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ਪਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਮੁੜ ਵੰਡ, ਰੀਿਮਕਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤ
ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਵ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼
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ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਮ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਤ ਬਾਹਰ
ਵੀ ਆਏ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦਨ ਬੇ
ਿਦਨ ਮ ਹੋਰ ਨਵ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗਾ.
ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਕੁਝ emails ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਸਿਤਗੁ ਰਆ
ੂ ਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਾਤ ਿਮਲਣ ਤ ਬਾਦ ਇਸ ਇਸ ਸੁਰਤ
ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ. ਉਹ ਯੋਗ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਣਾਲੀ (system) ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ ਸਕੇ. ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼
ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਮ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਿੜਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ
ਅਸੀ ਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ, ਸੱਚ
ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੁਰਤ ਤਵੱਜੋ ਹੈ; ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ. ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਹੀ ਗੱਲ ਿਕ: ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ
ਆਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਇਹ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ
ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਸੀ ਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ
ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਸਨ, ਤ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਪਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਿਸਖਾਈਆਂ. ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਣਾਲੀ (system)
ਦਾ ਹੋਰ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਇਸ
ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਿਵਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਅਤੇ
ਆਪੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਕਥ ਆਏ ਹਾਂ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ ਇਸ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਕਹੜਾ ਯੋਗ
ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ? ਮ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਛੇੜੀ
ਿਕਉਿਂ ਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1936 ਅਤੇ 37 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮ ਦਸ ਜਾਂ ਿਗਆਰਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਰੀਦ ਡਾ. ਜੂਲੀਅਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸਤ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਜੂਲੀਅਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਈ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਲਖੀਆਂ,, ਜੂਲੀਅਨ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਕਤਾਬ
ਰਹੀ 'the path of the masters ' ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ‘with a great master in India ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਛੋਟੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਿਲਖੀਆਂ ਜਦ ਉਹ ਉਥੇ ਸਨ. ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ
ਅਿਧਆਤਮ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮ ਲਈ ਪੂਰਬ ਿਵਚ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ, ਚੀਨ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੱਧੇਗਾ. ਿਸਰਫ ਵੱਧੇਗਾ ਨਹੀ ਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਿਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਖੀ.
ਉਸ ਸਮ ਸ਼ਾਿਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਕਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਧੁਰਾ ਿਜਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਚ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਧਆਤਿਮਕ
ਧੁਰਾ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਿਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤ ਿਨਰਲੇ ਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਸੱਚੇ
ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਜੇ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੁਰਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਲੋ ਕ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪਾਪਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਤ ਉਕਤਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤ ਵੀ
ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ, ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ. ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਣ ਬਾਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਭਾਵ ਊਨਾ ਨੇ ਇਹ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, 70 ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ.
ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ, ਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਿਕਉ ਂ ਆਇਆ? ਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਆਇਆ, ਇਸ ਿਸ਼ਫਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਮ ਇਸ ਿਵਲਖਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੀ ਤਕਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮ ਇਕ
ringside seat ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗਾ ਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ,. ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਮ
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਯਾਈਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ
ਨਾਲ ਿਜਸ ਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ--ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਛਮ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਇਥੇ ਇਸਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵਚ
ਇਹ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਸਮ
ਿਵਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ, ਜਦ ਪਦਾਰਿਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ distractions ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਸੀ,ਉਸ ਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ . ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ distractions ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ
ਿਵਚ ਫੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ – ਇਸ ਸਮ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.
ਜਦ ਮ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਘਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਪਿਹਲਾਂ ਮ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਮ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ. ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ. ਉਹ ਪਰਮ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਰੱਬ ਿਕੱਤੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ. ਨਹੀ,ਂ ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜੈਕਟਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਪੋਜੈਕਟਡ ਬਿਹਮੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸੀ. ਕੇਵਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀ ਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ perceptions ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਬਿਹਮੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ perceptions ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਹੈ. ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ perceptions ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹਨ.. ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ perceptions ਸਾਡੇ ਤ ਿਕੱਤੇ
ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਚ ਅੰਦਰ,
ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਗੁ ਪਤ ਰਹੱਸ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਹੈ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਜਗਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ. ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਦਰ ਹਨ, ਜੋ ਤਵੱਜੋ ਰਾਂਹੀ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ
ਤਵੱਜੋ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਿਸੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਤਵੱਜੋ
ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਿਦੰਦੇ ਲੰ ਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ
ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦ.ੇ ਇਹ ਅਸੀ ਂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ. ਜਨਮ ਤ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਆਨ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ sense perceptions ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ
ਂ ੇ ਹਾਂ. ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ –
ਲਗਾਉਦ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੀ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਨਹੀ,ਂ ਬਾਹਰ ਹੋ. ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ , ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਗਏ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਉਥੇ ਚਲੀ ਗਈ. ਤਵੱਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਉਤੇ.
ਇਹ ਯੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਯੋਗੀ ਊਰਜਾ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਘੁ ੰਮ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਛੇ ਕਦਰ ਇਕ ਤਰਾਂ
ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਿਵਲੱ ਖਣ points ਹਨ. ਅਤੇ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਦਲ ਤੇ , ਿਜਗਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਤੇ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁ ਭਵ ਿਮਲਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ point ਤੇ ਕਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤ
ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਿਹਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ:
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਿਹਸਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾ. ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੋਵ ਿਹਿਸਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਿਦਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਚੇਤਨ ਦੀ ਸਥੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਥੂਲ ਚੀਜਾਂ ਤ ਬਿਣਆ ਹੈ. ਿਜਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਿਕਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ

ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਗਈਆਂ. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੈਿਟਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਰੈਿਟਨਾ ਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੈ ਟ-ਅੱਪ ਹੈ. ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈ ਨਜ,
ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ
ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਿਕਵ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ? ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਕਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਾਂ ਉਹ ਸਭ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ.
ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਵੇਖਦੀਆਂ. ਿਫਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ . ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਗਆਨ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ.
ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾ sense perceptions ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ(energy center ) ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਾਡੀ
ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਧਆਨ ਪੂਰਵਕ ਇਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਵ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਕਵ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ- ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂ
ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹਨ.
ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋ ਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜੋ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀ ਂ ਹਨ
ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ( third eye center) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ. ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦਰ
ਮਨ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜਗਾ ਿਵਚ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਥੀਆਂ (glands) ਹਨ. ਇਹ ਦੋਵ ਗੰਥੀਆਂ ਿਸਰ ਦੇ center
ਿਵਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਟਰ ਤ ਲਗਭਗ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਿਪਿਨਅਲ ਗਲੈ ਡ ਅਤੇ ਪੀਟੂਇਟਰੀ ਬਾਡੀ - ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਡੁਲਾ ਓਬਲਗਟਾ ਤ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀ ਂ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਿਵਚ
ਵੀ ਸਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਿਵਚ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਲਈ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸੈ ਲ ਬਣੇ. ਉਦ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਸੈ ਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਦਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ.
ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਇਸ ਸੈ ਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈ. ਅਸੀ ਂ ਿਦਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ ਨਹੀ ਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ.
ਿਦਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਇਆ. ਭਰੂਣ (embryo) ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ.ੋ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭਰੂਣ (embryo ) ਦਾ
ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਹਲਾ ਸੈ ਲ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕਦਰ
ਿਵਚ ਰਹੇਗਾ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈ ਲ ਬਣੇ. ਸੈ ਲ ਵਧਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਮੈਟਾਬੋਿਲਸਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ
ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ. ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹਦ ਿਵਚ ਆਇਆ. ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ.
ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਵੀ ਂ ਦੁਨੀਆਂ ਿਕੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਿਬੰਦ ੂ ਤ ਹਦ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਜਸ ਪੁਆਇੰਟ
ਜਾ ਿਬੰਦ ੂ ਤ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਣਆ. ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤ ਹੀ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅੰਦਰ ਉਸ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ point ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਇਕ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਤਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਥੂਲ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰ ਬੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਰਾਂਹੀ
ਅਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀ ਂ ਇਸ
ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ,ੋ ਿਜਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਿਸਰ ਦੇ ਕਦਰ ਤੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤ ਸੀ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਰੂਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਰੂਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੈ – ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਰੂਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗੀ. ਰੂਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੀ. ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ
ਆਕਾਰ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉੱਡ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ - ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤ ਿਬਨਾ ਉਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਫਚ
(French) ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਰਮਨ (German) ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ
ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਇਥੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ. ਹਰ
ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕੀ

ਹੈ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਇੱਕ telepethic communication ਜਾ ਟੈਲੀਪੈਿਥਕ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ. ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਜਰਮਨ ਨਹੀ ਂ ਪਰ ਫਰਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਜੋ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ. ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ,ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਣ ਿਵਚ ਿਕਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁ ਆ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਿਪੰਜਰੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਕੈਦ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਅਸੀ ਂ ਖੁਦ ਹਾਂ. ਆਓ ਅਸੀ ਂ ਜਦ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤ ਕਰੀਏ. ਯਕੀਨਨ, ਇਸਦੀ
ਚੰਗੀ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋ. ਇਹ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਲਯੀ ਸਾਨੂ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਿਵਗੜੇਗਾ. ਉਹ
ਬਹੁਤ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਤਕ ਰਹੇਗਾ. ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1,000 ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ, 2,000
ਸਥੂਲ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 3,000 ਸਥੂਲ ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ, ਜੋ ਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾ astral body ਦੀ ਔਸਤ
ਉਮਰ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਤਦ
ਂ ੇ ਹਾਂ ਿਜਸਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ
ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਉਦ
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਕ ਸਥੂਲ ਤਜਰਬਾ, ਿਜਸ ਤ
ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ.
ਪਰ ਿਫਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ.ਂ ਉਹ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਗ-ਨਰਕ
ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ
ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਘਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਗਏ ... ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ? ਉਹੀ ਜਗਾ - ਉਸ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਕਦਰ. ਸਾਡੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅਕਾਰ
ਇਸ ਸਥੂਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਓਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਤਵੱਜੋ
ਕਦਰਤ ਕਰਕੇ. ਤਦ ਸਾਨੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ
ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱ ਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰ
ਵਰਗਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ .
ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ
ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ. ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਆਧੁਿਨਕ ਜਾ modern ਕੰਿਪਊਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਾ cover ਹੈ. ਲੋ ਕ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ,ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ,
ਂ ੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬੁਲਾਉਦ
ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਰੂਪ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ. ਇਕ
ਿਵਆਪਕ ਮਨ ਜਾ universal mind ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ
ਅਨੁ ਭਵ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਨ ਜਾ individual mind ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਢਕ ਿਲਆ, ਿਫਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ (astral body) ਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਪਾ ਿਦੱਤੀ. ਉਸ ਤ ਬਾਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਥੂਲ
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਿਦਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾ ਿਤਨਾ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ
ਿਬਨਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਕਵਰ ਹਨ.
ਤਾਂ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾ self ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾ self ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਆਪ ਦਾ
ਸੁਭਾਅ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀ ਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾ
sense perceptions ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾ astral body ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਔਸਤ
ਉਮਰ ੩੦੦੦ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾ causal body ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ
30 ਲੱ ਖ ( 3 million) ਸਾਲ ਤ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ. ਅਸੀ ਂ ਆਤਮਾ
ਂ ੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਹਾਂ. ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਦ
ਂ
ਸਮਰਥਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾ sense perceptions ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ
ਂ ੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਸਰੋਤ,
ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਿਜੰਦਾ ਬਣਾਉਦ
ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸਥੂਲ, ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਤੱਕ ਿਕਵ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸੀ. ਿਜਸਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤੇ ਤੇ
ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹਨ. ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ
ਮਨ (universal mind) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ. ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦਾ ! ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕਤਾ (universality) ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ

ਿਜਥ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ. ਿਤੰਨੋ ਸੰਸਾਰ ਉਥ ਹੋਏ ਹਨ. ਹੋਰ ਕੁਝ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਨੂੰ ਿਕਵ
ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ? ਸਵੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ
self ਜਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ
ਜਾਂ sense perceptions ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ logic ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਜੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਿਜੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਦੇ
ਹਾਂ. ਆਓ ਮ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਹਨ. ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀ.ਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ sense perceptions ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀ.ਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ.ਂ ਉਹ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ: ਸਿਹਜ-ਫੁਰਨਾ ਜਾਂ intuition , ਿਬਨਾਂ
ਸੋਚੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ,ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਚ (gut feeling) ਹੈ – ਦੂਜਾ ਹੈ : ਿਪਆਰ, ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ, ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਂ ਾ . ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੋਚ ਤ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਤੀਜਾ: ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੰਸਾ . ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਗਆਨ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ sense perceptions ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਦਾਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ: "ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਹੈ!" ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੈ ? ਕੋਈ ਘਰ
ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ. ਇਹ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਸੰਬੰਿਧਤ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਸਾਨੂੰ
ਇਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾ ਤ ਪਰੇ ਲੈ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ.
ਅਸੀ ਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਿਭਆਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਿਕਆ ਿਵਚ, ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ
ਪਿਕਆ ਿਵਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਿਕਆ ਿਵਚ, ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਸਾਨੂ ਿਪਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁ ਭਵ ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦਾ ਿਕਸੇ ਪਿਕਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆ
ਗਲਤਫਿਹਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਿਫਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਿਫਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ
ਕੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਿਪਆਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਗਾਵ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅਸੀ ਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀ ਂ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ
ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਘਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀ ਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਹੀ,ਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਗਾਵ ਹੈ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇੱਕ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ “ਇਕ” ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਿਪਆਰੇ ਦਾ. ਜਦਿਕ ਲਗਾਵ ਿਵਚ, ਦੋ ਦਾ
ਅਨੁ ਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਮ ਅਤੇ ਤੂ ੰ ਦਾ , ਮ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ "ਮ" ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ. ਲਗਾਵ ਿਵਚ,
ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ "ਮ" ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ. ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ
ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ. ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ.ਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵ ਤੁ ਹਾਨੂੰ "ਮ" ਅੱਗੇ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: "ਮ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ." "ਮ ਯੋਗੀ ਹਾਂ." "ਮ ਇੱਕ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਹਾਂ."
"ਮ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਂ - "ਮ" ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਪਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ. ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ.
ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ “ਮੈ” ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ,
ਸੱਚਾ ਤਰੀਕਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਨ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦਾ
ਅਨੁ ਭਵ.
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਿਕਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦਾ
ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਬਹੁਤ
ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਾਨਿਸਕ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਿਪਆਰ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ- ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? "ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?" "ਕੀ ਉਹ ਵੀ ...?" ਮਨ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਪੁਛਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਿਪਆਰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਾਪਸ “ਮ” ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਗਦੇ ਹੋ. ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਿਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਅਸੀ ਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨਾਂ ਸਿਹਜ ਫੁਰਿਨਆਂ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ
ਅਨੁ ਭਵ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਪਲੜੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ
ਿਕੱਦਾਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਪੀਿਖਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਪਾਂਦ,ੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ
ਅਨੁ ਭਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁਿਨਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਰਕ(logic),
ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ , ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਨੁ ਕਸ ਭਿਰਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਨੁ ਕਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ, ਇਹ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੇ ਿਵਚ ਨੁ ਕਸ ਲਗਣ ਲਗਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. "ਓ,
ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, "ਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮ ਕੀ ਕੀਤਾ". ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ (logic )
ਿਕਥੇ ਸਨ? ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਰਕ ਜਾਂ logic ਿਵਚ ਮੁਢਲੀ ਘਾਟ ਹੈ ਿਕ ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਕ ਜਾਂ deductive logic ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਅਨੁ ਭਵ ਿਵਚ ਕੁਝ
ਂ ਰਟਟੀ
ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਰਕ ਜਾਂ inductive logic ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ (ਊਸ
) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਟਾ ਿਨਕਲੇ . ਤਰਕ (logic) ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤਰਕ (logic) ਤੇ ਿਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਤੰਨ
ਸਰੀਰਾਂ ਿਵਚ ਫਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ.ਿਪਆਰ, ਸਿਹਜ-ਫੁਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਵਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ blissful
state ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ
ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਊਨਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਜਾਂ
ਪੜਿਦਆਂ ਜਾਂ covers ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾ ਪੜਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ.
ਿਜਥ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ: ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਰਤ
ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ. ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ. ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਿਹਲੀ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀ ਂ ਬੋਲਾਂ ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ- ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ. ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (languages ) ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੋ
ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਿਕਤ ਿਵਚ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਵਰਨਾਤਮਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਇਸ system ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਂ ਜੀਵਨ ਿਵਚ
ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਵਰਨਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ,
ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਲਖੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਂ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਸਮ੍ਜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅੰਦਰ
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ system ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਵਰਨਾਤਮਕ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਰਨਾਤਮਕ ਸਾਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਲੈ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜਣ ਪੜਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਚਨ ਸੁਣਨ ਿਵਚ,
ਲੈ ਕਚਰ ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ . ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ
ਵਰਨਾਤਮਕ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼
ਦਾ ਹੁਣੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ . ਪਰ ਇਹ ਵਰਨਾਤਮਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀ ਂ ਪੜ ਸਕਦੇ; ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਿਕਤਾਬ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ. ਵਰਨਾਤਮਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ.
ਿਫਰ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ
. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ... ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਵਲ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਵ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ ? ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਊਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ, ਅਸੀ ਂ
ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਿਵਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਿਵਚਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੋਲੀ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਤ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਿਕਸੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪੜਕੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਿਕ
ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ . ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ? ਚਾਹੇ ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਿਵਚਾਰ. ਿਵਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਿਵਚਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਿਲਜਾਣਗੇ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਨ. ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਲਜਾਏ. ਇਸ
ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕ ਮ ਹਰ ਸਮ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ-ਮ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ- ਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮ ਮ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ (ਹੁਣ ਮ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ), ਜੇ ਮੈਨੂੰ
ਬੇਤਰਤੀਬ(randomly) ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮ ਆਖਾਂਗਾ,“Oh, Ye Olde Shakey's Pizza.” ਮ ਤੁ ਰੰਤ
ਂ ਾ. ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਉਥੇ ਜਾਣਗੇ. ਮ ਅੰਦਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਿਗਆ. ਇਸ ਲਈ, ਮ ਉਸ
ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗ
ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਰਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ,
ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਾਂ step ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮ

ਿਕਹਾ, "ਹੁਣ ਮ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ?" ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਿਦਆਂਗਾ". ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ
ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ.”ਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ.ਂ ਮ ਪੁਿਛਆ, "ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?”
ਂ ੇ ਹੋ, ਇਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਬਦ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ”. ਅਤੇ ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, “ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
ਂ ਾ. ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ,"ਸਬੰਧ ਨਜਰ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਨਜਰ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਹਾਂ. "ਮੰਨ ਲਓ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਦਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਜਸਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੀ ਇਕ ਿਦਨ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰੋਗੇ. ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੋ ਚਓਗੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਹੋਗੇ,
"ਆਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ? "ਮੰਨ ਲਉ
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ (pizza ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਮ india ਿਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀ ਂ ਦੇਿਖਆ? ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦਾ." ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉ. ਮ ਅਮਰੀਕਾ
ਆ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪੀਜ਼ਾ (pizza )ਕੀ ਹੈ. “ ਓਹਹਹ, ਮ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇ ਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,
ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ”. ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵਾਂ
ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਅਨੁ ਭਵ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ
ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟੋ ਘਟ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਿਕਓ ਂ ਿਕ ਇਨਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
ਪਰ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ? ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ.
ਤੁ ਸੀ ਂ ਗਾਈਡ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਕਾਰ ਿਜਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ
ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾਉ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀ.ਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੈ. ਇਕ ਵਧੀਆ
ਇਸਤੇਮਾਲ. ਇਸਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ
ਂ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ- ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਨਹੀ ਂ , ਦੁਹਰਾਉਦ
ਂ ੇ , ਭਾਵ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਤਵੱਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਭਟਕੇਗੀ. ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ
ਮਤਲਬ ਨਹੀ,ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦ
ਮਨ ਿਵਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ
ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ.
ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 1,2,3 ਹੈ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ
1,2,3. ਹਰੇਕ ਮਨ ਨੂੰ 1,2,3,4,5 ਪਸੰਦ ਹੈ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ classify ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੁਝ
ਮਤਲਬ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਹਾਂ, ਹੈ. ਸਭ ਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ,
ਬਲਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਘਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ( totality of consciousness ) ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿਕਵ ਹੋਈ . ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਜਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ. ਇੱਥ ਤਕ ਤਾਕਤ ਦਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹਚਾਉਣ.
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਾਂ negativity ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ.
ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਾ positivity ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਾਂ negativity ਦੋਵ ਹੈ. ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਜਾਂ positive ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਿਲਜਾਂਿਦਆਂ ਹਨ; ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਿਖਚਦੀਆਂ ਹਨ.
ਿਸਰਫ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਥੱਲੇ ਿਖਚਦੀਆਂ ਬਾਲਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਤੇ ਤ ਵੀ ਥੱਲੇ ਿਖੱਚਦੀਆਂ ਹਨ.
ਂ ੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ (true home) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ
ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਆਉਦ
ਚੇਤਨਾ ( totality of consciousness ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਰੁਸਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਂ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮ ਇਨਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤ ਆਉਦ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ, ਿਬਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਰਤਾ (negativity ) ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੀ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ
ਦੁਹਰਾਓਗੇ, ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ (negativity ) ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਪਭਾਵ ਨਹੀ ਂ ਪਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ. ਇਹ
ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨਜਾਣ ਮਾਲੂ ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਣਜਾਣ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ
ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ (negativity ) ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ? ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਜਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ
ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਕਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ (negativity ) ਦੀ ਰੋਕ ਲੱ ਗ
ਜਾਵੇ? ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ: ਹੁਣ
ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਮਨ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ (negativity ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਪਰ
ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਸਾਨੂ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਸਮਰਨ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ (repetition ) ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ,
ਵਰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਿਪੱਛੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਵਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਸਮੇ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ
ਂ ੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਮਰ ਗਏ. ਿਸਮਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ
ਸਰੀਰ ਤ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਭਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ ਅਸੀ ਂ ਿਜਉਦ
ਰਾਂਹੀ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ... ਿਜਵ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਾਵਾਂ (stages) ਿਵਚ ਮਰਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੜਾਵਾਂ ( stages ) ਿਵੱਚ ਅਲੋ ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਰਨ
ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਪਿਹਲਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਬਣੇ ਸਨ.
ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਮ ਿਵੱਚ, ਿਜਵ embryo fetus ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤ ਦੂਰ
ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਤ ਧੜ ਵਲ ਨੂੰ ਿਖੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਸਰ ਤਕ ਿਖੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਜਦ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਦਮਾਗ ਤਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਿਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸਮਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ
ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਤੀ ਇਨੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵ ਕੀ ਸ਼ਰੀਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਏ. ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਬਲਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ. ਇਹ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਿਗਆ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਰਹੀ. ਇਸਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਪੂਰੀ 20/20 ਦੀ.
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਜਦ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਜੇ ਵੀ 20/20 ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਅੰਦਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ sense perceptions ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਤਾ ਹੈ ਿਕਉ?ਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ sense perceptions ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ astral
body ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਮਨ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ causal body ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਿਂ ਕ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਨਜ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ self ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ,
ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ; ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਗੁ ਰਤ
ੁ ਵਾਕਰਸ਼ਨ ਜਾਂ gravity ਦਾ
ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ . ਕੋਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਪਦੀਆਂ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਡ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ
ਂ ੀ ਹੈ ? ਇਹ ਉਸ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ perceptions ਦੀ ਇਕ faculty ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈ. ਕਲਪਨਾ: ਕਲਪਨਾ ਿਕਥ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ.
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰ ਤ ਆਉਦ
ਇਸ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨੀ ਵੱਧ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ astral body ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਸਲ ਆਪ ਜਾਂ ਸਵੈ
ਸਰੂਪ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਤ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ
ਂ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ. ਉਹ ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਂ
ਮਨ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਝ
ਰੱਖਦਾ. ਇਹ ਉਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮਨ ਜਾਂ astral mind - ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ
ਂ ੇ ਹਾਂ- ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡੀ ਮਨ ਜਾਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮਨ ਜਾਂ astral
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਿਪੰਡੀ ਮਨ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਮਨ ਬੁਲਾਉਦ
mind ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੂਖਮ ਮਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 1000 ਜਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਿਵੱਚ ਘੁ ੰਮਦੇ ਰਹੇ. ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਂ ਸਵੈ ਨਹੀ ਂ ਬਦਿਲਆ. ਇਕੋ
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਤੁ ਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰੀਰ ਹੰਢਾਏ. ਹੁਣ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਅਲਗ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਆ ਗਏ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਿਸਰਫ ਇਕ ਝਲਕ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕੀ
ਕੁਝ ਹੈ ... ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਕੇ ਸਿਥਰ ਹੋ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਥਰਤਾ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਵਰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ.
ਇਸ ਤ ਅਗਲੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਭਾਵ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਕਾਲਪਿਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਂ

ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦੀ. ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੋ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰ ਜਾਂ astral body ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ
ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਤ
ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ.ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਕੋਈ ਿਕਵ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ ਇਸ ਬਿਹਮੰਡ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ - "ਅਛਾ ਤਾਂ ਮ ਅਸਲੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮ
ਫਿਰਸ਼ਤਾ ਹਾਂ. ਮ ਇਹ ਹਾਂ, ਮ ਉਹ ਹਾਂ. ਮ ਸਵਰਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ "-ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀ,ਂ ਿਜਵ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ - "ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਤਲਾਸ਼
ਕਰੀਏ " – ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ
ਅੰਤ ਹੈ. ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ
ਹੈ, ਉਹ ਦਸੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਿਜਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ
perfect living master ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ.ਂ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਥੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਪਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀ ਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਂ ਕਾਮਲ
ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉਸ ਪਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ ਜਾਂ radiant form ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਹ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ ਕਦੀ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਪਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਿਕਉ?ਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਡੀ
ਤਵੱਜੋ ਕਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀ.ਂ ਿਫਰ ਜਦ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨੂ ਰੀ
ਸਰੂਪ ਪਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ
ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫਰ ਵਰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਆਵਾਜ਼
ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਧੁੰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਲਖ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਖੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ
ਂ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਤ ਆਉਦ
ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਥ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਦਾ
ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਇਹ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੂ ੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੰਬਣੀ ਜਾਂ vibration
ਹੈ.
ਕੰਬਣੀ (vibration) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ- ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ (space ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗੂ ੰਜ(resonance ) ਨੂੰ ਸਮ
ਅਤੇ ਥਾਂ (space and time )ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ. ਗੂ ੰਜ ਿਵਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਬਲੈ ਕ ਹੋਲ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੂ ੰਜ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਰੁਕਦੀ - ਇਹ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਟੁੱਟਦੀ. ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਗੂ ੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚ
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ
ਹੈ. ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ ਪਗਟ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਿਸਰਫ ਧੂਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ: "ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ."
ਇਹ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਹਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ; ਇਹ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਿਵਚ ਤਰੰਗ (vibration ) ਵੀ ਹੈ. ਇਹ sine curve ਵਾਂਗੂ
ਉੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਿਵਚ ਘੰਟੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੈ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਲੰ ਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰ ਬੀ ਤਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਿਜਵ ਿਕ ਕੋਈ ਲੰ ਬਾ ਸੰਗੀਤਕ
ਸਾਜ਼ ਵਜਦਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਵਾਂਗ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਲਗਦੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਦੀ ਹੈ,
ਇਕ ਊਰਜਾ, ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ - ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਖੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਖਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ.ਂ
ਮ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਹਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਦਾਂ ਹਾਂ. ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਾਂ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਫਰੰਟ-ਵੀਲ ਡਾਇਵ ਅਤੇ ਰੀਅਰ-ਵੀਲ ਡਾਈਵ. ਦੋਵਾਂ ਿਵਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਿਰਅਰ ਵੀਲ ਡਾਈਵ ਿਵਚ,
ਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰ, ਕਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫਰੰਟ-ਵਹੀਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ
ਪਹੀਏ ਕਾਰ ਨੂੰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਵਰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ,
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਫਰੰਟ-ਵੀਲ ਕਾਰ ਹੈ. ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਉਪਰ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ.

ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਿਖੱਚ ਲਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਲਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਪੜਾਵਾਂ(steps) ਿਵਚ
ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਜਵ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਉਲਝਣ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਥੇ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਹਨ ... ਇੱਥੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ
ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹੈ,
ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਇਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਪਾਂਦ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ ਸੀ. ਕਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ
ਆਖ਼ਰੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮ ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਹਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਿਜਥੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਜਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਪਾਰ ਬਹਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਹਮੰਡ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾਤਿਮਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਤ ਪਰੇ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਹੱਸਾ ਹਾਂ. ਬੱਸ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਹਨ. ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਇਕ
ਭਰਮ ਹੈ. ਇਥ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਉਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀ ਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਅਸੀ ਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾ, ਇਹ ਪਾਰਬਹਮ ਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ. ਆਤਮਾ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ. ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ
ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ.
ਅਸਲ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਯਾਤਰਾ ਿਸਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ. ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਨਾਂ
ਂ ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਿਜਹੜੇ
ਲਈ, ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਦ
ਲੋ ਕ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੜੇ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਹਨ. ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਯੋਗ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਕੂਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੇ ਟ ਕੇ ਸ਼ਵਾਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਆਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਕਨ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਲਭ ਜਾਣਗੇ. ਲੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਿਵਚ. ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵਚ ਹੋਣ. ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ
ਮਨ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਸਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ. ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ
ਂ ਲਾਂ ਤੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ,
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗ
ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱ ਭ ਹਨ. ਪਰ ਿਫਰ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਿਵਰਲੇ ਿਕਉ ਂ ਹਨ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ
ਿਕਉਿਂ ਕ, ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮ ਵੀ, ਅਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਤ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਅਿਭਲਾਖੀ (seeker ) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: ਮ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਮ ਮਨ ਨਹੀ ਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ - ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ. ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਿਭਲਾਖੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living
master ਉਨਾਂ ਅਿਭਲਾਖੀਆਂ ਲਈ ਪਗਟ ਹੋਵੇਗਾ. ਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਰਹਾ ਹਾਂ,ਕੀ
ਅਿਭਲਾਖੀ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ
ਹੈ? ਜੇ ਰਹੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ
perfect living master ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਿਭਲਾਖੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ
perfect living ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ: ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਹਰ ਸਮੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥੂਲ
ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਹ ਅਿਭਲਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਉਸ ਪਬੰਧ (system ) ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ
ਪਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸੰਜੋਗ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ.
ਿਜਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਈਮੇਲਾਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਹੈ? ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ.
ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਐਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਭੇ ਹਨ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ
ਂ ੀ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੋ ਲੱ ਭੇ ਲਏ ਹਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹੋ. ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਲੱ ਭਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦ
ਇਕ ਅਿਭਲਾਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ. ਪਿਹਲਾ ਸੰਕੇਤ: ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਹੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਹੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ. ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ. ਜੇ ਅਸੀ ਂ
ਉੱਚੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਚੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਕੇ
ਆਵੇਗਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਢਾਲ ਲਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀ ਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਿਕ ਉਹ ਇਕ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਸਕੇ.
ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਇਕ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਬਣਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ
ਦੋਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਪਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ
ਜਾਂ perfect living master ਅਿਧਆਪਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ
ਹੈ. ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਿਸਿਖਆ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਲੱ ਖਾਂ ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ

ਂ ੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਿਸਖਾਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ.
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਉਦ
ਜੇ ਉਸ ਿਵਚ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਪਯੋਗ ਜਾਂ
ਂ ਾ. ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ. ਜਾਂ ਉਹ
ਜਾਦੂਈ ਚਮਤਕਾਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਇੱਕ psychic ਹੈ. ਉਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ.
ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ. ਿਬਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ. ਤਦ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਿਫਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਂ ਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੰਕੇਤ. ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ - ਬੇ ਸ਼ਰਤ- ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ,
ਿਫਰ ਆਉਦ
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਿਖੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਮਨ ਤ ਆਤਮਾ ਤਕ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਮਾਰਗ ਕੇਵਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ. ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਹਨ,ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿਮੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ. ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਿਖੱਚ ਰਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਉ, ਅਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂ
ਆਈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ ਆਵੇ. ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਮਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: "ਨਹੀ,ਂ ਨਹੀ,ਂ ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.” ਤਾਂ ਿਫਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ! ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.
ਅਸੀ ਂ ਲੱ ਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤ ਇਥੇ ਹਾਂ. ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪਦਾ. ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਅਸੀ ਂ ਕਈ ਜਨਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ.
ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ- ਿਕ ਹੁਣ ਮ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਦੇ ਪਾਸੇ ਤ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, –
ਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ
ਉਹ ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਆਇਆ ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਦ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਿਕਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਰਮ
ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living ਮਾਸਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਤ ਮਾਲਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਰਾਹੀ ਂ
ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ. ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਿਵਚ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਿਕ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ
ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ.ਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ.
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਉ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਬੇ
ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜ ਲਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਫਕਰ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਰਖਣਾ ਪਦਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਨਾ. ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪਦਾ. ਕੋਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਤਮਾ ਤ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀ.ਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਆਇਆ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਂ ਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੂਲ ਤੱਕ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਤਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ
ਿਵਚ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵ ਿਜਵ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਿਵਚ
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ projection ਹੈ. ਜੇ
ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ project ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ project ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਿਸ਼ਦ
ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ. ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਰਗ
ਿਵਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀ ਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤ ਇੱਕ
projection ਹੈ. ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ projection ਿਵਚ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ projection ਹੈ. ਿਫਰ ਇਕ ਪਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਕ ਜੋ
ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ projection ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ - ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਕਦ ਕੀਤਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀ ਂ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ. ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਂ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ. ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ. ਅਸੀ,ਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ
ਂ
ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਇਆ. ਅਸੀ,ਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਇਆ. ਅਸੀ,ਮਨ
ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ. ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸਭ ਿਕੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਅਸੀ ਂ
ਸੱਚਖੰਡ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀ ਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨੱ ਜੀ ਰੂਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ. ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.

ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਰ ਬਹਮ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਨਹੀ ਂ ਪਦਾ! ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੋਗਾਮ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਿਕ ਜਦ
ਅਸੀ ਂ ਸਥੂਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਂ
ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋਈਏ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰ ਲਈਏ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ,ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਪਬੰਧ ਕੀ ਸਨ? ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਗਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ
ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਦੇਖ ਅਤੇ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ projection (ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਇਕ projection ਹੀ ਹੈ) - ਜੋ ਅਸੀ ਂ perfect living master
ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਹੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ - ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ projected ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਆਪਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ
ਿਫਰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਿਵਚ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ? ਪਿਹਲਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦਾ ਨੂ ਰੀ ਸਰੂਪ
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਿਫਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ
perfect living master ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਤ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਚਨਾਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ
ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਨਾਦ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਗੰਥ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ
ਗੰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਿਕਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਿਕਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ
ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਸ਼ਬਦ - ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੀ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇਸ
ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਅਨੁ ਭਵ ਹੈ ਿਜਵ ਇਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ; ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀ
ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਅਨੁ ਭਵ. ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁ ਕਤੇ ਵਜ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਕਦਰ ਤਕ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਧੁਨਾਤਮਕ ਆਪਣੀ
ਆਵਾਜ਼ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤਕ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁ ਰ ਭਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਮਨੁੱ ਖ
ਜਾਿਣਆ ਹੈ ... ਇਹ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁ ਰ ਭਕਤੀ ਮਨ ਤ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਦੀ
ਪਿਕਆ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਿਵਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ; ਿਸਮਰਨ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ); ਭਜਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ
(ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ); ਅਤੇ ਭਗਤੀ (ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁ ਰ ਭਕਤੀ).
ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਿਵਚ, ਗੀਤਾ... ਗੀਤਾ ਿਵਚ, ਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਯਾਈ , ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਰਜੁਨ ਿਵਚਕਾਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਕੀ ਹਾਂ. ਉੱਥੇ ਿਕਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ : ਿਤੰਨ ਢੰਗ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੁਕਤੀ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤ ਪਰੇ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਿਹਲਾ: ਕਰਮ ਲਈ ਸਥੂਲ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ. ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ
ਿਕ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵਰਨਾਤਮਕ ਹੈ. ਕਰੋ! ਹਾਲਾਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਨਾ
ਸੋਚ.ੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉੱਚਤਮ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀ ਂ
ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਯੋਗੀ ਨਹੀ ਂ ਬਣ ਸਕੋਗੇ. ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ. ਯੋਗ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਯੋਗੀ ਨਹੀ ਂ ਬਣ ਸਕੋਗੇ. ਇਹ ਕਰਮ ਯੋਗ ਹੈ. ਪਰ
ਇੱਕ ਉੱਚ ਯੋਗਾ ਜੋ ਿਕ ਸੰਿਖਆ ਯੋਗ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਯੋਗ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਸੋਚੋਗੇ. ਅਖੀਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਿਗਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਉਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਿਗਆਨ ਯੋਗ ਤ ਪਰੇ - ਕੁਝ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਭ ਤ ਉੱਚਾ ਯੋਗ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਯੋਗ. ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਚ ਨਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕੱਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਆਵਾਜ਼
ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ. ਅਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਖੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਲੋ ਕ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ. ਮ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਪਾਂਦਾ. ਤੁ ਸੀ ਂ
ਿਕਤੇ ਿਕਵ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸ ਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓ. ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਪਸ ਿਖੱਚ.ੋ

ਿਫਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ . ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ. ਪਰ ਆਿਖਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਿਪਆਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ .
ਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ. ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਬੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅਿਭਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਚੰਗਾ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵਚ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਹਨ. ਧੀਰਜ
ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ. ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਾਂ.

https://youtu.be/GTojjXgXLV0
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