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ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ (‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ - ੧

 

 

ਭੂਿਮਕਾ 

 

 

ਪ�ਮਾਣ, ਪ�ਿਵ�ਤੀ, ਿਚੱਤ, ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰ
ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹ? ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਫਰ, ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ
ਇਹ ਈ-ਬੁੱ ਕ (E-BOOK) ਮੇਰੇ ਵੱਲ5 ਇਨO 4 ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ
 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੀਚਾਰ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ5 ਪੇ
ਸੰਪਰਦਾਵ4 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ
 

ਸ4ਖਯ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ
ਤਰO4, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ  ਮੁੱ ਖ ਭੇਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ
ਿਖਆਤੀ ਇਨO 4 ਚਾਰ4 ਤ5 ਵੱਖਰੀ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਜ4 ਿਨਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ5 ਨ?ਦ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਬਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦ ੇਿਦੱਤੀ ਗ
ਿਚੱਤ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
 

ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਨਜੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮS ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਅਵ
 

ਮੇਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨਾ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸ4ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 

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

ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬਲੈੋ
(੭੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਮS ਕਈ ਵਾਰ ਿਜਿਗਆਸਆੂ ਂਨਾਲ ਸ4ਝੇ ਕੀਤ ੇਹਨ
ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ4ਭ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਤ4 ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੀ

ਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮH ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱੁਝ ਵੀਚਾਰ4 ਦਾ ਹੀ ਿਲੱਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ । 

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ5 ਪੇਸ਼ ਨਹ? ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿਜਿਗਆਸ ੂਭ4
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ? ।  

ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ4 ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਿਮਤਾ ਤ5 ਵੱਖਰਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਚਾਰ ਭੇਦ

ਹੈ, ਹਾਲ4ਿਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ
ਪਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਵੀ ਮS ਚਥੌਾ ਪਦ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਭ4ਵH ਿਕ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵੱਖ

ਚ5 ਨ?ਦ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹ? ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਕXਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨO 4 ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣਦੇ
ਰ ਿਵੱਚ ਦ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ5 ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੇਖ4 ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਹਾ

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

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮS ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਪ�
ਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਅਵਸਥਾਵ4 ਮੰਨਦਾ ਹ4 । ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸ4ਝ ੇਕਰ4ਗਾ । 

ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।  

ਲੜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ । ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਤ4 ਇਸ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਲਖਤ4 ਵੀ ਪਾਠਕ4 ਨਾਲ

ਬਲੈੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥  

www.AmritWorld.com 

ਸ4ਝੇ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਪਰ ਕਦ ੇਵੀ ਇਨO 4 
ਤ4 ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੀ ਇਸ ਤ5 ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ । 

ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿਜਿਗਆਸ ੂਭ4ਵH ਵੱਖ-ਵੱਖ 

 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ੇ
ਭੇਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਿਵਵੇਕ 

ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ 
ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਨ ਵੀ 
ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣਦ ੇਹੀ ਹਨ । ਪ�ਮਾਣ4 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । 

ਮS ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
।  

ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤ4 ਉਨO 4 

ਿਲਖਤ4 ਵੀ ਪਾਠਕ4 ਨਾਲ ਸ4ਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂ
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ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਤ ੇਸੰਪੂਰਣ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਗਆਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰO4 ਲਫ਼ਜ਼4 ਿਵੱਚ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਿਬਆਨ ਨਹ? 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਿਜਨO 4 ਨR  ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ, ਉਨO 4 ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ? ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜO ਜ4 ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ 
ਨਹ? ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ। ਿਫਰ ਵੀ ਜ ੇਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਿਸਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ । ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ4 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱੁਝ ਜਾਣ ਲSਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜOਦ-ੇਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣ, ਤ4 ਵੀ ਉਹ ਨਹ? ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ।  

 

यथातथोपदेशेन कृताथ�: स��व ब�ु�मान।  

आजीवम�प िज�ासु: पर त! �वमुहय#त ॥  

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

ਸੱਤਵ-ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਥੋੜ-ੇਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਅਸੱਤਵ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 
ਮੋਹਗ�ਸਤ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । (੧, ਅਿਧਆਏ ੧੫, ਤੱਤਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ�ਕਰਣ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)। 
 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ । ਅਿਭਆਸੀ-ਜਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨO 4 ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਮSਨੰੂ ਿਖਮਾ ਕਰਨ । ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਜਿਗਆਸ ੂਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ 
ਸਕੇ, ਤ4 ਮS ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝ4ਗਾ ।  

 

ਧੰਨਵਾਦ ।  
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ਭੈਅ 

‘ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਿਕ ਅਸ? ਜੋ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ4, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ’; ਜ4 ‘ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਿਕ ਅਸ? ਜੋ ਨਹ? ਚਾਹੰੁਦ,ੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ’, ਐਸੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਡਰ ਜ4 ਭੈਅ 
ਆਖਦੇ ਹਨ । ਿਕਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦ5 ਵੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ ]ਤ ੇਦਿੂਜਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  

ਵਜੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਦੇਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਖੱੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਜੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛਟੋੇ ਦ ੋਸਪੱੁਤਰ4 ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਜੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦ ੇਆਪਣੇ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸੀ ।  

ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦੁਰ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਬਠੈਾ ਸੀ । ਜ ੇਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ, ਤ4 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦ ੇਬਹਾਦੁਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਕਾਰਣ ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਇੰਨਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ 

ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡਰ ਭਰੇ ਿਦਨ4 ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤ5 ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ । ਿਭਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦ ੇਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੰੂ ਧਰਮ ਤ5 ਿਗਰਾਉਣ 

ਲਈ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱਚ5 ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ।  

ਿਸੱਖ4 ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨR  ਿਸੱਖ4 ਨੰੂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਹਝ ੇਕੰਮ ਕੀਤੇ । ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ 

ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਸੱਖ4 ਨੰੂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਸੀ ।  
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ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਨੋR , ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਆਿਦ ਿਨਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਪਰਦ ੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹਨ । ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਂਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵ4 ਨਹ? ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਸੰਪਤੀ ਜੜO ਹੈ, 

ਚੇਤਨਾ ਰਿਹਤ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਤ5 ਵੱਧ ਕੇ ਕੱੁਝ ਨਹ? ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ । ਿਜਵH ਸੋਨਾ ਆਿਦ ਪਰਦ ੇਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਔਰਤ4 ਨੰੂ 

ਵੀ ਪਰਦ ੇਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਿਝਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਵH ਸੋਨR  ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ 

ਕਰ ਲSਦੇ ਹਨ । ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਉ । ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਉ । ਜ ੇਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਪ�ਸਤ ਸੰਪਰਦਾਇ (Personality Cult) 

ਔਰਤ4 ਨੰੂ ਪਰਦ ੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਤ4 ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਜOਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ (Male Chauvinists) ਔਰਤ4 ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਉਹ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਿਕ ਿਕਤ ੇਔਰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਤ ੇਆਰਿਥਕ ਸੰਸਥਾਵ4 ]ਤ ੇਕਬਜ਼ਾ ਨਾ 

ਕਰ ਲਵੇ । ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਰਦ4 ਦੀਆ ਂਨਾਪਾਕ ਨਜ਼ਰ4 ਤ5 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭੈਅ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ । ਕੱੁਝ ਮਰਦ4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱ ਪੇ 

ਹੋਏ ਉਸ ਗੰਦ ੇਕੱੁਤ ੇਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜ ੋਜਾਨਵਰ4 ਤੱਕ ਦ ੇਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤ5 ਿਪੱਛ ੇਨਹ? ਹੱਟਦਾ? ਕੀ ਿਵਭਚਾਰੀ ਮਰਦ4 ਦੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਤ5 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ4 ਨੰੂ 

ਵੀ ਪਰਦ ੇਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਉਗੇ?  

ਕੱੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵ4 ਵੱਲ5 ਔਰਤ4 ]ਤੇ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਉਨO 4 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਮਨ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਹੀ ਹਨ । ਉਹ ਡਰੇ ਪਏ ਹਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਔਰਤ4 ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨO 4 ਦੀ 

ਸਰਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ । ਬਹੁਪਤਨੀਵਾਦ (Polygamy) ]ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆ ਂ(Male Chauvinists) ਲਈ ਪੰਜ ਪਤੀਆ ਂਦੀ ਪਤਨੀ ਦ�ੋਪਦੀ 

(ਪੰਚਾਲੀ) ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਤ4 ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ  ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ (Male Chauvinists) ਦ�ੋਪਦੀ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਦ�ੋਪਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਦੀ ਲਾਜ ਪ�ਭੂ ਨR  ਆਪ ਰੱਖੀ ਸੀ ।  

ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥  
ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਿਰਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ ॥੧॥  
(੧੦੦੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮੁਕੰਦ ਮਨb ਹਰ ਲਖਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ਦ�ੋਪਤੀ ਲਜਾ ਿਨਵਾਿਰ ਉਧਾਰਣ ॥  
ਕਮਲਾਕੰਤ ਕਰਿਹ ਕੰਤੂਹਲ ਅਨਦ ਿਬਨb ਦੀ ਿਨਹਸੰਗਾ ॥੬॥  
(੧੦੮੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਸਤ� ਛੀਨਤ ਦ�ੋਪਤੀ ਰਖੀ ਲਾਜ ॥  
(੧੧੯੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਫੁਿਨ ਦ�ੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਿਰ ਪ�ਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ� ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥  
(੧੪੦੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਰਾਮ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥  
ਿਜਉ ਪਕਿਰ ਦ�ੋਪਤੀ ਦੁਸਟ4 ਆਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਾਜ ਿਨਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
(੯੮੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦ�ੋਪਤੀ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥  
(੯੮੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਜ ੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਪ�ਸਤ ਸੰਪਰਦਾਇ (Personality Cult) ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜOਾਈ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ, ਤ4 ਇਸ ਦੀ ਵਜOਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਪ�ਸਤ ਸੰਪਰਦਾਇ 

(Personality Cult) ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜ4 ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਦ5 ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ 

ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਿਕ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਨਹ?, ਬਲਿਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਝੂਠR  ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ 

ਨੰੂ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ । ਜ ੇਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਤ4 ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਝੂਠ ਿਸੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ 

ਅਿਜਹੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਹੀ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ]ਤੇ ਤੁੱ ਲ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜOਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ4 ਆਿਦ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਤੇ ਇਨO 4 ਸਕੂਲ4 ਿਵੱਚ ਪੜOਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ/ਂਿਵਿਦਆਰਥਣ4 ]ਤ ੇਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  
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ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਅਿਗਆਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ4 ਤਾਰਿਕਕ ਸੋਚ ਨੰੂ ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਈਸ਼-ਿਨੰਦਾ (Blasphemy) ਐਲਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ4 ਨੰੂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਿਜਹੇ 

ਅਿਗਆਨੀ ਆਗੂ ਕੁਫ਼ਰ ਤ ੇਈਸ਼-ਿਨੰਦਾ (Blasphemy) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਐਲਾਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਿਕ ਮੌਤ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ4 

ਤਾਰਿਕਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹ? ਬਣੇਗਾ । ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Apostate) ਲਈ ਮਤੌ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ5 ਹੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ । 

ਝੂਠ ਨੰੂ ਝੂਠ ਕਿਹਣਾ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ4 ਲਈ ਕੁਫ਼ਰ ਤੇ ਈਸ਼-ਿਨੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਝੂਠ ਨੰੂ ਸੱਚ ਕਿਹਣਾ ਅਿਜਹੇ ਅਿਗਆਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ‘ਈਮਾਨ’ ਆਿਖਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ ।  

ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ: ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤ ੇਗੰਧ । ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਡਰ ਇਨO 4 ਪੰਜ4 ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਇਨO 4 ਪੰਜ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

। 

ਕਈ ਸਾਧਕ ਪੰਜ ਿਦਵਯ ਿਵਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦ ੇਹਨ । ਇਸ ਪੰਜ ਿਦਵਯ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ: ਿਦਵਯ ਸ਼ਬਦ, ਿਦਵਯ ਸਪਰਸ਼, ਿਦਵਯ ਰੂਪ, ਿਦਵਯ ਰਸ ਤੇ ਿਦਵਯ 

ਗੰਧ । ਿਜਵH ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਪੰਜ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖੱੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਜੀcਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਕਈ ਸਾਧਕ ਵੀ ਪੰਜ ਿਦਵਯ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਖੱੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਜੀcਦੇ ਹਨ । 

ਉਹ ਿਸੱਧ, ਿਜਨO 4 ਨR  ਅਿਣਮਾ ਆਿਦ ਕੋਈ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨO 4 ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਸੱਧੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਸ4ਖਯ ਿਵੱਚ 

ਅਿਣਮਾ ਆਿਦ ੮ ਐਸ਼ਵਰਯ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਿਦ ੧੦ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੱੁਲ ੧੮ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ (ਡਰ) ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜOਾਵ4 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰO4 ਦ ੇਡਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਘੇਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤ5 ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ 

ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰ4 ਤਰO4 ਦੇ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਜੇ ਛਟੋੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਤ4 ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਫ਼ੇਲO ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ੇਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਡਰ ਤ5 ਪ�ਿੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੜOਾਈ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੜOਾਈ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਅੱਛੀ ਿਮਲੇਗੀ 

ਿਕ ਨਹ? ? ਇਸ ਡਰ ਤ5 ਪ�ਿੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਤ4 ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਡਰ । ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ । ਸਹੀ ਪ�ਕਾਰ 

ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਡਰ । ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡਰ । ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਕਈ ਤਰO4 ਦੇ ਡਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਨO 4 ਡਰ4 ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇ

ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ4 ਨੰੂ ਜੋ ਡਰ ਘੇਰਦ ੇਹਨ, ਉਨO 4 ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ, ਮਤੌ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਘੇਰ 

ਲਏ । ਅਸ? ਮੋਟਰ-ਸਾਈਿਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਜ4 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ? ਿਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤ4 ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੰੂ 

ਕੋਈ ਸੱਟ ਆਿਦ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ । ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਅੱਗ, ਭੂਚਾਲ ਜ4 ਹੜO ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ4 ਸਾਡੇ ਿਕਸ ੇ

ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ । 

ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਡਰ ਹੈ, ਬਢੁਾਪੇ ਦਾ । ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦਰੌਾਨ ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹਣੇ ਪੈਣ । ਸਭ ਤ5 ਵੱਡਾ ਡਰ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਤਾXਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ । ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਦੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜੀਅ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਤ5 ਵੱਡਾ ਡਰ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 

ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰ4 ‘ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਿਵੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਤ4 ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ5 ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਨO 4 ਕਾਰਣ4 ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਿਜਨO 4 ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖ ਯਤਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਉਸਨੰੂ ਵੈਦ ਜ4 ਡਾਕਟਰ ਆਿਦ ਆਖਦ ੇਹਨ । ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਿੋਨਕ (Tonic) ਲSਦਾ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮH ਤੇ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ 

ਨ?ਦ ਲSਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਿਕਤ ੇਸ਼ਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਰੋਗ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵਰਤਦਾ 

ਹੈ । ਜ ੇਲੋੜ ਹੋਏ, ਤ4 ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲSਦਾ ਹੈ । 

ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭੈਅ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਸਤਾXਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ5 ਉਹ ਅਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ ੇਸ਼ਰੀਰ 

ਨੰੂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਹ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲSਦਾ ਹੈ । ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ ੇ

ਰੋਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ, ਤ4 ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਜ ੋਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਏਗੀ । ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏ । ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬ ੂਪਾ ਲSਦਾ ਹੈ । 
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ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚਰੋੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਚੋਰੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਡਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅੱਗ, 

ਭੂਚਾਲ, ਜ4 ਹੜO ਆਿਦ ਤ5 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤ5 ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਭੂਚਾਲ ਜ4 ਅੱਗ ਆਿਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤ4 ਨਹ? ਟਲਦਾ, 

ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੱੁਝ ਭਰਪਾਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ5 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ]ਮੀਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤ5 ਕੱੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਇੱਕ ਭੈਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਨੰੂ ਹੀ ਸਤਾXਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭੈਅ ਹੈ ਿਕ ‘ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਿਕ ਮS ਨਾ ਰਹ4’ । ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ । 

ਦੇਵ, ਦੈਤ, ਮਨੱੁਖ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਿਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਤ4 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ? ਚਾਹੰੁਦਾ । 

ਕਈ ਲੋਕ4 ਨR  ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਕ ਉਨO 4 ਦੀ  ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਯਤਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹ? ਹੋ ਸਿਕਆ । 

ਮਨੱੁਖ ਨR  ਇਹ ਤ4 ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਤੌ ਤ5 ਨਹ? ਬੱਚ ਸਕਦਾ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੌਤ ਵੱਧ ਤ5 ਵੱਧ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਵੇ । ਉਹ ਲੰਬੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੀ 

ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ, ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕ ਆਿਦ ਮੌਤ ਤ5 ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ । ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਵੱਧ ਤ5 ਵੱਧ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਮੌਤ ਨੰੂ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ । 

ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਮਨੱੁਖ ਜਦ5 ਇਹ ਸਮਝ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਤ5 ਬਿਚਆ ਨਹ? ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ4 ਉਹ ਮੌਤ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਚੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜ4ਦਾ 

ਹੈ । ਮੌਤ ਤ5 ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਹੁਣ ਸਚੋਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ? ਜ4, ਕੀ ਮੌਤ ਤ5 ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ? 

ਮੌਤ ਿਜੰਨਾ-ਕੁ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਉਹ ਮੌਤ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦ ੇਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਅ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਤੇ 

ਿਭਆਨਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਸਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਸਾ ਿਕਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭੈਅ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਹ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ 

ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ । 

ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥ 

ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ ਭਉ ਿਨਿਧ ਪਾਿਰ ਪਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
(੬੮੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਤ4 ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ‘ਮਤੌ’ । ਪਰ, ਮੌਤ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਜ4 ਉਹ ਜੀਵਨ ਅੰਤਹੀਣ ਹੈ ? 

ਦੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਤ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਹਨ? ਮੌਤ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦੁੱ ਖ ਤ5 ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮਤੌ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦ ੇ

ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਵੀਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨR  ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹ? ਕੀਤੇ, ਜੋ 

ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨR  ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਕੀ ਇਸ ਿਦੱਸਦ ੇਪਾਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਕਦ ੇਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਨਹ? ਕੀਤੀ । ਉਸ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦ ੇਗੁਣ4 ਦਾ ਗਾਇਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸਿੋਚਆ ਹੀ ਨਹ? । 

ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੋ ਨ ਕੀਨb  ਤਾ ਤ ੇਅਿਧਕ ਡਰਉ ॥ 

ਮਨ ਬਚ ਕ�ਮ ਹਿਰ ਗੁਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀਅ ਸੋਚ ਧਰਉ ॥੧॥ 

(੬੮੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਉਸ ਦੇ ਇਨO 4 ਸਵਾਲ4 ਦੇ ਅਨR ਕ ਜਵਾਬ ਹਨ । ਇਨO 4 ਅਨR ਕ ਜਵਾਬ4 ਤ5 ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸ਼ਤਰ4 ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਜ਼ਾਰ4 ਸਾਲ4 ਤ5 ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਇਨO 4 ਸਵਾਲ4 ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਲਿਝਆ ਿਫਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਨR  ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਭਾਗ4 ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ । ਉਹ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹ? ਚਲਦਾ । ਉਹ 

ਅਕਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲSਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪ�ੇਮ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਿਕਵH ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ5 ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਿਕਵH ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 
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ਉਹ ਿਜਿਗਆਸ ੂਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਦੁੱ ਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਉਹ ਸਾਧਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲSਦਾ 

ਹੈ, ਉਦ5 ਉਹ ਿਸੱਧ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਨR ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਮੌਜਦੂ ਹਨ । ਇਨO 4 ਡਰ4 ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਡੂੰ ਘੀ ਸੋਚ-ਵੀਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪSਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਨO 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰ4 ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਭੈਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ? ਭੈਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਕਵH ਜਾਿਣਆ ਜਾਏ? ਭੈਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਕਵH ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 

ਿਕਵH ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਿਕ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਭਰਮ ਨਹ?? ਆਿਖ਼ਰ, ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਤਰO4 ਦੇ ਭੈਅ 

ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੈਅ ਕਾਰਣ ਹੀ 

ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਭੈ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ਕਬ ਹੀ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਸਵਾਰੀ ॥੬॥  
(੯੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਭੈ ਤੇ ਉਪਜ ੈਭਗਿਤ ਪ�ਭ ਅੰਤਿਰ ਹੋਇ ਸ4ਿਤ ॥  
(੮੧੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਜਨO 4 ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਨਹ? ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ-ਆਈਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹ? ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸ 

ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਕਦ ਿਕਸ ਤਰO4 ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨO 4 ਦੀ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਿਕਸ ੇ

ਤਰO4 ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹ? ਹੰੁਦੀ । 

ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਤ�ਸਨਾ ਜਲਤ ੇਕਰਿਹ ਪੁਕਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਉਿਰ ਧਾਰ ॥੨੨॥  
(੧੨੮੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਜਦ5 ਵੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਡਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । 

ਅਿਵਿਦਆ ਕਾਰਣ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਿਵਿਦਆ ਤੇ ਅਿਵਿਦਆ ਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤ ੇਡਰ  ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਲਗਾXਦ ੇ

ਹਨ । 

--0-- 

 

 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ 
ਆਚਾਰੀਆ ਗੋਤਮ ਨR  ਿਨਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ (ਪ�ਿਵਰਤੀ ਜ4 ਪਰਿਵਰਤੀ) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਲੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਵਾਕ (ਵਾਣੀ), ਬੁੱ ਧੀ (ਮਨ) ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਕੰਮ) 

ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ: - 

)व#ृतवा�0ब�ु�शर1रारा2भ:॥ (१७, )थम आि5हक, )थम अ'याय, 5याय दश�न)। 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਨ, ਵਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹ? ਕੋਈ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ? ਿਕ ਇਹ ਕਰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹ? ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਏ । ਿਸਰਫ਼ ਮਨ ਰਾਹ? ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜ4 ਿਚੰਤਨ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਮੌਨ ਰਿਹਣ ਲਈ 

ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੱੁਝ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨR  ਬੋਲਣ ਤ5 ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਕਿਰਆ ਨਹ? ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤ4 ਵੀ ਇਹ 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਤ5 ਰਿਹਤ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਕਰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਿਤ�ਗੁਣ (ਸਤੋ, ਰਜ ੋਤ ੇਤਮ)ੋ ਿਵੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਹੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਕੋਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਣੀ (ਬੋਲ4) ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ4 ਚਾਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ । 

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

ਆਿਦ ਸਭ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਪਾਪ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਹੈ । ਅਿਹੰਸਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਿਮੱਠR  ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਥ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਪੰੁਨ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਹੈ । ਕਾਮ, ਕ�ਧੋ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । 

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

ਜੀਵ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਸਤੋ, ਰਜੋ ਜ4 ਤਮੋ ਿਵੱਚ5 ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੁਣ ਗੌਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਕਰਮ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਿਜਸ ਤਰO4 ਦਾ ਕਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, 

ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘਿੜਆ ਜ4ਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦ-ੇਕਰਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ 

ਪ�ਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦ-ੇਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਤਮੋਗੁਣੀ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਿਲਪਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ 

ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤਾਮਿਸਕ ਹੀ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ‘ਤੇ ਪSਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਿਹਸਤਾ-ਆਿਹਸਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ 

ਜ4ਦੇ ਹਨ । 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹਜ਼ਾਰ4 ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਗ�ਿਹਸਥ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨO 4 ਹਜ਼ਾਰ4 ਕਰਮ4 ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਚਾਰ ਵਸਤਆੂਂ ਜ4 ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ4 ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰਨਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ: ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਤੇ ਮੋਕਸ਼ (ਮੁਕਤੀ) । ਇਨO 4 ਨੰੂ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਇਨO 4 ਚਾਰ4 ਪਦਾਰਥ4 ਿਵੱਚ5 ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਧਾਰਣ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਕਤੀ 

ਹੈ, ਸਰਵੋੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ।  

ਧਰਮ: - ਧਰਮ ਤ5 ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਨੰੂ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ4 ਨR  ਸ਼ੁਭ ਮੰਿਨਆ ਹੈ । ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ ਇਨO 4 ਨੰੂ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ4 । ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਹਨ, 

ਜੋ ਨg ਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ । ਇਹ ਕਰਮ ਅਿਜਹੇ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਨੰੂ ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੀ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਵਜ5 ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹ5ਦ ਨੰੂ ਤ4 ਨਹ? 

ਮੰਨਦ,ੇ ਪਰ ਨg ਿਤਕ ਕਦਰ4-ਕੀਮਤ4 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨg ਿਤਕ ਕਦਰ4-ਕੀਮਤ4 ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤ5 ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥ, ਿਫ਼ਰਕੇ, 

ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ4 ਮਜ਼ਹਬ ਆਿਦ ਤ5 ਨਹ? ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨg ਿਤਕ, ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ, ਸਾਮਾਿਜਕ ਜ4 ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਜੀ ‘ਧਰਮ’ ਹੈ । 

ਧਰਮ ਦ ੇਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਦਾਨ, ਅਿਹੰਸਾ, ਮਨੱੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ�ਾਣੀਆ ਂ]ਤ ੇਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ4 ਦਾ ਅਿਧਐਨ, ਬਜ਼ਰੁਗ4/ਬੀਮਾਰ4/ਅਪਾਹਜ4 ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧੂਆ ਂਦੀ 

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

ਅਰਥ: - ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤ ੇਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤਆੂਂ ਆਿਦ । ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਿਦ ਅਰਥ 

ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਸੈਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤ4 ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ।  

ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਖ਼ਆਲ ਰਹੇ ਿਕ 'ਅਰਥ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਨਹ? ਤ4, ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।  
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ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਗ�ਿਹਸਥ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 'ਅਰਥ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਉਦਸ਼ੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਰਥ' (ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜ4 ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਆਿਦ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ 'ਅਰਥ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

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

ਕਬੀਰ ਜਉ ਿਗ�ਹੁ ਕਰਿਹ ਤ ਧਰਮ ੁਕਰੁ ਨਾਹੀ ਤ ਕਰੁ ਬੈਰਾਗੁ ॥  
ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨੁ ਕਰੈ ਤਾ ਕੋ ਬਡ ੋਅਭਾਗੁ ॥੨੪੩॥  
(੧੩੭੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਇੱਕ ਗ�ਿਹਸਥ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ4 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ4 ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ, ਬਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਦਾਨ ਤ4 ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 'ਅਰਥ' ਹੋਏਗਾ । ਕੋਈ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਤ4 ਹੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ4 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਬੱਿਚਆ ਹੋਇਆ 'ਅਰਥ' (ਦੌਲਤ) ਧਰਮ ਲਈ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵ ਦੇ ਪੰੁਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨR  ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ 

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

ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਜ ੋਿਨਗ�ਹੁ ਕਰੈ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਿਖਆ ਕਰੈ ॥  
ਪੰੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰੁ ॥ ਸੋ ਿਗਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰੁ ॥  
 (੯੫੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

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

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਉਨO 4 ਜੀਵ4 ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰO4 ਦਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨO 4 ਦਾ ਹਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਰਮ ਹੀ 

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਕHਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਪ�ਮੁੱ ਖਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਉਨO 4 ਲਈ ਗੌਣ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ੇ

ਅਰਥ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਿਥਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵੀ ਅਰਥ ਜ4 ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲSਦਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛ-ਲੱਗੂਆਂ ਨੰੂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਧਰਮ ਤ5 ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਿਪੱਛ-ਲੱਗੂਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਧਰਮ ਤ5 ਬਮੇੁੱ ਖ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਧਰਮ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਜ4 ਅਰਥ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਮ ਨੰੂ ਹੀ ਅਰਥ 

(ਜ4 ਰਾਜ ਸੱਤਾ) ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਨR ਕ ਉਦਾਹਰਣ4 ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਜ4 ਅਰਥ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨR  

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦ-ਇੱਛਾਵ4 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ।  

ਰਾਜ ‘ਅਰਥ’ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ5 ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ‘ਧਰਮ’ ਹੈ ।  

ਕਾਮ: -  'ਕਾਮ' ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ, 'ਇੱਛਾ' ਜ4 'ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ' । ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ4 ਪੂਰੀਆ ਂ

ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ । 'ਅਰਥ' ਜ4 ਧਨ-ਦੌਲਤ ਆਿਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਰਥ ਜ4 ਧਨ-ਦੌਲਤ ਆਿਦ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਇੱਛਾਵ4 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਖ਼ੂਬ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਆਿਦ ਇਕੱਠR  ਕਰ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਨO 4 ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 

ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇੰਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਤ4 ਇਸ ਨੰੂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਤ ਨਹ? ਸਿਕਆ, 

ਤ4 ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਹੀ ਰਹੀ । ਜੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੌਲਤ ਵਰਤੀ ਨਹ? ਗਈ, ਤ4 ਇਹ ਕਮਾਈ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੈ । 'ਅਰਥ' ਨੰੂ ਕਮਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੀ 'ਕਾਮ' ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਅਿਜਹੀ ਨਹ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਤ5 ਿਵਰੱੁਧ ਹੋਵੇ । ਧਰਮ ਤ5 ਿਵਰੱੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਅਧਰਮ ਹੈ ।  

ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਪਦਾਰਥ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਤੇ ਕਾਮ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਤ5 ਿਨਿਵ�ਤ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਗ�ਿਹਸਥ ਜੀਵ ਧਰਮ ਦ ੇ

ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹ? ਕਰਦਾ । ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਅਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦ ੇਕਰਮ ਤ5 ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ 

ਜੀਵ ਿਨਿਵ�ਤ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਰਥ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਤ4 ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਠR  ਕੀਤ ੇ
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ਅਰਥ (ਧਨ ਆਿਦ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦ ੇਮਨ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵ4 ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹ? ਹੰੁਦੀਆਂ । ਇਨO 4 ਇੱਛਾਵ4 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵ�ਤੀ 

ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਮੋਕਸ਼: - ਮੋਕਸ਼ (ਮੁਕਤੀ) ਸਭ ਪਦਾਰਥ4 ਤ5 ]ਤਮ ਹੈ । ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਸਭ ਪ�ਿਵ�ਤੀਆਂ ਤ5 ]ਤਮ ਹੈ । ਅਰਥ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ 

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

ਗਈ, ਤ4 ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਧਰਮ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਨਹ? ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾ ਸਿਕਆ, ਅਸਫਲ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਹੈ ।  

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜ ੋਦੀਸਿਹ ਿਤਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟ ੈ॥   
 (੭੪੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਮੁਕਤੀ ਤ5 ਉਲਟ ਹੈ 'ਬੰਧਨ' । ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ ।  

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ॥  
ਪਾਿਪ ਪੰੁਿਨ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਿਬਨਸੈ ਨਾਮ ੁਿਵਸਾਰੀ ॥  
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥੧॥   
(੬੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹਸਥ ਦ ੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇ(ਮਾਤਾ, ਿਪਤਾ, ਪੱੁਤਰ, ਧੀ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਆਿਦ) ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣ ਜ4ਦੇ ਹਨ 

(ਿਕXਿਕ ਜੀਵ ਇਨO 4 ਧਰਮ-ਕਰਮ4 ਦੇ ਫਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤ4 ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ)। ਵਾਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਿਦ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਤੇ 

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜ4ਦੇ ਹਨ । 

ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੰਸਾਿਰ ॥ ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਿਨਆ ਅਰੁ ਨਾਿਰ ॥੨॥  
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ ॥ ਬੰਧਨ ਪੁਤ ੁਕਲਤੁ ਮਿਨ ਬੀਆ ॥੩॥  
ਬੰਧਨ ਿਕਰਖੀ ਕਰਿਹ ਿਕਰਸਾਨ ॥ ਹਉਮ ੈਡੰਨੁ ਸਹੈ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ॥੪॥  
ਬੰਧਨ ਸਉਦਾ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ॥ ਿਤਪਿਤ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥੫॥  
ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਿਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥੬॥  
ਬੰਧਨ ਬੇਦੁ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਬੰਧਿਨ ਿਬਨਸੈ ਮੋਹ ਿਵਕਾਰ ॥੭॥  
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥ ਸਿਤਗੁਿਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੧੦॥  
 (੪੧੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਅਿਭਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਧਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਮੁਕਤੀ ਤ5 ਦੂਰ 

ਲੈ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਿਰ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥  
ਨਾਨਕ ਿਨਹਫਲ ਜਾਤ ਿਤਹ ਿਜਉ ਕੰੁਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥  
(੧੪੨੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  
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ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਾਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਉਨO 4 ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹ?, ਬਲਿਕ ਅਰਥ (ਜ4 

ਰਾਜ) ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਿਕਸ ੇਜਨਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਪ�ੰ ਤ,ੂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਭੋਗਿਦਆ ਂਿਜਨO 4 ਦੀ 

ਬੁੱ ਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ4 ਦੇ ਫਲ ਦੁੱ ਖ4 ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਭੰੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤ ੇ॥  
ਿਬਪਰੀਤ ਬੁਧੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਹ ਨਾਨਕ ਿਚਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤ ੇ॥੨੪॥ 

(੧੩੫੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਈ ਉਨO 4 ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਮੁਕਤੀ ਤ5 ਉਲਟ ਹੈ 'ਬੰਧਨ' । ਇਸ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਿਗਆਨ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਅਿਗਆਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ 

ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਹਰ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਜ4 ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਿਬਲਾਇ ॥ 

ਿਗਆਨg  ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਿਭਆਸੁ ॥ ਿਗਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ੁ॥੩॥  
(੧੧੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਭੈਅ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ4 ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਗਆਨ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਭੈਅ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ4 ਭੈਅ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ, ਅਿਗਆਨ 

ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਅਿਗਆਨ ਤ4 ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਭੈਅ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਭਾਗ4 ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤ5 ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਮੜੋ ਕੇ ਪੰੁਨ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਲਗਾXਦੇ ਹਨ 

। ਿਵਰਲੇ ਜੀਅ ਹੀ ਭੈਅ ਤ5 ਿਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਿਜਵH ਿਕ ਅਸ? ਆਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4, ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਮਨ, ਵਾਣੀ ਤ ੇਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹ? ਕੋਈ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ’। ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਜਦ5 ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ4 ਪੰਥ ਆਿਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲSਦਾ ਹੈ । 
 
ਿਪੱਛੇ ਅਸ? ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਿਤ�ਗੁਣ (ਸਤੋ, ਰਜੋ ਤ ੇਤਮੋ) ਿਵੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਹੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਰਜਗੁੋਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਕੋਈ 

ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਣੀ (ਬੋਲ4) ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ4 ਚਾਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ । ਿਤ�ਗੁਣ ਹਰ ਵਸਤ ੂਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਉਦ5 ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦ5 ਰਜੋਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਿਰਆ ਜ4 ਵਸਤੂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੀ ਿਕਿਰਆ ਜ4 

ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਤਮੋਗੁਣ ਜ4 ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ । ਜੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਜ4 ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਾਤਿਵਕ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 

ਹੈ । ਜੇ ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਜ4 ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਤਾਮਿਸਕ, ਤੇ ਜੇ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜਸੀ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

 
ਇਨO 4 ਿਤੰਨ4 ਗੁਣ4 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਤਾਮਿਸਕ, ਸਾਤਿਵਕ, ਜ4 ਰਾਜਸੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਤਾਮਿਸਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ5 ਸਾਤਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ 

]ਤਮ ਹੈ । ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾਲ5 ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਕਰਮ ਪੰੁਨ ਕਰਮ ਹੈ । ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੰੁਨ 

ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । 

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

ਬਾਣੀ ਬ�ਹਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮ ੁਿਦ�ੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਿਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥   
(੭੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਤਾਮਿਸਕ, ਸਾਤਿਵਕ ਜ4 ਰਾਜਸੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਆਪਣੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ4 ਕਦੇ ਮਗਰ5 ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ4 ਪੰਥ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ]ਤ ੇਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ4 ਪੰਥ 
ਆਿਦ ਵੀ ਸਾਤਿਵਕ, ਰਾਜਸੀ ਜ4 ਤਾਮਿਸਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਨO 4 ਸੰਪਰਦਾਵ4 ਜ4 ਪੰਥ4 ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ4 (ਕਰਮਕ4ਡ/ਸ਼ਰੀਆ/ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਆਿਦ) ਵੀ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ, ਰਜ ੋ



 
 

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

12 

ਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ, ਤਮੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਜ4 ਰਲੀਆ-ਂਿਮਲੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ ਜੀਵ ਨੰੂ ]ਨਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਜੇ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤਮੋਗੁਣ ਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ ਜੀਵ ਨੰੂ ਿਗਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
 
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਿਕਸੀ ਤਾਮਿਸਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ4 ਿਕਸੇ ਸਮH ਉਹ ਸਾਤਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ]ਨਤੀ ਹੈ । 
ਇਸੇ ਤਰO4, ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਸਾਤਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਿਤ ਤਾਮਿਸਕ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਰਾਵਟ ਹੈ । ਅਜਾਿਮਲ 
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ4 ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮH ਸਾਤਿਵਕ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਬ�ਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰ5 ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 
ਤਾਮਿਸਕ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਰੱੁਝ ਿਗਆ । ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ4 ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ4 ਕੀਤੇ ਸਾਤਿਵਕ ਕਰਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ4 ਸਦਕਾ ਿਫਰ ਤ5 ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸਤ ੇ]ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨR  
ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ । 
 

ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਿਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਆਈ ॥ 

ਜ4 ਗਿਤ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਿਤ ਿਛਨ ਮਿਹ ਪਾਈ ॥੨॥ 

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

ਅਜਾਿਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨR  ਮੌਤ ਦੇ ਸਮH ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਬਹਾਨR  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ]ਚਾਰਣ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਵੈਕੰੁਠ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਿਫਰ ਜ ੋ
ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ]ਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨO 4 ਦੀ ਤ4 ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ । (੪੯, ਅਿਧਆਏ ੨, ਛੇਵ4 ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 

 
ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆXਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਪੰਥ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ]ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । 
 
ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ? ਰਿਹੰਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲSਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤ5 ਭਾਵ ਆਤਿਮਕ ਿਵਿਦਆ (Spirituality) ਤ5 ਹੈ ।  
 

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

ਸ4ਪਰਦਾਇਕ ਿਚੰਨO  ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹ? ਰੱਖਦੇ ।1  
 

ਮਾਥੇ ਿਤਲਕੁ ਹਿਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨ4 ॥ ਲੋਗਨ ਰਾਮੁ ਿਖਲਉਨਾ ਜਾਨ4 ॥੧॥ (ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਤੇ, 
 

�ान #न+ठो �वर7तो वा म87तो वानपे9क:। 
स:लगंा ना=मां  �यक�वा चरेद �व?ध गोचर: ॥ 
 
ਿਗਆਨਿਨਸ਼ਠ, ਿਵਰਕਤ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ ੇਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆਸ਼ਰਮ4 ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਿਵੱਚ 
ਬੰਿਨO ਆ ਹੋਇਆ ਨਹ? ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੇ ਤ4 ਆਸ਼ਰਮ4 ਤੇ ਉਨO 4 ਦੇ ਿਚੰਨO 4 ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ4 ਦੇ ਿਵਧੀ-ਿਨਸ਼ੇਧ ਤ5 ਪਰO4 ਹੋ ਕੇ ਸਵੱਛੰਦ ਿਵਚਰੇ । 
(੨੮, ਅਿਧਆਏ ੧੮, ਿਗਆਰOਵ4 ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 

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

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

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

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

Committee, Sri Amritsar).  
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ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਕਰਮਕ4ਡੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੇ । 
 

ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ ॥ ਪੰਿਡਤ ਮੁਲ4 ਛਾਡੇ ਦੋਊ ॥੧॥  
(ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੮-੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨ (ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ)2 ਵਾਲੇ ਸ4ਪਰਦਾਇਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜ4 ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਪ�ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ ਤੇ ਉਨO 4 ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਿਨਕ ਗੱਲ4 ਦਾ ਉਹ 
ਿਤਆਗ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 
 

ਪੰਿਡਤ ਮੁਲ4 ਜੋ ਿਲਿਖ ਦੀਆ ॥ ਛਾਿਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ ॥੩॥  
(ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੧੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਜੋ ਪੁਰਖ ਵੇਦ4 ਦਾ ਤ4 ਪਾਰਗਾਮੀ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਬ�ਹਮ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤ5 ਹੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹ? ਹੈ । ਉਹ ਤ4 ਉਵH 
ਹੀ ਹੈ, ਿਜਵH ਦੁੱ ਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗ4 ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ । (੧੮, ਅਿਧਆਏ ੧੧, ਿਗਆਰOਵ4 ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 

 

ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ-ਪ�ਮਾਣ3 ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨR  ਿਜਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ-ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਉਸ ਨR  ਜਦ5 ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਲਆ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਮਿਹਜ਼ ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ 
ਸ4ਪਰਦਾਇਕ ਪ�ਚਾਰਕ4 ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । 
 

“ਪੰਿਡਤ ਛੱਡੇ, ਮੁੱ ਲ4 ਛੱਡੇ, ਛੱਡੇ ਜੱਥਦੇਾਰ ਿਗਆਨੀ ।  
ਮਾਈ ਛੱਡੀ, ਸਖੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਦਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ।“ 
- (ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’)। 

 
ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਕ ਿਨਿਵ�ਤੀ? 

 
ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਿਕਸੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣਾ’। ਿਕਸ ੇਕਰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫੱਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪSਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ4 ਤ ੇਉਨO 4 ਦ ੇਫਲ4 ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਬਹੁਤ 
ਲੰਬੇ ਸਮH ਤ5 ਚਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜ ੇਹਨ, ਤ4 ਮਾੜੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪSਦ ੇਹਨ । ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤ4 ਚੰਗੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਪSਦ ੇਹਨ । ਿਕਸੇ ਫਲ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਫਲ ਭੋਗਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਨR  ਵੀ ਫਲ ਤ4 ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤ ੇਿਫਰ ਉਸ ਫਲ ਨੰੂ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰO4 ਇਹ ਕਰਮ 
ਤੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁੱ ਕਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ? ਆXਦੀ । ਕੀ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹ ਿਕਿਰਆ (ਪ�ਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ) ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਨਹ? ਹੈ ? 
 
ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਿਜਵH ਿਕਸ ੇਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਫੱੁਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨO 4 ਦਾ ਫੱਲ 
ਬਣਨਾ ਹੈ । ਫੱਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫੱੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਕਰਮ-ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ । ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮ4 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ 
ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਿਬਲਾਇ ॥  
ਿਗਆਨg  ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਿਭਆਸੁ ॥ ਿਗਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ੁ॥੩॥  
(੧੧੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 
ਿਗਆਨ-ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । 
 
ਿਗਆਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਜ ੋਅਚਲ ਹੈ, ਸਿਥਰ ਹੈ । ਉਸ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ4ਦੀ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ (ਪ�ਿਵਰਤੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ? । ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਤ5 ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 
 

                                                           
2
 ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।  

3
 ਪ�ਮਾਣ4 ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।  
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ਕੀ ਿਗਆਨੀ ਕਰਮ) ਤ* ਸੰਪੂਰਣ ਿਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜ)ਦਾ ਹੈ? 

 
ਜਦ ਤਕ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਮ ਤ4 ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਸਰੀਰ ਨਹ? ਰਿਹ ਸਕਦਾ । ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਜੀਵ 
ਕਰਮਫਲ ਤ5 ਿਨਰਲੇਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
 

सवा�र2भेष ु#न+कामो यBचरे Cवालव5म#ुन:।  
नलेप त य शु� य D-यमाणे अ�प कम�Eण:॥   
(६४, अ'याय १८, शम )करण, अ+टाव- गीता)।  
 
ਜੋ ਿਗਆਨੀ ਮਨੁੀ ਬੱਚੇ ਵ4ਗ ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁਧਸਰੂਪ (ਿਗਆਨੀ) ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਿਲਪਤ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ ।  

 
ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਦੀ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ । ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਤ5 ਉਹ ਿਨਿਵ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ 
ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹ?, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ।  
 

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਿਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥  
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਿਨ ਹਿਰ ਿਸਉ ਲੈਿਨ ਿਮਲਾਏ ॥੨॥  
(੭੪੯ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 
ਉਸ ਵੱਲ5 ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਕਰਮ ਿਕਸੇ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਇਸਲਈ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਕਰਦਾ । ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 
ਕਰਮ ਨਹ? ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ।  
 

भावाभाव�वह1नो य तIृतो #नवा�सनो बधु:। 

नवै Dकं?च�कृतम तेन लोकK+टया �वकुव�ता॥  

(१९, अ'याय १८, शम )करण, अ+टाव- गीता)।  

 

ਭਾਵ-ਅਭਾਵ ਤ5 ਿਵਹੀਨ, ਜੋ ਿਗਆਨੀ ਿਤ�ਪਤ ਹੈ, ਿਨਰਵਾਸਨਾ ਹੈ । ਲੋਕ4 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੱੁਝ ਨਹ? ਕਰਦਾ । 
 
ਿਜਵH, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈ-ਸਾਈਿਕਲ ਚਲਾXਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਿਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਪੈਡਲ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਸਾਈਿਕਲ ਇੱਕਦਮ 
ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਥ4 ]ਤੇ ਨਹ? ਰੱੁਕ ਜ4ਦੀ । ਪੈਡਲ ਮਾਰਨR  ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਈਿਕਲ ਕੱੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੈਡਲ ਮਾਰਨR  ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਵੀ 
ਸਾਈਿਕਲ ਵੱਲ5 ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਯਾਤਰਾ ਰੂਪੀ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਈਿਕਲ-ਸਵਾਰ ਦਾ ਪ�ਾਰਬਧ ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪ�ਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਸਾਈਿਕਲ ਰੱੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਈਿਕਲ 
ਸਵਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱ ਕ ਜਾਏਗੀ । 
 
ਇਸੇ ਤਰO4, ਤੱਤਵ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਿਗਆਨੀ ਜੀਵ ਿਸਰਫ਼ ਪ�ਾਰਬਧ ਹੀ ਭੋਗ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਨਿਵ�ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਪ�ਾਰਬਧ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਉਸ 
ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਿਚਤ ਕਰਮ ਤੇ ਨਵੀਨ ਿਕ�ਯਮਾਣ ਕਰਮ ਿਗਆਨ ਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । 
 
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਨਹ? ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਿਕਸੇ ਸਮH ਭੱੁਖ ਜ4 ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ 
ਭੋਜਨ ਜ4 ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਹੈ । ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਹੈ, ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਿਗਆਨ ਜ4 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰO4 ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ? ਬਣਦੀ । ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼ ਜ4 ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ 4 ਤ5 ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਾਰਣ ਿਗਆਨ ਜ4 ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ? ਹੈ । 
 

)व�ृतो वा #नव�ृतो व नवै धीर य दMु�ह:।  
यदा य�कतु�मायाती त�कृ�वा #त+ठत: सुखम॥ (२०, अ'याय १८, शम )करण, अ+टाव- गीता)।  
 

                                                           
4
 ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤੇ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । 
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ਧੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ5 ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱ ਖ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਧੀਰ ਨੰੂ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਤੇ ਿਨਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਦਰੁਾਗ�ਿਹ ਨਹ? 
ਹੰੁਦਾ । 

 
ਜੀਵ ਦ ੇਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ (ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤੇ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼) ਹੈ । ਜਦ5 ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਅਿਗਆਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ । ਹਰ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਜ4 ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਦਸ਼ੇ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

--0-- 

 
 
 

ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ 

ਿਪੱਛਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਚਾਰ ਤ5 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪ�ਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਿਕਵH ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ? 

 

ਪ�ਮਾਣ 

 

ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ‘ਪ�ਮਾ’ ()मा) ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜ ੋਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਮਾਣ’ ()माण) ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ, ਜ4 ਇਹ ਆਖ ਲਉ ਿਕ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ�ਮਯੇ ()मेय) ਹੈ । ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪ�ਮਾ ਜ4 ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ‘ਪ�ਮਾਤਾ’ 
()माता) ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਤ4 ਅਸ? ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਪ�ਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਮਾਤਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ 
ਜ4 ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਪ�ਮੇਯ’ ਹੈ । ਿਜਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹ? ਿਕਸ ੇ‘ਪ�ਮੇਯ’ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੀ ‘ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । ਭਾਵ, ਪ�ਮਾਤਾ ਿਕਸੇ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਿਕਸ ੇ
ਪ�ਮੇਯ ਦੀ ਪ�ਮਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਪ�ਮਾਣ ਿਕੰਨ/  ਹਨ? 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਿਕਸ ੇਿਵਦਵਾਨ ਨR  ਿਤੰਨ ਤ ੇਿਕਸ ੇਨR  ਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਿਕਸ-ੇਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨR  ਅੱਠ ਪ�ਮਾਣ ਵੀ ਆਖੇ 
ਹਨ । 
 

‘ਯੋਗ ਸੂਤ�’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਆਚਾਰੀਆ ਸ�ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨR  ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰਨ ਿਲੱਖੀ ਹੈ । 
 

)�य9ानमुानागमा: )माणा#न:॥ (७, समा?धपाद, योगसू!)। 
ਪ�ਤਯਕਸ਼ਾਨੁਮਾਨਾਗਮਾ: ਪ�ਮਾਣਾਿਨ: ॥ (੭, ਸਮਾਿਧ ਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

 

ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਨR  ਵੀ ਪ�ਮਾਣ ਿਤੰਨ ਹੀ ਿਗਣੇ ਹਨ । 
 

तत R!�वधम )माणम॥ (५२, )थम अ'याय, सांSय दश�न)। 
ਤਤ ਿਤ�ਿਵਧਮ ਪ�ਮਾਣਮ॥ (੫੨, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ)। 
 

R!�वधम )माणम॥ (२१, त��व समास)। 
 

ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦ ੇਰਚਣਹਾਰ ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨR  ਚਾਰ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨR  ਹਨ । 
 

)�य9ानमुानोपमानशTदा: )माणा#न: ॥ (३, )थम आि5हक, )थम अ'याय, 5यायदश�न)। 

ਪ�ਤਯਕਸ਼ਾਨੁਮਾਨb ਪਮਾਨਸ਼ਬਦਾ: ਪ�ਮਾਣਾਿਨ: ॥ (੩, ਪਿਹਲਾ ਆਨਿਹਕ, ਨਯਾਯਦਰਸ਼ਨ)। 
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ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਜਨO 4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੋਰਨ4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਣ ਿਲਆ ਹੈ । ਿਜਨO 4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਿਜਹੜ ੇ
ਅਨੱੁਪਲਬਧੀ ਆਿਦ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨR  ਹਨ, ਉਨO 4 ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਮੁੱ ਖ ਿਤੰਨ ਜ4 ਚਾਰ ਪ�ਮਾਣ4 ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ‘ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਤ4 ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਪ�ਮਾਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ 

੨. ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ 

੩, ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ, ਤ ੇ

੪. ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ । 
 

 

੧. ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਆਮ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਉਹ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਜ ੋਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮH ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਪ�ਮੇਯ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨR  ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : - 
 

इंWXयाथ�सि5नकषY�प5नम �ानम अZयIदेBयम अZय:भचा[र Zयवसाया�मकम )�य9म॥ 

(४, )थम आि5हक, )थम अ'याय, 5यायदश�न)। 

 

ਇੰਦਿਰਯਾਰਥਸੰਿਨਕਰਸ਼ੋਤਪੰਨਮ ਗਯਾਨਮ ਅਵਯਪਦੇਸ਼ਯਮ ਅਵਯਿਭਚਾਿਰ ਵਯਵਸਾਯਾਤਮਕਮ ਪ�ਤਯਕਸ਼ਮ ॥ 

(੪, ਪਿਹਲਾ ਆਨਿਹਕ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਏ, ਨਯਾਯਦਰਸ਼ਨ)। 
 

ਅਕਸਰ ਿਵਦਵਾਨ ਆਖਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂਦਾ ਪ�ਮੇਯ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਸਮH ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਬਾਹਰੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇ (ਪ�ਮੇਯ) ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ । 
 

ਉਹ ਿਵਸ਼ੇ, ਜੋ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਅਤ ੇਮਨ ਤ5 ਵੀ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆ ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੇ ਪ�ੱ ਤਖ ਲਈ 
ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ5 ਨਹ? ਹੰੁਦੀ । 
 

ਸਥੂਲ ਜ4 ਬਾਹਰੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੰਜ ਹਨ: - 
 

੧. ਕੰਨ, 
੨. ਚਮੜੀ, 
੩. ਅੱਖ4, 
੪. ਜੀਭ (ਰਸਨਾ), ਤ ੇ

੫. ਨੱਕ 

 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: - 
 

੧. ਸੂਖਮ ਕੰਨ, 
੨. ਸੂਖਮ ਚਮੜੀ, 
੩. ਸੂਖਮ ਅੱਖ4, 
੪. ਸੂਖਮ ਜੀਭ (ਰਸਨਾ), ਤ ੇ

੫. ਸੂਖਮ ਨੱਕ । 
 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜ ਿਦਵਯ (ਿਦੱਬ) ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ: - ੧. ਿਦਵਯ ਕੰਨ, ੨. ਿਦਵਯ ਚਮੜੀ, ੩. 
ਿਦਵਯ ਅੱਖ4, ੪. ਿਦਵਯ ਜੀਭ (ਰਸਨਾ), ਤੇ ੫. ਿਦਵਯ ਨੱਕ । 
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ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ । 
 

ਸਥੂਲ ਜ4 ਬਾਹਰੀ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ੇਿਵਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਬਾਰੇ ਇੰਨO 4 ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਇਹ ਿਵਸ਼ ੇਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸ਼ਬਦ, 
੨ ਸਪਰਸ਼, 
੩. ਰੂਪ, 
੪. ਰਸ, ਤ ੇ

੫. ਗੰਧ । 
 

ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਚਮੜੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ । ਅੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਜੀਭ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰਸ ਹੈ । ਤੇ, ਨੱਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਗੰਧ (SMELL) ਹੈ । 
 

ਹਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੰਨ ਿਕਸੇ ਆਵਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਨੰੂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਕXਿਕ, ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹ? 
ਹੰੁਦੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਰੂਪ’ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹ? ਹੰੁਦੀ, ਇਸਲਈ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 
ਨਹ? । 
 
ਕੋਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 
ਕੋਈ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ ਨੰੂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤ ੂਨੰੂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤ ੂਦਾ ਸਆੁਦ ਨਹ? 
ਚੱਖ ਸਕਦੀ । ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੰਧ ਨੰੂ ਨਹ? ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦੀ । 
 
ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਬਾਕੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨO 4 ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਪ�ੱ ਤਖ ਿਗਆਨ ਉਦ5 ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ (ਿਵਸ਼ੇ/ਪ�ਮੇਯ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਿਕਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਚਮੜੀ (ਤਵੱਚਾ) ਨਾਲ ਛਹੂ ਕੇ 
ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਿਕਸੇ ਫੱੁਲ ਨੰੂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਪ�ਮਾਤਾ (ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ) ਨੰੂ ਉਸ ਫੱੁਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਸਤ ੂਦੇ ਸੁਆਦ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਫੱੁਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੱਕ ਰਾਹ? ਉਸ 
ਫੱੁਲ ਦੀ ਗੰਧ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਬਾਰੇ ਇੰਨO 4 ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਇਹ ਿਵਸ਼ ੇਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ, 
੨. ਸੂਖਮ ਸਪਰਸ਼, 
੩. ਸੂਖਮ ਰੂਪ, 
੪. ਸੂਖਮ ਸੁਆਦ, ਤ ੇ

੫. ਸੂਖਮ ਗੰਧ । 
 

ਇਨO 4 ਨੰੂ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ: - ੧. ਿਦਵਯ ਸ਼ਬਦ, ੨. ਿਦਵਯ ਸਪਰਸ਼, ੩. ਿਦਵਯ ਰੂਪ, ੪. ਿਦਵਯ ਸਆੁਦ, ਤੇ ੫. ਿਦਵਯ ਗੰਧ । 
 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਜਦ5 ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ 
ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੰੂ ਸਾਧਨ ਵਜ5 ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ । ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ�ਤੱਖ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਸਲਈ ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
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ਉਹ ਿਵਸ਼ੇ, ਜ ੋਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤ ੇਮਨ ਤ5 ਵੀ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਤ ੇਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਅਿਜਹੇ 
ਪ�ੱ ਤਖ ਲਈ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ5 ਨਹ? ਹੰੁਦੀ । 
 

ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ3 ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ 

 

ਮਨ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਹੈ । ਮਨ ਹੀ ਜੀਵ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ
ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਦੁੱ ਖ ਤ ੇਸੁੱ ਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ5 ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਕੰਨ4 ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ5  ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਚਮੜੀ (ਛੋਹਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ) ਨੰੂ 
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਜੀਵ ਿਵੱਚ5 ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਅੱਖ4 ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ5 ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਰਸਨਾ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ5 ਸਖੂਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਨੱਕ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, 
ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਮਨ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਜੀਵ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ
ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤ5 ਿਕXਿਕ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤ5 ਅਸਮਰਥ 
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਰੱੁਕ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਆਤਮਿਵਿਦਆ ਦਾ ਸਾਧਕ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨO 4 ਦ ੇਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ5 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਮਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰO4 ਕਾਬੂ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ 
ਆਮ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਿਵੱਚ ਮਨ ਨੰੂ ਮਾਰਣਾ ਆਖਦ ੇਹਨ । 
 

ਇਸ ਮਨ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਨੰੂ ਹੀ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਏ, ਤ4 ਿਫਰ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ । ਮਨ ਦੀ ਹ5ਦ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ5 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਡੂੰ ਘੀ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਜਾਿਣਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
 

ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤ5 ਵੀ ਸਖੂਮ ਹੈ ਤ ੇਇਹ ਮਨ ਨੰੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਅਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਮਨ ਅਹੰਕਾਰ ਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹ? ਰੱਖਦਾ । ਮਨ ਇਹ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹ? ਹੈ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਤ5 ਵੱਖਰਾ ਹੈ । 
 

ਸਾਧਕ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨO 4 ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸੰਘਾਤ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੰਘਾਤ 
ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦ ੇਮੇਲ ਤ5 ਬਣੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ 
ਿਕ ਸਰੀਰ ਸੰਘਾਤ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ।  
 

संहतपराथ��वात प\ुष य॥  

(३१, )थम अ'याय, सांSय दश�न)।  

 

ਅਤੇ, 
संघातपराथ��वात R!गणुाWद�वपय�याद?ध+ठानात । 

प\ुषो अि तभो7तभृावात कैव^याथ�म)व�ृतेBच ॥  

(१७, आचाय� ईBवर कृ+ण र?चत सांSय का[रका)। 
 

ਆਚਾਰੀਆ ਕਣਾਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦ ੇਹਨ: - 
 

आ�म5या�ममनसो: संयोग�वशेषादा�म )�य9म ॥ 

(११, )थम आि5हक, नवमो'याय, वशैे�षक सू!)। 
 

ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਿਜਸ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਕਣਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ5 ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ‘ਮਨ’ ਤ5 ਭਾਵ ਸਮੁੱ ਚਾ 
‘ਅੰਤਹਕਰਣ’ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤ5 ਸੂਖਮ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ੇਨੰੂ ਪੁਰਸ਼ ਿਖਆਤੀ ਵੀ ਆਖਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

                                                           
5
 ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । 
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ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ । ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਵੀ ਿਤੰਨ ਗੁਣ4 ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ।  ਇੱਥੇ ਪ�ਤੱਖ ਤ5 ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ (ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ) ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਤ5 ਅੱਡਰੀ ਹ5ਦ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਵਾਲਾ (ਪ�ਮਾਤਾ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ, ਉਹ ‘ਪ�ਮੇਯ’ ਆਤਮਾ ਹੈ 
। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਜ4 ਿਨਰਿਵਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਇਧਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੈ ।  
 

ਇਸ ਤਰO4, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਿਗਆਨ (ਪ�ਮਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਿਗਆਨ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹੈ ।  

 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨR  ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ‘ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ’ ਦੇ ਿਤੰਨ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ : - 
 

इंWXयाथ�सि5नकषY�प5नम �ानम अZयIदेBयम अZय:भचा[र Zयवसाया�मकम )�य9म॥ 

(४, )थम आि5हक, )थम अ'याय, 5यायदश�न)। 

 

 
ਇਹ ਿਤੰਨ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ? ਿਬਆਨ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਅਵਯਪਦਸ਼ੇਯਮ) (अZयIदेBयम), 
੨. ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹ?, (ਅਿਵਭਚਾਰੀ) (अZय:भचा[र), 
੩. ਦੁਿਬਧਾਪੂਰਣ ਨਹ?, ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਣ । (ਿਵਵਸਾਯਾਤਮਕ) (Zयवसाया�मकम)। 
 

੧. ਸ਼ਬਦ) ਰਾਹ3 ਿਬਆਨ ਨਹ3 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਗਆਨ (ਪ�ਮਾ) ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ? ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹ? ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਕਸ ੇ
ਪ�ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ? ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਅਸ? ‘Inexpressible by words’ ਆਖ 
ਸਕਦੇ ਹ4 । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਲSਦਾ ਹੈ । ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੱੁਛਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ‘ਿਮੱਠਾ’ ਹੈ । ਭਾਵH ਉਸ ਨR  ਖ਼ੁਦ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨR  ਉਸ 
ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸਆੁਦ ਪ�ੱ ਤਖ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਮੱਠਾ’ ਆਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਿਮਠਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ । ਅੰਗੂਰ ਦੀ 
ਿਮਠਾਸ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਅਿਤਅੰਤ 
ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਦ ੇਅਿਜਹਾ ਕਿਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ । 
 

੨. ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹ3 
 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੈ । ਜਦ5 ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤ4 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹ? ਸੀ, ਬਲਿਕ ਰੱਸੀ ਸੀ । 
 

ਜਦ5 ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸੱਪ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ (ਉਸ ਵਸਤੂ) ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਬਾਰੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਕਿਥਤ ਿਗਆਨ ਭਰਮ ਸੀ, ਿਵਭਚਾਰੀ (illusion) ਸੀ, ਗ਼ਲਤ ਸੀ । ਜਦ5 ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦ5 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਹੀ ਭਰਮ-ਰਿਹਤ ਜ4 
ਅਿਵਭਚਾਰੀ ਿਗਆਨ ਸੀ । ਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿਥਤ ਿਗਆਨ ਿਵਭਚਾਰੀ (ਭਰਮ) (illusion)  ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਨਹ? ਆਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ । 
 

ਆਪਣੇ ਕੰਨ4 ਰਾਹ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਉਹ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਨਾ ਹੋ ਿਕ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਹੀ ਹੋਏ । ਉਸਦਾ 
‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਿਵਭਚਾਰੀ ਿਗਆਨ (illusion) ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਨਹ? ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
 

੩. ਦੁਿਬਧਾਪੂਰਣ ਨਹ3, ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਣ 
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ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਕੱੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰO4 ਿਨਰਣਾ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹ 
ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜ4 ਕੋਈ ਝਾੜੀ । ਜੇ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਨਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ । ਜੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤ4 ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਿਕ ਿਕਤ ੇ
ਉਹ ਚੋਰ ਜ4 ਡਾਕੂ ਨਾ ਹੋਏ । 
 

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਰੂਪ ਿਦਖਾਈ ਦ ੇਤ4 ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਵਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਹੋ ਿਰਹਾ 
ਹੈ । ਉਹ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਹੋਏ । ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹ? ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ 
ਕੀ ਹੈ । 
 

ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਉਦ5 ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ5 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਵਕ ਹੋਏ, ਦੁਿਬਧਾ-ਭਿਰਆ ਨਹ? । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਹੈ ਿਕ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ । ਉਹ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ 
ਫੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦਿੁਬੱਧਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੱਿਥਤ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਨਹ? ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
 

ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਹ ਿਤੰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਗਆਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ? ਹੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹ? ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਿਵੱਚ5 ਪੈਦਾ 
ਨਹ? ਹੋਇਆ ਤ ੇਉਹ ਦੁਿਬਧਾਪੂਰਵਕ ਨਹ? ਹੈ । 
 

ਪ�ਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ4 (ਪ�ਮਾਣ4) ਿਵੱਚ5 ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਸਭ ਤ5 ]ਤਮ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜ ੋਦੁਿਬਧਾ ਨੰੂ ਮੁੱ ਢ ਤ5 ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 
ਬਾਕੀ ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਿਬਧਾ ਆਿਦ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । 
 

੨. ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਦੂਜਾ ਪ�ਮਾਣ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ । ਿਗਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ, ਿਜਸ ਰਾਹ? ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸ ੂਪ�ੱ ਤਖ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲੇ ਿਗਆਨ 
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮH, ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇ, ਉਹ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । 
 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨR  ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’  ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : - 
 

अथ ��पवु�कम R!�वधमनमुानम - पवू�वत शेषवत सामा5यतोK+टम च॥ 

(५, )थम आि5हक, )थम अ'याय, 5यायदश�न)। 

 

 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਿਤੰਨ ਤਰO4 ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: - 
 

੧. ਪੂਰਵਵਤ (ਕਾਰਣ ਤ5 ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ), 
੨. ਸ਼ੇਸ਼ਵਤ (ਕਾਰਜ ਤ5 ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ), ਤ ੇ

੩. ਸਾਮਾਨਯਤੋਿਦ�ਸ਼ਟਮ (ਸਾਧਾਰਣ)। 
 

 

੧. ਪੂਰਵਵਤ 

 

ਕਾਰਣ ਤ5 ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੂਰਵਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸ? ਜਾਣਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ?ਹ (ਕਾਰਜ) ਉਦ5 ਹੀ ਪSਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਬੱਦਲ ਮੌਜਦੂ ਹੋਏ । ਜੇ ਕਦ ੇਅਸ? ਬੱਦਲ ਦੇਖੀਏ, ਤ4 ਅਸ? ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ?ਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮ?ਹ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤ4 ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਿਕXਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਇਹ ਿਗਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਿਕ ਮ?ਹ (ਕਾਰਜ) ਉਦ5 ਹੀ ਪSਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਇਸ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਬੱਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ । 
 

ਇਸ ਤਰO4, ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਤ5 ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਵਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । 
 

੨. ਸ਼ੇਸ਼ਵਤ 
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ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ ਤ5 ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੇਸ਼ਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸ? ਜਾਣਦੇ ਹ4 ਿਕ ਜਦ5 ਮ?ਹ ਪSਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ 
ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱਤੇ ਆਿਦ ਵੀ ਰੁੜOੇ ਆXਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਦੇ ਅਸ? ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਦ ੇਿਕਨਾਰੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਿਧਆ 
ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਏ, ਿਫਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਤ4 ਅਸ? ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲSਦੇ ਹ4 ਿਕ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਤ5 ਨਦੀ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਕਤੇ ਮ?ਹ ਿਪਆ ਹੋਏਗਾ । 
ਨਦੀ ਿਵੱਚਲਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਿਧਆ ਹੋਏ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰੁੜOੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਤ ੇਆਿਦ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ]ਪਰ ਿਕਤੇ ਿਪਆ ਮ?ਹ ਹੈ । ਇਸ ਤਰO4, ਿਕਸ ੇ
ਕਾਰਜ ਤ5 ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਸ਼ੇਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । 
 

੩. ਸਾਮਾਨਯਤੋਿਦ�ਸ਼ਟਮ 

 

ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਅਸ? ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹ4 । ਉਸ ਤ5 ਬਾਅਦ ਅਸ? ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜ4ਦ ੇਹ4 ਤੇ ਕੱੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਪੱੁਜਦੇ ਹ4 । ]ਥੇ ਵੀ ਅਸ? ਉਸੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹ4 । ਅਸ? ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਤ4 ਨਹ? ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਅਸ? ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 
ਜਾਣ ਲSਦੇ ਹ4 ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ5 ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਪੱੁਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਮਾਨਯਤੋਿਦ�ਸ਼ਟਮ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । 
 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਿਗਆਨ ਤ4 ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਹਲ4 ਦੇ ਿਕਸੇ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਗਆਨ ]ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਬੱਦਲ ਤ5 ਮ?ਹ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਤ4 ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਬੱਦਲ4 ਤ5 ਮ?ਹ ਪSਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੋਏਗਾ । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮੰਨ ਲਉ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਉਹ ਿਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਸਾਧਕ ਤ5 ਉਸ ਦ ੇਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ), ਤ4 ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਕ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ 
ਿਬਆਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤ ੇਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਿਬਆਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਪਿਹਲੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਉਸ ੇਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ (ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ) ਤ5 ਕਾਰਣ (ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲSਦਾ ਹੈ । 
 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਸਮਾਧੀ (ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ) ਦਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਣੀ ਰਾਹ? ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ੇਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪ�ੱ ਤਖ ਨਹ? ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ। ਪਰ, 
ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ-ਜਨਕ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
 

੩, ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਿਜਨO 4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰਨ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਨO 4 ਵੱਲ5 ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਹੜੇ ਿਵਦਵਾਨ ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨO 4 ਨR  ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਤੀਜਾ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਿਨਆ ਹੈ । 
 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ‘ਉਪਮਾ’ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਉਪਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ ੇਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਇਹ ਕਿਹਣਾ 
ਿਕ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਪ�ਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਪ�ਮਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਅਖਵਾXਦਾ ਹੈ । 
 

ਮੰਨ ਲਉ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦ ੇਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਪਿਹਲ4 ਕਦ ੇਨਹ? ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਸੀ ਤ5 ਸ਼ਾਮਪਾਲ 
ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਨR ੜ ੇਦ ੇਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰO4 ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤ ੇਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ੇਆਕਾਰ 
ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ਰਾਮਪਾਲ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰ 
ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ]ਥੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਿਮਲ ਲSਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਸਾਧਨ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ, 
ਉਹ ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

੪. ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਆਪਤ ਵਚਨ, ਆਪਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਜ4 ਆਪਤ ਸ਼uਤੀ ਆਿਦ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੀ ਵਸਤ ੂਦਾ ਅਸਲ ਿਗਆਨ ‘ਆਪਤੀ’ (आिIत) ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਨO 4 
ਨR  ‘ਆਪਤੀ’ (आिIत) ਨੰੂ ਪ�ੱ ਤਖ ਕਰ ਕੇ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨO 4 ਨੰੂ ‘ਆਪਤ’ (आIत) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਆਪਤ (आIत) ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਵਚਨ 
‘ਆਪਤ ਵਚਨ’, ‘ਆਪਤ ਉਪਦਸ਼ੇ’, ਜ4 ‘ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । 
 

ਹਵਾਈ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਦ5 ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੱਟਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ]ਤੇ ਦਖੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲ4 ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੱਖਦੀ ਹੈ ਤ ੇਕੱੁਝ ਪਲ ਮਗਰ5 ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ 
ਹੈ । ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਵਾਈ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨR  ਪਿਹਲ4 ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਫਰ ਕੱੁਝ ਪਲ ਮਗਰ5 ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ ੇ
ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮH ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਿਹਲ4 ਪਹੰੁਚ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ5 ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਵਾਜ਼ 
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ਸਾਡੇ ਕੰਨ4 ਤੱਕ ਮਗਰ5 ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜ ੋਪ�ਤੱਖ ਿਦੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦ ੇਮਾਿਹਰ ਿਕਸ ੇ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਭਰਮ ਿਵੱਚ5 ਿਨਕਲ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  
 

ਆਪਤ-ਵਚਨ ਜ4 ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ । 
 

आIतोपदेशा: शTद: ॥ (सू! ६६, अ'याय १, सांSय दश�न)। 
ਆਪਤੋਪਦਸ਼ੇਾ: ਸ਼ਬਦ: ॥ (ਸੂਤ� ੬੬, ਅਿਧਆਇ ੧, ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ)। 

 

ਇਹ ਹੀ ਸੂਤ� ਨਯਾਯ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
 

आIतोपदेशा: शTद: ॥ (७, )थम आिaनक, )थम अ'याय, 5यायदश�न)। 

ਆਪਤੋਪਦਸ਼ੇਾ: ਸ਼ਬਦ: ॥ 

 

 

ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਯਾਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਤ� ਤ5 ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮH ਤ5 ਹੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤ5 ਵੀ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜ ੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਿਸਰਫ਼ ‘ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ’ (ਜ4 ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ) ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹ?, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤ5 
ਅਣਜਾਣ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਦ ੇਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ ਜ4 ਸਬਦ ੁਗੁਰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
 

ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਕਰਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਰਾ ॥  
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰਿਹ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ ॥  
(੫੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਹਿਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ੇਨਾਨਕ ਸਬਦ ੁਗੁਰੂ ਸਚੁ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥  
(੧੦੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥  
(੧੦੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜਦ5 ਵੀ ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ]ਥੇ ਇਸ ਤ5 ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼) ਦੀ ਵੀਚਾਰ (ਮਨਨ) ਕਰਨ ਤ5 ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪ�ਭੁ ਵਰਤਦਾ ਬੁਝਹੁ ਸਬਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥  
(੧੩੧੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜਿਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥੩੮॥  
(੧੪੧੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਪੁ ਛਿੋਡ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰ ॥  
(੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰ ॥  
(੧੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ਇਹੁ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥  
(੫੦੯-੫੧0, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ॥  
(੧੦੪੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥  
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(੧੧੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਹ? ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਲਵ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼) ਵਰਣਾਤਮਕ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਾਤਿਮਕ । ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਿਰਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਵਜਾਇਆ ਨਹ? ਜ4ਦਾ । ਿਜਵH ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ (Musical 

Instrument) ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰO4 ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ।   
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜ ੇਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥  
(੧੧੩੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ੁਵਜਾਏ ॥੭॥  
(੨੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੈ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਿਣਆ ॥੩॥  
(੧੧੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਜੂੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥ 

(੭੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਿਨਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ॥  
(੮੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਹ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥  
(੮੮੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥  
(੭੬੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥  
(੧੩੫੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਹ ਬਾਜ ੇਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ॥  
(੯੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਗੁਰਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦਸ਼ੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ: -  
 

ਅਨਿਦਨb  ਸਬਿਦ ਰਵਹੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥  
(੭੭੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਜਨO 4 ਨR  ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦਸ਼ੇ) ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਨO 4 ਦੇ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ । 
 

ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥  
(੪੪੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਆਪਤ ਉਪਦਸ਼ੇ, ਜ4 ਗੁਰੂ ਦਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹ? । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ‘ਕਿਹ’ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਹ ‘ਕਰ’ ਿਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਗੁਿਰ ਕਿਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥ 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥ 

(੯੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਉਸੀ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਉਸ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਉਸ ਪ�ਮਾ (ਿਗਆਨ) ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 
ਨR  ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਜ4 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਇੱਕ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕSਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ? ਹੰੁਦੀ । ਕSਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਦੀ ਕSਸਰ ਰੋਗ ਬਾਰੇ 
ਆਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਕSਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਉਸੇ ਵੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 
ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ? ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਨਹ? ਹੈ । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਆਖ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਿਤਗੁਰੂ 
ਨਹ? ਹੰੁਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ4 ਜ4 ਵਚਨ4 (ਬੋਲ4) ਰਾਹ? ਪ�ਗਟ ਹੋ ਕੇ 
ਿਜਿਗਆਸੂ ਕੋਲ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਭਗਤ ਸ�ੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤ5 ਬਿਲਹਾਰੀ ਜ4ਦੇ ਹਨ: - 
 

ਸਿਤਗੁਰ ਮ ੈਬਿਲਹਾਰੀ ਤੋਰ ॥ ਿਜਿਨ ਸਕਲ ਿਬਕਲ ਭ�ਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ॥ 

(੧੧੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਕਰੋੜ ਕਰਮ4 ਨੰੂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:  । 
 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਆੁਮੀ ਰਮਤ ਬ�ਹਮ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਟੈ ਕੋਿਟ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥ 

(੧੧੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਸਰਫ਼ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 
 

ਸਿਤਗੁਰ ਨb  ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

ਿਡਠg  ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਿਜਚਰੁ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

(੫੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਿਦਲ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਿਕਸ ੇਰਾਕੇਟ ਿਵਿਗਆਨੀ ਕੋਲ ਨਹ?, ਹਾਲ4ਿਕ ਰਾਕੇਟ 
ਿਵਿਗਆਨੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ (ਰਾਕੇਟ-ਿਵਿਗਆਨ) ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੈ । ਇਸੇਤਰO4, ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਲਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਿਹਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਿਕਸੇ ਭੌਿਤਕ 
ਿਵਿਗਆਨੀ ਕੋਲ ਨਹ? । 
 

ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਕਸੇ ਨਕਲੀ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਿਹਰ ਜ4 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ । 
 

ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੂਆ ॥ 

(੯੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰੂ ਿਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਿਸਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਿਨ ॥ 

(੯੫੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰੂ ਿਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਸਆੁਉ ॥ 

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਿਜਉ ਸੁੰ ਞੈ ਘਿਰ ਕਾਉ ॥੩॥ 

(੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਬ�ਹਮਿਗਆਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਕਦਮ 

ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਹਨ । ਇਹ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 

੧. ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ) ਸੁਣਨਾ, 
੨. ‘ਸ਼ਬਦ’ ]ਤੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤ ੇ

੩. ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ । 
 

ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸ? ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ (illusion) ਹੀ ਹੋਏ । ਿਵਭਚਾਰੀ ਜ4 ਭਰਮ-ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ 

‘ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ’ ਤ4 ਸੀ ਹੀ ਨਹ?, ਬਸ ਿਕਸੇ ਭਰਮ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ’ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਗਆ । 

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸੂਖਮ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਪ�ਮਾਣ ]ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹ?, ਜ ੋਿਸਰਫ਼ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ]ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇ 

। ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਜਸ ਸਾਧਨ ]ਤੇ ਸਭ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ4 ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ4 ਵਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ (ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ, Active) ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ‘ਵਚਨ’ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚਲਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । 

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਿਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਸਾਰੇ ॥  
ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨg  ਪਰਤਿਖ ਗੁਰੂ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥  
(੯੮੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
(੫੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਕਰਿਮ ਵਸ ੈਮਿਨ ਆਏ ॥੧॥  
(੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਫਿਰ ਚੜੈ ਿਦਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਿਦਆ ਉਠਿਦਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥  
(੩੦੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਹਰਦ ੈਸਿੁਣ ਸੁਿਣ ਮਿਨ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਭਾਇਆ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧॥  
(੩੬੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ ਗਾਵਤ ਸਨੁਤ ਕਮਾਵਤ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥  
(੩੭੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਫਰ ਉਹ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ4 ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ4 ਵਚਨ ]ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਨ ਜ4 ਿਚੰਤਨ (ਵੀਚਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਿਚੰਤਨ ਉਸ 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ‘ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ’, ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਤੇ ‘ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪSਦਾ ਹੈ । ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤ5 ਲਈ ਵੀ ਿਚੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪSਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਚੰਤਨ (ਸ਼ਬਦ-ਵੀਚਾਰ) ਹੀ ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸਤ ੇਦਾ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਐਸੇ ਜਨ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿਹ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 

ਆਿਪ ਤਰਿਹ ਸੰਗਿਤ ਕੁਲ ਤਾਰਿਹ ਿਤਨ ਸਫਲ ਜਨਮ ੁਜਿਗ ਆਇਆ ॥੧੧॥ 

(੧੦੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤ ੇਸੋਝੀ ਪਵੈ ਿਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ 

(੧੧੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਤਗੁਰੁ ਸਿੇਵ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਹਉਮ ੈਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 

(੩੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰ ॥ 

ਅੰਿਮ�ਤ ੁਪੀਵੈ ਿਨਰਮਲ ਧਾਰ ॥੩॥ 

(੧੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥ 

(੩੬੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਾਜਨ ਮਿਨ ਆਨੰਦ ੁਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰ ॥ 

(੫੪੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਾਇਆ ਸੋਧਿਹ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰਿਹ ॥ 

ਮੋਹ ਠਗਉਰੀ ਭਰਮ ੁਿਨਵਾਰਿਹ ॥ 

ਆਪੇ ਿਕ�ਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੪॥ 

(੧੦੬੮-੧੦੬੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤ ੇ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ਗੁਰੂ ਦ ੇਵਚਨ ]ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰ ਘੀ ਵੀਚਾਰ ਜ4 ਿਚੰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸ ੂਗੁਰੂ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਿਗਆਨ ]ਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਉਹ 

‘ਸ਼ਬਦ’ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਾਸਤੇ ]ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ (ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ) 

ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਨ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਹੈ । 

ਿਨਜ ਪਦ ਊਪਿਰ ਲਾਗੋ ਿਧਆਨੁ ॥ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਮੋਰਾ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੧੧੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੋਥੀ ਪਰਮਸੇਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ 

ਸਾਧਸੰਿਗ ਗਾਵਿਹ ਗੁਣ ਗੋਿਬੰਦ ਪੂਰਨ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੧੨੨੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥ 

ਿਜਿਨ ਜੁਆਲਾ ਜਗੁ ਜਾਿਰਆ ਸ ੁਜਨ ਕੇ ਉਦਕ ਸਮਾਿਨ ॥੧੭੫॥ 

(੧੩੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੨॥ 

(੧੩੨੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਨO 4 ਸਾਰੇ ਕਦਮ4 ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ‘ਵਚਨ’ ਹੀ ਹੈ । ਸੋ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ (ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਸਰਫ਼ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ । 
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ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜ ੋਇਛ ੈਸ ੋਫਲੁ ਪਾਏ ॥  
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥ 

(੧੩੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਚੂਕਾ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 

(੧੩੩੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਿਤ ਿਲਵ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨ ॥ 

ਅੰਿਮ�ਤ ੁਰਸ ੁਪੀਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ ॥੧॥ 

(੧੩੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਇ ॥ 

(੧੪੧੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ ॥੧॥ 

(੩੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥  
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਗੁਪਤ ੋਵਰਤੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਿੇਖ ਿਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੫੯੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਚਾਰੀਆ ਗੋਤਮ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 
 

स C�वधो K+ट अK+टाथ��वात॥८॥ 

 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਦ ੋਤਰO4 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

੧. ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ, 
੨. ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ । 
 

੧. ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਮH ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਕਦੇ ਿਦੱਲੀ ਨਾ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਿਕਲOੇ  ਦੇ ਆਕਾਰ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । 
ਰਾਮਪਾਲ ਨR  ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਿਕਲOੇ  ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਿਦੱਲੀ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਿਕਲOਾ 
ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਵੱਲ5 ਲਾਲ ਿਕਲOਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲ5 ਲਾਲ ਿਕਲOੇ  ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਰਣਨ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਵੱਲ5 ਪ�ੱ ਤਖ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ । ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੱਲ5 ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੱ ਤਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
। 
 

੨. ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਮH ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ 
ਹੋਏ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਧਰਮ-
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੇ ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ੭੨ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤ4 ਅਿਜਹਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸ ੇ
ਵਚਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀcਦੇ ਜੀਅ ਨਹ? ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਪ�ਮਾਣ) ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 
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ਇਹ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਜੋ ਿਗਆਨ ਜ4 ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਮਾਣ’ ()माण) ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਿਕੰਨੀ-ਕੁ ਹੈ? 
ਪ�ਮਾਣ ਖ਼ੁਦ ਿਕੰਨR -ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ? ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਿਕੰਨੀ-ਕੁ ਹੈ? 

 

ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 
 

ਇਹ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਪ�ਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ4 (ਪ�ਮਾਣ4) ਿਵੱਚ5 ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਸਭ ਤ5 ]ਤਮ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਿਬਧਾ ਨੰੂ ਮੁੱ ਢ ਤ5 
ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਤੇ ਦਿੁਬਧਾ ਆਿਦ 
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । 
 

ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਮਿਹਜ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਹੋਏ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਤੱਖ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ । ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ (illusion) ਹੋਏ 
।  

 

ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਥ4 ਉਪਯੋਗੀ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦਾ । ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਅਿਜਹੇ ਕੱੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ 
ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: 
 

੧. ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਤ-ਦੂਰ ਹੋਣਾ 
 

ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਤ5 ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰੂ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾ 
ਦੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹਾੜ ]ਤੇ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਰੱੁਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ (ਅੱਖ) ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰੂਪ (ਪਹਾੜ ]ਤੇ ]ਿਗਆ ਹੋਇਆ  ਕੋਈ ਰੱੁਖ) 
ਵੀ । ਪਰ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚਲੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ? ਿਰਹਾ । 
 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਪਹਾੜ ]ਤੇ ]ਗੇ ਹੋਏ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਰੱੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ । ਜ ੇਉਸ ਰੱੁਖ 
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰੁਿਚਆ ਜਾਏ, ਤ4 ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੱੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੰੂ ਅੱਖ ਰਾਹ? ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਦੂਰ ਦੇ ਉਸ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਯੰਤਰ (ਦੂਰਬੀਨ) ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰ 
ਕੇ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ । 
 

੨. ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਤ-ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ 
 

ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਤ5 ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਪ�ਤੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਖ ਨਹ? ਵੇਖ ਸਕਦੀ । 
 

੩. ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਤ-ਸੂਖਮ ਹੋਣਾ 
 

ਿਕਸੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅਣੂ ਇੰਨR  ਸੂਖਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨO 4 ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ? ਹੰੁਦੀ । ਕਈ ਜੀਵ4 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਉਹ ਜੀਵ ਖ਼ੁਦ ਤ4 ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਮਨੱੁਖ ਨਹ? ਸੁਣ ਸਕਦੇ । 
 

ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਕੰਨ ਨਹ? ਸੁਣ ਸਕਦ ੇ। ਸੂਖਮ ਸਪਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਚਮੜੀ ਨਹ? 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਨR ਤਰ ਨਹ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ । ਸੂਖਮ ਰਸ ਨੰੂ ਸਥਲੂ ਰਸਨਾ ਨਹ? ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸੂਖਮ ਗੰਧ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਨੱਕ ਨਹ? ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 
ਸੂਖਮ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 
 

੪. ਮਨ ਦਾ ਭਟਕ ਜਾਣਾ 
 

ਿਕਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਪ�ੱ ਤਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਮਨ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ4 ਸੰਭਵ 
ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲ5 ਮਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਮਨ ਹੀ ਗ�ਿਹਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਜ ੇਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤ4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦਖੇ ਸਕੇ । ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰO4 ਡੁੱ ਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਜਗOਾ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ 
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨR  ਜਾਣਾ ਸੀ । ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਜਗOਾ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨR  ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । 
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ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ, ਤ4 ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ? ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਚੂਨਾਵ4 ਨੰੂ ਨਾ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕੇ 
। 
 

੫. ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ 
 

ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ (ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖ4, ਜੀਭ ਤ ੇਨੱਕ) ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦਾ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਜ ੇਕੋਈ 
ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਨO ਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਦਖੇ ਨਹ? ਸਕਦਾ । 
 

੬. ਿਤਰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 
 

ਿਦਨ ਦੇ ਸਮH ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹ ਤ ੇਤਾਰੇ ਆਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਣ ਉਨO 4 ਗ�ਹ4 ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦਖੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । 
 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਨਾਲ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਣ ਤ5 ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ4 ਕਾਰਜ ਤ5 ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸ? ਜਾਣਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ?ਹ (ਕਾਰਜ) ਉਦ5 ਹੀ ਪSਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬੱਦਲ ਮੌਜਦੂ ਹੋਏ । ਜੇ ਕਦੇ ਅਸ? ਬੱਦਲ ਦੇਖੀਏ, ਤ4 

ਅਸ? ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ?ਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਮ?ਹ ਨਾ ਪਏ । ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ 

ਨਾਲ ਬੱਦਲ ]ਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ । ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਿਜਸ ਥ4 ਮ?ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ]ਥੇ ਮ?ਹ ਨਾ ਪਏ । 

ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਿਧਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਤ5 ਨਦੀ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਕਤੇ ਮ?ਹ ਿਪਆ 

ਹੋਏਗਾ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਿਧਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ ]ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਮ?ਹ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗ5 ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਨO  ਆਿਦ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ ਹੋਵੇ । 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਤ4 ਹੀ ਸਾਰਿਥਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ]ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਮੰਨ ਲਉ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦ ੇਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਪਿਹਲ4 ਕਦ ੇਨਹ? ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਸੀ ਤ5 ਸ਼ਾਮਪਾਲ 
ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰO4 ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ੇਆਕਾਰ 
ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ਰਾਮਪਾਲ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰ 
ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ]ਥੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਿਮਲ ਲSਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ]ਥੇ ਮੌਜਦੂ 
ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਨਾ ਿਖ਼ਆਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਤ5 ਰਾਮਪਾਲ ਨR  ਪਤਾ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ । 
 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਤ4 ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਮਾ ਜ4 ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ5 ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜ ੋਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤ4 ਹੀ ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਿਸੱਧ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਉਸ ਿਵਸ਼ ੇਸੰਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਵਚਨ ਹੈ । ਉਸ ੇਮਾਿਹਰ ਵੱਲ5 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਿਹਰ ਨਹ? ਹੈ, ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ? ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਚਨ 
ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹ?? 

 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਮਾਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ । ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਪ�ਮਾਣ ਨਹ? ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ । 
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ਿਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਭੂਤਕਾਲ ਜ4 ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ4 ਜ4 ਖੋਜ4 ਨR  ਗ਼ਲਤ ਸਾਿਬਤ ਤ4 ਨਹ? ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ । ਿਵਿਗਆਨ ਨR  ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਨਹ?, ਬਲਿਕ ਗੋਲ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਐਸਾ ਵਚਨ ਿਕ ‘ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ’, ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 
ਨਹ? ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
 

ਿਕਸੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦ ੇਵਚਨ ਨੰੂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹ? ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਤ4 ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜ ੇਸਾਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਧਕ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਕਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕਰ 
ਸਿਕਆ । ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ, ਜੋ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮਿਹਜ਼ ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ (ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ) ਹੀ ਰਿਹ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ]ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ 
ਹੈ । 
 

ਜਦ5 ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਸਾਧਕ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਾਧਕ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਾਧਕ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਕਸੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਮੰਿਜ਼ਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ5 ਆਖੀ 
ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਖੋਜਾਰਥੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਖੋਜਾਰਥੀ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਤ4 ਸੋਨR  ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੋਨR  ਿਵੱਚ 
ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਉਸ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ]ਤੇ ਚਵਰ ਵੀ ਝੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਿਜਵH ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ�ਕਾਰ ਉਹ ਉਸ 
ਅਿਧਆਪਕ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹ? ਹੈ । ਜੇ ਉਹ 
ਖੋਜਾਰਥੀ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ4 ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਤੀਜੇ ਨੰੂ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਇੰਝ ਦੱਸਣਾ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ’ ਨਹ? ਹੈ, 
ਿਕXਿਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ? ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ । 
 

ਕੋਈ ਇਹ ਤ4 ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ]ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਪ�ਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ 
ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਿਜਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨR  ਉਸ 
ਨੰੂ ਜੋ ਦੱਿਸਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਹ4, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜੁਰਬਾ ਤ4 ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹ? ਹੈ । 
ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ]ਤ ੇਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤ4 ਇਹ ਿਸੱਧ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ5 ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ । 
 

ਅਿਜਹੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਿਧਆਪਕ ਿਮਲ ਕੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ5 ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਤ4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀ 
ਉਸ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਜੇ ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ 
ਿਪਆ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ? ਿਪਆ । ਉਹ ਪਿਹਲ4 ਵੀ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ]ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ 
ਗੱਲ ]ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 
 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜ ੇਮਜ਼ਹਬ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜ4ਦ ੇਹਨ (Convert) , ਉਨO 4 ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ੇ]ਪਰ ਦੱਸ ੇਗਏ ਕਿਥੱਤ ਖੋਜਾਰਥੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੰੁਦ ੇ
ਹਨ, ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ]ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਉਨO 4 ਨੰੂ ਸੱਚ ਦਾ ਕੱੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਹਜ਼ ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ (ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨ) ਨੰੂ 
ਹੀ ਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ (ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ) ਸਮਝਣ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । 
 

ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦ ੇਦੱਸੇ (ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਤ4 ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ‘ਤ ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹ? ਕਰੇਗਾ । ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹ? ਸੋਚੇਗਾ । 
 

ਅਿਧਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ4ਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵ4, ਮਜ਼ਹਬ4 ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਿਕਤਾਬ4 ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ 
ਰਾਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨR  ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । 
 

ਘਾਿਟ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥ 

ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ॥  
(੭੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਿਨਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਲਬਾਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰੀ ਿਫਰਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦ ੇਕਈ ਲਾਲਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਜਿਗਆਸ ੂਲਈ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਅਿਤਅੰਤ ਕਿਠਨ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਦ ੇ
ਵਚਨ ਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨR  । 
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ਿਜਸ ਵਚਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸ ੂਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ]ਤਮ ਹੈ । 
 

 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ 'ਪ�ਮਾਣ' ਤ* ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਪ�ਮਾ 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਵਸਤ,ੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਮਾ (ਿਗਆਨ) ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਤੰਨ4 ਗੁਣ4 ਵਾਲੀ । ਇਹ ਿਤੰਨ ਗੁਣ 

ਹਨ: - ਸਤਵ, ਰਜਸ ਤੇ ਤਮਸ ।  ਪ�ਮਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਣ ਜ4 ਸਾਧਨ  'ਪ�ਮਾਣ' ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ । 

ਸਰਵੋਤਮ ਪ�ਮਾਣ 'ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ' ਹੈ । ਇਸ 'ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ' ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂਹਨ । ਇਹ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ(ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖ, ਜੀਭ ਤ ੇਨੱਕ) ਿਤੰਨ 

ਗੁਣ4 ਤ5 ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ । ਿਚੱਤ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਤੇ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਜਸ 'ਪ�ਮਾ' ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ�ਮਾ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਹ? । 

ਜੇ ਸਥੂਲ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਪ�ਮਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ ਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਸੂਖਮ ਪੰਜ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਪ�ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ । ਿਕXਿਕ ਸੂਖਮ 

ਪੰਜ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਿਜਸ ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ�ਮਾ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਹ? । 

'ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਤੇ 'ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ' ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਆਧਾਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ]ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਵਸਤੂ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਹੈ । 'ਪ�ਤੱਖ 

ਪ�ਮਾਣ' ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 'ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਤੇ 'ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੀ ਹਨ । 

'ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ' ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਨ । ਕੰਨ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਕੰਨ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ੇ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ) ਨੰੂ ਹੀ 

ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਕੰਨ ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਮਾ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗੁ ਵਰਤਦਾ ਤ�ੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹੈ ਮਿਰ ਜਨਮ ੈਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 

ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਿਤ ਹੋਇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥ 

(੧੨੭੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤ�ੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ�ਹਮ ਜੰਜਾਲਾ ॥ 

ਪਿੜ ਵਾਦੁ  ਵਖਾਣਿਹ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ ॥ 

ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਿਹ ਬੰਨਿਹ ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ ॥੨॥ 

(੨੩੦-੨੩੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਿਜਹੀ ਪ�ਮਾ, ਜੋ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਆਤਮਾ ਜ4 ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ ਦਾ ਿਗਆਨ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ? ਿਕ ਪ�ਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹ? । ਜਦ ਤਕ ਸਾਧਕ ਇਸ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪ ਿਪੰਜਰੇ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ�ਮਾਣ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ(practically) ਉਸ ਲਈ 

ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ । ਹ4, ਜਦ5 ਹੀ ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣ4 ਦੇ ਬੰਧਨ ਤ5 ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਆੁਰਾ  ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਿਮਕਾ ਪ�ਮਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 

ਿਜਸ ਿਗਆਨਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣ ਤ5 ਪਰOੇ ਹੈ । ਇਸ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਰਾ 

ਿਵਿਦਆ ਜ4 ਬ�ਹਮਿਗਆਨ ਹੈ । 

 

ਪ�ਮਾਣ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ 

ਕਾਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਕਾਲ (ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ) ਤ5 ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕਾਲ ਸਾਰੀ ਿਸ਼�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ । 



 
 

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

32 

ਕਾਲ ਸਭਨ ਕਾ ਕਰਤ ਪਸਾਰਾ ॥ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਸੋਈ ਖਾਪਿਨਹਾਰਾ॥ 

ਆਪਨ ਰੂਪ ਅਨੰਤਨ ਧਰਹੀ ॥ ਆਪਿਹ ਮਿਧ ਲੀਨ ਪੁਿਨ ਕਰਹੀ ॥੩॥ 

(ਚਉਬੀਸ ਅਵਤਾਰ, ਦਸਮ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ)। 
 

ਸੰਪੂਰਣ ਲੋਕ4 ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਸਭ ਪਦਾਰਥ4 ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ । ਕਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ 
ਿਫਰ ਸਭ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨੪੯॥  
(ਅਨੁਕ�ਮਿਣਕਾ ਪਰਵ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, ਮਹ4ਭਾਰਤ)। 

 

 

ਇਹ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਕਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਿਦ, ਪਰ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਆਿਦ-ਕਰਤਾ (ਉਤਪਾਦਕ) ਹੈ ਅਤ ੇਖ਼ੁਦ ਅਨੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਿਪਤਾ ਤ5 ਪੱੁਤਰ ਦੀ ]ਤਪਤੀ ਕਰਾXਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਆਪਣੀ ਸੰਹਾਰਸ਼ਕਤੀ ਮੌਤ ਰਾਹ? ਯਮਰਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਮਰਵਾ 
ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  
(੪੫, ਅਿਧਆਏ ੨੯, ਤੀਜਾ ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 

 
ਉਹ ਹੈ ਤ4 ਬ�ਹਮ ਹੀ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ।  

ਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਹ5ਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਰਜ ੋਗੁਣ (ਬ�ਹਮਾ) ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ । ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਹ5ਦ ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਖੂਮ ਜ4 ਸਥੂਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤ ੂਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ (काल-प[र#छ5न) ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮH ਹੋਵੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਸਮH ਨਾ ਹੋਵੇ । ਹਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵਕਤ ਨਹ? ਸੀ ਤੇ ਿਕਸੀ ਵਕਤ ਨਹ? ਹੋਏਗੀ। 

ਭਾਵ, ਐਸਾ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ5 ਉਹ ਵਸਤ ੂਪੈਦਾ ਨਹ? ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਐਸਾ ਸਮ4 ਆXਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ । 

ਹਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । ਿਸਰਫ਼ ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ ਹੀ ਕਾਲ ਤ5 ਅਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । 

कालेनानवcछेदात ॥२६॥  

ਕਾਲੇਨਾਨਵੱਛੇਦਾਤ ॥ (੨੬, ਸਮਾਧੀਪਾਦ, ਯੋਗ ਸੂਤ�, ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ)। 
 

ਉਹ ਵਸਤੂ (ਪ�ਮੇਯ), ਜੋ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਪ�ਮਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸਾਧਨ (ਪ�ਮਾਣ) ਵੀ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ5 ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ ਨਹ? ਸੀ । ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮ4 ਆਏਗਾ, ਜਦ5 ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ ਨਹ? 

ਰਹੇਗੀ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਸਬੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਚੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ5 ਪਿਹਲ4 ਉਸ ਨR  ਕਦੇ ਸਬੇ ਨਹ? ਸੀ ਦੇਿਖਆ । ਉਹ ਿਜਿਗਆਸੂ ਪ�ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਬੇ ਪ�ਮੇਯ ਹੈ 

ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸਆੁਦ ਉਸ ਪ�ਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨR  ਸੇਬ ਨੰੂ ਚੱਖ ਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱਚ, ਸੇਬ ਦੇ ਸਆੁਦ ਰੂਪੀ ਪ�ਮਾ ਿਕਸੇ ਸਮH ਉਸ ਿਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਸੀ ਤ ੇ

ਿਕਸੇ ਸਮH ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਗਈ । ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ�ਮਾ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । 

ਅਸ? ਐਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹ4, ਜੋ ਐਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਜ4ਦੇ ਹਨ, ਜਦ5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹ? ਸਕਦੇ । ਪਿਰਵਾਰ4 ਦੇ ਜੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨO 4 ਨR  ਉਦ5 ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ5 ਉਨO 4 ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨO 4 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰੋਗ ਆਿਦ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨO 4 ਦੇ ਚੇਿਤਆਂ 

ਿਵੱਚ5 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਕੋਈ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ5 ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹ? ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਿਫਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਗਰ5 ਭੱੁਲ ਵੀ ਗਏ । ਇਸ ਤ5 ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜ4 ਪ�ਮਾ) ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰO4 ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਗਿਹਰਾਈ ਤ5 ਅਣਜਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ, ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜ4 ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ? 

ਅਿਧਆਤਮ-ਿਵਿਦਆ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ-ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ5, ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ 

ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਮਾ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 
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ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਵੱਲ5 ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਗਆਨ ਉਸ ਤ5 ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ? ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਿਵਤ ਹੈ 

ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਫਰ ਜਨਮ ਲਏ, ਤ4 ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਨ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰO4, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਪ�ਮਾ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਿਤ�ਗੁਣ ਤ5 ਪਰOੇ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ) ਜੋ ਬ�ਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਿਗਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਿਗਆਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਜਦ5 ਜੀਵ ਜਨਮ ਲSਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਚੱਤ ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ4 ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਨO 4 ਸੰਸਕਾਰ4 ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨਵH ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਨਵH ਕੀਤ ੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੰਸਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ]ਤ ੇਪ�ਭਾਵ ਪਾXਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ।  

--0-- 
 

 

 

ਿਚੱਤ 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਿਚੱਤ ਜ4 ਅੰਤਹਕਰਣ (अ5तःकरण) ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਨਹ? ਿਕ ਉਨO 4 ਦੇ ਵਰਣਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ । ਗੱਲ 

ਿਸਰਫ਼ ਇੰਨੀ-ਕੁ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤ ੂ ਨੰੂ ਉਨO 4 ਨR  ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੌਿਧਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਇੱਕ ਇੱਕਿਹਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਬੁੱ ਧੀ (ਅਸਿਮਤਾ), ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵੱਜ5 ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨR  ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਅਸਿਮਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਮਨ; ਜ4 ਸੁਰਿਤ, ਮਿਤ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਮਨ ਵਜ5 ਕੀਤਾ ਹੈ । 

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

ਜੇ ਅਸਿਮਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤ4 ਅਸ? ਇਨO 4 ਸਭ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਿਚੱਤ’ ਜ4 ‘ਅੰਤਹਕਰਣ’ ਆਖ ਿਦੰਦੇ ਹ4 ।  

ਅਸਿਮਤਾ ਹੈ ਤ4 ਜੜO ਜ4 ਅਚੇਤਨ (Non-conscious), ਪਰ ‘ਵੀਚਾਰ-ਰਿਹਤ ਚਤੇਨਾ’ (Thoughtless consciousness) ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ‘ਵੀਚਾਰ-ਰਿਹਤ 

ਚੇਤਨਾ’ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤ5 ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤ4 ਇਹ ਜੜO ਹੀ ਹੈ । ਸਮੁੱ ਚਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਜੜO ਵਸਤੂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹ? । ਇਸ ਜੜO ਵਸਤ ੂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਚੇਤਨ (Self-conscious) ਸਮਝਣਾ ਅਸਿਮਤਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਜੜO ਅਸਿਮਤਾ ‘ਵੀਚਾਰ-ਰਿਹਤ ਚੇਤਨਾ’ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਇਸ ਿਵੱਚ5 ‘ਅਹੰਕਾਰ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਅਹੰਕਾਰ (sense of self) ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਨਾਤਮ ਵਸਤੂ ਇਸ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪSਦੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਮS ਹ4’ । ‘ਮS ਹ4’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ‘ਮS ਹੋਰਨ4 ਤ5 ਅੱਡ ਹ4’ । ਇਹ ਦਵੈਤ 

ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ । ਅਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ5 ਹੀ ਬੁੱ ਧੀ (Intellect) ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਮਨ (Mind) ਸੰਕਲਪ (ਇੱਛਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜ (ਸਥੂਲ ਤ ੇਪੰਜ ਸੂਖਮ) ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ

ਰਾਹ? ਪ�ਾਪਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਗ�ਿਹਣ ਮਨ ਰਾਹ? ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਰਾਹ? ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਆੇਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਬੁੱ ਧੀ (Intellect) ਕਰਦੀ ਹੈ । ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ

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

ਅਸਿਮਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅੰਤਹਕਰਣ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ‘ਕਰਣ’ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਧਨ ਅੰਤਹ (अ5तः) ਿਵੱਚ (ਅੰਦਰ) ਸਿਥਤ ਹੈ, 

ਉਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੈ । ਿਜਵH ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਤਰO4 ਹੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਰਣ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮ4 ਸੀ 

ਜਦ5 ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਹ? ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਹਕਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਕਦ ੇਇਹ ਨਹ? ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਤਰO4, ਅੰਤਹਕਰਣ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਮਾ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 
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ਿਚਤ ਸੂਖਮ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਨਹ? । ਿਜਸ ਤਰO4 ਦੀ ਪ�ਮਾ ਜੀਵ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਿਚਤ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । 

ਿਚਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੀ ਿਚਤ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ (ਿਬਰਤੀ) (Form) ਹੈ । ਜਦ5 ਹੀ ਪ�ਮਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦ ੇਿਚਤ ਦੀ ਿਵ�ਤੀ (ਜ4 ਰੂਪ) ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜ ੇ

ਿਚਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪ-ਪੂਰਣ ਕਰਮ4 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ�ਮਾ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਤ4 ਿਚਤ ਵੀ ਪਾਪਮਈ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਿਚਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤ4 ਿਚਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪ�ਭੂ 

ਵਰਗਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਿਜਨਾ ਨ ਿਵਸਰੈ ਨਾਮ ੁਸ ੇਿਕਨR ਿਹਆ ॥ ਭੇਦ ੁਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਿਲ ਸ4ਈ ਜੇਿਹਆ ॥੧॥ 

(੩੯੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨਮ ਸਮH ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਨਵH ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵ4ਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (Pre-installed programs) ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਸੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਪਾਏ ਗਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵ4ਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਜਵH ਨਵH ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਮਗਰ5 ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ (Data) 

ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮ4-ਿਪਉ, ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸੰਗਤ, ਿਵਿਦਆ, ਸੰਪਰਦਾਇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਕਰਮ4 ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤ ੇਜ4ਦੇ ਹਨ । 

ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨ ਆਿਦ ਿਚੱਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ (Artificially) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਿਚੱਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜਨਮ4-ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਵੀ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ) ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਤ5 ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਇਨO 4 ਸੰਸਕਾਰ4 ਤ ੇ

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਿਚੱਤ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਠਿਹਰ ਨਹ? ਸਕਦੇ, ਹ5ਦ ਨਹ? ਰੱਖ ਸਕਦ ੇ। 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ]ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਤਰO4 ਦਾ ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਿਚੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰO4 ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭੁਾਅ ਹੋਏਗਾ ।  

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

ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਹੋ-ਿਜਹੇ ਲੋਕ4 ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਬਲੋ-ਚਾਲ ਿਕਸ ਤਰO4 ਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ4 ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਕਸ ਤਰO4 ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਿਕ ਖੱੁਲOਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਬਕੇਸੂਰ ਲੋਕ4 ਤ5 ਧਨ ਠੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 

ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਲਚੀ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਜ4 ਅਿਕ�ਤਘਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮ4-ਬਾਪ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦੋਸਤ4, ਗਵ4ਢੀਆ,ਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜ4 ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਿਕਸ ਤਰO4 ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਨਮਰ ਹੈ ਿਕ ਹੰਕਾਰੀ? ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਿਕ ਗੁਣਹੀਣ? ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਹੰਸਕ ਪਸ਼ੂ ਵ4ਗ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼4ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ 

ਹੈ?  

ਇਨO 4 ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ4 ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭੁਾਅ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ । ਦਰਸ਼ਨਕਾਰ4 ਨR  ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆ ਂ

(Forms) ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਇਨO 4 ਸਭਨ4 ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਸਮੂਹ4 ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  

 

ਿਚਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ 

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

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

ਿਵਕਲਪ, ਨ?ਦ, ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ ।   

)माण�वपय�य�वक^प#नXा मतृय: ॥ (६, समा?धपाद, योगसू!)। 

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

ਿਸਧ4ਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚਤ ਦੀਆਂ ਅਨR ਕ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ�ੰ ਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਵ�ਤੀਆਂ ਇਨO 4 ਚਾਰ ਸਮੂਹ4 (ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ, ਸਿਮ�ਤੀ ਤੇ ਨ?ਦ) ਿਵੱਚ ਆ ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । 

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

ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ 
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ਪ�ਮਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਪ�ਮਾ ਦਾ ਉਲਟ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨR  ਿਵਪਰਯਯ (�वपय�य) ਆਿਖਆ ਹੈ । ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਉਹ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਪ�ੰ ਤੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਗਆਨ ਨਹ? ਹੈ । 

�वपय�यो :मeया�ानम अतXपू)#त+ठम ॥८॥ (समा?धपाद, योगसू!)। 

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

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

ਸੱਪ ]ਥੇ ਹੈ ਨਹ? । ਿਸਰਫ਼ ਰੱਸੀ ਮੌਜਦੂ ਹੈ । ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹ? ਿਕ ਸੱਪ ਦੀ ਹ5ਦ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ? । ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਮ�ਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਚੇਤਾ) 
(memory) ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਨR  ਪਿਹਲ4 ਕਦੇ ਸੱਪ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਜ4 ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਹੰੁਦਾ, ਤ4 ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹ? ਸੀ 
ਸਕਦਾ । ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਿਦੱਸ ਰਹੀ ਵਸਤ ੂਅਤ ੇਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਸੱਪ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲSਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਹੀ ਸੱਪ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਸੀ ਨਹ? ਿਦੱਖ ਰਹੀ, ਸੱਪ ਹੀ ਿਦੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ । 
 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ4 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਧਰਮ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ-ਧਰਮ ਸਮਝ 
ਲੈਣਾ ਵੀ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ । 
 
ਬਹੁਤ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਹੋ ਰਹੇ ਆਹਤ ਨਾਦ ਨੰੂ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸਮਝ ਲSਦੇ ਹਨ । ਉਨO 4 ਦਾ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਿਮਿਥਆ-
ਿਗਆਨ ਜ4 ਭਰਮ (illusion) ਹੈ । 
 

ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਿਚਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਿਜਸ ਤਰO4 ਦਾ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਚਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰO4 ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । 

ਅਿਵਿਦਆ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ।  

ਿਵਿਦਆ ਕੀ ਹੈ? ਿਵਿਦਆ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਿਵਦ' ਧਾਤੂ ਤ5 ਬਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 'ਜਾਣਨਾ' ਜ4 'ਸਮਝਣਾ' । ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ4 ਿਗਆਨ ਹੀ ਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਿਵਿਦਆ ਦੋ ਤਰO4 ਦੀ ਹੈ: ੧. 

ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ, ਤੇ ੨. ਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ।  

ਸ਼ੌਨਕ ਜੀ ਦ ੇਪੱੁਛਣ ]ਤੇ ਉਨO 4 ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਿਗਰਾ ਜੀ ਨR  ਆਿਖਆ ਸੀ: - 

त मै स होवाच। Cवे �वCये वेWदतZये इ#त ह  म यादfहम�वदो वदि5त परा चवैापरा च॥ (४, खgड १, मुंडकोप#नषद)।  
 

ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਨR  ਿਕਹਾ, "ਬ�ਹਮਵੇਤਾਵ4 ਨR  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਿਵਿਦਆਵ4 ਜਾਣਨਯੋਗ ਹਨ - ਪਰਾ ਤੇ ਅਪਰਾ"। (੪, ਖੰਡ ੧, ਮੁੰ ਡਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ)। 
 

ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: -  

त!ापरा ऋ0वेदो यजवुjद: सामवेद: अथव�वेद: :श9ा क^पो Zयाकरणम #न\7तम छ5दो kयो#तष:म#त। अथ परा यया 

तद9रम?धग2यते॥ (५, खgड १, मुंडकोप#नषद)।  

"ਉਨO 4 ਿਵੱਚ ਿਰਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਿਸਿਖਆ, ਕਲਪ, ਿਵਆਕਰਣ, ਿਨਰੁਕਤ, ਛੰਦ ਤੇ ਜੋਿਤਸ਼ - ਇਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਿਜਸ 

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

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

अपरा Wह �वCया�वCया सा #नराकत�Zया। तC�वषये Wह �वWदते न Dकं?च�त��वतो �वWदत  याWद#त।  

(शंकर भा+य, मुंडक उप#नषद)।  
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ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਤ4 ਅਿਵਿਦਆ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਾਕਰਣ (ਖੰਡਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦ ੇਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੱਤਵ ਰੂਪ 

ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹ? ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ । (ਮੁੰ ਡਕ ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਭਾਸ਼ਯ)। 

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ4 ਦਾ ਿਨਰਾ ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 

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

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

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

 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ4 ਪੜOਨ ਦਾ ਤ4 ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੇ ਉਨO 4 ਦੇ ਉਪਦਸ਼ੇ ]ਤ ੇਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਜੁਿੜਆ ਜਾਏ । ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ4 ਸਾਨੰੂ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਆਖ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦ ੇਨਾਮ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੋਛਾ ਹੈ ।  

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

 

ਿਗਆਨੀ ਉਹ ਨਹ?, ਿਜਸ ਨR  ਿਸਰਫ਼ ਿਕਤਾਬ4 ਦਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਲੇ (Universties) 'ਿਗਆਨੀ' ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਿਦੰਦ ੇ

ਹਨ । ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੀ ਪਦਵੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ । ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਲੇ (University) ਤ5  ਜ4 ਿਕਸ ੇਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਿਦ ਤ5 'ਿਗਆਨੀ' ਦੀ 

ਿਡਗਰੀ ਜ4 ਪਦਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ�ਹਮ ਸੰਬੰਧੀ ਿਗਆਨੀ ਨਹ? ਬਣ ਜ4ਦਾ, ਬਸ਼ੇਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਗਆਨੀ ਅਖਵਾXਦਾ ਰਹੇ ।  

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

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕ ਿਚੱਤ (ਅੰਤਹਕਰਣ) ਿਵੱਚ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ? ਜ ੋਕੱੁਝ ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ । ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਹੀ ਿਸਖਾXਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨੀ ਜ4 ਪੰਿਡਤ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮ4 ਨੰੂ 

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

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

(੧੩੫੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦ5 ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮS ਿਵਿਦਆ ਨਹ? ਪੜOੀ ਤੇ ਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ, ਤ4 ਉਨO 4 ਦਾ ਭਾਵ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਤ5 ਹੀ ਹੈ: -  

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

ਅਸ? ਿਪੱਛੇ ਦੇਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਇਸ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਨੰੂ ਅਿਵਿਦਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।  



 
 

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

37 

 

अपरा Wह �वCया�वCया (शंकर भा+य, मुंडक उप#नषद)। 
 

ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰO4 ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਨੰੂ ਹੀ ਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹੀ ਿਮਿਥਆ 
ਿਗਆਨ ਜ4 ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ । ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਹ? ਕਰਾ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਪੜO ਜ4 ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਹਮ 
ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਅਿਵਿਦਆ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਥੱਤ ਿਗਆਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੈ ।  
 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕ4 ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਿਵੱਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲੱਖੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਵਆਕਰਣ, ਕੋਸ਼ 
ਆਿਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ5 ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਗਆਨ ‘ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ’ ਦੀ 
ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ, ਿਕXਿਕ ਉਸ ਨR  ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਤ4 ਨਹ? ਬਣਾਈ । ਉਸ ਨR  ਪੁਸਤਕ ਪੜOੀ ਤ4 
ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜO ਕੇ ਉਸਨR  ਦਵਾਈ ਨਹ? ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਨਹ? ਹੋ ਸਿਕਆ । ਪੁਸਤਕ ਪੜO ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੀ ਿਰਹਾ ।  
 

ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਪੜO ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਪੰਿਡਤ ਜ4 ਿਗਆਨੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੀ ਹੈ: -  
 

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ ਕਾਮ ਰੋਿਗ ਮੈਗਲੁ ਬਿਸ ਲੀਨਾ ॥  
ਿਦ�ਸਿਟ ਰੋਿਗ ਪਿਚ ਮਏੁ ਪਤੰਗਾ ॥ ਨਾਦ ਰੋਿਗ ਖਿਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ॥੧॥  
ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥ ਰੋਗ ਰਿਹਤ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
ਿਜਹਵਾ ਰੋਿਗ ਮੀਨੁ ਗ�ਿਸਆਨb  ॥ ਬਾਸਨ ਰੋਿਗ ਭਵਰੁ ਿਬਨਸਾਨb  ॥  
ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਿਤ�ਿਬਿਧ ਰੋਗ ਮਿਹ ਬਧੇ ਿਬਕਾਰਾ ॥੨॥  
ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ॥ ਰੋਗੇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ॥  
ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਰੋਗੁ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥  
ਪਾਰਬ�ਹਿਮ ਿਜਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਰੋਗਹੁ ਕਿਢ ਲਇਆ ॥  
ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਰੋਗੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥ 

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

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨR  ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼4 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: -  

अ�वCयाि मतारागCवेषा:भ#नवेशा: 7लेशा:॥ (३, साधनपाद, योगसू!)।  

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

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

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

अ#न�याशु?चद:ुखाना�मसु #न�यशु?चसखुा�मSया#त�व�Cया॥ (५, साधनपाद, योगसू!)।  

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

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

(ਜੜ) ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣਾ ਅਿਵਿਦਆ ਹੈ ।  

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

K0दश�नश7�योरेका�मतेवाि मता॥ (६, साधनपाद, योगसू!)।  

ਿਦ�ਗਦਰਸ਼ਨਸ਼ਕਤਯੋਰੇਕਾਤਮਤੇਵਾਸਿਮਤਾ ॥ (੬, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 
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ਦ�ਸ਼ਟਾ (ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ / ਦਰਸ਼ਕ) ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਭਾਸਣਾ ਅਸਿਮਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ।  

ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰO4 ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸਿਮਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ 

ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕ (ਦ�ਸ਼ਟਾ) ਹੈ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਣ ਜ4 ਔਜਾਰ ਹੈ । 

ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਔਜਾਰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਵਸਤਆੂਂ ਹਨ । ਇਨO 4 ਦੋਹ4 ਦਾ ਜੀਵ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਭਾਸਣਾ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਹੈ ।  

ਰਾਗ: - ਿਕਸੇ ਵਸਤ ੂਨੰੂ ਭੋਗ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਪ�ਤੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਸ  ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਤੇ ਉਸ ਵਸਤ ੂਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ4 ਪ�ਤੀ ਲਗਾਉ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰO4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਰਾਗ ਆਖੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ ।  

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

ਸੁਖਾਨੁਸ਼ਯੀ ਰਾਗ: ॥ (੭, ਸਾਧਨਪਾਦ, ਯੋਗਸਤੂ�)। 

ਸੁੱ ਖ ਭੋਗਣ ਿਪੱਛ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਜ ੋਉਸ ਦ ੇਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ । ਿਜਨO 4 ਵਸਤੂਆ ਂਤ ੇਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ5 ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਨO 4 ਤੇ ਉਨO 4 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਾਧਨ4 ਪ�ਤੀ ਿਤ�ਸ਼ਣਾ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਪSਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ । 

ਦਵੇਸ਼: - ਰਾਗ ਹੀ ਦਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਵਸਤੂ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਜ ੋਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਨO 4 

ਵਸਤੂਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ੇਮਨ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਨO 4 ਪ�ਤੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ ।  

द:ुखानशुयी Cवेष:॥ (८, साधनपाद, योगसू!)।  

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

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

ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼: - ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਿਲੱਖਦ ੇਹਨ: -  

 वरसवाह1 �वदषू: अ�प तथाmढ: अ:भ#नवेश:॥ (९, साधनपाद, योगसू!)।  

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

ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ (ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ) ਵੀ ਜੋ ਸਵਰਸਵਾਹੀ (ਸੁਭਾਅ ਤ5 ਵਿਹਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹ ਿਰਹਾ) ਹੈ, ਉਹ ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ 

ਹੈ ।  

ਅਿਭਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 'ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮS ਨਾ ਰਹ4' । ਇਹ ਭੈਅ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਵੀ । ਇੱਥੇ ਿਵਦਵਾਨ ਤ5 ਭਾਵ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਰੀ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ 

ਹੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹ? ਹੋਇਆ, ਸਗ5 ਇਹ ਤ4 ਜਨਮ4-ਜਨਮ4 ਤ5 ਹੀ ਿਚੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਗਦਾ ਚਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  

ਅਿਵਿਦਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਤ ੇਅਿਭਿਨਵੇਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆਨ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ । ਸ4ਖਯ ਿਵੱਚ ਇਨO 4 ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼4 ਨੰੂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

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

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

ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨO 4 ਦੀ ਯਾਦ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਜ4 

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਿਵ�ਤੀ ਜ4 ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ ।  

ਨ3ਦ 

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

ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਤ5 ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਭਾਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ ।  

ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹ?, ਜੋ ਹਮਸ਼ੇਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਜ ੇਕੋਈ ਜੀਵ ੬ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨ?ਦ ਲSਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਨO 4 ੬ ਘੰਿਟਆ ਂਦੌਰਾਨ ਉਹ  ਨ?ਦ ਤ ੇ

ਸੁਪਨR  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲ4 ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਕੱੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੂੰ ਘੀ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ 

ਮਗਰ5 ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਹ ਸੁਪਨR  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਨ?ਦ ਖੱੁਲO ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ (Cycle) ਹੈ । ਨ?ਦ 

ਖੱੁਲOਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ, ਿਫਰ ਗੂੜOੀ ਨ?ਦ, ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ, ਿਫਰ ਸੁਪਨਾ ਤ ੇਿਫਰ ਨ?ਦ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ  ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ5 ਬਾਰਬਾਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ । ਇੱਕ ੬ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਿਜਹੇ ੫ ਜ4 ੬ ਚੱਕਰ4 ਿਵੱਚ5 ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ) 

ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਹਨ: - 

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

ਇਨO 4 ਿਵੱਚ5 ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ (ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨ?ਦ) ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀਆ ਂਅਵਸਥਾਵ4 ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ5 ਹਰ ਮਨੱੁਖ, ਤ ੇਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਲੰਘਦ ੇ

ਹਨ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਲੋਕ4 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

੧. ਜਾਗਰਤ 

ਜਾਗਰਤ ਤ5 ਭਾਵ ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਜੀਵ ਨਾ ਤ4 ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਨR  ਤ5 ਰਿਹਤ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਇਹ ਭਾਵ 

ਨਹ? ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਸਗ5 ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਸ਼ਰਾਬ ਆਿਦ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਸ਼ਾ-ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 ਿਭੰਨ ਹੈ । ਇਸ ੇਪ�ਕਾਰ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਡੁੱ ਿਬਆ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ]ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਪਾਗਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ4 ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ? ਕੀ ਕਹ4ਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ4 ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

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

ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ5 ਿਨਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ5 ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਦੋਹ4 ਹਾਲਤ4 ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਤ4 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵH ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹ? ਸਕੇ । ਐਸਾ ਨਹ? ਿਕ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਣਹ5ਦ ਹੈ । ਉਹ ਵਸਤ ੂਤ4 

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

ਸਾਧਾਰਣ ਭੁਲੱਕੜ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 

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

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਨੁਭਵ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ । ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਤ4 ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

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

ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਰਾ ਝੂਠ ਹੈ । ਪਰ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਤ4 ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ । 

ਜਦ5 ਹੀ ਿਕਸ ੇਤਰO4 ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨਹ?, ਉਸ ਦਾ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ 

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

ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । 

ਜਾਗਿਦਆਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ‘ਡੇ ਡ�ੀਿਮੰਗ’ (Day Dreaming) ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ‘ਡੇ ਡ�ੀਿਮੰਗ’ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, 

ਿਜੱਥੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚਲੇ ਫੁਰਨR  ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਜ4 ਸਿਥੱਤੀ ਤ5 ਸਰੋਕਾਰਹੀਣ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਗ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੁੱ ਤਾ ਨਹ? ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਕਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 

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

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

ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਿਡਤ ਜਨ ਮਾਤੇ ਪਿੜ ਪੁਰਾਨ ॥ 

ਜੋਗੀ ਮਾਤੇ ਜੋਗ ਿਧਆਨ ॥ 

ਸੰਿਨਆਸੀ ਮਾਤੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ 

ਤਪਸੀ ਮਾਤ ੇਤਪ ਕੈ ਭੇਵ ॥੧॥ 

ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥ 

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

 

ਇੱਕ ਨR ਤਰਹੀਣ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ ੇਦ ੇਰੂਪ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤ5 ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਿਭੰਨ ਹੈ । ਇੱਕ ਬਿਹਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਦੀ 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਿਭੰਨ ਹੈ । 

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ? ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ4 ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ? ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ 

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

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ 
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ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮH ਦੋ, ਿਤੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜ4 ਇਸ ਤ5 ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਅਜੋਕਾ ਮਨb -ਿਵਿਗਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ 

। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾXਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਬੋਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਤ ੇਰਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਚੌਰਾਹੇ ‘ਤ ੇ

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

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

ਰੱੁਕਣ, (੪) ਜਾਣਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮH ਇੱਕ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਚੰਤਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 

ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮH ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਹੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮH ਇੱਕ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਦਤ ਉਸ ਸਮH ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕਾਗਰਤਾ (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਹੋਣ) ਦੀ 

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

ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਚੰਤਨ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ? ਕਰ ਪਾXਦਾ । 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ4 ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮH ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ 

ਗੁਣ ਹੈ । 

ਜਦ5 ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਜੂੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਮਨ ਿਵੱਚਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਤ4 ਇਹ 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਗਰਤ 

ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ5 ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਫਲ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰO4, ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

ਜਾਗੈ ਸੁਕਦੇਉ ਅਰੁ ਅਕੂਰੁ ॥ 

ਹਣਵੰਤੁ ਜਾਗੈ ਧਿਰ ਲੰਕੂਰੁ ॥ 

ਸੰਕਰੁ ਜਾਗੈ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥ 

ਕਿਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜਦੈੇਵ ॥੨॥ 

ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ�ਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਿਖ ਜਾਗੈ ਸਈੋ ਸਾਰੁ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਿਧਕ ਕਾਮ ॥ 

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

 

੨. ਸੁਪਨਾ 

ਨ?ਦ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹ? ]ਠ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ । ਸਤੋਗੁਣ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਤਮਗੁੋਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ 

ਤਮੋਗੁਣ, ਰਜੋਗੁਣ ਨੰੂ ਇੰਨਾ-ਕੁ ਦਬਾ ਲਏ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਰਾਹ? ਬਾਹਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤ5 ਤ4 ਰੋਕ ਲਏ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ 

ਿਕਿਰਆ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ, ਤ4 ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਇਹ ਸੂਖਮ ਿਕਿਰਆ ਮਨ ਨੰੂ ਕੱੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜਗਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਕੱੁਝ-ਕੱੁਝ ਜਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਿਮ�ਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਦ ੇ

ਸੰਸਕਾਰ4 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵ�ਤੀ ਧਾਰ ਲSਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਮੱਿਥਆ ਿਗਆਨ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਪਨR  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

੩. ਨ3ਦ 

ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ) ਤ5 ਰਿਹਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਨO 4 ਿਤੰਨ ਿਚੱਤ-ਿਵ�ਤੀਆ ਂ(ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ) 

ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ । ਿਮੱਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਚੱਤ-ਿਵ�ਤੀ ਸੁਪਨR  ( वपन, dream) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 
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ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਉਪ-ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: - 

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

ਸਾਧਾਰਣ ਨ3ਦ 

ਅਭਾਵ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਪ�ਮਾਣ, ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਤ ੇਸਿਮ�ਤੀ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਤ5 ਰਿਹਤ ਹੈ, ਨ?ਦ ਅਖਵਾXਦੀ ਹੈ । 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਯੋਗਸੂਤ� ਿਵੱਚ ਿਲੱਖਦੇ ਹਨ: - 

अभाव)�ययाल2बना व#ृत#न�Xा ॥ (१०, समा?धपाद, योगसू!)।  

ਅਭਾਵਪ�ਤਯਯਾਲੰਬਨਾ ਿਵ�ਿਤਰਿਨਦ�ਾ ॥ (੧੦, ਸਮਾਧੀਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 

ਨ?ਦ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹ? ]ਠ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ । ਿਚੱਤ ]ਤ ੇਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ]ਪਰ ਿਚੱਤ ਦੀਆ ਂਿਜਨO 4 ਿਵ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨO 4 ਿਵੱਚ ਨ?ਦ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨ?ਦ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਨ3ਦ ਦੀ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ 

ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਨ?ਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ  ਹਾਲਤ ਵੀ । ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਸਾਧਾਰਣ ਨ?ਦ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਿਕXਿਕ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ5 ਿਭੰਨ ਹੀ ਹੈ । 

ਸਾਧਾਰਣ ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਭਾਵH ਲੁਪਤ ਤ4 ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ5 ਹੀ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਜ4 ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ 

ਫ਼ੌਰਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਹ ਛੋਹਣ ਜ4 ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਹ? ਹੈ । ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਨ?ਦ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰੀ 

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

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

ਸਾਧਾਰਣ ਅਿਭਆਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਨ?ਦ ਤੇ ਨ?ਦ ਦੀ ਪ�ਲੈ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । 

੪. ਸਮਾਧੀ 

ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਧੀ ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਦਏ । ਇੱਥੇ ਮਨ (ਜ4 

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

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 

ਪਰ, ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਸਥਾਵ4 ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ5 ਬਹੁਤ ਿਭੰਨ ਹਨ । ਇਨO 4 ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ। 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

ਿਚੱਤ ਿਕਵH ਬਣਦਾ ਹੈ?  

ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਚੱਤ ਤ5 ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ 

ਿਮਲ ਕੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ ੇਿਫਰ ਿਚੱਤ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 
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ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਵੀ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । ਿਜਵH ਿਜਵH ਿਚੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਣ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਚੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਆਮ 

ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ 'ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣਾ' ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਿਚੱਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ4 ]ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਜੀਵ ਇਨO 4 ਸੰਸਕਾਰ4 ਜ4 ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

न कता� क य?चत किBचि5नयोगे ना�प चेBवर:।  

 वभावे वत�ते लोक त य काल: परायणम॥५॥ 

न काल: कालम�ये#त न काल: प[रWहयते। 

 वभावम च समासाCय न किBचद#तवत�ते॥६॥   

(=ी राम Cवारा उपदेश, सग� २५, Dकि+कंधा काgड, वा^मीDक जी र?चत रामायण)।  

 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਤ4 ਸੁਤੰਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਿਕਸੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੀ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਲ ਹੈ ।੫। ਕਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਕਾਲ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਨਹ? ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੁਭਾਅ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹ? ਕਰਦਾ ।੬।  
(ਸ�ੀ ਰਾਮ ਵੱਲ5 ਉਪਦਸ਼ੇ, ਸਰਗ ੨੫, ਿਕਸ਼ਿਕੰਧਾ ਕ4ਡ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਰਿਚਤ ਰਾਮਾਇਣ)। 

 

ਜਨਮ ਤ* ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ 

ਜਦ5 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਨਮ ਸਮH ਹੀ ਨਹ? ਬਣਦਾ, ਬਲਿਕ ਿਪੱਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ4 ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆXਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਿਕਸੀ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਵੀ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਹੰੁਦਾ । ਅਿਜਹਾ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸੱਤ ਜ4 ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਅਿਜਹੀ 

ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ੧0-੧੨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਬੱਚ ੇਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ4 ਕਾਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  

ਜਨਮ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸੰਸਕਾਰ ਜਨਮ ਤ5 ਵੀ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ 

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

ਹਨ : -  

੧. ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ, 
੨. ਮ4-ਬਾਪ ਆਿਦ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ, 
੩. ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕਰਮ4 ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ । 

 

੧. ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ) ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 

ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮH ਤਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜ4ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ5 ਉਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਸ 

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

 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ]ਤੇ ਪੈ ਜ4ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ 

ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਵੀ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤ5 ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਚੁਰਾ ਹੀ ਲਏਗਾ ।  
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ਕੋਈ ਮਹ4ਦਾਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ-ਸਿਹ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੱੁਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤ5 

ਦਾਨ ਕਰਵਾXਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ ।  

ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ? ਰਿਹੰਦ,ੇ ਸਗ5 ਇਨO 4 ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਜਨਮ4 ਿਵੱਚ ਵੀ ਪSਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮ ਉਸ 

ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ4 ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  

੨. ਮ)-ਬਾਪ ਆਿਦ ਤ* ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ 

ਕੱੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਮ4-ਿਪਉ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇ/ਮਜ਼ਹਬ/ਪੰਥ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤ5 ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮ4-ਿਪਉ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਜੀਆ ਂਨੰੂ ਜੋ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜ4 ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦ ੇਸਮH ਤ5 ਹੀ ਿਜਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਰਮ4 ਨੰੂ 

ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਸਚੋ ਵੀ ਨਹ? ਸਕਦੀ ਿਕ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਚੋਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਚੋਰੀ ਨੰੂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਹੀ ਹੋਰਨ4 ਰੋਜ਼ਗਾਰ4 ਵ4ਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਵੀ ਜਆੁਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤ4 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹ? । ਚਿਰੱਤਰਹੀਣ 

ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਿਰੱਤਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤ4 ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਨਹ? । ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੰੂ 

ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।  ਿਜਨO 4 ਲੋਕ4 ਨR  ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ4 ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਿਝਆ, ਉਨO 4 ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਪਾਰ ਤ5 ਵੱਧ ਕੇ ਕੱੁਝ ਨਹ? ਸਮਝਦੀ । ਮਿਹਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ-ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜ4 ਪ�ਬੰਧਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਤ4 ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮ-ਪ�ਚਾਰ ਨਹ? ਕਰੇਗਾ, ਿਸਰਫ਼ ਵਾਪਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ । 

੩. ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕਰਮ) ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 

ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ4 ਰਾਹ? ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਇਨO 4 ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ 'ਪ�ਮਾਣ' ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸ? ਿਪੱਛੇ ‘ਿਗਆਨ ਦੇ 

ਸਾਧਨ’ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 । ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ੇਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ 

ਕਰਮ (ਿਨਜੀ ਤਜੁਰਬੇ) 'ਸਿਮ�ਤੀ' (ਚੇਤਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਜਮOਾ ਹੰੁਦ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ ।  

ਜਦ5 ਹੀ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਦੁੱ ਧ ਉਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਤੀ 

ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਉ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਉ ਨੰੂ ‘ਰਾਗ’ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਾਗ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਪ�ਤੀ ਹੈ । ਿਕXਿਕ ਇਹ ਦੁੱ ਧ ਮ4 ਤ5 ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮ4 

ਪ�ਤੀ ਵੀ ‘ਰਾਗ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

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

(੧੩੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 
ਜੇ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮ4 ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤ4 ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੁੱ ਧ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪ�ਤੀ ਹੀ ਰਾਗ 
ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀ ਨਹ? ।  
 
ਿਜਵH-ਿਜਵH ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰਨ4 ਲੋਕ4 ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਉਨO 4 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਸਰਫ਼ ਦੁੱ ਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ 
ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । ਉਸ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵ4 ਵੱਧਦੀਆ ਂਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਉਨO 4 ਵਸਤੂਆ ਂਪ�ਤੀ  ਹੈ, ਿਜਨO 4 ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨO 4 ਪ�ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਵ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਨO 4 ਇੱਛਾਵ4 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । 
 

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

ਿਨਜੀ ਤਜੁਰਬੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤ5 ਜੀਵ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਬਣ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਸਤੂ ਜ4 ਿਵਅਕਤੀ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਰਾਗ 

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

ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼ ਜ4 ਡਰ ਆਿਦ ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ । ਿਮਿਥਆ-ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਜ4 ਰੂਪ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰO4 ਦੇ ਰਾਗ 

ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰO4 ਦ ੇਦਵੇਸ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰO4 ਦੇ ਡਰ4 ਨਾਲ ਉਹ 

ਡਰਪੋਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਚੰਗੀਆ ਂਪੁਸਤਕ4 ਪੜO ਕੇ ਉਨO 4 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਵੀਚਾਰ4 ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾ ਮਨਨ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਨਵH ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

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

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

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦ ੇਰਿਹੰਦ ੇਹਨ । ਕਰਮ ਤ5 ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ5 ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਦ ੇਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ5 

ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤ4 ਪਿਹਲ4 ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨR  ਪੈਣਗੇ । ਚੋਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਹੜਪ ਲੈਣਾ । ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁੱ ਖ 

ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੁੱ ਖ ਪ�ਤੀ ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰਾਗ ਹੈ । ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ । ਚੋਰੀ ਦ ੇਕਰਮ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਪਏ 

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

ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ: - 

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

 

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

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

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

ਉਹ ਪਿਹਲ4 ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਿਨਰਦਸ਼ੋ4 ਤ5 ਧਨ ਖੋਹ ਲSਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ4 ਨੰੂ ਧਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਹੈ ਦਾਨ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏਗਾ । ਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਗੇ । ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤ5 ਸੰਸਕਾਰ; 

ਸੰਸਕਾਰ ਤ5 ਿਫਰ ਦਾਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵ? ਲੜੀ ਤੁਰ ਪਏਗੀ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਰਾਗ ਨਹ? ਿਰਹਾ । ਚੋਰੀ ਪ�ਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।  

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

ਰੂਪੀ ਿਮੱਿਥਆਿਗਆਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਏਗਾ । ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ । ਪਿਹਲ4 ਉਹ ਦਾਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਦਾਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹ? ਕਰਦਾ, ਬਲਿਕ ਦਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਿਵਕ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ । ਇਹ ਕਰਮ ਿਕਸੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਕਰਮ-ਫਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ? ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ । ਪਿਹਲ4 ਜਦ5 ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ4 ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮS ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ4 । ਦਾਨ ਉਹ 

ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹ? ਸਮਝੇਗਾ ਿਕ ਮS ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ4 । ਦਾਨ ਤ4 ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ । ਸਭ ਕੱੁਝ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ 

ਨਹ? । ਿਫਰ ਅਸ? ਕੱੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹ4? ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਸ? ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਿਕਵH ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ4 ?  

ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਤ4 ਇੰਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ? ਪ�ਭੂ ਤ5 ਵੱਖਰੇ ਨਹ? ਹ4 । ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ? ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ4, ਉਹ ਵੀ ਪ�ਭੂ ਤ5 ਵੱਖਰਾ ਨਹ? । ਿਫਰ ਕੌਣ ਿਕਸ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਭਰੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੈ ।  
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ਪਿਹਲ4 ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਦਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਿਫਰ ਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ।  

ਸਰੀਰ ]ਤ ੇਬਾਹਰੀ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਚੰਨO  ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ4 ਖ਼ਾਸ ਤਰO4 ਦ ੇਜ4  ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਨਹ? ਆ ਜ4ਦਾ । ਤੇ, ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਤ5 ਿਬਨO 4 ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਆ ਹੀ ਨਹ? ਸਕਦਾ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦ5 ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਚੰਨO  ਧਾਰਣ ਕਰ ਲSਦੇ ਹਨ, ਤ4 ਉਨO 4 ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹ4-

ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ? ਆXਦੀ । ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਉਨO 4 ਨR  ਬਾਹਰੀ ਿਚੰਨO  ਤ4 ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਰਾਹ? ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਬਦਲਾਉ ਨਹ? ਿਲਆXਦਾ ।  

ਔਸ਼ਧੀ ਰਾਹ3 ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ 

ਔਸ਼ਧੀ ਜ4 ਨਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਡਪ�ੈੱਸ਼ਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮH ਦੀ ਆਮ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੇ ਿਡਪ�ੈੱਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤ4 ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਿਚੱਤ ਿਬਲਕੱੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਗੂੜOੀ ਨ?ਦ ਜ4 ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਜ4 ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਕ�ੋਧ ਿਚੱਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਹੈ । ਲੰਬੇ ਸਮH ਤਕ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕ�ੋਧ ]ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਿਮਉਪੈਥੀ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨO 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਸ ਿਵ�ਤੀ (ਕ�ੋਧ) ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਨੰੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੁੰ ਨ ਕਰ ਕੇ ਚੀਰ-ਫਾੜO ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਚੱਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ? ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਵੱਲ5 ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹ? ਪਹੰੁਚਾਈ ਜ4ਦੀ । ਇਸਤਰO4 ਿਚੱਤ ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੀਰ-ਫਾੜO ਤ5 ਅਣਜਾਣ ਹੀ 

ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਸੁੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਵਕਿਸ਼ਪਤ (ਪਾਗਲ) ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਿਵਕਿਸ਼ਪਤ (ਪਾਗਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

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

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਚੱਤ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਚੱਤ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ 

ਹਾਲਤ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸੱਕਣ ਤ5 ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਦੀ 

ਤੋਟ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵੱਲ5 ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ4 ਆਮ ਹੀ ਅਖਬਾਰ4 ਿਵੱਚ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ।  

ਿਚੱਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਚੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਸਿਥੱਤੀ ਜ4 ਗੁਣ ਨਹ? ਹੈ । ਬਲਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ (Artificially) 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  

ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ3 ਿਚੱਤ ਿਨਰਮਾਣ 

ਿਕਸੇ ਜੱਪ ਜ4 ਤੱਪ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾਵ4 ਵਾਲਾ ਿਚੱਤ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰ ਜ4 ਿਕਸੀ ਖ਼ਾਸ ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਿਚੰਤਾਵ4 ਤ5 

ਿਧਆਨ ਪਰOੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨਵ? ਥ4, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤ4 ਤੇ ਨਵH ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਚ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਿਨਰਮਾਣ4 ਤ5 ਉਲਟ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਹੋਇਆ ਿਨਰਮਾਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ 

ਿਕਿਰਆ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਿਨਰਿਮਤ ਿਚੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਰੂਪ ਤ5 ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਨਵ? ਵਸਤੂ ਜ4 ਨਵH ਿਚੱਤ ਵਜ5 ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਪਿਹਲ4 ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਿਮੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਿਪੱਛੇ ਅਸ? ਆਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਜਨਮ ਸਮH ਪ�ਾਪਤ ਿਚੱਤ ਨਵH ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵ4ਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (Pre-installed programs) ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਸ ੇ

ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਪਾਏ ਗਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵ4ਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਜਵH ਨਵH ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਮਗਰ5 ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ (Data) ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 
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ਮ4-ਿਪਉ, ਪਿਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸੰਗਤ, ਿਵਿਦਆ, ਸੰਪਰਦਾਇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦ ੇਕਰਮ4 ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਿਜਵH ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਿਡਸਕ (Hard 

Disk) ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੇ ਡਾਟਾ (Data) ਨੰੂ ਿਮਟਾ (Delete ਕਰ) ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰO4 ਹੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਿਹਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਿਗਆਨ ਆਿਦ ਿਚੱਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ (Artificially) ਪਾਏ ਗਏ 

ਸਨ । ਿਚੱਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜਨਮ4-ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਨੁੀਆਵੀ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ) ਿਗਆਨ ਿਚੱਤ ਤ5 ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 

ਸੰਸਕਾਰ ਹਟਾ ਿਦੱਤ ੇਜ4ਦ ੇਹਨ ।  

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਬਿਣਆ ਿਚੱਤ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਿਚੱਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਵ4 ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਸੰਸਕਾਰ ਨਹ? ਹੰੁਦੇ । 

ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਵਸਥਾਵ4 ਵੀ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੱਡ ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ]ਤ ੇ

ਪਿਹਲ4 ਤ5 ਹੀ ਪਏ ਸੰਸਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸ? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕਰ4ਗੇ ।  

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ (PERSONALITY) ਜ4 ਵੱਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਆਧਾਰ ਿਚੱਤ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਜਹਾ ਮਤਲਬ 

ਉਸ ਦ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਿਗਆਨੀ ਦ ੇਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਉ ਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਰੀਿਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹ? ਆXਦਾ, ਭਾਵH ਿਕ ਉਸ 

ਦੇ ਿਚਹਰੇ ]ਤੇ ਸਾਤਿਵਕ ਨੂਰ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ? ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਉ ਸਾਧਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ5 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।  

ਜਦ5 ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਇਹ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਹੈ । ਉਹ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮS ਫਲਾਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਜ4 ਧੀ ਹ4 । ਉਹ ਇਹ 

ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮS ਫਲਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹ4 । ਉਹ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮS ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ4 । ਉਹ ਨਹ? ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮS ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਸ਼ੇ ਦਾ 

ਨਾਗਿਰਕ ਹ4 । ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਿਜX-ਿਜX ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਕ ਤੂੰ  ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹS, ਤੂੰ  ਫਲਾਣੇ ਮ4-ਬਾਪ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹS, ਤੂੰ  ਫਲਾਣੇ 

ਪੰਥ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹS, ਤੇਰੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ  ਇਸ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹS, ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕੱੁਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ, ਤ4 ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਮS ਫਲਾਣੇ ਮ4-ਬਾਪ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹ4, ਮS ਫਲਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹ4, ਮS 

ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹ4, ਮS ਫਲਾਣੇ ਪੰਥ ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹ4, ਆਿਦ ਆਿਦ ।  

ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੱਤ-ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਮS  ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ? ਹ4 । ਮS ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜ4 ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨO ਆ ਹੋਇਆ ਨਹ? ਹ4 । ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਮS ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਔਰਤ ਤ5 ਪੈਦਾ ਨਹ? ਹੋਇਆ । ਮS ਪੈਦਾ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਮS ਮਰਦਾ ਨਹ? ।  

ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ, ਪੰਥ ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਨੰੂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ, ਪੰਥ ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਕਰ ਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਅੱਜ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ5 ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹ? ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਜਦ5 ਇਹ ਨਹ? ਰਹੇਗਾ ।  

ਹੱਡ-ਮਾਸ-ਲਹੂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ । ਉਹ ਜੋ ਛੁੱ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ4 ਨੰੂ ਿਦੱਖਦਾ ਨਹ?, ਉਹ ਜੋ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਨਹ?, ਉਹ ਜੋ ਕਦੇ 

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

ਗ5ਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  
ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ॥ ਪ�ਾਤਮਾ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ ॥ ਨਾ ਇਸ ੁਦੂਖੁ ਨਹੀ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥  
ਨਾ ਇਹੁ ਿਬਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥ ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥  
ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਤੁ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥  
ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨg  ਜੋਗੁ ॥੨॥  
ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ ॥ ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ॥  
ਪਾਪ ਪੰੁਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ ॥੩॥  
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ਤੀਿਨ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਿਤ ਉਪਾਇਆ ॥ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ ॥  
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਦਇਆਲ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ॥  
ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਿਲ ਬਿਲ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੨੧॥  
(੮੬੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।  

 

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

--0-- 
 

 

ਸਮਾਧੀ 
ਿਪੱਛਲੇ ਸਿਫ਼ਆਂ ]ਤੇ ਅਸ? ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲੱਖੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: - 

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

ਇਨO 4 ਿਵੱਚ5 ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ4 ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ4 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 ਅਵਸਥਾਵ4 ਜ4 ਪੜਾਵ4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ4ਗੇ । ਸਮਾਧੀ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ4 ਜ4 ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਪੜO ਜ4 

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 ਇੰਨR  ਪੜਾਅ ਜ4 ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਕਵH ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ5 ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਬਆਨ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ4 ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਵੀ 

ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਕX ਨਹ? ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨ?ਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹ4 । ਿਫਰ, ਸਮਾਧੀ 

ਦੀਆ ਂਇੰਨੀਆ ਂਅਵਸਥਾਵ4 ਜ4 ਪੜਾਵ4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਿਕX ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ? 

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 'ਜਾਗਰਤ' ਿਚੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜ4 ਪੜਾਅ ਨਹ? ਹੈ, ਸਗ5 ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ । ਅਸ? ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ 

ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਤ4 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 ਰੱਖ4ਗੇ? 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, ਦੋਹ4 ਹਾਲਤ4 ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਤ4 

ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨO 4 ਦੋਹ4 ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਇੱਥ5 ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਉਹ ਨਾ ਤ4 ਪੂਰੀ ਤਰO4 ਜਾਿਗਆ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰO4 ਸੁੱ ਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੱਧ-ਜਾਗੇ ਜ4 ਅੱਧ-ਸੁੱ ਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 
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ਇਸ ਤਰO4 ਿ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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ5 ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਗੂੜOੀ ਨ?ਦ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਣ ]ਤ ੇਵੀ ਨਹ? ]ਠਦਾ । ਕਈ 

ਤ4 ਇੰਨੀ ਗੂੜOੀ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਸ5ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨO 4 ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ]ਠਦੇ ਹਨ । ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ4 ‘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 । 

ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਸੁਪਨR  ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ4 ਜ4 ਿਕਸਮ4 ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਸੁਪਨR  ਅਿਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਮH ਤਕ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦ ੇ

ਹਨ । ਕਈ ਸੁਪਨR  ਐਸੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮH ਲਈ ਹੀ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਫਰ ਭੱੁਲ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤ5 ਉਲਟ,  ਬਹੁਤੇ ਸੁਪਨR  ਅਿਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਗ ਖੁਲOਦੇ 

ਸਾਰ ਹੀ ਭੱੁਲ ਜ4ਦੇ ਹਨ । 

ਿਜਵH ਜਾਗਰਤ, ਨ?ਦ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਜ4 ਿਕਸਮ4 ਹਨ, ਉਵH ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਹਨ । ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਗਰਤ, ਨ?ਦ 

ਤੇ ਸੁਪਨR  ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਨO 4 ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਵ4ਗ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਇਨO 4 ਿਤੰਨ 

ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਇਨO 4 ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਮਾਿਹਰ4 ਨR  ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕ4 ਿਲੱਖੀਆ ਂਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5 , ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਸੱਧ ਮਨb ਿਵਿਗਆਨੀ  ਿਸਗਮੰਡ ਫ਼ਰਾਇਡ (Sigmund 

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

ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨO 4 ਿਤੰਨ (ਜਾਗਰਤ, ਨ?ਦ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਦੀਆ)ਂ ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਇਨO 4 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 ਇਨO 4 ਿਤੰਨ (ਜਾਗਰਤ, ਨ?ਦ ਤੇ ਸੁਪਨR  

ਦੀਆ)ਂ ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਸ? ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਉਹ ਇਨO 4 ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਿਨਜੀ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ? ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨO 4 ਬਾਰੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ4 ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ? ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ 

ਿਕ ਸੁਪਨR  ਿਕX ਆXਦੇ ਹਨ ਜ4 ਸੁਪਨR  ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ । 

ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਤ4 ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਿਲੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਿਚੱਤ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ (ਸਮਾਧੀ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਜਨO 4 ਨR  ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ? ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤ5 ਰਿਹਤ ਕੋਈ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਿਲਖਤ ਪੜO ਕੇ ਜ4 ਿਕਸ ੇਅਨੁਭਵਹੀਣ 

ਿਵਅਕਤੀ ਤ5 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰੁਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ5 ਪਿਹਲੀ-ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਿਕਸ ਅਵਸਥਾ ਜ4 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 ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ4 ਤ5 ਬੱਚਣ ਲਈ ਵੀ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ । 

ਜਦ5 ਮS ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹ4 ਹ4, ਤ4 ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ‘ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ’ (ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ) ਦੇਣ ਤ5 ਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਿਗਆਨ ਤ4 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 ਜ4 ਮਨਨ ਕਰਨ ਤ5 

ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਿਕਸੀ ਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਿਜਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਿਕਸੇ ਪਾਗਲ ਜ4 ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਏ ਵ4ਗ ਿਵਵਹਾਰ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਿਕਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਦੁੱ ਖ ਜ4 ਡਰ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤ5 ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ 
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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 ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਿਚੱਟੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮH ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱੁਝ ਭੱੁਲ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹ? 

ਰਿਹੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ4 ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾXਿਦਆ ਂਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਕੱੁਝ ਪਤਾ ਨਹ? ਚਲਦਾ, ਿਕXਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵਸਥਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ 

‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨb ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨb ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਅੰਡਰਗਰਾcਡ 

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਜ4ਦ ੇਹਨ, ਿਕXਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਿਦ�ਸ਼ (ਟ�ੇਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੜੀਆਂ) ਨੰੂ ਤੱਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ4 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, ਜ4 ਉਨO 4 ਦੀ ਹ5ਦ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ । ਇੱਥੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤ5 ਭਾਵ ਉਹ ਸਥੂਲ ਜ4 ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਆਿਦ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਵੀਚਾਰ ਜ4 ਮਨਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਿਵਸ਼ੇ ਹੱਟ ਜ4ਦੇ ਹਨ । 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚੱਤ ਅਨR ਕ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਿਪੱਛੇ ਦੜੌਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ]ਤ ੇਿਟਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਪ�ਤੀ ਉਸਦੀ ਿਖੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਤ4 ਉਹ 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜਦ5 ਇਹ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ? ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖ ਸਕਦ ੇਹ4 । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰO4 ਿਟਕ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾ ਰਿਹਣ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਨੰੂ ਯੋਗ ਵੀ 

ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ? ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ । ਿਜਵH ਅਸ? ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਮੰਨR  ਹਨ, ਉਵH ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ4 ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਗਣ ਿਲਆ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰO4 ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਜ4 ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ? ਸਮਝੀ ਜ4ਦੀ । ਿਜੱਥ5 ਤਕ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ4 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤ5 ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨO 4 ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 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 ਜ4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏ । ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ4 ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 

ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਿਕ ਪੜOਨ ਜ4 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ । 

ਸਮਾਧੀ ਿਕਵE ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਅਸ? ਿਚੱਤ ਦੀਆ ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਇੰਨO 4 ਿਵ�ਤੀਆ ਂਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਦ5 ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਯੋਗ ਸੂਤ� ਿਵੱਚ 

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

योगिBच�तविृ�त#नरोध: ॥ (२, समा?धपाद, योगसू!)। 

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

ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਜੜੁਨਾ’ । ਿਚੱਤ ਦਾ ਹੋਰਨ4 ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਜ4 ਿਵ�ਤੀਆਂ ਤ5 ਹੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ । 

ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨR  ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਿਨਰੋਧ’ ਜ4 ‘ਿਚੱਤਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ’ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨR  ‘ਿਚੱਤ ਦਾ ਨਾ ਚਲਣਾ’ ਆਿਖਆ ਹੈ: - 

ਮੇਰਾ ਿਚਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥੧॥ 

(੧੧੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਿਚੱਤ ਹੁਣ (ਇਧਰ-ਉਧਰ) ਚੱਲਦਾ ਨਹ? ਤ ੇਮਨ ਪੰਗੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਜ4 ਿ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 ਜਗOਾ ਿਟੱਕ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਰੱੁਕ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ, ਿਚੱਤ ਦਾ ਨਾ ਚਲਣਾ, ਜ4 ਮਨ ਦਾ ਰੱੁਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਜ4 ਸਮਾਧੀ ਹੈ । 

ਪਰ, ਿਵ�ਤੀਆ ਂਅਨR ਕ ਹਨ । ਇਸ ਤਰO4 ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆ ਂਤ4 ਰੱੁਕ ਜ4ਦੀਆ ਂਹਨ ,ਪਰ ਕੱੁਝ ਨਹ? ਵੀ ਰੱੁਕਦੀਆਂ । ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਰੱੁਕ ਤ4 ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੱੁਝ ਿਵ�ਤੀਆ ਂ

ਨਾ ਰੱੁਕਣ ਕਾਰਣ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਅਵਸਥਾਵ4 ਹੋ ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਅਵਸਥਾਵ4 ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪੜਾਵ4 ਜ4 ਅਵਸਥਾਵ4 

ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ4ਦਾ 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 ਵੱਖਰੇਵ4 ਇੰਨ4 ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਕ ਇਸ ਵਖਰੇਵH ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ । 

ਜਦ5 ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਨਹ? ਰੁਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤ4 ਉਹ ਅਵਸਥਾ ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ’ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤ4 

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 ਨR  योगिBच�तविृ�त#नरोध: (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 ਅਵਸਥਾਵ4 ਹਨ ‘ਯੋਗ’ ਦੀਆਂ । ਇਹ 

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

ਿਚੱਤ ਿਵ�ਤੀ ਤ5 ਭਾਵ ਿਚੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਿਜX-ਿਜX ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਚੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ 

ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ । ਜਦ5 ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ5 ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹੱਟ ਜ4ਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ4 ਿਚੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਜ4 ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ 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 ਜ4 ਦਆੁਰ ਹਨ । ਇਹ ਦਆੁਰ ਹਨ, ਦੋ ਅੱਖ4, ਦੋ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਦੇ ਦੋ ਛਦੇ 

(ਨਾਸ4), ਮੂੰ ਹ, ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ, ਤੇ ਗੁਦਾ ਦਆੁਰ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਨ{  ਦਆੁਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲOਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜੁੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  

ਿਚੱਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ? ਿਚੱਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ4 ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨO 4 ਚਾਰੇ ਅੰਗ4 ਸਮੇਤ ਿਚੱਤ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਸਤ ੂ

ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਅੱਖ4 ਨਾਲ, ਜ4 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 ਤਰO4 ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨ4 ਸਥੂਲ ਅੰਗ4 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 ਖੱੁਲOਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਿਸਰਾ ਬੰਦ ਵਰਗਾ 

ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।  
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ਜਦ5 ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਉਸ ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਤ5 ਵੀ ਪ�ੱ ਤਖ ਖੱੁਲO ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਿਨਰਗੁਣ (ਿਤ�ਗੁਣ ਅਤੀਤ) ਬ�ਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜਾ ਖੱੁਲOਦੀ ਹੈ । 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਿਨਰਗੁਣ (ਿਤ�ਗੁਣ ਅਤੀਤ) ਬ�ਹਮ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲOਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਆਰ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਦਸਵ4 ਦੁਆਰ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 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॥ 

(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 ਅਨR 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 ਜ4 ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦਸਮਦਆੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਆਤਮਾ 

ਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੋਹ4 ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ-ਸਮਾਧੀ ਦਸਮਦਆੁਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ ੇਦਸਮ ਦਆੁਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਸਮ ਦਆੁਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਆਉ, ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ: - 

੧. ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਜਦ5 ਿਧਆਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਆਕਾਰ ਜ4 ਰੂਪ (ਧਯੇਯ) ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੰਗੀ ਤਰO4 ਜਾਣ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ’ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸਲਈ, ‘ਸੰਪਰਿਗਆਤ’ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰO4 ਜਾਿਣਆ ਹੋਇਆ ।  

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਕHਦਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ੇ ਉਸ ਲਈ ਗੌਣ ਹੰੁਦੇ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਿਫਰ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਹ5ਦ 

ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜ ੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਵੀ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਉਨO 4 ਸਭ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ ਿਵੱਚ5 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ ੇ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਵੱਜੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । 
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ਜਦ5 ਮਨ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਮੁੱ ਢ ਤ5 ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਏ, ਤ4 ਉਹ ਇੱਕਾਗਰਤਾ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਵੀ ਪਰOੇ ਿਨਕਲ ਜ4ਦਾ 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 ਸ਼ਬਦ4 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਗਵਾਨ । ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗOਾ ਨਹ? ਹੈ । 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ 

ਸੰਮੋਹਨ ਜਦ5 ਆਪਣੇ-ਆਪ ]ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ (Self-Hynotism) ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਣਾ (ਿਕਸੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਜ4 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਕਦ-ੇਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਵੀ ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, ‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨb ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਸਵੈ-ਸੰਮੋਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ5 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਹੀ ਅਿਜਹੀ 

ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨb ਿਸਸ’ (High Way Hypnosis) ਬਾਰੇ ਅਸ? ਿਪੱਛੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 । ਅਸ? ਦੱਸ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ-ਚਾਲਕ (Driver) ਦਾ ਿਚੱਤ ਇੱਕ 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੜਕ ]ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਿਚੱਟੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮH ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱੁਝ ਭੱੁਲ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇੱਥ5 

ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹ? ਰਿਹੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ4 ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾXਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ 

। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਕੱੁਝ ਪਤਾ ਨਹ? ਚਲਦਾ, ਿਕXਿਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ‘ਹਾਈ-

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

‘ਹਾਈ-ਵੇਅ ਿਹਪਨb ਿ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 ਜ4 ਵਸਤੂ ਆਿਦ ]ਤੇ ਿਟਕਾਇਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਧਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ5 ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਜ4 

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 ਜ4 ਜੰਤਰ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ5 ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ (Word) ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ4 (Spellings) ]ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਿਬਲਕੁਲ Xਝ ਹੀ 

ਹੈ, ਿਜਵH ਿਕਸੇ ਮੂਰਤੀ ਜ4 ਤਸਵੀਰ ]ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਟਕਾਉਣਾ । ਦੋਹ4 ਹਾਲਤ4 ਿ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 ਜ4 ਮਰੂਤੀ, ਮੰਤਰ, ਤੰਤਰ, ਜ4 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�ੰ ਥ4 ਿਵੱਚ ਿਵਤਰਕਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥੂਲ ਿਵਸ਼ ੇ
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(ਸ਼ਬਦ/ਆਵਾਜ਼, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਤੇ ਗੰਧ) ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਿਜਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਿਚਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਨ ਜੰਤ� ਮੈ ਨ ਤੰਤ� ਮ ੈਨ ਮੰਤ� ਬਿਸ ਆਵਈ ॥ 

ਪੁਰਾਨ ਔ ਕੁਰਾਨ ਨR ਿਤ ਨR ਿ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 ॥ 

(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, ਿਜਨO 4 ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨO 4 ਅਸੰਖ ਵਸਤਆੂਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਦੌਰਾਨ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੰਖ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਬਣ 

ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨO 4 ਸਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ4 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 ਜ4 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�, ਜ4 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 ਤਰO4 ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜ4 ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦ ੇ

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ (ਜ4 ਬੰਦ ਅੱਖ4 ਨਾਲ ਵੀ) ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਿਮ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਸ ਆਿਕ�ਤੀ (ਮੂਰਤੀ ਜ4 ਤਸਵੀਰ) ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਿਚੱਤ ਆਪਣੀ 

ਿਵ�ਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲSਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ (ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ) ਵਰਤੇ ਜ4ਦ ੇ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 । ਇਨO 4 ‘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 ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਿਤੰਨ ਭਾਵਨਾਵ4 ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਿਤੰਨ ਭਾਵਨਾਵ4 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 । ਇਸਤਰO4, ‘ਗੁਰੂ’ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਿਤੰਨ ਭਾਵਨਾਵ4 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ੧. ਗੁਰੂ (ਸ਼ਬਦ), ੨. ਗੁਰੂ (ਅਰਥ), ਤੇ ੩ ਗੁਰੂ (ਿਗਆਨ)। ਇਨO 4 ਿਤੰਨ4 ਭਾਵਨਾਵ4 ਤ5 ਿਮਲਵH ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ ਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਗੁਰੂ’ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਵਰਿਤਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ5 ਸਾਨੰੂ ਿਗਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ ਇਹ ਵੀ ਤ4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ 

ਸਾਨੰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਗੁਰੂ’ ਤ4 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 ਤ4 ਯਾਦ ਨਹ? 

ਿਰਹਾ ਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ (ਗੁਰੂ) ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਿਰਹਾ ਿਕ ‘ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਿਦ, ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ’ । ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ  ਿਕਸੇ ਗ�ੰ ਥ ਦੀ 

ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਤ4 ਯਾਦ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਅਰਥ ਉਸਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
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ਜਦ5 ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ‘ਸ਼ਬਦ’, ‘ਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਿਗਆਨ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤ4 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, ਤ4 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), ਇਨO 4 ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼4  ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ5 ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ, ਤ4 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 ਭਾਵH ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਲਫ਼ਜ਼) ਦੀ ਹ5ਦ ਨਹ? 

ਰਿਹੰਦੀ, ਪਰ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । 

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 ਜ4 ਮੂਰਤੀ ਆਿਦ (ਧਯੇਯ)  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜ4 ਮੂਰਤੀ ਦ ੇ

ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਿਵ�ਤੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ5 ਜਦ5 ਉਹ ਉਸ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੌਜਦੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮH ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 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 ਤਰO4 ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਚੱਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਪਈ 

ਧਯੇਯ ਵਸਤ ੂਦ ੇਆਕਾਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰO4 ਯਾਦ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ4ਦਾ 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, ਬ4ਸੁਰੀ ਆਿਦ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿਕਸੀ ਪ�ਚਿਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਉਨO 4 ਨੰੂ ਕਲਗ਼ੀ ਤ5 ਿਬਨO 4 ਦੇਖ 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 ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਜਦ5 ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ 

ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਦ ੋਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲਾ ਤ4 ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਾਮਿਸਕ ਸੰਸਕਾਰ4 ਦਾ ਉਦ ੇਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 

ਸਾਤਿਵਕ ਸੰਸਕਾਰ4 ਦਾ ਉਦ ੇਹੋ ਜਾਏ । ਤਾਮਿਸਕ ਸੰਸਕਾਰ4 ਦੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਡਰਾਵਣੇ ਆਕਾਰ ਿਦਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ ਤੇ ਸਾਤਿਵਕ ਸੰਸਕਾਰ4 ਦ ੇਉਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼4ਤ ਰੂਪ ਜ4 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 ਨਵ4 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 ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ5, 

ਪੁਰਾਣ4 ਿ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 । ਪੁਰਾਣ4 ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਕਾਲਪਿਨਕ ਮੂਰਤੀ (ਜ4 ਆਕਾਰ) ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਜ 

ਲSਦਾ 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 ਪੁਰਾਣ4 ਿਵੱਚ ਿਚੱਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਜ4 ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵਾਸਦੁੇਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ4 ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ 

ਸਾਧਕ ਇਸ ਿਚੱਤਰ ਜ4 ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ (ਅੱਖ4 ਬੰਦ ਕਰਕੇ) ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ 

ਪੁਰਾਣਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ (ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਜ4 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 ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਰੂਪ ਿਸਰਜ 

ਲSਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ।  
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ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜ4 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 ਲSਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨO 4 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 ਿਬਨO 4 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 ਿਚੱਤਰ4 ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਨਹ? ਿਮਲਦਾ । ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋ ਜ4ਦਾ 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 ਜ4ਦੀ ਹੈ । 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜ4 ਰੂਪ ਆਿਦ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤ ੂਸਾਧਕ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜ4ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਕ ਸੁਪਨR  ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਹ? ਸਮਝ ਸਕਦਾ । ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਸੁਪਨR  

ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਆਖ-ਆਖ ਕੇ ਲੋਕ4 ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ 

ਦੇਵਤਾ ਜ4 ਗੁਰੂ ਨR  ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਲਾਈ-ਲੱਗ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜ4ਦੇ 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 ਉਨO 4 ਨR  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 । ਿਕXਿਕ 

ਿ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 ਜ4 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, ਤ4 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 ਜ4 ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਪ�ਮਾ ਤ5 ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜ4ਦਾ 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, ਤ4 ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ । 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨR  ਿ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 ਨR  ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੱੁਟਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਿਕਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਹ4, ਜੇ ਉਹ 

ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ4 ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨR  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 ਲSਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੰੂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤ4 ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹ? । ਉਸ ਨR  ਿ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 ਉਨO 4 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 ਉਨO 4 ਨR  ]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 ਉਨO 4 ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਏ । ਪੰਿਡਤ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਬਾਲ 

(ਗੁਰੂ) ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਜੀ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਾਥੀ ਜ4 ਘੋੜ ੇ]ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ4ਦੇ, ਿਜੱਥ ੇਬਾਲ (ਗੁਰੂ) ਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਹੋਰਨ4 ਬਾਲਕ4 ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ।  
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ਉਨO 4 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 ਜ4 ਤਸਵੀਰ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦਖੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਥ ੇਤ4 ਇੱਕ ਪ�ਤੱਖ ਚੱਲਦਾ ਿਫਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਨO 4 ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ੇਆਨੰਦ ਮਾਣਦ ੇਹਨ । ਸ�ੀ ਿਸ਼ਵਦੱਤ ਜੀ ਨR  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 ਆXਦੀ ਹੈ, ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹ? । 

ਜਦ5 ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ]ਪਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਵਸਥਾ, ਿਜਵH ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ, ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਤ4 ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ । 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨR  ਪ�ਭੂ ਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਪ�ਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗ4 ਦੇ ਜੀXਦ ੇਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਖੇ 

ਸਕੇ: - 

ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜੇ ਗੋਿਬੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥ 

ਅਪਨR  ਭਗਤ ਪਿਰ ਕੀ ਪ�ਿਤਪਾਲ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜOੇ 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 ਜ4 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 ਜ4 ਤਸਵੀਰ ਆਿਦ) ਹੀ 

ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ]ਚੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜ4ਦੀ ਹੈ ।  

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਿਕ�ਤੀ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ4 (ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ ਤੇ ਿਪ�ਥਵੀ) ਦਾ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਵਿਕ�ਤੀ ਤ5 ਭਾਵ 

ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਜ4 ਵਸਤ ੂਹੈ, ਜੋ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤੱਤ ਜ4 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 ਇਨO 4 ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ4 ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਨO 4 ਦ ੇਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹਨ, ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲSਦ ੇਹਨ ।  ਸਥੂਲ-ਭੂਤ4 ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਿਜਨO 4 ਨੰੂ ਤਨਮਾਤ�ਾ 

ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 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 । 

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

‘ਨR ਿਤ ਨR ਿ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 ਜ4 ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਰਾਹ? ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਿਰਹਾ 

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

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

‘ਨR ਿਤ’ ‘ਨR ਿਤ’ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਹੋਰ ]ਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪSਦਾ ਹੈ । 

 

 

ਅੰਤਰਮੁਖ ਸਮਾਧੀ 
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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 । 

ਿਕਸੇ ਆਕਾਰ ਜ4 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਤੰਨ 

ਤਰO4 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 ਜ4 ਰੂਪ, ਮੰਤ�, ਤੰਤ�, ਜ4 ਜੰਤ� ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ 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 ਜ4 ਰੂਪ ਆਿਦ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ 

ਰਿਹ ਜਾਏ, ਤ4 ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਜ4ਦਾ 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 ਭਟਕਾXਦ ੇ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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਿਕ�ਤੀ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ4 (ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ ਤ ੇਿਪ�ਥਵੀ) ਦਾ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ 

ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਇਨO 4 ਿਵਅਕਤ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ4 ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਨO 4 ਦੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ (ਤਨਮਾਤ�ਾਵ4) ਹਨ, ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲSਦੇ ਹਨ ।  ਉਹ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲSਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ । 
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ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸਾਧਕ ਨR  ਜ ੋਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰਮੁਖ 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਥੂਲ-ਭੂਤ ਪ�ੱ ਤਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨO 4 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 ਕHਦਰ 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 

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, ਤ4 ਆਪਣੀ 

ਪਿਹਚਾਣ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਜ5 ਨਹ?, ਬਲਿਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਜ5 ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਧਯੇਯ ਵਸਤੂ ਜ4 ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ4 ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਜ4 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 ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮS ‘ਮਨ’ ਨਹ? ਹ4, ਬਲਿਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਣ ਜ4 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 । ਿਜਵH ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ

ਅਸ? ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰੂ ਬੰਦ (switch Off) ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ4, ਉਵH ਹੀ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬੰਦ (Disconnect) ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਿਕ ਬੇਅਰਥ ਦ ੇਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਨਾ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ । 

ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਆਰੰਿਭਕ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਬਾਅਦ ਸਾਧਕ ਿਜX ਿਜX ਹੋਰ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਤਰਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਤਜੁਰਬੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹ? ਲਗਾ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ]ਚਤਮ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਜ4 ਿਦਵਯ (ਿਦੱਬ, 

Divine) ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਜਾਗਿਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਦਾ ਰਹੇ, ਤ4 ਉਸਦੀਆ ਂਸਭ ਸੂਖਮ ਜ4 

ਿਦਵਯ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਗਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਖੂਮ ਜ4 ਿਦਵਯ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੱੁਖ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ4ਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਿਦੱਬ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਿਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ5 ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਇਧਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 

ਿਜਸਨੰੂ ‘ਅਪਰ-ਵੈਰਾਗ’ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨR  ਇਸ ਨੰੂ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਆਿਖਆ ਹੈ ।  

 

K+टान=ु�वक�वषय�वत+ृण य वशीकारसं�ा वरैा0यम॥  

(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 ਅੱਖ4 ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਨR 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 ਤ4 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 ਅੱਖ4 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 ਕੰਨ4 ਦੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸੂਖਮ (ਿਦੱਬ) ਆਵਾਜ਼4 ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ: - 

ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤ ੁਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 

(੯੧੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

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

(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 ਇਨO 4 ਿਦੱਬ ਆਵਾਜ਼4 ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਤੀ 
ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੱੁਚ 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 ਨR  ਿਵਰਾਟ ਪੁਰਖ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਿਵਰਾਟ ਆਰਤੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ: -  
 

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦ ੁਦੀਪਕ ਬਨR  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 ਨR  ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ 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 ਜ4ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਥਾਲ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ 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 ਜ4 
ਮਿਹਜ਼ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਨਹ? । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੀਵੇ ਵਰਤੇ ਜ4ਦੇ 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 ਜ4 ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਨਹ? । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ 
ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਤੋੀ ਰੱਖੇ ਜ4ਦੇ 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 ਝੁਲਾXਦਾ 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 ਫੱੁਲ4 ਦੀ ਵਰਤ5 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਹੋ 
ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੀ ਫੱੁਲ4 ਵਜ5 ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ5 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਫੱੁਲ ਤੇ ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੋਵH 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 ਨR  ਇੱਕ ਿਵਰਾਟ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਿਜਵH ਿਵਰਾਟ ਦੀ ਆਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਮਲਯ 
ਪਰਬਤ ਤ5 ਆ ਰਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ,ੂ ਹਵਾ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਿਦ ਅਸਲੀ  ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਿਵ-ਉਡਾਰੀ ਜ4 ਕਾਿਵ-ਕਲਪਨਾ ਨਹ?, ਉਵH ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਿਵ-
ਉਡਾਰੀ ਜ4 ਕਾਿਵ-ਕਲਪਨਾ ਨਹ? । ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਏਗਾ ਿਕ ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਤ5 ਆ ਰਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬ,ੂ ਹਵਾ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਿਦ ਤ4 
ਅਸਲੀ ਵਸਤਆੂਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਮਿਹਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਿਵ ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ।  
 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨR  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 
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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॥ 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਬੱਤ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨR  ਦਸਮ ਸਥਾਨ (ਦਸਮ ਦਆੁਰ), ਜੋਿਤ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਤੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਦਾ ਜੋ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨO 4 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 ਭਾਗ4 ਵਾਲੇ ਿਜਨO 4 ਸਾਧਕ4 ਨR  ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਨO 4 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 ਮਹ4ਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਿਤਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥  
(੨੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦੀ ਹ5ਦ ਤ5 ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਨO 4 ਨR  ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਨਹ? ਸੁਿਣਆ; ਿਬਲਕੁਲ ਉਵH ਹੀ, ਿਜਵH ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹ5ਦ ਤ5 ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, 
ਿਜਨO 4 ਨR  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹ5ਦ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਨਹ? ਕੀਤਾ । ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨO 4 ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮ4 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 ਦੋਹ4 ਕੰਨ4 ਿਵੱਚ Xਗਲ4 ਪਾ ਕੇ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਕੰਨ4 
ਿਵੱਚ Xਗਲ4 ਪਾ ਕੇ ਜ ੋਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ, ਬਲਿਕ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕੰਨ4 ਿਵੱਚ 
Xਗਲ4 ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਤ4 ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਤ4 ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ-ਅਿਭਆਸ ਦੀ ।  
 
ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ 

 

ਿਜਵH ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ (ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖ4, ਜੀਭ, ਤੇ ਨੱਕ) ਹਨ, ਉਵH ਹੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ (ਸੂਖਮ ਕੰਨ, ਸੂਖਮ 
ਚਮੜੀ, ਸਖੂਮ ਅੱਖ4, ਸੂਖਮ ਜੀਭ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਨੱਕ) ਹਨ। ਇਨO 4 ਨੰੂ ਹੀ ਿਦੱਬ ਕੰਨ, ਿਦੱਬ ਚਮੜੀ, ਿਦੱਬ ਅੱਖ4, ਿਦੱਬ ਜੀਭ, ਤੇ ਿਦੱਬ ਨੱਕ ਵੀ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਿਜਵH ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਿਵਸ਼ੇ (ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਤੇ ਗੰਧ) ਹਨ, ਉਵH 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 । ਇਨO 4 ਨੰੂ ਹੀ ਿਦੱਬ ਸ਼ਬਦ, ਿਦੱਬ 
ਸਪਰਸ਼, ਿਦੱਬ ਰੂਪ, ਿਦੱਬ ਰਸ, ਤੇ ਿਦੱਬ ਗੰਧ ਆਖ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਜ4 ਿਦੱਬ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਜ4 ਿਦੱਬ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । 
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ਸੂਖਮ ਕੰਨ ਜਦ5 ਜਾਗਿਰਤ ਹੋ ਜ4ਦ ੇਹਨ, ਤ4 ਸਾਧਕ ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼4 ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼4 ਜ4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜ ੋ
ਸਾਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਕੰਨ4 ਨਾਲ ਨਹ? ਸੁਣ ਸਕਦਾ ।  
 

ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਜ4 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॥  
(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 ਬੀਣ4 ॥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 ਸਾਧਕ4 ਨR  ਦੱਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਉਨO 4 ਆਵਾਜ਼4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਮੀ ਨਯਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਨR  ਇਨO 4 ਦੱਸ ਆਵਾਜ਼4 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। 
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ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੰੂ ਇਨO 4 ਦੱਸ ਆਵਾਜ਼4 ਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲ5 ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: - 

੧. ਭ�ਮਰ-ਗੰੁਜਾਰ (ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼), 
੨. ਸੰਖ, 
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 ਜ4 ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਸੂਖਮ ਜ4 ਿ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 ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਸਥੂਲ ਵਸਤ ੂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਕXਿਕ 

ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨR  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 ਜ4 ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਗੰੂਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮH ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਦੂਰ ]ਡ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਤ4 ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਤ4 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 ਇਨO 4 ਦੱਸ ਆਵਾਜ਼4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਪੰਜ ਆਵਾਜ਼4 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸੰਖ, 
੨. ਿਮ�ਦੰਗ, 
੩. ਿਕੰਗੁਰੀ, 
੪. ਮੁਰਲੀ, ਤ ੇ

੫. ਵੀਣਾ । 
 

ਇਨO 4 ਹੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ4 ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ: - 
 

੧. ਭ�ਮਰ-ਗੰੁਜਾਰ, 
੨. ਹਵਾ ਭਰੀ ਨਲਕੀ ਦੀ ਧੁਨੀ, 
੩. ਘੰਟਾ, 
੪. ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਗਰਜ, ਤ ੇ

੫. ਮੇਘ ਦੀ ਗਰਜ । 

ਇਨO 4 ਸੂਖਮ ਧੁਨਾਤਿਮਕ ਸ਼ਬਦ4 ਜ4 ਆਵਾਜ਼4 ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੰਜ ਵਰਗ4 ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ: - 
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੧. ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼4 ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 
੨. ਚਮੜ ੇਨਾਲ ਮੜO ੇਹੋਏ (ਢੋਲ, ਤਬਲਾ, ਿਮ�ਦੰਗ ਆਿਦ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 
੩. ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ਼, ਿਜਵH ਘੰਟਾ, ਛੈਣੇ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 
੪. ਅੰਦਰ5 ਖੋਖਲੇ ਸਾਜ਼4 ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਿਜਨO 4 ‘ਚ5 ਤਾਲ ਆਿਦ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵH ਘੜਾ ਆਿਦ 

੫. ਫੂਕ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼4 (ਬੰਸਰੀ, ਸ਼ਿਹਨਾਈ ਆਿਦ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ । 
 

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)। 
 

ਿਜਵH ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਸਤਆੂਂ ਦ ੇਨਾਦ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹ? ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਵH ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਸਸੂ ਹੰੁਦ ੇਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ4 ਦੀ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹ? ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨR  ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆ ਂ‘ਅਸੰਖ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਿਲਆ ਹੈ : -  
 

ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਸੰਖ ਸੁਣ ਹੋਏ ਹੈਰਾਣੈ ॥ 
(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧੩, ਪਉੜੀ ੪)।  

 
ਇਨO 4 ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ4 ਜ4 ਆਵਾਜ਼4 ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਵਰਗ4 ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਦੱਸ ਵਰਗ4 ਿਵੱਚ , ਜ4 ਇਨO 4 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 ਵ4ਗ ਵਰਣ4 
(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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜਦ5 ਇਨO 4 ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ4 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ ਹੀ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 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)। 
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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)। 
 

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)। 
 

ਸ4ਿਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ੁਜਿਪ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
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(੬੧੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਿਰ ਪੂਰੇ ॥ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥  
(੬੨੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਗਲ ਮਨb ਰਥ ਪੂਰੇ ॥ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੧॥  
(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 ਤ4 ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥  
(੭੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਿਦਨb  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)। 
 

ਸ4ਿਤ 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 ॥  
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(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 ॥  
(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)। 
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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)। 
 

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 ਘਨR ਰੇ ਰਾਮ ॥  
(੭੭੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨR 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 ॥  
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(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॥  
(੧੩੫੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਬਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਬੀਣ4 ॥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 ਲSਦਾ ਹੈ, ਜਦ5 ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ]ਤਰਦਾ ਹੈ । 
 

‘ਅਨਾਹਤ’ ਤ* ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਆਹਤ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ । ਜਦ5 ਦ ੋਜ4 ਦ ੋਤ5 ਵੱਧ ਵਸਤੂਆ ਂਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜ4 ਟਕਰਾਇਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡ ੇਕੰਨ4 ਤੱਕ 
ਪੱੁਜਦੀ ਹੈ । ਸਾਡ ੇਕੰਨ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੰੁਚਾXਦ ੇਹਨ । ਇਸ ਨੰੂ ਅਸ? ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਆਖਦ ੇਹ4 । 
 

ਹਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਜ ੋਅਸ? ਸੁਣਦੇ ਹ4, ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਜ4 ‘ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ’ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਜਦ5 ਅਸ? ਬੋਲਦ ੇਹ4, 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 ਸਥਾਨ4 ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਣ 
ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਜ4 ‘ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ’ ਹੈ । 
 

ਆਹਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ‘ਅਨਾਹਤ’ ਹੈ । ਉਹ ਧੁਨਾਤਿਮਕ ਸ਼ਬਦ, ਜ ੋਿਕਸੇ ਦੋ ਜ4 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 ਜ4 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 ਿਚੰਨO  ਰੱਿਖਆ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ੋਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ: - ॐ । ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਣਵ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਓਮ’ ਜ4 ਅਓਮ (अउम) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਲੱਖ ਜ4 ਉਚਾਰ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ 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 ਿਚੰਨO  ਇਸੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਇਹ ਉਅੰਕਾਰ ਧੁਨੀ ਵਰਣਾਤਿਮਕ ਨਹ? ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਅਦਵੈਤ ਦਾ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ੧ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨR  ਉਸ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦ ੇਿਚੰਨO  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 ਪਿਹਲ4 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 ਭਗਤ4 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)। 
 

ਿਜਵH ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕੰਨ-ਫਾੜੂ ਸ਼ੋਰ ਿਵੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਥੂਲ ਿਵੱਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਿਜਵH ਸਾਧਾਰਣ 
ਮਨੱੁਖ ਕੰਨ-ਫਾੜੂ ਸ਼ੋਰ ਤ5 ਬੱਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਆਨੰਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
ਇਕ4ਤ ਿਵੱਚ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ4ਤ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਅਨੁਭਵੀ ਸਾਧਕ ਜਦ5 ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪSਦਾ ਹੈ, ਤ4 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 ।  
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ਿ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 । 
 

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 ਨੀਸਾਨR  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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 
 

ਅਹੰਕਾਰ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਯੋਗਸੂਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ ]ਤੇ ‘ਆਨੰਦਾਨੁਗਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ’ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 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 ਤ4 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? । 
 

नान5दा:भZयि7तमु�ि7त#न�ध�म��वात॥ (सू! ७०, अ'याय ५, सांSय दश�न)। 
 

ਭਾਵ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹ?, ਿਕXਿਕ (ਅਿਜਹਾ ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ) ਧਰਮ ਨਹ? । (ਸੂਤ� ੭੦, ਅਿਧਆਇ ੫, ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ)। 
 

ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਿਜਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ/ਧਰਮ ਨਹ? ਹੈ, ਤ4 ਿ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 ਕਰਵਾXਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰਾ ਹੈ’ । ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ ੇਹੋਰਨ4 

ਜੀਵ4 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 ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਵੀਚਾਰ’ (Thought) ਉਸ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤ ੇਉਹ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ5 

ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਬੁੱ ਧੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਣ ਜ4 ਔਜਾਰ (Tool / Device) ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਔਜਾਰ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਰਾ ਿਵਿਦਆ ਜ4 ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਿਵਿਦਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

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

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਵH 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 ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਨR  ‘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? । 
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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)। 
 

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 ਜ4ਦਾ 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ਉਹ ‘ਨR ਿਤ’ ‘ਨR ਿਤ’ (ਅਰਥਾਤ ‘ਇਹ ਨਹ? ਹੈ’, ‘ਇਹ ਨਹ? ਹੈ’) ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਤ4 ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਤ5 ‘ਅਨੁਮਾਨ’ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ]ਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 
। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹ? ਰੱੁਕ ਕੇ ਰਿਹ ਜ4ਦਾ, 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਤ4 

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

ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਤ4 ਅਜ ੇਵੀ 'ਿਵਿਕ�ਤੀ' ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ 'ਨR ਿਤ ਨR ਿ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, ਤ4 ਿ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 
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ਸਾਧਕ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਵH ਸਾਧਕ ਅਹੰਕਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀਚਾਰ ਤ5 ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਵH 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 । 

ਅਸਿਮਤਾ ਜੀਵ ਦ ੇਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤ5 ਸੂਖਮ ਜ4 ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੀਵ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ5 ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੱਤਵ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ੂਜ4 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 ਜ4 ਿ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 ਵਜOਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਸਿਮਤਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਭ 

ਤ5 ਨR 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 ਸਮH ਜੋ ਪ�ਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਤ5 ਿਨਕਲਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ]ਤੇ ਪSਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਹ ਹੀ 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਪ�ਿਤਿਬੰਿਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮH ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨR ਰੇ ਿਹੱਸ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ । ਚੰਦਰਮਾ ਤ5 ਿਜਹੜਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨR 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 ਤ4 ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ । 

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

ਇਸੇਤਰO4, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵ4ਗ 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 

ਜ4 ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ5 ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਜ ੋਪ�ਕਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤ5 ਨR 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 । ਿਜX-ਿਜX ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਤਮੋਗੁਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤ5 ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਿਦਆ-ਂਪਹੰੁਚਿਦਆਂ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਸਾਧਕ ਿਜX-ਿਜX ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਵH-ਉਵH ਹੀ ਉਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦ ੇਨR ੜ ੇਹੰੁਦਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਸਮH 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 ਂ

ਅਵਸਥਾਵ4 ਨੰੂ ਦੇਖੇ, ਤ4 ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮਾਧੀ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਮੰਿਜ਼ਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲSਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਨਵH ਕਰਮ4 ਤ ੇਸੰਸਕਾਰ4 ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵH 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਸਿਥੱਤੀ 

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

ਜ4ਦਾ 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 ਜ4ਦਾ 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 । 

ਨR ਿਤ ਨR ਿਤ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧਕ ਜਦ5 ਅਸਿਮਤਾ-ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ5 ਪਿਹਲ4 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 
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ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨR  ਪੁਰਸ਼-ਿਖਆਤੀ ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ4 ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ, ਮਨੱੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਬਹੁਤ ]ਪਰ ]ਠ ਜ4ਦਾ ਹੈ, 

ਹਾਲ4ਿਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ4 ਨੰੂ ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਮਨੱੁਖ ਰੂਪ ਹੀ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ ।  

ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਮੂਲ-ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਪ�ਧਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤਮੋਗੁਣ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਉਸ ਮਹ4ਿਗਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣ 

ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤਮੋਗੁਣ, ਜ ੋਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ4 ਨੰੂ ਿਗਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੀ ਿਲਜਾXਦਾ ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹ4ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਉਪਸਿਥੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਰਾਵਟ ਤ5 ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮਹ4ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਸੇਿਵਕਾ (ਦਾਸੀ) ਬਣ ਕੇ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

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

ਬਹੁਤ ਵੀਚਾਰਵਾਨ4 ਨR  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 ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੀ ਵਸਤ ੂਵ4ਗ ਹੀ 

ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲਾ ਮਹ4ਿਗਆਨੀ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਜਾਣ ਚੁੱ ਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਿਨਰੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਸ਼4ਤ 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, ਤ4 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 ਤਰO4 ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

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

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਤ5 ਪਿਹਲ4 ਤਕ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹ? ਹੰੁਦਾ । ਵੀਚਾਰ ਭੂਮੀ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲSਦਾ 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 ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭ4ਤ-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 ਪSਦਾ 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 ਲSਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਹੰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ 
ਨਹ? ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪSਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਜ ੋਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਹਚਾਣ ਜ ੋਉਸ ਨR  ਕਈ ਸਾਲ4 ਤ5 ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨR  ਸਾਲ4 ਤ5 ਿਜਸ ਨੰੂ 'ਮS' ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ4 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 ਜ4 ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਤੀ ਮੋਹ ਨਹ? ਰੱਖਦਾ । ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੱੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਜ4 ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ4 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 ਪਿਹਚਾਨ4 ॥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)। 
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ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਬਦਲਾਉ ਆXਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ’ ਵ4ਗ ਨਹ?, ਬਲਿਕ ‘ਇੱਕ ਨਵH ਇਨਸਾਨ’ ਵ4ਗ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।  
 
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨੰੂ ੫੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਨO 4 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮ4-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ 
ਿਰਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਮ4-ਬਾਪ ਤ ੇਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਹ? ਹਨ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਮ4-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤ4 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 ‘ਮS’ ਸਮਝਦਾ 
ਿਰਹਾ, ਉਹ ਤ4 ਪੱਥਰ ਵ4ਗ ਜੜO ਵਸਤ ੂਹੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਿਵੱਚ ‘ਮS’ ਤ4 ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹ4 ।  
 

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 ਤ4 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 ‘ਨR ਿਤ’ ‘ਨR ਿਤ’ (ਅਰਥਾਤ ‘ਇਹ ਨਹ? ਹੈ’, ‘ਇਹ ਨਹ? ਹੈ’) ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਤ4 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 । ਇਨO 4 ਘਰ4 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 ਘਰ4 ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਘਰ4 ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ4 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 ਘਰ4 ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸਮ-

ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਆੁਰ ]ਤੇ ਸਿਥੱਤ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸੁੰ ਦਰ ਮਿਹਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤ4 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, ਜ4 ਿਫਰ 

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

ਸਥੂਲ ਭੂਤ4 ਦਾ, ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਸੂਖਮ ਭੂਤ4 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 ਜ4ਦਾ 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, ਜ4 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, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਜ4 ਿਸਰਫ਼ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹ? ਹੰੁਦੀ, ਪਰ ਜਦ5 ਇਸ ਦਾ ਸੰਯੋਗ 

ਿਕਸੇ ਿਚੱਤ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਸੱਧ4ਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਿਚੱਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣਾ ਨਹ? । ਇਸ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੰੂ 'ਿਸ਼ਵ' ਵੀ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਕXਿਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਸਰਫ਼ 'ਸ਼ਕਤੀ' ਵੀ ਆਖ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 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 ਿਵਦਵਾਨ4 ਵੱਲ5 ਕੀਤਾ ਜ4ਦਾ 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨO 4 ਨR  ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸ? ਕੇਵਲ 

ਇਨO 4 ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਿਚੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹ4 ਿ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 ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਮੂਲ-ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਦਾ ਜ ੇਿਕਸੀ ਿਵਸ਼ ੇਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਉਹ ਅਸਿਮਤਾ ਤ ੇਅਹੰਕਾਰ ਤ5 ਥੱਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਤਨਮਾਤ�ਾ ਜ4 

ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ਾ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜ4, ਿਜਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਪੁਰਸ਼ (ਆਤਮਾ) ਦਾ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਿਚੱਤ ਰਾਹ? ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 

ਹੈ, ਹਾਲ4ਿਕ ਉਹ ਸਰੂਪਪ�ਿਤਸ਼ਿਠਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹ? ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰO4 ਿਵਵੇਕਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਤ ਦੇ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਣ4 ਦੀ 

ਸਾਮਯ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ4ਿਕ ਿਚੱਤ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ4 ਦਾ ਸਾਮਯ ਪਿਰਣਾਮ ਤ4 ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਤ ੇ

ਅਪਵਰਗ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਮਗਰ5 ਉਨO 4 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 ਜ4 ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਇਨO 4 ਅਰਥ4 ਿ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 ਆXਦੀ 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 ॥ 

ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸ ੁਮਾਟੀ ॥ 
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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’ (‘ਮS ਹ4’, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤ5 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ) 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ‘ਇੱਕ’ ਜ4 ‘ਅਦਵੈਤ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਸਭ ਸਥੂਲ ਤ ੇਸੂਖਮ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਉਸ ‘ਇੱਕ’ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਹੋ ਜ4ਦਾ 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 ਅਨR ਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹ?, ਉਹ ਿਸਫਰ (Zero) ਹੈ । ਸੰਸਿਕ�ਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੂਨਯ (शू5य) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੂਨਯ (शू5य) 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 ਨg  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 ਨb  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 सव� #नरोधा ि5नबvज: 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨR  ਸਥਲੂ ਸਰੀਰ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਜ4 ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । 

ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿ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 ਨR  ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ? ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਿਬਆਨ ਵੀ ਿਕਵH ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁੰ ਨ ਜ4 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 ਨR  ਜ4 ਤ4 ਜਾਗਿਦਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ4 ਸੁਪਨਾ 

ਦੇਖਿਦਆਂ । ਉਹ ਨ?ਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨ?ਦ ਆਈ ਜ4 ਨਹ? । ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ 

ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤ4 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 ਜ4 ਸੁਪਨR  
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ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਪਰO ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਅਿਜਹੀ ਨਹ?, ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਵ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਜਾਗਰਤ, ਨ?ਦ ਜ4 ਸੁਪਨR  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ5 ਪਰO ੇਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ 

ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਕ, ਜੋ ਭ4ਵH ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ । 

ਇਸੇ ਨੰੂ ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ 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 ਿਤੰਨ4 ਗੁਣ4 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 । ਿਜਨO 4 ਨR  ਐਸਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨO 4 ਨR  ਅਿਜਹਾ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨO 4 ਨR  ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ‘ਪ�ਤੱਖ’ 

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

ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਹਰਮੁਖ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੀ ਪ�ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰO4 ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਮS ਆਤਮਾ ਹ4’ । ਇਹ ਸਿਥੱਤੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ ੋਇਸ ਨੰੂ ‘ਨR ਿਤ ਨR ਿਤ’ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤ4 ਨਹ? ਹੰੁਦੀ । ਇਹ ‘ਨR ਿਤ ਨR ਿਤ’ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਦ ਤਕ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਆਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹ? ਸਕਦੀ । ਜਦ5 ਤਕ ‘ਨR ਿਤ ਨR ਿ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 ‘ਨR ਿਤ ਨR ਿਤ’ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹ? ਰਿਹੰਦਾ । ਇਹ ਹੀ ਿਨਜ ਘਰ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ । 
 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਿਕ ‘ਮS ਆਤਮਾ ਹ4’ । ਜੋ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ4 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । ‘ਨR ਿਤ ਨR ਿਤ’ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵ�ਤੀ ਸੀ, ਜ ੋਹੁਣ ਨਹ? ਰਹੀ । ਆਤਮਾ 

‘ਨR ਿਤ ਨR ਿਤ’ ਨਹ? ਆਖੇਗੀ । 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਚੱਤ ]ਤੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈ ਜ4ਦ ੇਹਨ, ਹਾਲ4ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਚੱਤ ਹੀ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਚੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਨਮ ਸਮH ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਚੱਤ ਤ5 ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਅਸ? ਪਿਹਲ4 ਇਹ 

ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ (PERSONALITY) ਜ4 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 ਪਿਹਲ4 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 ਗੁਣ4 ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪSਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਹਨ: - ਸੱਿਚਦਾਨੰਦ (सिcचदान5द), 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 ਜੜO 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 

ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹ4ਿਗਆਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਿਹਜ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਿਜਵH ਨ?ਦ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੀਵ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਵH ਹੀ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੀਵ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ 

ਵੀ ‘ਚੌਥਾ ਪਦ’ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ4ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ5 ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 
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ਿ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 ਤੁਠR  ॥ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਮਿਨ ਵੁਠR  ॥ 
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 ਜੀਵ4 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 इ#त 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 ਮੌਜੂਦ 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ�ਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਚੱਤ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਜ4ਦਾ 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 ॥ 

ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਿਨ ਨਾਹੀ ਸਿਤਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਿਨਰੰਤਿਰ ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥ 

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

(੩੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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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 ਜ4 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 ਜ4 ਵਧੀਆ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਰਹਾਉ । (ਉਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬਰਸਾਤ, ਸਮੁੰ ਦਰ, ਧੱੁਪ ਤੇ ਛ4 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 ਫੁਰਨR  ਨਹ? ]ਠਦੇ । ]ਥੇ ਦੁਈ-ਦਵੈਤ ਨਹ? ਹੈ ।੧। 
]ਥੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਨਹ? ਹੈ । ]ਥੇ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵ4 (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 ਪਰO,ੇ 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 ਮS ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤ5 ਬਿਲਹਾਰ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸਿਤਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲ ਕੇ 
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
 

ਸਿਹਜ ਤ5 ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ‘ਿਬਨO 4 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 ਨR  ਿਕਹਾ ਸੀ: - 

#न:संगो#नि+-योअ:स �व ंव)काशो#नरंजन:। 

अयमेव Wह ते बधं: समा?धमन#ुत+ठ:स॥ 

(१५, गु\7ता�मानभुव )करण, अ+टाव- गीता)। 
 

ਭਾਵ, ਤੂੰ  ਿਨਸੰਗ ਹS, ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆ ਹS, ਖ਼ੁਦ ਤ5 ਹੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ (ਿਨਰੰਜਨ) ਹS । ਇਨO 4 ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਤੂੰ  ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ (ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼) 

ਕਰਦਾ ਹS, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ । 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱੁਝ ਨਹ? ਹੈ । ਿਜਵH ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਭੂ ਉਵH ਹੀ ਕਰਵਾXਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ4 ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤ4 ਜੀਵ ਪ�ਭੂ 

ਭਗਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜ4ਦਾ 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 ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ-ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ4ਦੇ 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॥ 
(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)। 
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ਿ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 ਅਪੁਨR  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 ਵ4ਗ 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 ॥ 

ਜੈਸੇ ਕਿਨਕ ਕਲਾ ਿਚਤੁ ਮ4ਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲੇ ਕੰੁਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਿਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ॥ 

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

ਮੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦਆੁਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥ 
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ਪ4ਚ 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 ਜ4 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 ਬੈਸਨb  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 ਬਸੈਨb  ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 

(੨੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ? ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ ਹ4 ਿਕ ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹ?, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ੬ ਘੰਟ ੇ

ਦੀ ਨ?ਦ ਲSਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਨO 4 ੬ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ  ਨ?ਦ ਤੇ ਸੁਪਨR  ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਹਲ4 ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 

ਕੱੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੂੰ ਘੀ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਮਗਰ5 ਉਹ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ ਿਵੱਚ ਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਹ ਸੁਪਨR  ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ5 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ 

ਨ?ਦ ਖੱੁਲO ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ (Cycle) ਹੈ । ਨ?ਦ ਖੱੁਲOਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਕੱਚੀ ਨ?ਦ, ਿਫਰ ਗੂੜOੀ 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 ਜ4 ੬ ਚੱਕਰ4 ਿ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, ਜ4 ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਤ5 ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ-ਸਮਾਧੀ, ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵਾਪਸ ਿਵਵੇਕ-ਿਖਆਤੀ ਜ4 ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਵਾਪਸ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜ4ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਧਕ ਨ?ਦ ਜ4 ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਵ4ਗ ਿਵਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹਾਲ4ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਵੀ ਪੱੁਜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ4 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 ਜ4ਦਾ 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) ।  

ਉਹ ਪਾਪ-ਪੰੁਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤ5 ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਦੁੱ ਖ ਤੇ ਸੁੱ ਖ ਉਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਸੋਨਾ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਿਜਹੇ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਐਸੀ 

ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹ? ਹੰੁਦੀ ।  ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਵੀਚਾਰਵਾਨ4 ਨR  ਕਈ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ? ਪSਦਾ । 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਉਸ ਮਹ4ਿਗਆਨੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ।  
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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, ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮਝਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ5 ਉਹ ਨਾਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਿਲੰਗ, 

ਜ4 ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਿਦ ਦੇ ਭੇਦ ਤ5 ਰਿਹਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਨO 4 ਸਭ ਭਗਤ4 ਤ ੇ ਸੰਤ4 ਦ ੇ ਿਚੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜਨO 4 ਨR  ਸੰਸਾਰ ਦ ੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ5 ਪ�ਭੂ-ਭਗਤੀ ਵੱਲ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਚੀ ਿਦਖਾਈ ਹੈ । 

ਮਹ4ਿਰਸ਼ੀਆਂ 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 ਜਾਨg  ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ�ਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥ (੩੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ) । 

ਸਾਧਾਰਣ ਕਵੀਆ ਂਤ ੇਲੇਖਕ4 ਦ ੇਵਚਨ ਿਜਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜ4 ਉਚਾਰੇ ਜ4ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂਆ ਂਤ ੇਮਹ4ਿਰਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਵਚਨ 

ਉਦ5 ਉਚਾਰੇ ਜ4 ਿਲਖੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ, ਜਦ5 ਉਹ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 

--0-- 

ਆਖ਼ਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ 

 

ਤਰO4-ਤਰO4 ਦੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਡਰ4 ਕਾਰਣ ਜੀਵ ਕਈ ਤਰO4 ਦੀਆਂ ਪ�ਿਵ�ਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਧਾਰਿਮਕ ਕਰਮ4 ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।  

 

ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਦ ੇਸਾਧਨ (ਪ�ਮਾਣ) ਕਈ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ । ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸੁਣ 
ਕੇ ਸਾਧਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਮਨਨ (ਵੀਚਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਦੀ 
ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਤ5 ਪ�ਾਪਤ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਿਗਆਨ ਹੈ । 
 

ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸੰਸਾਰੀ ਦੋਸਤ4, ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਦਨੁੀਆਵੀ ਤੇ ਿਦੱਬ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਪ�ਤੀ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਖੱਚ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । ਸ�ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਤ5 
ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ5 ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਕਿਹ ]ਠਦੇ ਹਨ: -  
 

7व धना#न 7व :म!ाEण 7व मे �वषयद यव: ।  

7व शा !म 7वच �व�ानम यदा मे ग:लता  पहृा॥२॥ (२, अ'याय १४, शां#त चत+ुटय )करण, अ+टाव- गीता)।  

 

ਜਦ5 ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਗਲ਼ ਗਈ (ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ), ਤ4 (ਹੁਣ) ਮਰੇੇ ਲਈ ਧਨ ਆਿਦ ਿਕੱਥ?ੇ ਿਮੱਤਰ ਿਕੱਥ?ੇ ਿਵਸ਼ੇ (-ਿਵਕਾਰ) ਰੂਪੀ ਡਾਕੂ ਿਕੱਥ?ੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਿਕੱਥੇ? ਤ,ੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਕੱਥ?ੇ (੨, ਅਿਧਆਏ ੧੪, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)। 
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ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਦ5 ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਿਤ�ਗੁਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਬਧੋ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਤ�ਗੁਣ ਪ�ਤੀ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਖ਼ਤਮ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 
 

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

 

�व�ाते साw9प\ुषे परमा�म#न चेBवरे।  

न ैराBये बधं मो9 ेच न ?चतंा म7ुतये मम॥३॥  

(३, अ'याय १४, शां#त चतु+टय )करण, अ+टाव- गीता)।  

 

ਸਾਕਸ਼ੀ-ਪੁਰਖ (ਆਤਮਾ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤ5 ਬਾਅਦ, ਮS ਆਸ਼ਾਹੀਣ ਤ ੇਬੰਧਨ ਤ5 ਮੁਕਤ ਹ4 । ਇਸਲਈ ਮSਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 
ਨਹ? । (੩, ਅਿਧਆਏ ੧੪, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)। 
 

ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ । ਜਦ5 ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹ? ਰਿਹੰਦੀ, ਤ4 ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹ? ਰਿਹੰਦਾ । ਿਨਰਭਉ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 
ਿਵੱਚ ਜੁਿੜਆ ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਿਨਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲSਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ 
(੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 
ਿਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਿਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥   
(੭੧੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 

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