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ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤਵੱਜੋ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ
ਰਾਈਸ ਲੇ ਕ, ਿਵਸਕਾਨਿਸਨ
ਅਪੈਲ 2, 2014 (ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ)
ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰੂ ਸਨ. ਇਹ ਇਕ
ਵੱਡਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਨ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇਸ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਿਵਚ
ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਿਲਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ ਇਸ ਿਦਨ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਅਲੱ ਗ ਸੀ.
ਇਹਨਾਂ ਪਮਾਣਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮ ਦੱਸਣ ਜਾ
ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ, 2 ਅਪੈਲ ਦਾ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ 2 ਅਪੈਲ 1948 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ
ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, [ਿਜਸ ਨਾਲ ] ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ
ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਆਈਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ
ਸਦੀਵੀ ਉਨਾਂ ਿਸ਼ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੌਤ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਭੌਿਤਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਮਰਦਾ। ਇਕ
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ
ਇੰਤਜਾਮ ਇਸ ਬਿਹਮੰਡ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ
ਂ ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਦ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀ ਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਅਸੀ ਂ ਿਜਨੀ ਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਿਲਜਾਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ "ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਤ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾ list ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਈ ਵਾਰ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਸਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਿਕਥੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਆਪਸ ਿਵਚ ਲੜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਇਕ, ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂ ਘਰ
ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਦਨ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀ।ਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਸਰੂਪ
ਿਵਚ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਸ ਤ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਿਜਨਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ
ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ ਇਹ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਿਦਨ ਹੈ ਜਦ
ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਮਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੇ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ
ਿਜਓ ਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਪਰ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ
ਨਹੀ ਂ ਿਗਆ।
ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ। ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਸ਼ੇਖ ਕਤਬੂਦੀਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ

ਕਤਬੂਦੀਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਦੀਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਚੇ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਵਾਏ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
"ਪੁੱਤਰ, ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸਰੀਰ ਿਤਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤ ਦੀਿਖਆ ਲੈ ਆਓ।
ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਿਪਤਾਜੀ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮ ਬਹੁਤ ਿਵਅਸਤ ਹਾਂ, ਮ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ – ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ
ਸਮਾਂ ਹੈ." ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਉਸ ਸਮੇ ਹੋਣਗੇ?” ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਅਣਸੁਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਇਕ ਿਦਨ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਾਬੂਤ ਿਵਚ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸਰ ਮੁੰਨਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਲੈ ਣ ਦਾ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ
ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਿਗਆ, ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱ ਗਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦੀਿਖਆ ਦੇ ਿਦਉ." ਫਰੀਦ ਨੇ ਿਕਹਾ
"ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤ ਿਜਆਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ. ਉਹ
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਸਨ. ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੂ ੰ ਆਉਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ.
ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖੋਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.
ਬੇਸ਼ਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਿਖਆ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਸਿਕਆ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ, "ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਿਖਆ ਿਦਉ।" ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕੂਤਬੂਦੀਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਦੀਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਿਸਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵਸਾ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਰਾਹੀ ਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਖਮ ਤ ਸੂਖਮ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਥੂਲ ਹਸਤੀ ਨੂ ਰੀ
ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਚ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ - ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦਤੀ। ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਉ ਂ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਮਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ਾ-ਜਾਗਦੇ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਵਤ ਿਜਿਗਆਸੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੋਵ ਇਕ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ
ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਇਕ ਜੀਉਦ
ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਹ
ਅਨੁ ਭਵ ਸਥੂਲ ਬਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਾਂ ਿਵਚਾਲੇ , ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ "ਮ
ਇਕ ਮਰੇ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.” ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਜਿਗਆਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦ ਤਕ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ. ਿਜਨੇ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ
ਅੱਜ ਅਸੀ ਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ. ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਜਦ ਤੱਕ ਮ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ."
ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਿਫਰ ਆਵਾਂਗ.ੇ " ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ
ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਤਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਿਤਕ ਪਾਣੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਿਕੰਨੇ ਵੀ
ਸੰਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂ ਨਾ ਹੋਣ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹੋ
ਂ ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਿਵਚ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚੰਗੀ
ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਉਦ
ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ. ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚ
ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਫਸੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾ priorities ਨੂੰ ਨਾ ਗੁ ਆਓ. ਇਕ ਿਜਓੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਸਭ
ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤ ਨਾਮ ਦਾਨ
ਦੀ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਛੱਿਡਆ. ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਂ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. "ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਤ ਦੂਰ ਨਹੀ ਂ ਗਏ ਹੋ." ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਨਹੀ."
ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ,
ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਿਦਨ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਤੁ ਗੁਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਦਵਾਂਗਾ।" ਇਕ ਵਾਰ ਵਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਂ ੇ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ?" ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
"ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹਨ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਦ
ਂ
"ਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਿਕਹਾ, ਮ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱ ਗੇ," ਮ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਂ। ਲੋ ਕ ਉਸ ਸਮ ਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੀ ਭਰੀ
ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮ ਇਹ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ
ਿਦੰਦਾ।” ਉਹ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਥਿਮਕਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀ ਂ ਿਕ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਂ ੇ ਹਨ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਲ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਆਉਦ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਲ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਿਜਹੇ ਪਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਇਕ
ਂ ੇ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਪਚਿਲਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮੋਚੀ ਸਨ. ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੇ ਅਤੇ
ਬਾਰ ਆਉਦ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਪੜੀ ਿਵਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ.
ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇਕ ਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ. ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਿਹਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਝਪੜੀ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀ ਂ ਸੀ. ਇਸ
ਲਈ ਰਾਜਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ. ਇਕ ਿਦਨ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ
ਉੱਠ ਿਗਆ. ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, “ਹੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰ,ੂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਉ ਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਪੜੀ ਿਵਚ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਚਲਦੇ?” ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀ,ਂ ਇਹ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਮੋਚੀ
ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮ ਇਸ ਭਾਣੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੋਚੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾਂ.”
ਇਕ ਿਦਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਵੇਰੇ
ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਿਤਨ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.” ਸੋ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ
ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਵਦਾਸ ਸੀ. ਸੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਿਗਆ. ਉਸ ਮੋਚੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤ ਪੁਿਛਆ,
“ਰਾਜਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤੜਕੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਆਏ ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਇਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ
ਂ ੇ ਹੋ.”
ਆਇਆ ਹਾਂ. ਮ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਦ
ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ, ਮ ਤੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਲ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਿਮਤ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।” ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਮੋਚੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਿਵਚ ਚਮੜਾ ਿਗੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਗੰਧਲੇ ਿਜਹੇ
ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵੀ ਿਮਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਮੋਚੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਥੇ ਕੁਝ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ।” ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ - ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ sleeve ਿਵਚ ਪਾਕੇ ਿਗਰਾ
ਿਦੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥ ਿਖਸਕ ਿਗਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦਾਂ ਵੀ
ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਿਕ ਬਕ੍ਿਸ਼ਸ਼ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਵੇਗੀ। ਮ ਤਾਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਵਾਿਪਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਰੰਗ ਲੱ ਗ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਸਮਝੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ। ਮਿਹਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕ ਧੋਬੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਂ ਨਾ, ਜਾ ਇਸ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਸਨੂੰ
ਕਿਹ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਿਫਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਇਸਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਕੇ
ਆ।”
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਿਗਆ. ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ. ਧੋਬੀ ਨੇ ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ?
ੇ ”
ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਰਾਜੇ ਵਲ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ. ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੁਝ
ਦਾਗ ਲੱ ਗ ਗਏ ਹਨ. ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂ ੰ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ. ਧੋਬੀ ਉਿਠਆ. ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ. ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂ ੰ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਗ ਹਟਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ?” ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲੱ ਗ ਪਈ. ਿਜਵ ਿਜਵ ਉਹ ਉਸ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੀ,
ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱ ਗਾ. ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦਾਗ ਸਾਫ ਕਰ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਪਵਚਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ
ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਚਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਖਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਧੋਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ. ਖਬਰ ਫੈਲ
ਗਈ, ਲੋ ਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡਓ ਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਣ ਆਉਣ ਲੱ ਗ ਪਏ. ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਿਕ ਿਕ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣ ਗਈ
ਹੈ. ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਤ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਦੇ ਸਕੇ. ਬਾਬਾ
ਰਵੀਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਿਕਆ. ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ. ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਂ
ਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਇਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ.” ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, “ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਜ ਨਹੀ ਂ
“ਨਹੀ..ਨਹੀ
..ਮ
ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ ਆਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਕਮੀਜ਼ ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ.

ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਲਿਗਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਰਵੀਦਾਸ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਸਤੁ ਗਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ
ਂ ੇ
ਚਰਨਾਤਿਮਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਿਦਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!" ਰਵੀਦਾਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਅਿਜਹੇ ਪਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਉਦ
ਂ ੀਆਂ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੂ ੰ ਇਕ ਿਜਿਗਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ
ਹਨ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਅਜੀਬ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ ਤੂ ੰ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ। ਤੂ ੰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੂ ੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ
ਉਸ ਿਜਿਗਆਸਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਹੀ ਪਲ ਸੀ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀ ਂ

ਹੁੰਦਾ। ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ । ਇਕ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਪਾਪਤ
ਹੋਣਗੇ।"
ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਈ ਯੁ ਗਾਂ ਿਵਚ
ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਉਣੇ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੀਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ
ਿਦਨ, 2 ਅਪੈਲ – ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ - ਉਹ ਿਦਨ ਹੈ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁ ਆਓ.
ਆਪਿਣਆਂ ਕੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਾਇ ਬਸ ਇਸਦੀ ਹੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਿਪਆਲਾ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਰਖੋ. ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਪਆਲੇ
ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਮ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਹੈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਜਿਗਆਸਾ
ਦਾ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਿਪਆਲਾ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਜਗਾ ਬਾਰੇ ?" ਤਾਂ ਿਪਆਲੇ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਹੈ. ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਿਰਸ਼
ਂ ਤ ਉਲਟੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵਲ ਮੋੜ ਿਦਉਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਭਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੀਨੀ ਵੀ
ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਮੀਹ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਵਾਲ ਮੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁ ਪਕੇ ਇਸ ਿਵਚ
ਿਗਰਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਿਰਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦਉਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਭ
ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਵੱਗ ਰਹੀ ਿਕਰਪਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਕੁ
ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ.
ਅੱਜ ਿਕਪਾ ਦਾ ਪਵਾਹ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
ਭਾਵ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮ ਤਾਂ ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮ ਆਪਣੇ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ
ਛਲਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਿਜੰਨਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਰੂਹ ਿਵਚ ਇਨਾ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂ
ਗਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ – ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂ ਗਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ; ਸਾਡਾ ਮਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂ
ਗਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ – ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਿਵਚ ਬੇਅੰਤ ਿਕਪਾ ਨੂੰ ਗਿਹਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਰੂਹ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, "ਇਸਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ" ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਹੋਰ, ਹੋਰ । ਰੂਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਈ ਿਵਆਕੁਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਿਜਆਦਾ ਿਮਲੇ , ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਕ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਵਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ; ਰੂਹ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਮਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਲਉ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ , ਆਪਣੇ ਿਪਆਲਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਸਧੀ ਕਰ ਲਉ” – ਿਜਵ ਵੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਿਜਤਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਉਹ ਿਕਰਪਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਗਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਂ ਾ ਹਾਂ, ਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਪੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ।
ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਦ
ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਿਪਆਲਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ? ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣਾ ਿਪਆਲਾ
ਭਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ? ਆਉ ਭਜਨ ਿਸਮਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਨਾ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਿਪਆਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਕਰੀਏ।
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇਸ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਉਤੇ ਪਾਉ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਉ , ਉਸ ਜਗਾ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਓ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦ
ਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ : ਜੋ ਮਾੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ,ੇ ਜੋ ਮਾੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨੇ ਤੇ,
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ.ੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ.
ਂ ੇ ਦੇਖ.ੋ
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਵੋ, ਮੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਉ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮ ਪੰਜ ਿਗਣਦਾ ਹਾਂ: ਇੱਕ ... ਦੋ ... ਿਤੰਨ ... ਚਾਰ ... ਪੰਜ ... ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ. ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਭਾਂਵ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਹੋ ਿਕ ਤਸੀ ਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ
ਨਹੀ।ਂ ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ। ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ - ਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ
ਹਾਂ ਿਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲ ਹੈ। ਮ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦ ਮ ਇਥ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਵ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਜੋਨਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਮ ਜਾਕੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ , ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਹੁੰਚਾ
ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਿਦਨਾਂ ਤ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਇਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ
ਚੰਗੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਖਿਸ਼ਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣੇ

ਂ ਾ ਹੈ। ਜਦ ਮ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, "ਇਹ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ," ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਬਣਾਉਦ
ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਵੱਖ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱ ਗ ਹੀ ਲਗੇਗਾ। ਜੇ ਜੇਕਰ ਮ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਬਖਿਸ਼ਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗੇਗਾ ਪਰ ਮ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਖਿਸ਼ਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਅੱਜ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਿਵਚ ਸਿਤਗੁ ਰੂ
ਦੀਆਂ ਬਖਿਸ਼ਸਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਆਮ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਦ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੀ ਪਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ।ਪਰਸ਼ਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, , ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਹਣ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ਾਦ
ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਭਿਰਆ ਭੋਜਨ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਦੋ ਬਾਰ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਭਿਰਆ ਭੋਜਨ ਖਾਵਗੇ । ਇਕ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ ਇਕ ਪੋਗਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ
ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਪਸ਼ਾਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾਵੋ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਿਜਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਤਕ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗੂ ਿਵਚ ਜੋ ਚੀਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਲੈ ਲਉ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿਹਲਾ ਲਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਸ਼ਾਦ ਵਰਗੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀ ਂ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੁਰਮੁਰੇ ਿਦੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।।। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਰਿਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ
ਉਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਰਮੁਰੇ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, " ਮੁਰਮੁਰੇ ਦਾ ਇਹ
ਂ ੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱ ਗੇ ਿਕ
ਿਹੱਸਾ ਪਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਿਹਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀ ਂ " ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਿਦਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਮੁਰੇ ਿਮਲਾਉਦ
ਿਕਹੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀ ਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧੂ ਪਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇਕ ਦਾਨਾ
ਆ ਜਾਵੇ। ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਅਸੀ ਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ਾਦ ਨਾਲ
ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਿਹੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ; ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਭਆਸ ਹੈ ।
ਿਕਉਿਂ ਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਿਪਆਰ ਵਾਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਂ ੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣਾਉਦ
ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤ ਮ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਿਨਯਿਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ , - ਇਹ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ।।। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ,
"ਇਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉ।" ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀ।ਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਾਸ
ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਕਹੋ "ਹਾਂ, ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਿਤਗੁ ਰੂ , ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।" ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ - ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ
ਦੇਖੋ। ਕਹੋ "ਸਿਤਗੁ ਰੂ , ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਮ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? “ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ।’
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ
ਿਨਯਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ - ਮ ਵੀ ਲੋ ੜ ਤ ਿਜਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮ ਇਸ
ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨਹੀ।ਂ ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਿਦਨ ਹੀ ਦੋ- ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਲੰ ਚ ਖਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਦੋ - ਕਈ ਵਾਰੀ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਿਡਨਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨਾਂ ਖਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਲਕਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਸੰਿਖਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾ ਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਜਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤ ਅਧਾ ਵੀ
ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਦਰ
ੁ ਸ
ੁ ਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਿਜਆਦਾ ਖਾ ਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰਖੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜਤਣਾ ਹਲਕਾ
ਖਾਵੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ । ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਵੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਭਆਸ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ
ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਕੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ. ਅਿਭਆਸ ਹਰੇਕ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲਾਭ ਨਹੀ ਂ ਲਈ ਬਲਿਕ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਿਨਪੁੰਨ
ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ; ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁ ੰਨ ਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਮੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਂ ਿਕਉ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, “ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਉ” ਜਦ ਖਾਣੇ ਿਵਚ
ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਿਭਆਸ , ਿਧਆਨ ਦੀ ਪਿਕਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ? ਅਸੀ ਂ ਿਕਉ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, “ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ
ਬਣੋ” ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੀਚਾਰੋ : ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਕੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਆ
ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ: ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪੜਨ ਲਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੜਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪੜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਕ ਪੇਜ ਪੜਨ ਨੂੰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਲੋ ਕ
ਅਿਜਹਾ 40 ਸਿਕੰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋ ਿਮੰਟ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਤਾਬ ਪੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਜਾਓ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਉਸੇ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਂ ਵਧ ਸਕੋਗੇ. ਿਕਉ?ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦਾ
ਿਕਤਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਣਾ? ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਂ ਸੀ. ਿਕ ਹੋਇਆ? ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਦਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਭਾਵ ਹੋਇਆ ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਕ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ/
ਇਹ ਉਦ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕਰ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀ ਂ ਪੜ ਸਕਦੇ. ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਿਦਨ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਗਈ
ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਪੇਜ ਪੜ ਪਾਉਗੇ. ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੇ ਵਾਂਗ ਪੜਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ
ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਿਜਹੜੇ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਰੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ
ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਹਰ ਜੀਵ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਲੱ ਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਿਫਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਿਵਚ ਿਕੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਿਵਚ,
ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਿਵਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕੀੜੇ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਪੌਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਉਸ
ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ਮੁਖ ਤੱਤਾਂ ਤ ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ
ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼। ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਅਕਾਸ਼ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ
ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨਾਂ ਿਵਚ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਿਕਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਦੀ ਹੈ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਾਂ-ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ ਠੋਸ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ਼
ਤਰਲ ਹੈ, ਦਵ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗਾ ਤਰਲ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਹਵਾ ਹੈ । ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਵਾ ਦੀ ਜਗਾ ਵਾਸ਼ਪ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸ਼ਬਦ
ਦਾ ਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਗ – ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਕਈ
ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆਂ ਿਵਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਸੱਪਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ- ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਉਸਦੇ ਿਬਨਾ ਉਹ ਿਜੰਦਾ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ
ਿਵਚ, ਇਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਜੀਵਣ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਰੂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਦਾਂ ਿਕ ਪੌਿਦਆਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਪਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਨਾਂ ਿਵਚ 90% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੂਜੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱ ਖ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ... ਆਕਾਸ਼
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਿਨਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ. ਹੋਰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ. ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ -“ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ
ਹੈ.” ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਬਸ ਸੁਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਹਨ. ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਕਰਮ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਪਤੀਕਰਮ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਪਵਰਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ . ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ
ਪਿਤਿਕਆ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਬਦਲਦੇ. ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਲਗਦਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ-ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ-ਿਵਤਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਫਰਕ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਅਸੀ ਂ ਸਮਜਦੇ ਹੈ ਿਕ ਤਰਕ ਿਵਤਕ ਬਦਲੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ . ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਨੁੱ ਖ ਇਨਾਂ ਸਭ ਜੀਿਵਤ ਰੂਪਾਂ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਉੱਚੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. - ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੀਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ.
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਿਕਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
"ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣੋ- ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ
ਨੂੰ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।।। ਮ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਜੋ
ਅਿਭਆਸ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜ਼ੇਨ ਗਰੁਪ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ -

ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਦਾਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਚਾਵਲਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਿਮੰਟ ਿਵਚ
ਪਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮ ਉਨਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ
ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਣਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ- ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਉ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱ ਗ ਪਈਆਂ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ
ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਿਜੱਥੇ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ। ਇਸ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਮ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਲਕਾ ਖਾਉ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ੩ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਕਓ ਂ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਦ ਅਜੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਈ
ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ 3 ਵਜੇ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਦਨ ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਤ
ਿਜਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਨਾ ਬਣਾਉ ਿਕ ਜੇ ਮ ਸਵੇਰੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਨਹੀ ਂ
ਉਿਠਆ ਤਾਂ ਮ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ. ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤ
ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤ
ਵਿਧਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਭਆਸ ਦੇ
ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਮਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂਿਕ ਿਸਮਰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਂ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ –
ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁ ਕਤੇ ਸਾਡੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਦ
ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤ ਬਚੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ – ਉਹ ਹੈ ਗੁ ੱਸਾ। ਗੁ ੱਸਾ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।।।। ਇਕ ਵਾਰ ਮ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁ ੱਸਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁ ੱਸੇ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, "ਤੂ ੰ ਇੱਥ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਮ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।" ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁ ੱਸੇ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ ਉਸਦੇ ਗੁ ੱਸੇ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਗੁ ੱਸਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਖੰਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁ ੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਲ
ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਖੰਡਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਅੱਗ ਅਿਭਆਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤੇ ਿਖੱਚਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਓ ਂਿਕ
ਇਹ ਕਾਿਮਕ ਿਵਚਾਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਨੱ ਜੀ ਅਨੁ ਭਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ
ਿਕਹੜਾ ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਫਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ. ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਲਾਲਚ
ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, "ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਿਭਆਸ
ਸਫਲ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ?" ਅਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, "ਮ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ”.
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ.
ਇਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ. ਇਹ
ਬਾਰੀਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਿਕੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਉਤੇ ਿਕੰਨੀ ? ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਕਰਨੇ ਹਨ. ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਿਨਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ. ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਖਲ
ਨਹੀ ਂ ਦਦਾ. ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਤ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤ ਭਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.

ਜੇਕਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੀਵਨ ਤ ਭਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਸਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੀ
ਿਵਚ ਸਵਾਰ ਰਿਹਣਗੀਆਂ. ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਿਦਉ ! ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ. ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਨਾ ਆਉਣ.

ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਮਰਨ
ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, "ਜਦ ਮ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿਕਆ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ?” । ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਗੁ ਸੇ ਿਵਚ ਹੋ । ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਾ-ਸੁਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ
ਸੁਝਾਉ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਸਮੇ ਅਿਭਆਸ ਨਾ ਕਰੋ । ਉਸ ਸਮੇ ਕੇਵਲ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕਹੋ ਹੇ “ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਮ ਭਟਕ ਿਗਆ
ਸੀ। ਸਤੁ ਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ।” ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਮਾਫੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਪਿੜਆ , ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਕਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ! ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਸੀ – “ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕਾਿਬਲ
ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਦ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "
ਜਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੀਿਖਆ
ਹੈ. ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂ ੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ. "ਨਹੀ”,ਂ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.” ਦੇਿਖਆ, ਮਨ ਿਕਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ,
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਨੂੰ ਿਕੰਨੇ ਅਖਿਤਆਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ .
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਗੁ ੱਸੇ ਿਵਚ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੋਵੋਗ.ੇ ਉਸ ਸਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ , ਿਬਨਾ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ, "ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਿਦਉ." ਤੁ ਰੰਤ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ – ਫੌਰਨ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਸਮ ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਮੁਆਫੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
ਂ
ਂ
ਂ
ਅਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਕ ਅਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ.

ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਿਕਵ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਕਰੱਤਵ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਿਕ ,"ਮ ਨੌਕਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ; ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਵਲ ਿਦੱਤੇ ਕੰਮ ਵਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਮੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ।, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਕ ਿਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ "ਮੇਰਾ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ - ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਫੁਿਲਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਮ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ ਇਕ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ; ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ - ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ - ਇਹ ਸੋਚ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਕਰੱਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੁ ਗੁਰ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। “ਹੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਸੇਵਾ
ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, 'ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?' ਹਾਂ, ਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।' ਅਿਜਹਾ ਕਿਹ ਕੇ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। 'ਠੀਕ ਹੈ, ਿਫਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ-ਇਹ ਸਤੁ ਗਰੂ ਵਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਹੈ' ਇਹ
ਸੋਚੋ ਿਕ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਦਨ - ਰਾਤ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, 24/7, ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੀ
ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ - ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ
ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਇਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕਦਰ ਹੈ! ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕਦਰ ਦੁਆਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂ
ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਅਨਜਾਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਕਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ

ਨਹੀ ਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ- ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ
ਕਦਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ - ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਭਾਵਾਂਗੇ – ਬਾਹਰ
ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਂ ਾ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ . ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਸਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜਾਉਦ
ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀ ਂ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ
ਹੋ. ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੈ. ਅੱਜ
ਵਰਗੇ ਸਹਾਈ ਿਦਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਦਨ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅੱਜ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਕਦਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉ. ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਿਵਰਾਮ ਲਦੇ ਹਾਂ. ਿਜਵ ਿਕ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਰਖੋ ਤਾਂ ਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਪਾ ਆਵਾਂ,
ਅਤੇ ਿਫਰ ਗੁ ਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ. ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਲੰ ਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਫਰ
ਮ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ.
ਿਜਹੜੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੇਕ ਲਦੇ ਹਾਂ - ਠੀਕ ਹੈ ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ
ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਮ ਉਸ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮ ਉਨਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ – ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀਆਂ।ਦੋਸਤੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਸ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਖਤਮ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲ ਕਹਾਣੀਆ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੋਰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ
ਕੇ ਿਜਆਦਾ ਤ ਿਜਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਂ ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਹਰ ਆਉਦ
ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਲੰ ਮੇ ਸਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਿਦਨ। ਚਾਹੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾ
ਨਹੀ ਂ ਪਰ ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਮਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ
ਿਕ,"ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।” ਸੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਨੁ ਭਵ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੋਪੀਆਂ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ - ਮ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ ਮ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੱਲਗ
ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵਉਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਂ ਾ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਸਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰੀ
ਨਾਲ ਿਵਉਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਅੱਲਗ, ਿਬਲਕੁਲ ਅੱਲਗ ਟੋਪੀ ਪਾਉਦ
ਂ ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਟੋਪੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਿਸਰ
ਟੋਪੀ ਪਾਉਦ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁ ੰਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਟੋਪੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ,
ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੁ ੰਬਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੋਧੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ ਮਨੁ ਖੀ ਖੋਪੜੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਤੂ ਪਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੁ ੰਬਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੁ ੰਬਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਣਆ
ਂ ੇ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁ ੰਬਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁ ੰਬਦ ਿਕਉ ਂ ਬਣਾਉਦ
ਬਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਿਵਚ
ਸੀ - ਇਸ ਗੁ ੰਬਦ ਿਵਚ - ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਿਜਥੇ ਅਸੀ ਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਥੇ
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਯੂ ਰਪੀਅਨ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਇਕ
ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਥ ਹੀ
ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕਾਰਾਂ ਆਏ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਭ

ਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਸਰ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਓ ਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, "ਦੇਖ:ੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ
ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ; ਅਸਲੀ ਗੁ ੰਬਦ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁਲੋ”। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਕੁਝ ਲੱ ਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਬਹਾਰਲੇ ਆਂ ਗੁ ੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱ ਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਕੁਝ ਲੱ ਭਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲੱ ਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।ਅੰਦਰ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਰਆ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਝਰਨੇ ਹਨ; ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਝਰਨੇ
ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਡੁ ਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਵਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੱਗ ਰਹੇ ਝਰਨੇ ਿਵਚ ਡੁ ਬਕੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ
ਨਦੀਆਂ ਿਵਚ ਡੁ ਬਕੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੁ ਭਵ ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਣੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਲਭਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ
ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, "ਦੇਖ,ੋ ਅੰਦਰ ਗੁ ੰਬਦ ਿਵਚ ਜਾਓ, ਉਸ ਅੰਿਮਤ ਿਵਚ
ਜਾਉ, ਉਸ ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੱ ਭੋ" ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਤੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ; ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ।

ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਦ ਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵ, ਜੀਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਤਮਾ ਹੋਵ,ੇ ਇਕ ਜੀਿਵਤ ਜੀਵ। ਿਜਵ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਜਓੰਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,
ਂ ੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਜਓੰਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਿਜਉਦ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ
ਨੀਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਰ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਨ;
ਲੋ ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਉਿਂ ਕ, "ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ।" ਅਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਰੱਬਾਂ ਜਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾ ਪਤੀਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਓੰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਰੱਬ ਹਨ।
.
ਉਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਜਾਵਾਂ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂ
ਭੋਗਣਾ ਪਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਿਦਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਹੈ. ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਸਤ ਪੁਰਖ, ਸਤ ਲੋ ਕ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ
ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਪਵੋਗੇ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ.

ਜਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਂ ੇ ਹੋ,
ਿਸਮਰਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦ
ਂ
ਂ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਿਖੱਚ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਉਦ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਭ ਤ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤ ਨੀਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹਰ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਰੱਬ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ- ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਰੱਬ ਜਾਂ
ਂ ਾ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ,
ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਚਲਾਉਦ
ਪਰਮਾਤਮਾ, ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਥੂਲ ਬਿਹਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ

ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਜਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਗਾ "ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਮ
ਇੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਪੜਾਅ, ਿਜਥੇ
ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਮ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ: ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਲ ਜਾਓ. ਜਦ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨਾਲ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ , "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?" ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ," ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ . ਉਹ ਇਸ ਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇਹੀ ਿਵਚ ਜਾਂ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦਾ , ਤਾ ਹੀ ਂ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨੁੱ ਖੀ ਰੂਪ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ." ਅਿਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱ ਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇ.
ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ – ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤਨਾਂ ਬਿਹਮੰਡਾਂ ਦਾ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਸਿਤਗੁ ਰੂ
ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। "ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਮ ਤਾਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤ ਪੁਰਖ ਹੈ! ਸਿਤ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?"
ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਿਤੰਨ ਬਿਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਕੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਤੂ ੰ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੂ ੰ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ।" ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, " ਮ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੁ ਰੂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਹੈ ।" ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਿਸਰਫ ਉਹ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱ ਖ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਅਗੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱ ਖੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਿਜੱਥ ਮ ਿਸਖਰ ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। "
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗ.ੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ. ਜਦ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ
ਦੇਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਛੱਡੇਗਾ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਹੇਗਾ ਿਕ, "ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ
ਜਾਵਾਂਗਾ." ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ-ਿਮਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ. ਇਹ
ਹੈ ਅਸਲ ਸੰਤ ਮੱਤ, ਸਿਤਗੁ ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ. ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤ ਿਪਛੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤ ਿਪਛੇ ਹਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਿਵਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਤੁ ਗਰੂ ਹਰ
ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ
ਇਸ ਤ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦਆਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ,
ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭੇਸ ਬਦਲਕੇ, ਗੁ ਮਨਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਘੁ ੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱ ਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ, ਉਹ
ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਜੋ ਲਕੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਕੇ ਬੇਚਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ
ਿਕਓੰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਮੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂ ੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਡ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲ। ਅਸੀ ਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ
ਲਬਾਂ ਗੇ । ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, " ਤੂ ੰ ਿਕਹੋ ਜੇਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ । ਜਰੂਰ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਿਫਰ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਕੀ ਤੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮਿਹਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਮਾਰਨ
ਦੇਣਗੇ । ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱ ਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਮ ਨਹੀ ਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਯਕੀਨ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਤੂ ੰ ਇਸ ਆਮ, ਅਵਾਰਾ ਜੇਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਅਤੇ ਤੂ ੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਣ
ਆਇਆ ਿਕ ਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਿਦਆਂ। ਜੇ ਤੂ ੰ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਲਕੜਾਂ ਕਟ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗੂ ਗਾ ਿਕ ਤੂ ੰ ਵੀ
ਮੇਹਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਤੂ ੰ ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ। ਇਸ ਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਲੱ ਕੜਹਾਰੇ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਲਕੜਾਂ ਬੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦਤੀਆਂ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਵ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਿਹਣ ਲੱ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮਿਹਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ
ਿਮੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਘਟੋ ਘਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹੀ ਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਵੇ ਿਕ ਮਿਹਲ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਦ ਲੱ ਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦੋਵ
ਜਾਣੇ ਮਿਹਲ ਵੱਲ ਚਲ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ, ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ । ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਬਹੁਤ
ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਤੂ ੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂ ੰ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ
ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਹਲ ਹੈ ਬੁਹਤ
ੁ ਵੱਡਾ। ਰਾਜਾ ਿਕਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ
ਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਿਕ ਤੂ ੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਹੀ ਬੋਲ ਨਾ , ਜੇ ਤੂ ੰ ਇਦਾਂ ਬੋਿਲਆ ਤਾਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਸਾਨੂ ਮਾਰ ਦਵੇਗਾ । ਚਲ ਵਾਪਸ
ਚਲ ਕੇ ਲੱ ਕੜਾਂ ਕਟੀਐ ਤੇ ਗੁ ਜਾਰਾ ਕਰੀਏ।

ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਰਾਜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ "ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਫਰ
ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁ ਰ ਪਏ। ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਚੱਲ
ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਚਿਲਆ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਕ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰੂਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਿਹਲ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਰਾਜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਂ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਮ ਿਸਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰਾਜਾ ਿਕਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਮ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ
ਆਉਦ
ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਲ ਖੌਲ ਿਦੱਤਾ । ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕੰਨਾ ਸੋਨਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜਾ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੱ ਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਦੇ । ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੂ ੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਲੱ ਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂ
ਪਿਹਚਾਣ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦਵੇ
ਸੋ ਉਹ ਜਾਕੇ ਉਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ , ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈ ਜਾਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ । ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਿਕਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਆਦਮੀ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਮ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ । ਲੱ ਕੜਹਾਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਤੂ ੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਕਾਤੇ ਨਹੀ ਂ ਦਿਸਆ
ਿਕ ਤੂ ੰ ਕੌਣ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਆ ਸੀ । ਤੂ ੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਂ ੇ ਹਨ – ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ
ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱ ਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਦ
ਦੋਸਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ , ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, "ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਆਏ ਹਨ, ਜਰੂਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਵੇ ।" ਇੱਦਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰ ਕੁਝ
ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਿਹਮੰਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ।" ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਖੰਡ, ਸਿਤ ਲੋ ਕ, ਸਿਤ ਨਾਮ, ਸਿਤ ਪੁਰਖ
ਂ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਦਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਤਗੁ ਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ
ਜੋ ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਦ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਸੁਆਗਤ ਹੈ।" "ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਦਿਸਆ? ਮ ਕੀ ਲੱ ਭ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੀ। ਮ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਪਿਕਆ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ,
ਂ ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਹੀ ਆਉਦ
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ - ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਨ ਨਹੀ ਂ ਦੇਵੇਗਾ । ਿਜਵ ਿਜਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ, ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ
ਬੁਹਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ , " ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਾਂ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ।" ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ
ਅਸੀ ਂ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ । ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ " ਅਤੇ ਜਦ
ਅਸੀ ਂ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮ ਉਸ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਣ ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਸੀ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਬਲਿਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੂ ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ
ਇਨਸਾਨ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥ ਤਕ ਿਕ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ - ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਦਾਂ ਿਜਦਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਦੇ

ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਖੋਜ ਇਨਾਂ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ
ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਬਲਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੀਆਂ ਪਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕ
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ; ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਪਧਰਾਂ
ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਪੱਧਰ ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਹੋਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸਤੁ ਗਰੂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਨੁ ਭਵ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਿਦਨ
ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ – ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਅਨੁ ਭਵ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਇਹ ਅਨੁ ਭਵ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਲੋ ਕ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਸਫਲ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਦੋ ਹੱਥ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਿਕ ।।। ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਰਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀ ਂ
ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ
ਯਾਦ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਇਕ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਿਧਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮ
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਵਦੀਆ ਮ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ
ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕ, "ਸਿਤਗੁ ਰੂ , ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ
ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਨਮਾਣਾ ਜੇਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਾਂ , ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਦਖਾਏ ਮਾਰਗ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ। "
ਇਸ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
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https://youtu.be/hPOqnckGu34

https://www.youtube.com/watch?v=tePVCdP4xf0&t=69s

