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ਭੂਿਮਕਾ

ਸੂਆਂ ਨਾਲ ਸ/ਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ./
ਪਮਾਣ, ਪਿਵਤੀ, ਿਚੱ ਤ, ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ, ਸੰ ਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰ ਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਮ8 ਕਈ ਵਾਰ ਿਜਿਗਆਸੂ
ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹ' ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਫਰ, ਲੋ ੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸ/ਭ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਤ/ ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੀ ਇਸ ਤ- ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ।
ਇਹ ਈ-ਬੁੱ ਕ (E-BOOK) ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ- ਇਨ./ ਿਵਿਸ਼ਆਂ
ਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ
ਗ-ਅਲੱਗ ਸਮB ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱ ਝ ਵੀਚਾਰ/ ਦਾ ਹੀ ਿਲੱਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ।
ਪਰਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ- ਪੇਸ਼ ਨਹ' ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ
ਰੇ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਯਤਨਸ਼ੀ ਿਜਿਗਆਸੂ ਭ/ਵB ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਵੀਚਾਰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਪਰਦਾ
ਸੰ ਪਰਦਾਵ/ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ' ।
ਸ/ਖਯ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ/ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਿਮਤਾ ਤ- ਵੱ ਖਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸੇ
ਤਰ./, ਸੰ ਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭੇਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਚਾਰ ਭੇਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਿਵਵੇਕ
ਿਖਆਤੀ ਇਨ./ ਚਾਰ/ ਤ- ਵੱ ਖਰੀ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲ/ਿਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਵੀ ਸੰ ਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਹੈ । ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ
ਅਸੰ ਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਜ/ ਿਨਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮ8 ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੀ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ, ਭ/ਵB ਿਕ ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ
ਖ ਖ ਵਰਣਨ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਚੱ ਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ/ ਿਵੱ ਚ- ਨ'ਦ ਤੇ ਸੁਪਨ7 ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹ' ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਕDਿਕ ਆਮ ਲੋ ਕ ਇਨ./ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਪਮਾਣ/
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ- ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੇ ਖ/ ਆਿਦ
ਿਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।
ਿਚੱ ਤ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕDਿਕ ਇਹ ‘ਸਮਾਧੀ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਜ/ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮ8 ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਪਚੱਿਲਤ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ
ਅ
ਦਾ
ਦੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ/
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਨਜੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮ8 ਿਵਵੇ
ਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਵ
ਅਵਸਥਾਵ/ ਮੰ ਨਦਾ ਹ/ । ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸ/ਝੇ ਕਰ/ਗਾ ।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੋ ੜ ਹੋਈ, ਤ/ ਉਨ./
ਮੇਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱ ਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਅਿਜ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸ/ਝੀ
ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
‘ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ’ ਇਹ ਈ-ਬੁੱ ਕ, ‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ । ਪਭੂ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੋਈ, ਤ/ ਇਸ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਲਖਤ/ ਵੀ ਪਾਠਕ/ ਨਾਲ ਸ/ਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥
(੭੩੯, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)।
ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਇੰ ਨ-ਿਬੰ ਨ ਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਤ- ਪਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਗਆਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ./ ਲਫ਼ਜ਼/ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨ-ਿਬੰ ਨ ਿਬਆਨ ਨਹ'
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਿਜਨ./ ਨ7 ਇਹ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ, ਉਨ./ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੀ ਨਹ' ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਪਾਪਤ ਨਹ' ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ. ਜ/ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ
ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ (‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ - ੧
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ਨਹ' ਜਾਣ ਸਕਦੇ । ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ, ਤ/ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ । ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ/ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣ ਲ8 ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ.ਦ-ੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣ, ਤ/ ਵੀ ਉਹ ਨਹ' ਜਾਣ ਸਕਦੇ ।
यथातथोपदे शेन कृताथ: सव बु मान।
आजीवमप िजासु: पर त! वमुहय#त ॥
(१, अ'याय १५, तवोपदे श )करण, अ+टाव- गीता)।
ਸੱ ਤਵ-ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਥੋੜ-ੇ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜ/ਦਾ ਹੈ । ਅਸੱ ਤਵ ਬੁੱ ਧੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਮੋਹਗਸਤ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ । (੧, ਅਿਧਆਏ ੧੫, ਤੱ ਤਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਕਰਣ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ)।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ । ਅਿਭਆਸੀ-ਜਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ./ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਮ8ਨੰ ੂ ਿਖਮਾ ਕਰਨ । ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਜਿਗਆਸੂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ
ਸਕੇ, ਤ/ ਮ8 ਇਸ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝ/ਗਾ ।
ਧੰ ਨਵਾਦ ।
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