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ਸਮਾਧੀ 
(ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’) 

ਿਪੱਛਲੇ ਸਿਫ਼ਆਂ $ਤੇ ਅਸ% ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: - 

੧. ਜਾਗਰਤ, 

੨. ਸੁਪਨਾ, 

੩. ਨ%ਦ, 

੪. ਸਮਾਧੀ 
 

ਇਨ4 + ਿਵੱਚ5 ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ+ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ+ ਹਨ । ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਿਚੱਤ-ਿਵ�ਤੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਿਖੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹ% ਹਨ । 

ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਫ਼ਆਂ $ਤੇ ਅਸ% ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਜ+ ਪੜਾਵ+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ+ਗੇ । ਸਮਾਧੀ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ+ ਜ+ ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਪੜ4 ਜ+ 

ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਘੰੁਮਣਘੇਰੀ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਿਹਜ਼ ਿਸਰ-ਖਪਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹ% । ਉਹ ਸੋਚ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਇੰਨA  ਪੜਾਅ ਜ+ ਅਵਸਥਾਵ+ ਿਕਵB ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ5 ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨA  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ+ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਵੀ 

ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਕC ਨਹ% ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨ%ਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨA  ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹ+ । ਿਫਰ, ਸਮਾਧੀ 

ਦੀਆ ਂਇੰਨੀਆ ਂਅਵਸਥਾਵ+ ਜ+ ਪੜਾਵ+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਿਕC ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ? 

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 'ਜਾਗਰਤ' ਿਚੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜ+ ਪੜਾਅ ਨਹ% ਹੈ, ਸਗ5 ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ । ਅਸ% ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ 

ਚੁੱ ਕੇ ਹ+ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਤ+ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਿਕਸੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਸ਼ਾ-ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 ਿਭੰਨ ਹੈ । ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦ ੇ

ਹਨ । ਘੱਟ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ $ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ $ਤ ੇ। 

ਬੋਲ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਪਾਗਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਸ਼�ਣੇੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ+ਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਹੀ 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 ਜਦ5 ਿਨਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ5 ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਦੋਹ+ ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਤ+ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ4 + ਦੋਹ+ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾਵ+ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਇੱਥ5 ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਹ ਨਾ ਤ+ ਪੂਰੀ ਤਰ4+ ਜਾਿਗਆ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ4+ ਸੁੱ ਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੱਧ-ਜਾਗੇ ਜ+ ਅੱਧ-ਸੁੱ ਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰ4+ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀ 'ਜਾਗਰਤ' ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਿਸਰਫ਼ ਜਾਗਰਤ ਹੀ ਨਹ%, ਬਲਿਕ ਨ%ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਨ%ਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ5 ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਗੂੜ4ੀ ਨ%ਦ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਣ $ਤ ੇਵੀ ਨਹ% $ਠਦਾ । ਕਈ 

ਤ+ ਇੰਨੀ ਗੂੜ4ੀ ਨ%ਦ ਿਵੱਚ ਸ5ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ4 + ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ $ਠਦੇ ਹਨ । ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ+ ‘ਕੋਮਾ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨ%ਦ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 

ਵੱਖਰੀ ਹੈ ।  

ਇਸ ਤ5 ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨ%ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
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ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਸੁਪਨA  ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ+ ਜ+ ਿਕਸਮ+ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਸੁਪਨA  ਅਿਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਮB ਤਕ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦ ੇ

ਹਨ । ਕਈ ਸੁਪਨA  ਐਸੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮB ਲਈ ਹੀ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਫਰ ਭੱੁਲ ਜ+ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤ5 ਉਲਟ,  ਬਹੁਤੇ ਸੁਪਨA  ਅਿਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਗ ਖੁਲ4ਦੇ 

ਸਾਰ ਹੀ ਭੱੁਲ ਜ+ਦੇ ਹਨ । 

ਿਜਵB ਜਾਗਰਤ, ਨ%ਦ ਤੇ ਸੁਪਨA  ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ+ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਜ+ ਿਕਸਮ+ ਹਨ, ਉਵB ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਹਨ । ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ, ਨ%ਦ 

ਤੇ ਸੁਪਨA  ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ+ ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਨ4 + ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ+ ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਵ+ਗ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਇਨ4 + ਿਤੰਨ 

ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਇਨ4 + ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਮਾਿਹਰ+ ਨA  ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕ+ ਿਲੱਖੀਆ ਂਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5 , ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਸੱਧ ਮਨK ਿਵਿਗਆਨੀ  ਿਸਗਮੰਡ ਫ਼ਰਾਇਡ (Sigmund 

Freud) ਨA   ਸੁਪਨA  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦ ਇੰਟਪ�ਟੇਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਡ�ੀਮਜ਼' (The Interpretation of Dreams) ਿਲੱਖੀ ਸੀ । 

ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨ4 + ਿਤੰਨ (ਜਾਗਰਤ, ਨ%ਦ ਤੇ ਸੁਪਨA  ਦੀਆ)ਂ ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਇਨ4 + ਬਾਰੇ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨੰੂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਲੇਿਕਨ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਨਹ% ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨ4 + ਿਤੰਨ (ਜਾਗਰਤ, ਨ%ਦ ਤੇ ਸੁਪਨA  

ਦੀਆ)ਂ ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਸ% ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ+ ਿਕ ਉਹ ਇਨ4 + ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਿਨਜੀ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ% ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨ4 + ਬਾਰੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ+ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ% ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ 

ਿਕ ਸੁਪਨA  ਿਕC ਆCਦੇ ਹਨ ਜ+ ਸੁਪਨA  ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ । 

ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਤ+ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਿਲੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਕCਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ (ਸਮਾਧੀ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਜਨ4 + ਨA  ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ% ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤ5 ਰਿਹਤ ਕੋਈ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਿਲਖਤ ਪੜ4 ਕੇ ਜ+ ਿਕਸ ੇਅਨੁਭਵਹੀਣ 

ਿਵਅਕਤੀ ਤ5 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰੁਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ5 ਪਿਹਲੀ-ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਿਕਸ ਅਵਸਥਾ ਜ+ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ । ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤ5 ਬੱਚਣ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ+ ਤ5 ਬੱਚਣ ਲਈ ਵੀ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ । 

ਜਦ5 ਮN ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹ+ ਹ+, ਤ+ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ‘ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ’ (ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ) ਦੇਣ ਤ5 ਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਿਗਆਨ ਤ+ ਉਦ5 ਹੀ 

ਹੋਏਗਾ, ਜਦ5 ਿਜਿਗਆਸੂ ਖ਼ੁਦ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਚਰਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਏਗਾ । ਸਹੀ ਮਾਅਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜ ੋਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਰਵ-$ਚ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਿਚੱਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਅਵਰੱੁਧ ਹੋ (ਰੱੁਕ) ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਜ+ ਮਨਨ ਕਰਨ ਤ5 

ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਿਕਸੀ ਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਿਜਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਿਕਸੇ ਪਾਗਲ ਜ+ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਏ ਵ+ਗ ਿਵਵਹਾਰ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਿਕਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਦੁੱ ਖ ਜ+ ਡਰ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤ5 ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਖ਼ਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ । ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਸੁੱ ਧ-ਬੁੱ ਧ ਹੀ ਨਹ% ਰਿਹੰਦੀ । 

ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ-ਚਾਲਕ (Driver) ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਸ ਨੰੂ ਸੜਕ $ਤ ੇਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ । ਸੜਕ ਦ ੇਿਵੱਚਕਾਰ 

ਸੜਕ ਦੀ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਚੱਟੀ ਰੇਖਾ ਿਖੱਚੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਰੇਖਾ $ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਿਚੱਤ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ 

ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਿਚੱਟੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮB ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱੁਝ ਭੱੁਲ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹ% 

ਰਿਹੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ+ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾCਿਦਆ ਂਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਕੱੁਝ ਪਤਾ ਨਹ% ਚਲਦਾ, ਿਕCਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵਸਥਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ 
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‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨK ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨK ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਅੰਡਰਗਰਾOਡ 

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਜ+ਦ ੇਹਨ, ਿਕCਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਿਦ�ਸ਼ (ਟ�ੇਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੜੀਆਂ) ਨੰੂ ਤੱਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ+ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਹੀ ਪ�ਧਾਨ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਤ ੇ

ਬਾਕੀ ਿਵਸ਼ੇ ਗੌਣ (Secondary) ਹੋ ਜਾਣ, ਜ+ ਉਨ4 + ਦੀ ਹ5ਦ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ । ਇੱਥੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤ5 ਭਾਵ ਉਹ ਸਥੂਲ ਜ+ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਆਿਦ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਵੀਚਾਰ ਜ+ ਮਨਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਿਵਸ਼ੇ ਹੱਟ ਜ+ਦੇ ਹਨ । 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚੱਤ ਅਨA ਕ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਿਪੱਛੇ ਦੜੌਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ $ਤ ੇਿਟਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਪ�ਤੀ ਉਸਦੀ ਿਖੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਤ+ ਉਹ 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜਦ5 ਇਹ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ+ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ% ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖ ਸਕਦ ੇਹ+ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ4+ ਿਟਕ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾ ਰਿਹਣ, ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਯੋਗ ਵੀ 

ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ ।  

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ% ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ । ਿਜਵB ਅਸ% ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਮੰਨA  ਹਨ, ਉਵB ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨA  ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ+ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਗਣ ਿਲਆ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ4+ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਜ+ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ% ਸਮਝੀ ਜ+ਦੀ । ਿਜੱਥ5 ਤਕ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ+ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤ5 ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ4 + ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਦੇ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ% ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 

ਜਾਗਰਤ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਜ+ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏ । ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ+ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ+ ਿਕ ਪੜ4ਨ ਜ+ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ । 

ਸਮਾਧੀ ਿਕਵ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਅਸ% ਿਚੱਤ ਦੀਆ ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਇੰਨ4 + ਿਵ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਯੋਗ ਸੂਤ� ਿਵੱਚ 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨA  ਇਸ ਨੰੂ ‘ਯੋਗ’ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ । 

योगि�च	तविृ	तनरोध: ॥ (२, समा�धपाद, योगसू�)। 

ਯੋਗਸ਼ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਿਨਰੋਧ: ॥ (੨, ਸਮਾਧੀ ਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਜੜੁਨਾ’ । ਿਚੱਤ ਦਾ ਹੋਰਨ+ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਜ+ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਤ5 ਹੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ । 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨA  ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਿਨਰੋਧ’ ਜ+ ‘ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ’ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨA  ‘ਿਚੱਤ ਦਾ ਨਾ ਚਲਣਾ’ ਆਿਖਆ ਹੈ: - 

ਮੇਰਾ ਿਚਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥੧॥ 

(੧੧੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਿਚੱਤ ਹੁਣ (ਇਧਰ-ਉਧਰ) ਚੱਲਦਾ ਨਹ% ਤ ੇਮਨ ਪੰਗੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਜ+ ਿਚੱਤ ਦਾ ਨਾ ਚਲਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮਨ ਦੇ ਪੰਗੂ (ਿਪੰਗਲਾ) ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ-$ਧਰ ਨਹ% ਦੌੜਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ4ਾ ਿਟੱਕ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਰੱੁਕ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ, ਿਚੱਤ ਦਾ ਨਾ ਚਲਣਾ, ਜ+ ਮਨ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਜ+ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । 
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ਪਰ, ਿਵ�ਤੀਆ ਂਅਨA ਕ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ4+ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਤ+ ਰੱੁਕ ਜ+ਦੀਆ ਂਹਨ ,ਪਰ ਕੱੁਝ ਨਹ% ਵੀ ਰੱੁਕਦੀਆਂ । ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਰੱੁਕ ਤ+ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆ ਂ

ਨਾ ਰੱੁਕਣ ਕਾਰਣ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਅਵਸਥਾਵ+ ਹੋ ਜ+ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਅਵਸਥਾਵ+ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪੜਾਵ+ ਜ+ ਅਵਸਥਾਵ+ 

ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ।  

ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ । ਅੰਤਹਕਰਣ ਕੋਈ ਇੱਕਹਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹ% ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਸੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮੀਆ ਂਹਨ । ਇੱਕ ਭੂਮੀ $ਤੇ ਵਾਪਰੀ 

ਸਮਾਧੀ ਦਜੂੀ ਭੂਮੀ $ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਖਰੇਵ+ ਇੰਨ+ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਕ ਇਸ ਵਖਰੇਵB ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । 

ਜਦ5 ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਨਹ% ਰੁਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤ+ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ’ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤ+ 

ਨਹ%, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਬਹੁਤ $ਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ $ਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਹੈ । ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ । 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨA  योगि�च	तविृ	तनरोध: (ਯੋਗਸ਼ਿਚੱਤਿਵ�ਿਤਿਨਰੋਧ:) ਆਿਖਆ ਹੈ । ਭਾਵ, ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ‘ਯੋਗ’ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 

ਿਵ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਨਹ% ਆਿਖਆ । ਿਵ�ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹ% ਵੀ ਰੱੁਕ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਹਨ ‘ਯੋਗ’ ਦੀਆਂ । ਇਹ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤਕ ਪੱੁਜਣ ਦੇ ਰਾਸਤ ੇਦ ੇ।  

ਿਚੱਤ ਿਵ�ਤੀ ਤ5 ਭਾਵ ਿਚੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਿਜC-ਿਜC ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜ+ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਚੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ 

ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ5 ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹੱਟ ਜ+ਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ+ ਿਚੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਜ+ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ5 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 

ਦਸਮ ਦੁਆਰ 

ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਰਗਾ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਸੱਧ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ+ ਦਆੁਰ ਹਨ । ਇਹ ਦਆੁਰ ਹਨ, ਦੋ ਅੱਖ+, ਦੋ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਦੇ ਦੋ ਛਦੇ 

(ਨਾਸ+), ਮੂੰ ਹ, ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ, ਤੇ ਗੁਦਾ ਦਆੁਰ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਨT  ਦਆੁਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲ4ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜੁੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  

ਿਚੱਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ% ਿਚੱਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ+ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ4 + ਚਾਰੇ ਅੰਗ+ ਸਮੇਤ ਿਚੱਤ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਸਤ ੂ

ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਅੱਖ+ ਨਾਲ, ਜ+ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਯੰਤਰ (Microskope) ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ% ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਥੂਲ ਅੰਗ 'ਿਦਮਾਗ਼' ਨਹ% ਸਮਝ ਿਲਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਥੂਲ ਿਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਥੂਲ ਿਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ (ਆਪਰੇਸ਼ਨ / ਸਰਜਰੀ) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਿਚੱਤ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਥੂਲ 'ਿਦਮਾਗ਼' ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੂਖਮ ਿਚੱਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥੂਲ 'ਿਦਮਾਗ਼' ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਿਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਿਚੱਤ ਉਸ ੇ

ਪ�ਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ4+ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨ+ ਸਥੂਲ ਅੰਗ+ ਨੰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।  

ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਫਾ ਵਰਗਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ% ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਤ5 

ਬਾਹਰ ਸਿਥੱਤ ਿਵਸ਼ੇ (ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਤੇ ਗੰਧ) ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਹਕਰਣ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਰਾ ਖੱੁਲ4ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਿਸਰਾ ਬੰਦ ਵਰਗਾ 

ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।  

ਜਦ5 ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਉਸ ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਤ5 ਵੀ ਪ�ੱ ਤਖ ਖੱੁਲ4 ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਤ+ ਿਨਰਗੁਣ (ਿਤ�ਗੁਣ ਅਤੀਤ) ਬ�ਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜਾ ਖੱੁਲ4ਦੀ ਹੈ । 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਿਨਰਗੁਣ (ਿਤ�ਗੁਣ ਅਤੀਤ) ਬ�ਹਮ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲ4ਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਆਰ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਦਸਵ+ ਦੁਆਰ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ ।  

ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਿਧ ਗੁਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥ 

ਕੇਵਲ ਬ�ਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਬਾਸਨੁ ॥ 

ਭਗਤ ਸੰਿਗ ਪ�ਭੁ ਗੋਸਿਟ ਕਰਤ ॥ 

ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਤ ॥੩॥ 
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(੮੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਿਲਪਤ ਗੁਫਾ ਮਿਹ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 

ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਿਦ ਸੰਘਾਰੇ ॥ 

ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਨ ਮਨੁ ਡੋਲਾਏ ॥ 

ਸਹਜ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰਹਉ ਸਮਾਏ ॥੫॥ 

(੯੦੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦਆੁਰੇ ਪਰਗਟ ੁਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤ ੁਰਖਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦਆੁਰੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 

ਤਹ ਅਨA ਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਿਪਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ 

(੯੨੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਿਹ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 

ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਵਸ ੈਹਿਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਆਪੇ ਗੁਪਤ ੁਪਰਗਟ ੁਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੁ ਵੰਞਾਵਿਣਆ ॥੧॥ 

(੧੨੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਭ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਸਮਦਆੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਧਰਮਮੇਘ ਸਮਾਧੀ ਜ+ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦਸਮਦਆੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਆਤਮਾ 

ਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੋਹ+ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ-ਸਮਾਧੀ ਦਸਮਦਆੁਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ ੇਦਸਮ ਦਆੁਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣੇ ਜ+ਦੇ ਹਨ । 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਸਮ ਦਆੁਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ ।  

ਆਉ, ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ: - 

੧. ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਜਦ5 ਿਧਆਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਆਕਾਰ ਜ+ ਰੂਪ (ਧਯੇਯ) ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੰਗੀ ਤਰ4+ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ’ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸਲਈ, ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ’ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ4+ ਜਾਿਣਆ ਹੋਇਆ ।  

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਕBਦਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ੇ ਉਸ ਲਈ ਗੌਣ ਹੰੁਦੇ ਜ+ਦ ੇਹਨ । ਿਫਰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਹ5ਦ 

ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜ ੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਵੀ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਉਨ4 + ਸਭ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ ਿਵੱਚ5 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ ੇ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਵੱਜੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

ਜਦ5 ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਮੁੱ ਢ ਤ5 ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਏ, ਤ+ ਉਹ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਵੀ ਪਰ4ੇ ਿਨਕਲ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਇੱਥੇ ਮਨ ਤ5 ਇਲਾਵਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਮਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ (ਮਨ) ਹੈ ਤ ੇਦਜੂਾ ਿਦ�ਸ਼ (ਿਵਸ਼ਾ) । ਇਹ ਸੰਪਰਿਗਆਤ 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਜਦ5 ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਰੱੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਿਚੰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਗਆਨ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ‘ਦੋ’ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣ ਿਰਹਾ 

ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । 

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ+ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਗਵਾਨ । ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ4ਾ ਨਹ% ਹੈ । 
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ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ 

ਸੰਮੋਹਨ ਜਦ5 ਆਪਣੇ-ਆਪ $ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ (Self-Hynotism) ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਣਾ (ਿਕਸੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਜ+ ਵਸਤ ੂ

ਆਿਦ) $ਤੇ ਿਟਕਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਨ ਨੰੂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਮਾਨਿਸਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਕਦ-ੇਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤ5 ਿਬਨ4 + ਵੀ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨK ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ5 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤ5 ਿਬਨ4 + ਹੀ ਅਿਜਹੀ 

ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨK ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਬਾਰੇ ਅਸ% ਿਪੱਛੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ+ । ਅਸ% ਦੱਸ ਚੁੱ ਕੇ ਹ+ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ-ਚਾਲਕ (Driver) ਦਾ ਿਚੱਤ ਇੱਕ 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੜਕ $ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਿਚੱਟੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮB ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱੁਝ ਭੱੁਲ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ5 

ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹ% ਰਿਹੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ+ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾCਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ 

। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਕੱੁਝ ਪਤਾ ਨਹ% ਚਲਦਾ, ਿਕCਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ‘ਹਾਈ-

ਵੇਅ ਿਹਪਨK ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।  

‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨK ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਵਰਗੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨਹ% ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਾ ਸਾਧਕ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: - 

੧. ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ, 

੨. ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ । 
 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਿਜਸ ਿਵਸ਼ੇ ਜ+ ਵਸਤੂ ਆਿਦ $ਤੇ ਿਟਕਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਧਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਜ+ 

ਆਕਾਰ $ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹ% ਸਾਧਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਸ ੇਮੰਤਰ ਆਿਦ ਦਾ ਜਾਪ, ਿਕਸ ੇ

ਤੰਤਰ ਜ+ ਜੰਤਰ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ5 ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ (Word) ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ+ (Spellings) $ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ Cਝ ਹੀ 

ਹੈ, ਿਜਵB ਿਕਸੇ ਮੂਰਤੀ ਜ+ ਤਸਵੀਰ $ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਟਕਾਉਣਾ । ਦੋਹ+ ਹਾਲਤ+ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਆਕਾਰ $ਤੇ ਹੀ ਿਧਆਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ, ਿਕਸੇ ਆਵਾਜ਼ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ $ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਣਾ ਵੀ ਇਸ ੇਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਕ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਦਰਖ਼ਤ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, 

ਤਾਰੇ, ਤਸਵੀਰ ਜ+ ਮਰੂਤੀ, ਮੰਤਰ, ਤੰਤਰ, ਜ+ ਜੰਤਰ ਆਿਦ $ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਯੋਗ ਦੇ ਗ�ੰ ਥ+ ਿਵੱਚ ਿਵਤਰਕਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥੂਲ ਿਵਸ਼ ੇ

(ਸ਼ਬਦ/ਆਵਾਜ਼, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਤੇ ਗੰਧ) ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਿਜਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਿਚਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਨ ਜੰਤ� ਮੈ ਨ ਤੰਤ� ਮ ੈਨ ਮੰਤ� ਬਿਸ ਆਵਈ ॥ 

ਪੁਰਾਨ ਔ ਕੁਰਾਨ ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ ਕੈ ਬਤਾਵਈ ॥ 

ਨ ਕਰਮ ਮੈ ਨ ਧਰਮ ਮ ੈਨ ਭਰਮ ਮੈ ਬਤਾਈਐ ॥ 

ਅਗੰਜ ਆਿਦ ਦੇਵ ਹੈ ਕਹੋ ਸ ੁਕੈਸ ਪਾਈਐ॥੫॥੧੬੫॥ 

(੧੬੫, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਸ�ੀ ਦਸਮ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ) ।  
 

ਨ ਤੰਤ� ਹੈ ਨ ਮੰਤ� ਹੈ ਨ ਜੰਤ� ਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ॥ 
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(੧੬੯, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਸ�ੀ ਦਸਮ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ) ।  
 

ਨ ਜੰਤ� ਹੈ ਨ ਮੰਤ� ਹੈ ਨ ਤੰਤ� ਕੋ ਬਨਾਉ ਹੈ ॥ 

(੧੭੦, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਸ�ੀ ਦਸਮ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ) । 
 

ਸਾਧਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਅਸੰਖ ਵਸਤਆੂ ਂਹਨ, ਿਜਨ4 + ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ4 + ਅਸੰਖ ਵਸਤਆੂਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੰਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਬਣ 

ਜ+ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ4 + ਸਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ+ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਣ ਕੇ ‘ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਇੱਕ ਹੀ ਿਕਸਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਿਧਆਨ ਰਹੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵਸਤ ੂ(ਰੂਪ ਜ+ ਆਕਾਰ) ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ), ਉਹ ਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਦਰਖ਼ਤ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਤਸਵੀਰ, ਮੂਰਤੀ, ਮੰਤ�, ਜੰਤ�, ਜ+ ਤੰਤ� ਆਿਦ $ਤ ੇਿਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਬਹੁਤ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਣ (ਸਾਧਨ) ਹੈ । ਜਦ5 ਮਨ ਉਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਝਾਅ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ4+ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦ ੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ (ਜ+ ਬੰਦ ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਵੀ) ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਿਮ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਸ ਆਿਕ�ਤੀ (ਮੂਰਤੀ ਜ+ ਤਸਵੀਰ) ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਿਚੱਤ ਆਪਣੀ 

ਿਵ�ਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲNਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ।  

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ (ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ) ਵਰਤੇ ਜ+ਦ ੇਹਨ । ਸਮਾਧੀ ਮਨ ਦੀ ਭੂਮੀ $ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

। ਪ�ੰ ਤੂ ਮਨ ਿਜਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਹ5ਦ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਤੇ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤ ੇਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤ5 ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ ੇ‘ਦ’ੋ ਦੀ ਹ5ਦ ਮਜੌੂਦ ਹੈ । ਇਨ4 + ‘ਦ’ੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ (ਸਰੀਰ ਤ ੇਨਾਮ 

ਆਿਦ ਸਿਹਤ) ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਟ (ਧਯੇਯ) । 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ: - 

੧. ਸਿਵਤਰਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ, ਤ ੇ

੨. ਿਨਰਿਵਤਰਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ । 
 

ਜਦ5 ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਿਤੰਨ ਭਾਵਨਾਵ+ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਿਤੰਨ ਭਾਵਨਾਵ+ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ ਤ ੇ

ਿਗਆਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ‘ਗੁਰੂ’ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਜ ੋਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ’, ਤੇ ਇਸ ‘ਗੁਰੂ’ ਸ਼ਬਦ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ 

ਹੈ । ਇਸਤਰ4+, ‘ਗੁਰੂ’ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਿਤੰਨ ਭਾਵਨਾਵ+ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ੧. ਗੁਰੂ (ਸ਼ਬਦ), ੨. ਗੁਰੂ (ਅਰਥ), ਤੇ ੩ ਗੁਰੂ (ਿਗਆਨ)। ਇਨ4 + ਿਤੰਨ+ ਭਾਵਨਾਵ+ ਤ5 ਿਮਲਵB ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ ਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਗੁਰੂ’ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਵਰਿਤਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ ਇਹ ਵੀ ਤ+ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ 

ਸਾਨੰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਗੁਰੂ’ ਤ+ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਤ+ ਯਾਦ ਨਹ% 

ਿਰਹਾ ਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ (ਗੁਰੂ) ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਿਰਹਾ ਿਕ ‘ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਿਦ, ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ’ । ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ  ਿਕਸੇ ਗ�ੰ ਥ ਦੀ 

ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਤ+ ਯਾਦ ਨਹ% ਰਿਹੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਅਰਥ ਉਸਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਜਦ5 ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ‘ਸ਼ਬਦ’, ‘ਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਿਗਆਨ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤ+ ਉਹ ਸਿਵਤਰਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ5 ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤ+ ਇਹ ਿਨਰਿਵਤਰਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ‘ਨਾਮ’, ਉਸ ਦਾ ‘ਅਰਥ’ (ਿਕ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਹੈ) ਤੇ ਉਸ 

ਸ਼ਬਦ/ਨਾਮ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ‘ਿਗਆਨ’ (ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ), ਇਨ4 + ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼+  ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ5 ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ 

ਸਿਵਤਰਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ) ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਇਹ ਮਰੇਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਨਰਿਵਤਰਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਭਾਵB ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਲਫ਼ਜ਼) ਦੀ ਹ5ਦ ਨਹ% 

ਰਿਹੰਦੀ, ਪਰ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । 
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ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਬ�ਹਮਿਗਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹ% ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਨਜ-ਘਰ (ਸਵਰੂਪ-ਸਿਥਤੀ) ਿਵੱਚ ਿਟੱਕਣਾ ਨਹ% ਹੈ । 

ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ, ਤਸਵੀਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀ ਆਿਦ (ਧਯੇਯ)  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀ ਦ ੇ

ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਿਵ�ਤੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ5 ਜਦ5 ਉਹ ਉਸ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੌਜਦੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮB ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ ਉਸ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ 

ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਿਮ�ਤੀ/ਚੇਤੇ (Memory) ਿਵੱਚ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਸਿਮ�ਤੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰ4+ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਚੱਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਪਈ 

ਧਯੇਯ ਵਸਤ ੂਦ ੇਆਕਾਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰ4+ ਯਾਦ ਨਹ% ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ 

ਸਾਧਕ, ਜੋ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਧਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪ�ਚਿਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਸ�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਚਿਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਨੰੂ ਮੁਕਟ, ਬ+ਸੁਰੀ ਆਿਦ ਤ5 ਿਬਨ4 + ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿਕਸੀ ਪ�ਚਿਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਉਨ4 + ਨੰੂ ਕਲਗ਼ੀ ਤ5 ਿਬਨ4 + ਦਖੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਿਧਆਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਹ% ਹੈ । 

ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਜ+ਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ5 ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ 

ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਦ ੋਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲਾ ਤ+ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਾਮਿਸਕ ਸੰਸਕਾਰ+ ਦਾ ਉਦ ੇਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 

ਸਾਤਿਵਕ ਸੰਸਕਾਰ+ ਦਾ ਉਦ ੇਹੋ ਜਾਏ । ਤਾਮਿਸਕ ਸੰਸਕਾਰ+ ਦੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਡਰਾਵਣੇ ਆਕਾਰ ਿਦਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ ਤੇ ਸਾਤਿਵਕ ਸੰਸਕਾਰ+ ਦ ੇਉਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼+ਤ ਰੂਪ ਜ+ ਆਕਾਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ/ਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਪਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵ+ ਆਕਾਰ ਿਸਰਜ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਲਏ । 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਬਾਹਰੀ (ਸਥੂਲ) ਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, 

ਪੁਰਾਣ+ ਿਵੱਚ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ । ਵਾਸੁਦੇਵ ਦ ੇਰੂਪ ਦੀ ਇਹ 

ਕਲਪਨਾ ਪੁਰਾਣਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣ+ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਮੂਰਤੀ (ਜ+ ਆਕਾਰ) ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਜ 

ਲNਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ (ਪੁਰਾਣਕਾਰ ਦੀ) ਕਲਪਨਾ ਦੀ (ਸਾਧਕ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ) ਕਲਪਨਾ ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।  

ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਪੁਰਾਣ+ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵਾਸਦੁੇਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ 

ਸਾਧਕ ਇਸ ਿਚੱਤਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ (ਅੱਖ+ ਬੰਦ ਕਰਕੇ) ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਇਹ 

ਪੁਰਾਣਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ (ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਜ+ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵੱਲ5 ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਰੂਪ ਦੀ) ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹੈ ।  

ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੂਪ ਿਸਰਜ 

ਲNਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ।  

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜ+ ਆਕਾਰ (ਰੂਪ) ਸਾਧਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਕਮਜ਼ਰੋ 

ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲNਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ4 + ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸਤਗੁੋਣ ਪ�ਧਾਨ ਿਵ�ਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ 

ਇਸ਼ਟ ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਕਲਗ਼ੀ ਤ5 ਿਬਨ4 + ਇੱਕ ਨੂਰ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤ ੇਇਹ 

ਪਿਹਚਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪ ਿਚੱਤਰ+ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਨਹ% ਿਮਲਦਾ । ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸਾਧਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਹੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਾਲ $ਜਵਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜ+ਦੀ ਹੈ । 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜ+ ਰੂਪ ਆਿਦ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤ ੂਸਾਧਕ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਕ ਸੁਪਨA  ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਹ% ਸਮਝ ਸਕਦਾ । ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਸੁਪਨA  
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ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਆਖ-ਆਖ ਕੇ ਲੋਕ+ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ 

ਦੇਵਤਾ ਜ+ ਗੁਰੂ ਨA  ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਲਾਈ-ਲੱਗ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧਕ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਪ�ਭੂ-ਿਮਲਾਪ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੇਲੇ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨ4 + ਨA  ਆਪਣਾ ਿਚੱਤ ਲਗਾ ਿਲਆ । 

ਕਬੀਰ ਿਸਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਤੁ ॥ 

ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਿਰ ਿਮਲਨ ਕਉ ਬੀਚੈ ਅਟਿਕਓ ਚੀਤੁ ॥੯੬॥ 

(੧੩੬੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਪ�ਮਾਣ, ਿਵਪਰਯਯ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨ%ਦ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ ਦੀ ਅਣਹ5ਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਕCਿਕ 

ਿਵਪਰਯਯ, ਜੋ ਿਕ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ, ਦੀ ਿਚੱਤ ਿਵ�ਤੀ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸ 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨ ਹੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਿਜਸ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਜ+ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਉਠਾਉਣੇ ਤੇ ਤਰਕ-ਿਵਤਰਕ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਕਿਰਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਤਆਗਦਾ ਨਹ% ਹੈ । 

ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਕਿਰਆ ਹੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ।  

ਕੀ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵਚਲਾ ਅਨੁਭਵ ਿਸਰਫ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ? 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਨੁਭਵ ਭਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਵੀ । ਿਕਸੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਬਾਹਰਮਖੁ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹ% ਜਾਣ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ% ਜਾਣ 

ਸਕਦਾ ।  

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨ%ਦ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ ਰੱੁਕ ਗਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ% ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੀ ਪ�ਮਾ ਹੀ । 

ਕਲਪਨਾ ਜ+ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਪ�ਮਾ ਤ5 ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਭਰਮ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਗਆਨ ਹੈ, ਿਚੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਇਸ 

ਬੁਰੀ ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਅਿਤਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੁਰੀ ਿਵ�ਤੀ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਤ+ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ । 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨA  ਿਧਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦ ੇਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ । ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ, ਅਸ% ਇਹ ਨਹ% ਜਾਣ 

ਸਕਦੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨA  ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੱੁਟਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਿਕਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਹ+, ਜੇ ਉਹ 

ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ+ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨA  ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ । ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਜਾਗਿਦਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਕਸ ੇ

ਿਪਆਰੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਲNਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੰੂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤ+ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹ% । ਉਸ ਨA  ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਕਰਿਦਆਂ ਦਿੇਖਆ 

ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹ% ਕੀਤੀ ।  

ਪਟਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬ�ਾਹਮਣ ਪੰਿਡਤ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸ�ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਉਨ4 + ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਿਗਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ । ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੰਗਾ 

ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਦ5 ਉਹ ਿਕਸੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਨੰਿਦਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ5 ਉਨ4 + ਨA  $ਥ ੇਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬਾਲ 

(ਗੁਰੂ) ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਜੀ (ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਸਾਿਹਬ) ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਹੀ ਸ�ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੱਿਕਆ ਤੇ ਉਨ4 + ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਏ । ਪੰਿਡਤ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਬਾਲ 

(ਗੁਰੂ) ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਜੀ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਥੀ ਜ+ ਘੋੜ ੇ$ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ+ਦੇ, ਿਜੱਥ ੇਬਾਲ (ਗੁਰੂ) ਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਹੋਰਨ+ ਬਾਲਕ+ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ।  

ਉਨ4 + ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਵੀ । ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹ% ਵੇਖ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਨਹ% ਿਕ ਪੰਿਡਤ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਮੂਰਤੀ ਜ+ ਤਸਵੀਰ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦਖੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਥ ੇਤ+ ਇੱਕ ਪ�ਤੱਖ ਚੱਲਦਾ ਿਫਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਨ4 + ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ੇਆਨੰਦ ਮਾਣਦ ੇਹਨ । ਸ�ੀ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਨA  ਜੋ ਸ�ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ (ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨ) ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਿਹਰ ਿਵਅਕਤੀ 

ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਿਡਤ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਸਤਾਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹੀ ਆCਦੀ ਹੈ, ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹ% । 
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ਜਦ5 ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 $ਪਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਵਸਥਾ, ਿਜਵB ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ, ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਤ+ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ । 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨA  ਪ�ਭੂ ਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗ+ ਦੇ ਜੀCਦ ੇਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਖੇ 

ਸਕੇ: - 

ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਿਬੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥ 

ਅਪਨA  ਭਗਤ ਪਿਰ ਕੀ ਪ�ਿਤਪਾਲ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜ4ੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥ 

ਕਹਿਹ ਤ ਧਰਿਣ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥ ਕਹਿਹ ਤ ਲੇ ਕਿਰ ਊਪਿਰ ਧਰਉ ॥੧੭॥ 

ਕਹਿਹ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜੀਆਇ ॥ ਸਭੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧੮॥ 

ਨਾਮਾ ਪ�ਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ ॥ ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮਿੇਲ ॥੧੯॥ 

ਦੂਧਿਹ ਦਿੁਹ ਜਬ ਮਟੁਕੀ ਭਰੀ ॥ ਲੇ ਬਾਿਦਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥ 

(੧੧੬੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤਕ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ (ਿਵਅਕਤੀ, ਦਰਖ਼ਤ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਮੂਰਤੀ ਜ+ ਤਸਵੀਰ ਆਿਦ) ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਚੱਤ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਤ5 $ਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨਹ% ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ (ਿਵਅਕਤੀ, ਦਰਖ਼ਤ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਮੂਰਤੀ ਜ+ ਤਸਵੀਰ ਆਿਦ) ਹੀ 

ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ $ਚੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜ+ਦੀ ਹੈ ।  

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਿਕ�ਤੀ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ+ (ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ ਤੇ ਿਪ�ਥਵੀ) ਦਾ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਵਿਕ�ਤੀ ਤ5 ਭਾਵ 

ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਜ+ ਵਸਤ ੂਹੈ, ਜੋ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤੱਤ ਜ+ ਵਸਤ ੂਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਧਕ, ਜੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ 

ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਇਨ4 + ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ+ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਨ4 + ਦ ੇਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹਨ, ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲNਦ ੇਹਨ ।  ਸਥੂਲ-ਭੂਤ+ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਿਜਨ4 + ਨੰੂ ਤਨਮਾਤ�ਾ 

ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ । 

ਨA ਤ ਨA ਤ ਕਥੰਿਤ ਬਦੇਾ ॥ (੧੩੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ‘ਇਹ ਨਹ% ਹੈ, ਇਹ ਨਹ% ਹੈ’ । ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਵਜ5 ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ 

ਨਹ% ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਾ ਨਹ% ਹੈ, ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਜੋ ਕੱੁਝ ਵੀ ਇਹ ਪ�ਤੀਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹ% ਹੈ । ਜੋ ਕੱੁਝ ਵੀ ਸਥੂਲ ਜ+ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਰਾਹ% ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹ% ਹੈ । ਿਸਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹ%, ਸਗ5 ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹ% ਹੈ । ਜਦ5 ਤਕ ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ 

ਹੈ, ਸਮਝ ਲਉ ਿਕ ਆਤਮਾ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹ% ਹੋਈ । 

‘ਨA ਿਤ’ ‘ਨA ਿਤ’ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਹੋਰ $ਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪNਦਾ ਹੈ । 

 

 

ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ 

ਹਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਵੀ । ‘ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ’ ਤੇ ‘ਸਿਹਜ ਸਮਾਧੀ’ ਵੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ । 

 
ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 
 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ $ਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤ ੇਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰਮਖੁ ਿਧਆਨ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ ੇ

ਿਫਰ ਉਸ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਿਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਬਾਹਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਿਣਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 
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ਿਕਸੇ ਆਕਾਰ ਜ+ ਰੂਪ ਦੇ ਸਥੂਲ ਿਧਆਨ $ਤ ੇਹੀ ਿਟਕੇ ਰਿਹਣਾ ਬ�ਹਮਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਤ ੂਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

। ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: - 

ਸਭ ਿਕਛ ੁਘਰ ਮਿਹ ਬਾਹਿਰ ਨਾਹੀ ॥ 

ਬਾਹਿਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨੀ ਅੰਤਿਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥ 

(੧੦੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਿਣ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਜਾਏ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਲਹੈ ਬਹੁਤ ੁਵੇਗਾਿਰ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

(੧੨੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵਸਤੂ (ਧਯੇਯ) ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਤੰਨ 

ਤਰ4+ ਦੀ ਹੈ: - 

 
੧. ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ, 

੨. ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ, ਤ ੇ

੩. ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ । 

 
ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

 
ਿਪੱਛੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਜ+ ਰੂਪ, ਮੰਤ�, ਤੰਤ�, ਜ+ ਜੰਤ� ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰਮੁਖ 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਪ�ਮਾਣ, ਿਵਪਰਯਯ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨ%ਦ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ ਦੀ ਅਣਹ5ਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।  

ਜਦ5 ਿਵਪਰਯਯ (ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ) ਦੀ ਿਵ�ਤੀ ਿਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਜ+ ਰੂਪ ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ 

ਰਿਹ ਜਾਏ, ਤ+ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮਨ ਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਤਰਕ ਿਵਤਰਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਕਿਰਆ ਨਹ% 

ਕਰਦਾ । ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜ ਿਵਸ਼ ੇ(ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਤ ੇਗੰਧ) ਮਨ ਨੰੂ ਭਟਕਾCਦ ੇਨਹ% । ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, 

ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਰਣਾਤਿਮਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਰਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹ5ਦ ਨਹ% ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹ 

ਿਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਧਯੇਯ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਯੇਯ ਸਾਧਕ ਦ ੇਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਨਹ%, ਬਲਿਕ ਿਚੱਤ ਦ ੇਅੰਦਰ (ਦਸਮ-ਦੁਆਰ) ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਹ ‘ਵੀਚਾਰ 

ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਹੈ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਵੀਚਾਰਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਡੂੰ ਘੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ‘ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਮੰਿਨਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਿਕ�ਤੀ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ+ (ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ ਤ ੇਿਪ�ਥਵੀ) ਦਾ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ 

ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਇਨ4 + ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ+ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਨ4 + ਦੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ (ਤਨਮਾਤ�ਾਵ+) ਹਨ, ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲNਦੇ ਹਨ ।  ਉਹ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲNਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ । 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਨA  ਜ ੋਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰਮੁਖ 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ ਪ�ੱ ਤਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ4 + ਨੰੂ ਿਵਿਕ�ਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਹੁਣ, ਉਹ ਹੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਿਜਸ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ 'ਿਵਿਕ�ਤੀ' ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱ ਧੀ (ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਵੀਚਾਰ), ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ । ਬੁੱ ਧੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀਚਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕBਦਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਅਹੰਕਾਰ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਕਾਰਣ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ‘ਮੌਜੂਦ ਹੈ’ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 



 
 

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

 

 

12 

ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ ਿਧਆਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ, ਜ ੋ ਿਕ ਇੱਥ ੇਵੀਚਾਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਨ_  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਜਦ5 ਉਹ ਇਸੀ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰ ਘਾ $ਤਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਆਪਣੀ 

ਪਿਹਚਾਣ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਜ5 ਨਹ%, ਬਲਿਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਜ5 ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਜ+ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ+ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਜ+ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ% ਰਿਹੰਦੀ । ਇਹ 

ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਕਸੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ (ਨਾਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਵਰਣ, ਪੰਥ, ਸੰਪਰਦਾਇ, ਿਲੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਿਦ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹ% ਕਰਦਾ, ਸਗ5 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਵਜ5 ਜਾਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ‘ਅਹੰਕਾਰ’, ਅਸਿਮਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਭੇਦ ਨਹ% ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਜੌੂਦ 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਗਆਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਰੌਾਨ ਸਾਧਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲNਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮN ‘ਮਨ’ ਨਹ% ਹ+, ਬਲਿਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਣ ਜ+ ਔਜਾਰ 

(Tool) ਹੈ । ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਤ5 ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਜਵB ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ

ਅਸ% ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰੂ ਬੰਦ (switch Off) ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ+, ਉਵB ਹੀ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬੰਦ (Disconnect) ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਿਕ ਬੇਅਰਥ ਦ ੇਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਨਾ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ । 

ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਆਰੰਿਭਕ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਬਾਅਦ ਸਾਧਕ ਿਜC ਿਜC ਹੋਰ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਤਰਦਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਤਜੁਰਬੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ4 + ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹ% ਲਗਾ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀ $ਚਤਮ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਜ+ ਿਦਵਯ (ਿਦੱਬ, 

Divine) ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਜਾਗਿਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਜ+ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਦਾ ਰਹੇ, ਤ+ ਉਸਦੀਆ ਂਸਭ ਸੂਖਮ ਜ+ 

ਿਦਵਯ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਗਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਖੂਮ ਜ+ ਿਦਵਯ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੱੁਖ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ+ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਿਦੱਬ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਿਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ5 ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਇਧਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 

ਿਜਸਨੰੂ ‘ਅਪਰ-ਵੈਰਾਗ’ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨA  ਇਸ ਨੰੂ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਆਿਖਆ ਹੈ ।  

 

��टान"ु#वक#वषय#वत�ृण'य वशीकारसं+ा वरैा-यम॥  

(१५, समा�धपाद, योगसू�)।  

 

ਇੱਥੇ ਉਹ ਿਜਸ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪ�ਕਾਸ਼ਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗ5 ਆਤਮਾ ਤ5 ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਆਮ 

ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਅੱਖ+ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਨA ਰਾ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਤਮੋਗੁਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸਾਧਕ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ 

ਅਸਿਮਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪ�ਕਾਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਅਸਿਮਤਾ ਦੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਿਨਰੋਲ ਸਤੋਗੁਣੀ ਅਸਿਮਤਾ ਤ5 ਤ+ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਣ 

ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੱਕ ਪੱੁਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥੂਲ ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਾ ਮੁਮਿਕਨ 

ਨਹ% । ਸਾਧਕ ਅਸਿਮਤਾ ਦ ੇਪ�ਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਆਤਮਪ�ਕਾਸ਼ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ�ਾਿਕ�ਤਕ ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ 

ਸੂਖਮ ਕੰਨ+ ਦੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸੂਖਮ (ਿਦੱਬ) ਆਵਾਜ਼+ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ: - 

ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤ ੁਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 

(੯੧੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ੇਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥ 

(੭੬੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਤ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜ ੇਹਿਰ ਅੰਿਮ�ਤ ਧਾਰ ਰਿਸ ਲੀੜਾ ॥੧॥ 

(੬੯੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਦਿਰ ਵਾਜਿਹ ਅਨਹਤ ਵਾਜ ੇਰਾਮ ॥ 

ਘਿਟ ਘਿਟ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ੁਗਾਜ ੇਰਾਮ ॥ 



 
 

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

 

 

13 

(੫੭੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 
ਡੂੰ ਘੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤੇ ਤੁੱ ਛ ਮਾਨਵ ਦੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ4 + ਿਦੱਬ ਆਵਾਜ਼+ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਤੀ 

ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨੀ 

ਿਕਸੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਨਹ% ਸੁਣਦੀ । ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਿਜਸ 

ਸੰਕਲਪ (Concept) ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਆਖ ਕੇ ਟਾਿਲਆ ਨਹ% ਜਾ ਸਕਦਾ ।  
 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨA  ਿਵਰਾਟ ਪੁਰਖ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਿਵਰਾਟ ਆਰਤੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ: -  
 

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁਦੀਪਕ ਬਨA  ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥  

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥  

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥  

ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥  

ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

(੧੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨA  ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਂਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਿਵਰਾਟ ਆਰਤੀ 

ਦੀਆ ਂਿਵਰਾਟ ਵਸਤਆੂਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਥਾਲ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਗਨਮਈ ਥਾਲ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇੱਥ ੇਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਥਾਲ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤ ੇਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਗਗਨਮਈ ਥਾਲ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜ+ 

ਮਿਹਜ਼ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਨਹ% । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੀਵੇ ਵਰਤੇ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰ ਹੀ ਦੀਵੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 

ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਤ ੇਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਜ+ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਨਹ% । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ 

ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਤੋੀ ਰੱਖੇ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਤ ੇਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਵਰਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਤ ੇਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਲੇ 

ਤਾਰੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹ% । ਮਨੱੁਖ ਆਰਤੀ ਲਈ ਧੂਪ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਤ5 ਆ ਰਹੀ ਮਿਹਕ ਹੀ ਧੂਪ ਹੈ 

। ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੂਪ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਲਯ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹ% । ਆਰਤੀ ਲਈ ਮਨੱੁਖ 

ਚਵਰ ਝੁਲਾCਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਹੀ ਵਿਹ ਕੇ ਚਵਰ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚਲਾ ਚਵਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ 

ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਕਾਿਵ-ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹ% । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫੱੁਲ+ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੀ ਫੱੁਲ+ ਵਜ5 ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਫੱੁਲ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੋਵB ਹੀ 

ਹਕੀਕਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਿਵ-ਕਲਪਨਾ ਨਹ% । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤ ੇਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨA  ਇੱਕ ਿਵਰਾਟ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਿਜਵB ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਮਲਯ 

ਪਰਬਤ ਤ5 ਆ ਰਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ,ੂ ਹਵਾ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਿਦ ਅਸਲੀ  ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਜ+ ਕਾਿਵ-ਕਲਪਨਾ ਨਹ%, ਉਵB ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਿਵ-

ਉਡਾਰੀ ਜ+ ਕਾਿਵ-ਕਲਪਨਾ ਨਹ% । ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਤ5 ਆ ਰਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ,ੂ ਹਵਾ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਿਦ ਤ+ 

ਅਸਲੀ ਵਸਤਆੂਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਮਿਹਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਿਵ ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ।  
 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨA  ਵੀ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਦ) ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ‘ਤੱਥ’ (Fact) ਵਜ5 ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: -  
 

ਦਸਮ ਸਥਾਨ ਕੇ ਸਮਾਿਨ ਕਉਨ ਭਉਨ ਕਹਉ 

ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਸੁ ਤਉ ਅਨਤ ਨ ਪਾਵਈ ॥ 

ਉਨਮਨੀ ਜਿੋਤ ਪਟੰਤਰ ਦੀਜ ੈਕਉਨ ਜੋਿਤ 

ਦਇਆ ਕੈ ਿਦਖਾਵੈ ਜਾਹੀ ਤਾਹੀ ਬਿਨ ਆਵਈ ॥ 

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮਸਿਰ ਨਾਦ ਬਾਦ ਕਉਨ 

ਸ�ੀ ਗੁਰ ਸਨੁਾਵੇ ਜਾਿਹ ਸਈੋ ਿਲਵ ਲਾਵਈ ॥ 

ਿਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਤੁਿਲ ਨ ਅੰਿਮ�ਤ ਰਸ 

ਅਿਪਓ ਪੀਆਵੈ ਜਾਿਹ ਤਾਹੀ ਮ ੈਸਮਾਵਈ ॥੧੦॥ 
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ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਬੱਤ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨA  ਦਸਮ ਸਥਾਨ (ਦਸਮ ਦਆੁਰ), ਜੋਿਤ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਤੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਦਾ ਜੋ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ4 + ਦੇ ਤੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ

ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਿਵ ਉਪਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹ% ਹੈ । ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਕਾਿਵ-ਉਪਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹ% ਹੈ ।  
 

ਵੱਡੇ ਭਾਗ+ ਵਾਲੇ ਿਜਨ4 + ਸਾਧਕ+ ਨA  ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਨ4 + ਨੰੂ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦੀ ਹ5ਦ ਤ5 ਇਨਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ% ਹੰੁਦਾ । ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ 

ਿਵੱਚ ਿਲਵ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨੰਿਦਤ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਿਵਸਮਾਦ ਦੀ ਿਜਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆਧਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹ% ਲਗਾ 

ਸਕਦਾ ।  
 

ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥ ਸੁਿਨ ਸੁਿਨ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ�ਭੁ ਗਾਜੈ ॥  

ਪ�ਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹ+ਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਿਤਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥  

(੨੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦੀ ਹ5ਦ ਤ5 ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਨ4 + ਨA  ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਨਹ% ਸੁਿਣਆ; ਿਬਲਕੁਲ ਉਵB ਹੀ, ਿਜਵB ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹ5ਦ ਤ5 ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, 

ਿਜਨ4 + ਨA  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹ5ਦ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਨਹ% ਕੀਤਾ । ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨ4 + ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮ+ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ 

ਹੋਏਗਾ ।  
 

ਰਾਗੁ ਗ5ਡ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥  

ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਿਕਛੁ ਸਨੁੀਐ ਕਹੀਐ ॥ ਿਮਲੈ ਅਸੰਤੁ ਮਸਿਟ ਕਿਰ ਰਹੀਐ ॥੧॥  

ਬਾਬਾ ਬੋਲਨਾ ਿਕਆ ਕਹੀਐ ॥ ਜਸੈੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਵ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਸੰਤਨ ਿਸਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ ॥ ਮੂਰਖ ਿਸਉ ਬਲੇੋ ਝਖ ਮਾਰੀ ॥੨॥  

ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬਢਿਹ ਿਬਕਾਰਾ ॥ ਿਬਨੁ ਬੋਲੇ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰਾ ॥੩॥  

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟੁ ਬੋਲੈ ॥ ਭਿਰਆ ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲੈ ॥੪॥੧॥  

(੮੭੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ 

ਿਵੱਚ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ% ਹੈ । ਕਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹ+ ਕੰਨ+ ਿਵੱਚ Cਗਲ+ ਪਾ ਕੇ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਕੰਨ+ 

ਿਵੱਚ Cਗਲ+ ਪਾ ਕੇ ਜ ੋਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹ% ਹੰੁਦਾ, ਬਲਿਕ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕੰਨ+ ਿਵੱਚ 

Cਗਲ+ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਤ+ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਤ+ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ-ਅਿਭਆਸ ਦੀ ।  

 

ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ 

 

ਿਜਵB ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ (ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖ+, ਜੀਭ, ਤੇ ਨੱਕ) ਹਨ, ਉਵB ਹੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ (ਸੂਖਮ ਕੰਨ, ਸੂਖਮ 

ਚਮੜੀ, ਸਖੂਮ ਅੱਖ+, ਸੂਖਮ ਜੀਭ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਨੱਕ) ਹਨ। ਇਨ4 + ਨੰੂ ਹੀ ਿਦੱਬ ਕੰਨ, ਿਦੱਬ ਚਮੜੀ, ਿਦੱਬ ਅੱਖ+, ਿਦੱਬ ਜੀਭ, ਤੇ ਿਦੱਬ ਨੱਕ ਵੀ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 
 

ਿਜਵB ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਿਵਸ਼ੇ (ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਤੇ ਗੰਧ) ਹਨ, ਉਵB ਹੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ । ਇਹ ਪੰਜ ਿਵਸ਼ ੇਹਨ: - ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ, ਸੂਖਮ ਸਪਰਸ਼, ਸੂਖਮ ਰੂਪ, ਸੂਖਮ ਰਸ, ਤ ੇਸੂਖਮ ਗੰਧ । ਇਨ4 + ਨੰੂ ਹੀ ਿਦੱਬ ਸ਼ਬਦ, ਿਦੱਬ 

ਸਪਰਸ਼, ਿਦੱਬ ਰੂਪ, ਿਦੱਬ ਰਸ, ਤੇ ਿਦੱਬ ਗੰਧ ਆਖ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 
 

ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਜ+ ਿਦੱਬ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਜ+ ਿਦੱਬ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । 
 

ਸੂਖਮ ਕੰਨ ਜਦ5 ਜਾਗਿਰਤ ਹੋ ਜ+ਦ ੇਹਨ, ਤ+ ਸਾਧਕ ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼+ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼+ ਜ+ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜ ੋ

ਸਾਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਕੰਨ+ ਨਾਲ ਨਹ% ਸੁਣ ਸਕਦਾ ।  
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਜ+ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕੰਗੁਰੀ, ਿਮ�ਦੰਗ, ਤੂਰਾ, ਬੀਣਾ, ਬੇਨ (ਬੰਸਰੀ), ਝੁਣਕਾਰ (ਘੰੁਘਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼), 

ਭੇਰੀ ਆਿਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ।  
 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜ ੈ॥ ਜਾ ਕੀ ਿਦਸਿਟ ਨਾਦ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥  



 
 

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

 

 

15 

(੯੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਥਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਿਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ ॥੩॥  

(੩੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਜੇ ਬਜਿਹ ਿਮ�ਦੰਗ ਅਨਾਹਦ ਕੋਿਕਲ ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਬੋਲੈ ਮਧੁਰ ਬਨੈ ਅਿਤ ਸੁਹੀਆ ॥੧॥   

(੧੨੭੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਵਾਜੇ ਤਾ ਕੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੫॥੪੦॥੯੧॥  

(੩੯੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਹ ਬਾਜ ੇਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥੩॥  

(੯੭੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਬੀਣ+ ॥੧੩॥  

(੧੩੫੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਿਨਰੰਕਾਰ ਮਿਹ ਅਨਹਦ ਬੇਨੁ ਬਜਾਵਉਗੋ ॥੧॥  

(੯੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥  

(੧੦੭੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

(੧੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਧਕ+ ਨA  ਦੱਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਉਨ4 + ਆਵਾਜ਼+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਮੀ ਨਯਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਨA  ਇਨ4 + ਦੱਸ ਆਵਾਜ਼+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: - 
 

੧. ਪੰਜੇਬ, 

੨. ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਿਹਰ, 

੩. ਿਮ�ਦੰਗ, 

੪. ਸ਼ੰਖ, 

੫. ਤੁਰਹੀ, 

੬. ਮੁਰਲੀ, 

੭. ਬੀਨ, 

੮. ਿਸੰਘ-ਗਰਜ, 

੯. ਨਫੀਰੀ, ਤ ੇ

੧੦. ਬੁਲਬੁਲ । 
 

ਦੇਖੋ, ਸਵਾਮੀ ਨਯਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦਾ (ਿਹੰਦੀ) ਲੇਖ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’, ਕਿਲਆਣ ਸਾਧਨਾ ਅੰਕ, ਗੀਤਾ ਪ�ੈੱਸ, ਗੋਰਖਪੁਰ। 

 

ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੰੂ ਇਨ4 + ਦੱਸ ਆਵਾਜ਼+ ਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ5 ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: - 

੧. ਭ�ਮਰ-ਗੰੁਜਾਰ (ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼), 

੨. ਸੰਖ, 
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੩. ਿਮ�ਦੰਗ, 

੪. ਤਾੜੀ, 

੫. ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 

੬. ਵੀਣਾ, 

੭. ਭੇਰੀ, 

੮. ਦੁੰ ਦਭੀ, 

੯. ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਗਰਜ, ਤ ੇ

੧੦. ਮੇਘ ਦੀ ਗਰਜ਼ । 
 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ5 ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ5 ਸੁਣੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਜ+ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਸੂਖਮ ਜ+ ਿਦੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਿਕਸੇ ਸਥੂਲ ਵਸਤ ੂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤ ੂਮਜਬੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸੂਖਮ 

ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸੀ ਸਥੂਲ ਵਸਤ ੂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਵਸਤ ੂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਕCਿਕ 

ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨA  ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ% ਸਣੁੀ ਹੰੁਦੀ, ਪਰ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਸਾਧਕ ਉਸ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲੱਿਗਆਂ 

ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਭ�ਮਰ-ਗੰੁਜਾਰ ਜ+ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਗੰੂਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮB ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਦੂਰ $ਡ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਤ+ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਤ+ ਭ�ਮਰ-ਗੰੁਜਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਦੂਰ $ਡ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ।  

ਦਿਰ ਵਾਜਿਹ ਅਨਹਤ ਵਾਜ ੇਰਾਮ ॥ 

ਘਿਟ ਘਿਟ ਹਿਰ ਗੋਿਬੰਦ ੁਗਾਜ ੇਰਾਮ ॥ 

(੫੭੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ4 + ਦੱਸ ਆਵਾਜ਼+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਪੰਜ ਆਵਾਜ਼+ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸੰਖ, 

੨. ਿਮ�ਦੰਗ, 

੩. ਿਕੰਗੁਰੀ, 

੪. ਮੁਰਲੀ, ਤ ੇ

੫. ਵੀਣਾ । 
 

ਇਨ4 + ਹੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ+ ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ: - 
 

੧. ਭ�ਮਰ-ਗੰੁਜਾਰ, 

੨. ਹਵਾ ਭਰੀ ਨਲਕੀ ਦੀ ਧੁਨੀ, 

੩. ਘੰਟਾ, 

੪. ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਗਰਜ, ਤ ੇ

੫. ਮੇਘ ਦੀ ਗਰਜ । 

ਇਨ4 + ਸੂਖਮ ਧੁਨਾਤਿਮਕ ਸ਼ਬਦ+ ਜ+ ਆਵਾਜ਼+ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰਜ ਵਰਗ+ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ: - 

੧. ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼+ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 

੨. ਚਮੜ ੇਨਾਲ ਮੜ4 ੇਹੋਏ (ਢੋਲ, ਤਬਲਾ, ਿਮ�ਦੰਗ ਆਿਦ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 

੩. ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ਼, ਿਜਵB ਘੰਟਾ, ਛੈਣੇ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 

੪. ਅੰਦਰ5 ਖੋਖਲੇ ਸਾਜ਼+ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਿਜਨ4 + ‘ਚ5 ਤਾਲ ਆਿਦ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵB ਘੜਾ ਆਿਦ 

੫. ਫੂਕ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼+ (ਬੰਸਰੀ, ਸ਼ਿਹਨਾਈ ਆਿਦ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ । 
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ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤ ੁਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 

(੯੧੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ੇਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥ 

(੭੬੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਜਵB ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤਆੂਂ ਦ ੇਨਾਦ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹ% ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਵB ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਸਸੂ ਹੰੁਦ ੇਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ+ ਦੀ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹ% ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨA  ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆ ਂ‘ਅਸੰਖ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਿਲਆ ਹੈ : -  

 

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਸੰਖ ਸੁਣ ਹੋਏ ਹੈਰਾਣੈ ॥ 

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧੩, ਪਉੜੀ ੪)।  

 

ਇਨ4 + ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ+ ਜ+ ਆਵਾਜ਼+ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਵਰਗ+ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਦੱਸ ਵਰਗ+ ਿਵੱਚ , ਜ+ ਇਨ4 + ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ 

ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਾਤਮਕ ਹਨ, ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਹ% । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਮ’, ‘ਸ਼ਾਮ’, ‘ਸੋਹੰ’, ‘ਿਨੰਰਜਨ’ ਆਿਦ ਵ+ਗ ਵਰਣ+ 

(Consonants) ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੀ ਮਨੱੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਨਹ% ਹਨ, ਬਲਿਕ ਇਹ ‘ਧੁਨੀ’ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਨ । ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੁਨਾਤਿਮਕ 

ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਇਨ4 + ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ+ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਇਹ ਹੀ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੱਜੇ’, ‘ਵਜਾਏ ਗਏ’ ਆਿਦ: - 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਨਰਮਾਇਲ ਬਾਜੇ ॥ 

(੯੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਦਰਗਹ ਬਾਿਜਆ ਹਿਰ ਿਮਿਲਓ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਓ ॥੨॥ 

(੯੮੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨਕਾਰ ਧੁਿਨ ਤਹ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

(੧੨੯੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਹ ਬਾਜ ੇਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ॥  

(੯੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  
 

ਬਾਜੇ ਬਜਿਹ ਿਮ�ਦੰਗ ਅਨਾਹਦ ਕੋਿਕਲ ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਬੋਲੈ ਮਧੁਰ ਬਨੈ ਅਿਤ ਸੁਹੀਆ ॥੧॥   

(੧੨੭੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਿਰ ਵਜਦੇ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੩॥  

(੪੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਿਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥  

(੯੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜ ੈ॥ ਜਾ ਕੀ ਿਦਸਿਟ ਨਾਦ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥  

(੯੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੈ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਿਣਆ ॥੩॥  

(੧੧੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਨਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਿਣਆ ॥੪॥  

(੧੨੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ ॥ ਦਸਵੈ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥  

ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਿਣਆ ॥ ੬॥  

(੧੨੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ੁਵਜਾਏ ॥੭॥  

(੨੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਹ ਬਾਜ ੇਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੩੬॥  

(੨੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਥਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਿਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ ॥੩॥  

(੩੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਿਹਿਨਿਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ॥  

(੩੪੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥  

(੩੭੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਰਬਾਬ ੁਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੰੁਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ੁਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

(੩੮੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਵਾਜੇ ਤਾ ਕੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੫॥੪੦॥੯੧॥  

(੩੯੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥  

(੪੪੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੋਿਵੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥  

(੪੫੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥  

(੫੭੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨਾਿਮ ਭਗਤੀ ਦਿਰ ਵਜਿਹ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੪॥੩॥  

(੫੭੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਮਲੁ ਪ�ਗਾਿਸ ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥  

(੬੦੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸ+ਿਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ੁਜਿਪ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

(੬੧੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਿਰ ਪੂਰੇ ॥ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥  

(੬੨੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਗਲ ਮਨK ਰਥ ਪੂਰੇ ॥ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੧॥  
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(੬੨੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮੂੰ ਿਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ॥ ਬਾਜੀਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ॥੧॥  

(੬੫੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਹ ਿਝਿਲ ਿਮਿਲ ਕਾਰੁ ਿਦਸੰਤਾ ॥ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਬਜੰਤਾ ॥  

(੬੫੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥  

(੭੬੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਮੇਲਾ ਤ+ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥  

(੭੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਿਦਨK  ਸਬਿਦ ਰਵਹੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥  

(੭੭੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਜੂੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥  

(੭੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮਹਾ ਿਬਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜ ੇਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥  

(੭੮੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥  

(੭੮੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇ ਜੋਤੀ ਜਿੋਤ ਧਿਰ ॥  

(੭੯੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸ+ਿਤ ਪਾਈ ਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਪੂਰੇ ॥ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜ ੇਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

(੮੦੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਾਚੈ ਸਿਤਗੁਰ ਆਗੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ॥  

(੮੩੪-੮੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਿਨਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ॥  

(੮੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਬਾਿਜਤ�ਾ ਿਤਸੁ ਧੁਿਨ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥  

(੮੪੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਚੁ ਿਧਆਇ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥  

(੮੫੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਚੇਿਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ॥  

(੮੫੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਧੁਿਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੋਰਾ ॥  
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(੮੭੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ॥ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

(੮੮੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਹ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥  

(੮੮੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ॥  

(੮੯੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜ ੈਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥  

(੯੦੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥  

(੯੧੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥  

(੯੨੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਿਹ ਵਾਜ ੇਹਿਰ ਆਿਪ ਗਿਲ ਮੇਲਾਵਏ ॥  

(੯੨੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮੰਗਲਾ ਹਿਰ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪ�ਭ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥ ਸਿੋਹਲੜਾ ਪ�ਭ ਸੋਿਹਲੜਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਿਹਲੜਾ ॥  

ਅਨਹਦ ਵਾਜ ੇਸਬਦ ਅਗਾਜੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਿਜਸਿਹ ਵਧਾਈ ॥ ਸੋ ਪ�ਭੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥  

(੯੨੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਵਾਜ ੇਧੁਿਨ ਵਜਦੇ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਸੁਣੀਜੈ ॥  

(੯੫੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਨਰਭਉ ਕੈ ਘਿਰ ਬਜਾਵਿਹ ਤੂਰ ॥ ਅਨਹਦ ਬਜਿਹ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ॥੧॥  

(੯੭੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਹ ਬਾਜ ੇਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥੩॥  

(੯੭੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਿਨਰੰਕਾਰ ਮਿਹ ਅਨਹਦ ਬੇਨੁ ਬਜਾਵਉਗੋ ॥੧॥  

(੯੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਿਰ ਵਿਜਓ ਤਹ ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਮੁ ਚਆੁਇਆ ਥਾ ॥੨॥  

(੧੦੦੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪਸਰੀ ਿਕਰਿਣ ਜੋਿਤ ਉਿਜਆਲਾ ॥ ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਆਿਪ ਦਇਆਲਾ ॥  

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਦਾ ਧੁਿਨ ਿਨਰਭਉ ਕੈ ਘਿਰ ਵਾਇਦਾ ॥੯॥  

ਅਨਹਦੁ ਵਾਜ ੈਭ�ਮੁ ਭਉ ਭਾਜੈ ॥ ਸਗਲ ਿਬਆਿਪ ਰਿਹਆ ਪ�ਭੁ ਛਾਜੈ ॥  

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤ ੂਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਤਾ ਦਿਰ ਸੋਹੈ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੦॥  

(੧੦੩੩-੧੦੩੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਿਹ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੬॥  

(੧੦੬੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜ ੇਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥  

(੧੧੩੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਿਰ ਵਜਦ ੇਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਸੋਈ ॥੨੮॥  

(੧੨੪੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਇ ਿਮਲੈ ਿਨਜ ਮਹਲੀ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਬਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥  

(੧੩੧੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ ॥ ਦਸਵੈ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥  

ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਿਣਆ ॥੬॥  

(੧੨੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥  

(੫੩੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਘਿਰ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥  

(੫੩੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਹ ਿਝਿਲ ਿਮਿਲ ਕਾਰੁ ਿਦਸੰਤਾ ॥ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਬਜੰਤਾ ॥  

(੬੫੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥  

(੭੬੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਿਵੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ਘਿਰ ਵਾਜਿਹ ਸਬਦ ਘਨA ਰੇ ਰਾਮ ॥  

(੭੭੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨA ਰੇ ॥  

(੯੧੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥  

(੯੧੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਪਰਮ ਕਸਾਈ ॥ ਿਮਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਜਾਈ ॥੩॥  

(੧੧੨੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਜਤੁ ਿਗ�ਿਹ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ੇਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ੇਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ ਿਤਤੁ ਿਗ�ਿਹ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਡ ਭਾਗ ਮਥੋਰਾ ॥  

(੧੨੦੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਵਜੇ ਮਿਤ ਗੁਰਮਿਤ ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦੁ ਵਿਜਆ ॥  

(੧੩੧੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥  
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(੧੩੫੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਬੀਣ+ ॥੧੩॥  

(੧੩੫੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਹ ਧੁਨੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਉਦ5 ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ $ਤਰਦਾ ਹੈ । 
 

‘ਅਨਾਹਤ’ ਤ$ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਆਹਤ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ । ਜਦ5 ਦ ੋਜ+ ਦ ੋਤ5 ਵੱਧ ਵਸਤੂਆ ਂਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜ+ ਟਕਰਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡ ੇਕੰਨ+ ਤੱਕ 

ਪੱੁਜਦੀ ਹੈ । ਸਾਡ ੇਕੰਨ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੰੁਚਾCਦ ੇਹਨ । ਇਸ ਨੰੂ ਅਸ% ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਆਖਦ ੇਹ+ । 
 

ਹਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਜ ੋਅਸ% ਸੁਣਦੇ ਹ+, ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਜ+ ‘ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ’ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜਦ5 ਅਸ% ਬੋਲਦ ੇਹ+, ਉਦ5 ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਸਾਡ ੇਮੂੰ ਹ ਦ ੇਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆ ਂਨੰੂ ਛੂੰ ਹਦੀ 

ਹੈ ਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ5 ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਭ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ+ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਣ 

ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਜ+ ‘ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ’ ਹੈ । 
 

ਆਹਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ‘ਅਨਾਹਤ’ ਹੈ । ਉਹ ਧੁਨਾਤਿਮਕ ਸ਼ਬਦ, ਜ ੋਿਕਸੇ ਦੋ ਜ+ ਅਿਧਕ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹ% ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ‘ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ’ 

ਹੈ । ਸਾਧਕ ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਜ+ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਹੈ । 
 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਉਅੰਕਾਰ’ ਹੈ । ਇਹ ਵਰਣਾਤਿਮਕ ਨਹ% ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤ5 ਬਾਹਰ ਉਅੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਿਚੰਨ4  ਰੱਿਖਆ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ੋਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ: - ॐ । ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਣਵ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਓਮ’ ਜ+ ਅਓਮ (अउम) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਲੱਖ ਜ+ ਉਚਾਰ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ ੋ

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਨੰੂ ਸੁਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸਲ ਅਨਾਹਤ ਉਅੰਕਾਰ ਧੁਨੀ ਵਰਣਾਤਿਮਕ ਧੁਨੀ ਤ5 ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 
 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਅੰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਿਚੰਨ4  ਇਸੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕCਿਕ ਇਹ ਉਅੰਕਾਰ ਧੁਨੀ ਵਰਣਾਤਿਮਕ ਨਹ% ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅਦਵੈਤ ਦਾ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ੧ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨA  ਉਸ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦ ੇਿਚੰਨ4  ਦਾ ਸਰੂਪ ‘ੴ’ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ‘ਕਾਰ’ 

ਇਸ ਪ�ਣਵ ਧੁਨੀ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਧੁਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ5 ਹੀ ਗੰੂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ5 ਇਹ ਿਦੱਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹ% ਸੀ ਹੋਇਆ । 

 

ਿਸਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹ% ਿਕ ਉਅੰਕਾਰ ਧੁਨੀ ਇਸ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ5 ਵੀ ਪਿਹਲ+ ਮਜੌਦੂ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਦੱਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਉਅੰਕਾਰ ਹੀ ਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ 

ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਓਅੰਕਾਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ+ ਦੇ ਦਸਮਦਆੁਰ ਿਵੱਚ ਗੰੂਜਦਾ ਹੈ । 

 

ਓਅੰਕਾਿਰ ਬ�ਹਮਾ ਉਤਪਿਤ ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਿਜਿਨ ਿਚਿਤ ॥ 

ਓਅੰਕਾਿਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ ਓਅੰਕਾਿਰ ਬੇਦ ਿਨਰਮਏ ॥ 

ਓਅੰਕਾਿਰ ਸਬਿਦ ਉਧਰੇ ॥ ਓਅੰਕਾਿਰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਤਰੇ ॥ 

ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਿਤ�ਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥ (੯੨੯-੯੩੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਜਵB ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕੰਨ-ਫਾੜੂ ਸ਼ੋਰ ਿਵੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਵB ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਥੂਲ ਿਵੱਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਿਜਵB ਸਾਧਾਰਣ 

ਮਨੱੁਖ ਕੰਨ-ਫਾੜੂ ਸ਼ੋਰ ਤ5 ਬੱਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਵB ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਆਨੰਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਇਕ+ਤ ਿਵੱਚ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ+ਤ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਜਦ5 ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪNਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਸਨੰੂ ਿਕੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਿਕਸ ੇਬਾਹਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਰਾਹ% ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ% 

ਰਿਹੰਦੀ । ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਕੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜ ੈ॥ ਜੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੮੮੬ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ%, ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹ% । ਿਜਸ $ਤੇ ਗੁਰੂ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਲਵ 

ਜੋੜਦਾ ਹੈ । 
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ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮਸਿਰ ਨਾਦ ਬਾਦ ਕਓਨ 

ਸ�ੀ ਗੁਰ ਸਨੁਾਵੇ ਜਾਿਹ ਸਈੋ ਿਲਵ ਲਾਵਈ ॥  

(ਕਿਬੱਤ ੧੦, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)। 
 

ਸੁਰਿਤ ਸੰਕੋਚਤ ਹੀ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਿਲ 

ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰੈ ਅਨਹਤ ਿਲਵ ਲਾਵਈ ॥  

(ਕਿਬੱਤ ੧੧, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)। 
 

ਮਾਇਆ ਅਉ ਬ�ਹਮ ਸਮ ਦਸਮ ਦਆੁਰ ਪਾਿਰ 

ਅਨਹਦ ਰੁਨਝਨੁ ਬਾਜਤ ਨੀਸਾਨA  ਹੈ ॥  

(ਕਿਬੱਤ ੨੯, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)। 
 

ਇਸ ਨਾਦ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧਕ ਸਤਵ ਦ ੇਪ�ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੋਰ $ਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 
 

ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 
 

ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਯੋਗਸੂਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ $ਤੇ ‘ਆਨੰਦਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਮ (‘ਆਨੰਦਾਨੁਗਤ 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’) ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਿਚਆ ਸਾਧਕ ਅਿਜਹੇ ਅਕਥਨੀ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤ+ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ

ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ5 । ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜ ੋਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹ%, ਬਲਿਕ ‘ਅਹੰਕਾਰ’ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ । ਇਹ ‘ਅਹੰਕਾਰ’ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । 
 

ਅਿਜਹਾ ਸੁੱ ਖ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨਹ% । 
 

नान4दा5भ7यि8तमु9ि8तन9ध9म9	वात॥ (सू� ७०, अ<याय ५, सां=य दश9न)। 
 

ਭਾਵ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹ%, ਿਕCਿਕ (ਅਿਜਹਾ ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ) ਧਰਮ ਨਹ% । (ਸੂਤ� ੭੦, ਅਿਧਆਇ ੫, ਸ+ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ)। 
 

ਸ+ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਿਜਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ/ਧਰਮ ਨਹ% ਹੈ, ਤ+ ਿਫਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਿਕਹੜਾ 

ਹੈ? 

 

ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ, ਸਥੂਲ ਤੇ ਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅੰਤਹਕਰਣ 

ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾCਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਹੈ’ । ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ ੇਹੋਰਨ+ 

ਜੀਵ+ ਤ5 ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ੇਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ‘ਅਹੰਕਾਰ’ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੀਵ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ% ਕਰਦਾ । ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਕਸੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਪ�ਤੀਤੀ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ । ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਇਹ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਵੀਚਾਰ’ (Thought) ਉਸ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤ ੇਉਹ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ5 

ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਬੁੱ ਧੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਣ ਜ+ ਔਜਾਰ (Tool / Device) ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਔਜਾਰ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਜ+ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਿਵਿਦਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਿਨਰੀ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਦੀ ਿਨਰਾਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲNਦਾ ਹੈ । ਿਜਵB ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਤ5 ਹਟਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਵB ਹੀ ਸਾਧਕ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀਚਾਰ ਤ5 ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ (ਜੂਨੀ) ਤ ੇਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦ ੇਬੰਧਨ ਤ5 ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਪ�ਤੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਜ ੋ

ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਸ+ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਨA  ‘ਆਨੰਦ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜ ੋਆਨੰਦ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਿਵੱਚਲੇ ‘ਅਹੰਕਾਰ’ ਦਾ ਗੁਣ 

ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ/ਧਰਮ ਨਹ% । 
 

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ‘ਆਨੰਦ’ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਪ�ਗਟ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤ5 ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 
 

ਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥ ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ਪ�ਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੩੯੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 



 
 

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

 

 

24 

ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਭਏ ਮੈ ਦੇਿਖਆ ਹਿਰ ਰਾਓੁ ॥ 

(੧੨੦੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਸਹਜ ਰਸ ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੧੨੧੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਮਿਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਘਿਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ 

(੨੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਿਨ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥ ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਿਭ ਫੰਦ ॥ 

(੩੯੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ�ੀਤਮ ਿਮਲੇ ਉਪਜ ੇਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੁਖ ਿਮਟੇ ਪ�ਭ ਭੇਟੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੮॥੧॥੨॥ 

(੪੩੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਜਹ ਗੁਰ ਮਾਿਨ ਪ�ਭੂ ਿਲਵ ਲਾਈ ਿਤਹ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਰਸੁ ਕਿਰਆ ॥ 

(੬੧੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥ 

ਜਾਿਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਿਕ�ਪਾ ਕਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ॥ 

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਕਲਿਵਖ ਕਟ ੇਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਿਰਆ ॥ 

ਅੰਦਰਹੁ ਿਜਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਤੁਟਾ ਿਤਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਆਨੰਦ ੁਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥੭॥ 

(੯੧੭-੯੧੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

 

ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ 'ਿਵਿਕ�ਤੀ' (ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਤ ੇਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ) ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪ�ਿਕ�ਤੀ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ 'ਪ�ਿਕ�ਤੀ' ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ਉਹ ‘ਨA ਿਤ’ ‘ਨA ਿਤ’ (ਅਰਥਾਤ ‘ਇਹ ਨਹ% ਹੈ’, ‘ਇਹ ਨਹ% ਹੈ’) ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਤ+ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਤ5 ‘ਅਨੁਮਾਨ’ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ $ਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 

। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹ% ਰੱੁਕ ਕੇ ਰਿਹ ਜ+ਦਾ, ਸਗ5 ਉਹ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ । 
 

 

ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਜਦ5 ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪ�ਿਕ�ਤੀ' ਨੰੂ ਅਹੰਕਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਤ+ 

ਸਾਧਕ 'ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ' ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਣ ਲNਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੰੂ 'ਪ�ਿਕ�ਤੀ' 

ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਤ+ ਅਜ ੇਵੀ 'ਿਵਿਕ�ਤੀ' ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ 'ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ' ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਹ% ਹੈ, ਇਹ ਨਹ% ਹੈ । ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ 

ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਾਿਨਤ 'ਪ�ਿਕ�ਤੀ' ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਿਵੱਚ 'ਿਵਿਕ�ਤੀ' ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋਈ, ਤ+ ਿਫਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ 'ਿਵਿਕ�ਤੀ' ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਹੈ । 

ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ 

ਸਾਧਕ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਵB ਸਾਧਕ ਅਹੰਕਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀਚਾਰ ਤ5 ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਵB ਹੀ ਅਸਿਮਤਾ-

ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ‘ਅਹਮ-ਭਾਵ’ (ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤ5 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ) ਤ5 ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 
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ਅਸਿਮਤਾ ਜੀਵ ਦ ੇਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤ5 ਸੂਖਮ ਜ+ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੀਵ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੱਤਵ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ੂਜ+ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਰਜੋਗੁਣ ਮਿਹਜ਼ 

ਿਕਿਰਆ ਮਾਤ� ਤ ੇਤਮੋਗੁਣ ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਸ਼ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਪ�ਤੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇੱਥ ੇਪ�ਾਪਤ ਸੁੱ ਖ 

ਿਤ�ਗੁਣ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਸਭ ਤ5 ਵੱਡਾ ਜ+ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁੱ ਖ ਹੈ । ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁੱ ਖ ਇਸ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ% ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਹੰਕਾਰਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ4ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਸਿਮਤਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਭ 

ਤ5 ਨA ੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਨੂਰੋ-ਨੂਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੀ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਤ5 ਹੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹੀ 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਅੱਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ‘ਅਹੰਕਾਰ’ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਆਤਮਾ ਤ5 ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹ% ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ% ਹੈ । 

ਰਾਤ ਸਮB ਜੋ ਪ�ਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਤ5 ਿਨਕਲਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ $ਤੇ ਪNਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਹ ਹੀ 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਪ�ਿਤਿਬੰਿਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮB ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨA ਰੇ ਿਹੱਸ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ । ਚੰਦਰਮਾ ਤ5 ਿਜਹੜਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨA ਰੇ ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਬੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ 

ਵੀ ਕੱੁਝ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੀਵ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ-ਕੱੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਤ+ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ । 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । 

ਇਸੇਤਰ4+, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵ+ਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ5 ਅਸਿਮਤਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਸਤਗੁੋਣ ਪ�ਧਾਨ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਆਤਮਾ 

ਜ+ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ5 ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਜ ੋਪ�ਕਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤ5 ਨA ੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ (ਤਮੋਗੁਣ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵਟ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ । ਿਜC-ਿਜC ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤ5 ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਿਦਆ-ਂਪਹੰੁਚਿਦਆਂ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਸਾਧਕ ਿਜC-ਿਜC ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਵB-ਉਵB ਹੀ ਉਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦ ੇਨA ੜ ੇਹੰੁਦਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਸਮB ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 

ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਡੂੰ ਘਾ ਉਤਿਰਆ ਸਾਧਕ ਜੇ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ, ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆ ਂ

ਅਵਸਥਾਵ+ ਨੰੂ ਦੇਖੇ, ਤ+ ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਮੰਿਜ਼ਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲNਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਨਵB ਕਰਮ+ ਤ ੇਸੰਸਕਾਰ+ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵB ਉਹ ਮਨ ਤ ੇ

ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਖੂਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤ5 $ਪਰ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਤੱਤਵ-ਿਗਆਨ ਤ5 ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਸਿਥੱਤੀ 

ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤ5 ਸੂਖਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੌਧ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲNਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਧੌ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੇ ਸਭ ਤ5 ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੌਧ ਹੋ 

ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਮੂਲ ‘ਿਤ�ਗੁਣ’ ਦਾ ਹੀ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ ।  

ਯੋਗਸੂਤ� ਿਜਸ ਅਸਿਮਤਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸਿਮਤਾ ਦੀ ਭੂਮੀ $ਤ ੇਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ । 

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ 

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਹੀ ਧਰਮਮੇਘ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤ5 ਵੱਖਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਿਜਸ 

ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਚਾਹੇ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ5 ਇਧਰ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧਕ ਜਦ5 ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ5 ਪਿਹਲ+ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਤ5 $ਪਰ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਨਹ% ਪੱੁਜਦਾ । ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਹੀ 

ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ+ ਨA  ਪੁਰਸ਼-ਿਖਆਤੀ ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ+ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ, ਮਨੱੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਬਹੁਤ $ਪਰ $ਠ ਜ+ਦਾ ਹੈ, 

ਹਾਲ+ਿਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ+ ਨੰੂ ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਮਨੱੁਖ ਰੂਪ ਹੀ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ ।  
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ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਮੂਲ-ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤਮੋਗੁਣ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਉਸ ਮਹ+ਿਗਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣ 

ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤਮੋਗੁਣ, ਜ ੋਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ+ ਨੰੂ ਿਗਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੀ ਿਲਜਾCਦਾ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹ+ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਉਪਸਿਥੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਰਾਵਟ ਤ5 ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮਹ+ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸੇਿਵਕਾ (ਦਾਸੀ) ਬਣ ਕੇ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ  ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ (੨੩੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

ਬਹੁਤ ਵੀਚਾਰਵਾਨ+ ਨA  ਆਤਮਾ ਦੀ ਹ5ਦ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ5 ਇਨਕਾਰ ਨਹ% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਪਰ, ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੀ ਵਸਤ ੂਵ+ਗ ਹੀ 

ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲਾ ਮਹ+ਿਗਆਨੀ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਜਾਣ ਚੁੱ ਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਿਨਰੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਸ਼+ਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਨੂਰੋ-ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਆਕਾਰ, ਲਫ਼ਜ਼ (ਵਰਣ), ਆਹਤ ਨਾਦ ਆਿਦ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨਹ% 

ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਆਕਾਰ/ਰੂਪ ਿਦੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ+ ਉਹ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਹ% ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਵੀਚਾਰ ਵੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹ% ਹੰੁਦਾ । ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ4+ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਵB ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਤ5 ਪਿਹਲ+ ਤਕ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹ% ਹੰੁਦਾ । ਵੀਚਾਰ ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲNਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਔਜਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਮਨ ਤ5 ਰਿਹਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ (ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤ ੇਅਸਿਮਤਾ) ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ (ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ) ਪਿਹਚਾਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

। ਅਹੰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਰੌਾਨ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲNਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭ+ਤ-ਭਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥੂਲ 

ਬੁੱ ਧੀ (ਿਦਮਾਗ਼) ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ5 ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਿਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਔਜਾਰ ਵਜ5 ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪNਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤ ੇਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ 

ਆਪਾ (ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ) ਪਿਹਚਾਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲNਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਹੰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ 

ਨਹ% ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪNਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਜ ੋਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਹਚਾਣ ਜ ੋਉਸ ਨA  ਕਈ ਸਾਲ+ ਤ5 ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨA  ਸਾਲ+ ਤ5 ਿਜਸ ਨੰੂ 'ਮN' ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ+ ਸਭ ਨਕਲੀ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਤ ੇਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ।  
 

ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਉਸ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ । ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਮਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤ5 ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ 

ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜ+ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਤੀ ਮੋਹ ਨਹ% ਰੱਖਦਾ । ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਜ+ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ+ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਾਗਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
 

ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥ ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥  

ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

 (੯੯੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਨਾਨਕੁ ਿਵਚਾਰਾ ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ਹਿਰ ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥੧੨॥  

(੭੫੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਲੋਗੁ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮੁ ਰਾਮ ਪਿਹਚਾਨ+ ॥੪॥੬॥  

(੧੧੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਿਦਵਾਨਾ ॥ ਮੁਿਸ ਮਿੁਸ ਮਨੂਆ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ॥੪॥੪॥  

(੧੧੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 
ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਬਦਲਾਉ ਆCਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ’ ਵ+ਗ ਨਹ%, ਬਲਿਕ ‘ਇੱਕ ਨਵB ਇਨਸਾਨ’ ਵ+ਗ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।  
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ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨੰੂ ੫੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਨ4 + ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮ+-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ 

ਿਰਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਮ+-ਬਾਪ ਤ ੇਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਹ% ਹਨ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਮ+-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤ+ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ । ਉਸ ਦ ੇਿਦਲ ਤੇ ਿਦਮਾਗ਼ $ਤੇ ਕੀ 

ਬੀਤੇਗੀ? ਕੱੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਉਸ ਸਾਧਕ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਇਹ ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਮN’ ਸਮਝਦਾ 

ਿਰਹਾ, ਉਹ ਤ+ ਪੱਥਰ ਵ+ਗ ਜੜ4 ਵਸਤ ੂਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਿਵੱਚ ‘ਮN’ ਤ+ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹ+ ।  

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਰਆ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕਿੜਆ ॥  

ਨਾ ਓਹੁ ਿਨਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥ ਨਾ ਓਸੁ ਦਖੁੂ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥  

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥ ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥  

ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥ ਓਸੁ ਅਨੰਦੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥  

ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥ ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥  

ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਿਤ�ਸਨਾ ॥ ਜਾ ਉਹੁ ਿਨਰਮਲੁ ਤ+ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥  

ਹਮ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥  

ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਖੋਏ ਭ�ਮ ਭੰਗਾ ॥ ਹਮ ਓਇ ਿਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥  

(੩੯੦-੩੯੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਤ�ਗੁਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤ5 ਸੂਖਮ ਤੇ ਅੰਿਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ5 ਅੱਗੇ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਬ�ਹਮ ਹੈ । ਇਸ ਤ5 ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ% ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ‘ਨA ਿਤ’ ‘ਨA ਿਤ’ (ਅਰਥਾਤ ‘ਇਹ ਨਹ% ਹੈ’, ‘ਇਹ ਨਹ% ਹੈ’) ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਤ+ ਉਹ ਹੋਰ $ਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਚੋਦਾ ਹੈ ।  
 

ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ 

ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ4 + ਘਰ+ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਹਨ । ਕੋਈ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ 

ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ ਤ ੇਅਹੰਕਾਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਘਰ+ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਘਰ+ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਆੁਰ $ਤੇ ਸਿਥੱਤ 

ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸੁੰ ਦਰ ਮਿਹਲ ਨਹ% ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਹ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਘਰ+ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸਮ-

ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਆੁਰ $ਤੇ ਸਿਥੱਤ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸੁੰ ਦਰ ਮਿਹਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤ+ ਇਹ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਹੈ । 

ਅਦਵੈਤਵਾਦ 

ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਤ ੇਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ, ਜ+ ਿਫਰ 

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਤ5 ਵੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹ% ਆCਦੀ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਧਕ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦੀ ਸਾਮਯ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਸਕੇ । ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ 

ਸਥੂਲ ਭੂਤ+ ਦਾ, ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸੂਖਮ ਭੂਤ+ ਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ 

ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਪ�ੱ ਤਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਨਹ%, ਿਜੱਥੇ ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹੋਏ । ਵੱਧ ਤ5 ਵੱਧ, ਿਜਸ ਸਿਥੱਤੀ ਨੰੂ 

ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਿਮਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣਾ । 

ਿਕਸੇ 'ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ' ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਤੱਖ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਿਤ�ਗੁਣ ਤ5 ਸੂਖਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿਕਸੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੀ 

$ਤਪਤੀ ਚੇਤਨ ਪੁਰਸ਼ ਤ5 ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸ਼�ਸਟੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਿਤ�ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਤ�ਗੁਣ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਿਤੰਨ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜ+ ਇੰਝ ਕਿਹ ਲਉ ਿਕ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਹਨ । ਿਤ�ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਿਸ਼�ਸਟੀ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਿਤ�ਗੁਣ ਤ5 ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ5 ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਹੈ । 
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ਆਤਮਾ ਜਦ5 ਿਕਸੇ ਿਚੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਜ+ ਿਸਰਫ਼ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ, ਪਰ ਜਦ5 ਇਸ ਦਾ ਸੰਯੋਗ 

ਿਕਸੇ ਿਚੱਤ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਿਸੱਧ+ਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣਾ ਨਹ% । ਇਸ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੰੂ 'ਿਸ਼ਵ' ਵੀ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਕCਿਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਸਰਫ਼ 'ਸ਼ਕਤੀ' ਵੀ ਆਖ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਸ 'ਿਸ਼ਵ' ਤੇ 'ਸ਼ਕਤੀ' ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਿਸਵ ਸਕਿਤ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥ (੯੨੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦੀ ਿਜਸ ਸਾਮਯ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਿਵਦਵਾਨ+ ਵੱਲ5 ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ% ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਵੀਚਾਰ ਦਣੇਾ ਉਿਚਤ ਨਹ% ਜਾਪਦਾ । 

ਸਵਾਮੀ ਓਮਾਨੰਦ ਤੀਰਥ ਜੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਅਨਾਿਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਿਲੱਖਦੇ ਹਨ, (ਿਹੰਦੀ ਤ5 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ): - 

“ਕਈ ਅਿਭਆਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ4 + ਨA  ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸ% ਕੇਵਲ 

ਇਨ4 + ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਿਚੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹ+ ਿਕ ਇਹ ਧੋਖਾ ਿਵਚਾਰਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ-ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ 

ਤ5 $ਪਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਆਨੰਦਾਨੁਗਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤ ੇਅਸਿਮਤਾਨੁਗਤ ਿਵੱਚ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਹੀ ਭਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਸਭ ਿਵਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੀ 

ਰਿਹ ਜ+ਦੇ ਹਨ । ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਜ ੇਿਕਸੀ ਿਵਸ਼ ੇਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤ+ ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ ਤ ੇਅਹੰਕਾਰ ਤ5 ਥੱਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਤਨਮਾਤ�ਾ ਜ+ 

ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ਾ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜ+, ਿਜਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਪੁਰਸ਼ (ਆਤਮਾ) ਦਾ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਿਚੱਤ ਰਾਹ% ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ 

ਹੈ, ਹਾਲ+ਿਕ ਉਹ ਸਰੂਪਪ�ਿਤਸ਼ਿਠਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹ% ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ4+ ਿਵਵੇਕਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਦੇ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਣ+ ਦੀ 

ਸਾਮਯ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ+ਿਕ ਿਚੱਤ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ+ ਦਾ ਸਾਮਯ ਪਿਰਣਾਮ ਤ+ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਤ ੇ

ਅਪਵਰਗ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਮਗਰ5 ਉਨ4 + ਦੇ ਪ�ਿਤਪ�ਸਵ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।“ - (ਪਾਤੰਜਲਯੋਗਪ�ਦੀਪ, ਗੀਤਾ ਪ�ੈਸ, ਗੋਰਖਪੁਰ)। 

ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਨੰੂ ਅਨਾਿਦ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਮਲੂ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ।  

ਮਾਇਆ ਜ+ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਇਨ4 + ਅਰਥ+ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦੱਸਦੇ ਇਸ ਪ�ਪੰਚ ਨੰੂ ਿਗਆਨੀ ਵੱਲ5 ਦਿੇਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਿਸ਼ਵ ਤ5 ਿਜੱਤਦੀ 

ਿਦੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਉਦ5 ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦ5 ਿਸ਼ਵ ਦੀ ਿਜੱਤ ਸ਼ਕਤੀ $ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਤੁਧੁ ਜਗ ਮਿਹ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਿਵਿਚ ਹਉਮ ੈਪਾਈਆ ॥ 

ਏਕੁ ਮੰਦਰੁ ਪੰਚ ਚੋਰ ਹਿਹ ਿਨਤ ਕਰਿਹ ਬਿੁਰਆਈਆ ॥ 

ਦਸ ਨਾਰੀ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਕਿਰ ਦਸੇ ਸਾਿਦ ਲੁੋਭਾਈਆ ॥ 

ਏਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ ਿਨਤ ਿਫਰਿਹ ਭਰਮਾਈਆ ॥ 

ਹਾਠਾ ਦੋਵੈ ਕੀਤੀਓ ਿਸਵ ਸਕਿਤ ਵਰਤਾਈਆ ॥ 

ਿਸਵ ਅਗੈ ਸਕਤੀ ਹਾਿਰਆ ਏਵੈ ਹਿਰ ਭਾਈਆ ॥ 

ਇਿਕ ਿਵਚਹੁ ਹੀ ਤੁਧੁ ਰਿਖਆ ਜ ੋਸਤਸੰਿਗ ਿਮਲਾਈਆ ॥ 

ਜਲ ਿਵਚਹੁ ਿਬੰਬ ੁਉਠਾਿਲਓ ਜਲ ਮਾਿਹ ਸਮਾਈਆ ॥੬॥ (੧੦੯੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆCਦੀ ਹੈ, ਜਦ5 ਜੀਵ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੱੁਜੇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਮਕੁਤ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਪ�ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਆਤਮ ਿਹਤਾਵੈ ॥ 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 

ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤਸੈਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁਤਹ ਨਹੀ ਿਬਓਗੁ ॥ 
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ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸ ੁਮਾਟੀ ॥ 

ਤੈਸਾ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਤਸੈੀ ਿਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 

ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

ਜ ੋਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਿਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ॥੭॥   

(੨੭੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

੨. ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ (ਸੰੁਨ ਸਮਾਧੀ) 

ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚਲਾ ‘ਅਹਮ-ਭਾਵ’ (‘ਮN ਹ+’, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤ5 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ) 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ‘ਇੱਕ’ ਜ+ ‘ਅਦਵੈਤ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਸਭ ਸਥੂਲ ਤ ੇਸੂਖਮ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਉਸ ‘ਇੱਕ’ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤ,ੂ 

ਇਹ ‘ਇੱਕ’ ਵੀ ਹ5ਦ (Existence) ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ’ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ% ਰਿਹੰਦਾ । ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨA ਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹ%, ਉਹ ਿਸਫਰ (Zero) ਹੈ । ਸੰਸਿਕ�ਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੂਨਯ (शू4य) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੂਨਯ (शू4य) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ‘ਸੁੰ ਨ’ ਹੈ । 

ਇਹ ਹੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੁੰ ਨ ਵੀ ।  

 

ਅੰਤਿਰ ਸੁੰ ਨੰ ਬਾਹਿਰ ਸੁੰ ਨੰ ਿਤ�ਭਵਣ ਸੁੰ ਨ ਮਸੁੰ ਨੰ ॥ 

ਚਉਥੇ ਸੁੰ ਨd  ਜ ੋਨਰੁ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਉ ਪਾਪੁ ਨ ਪੰੁਨੰ ॥ 

ਘਿਟ ਘਿਟ ਸੁੰ ਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥ 

ਜ ੋਜਨੁ ਨਾਮ ਿਨਰੰਜਨ ਰਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਿਬਧਾਤਾ ॥੫੧॥ 

ਸੁੰ ਨK  ਸੁੰ ਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਅਨਹਤ ਸੁੰ ਨੁ ਕਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ॥ 

ਅਨਹਤ ਸੁੰ ਿਨ ਰਤ ੇਸੇ ਕੈਸ ੇ॥ ਿਜਸ ਤ ੇਉਪਜ ੇਿਤਸ ਹੀ ਜਸੈੇ ॥ 

ਓਇ ਜਨਿਮ ਨ ਮਰਿਹ ਨ ਆਵਿਹ ਜਾਿਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਿਹ ॥੫੨॥ 

ਨਉ ਸਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ॥ ਤਹ ਅਨਹਤ ਸੁੰ ਨ ਵਜਾਵਿਹ ਤੂਰੇ ॥ 

ਸਾਚੈ ਰਾਚ ੇਦੇਿਖ ਹਜੂਰੇ ॥ ਘਿਟ  ਘਿਟ ਸਾਚ ੁਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 

ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟ ੁਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਪਰਿਖ ਲਏ ਸਚ ੁਸਇੋ ॥੫੩॥ 

(੯੪੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਹੀ ਯੋਗ ਸੂਤ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ।  

त'या#प नरोधे सव9 नरोधा ि4नब@ज: समा�ध:॥ (५१, 'मा�धपाद, योगसू�)। 

ਿਚੱਤ ਵੱਲ5 ਆਪਣੀ ਹ5ਦ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । ਹ5ਦ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤ5 ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਅਿਜਹੀ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ% ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਾ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ’ ਸਾਧਕ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨA  ਸਥਲੂ ਸਰੀਰ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਜ+ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਿਵੱਚ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, 

ਹੀ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 

ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨA  ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ% ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਿਬਆਨ ਵੀ ਿਕਵB ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁੰ ਨ ਜ+ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵ�ਤੀ ਬਾਕੀ ਨਹ% ਰਿਹੰਦੀ । ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਿਜਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨA  ਜ+ ਤ+ ਜਾਗਿਦਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ+ ਸੁਪਨਾ 

ਦੇਖਿਦਆਂ । ਉਹ ਨ%ਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨ%ਦ ਆਈ ਜ+ ਨਹ% । ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ 
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ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤ+ ਉਹ (ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤ5) ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦਖੇ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਾਗਰਤ, ਨ%ਦ ਜ+ ਸੁਪਨA  

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਪਰ4 ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਅਿਜਹੀ ਨਹ%, ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਵ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਜਾਗਰਤ, ਨ%ਦ ਜ+ ਸੁਪਨA  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਪਰ4 ੇਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਕ, ਜੋ ਭ+ਵB ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ% ਦੱਸ ਸਕਦਾ । 

ਇਸੇ ਨੰੂ ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਤ�ੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥ (੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਚੌਥਾ ਪਦ ਆਖਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਤੋ, ਰਜੋ ਤੇ ਤਮ ੋਰੂਪੀ ਿਤੰਨ+ ਗੁਣ+ ਤ5 ਵੱਖਰੀ ਚਥੌੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ।  

ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤ5 ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ । ਿਜਨ4 + ਨA  ਐਸਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ4 + ਨA  ਅਿਜਹਾ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ4 + ਨA  ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ‘ਪ�ਤੱਖ’ 

ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਅਨੁਮਾਨ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲNਿਦਆਂ ਅਿਜਹਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੀ ਪ�ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰ4+ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਮN ਆਤਮਾ ਹ+’ । ਇਹ ਸਿਥੱਤੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ

ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ ੋਇਸ ਨੰੂ ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤ+ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ । ਇਹ ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ 

ਜਦ ਤਕ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਆਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹ% ਸਕਦੀ । ਜਦ5 ਤਕ ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਉ ਿਕ ਆਤਮਾ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹ% ਹੋਈ । ਿਵਵੇਕ 

ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹ% ਰਿਹੰਦਾ । ਇਹ ਹੀ ਿਨਜ ਘਰ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ । 
 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਿਕ ‘ਮN ਆਤਮਾ ਹ+’ । ਜੋ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ+ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਿਗਆਨ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਅੰਤਹਕਰਣ 

ਿਗਆਨਹੀਣ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਨਹ% । ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਹਰ ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਿਤਆਗ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਸੀ, ਜ ੋਹੁਣ ਨਹ% ਰਹੀ । ਆਤਮਾ 

‘ਨA ਿਤ ਨA ਿਤ’ ਨਹ% ਆਖੇਗੀ । 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਚੱਤ $ਤੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈ ਜ+ਦ ੇਹਨ, ਹਾਲ+ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਚੱਤ ਹੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਚੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਨਮ ਸਮB ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਚੱਤ ਤ5 ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਅਸ% ਪਿਹਲ+ ਇਹ 

ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹ+ ਿਕ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ (PERSONALITY) ਜ+ ਵੱਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਆਧਾਰ ਿਚੱਤ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਦਾ 

ਿਸੱਧਾ ਿਜਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਹੈ । ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਚੱਤ ਜਨਮ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਤ5 ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਹੁਣ ਪਿਹਲ+ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹ% ਰਿਹੰਦਾ, ਬਲਿਕ ਿਕਸੀ ਨਵ% ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ

ਉਭਰਦਾ ਹੈ ।  

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਤ5 ਪੈਦਾ ਇਹ ਿਚੱਤ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ+ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪNਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਹਨ: - ਸੱਿਚਦਾਨੰਦ (सिBचदान4द), ਭਾਵ - ਸਿਤ, ਿਚੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ । 

ਸਦਾ ਸਿਚਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ�ਣਾਸੀ ॥ (ਜਾਪੁ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਦਸਮ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ)। 

ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਸਿਤ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ ਹ5ਦ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ । ਆਤਮਾ 

ਸਿਤ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਿਚੱਤ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਿਚਤ ਤ5 ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਜੜ4 ਵਸਤੂ ਨਹ% ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਹ5ਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹ5ਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ । ਜਦ5 ਜੀਵ 

ਅਿਗਆਨੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਉਦ5 ਵੀ ਿਗਆਨਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ । ਆਨੰਦ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਮ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । 

੩. ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ 
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ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹ+ਿਗਆਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਿਹਜ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਿਜਵB ਨ%ਦ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੀਵ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਉਵB ਹੀ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੀਵ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ 

ਵੀ ‘ਚੌਥਾ ਪਦ’ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ+ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 

ਿਗਰਹ ਕੁਟੰਬ ਮਿਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ॥  

ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਰਤ ੇਸੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥  

(੧੨੪੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥ 

ਅਨਿਦਨੁ ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ॥ 

ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਰਿਤਆ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਿਪਆਰੀ ਹੇ ॥੧੧॥

(੧੦੫੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਸਹਿਜ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇ ॥ 

ਸਹਜ ੇਹੀ ਗੁਣ ਊਚਰੈ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਸਬਦ ੇਹੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸ ੈਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸ ੁਖਾਇ ॥੩॥

(੬੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ�ਭ ਤੁਠA  ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਮਿਨ ਵੁਠA  ॥ 

ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗੀ ਿਲਵ ਅੰਤਿਰ ਸ ੋਰਸ ੁਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥੧॥ 

(੧੦੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਅਨਿਦਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਹਿਰ ਲਾਗੀ ਹਿਰ ਜਿਪਆ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ 

(੫੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।

ਸਹਜ ਸਮਾਿਧ ਸਦਾ ਿਲਵ ਹਿਰ ਿਸਉ ਜੀਵ+ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥  

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥  

(੧੨੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

ਸਹਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਸਹਜ - सह जायते इत सहजम । ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ, ਿਚੱਤ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ, ਿਵ�ਤੀ ਰਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਮਜੌੂਦ ਨਹ% ਸੀ । ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ‘ਸਹਜ’ ਸੀ । ਜੋ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਹਜ ਹੈ । ਿਚੱਤ 

ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਤੇ ਸਹਜ ਹੈ 

।  

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: - 

ਤਹ ਪਾਵਸ ਿਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਿਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ 

ਜੀਵਨ ਿਮਰਤ ੁਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿਬਆਪੈ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਿਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਿਨਰਾਰੀ ॥ 

ਤੁਿਲ ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਿਤ ਿਦਨਸ ੁਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 
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ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਿਨ ਨਾਹੀ ਸਿਤਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਿਨਰੰਤਿਰ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਿਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨA  ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥ 

(੩੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਭਾਵ, ਿਬਆਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹਜ ਦੀ ਕਥਾ ਿਨਰਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਤਕੜੀ $ਤੇ ਤੋਿਲਆ ਨਹ% ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜ+ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 

ਨਹ% ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹ% ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । (ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹ%, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਉਸ ਤ5 ) 

ਹਲਕੀ ਜ+ ਵਧੀਆ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਰਹਾਉ । (ਉਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬਰਸਾਤ, ਸਮੁੰ ਦਰ, ਧੱੁਪ ਤੇ ਛ+ ਆਿਦ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨਹ% ਹੈ । $ਥੇ $ਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੌ ਨਹ% 

ਹੈ । $ਥੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹ% ਹੈ । $ਥੇ ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਨਹ%  ਿਵਆਪਦੇ । ਉਹ ਸੁੰ ਨ-ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਫੁਰਨA  ਨਹ% $ਠਦੇ । $ਥੇ ਦੁਈ-ਦਵੈਤ ਨਹ% ਹੈ ।੧। 

$ਥੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਨਹ% ਹੈ । $ਥੇ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵ+ (ਭਾਵ ਕਾਲ ਦਾ ਬੰਧਨ) ਨਹ% ਹੈ । $ਥੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ (ਆਿਦ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੱਤ) ਨਹ% ਹਨ । 

$ਥੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਪ�ਭੂ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ।੨। ਉਸ (ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ) ਪਹੰੁਚ ਤ5 ਪਰ4,ੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ% ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਭੂ ਇੱਕ-ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ, (ਤੇ ਸਹਜ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮN ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤ5 ਬਿਲਹਾਰ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਸਿਤਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲ ਕੇ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
 

ਸਿਹਜ ਤ5 ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ‘ਿਬਨ4 + ਯਤਨ ਤ5’ । ਸਿਹਜ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ । ਇਹ 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹ% ਹੰੁਦਾ । 

ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਨੰੂ ਉਪਦਸ਼ੇ ਕਰਿਦਆਂ ਬ�ਹਮਿਰਸ਼ੀ ਸ�ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨA  ਿਕਹਾ ਸੀ: - 

न:संगोनि�Eयोअ5स 	व'ंवFकाशोनरंजन:। 

अयमेव Gह ते बधं: समा�धमनुत�ठ5स॥ 

(१५, गुI8ता	मानभुव Fकरण, अ�टावE गीता)। 
 

ਭਾਵ, ਤੂੰ  ਿਨਸੰਗ ਹN, ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆ ਹN, ਖ਼ੁਦ ਤ5 ਹੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ (ਿਨਰੰਜਨ) ਹN । ਇਨ4 + ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਤੂੰ  ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ (ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼) 

ਕਰਦਾ ਹN, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ । 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱੁਝ ਨਹ% ਹੈ । ਿਜਵB ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਭੂ ਉਵB ਹੀ ਕਰਵਾCਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ+ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ+ ਜੀਵ ਪ�ਭੂ 

ਭਗਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । 

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਿਕਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥ ਜ ੋਿਤਸ ੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥ 

ਇਸ ਕੈ ਹਾਿਥ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਿਕਛ ੁਲੇਇ ॥ ਜ ੋਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸਈੋ ਕਰੇਇ ॥ 

ਅਨਜਾਨਤ ਿਬਿਖਆ ਮਿਹ ਰਚੈ ॥ ਜ ੇਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥ 

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਿਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ ਚਾਿਰ ਕੰੁਟ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ॥ 

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਸ ੁਅਪਨੀ ਭਗਿਤ ਦਇੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਿਮ ਿਮਲੇਇ ॥੩॥ 

(੨੭੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਨਰਭਉ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਿਨਰਭਉ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ-ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ ।  

 

ਨਾਮੇ ਹੀ ਹਮ ਿਨਰਭਉ ਭਏ ॥ ਨਾਮੇ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਰਹੇ ॥  

ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਣਤਾਸ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿਖ ਸਹਿਜ ਿਨਵਾਸ ੁ॥੪॥੨॥੪॥  

(੮੬੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਓਿਟ ਗਹੀ ਿਨਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਿਸ ਸਾਿਸ ਸੋ ਗੁਨ ਿਨਿਧ ਗਾਈਐ ॥੩॥ 
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(੩੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾ ਕੀ ਸਰਿਣ ਗਹੀ ॥ ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਪਰਾਨ ਿਚੰਤਾ ਸਗਲ ਲਹੀ ॥ 

(੪੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਤ�ਾਸ ਬੁਝਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਸੇਵਕੁ ਤਰੇੀ ਭਗਿਤ ਕਰੰਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥੩॥  

(੫੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਅਪੁਨA  ਸਿਤਗੁਰ ਕੈ ਮਿਨ ਭਾਣੇ ॥੩॥ 

(੬੧੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥੧੭॥  

(੬੭੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਿਰ ਜਨਿਹ ਨਹੀ ਿਨਕਟਾਨੀ ॥ ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥   

(੭੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ੁਹਮਾਰਾ ॥ ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥  

(੬੦੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਿਮਿਟਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਐਸੀ ਦਾਿਤ ਤੇਰੀ ਪ�ਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੩॥ 

(੩੮੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

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

(੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਿਮਟ ੈ॥ ਪ�ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪ�ਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥  

(੨੯੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

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

 

ਸਹਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ । ਿਜਸ $ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 

ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਪ�ਭ ਿਪਆਰੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ੂਨ ਹੋਆ ਹੋਨ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਿਕ�ਪਾ ਤੇਰੀ ਤਰੈ ਭਉਨ ॥੩॥ 

(੪੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਸਾਧਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵ+ਗ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ5 ਉਹ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

 

ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥ 

ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥ 

ਪੰਚ ਜਨਾ ਿਸਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤ ੁਸ ੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥ 
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ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮ+ਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲੇ ਕੰੁਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਿਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥ 

ਹਸਤ ਿਬਨK ਦ ਬੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਿਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥ 

ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦਆੁਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥ 

ਪ+ਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸ ੁਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸਨੁਹੁ ਿਤਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥ 

ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਕਾਜ ਿਬਰੂਧੀ ਚੀਤ ੁਸ ੁਬਾਿਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੪॥੧॥ 

(੯੭੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ) । 

 

ਉਸ ਦ ੇਕਰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹ% ਹੰੁਦੇ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦ ੇਕਰਮ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਜ+ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹ% ਹੰੁਦੇ । 

ਉਹ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ । 

 

ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਿਨਹਕਰਮ ॥ 

ਿਤਸੁ ਬੈਸਨK  ਕਾ ਿਨਰਮਲ ਧਰਮ ॥ 

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ 

ਕੇਵਲ ਭਗਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਿਗ ਰਾਚੈ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਿਰ ਿਸਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਸਭ ਊਪਿਰ ਹੋਵਤ ਿਕਰਪਾਲ ॥ 

ਆਿਪ ਿਦ�ੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬਸੈਨK  ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 

(੨੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨ%ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ% ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹ+ ਿਕ ਨ%ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹ%, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ੬ ਘੰਟ ੇ

ਦੀ ਨ%ਦ ਲNਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਇਨ4 + ੬ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ  ਨ%ਦ ਤੇ ਸੁਪਨA  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ+ ਿਵੱਚ5 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 ਮਗਰ5 ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ%ਦ ਿਵੱਚ ਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਹ ਸੁਪਨA  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ 

ਨ%ਦ ਖੱੁਲ4 ਜ+ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ (Cycle) ਹੈ । ਨ%ਦ ਖੱੁਲ4ਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ%ਦ, ਿਫਰ ਗੂੜ4ੀ ਨ%ਦ, ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ%ਦ, ਿਫਰ ਸੁਪਨਾ ਤ ੇਿਫਰ ਨ%ਦ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ  ਦ ੇਇਸ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ5 ਬਾਰਬਾਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ੬ ਘੰਟ ੇਦੀ ਨ%ਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਿਜਹੇ ੫ ਜ+ ੬ ਚੱਕਰ+ ਿਵੱਚ5 ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ, ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਤ5 ਵਾਪਸ ਸੰਪਰਿਗਆਤ-

ਸਮਾਧੀ, ਜ+ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਤ5 ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ-ਸਮਾਧੀ, ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵਾਪਸ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਜ+ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵਾਪਸ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜ+ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਧਕ ਨ%ਦ ਜ+ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਵ+ਗ ਿਵਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹਾਲ+ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਵੀ ਪੱੁਜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ+ ਵਾਲਾ 

ਸਾਧਕ ਿਜਹੜੀ ਸਥਾਈ ਅਵਸਥਾ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਵੀ ਉਹ ਦਨੁੀਆਵੀ ਕਾਰ-ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਉਹ 

ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਿਖਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ 

ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤ5 ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਗੁਰਮੁਿਖ ਕੋ ਹੋਈ ॥ 

ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ੁਪਾਵੈ ਸਈੋ ॥ 

ਤ�ੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥ 

ਸਹਜੇ ਸਾਿਚ ਿਮਲੈ ਪ�ਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥ 

(੨੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ) ।  
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ਉਹ ਪਾਪ-ਪੰੁਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤ5 ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ । ਦੁੱ ਖ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਉਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ । ਸੋਨਾ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਿਜਹੇ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਐਸੀ 

ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹ% ਹੰੁਦੀ ।  ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਵੀਚਾਰਵਾਨ+ ਨA  ਕਈ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ% ਪNਦਾ । 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਉਸ ਮਹ+ਿਗਆਨੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ।  

ਪ�ਭ ਕੀ ਆਿਗਆ ਆਤਮ ਿਹਤਾਵੈ ॥ 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 

ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤਸੈਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨੰਦ ੁਤਹ ਨਹੀ ਿਬਓਗੁ ॥ 

ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸ ੁਮਾਟੀ ॥ 

ਤੈਸਾ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਤਸੈੀ ਿਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 

ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

ਜ ੋਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਿਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਤ ॥੭॥   

(੨੭੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਿਨਰੰਤਰ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਆਿਦ ਰਾਹ% ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਚੱਤ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਇੱਕ ਔਜਾਰ ਵਜ5 ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਿਲੰਗ, ਜ+ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮਝਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ5 ਉਹ ਨਾਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਿਲੰਗ, 

ਜ+ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਿਦ ਦੇ ਭੇਦ ਤ5 ਰਿਹਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਨ4 + ਸਭ ਭਗਤ+ ਤ ੇ ਸੰਤ+ ਦ ੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜਨ4 + ਨA  ਸੰਸਾਰ ਦ ੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ5 ਪ�ਭੂ-ਭਗਤੀ ਵੱਲ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਚੀ ਿਦਖਾਈ ਹੈ । 

ਮਹ+ਿਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦ ੇਉਹ ਵਚਨ, ਜ ੋਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਦ5 ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ5 ਉਹ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ 

ਸਨ । ਉਹ ਵਚਨ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹ% ਹਨ । 

ਲੋਗੁ ਜਾਨd  ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ�ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥ (੩੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ) । 

ਸਾਧਾਰਣ ਕਵੀਆ ਂਤ ੇਲੇਖਕ+ ਦ ੇਵਚਨ ਿਜਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜ+ ਉਚਾਰੇ ਜ+ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂਆ ਂਤ ੇਮਹ+ਿਰਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਵਚਨ 

ਉਦ5 ਉਚਾਰੇ ਜ+ ਿਲਖੇ ਜ+ਦੇ ਹਨ, ਜਦ5 ਉਹ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
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