਕੋਈ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਤ) ਹੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤ; ਬਾਅਦ ਬੱਿਚਆ ਹੋਇਆ 'ਅਰਥ' (ਦੌਲਤ) ਧਰਮ ਲਈ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵ ਦੇ ਪੰੁਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨ#  ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ 

ਜਾਣ ਿਕ ਪੰੁਨ-ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹਜ ਸਭੁਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ।  

ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਜ ੋਿਨਗ�ਹੁ ਕਰੈ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਿਖਆ ਕਰੈ ॥  

ਪੰੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰੁ ॥ ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰੁ ॥  

 (੯੫੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਖ਼ੂਬ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜ2ਦੇ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਉਨ= ) ਜੀਵ) ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ=) ਦਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ= ) ਦਾ ਹਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਰਮ ਹੀ 

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਕRਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਪ�ਮੁੱ ਖਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਉਨ= ) ਲਈ ਗੌਣ ਹੋ ਜ)ਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ੇ

ਅਰਥ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਿਥਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵੀ ਅਰਥ ਜ) ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲ@ਦਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛ-ਲੱਗੂਆਂ ਨੰੂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਧਰਮ ਤ; ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਿਪੱਛ-ਲੱਗੂਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਧਰਮ ਤ; ਬਮੇੁੱ ਖ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਧਰਮ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਜ) ਅਰਥ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਮ ਨੰੂ ਹੀ ਅਰਥ 

(ਜ) ਰਾਜ ਸੱਤਾ) ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਨ# ਕ ਉਦਾਹਰਣ) ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਜ) ਅਰਥ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨ#  

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦ-ਇੱਛਾਵ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ।  

ਰਾਜ ‘ਅਰਥ’ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ; ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ‘ਧਰਮ’ ਹੈ ।  

ਕਾਮ: -  'ਕਾਮ' ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ, 'ਇੱਛਾ' ਜ) 'ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ' । ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਤ; ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ) ਪੂਰੀਆ ਂ

ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ । 'ਅਰਥ' ਜ) ਧਨ-ਦੌਲਤ ਆਿਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਰਥ ਜ) ਧਨ-ਦੌਲਤ ਆਿਦ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਇੱਛਾਵ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਖ਼ੂਬ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਆਿਦ ਇਕੱਠ#  ਕਰ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ 
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ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਨ= ) ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 

ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇੰਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਤ) ਇਸ ਨੰੂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਤ ਨਹ2 ਸਿਕਆ, 

ਤ) ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਹੀ ਰਹੀ । ਜੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੌਲਤ ਵਰਤੀ ਨਹ2 ਗਈ, ਤ) ਇਹ ਕਮਾਈ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੈ । 'ਅਰਥ' ਨੰੂ ਕਮਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੀ 'ਕਾਮ' ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਅਿਜਹੀ ਨਹ2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਤ; ਿਵਰੱੁਧ ਹੋਵੇ । ਧਰਮ ਤ; ਿਵਰੱੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਅਧਰਮ ਹੈ ।  

ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਤੇ ਕਾਮ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਤ; ਿਨਿਵ�ਤ ਨਹ2 ਹੰੁਦਾ । ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵ ਧਰਮ ਦ ੇ

ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹ2 ਕਰਦਾ । ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦ ੇਕਰਮ ਤ; ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ 

ਜੀਵ ਿਨਿਵ�ਤ ਨਹ2 ਹੰੁਦਾ । ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਰਥ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਤ) ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਠ#  ਕੀਤ ੇ

ਅਰਥ (ਧਨ ਆਿਦ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ)ਦ ੇਹਨ । ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦ ੇਮਨ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵ) ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹ2 ਹੰੁਦੀਆਂ । ਇਨ= ) ਇੱਛਾਵ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵ�ਤੀ 

ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਮੋਕਸ਼: - ਮੋਕਸ਼ (ਮੁਕਤੀ) ਸਭ ਪਦਾਰਥ) ਤ; Dਤਮ ਹੈ । ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਸਭ ਪ�ਿਵ�ਤੀਆਂ ਤ; Dਤਮ ਹੈ । ਅਰਥ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ 

ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਕਾਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਰਾਸਤ ੇਵੱਲ ਨਹ2 ਲੈ ਕੇ 

ਗਈ, ਤ) ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਧਰਮ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਨਹ2 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾ ਸਿਕਆ, ਅਸਫਲ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਹੈ ।  

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜ ੋਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟ ੈ॥   

 (੭੪੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਮੁਕਤੀ ਤ; ਉਲਟ ਹੈ 'ਬੰਧਨ' । ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ) ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੋ ਜ)ਦੇ ਹਨ ।  

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ॥  

ਪਾਿਪ ਪੰੁਿਨ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਿਬਨਸੈ ਨਾਮ ੁਿਵਸਾਰੀ ॥  

ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥੧॥   

(੬੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹਸਥ ਦ ੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇ(ਮਾਤਾ, ਿਪਤਾ, ਪੱੁਤਰ, ਧੀ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਆਿਦ) ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣ ਜ)ਦੇ ਹਨ । ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣ ਜ)ਦੇ ਹਨ 

(ਿਕVਿਕ ਜੀਵ ਇਨ= ) ਧਰਮ-ਕਰਮ) ਦੇ ਫਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤ) ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ)। ਵਾਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਿਦ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਤੇ 

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜ)ਦੇ ਹਨ । 

ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੰਸਾਿਰ ॥ ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਿਨਆ ਅਰੁ ਨਾਿਰ ॥੨॥  

ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ ॥ ਬੰਧਨ ਪੁਤ ੁਕਲਤੁ ਮਿਨ ਬੀਆ ॥੩॥  

ਬੰਧਨ ਿਕਰਖੀ ਕਰਿਹ ਿਕਰਸਾਨ ॥ ਹਉਮ ੈਡੰਨੁ ਸਹੈ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ॥੪॥  

ਬੰਧਨ ਸਉਦਾ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ॥ ਿਤਪਿਤ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥੫॥  

ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਿਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥੬॥  

ਬੰਧਨ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਬੰਧਿਨ ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ਿਵਕਾਰ ॥੭॥  

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥ ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੧੦॥  

 (੪੧੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  
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ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਅਿਭਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਧਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਮੁਕਤੀ ਤ; ਦੂਰ 

ਲੈ ਜ)ਦਾ ਹੈ ।  

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਿਰ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥  

ਨਾਨਕ ਿਨਹਫਲ ਜਾਤ ਿਤਹ ਿਜਉ ਕੰੁਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥  

(੧੪੨੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਾਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਉਨ= ) ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹ2, ਬਲਿਕ ਅਰਥ (ਜ) 

ਰਾਜ) ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਕਸ ੇਜਨਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜ)ਦ ੇਹਨ । ਪ�ੰ ਤ,ੂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਭੋਗਿਦਆ ਂਿਜਨ= ) ਦੀ 

ਬੁੱ ਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜ)ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ) ਦੇ ਫਲ ਦੁੱ ਖ) ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਭੰੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤ ੇ॥  

ਿਬਪਰੀਤ ਬੁਧੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਹ ਨਾਨਕ ਿਚਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤ ੇ॥੨੪॥ 

(੧੩੫੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਈ ਉਨ= ) ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਮੁਕਤੀ ਤ; ਉਲਟ ਹੈ 'ਬੰਧਨ' । ਇਸ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਿਗਆਨ ਹੈ । ਜਦ; ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ; ਅਿਗਆਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ 

ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਹਰ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਜ) ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਿਬਲਾਇ ॥ 

ਿਗਆਨB  ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਿਭਆਸੁ ॥ ਿਗਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ੁ॥੩॥  

(੧੧੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਭੈਅ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਗਆਨ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਭੈਅ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ) ਭੈਅ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ, ਅਿਗਆਨ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਅਿਗਆਨ ਤ) ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਭੈਅ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਭਾਗ) ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤ; ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਮੜੋ ਕੇ ਪੰੁਨ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਲਗਾVਦੇ ਹਨ 

। ਿਵਰਲੇ ਜੀਅ ਹੀ ਭੈਅ ਤ; ਿਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਿਜਵR ਿਕ ਅਸ2 ਆਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹ), ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਮਨ, ਵਾਣੀ ਤ ੇਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹ2 ਕੋਈ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ’। ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਜਦ; ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ) ਉਹ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ) ਪੰਥ ਆਿਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲ@ਦਾ ਹੈ । 

 

ਿਪੱਛੇ ਅਸ2 ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹ) ਿਕ ਿਤ�ਗੁਣ (ਸਤੋ, ਰਜੋ ਤ ੇਤਮੋ) ਿਵੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ; ਹੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਰਜਗੁੋਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤ; ਿਬਨ= ) ਕੋਈ 

ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨਹ2 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਣੀ (ਬੋਲ)) ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ) ਚਾਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ । ਿਤ�ਗੁਣ ਹਰ ਵਸਤ ੂਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਉਦ; ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦ; ਰਜੋਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਿਰਆ ਜ) ਵਸਤੂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੀ ਿਕਿਰਆ ਜ) 

ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਤਮੋਗੁਣ ਜ) ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ । ਜੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ) ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਜ) ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਾਤਿਵਕ ਆਿਖਆ ਜ)ਦਾ 

ਹੈ । ਜੇ ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ) ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਜ) ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਤਾਮਿਸਕ, ਤੇ ਜੇ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ) ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜਸੀ ਆਿਖਆ ਜ)ਦਾ ਹੈ । 
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ਇਨ= ) ਿਤੰਨ) ਗੁਣ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਤਾਮਿਸਕ, ਸਾਤਿਵਕ, ਜ) ਰਾਜਸੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਤਾਮਿਸਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ; ਸਾਤਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ 

Dਤਮ ਹੈ । ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾਲ; ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਕਰਮ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਹੈ । ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੰੁਨ 

ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । 

ਹਿਰ ਪਿਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਿਦ�ੜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ 

ਬਾਣੀ ਬ�ਹਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮ ੁਿਦ�ੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥   

(੭੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਤਾਮਿਸਕ, ਸਾਤਿਵਕ ਜ) ਰਾਜਸੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ; ਉਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ) ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ) ਕਦੇ ਮਗਰ; ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ) ਪੰਥ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ Dਤ ੇਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ) ਪੰਥ 

ਆਿਦ ਵੀ ਸਾਤਿਵਕ, ਰਾਜਸੀ ਜ) ਤਾਮਿਸਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਨ= ) ਸੰਪਰਦਾਵ) ਜ) ਪੰਥ) ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ) (ਕਰਮਕ)ਡ/ਸ਼ਰੀਆ/ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਆਿਦ) ਵੀ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ, ਰਜ ੋ

ਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ, ਤਮੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਜ) ਰਲੀਆ-ਂਿਮਲੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ) ਇਹ ਜੀਵ ਨੰੂ Dਨਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਜੇ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤਮੋਗੁਣ ਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ) ਇਹ ਜੀਵ ਨੰੂ ਿਗਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

 

ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਿਕਸੀ ਤਾਮਿਸਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ) ਿਕਸੇ ਸਮR ਉਹ ਸਾਤਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ Dਨਤੀ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਤਰ=), ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਸਾਤਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਿਤ ਤਾਮਿਸਕ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਰਾਵਟ ਹੈ । ਅਜਾਿਮਲ 

ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮR ਸਾਤਿਵਕ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰ; ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 

ਤਾਮਿਸਕ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਰੱੁਝ ਿਗਆ । ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ) ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ) ਕੀਤੇ ਸਾਤਿਵਕ ਕਰਮ) ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ) ਸਦਕਾ ਿਫਰ ਤ; ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸਤ ੇDਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ#  

ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ । 

 

ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਿਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥ 

ਜ) ਗਿਤ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਿਤ ਿਛਨ ਮਿਹ ਪਾਈ ॥੨॥ 

(ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ, ੯੦੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 
ਅਤੇ, 

 

ਅਜਾਿਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨ#  ਮੌਤ ਦੇ ਸਮR ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਬਹਾਨ#  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ Dਚਾਰਣ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਵੈਕੰੁਠ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਿਫਰ ਜ ੋ

ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ Dਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ= ) ਦੀ ਤ) ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ । (੪੯, ਅਿਧਆਏ ੨, ਛੇਵ) ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 

 

ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆVਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਪੰਥ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ= ) Dਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜ)ਦੀ ਹੈ । 

 

ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਜ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜ)ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ2 ਰਿਹੰਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲ@ਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤ; ਭਾਵ ਆਤਿਮਕ ਿਵਿਦਆ (Spirituality) ਤ; ਹੈ ।  

 

ਮੰਨB  ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥ ਮੰਨB  ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥ (੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਸ)ਪਰਦਾਇਕ ਿਚੰਨ=  ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹ2 ਰੱਖਦੇ ।1  

                                                           
1
 “But how interesting is the psychology of practical religion and how indispensable is symbolism for an organised faith, that the same external 

formalism which the Guru had condemned in the case of others, entered into his own system as soon as attempt to organise it was made by the 

last Guru. At this stage a modified Mimansa crept in. But this influence is not traceable in the hymns of the Granth. Their ideal is kept as lofty as 

it was conceived in the beginning.” - (Page 82, Philosophy of Sikhism, Writer: Prof. Sher Singh, Publisher: Shiromani Gurdwara Parbandhak 

Committee, Sri Amritsar).  
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ਮਾਥੇ ਿਤਲਕੁ ਹਿਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨ) ॥ ਲੋਗਨ ਰਾਮੁ ਿਖਲਉਨਾ ਜਾਨ) ॥੧॥ (ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਤੇ, 

 

&ान �न'ठो �वर*तो वा म+*तो वानपे.क:। 
स0लगंा ना4मां 56यक6वा चरेद �व8ध गोचर: ॥ 
 

ਿਗਆਨਿਨਸ਼ਠ, ਿਵਰਕਤ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ ੇਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆਸ਼ਰਮ) ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਿਵੱਚ 

ਬੰਿਨ= ਆ ਹੋਇਆ ਨਹ2 ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੇ ਤ) ਆਸ਼ਰਮ) ਤੇ ਉਨ= ) ਦੇ ਿਚੰਨ= ) ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ) ਦੇ ਿਵਧੀ-ਿਨਸ਼ੇਧ ਤ; ਪਰ=) ਹੋ ਕੇ ਸਵੱਛੰਦ ਿਵਚਰੇ । 

(੨੮, ਅਿਧਆਏ ੧੮, ਿਗਆਰ=ਵ) ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 

 

ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਕਰਮਕ)ਡੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹ2 ਰਿਹੰਦੇ । 

 

ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ ॥ ਪੰਿਡਤ ਮੁਲ) ਛਾਡੇ ਦੋਊ ॥੧॥  

(ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੮-੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨ (ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ)2 ਵਾਲੇ ਸ)ਪਰਦਾਇਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜ) ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਪ�ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹ2 ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ ਉਨ= ) ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਿਨਕ ਗੱਲ) ਦਾ ਉਹ 

ਿਤਆਗ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 

 

ਪੰਿਡਤ ਮੁਲ) ਜੋ ਿਲਿਖ ਦੀਆ ॥ ਛਾਿਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ ॥੩॥  

(ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜੋ ਪੁਰਖ ਵੇਦ) ਦਾ ਤ) ਪਾਰਗਾਮੀ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਬ�ਹਮ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤ; ਹੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹ2 ਹੈ । ਉਹ ਤ) ਉਵR 

ਹੀ ਹੈ, ਿਜਵR ਦੁੱ ਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗ) ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ । (੧੮, ਅਿਧਆਏ ੧੧, ਿਗਆਰ=ਵ) ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 
 

ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ-ਪ�ਮਾਣ3 ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨ#  ਿਜਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ-ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਉਸ ਨ#  ਜਦ; ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਲਆ, ਤ) ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਮਿਹਜ਼ ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ 

ਸ)ਪਰਦਾਇਕ ਪ�ਚਾਰਕ) ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ2 ਰਿਹੰਦੀ । 

 

“ਪੰਿਡਤ ਛੱਡੇ, ਮੁੱ ਲ) ਛੱਡੇ, ਛੱਡੇ ਜੱਥਦੇਾਰ ਿਗਆਨੀ ।  

ਮਾਈ ਛੱਡੀ, ਸਖੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਦਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ।“ 

- (ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’)। 

 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਕ ਿਨਿਵ�ਤੀ? 

 

ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ’। ਿਕਸ ੇਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫੱਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪ@ਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ) ਤ ੇਉਨ= ) ਦ ੇਫਲ) ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਬਹੁਤ 

ਲੰਬੇ ਸਮR ਤ; ਚਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜ ੇਹਨ, ਤ) ਮਾੜੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪ@ਦ ੇਹਨ । ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤ) ਚੰਗੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪ@ਦ ੇਹਨ । ਿਕਸੇ ਫਲ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 

ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਫਲ ਭੋਗਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਨ#  ਵੀ ਫਲ ਤ) ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤ ੇਿਫਰ ਉਸ ਫਲ ਨੰੂ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ=) ਇਹ ਕਰਮ 

ਤੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁੱ ਕਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ2 ਆVਦੀ । ਕੀ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹ ਿਕਿਰਆ (ਪ�ਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ) ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਨਹ2 ਹੈ ? 

 

                                                           
2
 ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।  

3
 ਪ�ਮਾਣ) ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।  
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ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਿਜਵR ਿਕਸ ੇਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਫੱੁਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ= ) ਦਾ ਫੱਲ 

ਬਣਨਾ ਹੈ । ਫੱਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫੱੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ)ਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਕਰਮ-ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ । ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮ) ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ 

ਜ)ਦਾ ਹੈ । 

 

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਿਬਲਾਇ ॥  

ਿਗਆਨB  ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਿਭਆਸੁ ॥ ਿਗਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ੁ॥੩॥  

(੧੧੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲ@ਦਾ ਹੈ । 

 

ਿਗਆਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਜ ੋਅਚਲ ਹੈ, ਸਿਥਰ ਹੈ । ਉਸ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ)ਦੀ 

ਹੈ । ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ (ਪ�ਿਵਰਤੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ2 । ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਤ; ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 

 

ਕੀ ਿਗਆਨੀ ਕਰਮ� ਤ� ਸੰਪੂਰਣ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 

ਜਦ ਤਕ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਮ ਤ) ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ ਤ; ਿਬਨ= ) ਸਰੀਰ ਨਹ2 ਰਿਹ ਸਕਦਾ । ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਜੀਵ 

ਕਰਮਫਲ ਤ; ਿਨਰਲੇਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

 

सवा�र�भेष ु�न'कामो य;चरे <वालव�म�ुन:।  

नलेप5त5य शु�5य =>यमाणे अ�प कम�@ण:॥   

(६४, अ याय १८, शम �करण, अ'टाव> गीता)।  

 

ਜੋ ਿਗਆਨੀ ਮਨੁੀ ਬੱਚੇ ਵ)ਗ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁਧਸਰੂਪ (ਿਗਆਨੀ) ਕਰਮ) ਿਵੱਚ ਿਲਪਤ ਨਹ2 ਹੰੁਦਾ ।  

 

ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ । ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਤ; ਉਹ ਿਨਿਵ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ 

ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹ2, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ।  

 

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥  

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥  

(੭੪੯ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਉਸ ਵੱਲ; ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਕਰਮ ਿਕਸੇ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹ2 ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਇਸਲਈ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ2 ਕਰਦਾ । ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 

ਕਰਮ ਨਹ2 ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ।  

 

भावाभाव�वह�नो य5तFृतो �नवा�सनो बधु:। 

नवै =कं8च6कृतम तेन लोकH'टया �वकुव�ता॥  

(१९, अ याय १८, शम �करण, अ'टाव> गीता)।  

 

ਭਾਵ-ਅਭਾਵ ਤ; ਿਵਹੀਨ, ਜੋ ਿਗਆਨੀ ਿਤ�ਪਤ ਹੈ, ਿਨਰਵਾਸਨਾ ਹੈ । ਲੋਕ) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੱੁਝ ਨਹ2 ਕਰਦਾ । 

 

ਿਜਵR, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈ-ਸਾਈਿਕਲ ਚਲਾVਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਿਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ; ਉਹ ਪੈਡਲ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ) ਸਾਈਿਕਲ ਇੱਕਦਮ 

ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਥ) Dਤੇ ਨਹ2 ਰੱੁਕ ਜ)ਦੀ । ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ#  ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ; ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਈਿਕਲ ਕੱੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ#  ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ; ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਸਾਈਿਕਲ ਵੱਲ; ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਯਾਤਰਾ ਰੂਪੀ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਈਿਕਲ-ਸਵਾਰ ਦਾ ਪ�ਾਰਬਧ ਿਕਹਾ ਜ)ਦਾ ਹੈ । ਪ�ਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਸਾਈਿਕਲ ਰੱੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਈਿਕਲ 

ਸਵਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱ ਕ ਜਾਏਗੀ । 
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ਇਸੇ ਤਰ=), ਤੱਤਵ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ; ਬਾਅਦ ਿਗਆਨੀ ਜੀਵ ਿਸਰਫ਼ ਪ�ਾਰਬਧ ਹੀ ਭੋਗ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਨਿਵ�ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਪ�ਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਉਸ 

ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਿਚਤ ਕਰਮ ਤੇ ਨਵੀਨ ਿਕ�ਯਮਾਣ ਕਰਮ ਿਗਆਨ ਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ)ਦੇ ਹਨ । 

 

ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਨਹ2 ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤ) ਿਕਸੇ ਸਮR ਭੱੁਖ ਜ) ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ 

ਭੋਜਨ ਜ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਹੈ । ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਗਆਨ ਜ) 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰ=) ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ2 ਬਣਦੀ । ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼ ਜ) ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ 4 ਤ; ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਿਗਆਨ ਜ) ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ2 ਹੈ । 

 

�व6ृतो वा �नव6ृतो व नवै धीर5य दJु�ह:।  

यदा य6कतु�मायाती त6कृ6वा �त'ठत: सुखम॥ (२०, अ याय १८, शम �करण, अ'टाव> गीता)।  

 

ਧੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ; ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਧੀਰ ਨੰੂ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਤੇ ਿਨਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਦਰੁਾਗ�ਿਹ ਨਹ2 

ਹੰੁਦਾ । 

 

ਜੀਵ ਦ ੇਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ (ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤੇ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼) ਹੈ । ਜਦ; ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ; ਅਿਗਆਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਹਰ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਜ) ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਦਸ਼ੇ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

--0-- 
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 ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤੇ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । 


