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  ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸਚਾਈ  

ਿਸ਼ਕਾਗੋ   –  8 ਫਰਵਰੀ , 2013  
 

 
ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਸੱਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੰੂ                    
ਿਫਸਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ.                    
ਜਦ� ਮ� ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਿਦ�ਸ਼ ਬਹਤੁ ਸੁੰਦਰ ਸੀ. ਿਬਲਕੁਲ ਇਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗੂ. ਇਸ                     
ਕਰਕੇ ਮ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

ਸੋ ਮ� ਇਸ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਿਖਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਿਨਊਜੀਲ�ਡ ਆਈ                   
ਸੀ । ਇਹ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤ� ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਿਮਲੀ                      
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ                   
ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੰਦਰਨੂੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ । 

ਉਨ�ਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਤਜਰਿਬਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ. ਹਣੁ, ਬਾਬਾ                    
ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ. ਦਰਅਸਲ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ                     
ਜੀਵਨੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ' ਦ ਅਨਨੋਇੰਗ ਸ�ਟ' ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਵਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦ.ੇ ਹਰ                      
ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ� ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਨੰੂ ਵੀ                    
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਨੰੂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤਾ ...                     
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦ� ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਫੌਜ ਿਵਚ ਸਨ. ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ                      
ਅਚਾਨਕ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤ� ਘੇਰ ਿਲਆ. ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਲਿਗਆ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ                    
ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: "ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨੇ                      
ਸਾਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਅਸੀ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ                    
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤ� ਤੰੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ. ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. " 

 
ਉਸ ਸਮ� ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰਪੂ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ.                      
ਤੁਸੀ ਂ ਅੱਜ ਨਹੀ ਂ ਮਰੋਗੇ. ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਾੜੀ ਹੈ. ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈ.                        
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਿਵਚ ਸੁਰੰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗ.ੇ ਜਾਓ ਅਤੇ                     
ਸੁਰੰਗ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਜੂੇ ਪਾਿਸਓ ਂਬਾਹਰ ਆ ਜਾਉ.  ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਥੱੇ ਹੀ ਿਮਲਾਂਗਾ". ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ. 

ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਵਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ                       
ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਿਵਚ� ਲੰਘ ਕੇ ਬਚ ਗਏ।ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ।                      
ਉਹ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ।"                   
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?" ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਆਏ, ਸਾਨੰੂ ਸੁਰੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਬੱਚ ਗਏ।" ਬਾਬਾ                    
ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ। ਮ� ਉਥੇੱ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤ� ਡਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।                        
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ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? " 

ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ: "ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਤੁਸੀ ਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ. ਅਸੀ ਂ ਿਤੰਨਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ. ਅਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ                    
ਦੇਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀ,ਂਬਲਿਕ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ                    
ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ. ਇੰਨਾ ਿਨਮਾਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ. "ਬਾਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,                     
" ਸੱਚ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ.ਂ ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦੇ. " 

 
 
ਿਫਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਵੈ ਜਾ ਆਪੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਦੇ                       
ਰਪੂ ਿਵਚ ਆਉਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਿਵਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ                      
ਅੰਦਰ ਤ� ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਹਰ ਇਸ                     
ਲਈ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ                      
ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਇਸ ਲਈ, ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ. ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦ,ੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ                      
ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਹੀ ਂ ." ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼                      
ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਤੁ ਿਵਵਾਦ ਹੋ ਗਏ. ਕੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਵੈ                     
ਜਾਂ ਆਪੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਅਤੇ ਸਾਰੇ                       
ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ ?  

 

ਅਸੀ ਂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਨ                    
ਿਕਉਿਂਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀਆਂ                     
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਸਵਾਲ                   
ਉਠਦਾ ਹੈ, "ਬਾਕੀ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰਆਂੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,                      
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਦੇਖੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖੇ ? ਕੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ                         
ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਂ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ                       
ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਉਥੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਮੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ                       
ਿਮਲੇ ਸੀ। ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇਸਦੀ ਿਨੱਜੀ                      
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਮਜਾਇਆ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕੇਹੀਆਂ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ,                    
"ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਜਦ� ਲੋਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ                     
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।" 

ਇਸ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਬਹਤੁ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ                       
ਅੰਦਰ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਰਚਨਾ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਤ� ਹੈ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ                      
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਿਤਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਪ�ੋਜੇਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਸਦਾ                     
ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਲ ਇਹ ਿਵਚ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀ,ਂ ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ�                      
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਹਨੇਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਨੰੂ                   
ਬਾਹਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ                   
ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਿਕ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਉਸਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲ ਕੇ, ਉਸਤ� ਦੀਿਖਆ ਲੈ                     
ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਸਮ� ਸੱਚਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਸਰਫ                       
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕ, "ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅੰਨ�ੇਵਾਹ ਨਾ ਮਨ�. ਸੁਣੋ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਕੀ ਹਨ. ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ                       
ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਸੱਚ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ� ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ, ਿਕਓ ਂ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ                     
ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਪੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਬਾਹਰ. ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਪੂ                        
ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਨ�ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚ ਇੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?                       
ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰਪੂ ਅੰਦਰ ਤ� ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ, "ਸਾਨੰੂ                     
ਿਕਸ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ?" ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ                      
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
 



 
 
ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤ� ਿਬਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ! ਿਫਰ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।                      
ਇਹ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਜਉਦਂੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾ                     
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ                       
ਰਹੂਾਨੀ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਦ� ਗਲਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦ� ਸਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀ ਂ                       
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੇ                      
ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ , ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਿਕ ਜੋ                      
ਸਦੀਵੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ                     
ਅੰਦਰ� ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ                     
ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ�ੋਜੇਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ, ਇੱਕ ਪਰਮ                    
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, "[ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੁਰ ਿਗਆਨ ਬਤਾਇ ]," ਿਜਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, "ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ                   
ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਬਾਹਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਨੰੂ                       
ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਭੱਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                      
ਬਾਹਰੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ� ਪ�ੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਨੂੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ                     
ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹਤੁ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਬਾਹਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ                    
ਸਥੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਹਕੀਕਤ ਿਜਸਨੰੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ੍ਜਦਾ ਹੈ                    
ਿਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਨੁੀਆ ਅਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਸਾਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰਮਈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ                    
ਭਾਲ ਅੰਦਰ� ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦਨੁੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ                    
ਬਾਹਰਲੀ ਦਨੁੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ� ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ                  
ਹਾਂ। ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਰਪੂ ਿਵਚ ਲੈਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ,                    
ਹਾਲਾਂ ਿਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅੰਦਰ� ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਿਬਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।                   
ਦੋਹਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਜੀਬ-ਿਕਸਮ ਦੀ ਗੁੰਜਲ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਦੇ                    
ਹਾਂ - ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀ                         
ਨਹੀ ਂ । ਇਹ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ਕ, ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਸ�ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ                     
ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸਨੰੂ ਸੁਪਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ                    
ਹੈ। ਪਰ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ , ਿਜਸਨੰੂ                      
ਅਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ । ਜਦ� ਅਸੀ ਂਇਸ ਤ� ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ                      
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਉਚਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ                       
ਇਹ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੀ 

 
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋ                      
ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸਰਫ ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਰਪੂ                       
ਿਵਚ, ਇਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਵਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ� ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ                     
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਰਪੂ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲ ਤ� ਉਹ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਸਮ�                       
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਹ�ਦ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ                    
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ , ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਅਤੇ                        
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਥਾਈ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ । ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਏ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ?                      
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ                       
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤ� ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੀਏ , ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ                     
ਉਸਨੰੂ ਸਮਝੀਏ , ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ                      
ਪ�ਗਟ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਿਕਉਿਂਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਰਪੂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਭਾਵ� ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ                    
ਮਰ ਜਾਵੇ। 

 



ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਵਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ "ਇੱਕ ਿਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ                    
ਿਜਉਦਂੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਰਪੂ ਲੱਭ ਲਏ, ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਤਆਗਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰੀ                     
ਸਰਪੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਗਟ ਕਰ ਲਵੇ. ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਜਦ� ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਥੂਲ ਰਪੂ ਿਵਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ , ਤਾਂ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਦੀ ਇਹ                     
ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਗਾ, 'ਮ� ਮਿਰਆ ਨਹੀ,ਂ ਮ� ਇੱਥੇ ਹੀ                      
ਹਾਂ.” 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰੂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ                        
ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਦੱਾਂ ਹੀ ਦੇਖ                         
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਤੁਸੀ ਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਦਂੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ                     
ਵਾਂਗ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ                      
ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਥੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ , ਉਹ ਵੀ ਉਹ                        
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ                    
ਿਜਸਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਜੋ ਸਥੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ                      
ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਰਪੂ ਿਵਚ ਹੀ ਪ�ਗਟ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਦਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ਂ                     
ਿਦੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਨਹੀ ਂ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ                       
ਇੱਕ ਹਾਂ।" ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਰਵਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਨੂਰੀ                   
ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ                       
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਤੁਸੀ ਂਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵ� ਇਕੋ ਹਨ ? 

 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਲਗਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ                      
ਸਥੂਲ ਰਪੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸਦੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਦੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਸਮਝੋ .                      
ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰਪੂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਿਭਆਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣੇ                    
ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਉਡੱਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਡੱਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ                    
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ                     
ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ                     
ਨਹੀ ਂਛੱਡੇਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ. 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ                     
ਿਕਉਿਂਕ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ                   
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਅਸੀ ਂਇਹਨਾਂ ਤ� ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ                      
ਆਪਣੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ, ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ                    
ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਸਾਡਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਥੂਲ                     
ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ                      
ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ                      
ਿਵਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ                      
ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰੀਿਰਕ ਰਪੂਾਂ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।                    
ਇਸ ਲਈ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੁਨਆਵੀ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ� ਸੂਖਮ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਦਨੁੀਆ                  
ਿਵਚ ਿਜਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਉਥੇ ਇੱਥ� ਨਾਲ਼� ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਜਾ ਮਨ ਨੰੂ ਿਖੰਡਾਉਣ                      
ਵਾਿਲਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ। ਉਥੇੱ ਇਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਟਕਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਥੱੇ ਹੀ                   
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦ� ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਤੱਕ                      
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਉਥੇੱ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਰਕ ਵੀ ਉਥੇੱ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਹੈ                      
ਿਜਥ� ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਿਦਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ ਉਥੱੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਵਾਰ                       
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਆਓ ਘਰ                    
ਚਲੀਏ।" 

 

 



ਿਜਵ� ਿਕ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ... ਇਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ                        
ਆਈ. ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ. ਮ� ਉਸ ਨਾਲ� ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ. ਮ� ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ. ਉਹ                        
ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਿਕ ਮ� ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪ�ਵਚਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਤਸੰਗ                    
ਦੌਰਾਨ ਮ� ਮਾਹਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਮ� ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ... ਿਜਵ� ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ                        
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮ�                        
ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ. ਉਹ ਬਹਤੁ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਪਲਟੀ.                     
ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜ�ੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਪ�ਵਚਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਲ ਿਗਿਲਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ                     
ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ�ੀਤ ਜੋ ਉਹ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ... ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮ� ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਉਿਠਆ ਿਕ ਇਸ ਅਲ�ੜ ਉਮਰ ਿਵਚ ... ਉਹ                          
ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ... ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਲਈ ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.  

 
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਮ� ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਹਤੁ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗ ਿਪਆ. ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਿਦਨ                      
ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਮ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ. ਉਹ ਇਕ ਅੰਗ�ੇਜ਼ ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ                      
ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ. ਿਫਰ ਉਸਨੇ                       
ਮਹਾਰਾਜ ਨੰੂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ. ਉਹ ਪੱਤਰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ                    
ਲਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ. ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਿਬਸ਼ਨ                       
ਦਾਸ ਪੁਰੀ ਸੀ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਾਈ ਿਬਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ: "ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਲਓ, ਅਤੇ ਮ� ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ ਕੀ                        
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ." 

 
ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ� ਮ� ਿਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਈਸ਼ਵਰ, ਤੰੂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੜ� ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ                        
ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ।" ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਸੁਝ ਿਰਹਾ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਵੱਡੇ                          
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਿਦਖਾਇਆ, ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮ� ਉਸਨੰੂ ਪਿੜ�ਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ                     
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ।ਉਸਨੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, "ਿਜਵ� ਿਕ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੇਰਾ                    
ਛੱਡਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਮ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਮੈਨੰੂ ਸੱਚੇ                        
ਘਰ ਲੈਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਨ�ਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮ� ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮ�                       
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਉਹ ਇੱਥ� ਨਾਲ� ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਿਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਮ� ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ                     
ਬਹਤੁ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮ� ਸੁੰਦਰਤਾ ਤ� ਜਲਦ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਤ� ਵੀ                     
ਪਰੇ ਸੀ। ਮ� ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮ� ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਉਥੱੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ                        
ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, 'ਤੈਨੰੂ ਚਲਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਤੁਸੀ ਂ ਮੈਨੰੂ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਮੈਨੰੂ ਇਨ�ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ                       
ਭਟਕਣਾਂ ਤ� ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਿਖੱਚਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮ� ਉਥੇੱ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਹਣੁ                          
ਬੇਹੱਦ ਸੁਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ।" ਇਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ                    
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੱਤਰ ਸੀ।  ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਬਹਤੁ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ। 

 

ਉਹ ਇੰਗਲ�ਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਿਜਥੇ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵਾਂ                     
ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਿਕਤਾਬ ਵੀ ਿਲਖੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ.  

ਉਥੇੱ ਮੰਨ ਨੰੂ ਭਟਕਾਉਣ ਿਵਲੀਆਂ ਬਹਤੁ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਟਕਣ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ                      
ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਇੱਥ� ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ – ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀ ਂ                      
ਹੈ.  

ਪਰੰਤੂ ਭਾਵ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਚੇ ਘਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥੂਲ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਜਸਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ                   
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥੂਲ ਜਨਮ ਨਹੀ ਂਲਵਾਂਗੇ , ਉਹੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ                      
ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ                     
ਇਕ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ,ਂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਇੱਕਿਮੱਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ                    
ਸੱਚਾ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਉਥੇੱ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਛੋੜਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਿਵਛੋੜੇ ਦਾ ਿਵਚਾਰ                       
ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹੀ ਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। ਮਨ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ                       
ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਆਪੇ ਤ�                       
ਿਵਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਿਵਭਾਜਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਵਛੋੜਾ                    

 



ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

  
ਇਕ ਿਨਕਾ ਜੇਹਾ ਯੰਤਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨ                     
ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਇਕ ਤ� ਅਨੇਕ                      
ਬਣ ਜਾਣ , ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ                       
ਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ? ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਵੱਖਰਾ                     
ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਅਲੱਗ                     
ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਵੱਖਰਾ                    
ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ! ਿਫਰ ਵੀ ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ ਵੱਖਰੀ ਿਦਖਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਯੰਤਰ ।                        
ਮ� ਇਸਨੰੂ ਇਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰ ਤ� ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ । ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਡੀ                    
ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ! ਆਪਾ ਜਾਂ                       
ਸਵੈ ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਹੈ। 
ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ                      
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,                  
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ! ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ! ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ                     
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮਨ ਵਖਰੇਵ� ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਮਨ, ਸਮ� ਅਤੇ space ਜਾਂ ਜਗਾ ਦਾ ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੰੂ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ                   
ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਘਿਟਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ                      
ਮਨ ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਦਖਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਤੁ ਦਰੂ                     
ਹੈ। ਸਮ� ਅਤੇ space ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਿਬਲਕੁਲ                    
ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ? ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਇਕ ਹਾਂ ! ਅਸੀ,ਂ ਅਸੀ ਂ                           
ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਕ ਹਾਂ। ਸੱਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੋ ਗੇ ਕੀ                         
ਸੱਭ ਕੁਝ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀ ਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਕ ਿਵਚ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ�                      
ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ, ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਘਿਟਤ ਹੋਏ।  
ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਤੰਨ ਸੰਸਾਰ ਹਣੁ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬ�ਿਹਮੰਡ, ਅਨੰਤ                    
ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ                       
ਸਮੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਵਖਰੇਵ�                      
ਕਰਕੇ ਦਬੁਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਜਦ� ਸਮ� ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਿਵਚ                     
ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਥੱੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਹਣੁ                    
ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ ਕੁੱਛ ਬਾਅਦ ਿਵਚ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਜਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ,                    
ਉਨ�ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਆਉਦਂੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਵਧਾਨ                     
ਬਣਾਉਦਂੇ ਹੋ। 
ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕਰਮ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਕਰਮ ਇਕ ਮਾਨਿਸਕ                   
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਸ                      
ਦਨੁੀਆ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਅਸੀ ਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ , ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਂਇਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਰ                       
ਵਾਰ, ਘੰੁਮਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ                      
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਹਣੁ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸੀ. 
ਅਸੀ ਂਇਸ ਸਮ� / space ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਕ ਮਨ ਦਾ ਲੱਖਣ ਹੈ. 
  
ਇਕ philosopher , ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਕਾਂਤ , ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, "ਮਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਮਨ ਕੇਵਲ ਸਮ�, space ਅਤੇ                    
ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ." ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਸਮ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਜਗਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ,                      
ਤੁਸੀ ਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਤ� ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ                         
ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਤ� ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਰਮ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ. ਜੇ                        
ਤੁਸੀ ਂਮਨ ਤ� ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀ ਂਲ�ਦੇ  - ਤੁਸੀ ਂਸੱਚੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. 

 
 



ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਚਕ ਅਿਭਆਨ। ਅਸੀ ਂ ਨਵ� ਪ�ਕਾਰ ਦਾ                   
ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ – ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ! ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੰੂ ਫਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ                       
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀ ਂ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ                   
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀ ਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ                    
ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਨੇ ਬੰਨ�ੇ ਗਏ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਸਾਡਾ                       
ਘਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਕਵ� ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਜੋ ਡਰਦੇ ਸਨ । ਅਸਲ                      
ਿਵੱਚ ਡਰਦੇ ਨਹੀ ਂ ਸਨ ਪਰ ਿਸਰਫ ਿਚੰਤਤ ਸਨ ਿਕ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਲਿਕ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਸਕਣ                      
। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਿਲਆ। ਪ�ਬੰਧ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ                      
ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਬਾਹਰ ਿਕਵ� ਿਨਕਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ                     
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ                      
ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀ ਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ                     
ਕੁੰਜੀ ਿਲਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀ ਂਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ                       
ਿਕਵ� ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਆਉਣਾ                      
ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਨਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ                     
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੈ।  

 
ਹਣੁ ਜਦ� ਮ� ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀ ਂ ਜੀਵਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ? ਕੀ                       
ਉਹ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ. ਜੀਵਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਉਂ ? ਉਨ�ਾਂ ਸਿਤਗੁਰਆਂੂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਣੁ ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਿਵਚ                     
ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ? ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ                    
ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ                    
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀਵਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ                      
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦ�ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਿਵਤ ਹੋਵੇ? ਜੀਵਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਤੇ ਿਮਰਤਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਵਚ                     
ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?" ਜਵਾਬ ਬਹਤੁ ਸਰਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਜੀਵਤ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਿਵਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਨਹੀ,ਂ                      
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ." ਦਜੂਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਰਲ ਹੈ!                      
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ                         
ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

 

ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੋ ਿਹਮਾਿਲਆ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ                     
ਹਨ।" ਮ� ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਿਹਮਾਿਲਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮ� ਉਥੇੱ ਬੈਠੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ। ਮ� ਉਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ                     
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਪਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ                     
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸ ਉਪੱਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ                    
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਿਖੜਕੀ ਉਤੇੱ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ                      
ਉਹ ਪੰਛੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। "ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ                       
ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮਨ। ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ                       
ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਪੰਛੀ, ਇਕ ਜਾਨਵਰ, ਇਕ ਤਸਵੀਰ, ਇਕ ਕਲਪਨਾ, ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ , ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ                     
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀ ਂ                        
ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਤ� ਉਚੱਾ ਹੈ। ਉਥੇੱ choice ਜਾਂ ਚੋਣ ਆਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ                       
ਜੀਵਤ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤੇ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ                   
ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ                       
ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਕੋਲ ਸਾਰੇ                       
ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਹਨ, ਉਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਿਸਰਫ ਇਨਾ                    
ਹੈ ਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਤ�                      
ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਕਉਿਂਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ                      
ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਤ� ਉਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ                      

 



ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਦੇ                       
ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ                        
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹੂ, ਤ� ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,                        
ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ                      
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਢੰਗ                     
ਿਸਖਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ। ਮਨ ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ                      
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦਾ                     
ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ, "ਮ� ਝੂਠ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹਾਂ," ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਕੁਾਵਟ, ਜੋ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ                       
ਨਿਜੱਠ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਇਕ                       
ਚੀਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਤ�                     
ਪਰੇ ਿਖੱਚ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ ਹੈ । ਿਕਉਿਂਕ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਿਤਨ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਿਸਰਫ ਇਕੋ                      
ਇਕ ਜਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਥੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤੋ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ                         
ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਹੋਰ ਮਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕੁਾਵਟ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਘਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕੁਾਵਟ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ                     
ਮਨ ਿਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲਗਾਉ                    
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਓ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ                 
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਿਰਹਾ                         
ਹੈ? ਅਸੀ!ਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਦਿੁਵਧਾ ਹੈ ਹੈ                         
ਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ                      
ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਮ� ਉਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਖਾਉ ਂ ਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ                     
ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿਕ ਮਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ । ਉਥੇੱ ਕੋਈ ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਿਸਰਫ ਮਨ ਨੰੂ                         
ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤ� ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਨਾ ਆਵੇ , ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਵਾਪਸ                         
ਜਾ ਸਕੋਗੇ। 

ਇਸ ਲਈ ਰਹੂਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਧਾਂਤ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਮਨ ਵਲ� ਪਾਈਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦੀ                    
ਯਾਤਰਾ ਹੈ. ਮਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਰਕੁਾਵਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ.ਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀ.ਂ ਹਰ ਕੋਈ                     
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ                 
ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਕਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ                
ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ�ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਸੇ ਗਏ ਹਾਂ. 

 
ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, " ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ," ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ                         
? ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ. ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ," ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ                      
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨੰੂ ਜਕੜ                     
ਲ�ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ "ਮ� ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ                     
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਿਵਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ. ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ                      
ਿਕਉਿਂਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਸੀ ਂ                    
ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਗ�ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ.                      
ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਕਮ                      
ਕਰਦੇ ਹਾਂ. "ਇਹ ਮ� ਬਹਤੁ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ. ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ. ਮੈਨੰੂ ਇਸਦਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.” ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਿਵਚ                   
ਿਨਰਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਨਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੀ                    
ਇਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਹਰਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਿਨਰਣਾ                   
ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਿਨਰੰਤਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਿਨਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ                      
ਨੈਿਤਕਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ standard ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਕਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ                     
ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਜੂੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ                        
ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀ.ਂ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੈਿਤਕ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੇ                     
ਵੀ ਕੋਈ standard ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀ ਂਬਣਾਈ. ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ. 

 

 



ਇਸ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ                    
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਅਸੀ ਂਇਸਦਾ ਿਨਰਣਾ                       
ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਰਮਾ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਿਕਹਾ                       
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਰਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਹਨ. ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ subconscious ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ                    
ਜੜ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ                     
ਹਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ.                      
ਅਸੀ ਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ                     
ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "ਤਪੋ ਰਾਜ, ਰਾਜ� ਨਰਕ ," ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ                     
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ                       
ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ                      
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਫਰ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਨਰਕ ਿਵਚ ਤੁਸੀ ਂਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, "ਓ, ਨਹੀ,ਂ ਮੁੜ ਕੇ ਿਫਰ ਕਦੇ                        
ਨਹੀ.ਂ" ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਆ ਫਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਂਰਾਜਾ ਜਾਂ                     
ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਕਰਮ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ                     
ਕਾਇਮ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ 

 

ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਜਾਲ ਿਵਚ ਫਸਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਥੇ ਇਕ                      
ਿਨਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਆ ਸਕਦੇ.ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ                    
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਜੀਵਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ                     
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤ� ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ . ਤੁਸੀ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਮਰਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ. ਜੋ                         
ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ," ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ                      
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ . ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਿਸਰ ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਮਨ                        
ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਤੁਸੀ ਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ                         
ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ.                       
ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੰੂ ਮਾੜੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ                     
ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮ� ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤ� ਨਹੀ ਂ ਪਰ ਉਸ ਤ� ਉਪਰ� ਬੋਲ                       
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ                       
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। 

 
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ                     
ਅਿਜਹੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤ� ਬਹਤੁ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਫਰਕ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ                    
ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਪਿਹਲਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ                      
ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ. ਇਕ ਮਨੱੁਖ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ                      
ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਤ� ਉਤੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਅਿਜਹਾ                       
ਉਦ� ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹਦੁੇ ਵਲ� ਕਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਏ . ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਅਉਧਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਹੀ ਂ                        
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ. ਜਦ� ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ                      
ਿਰਹਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ," ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਿਕਵ� ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,                      
"ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਿਵੱਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਿਵਚ ਫਸ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਸ                    
ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ. ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਦਂਾ ਹੈ. ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਿਪਆਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ." ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ," ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ                     
ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਹੈ, "[ਉਹ ਕਹੇਗਾ]" ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਉਹ                      
ਚੰਗਾ ਹੈ; ਕੱਲ� ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ." ਉਹ ਕਦੀ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ. ਹਣੁ ਇਹ ਇਕ                     
ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਲਭਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਵੇਲੇ                    
ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮ� ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਨਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਚਗੁਲੀ, ਗੱਪਸ਼ੱਪ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ                     
ਹਾਂ. ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ ਅਸੀ ਂ ਉਥੇੱ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਲੋਕਾਂ ਪ�ਤੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ                       
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ 

 

 



ਦਜੂੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ                      
ਮਨ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦਾ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ                       
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ . ਇਹ ਿਪਆਰ ਬਹਤੁ ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀ ਂ                     
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਤੁਲਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਿਕੱਦਾਂ ? ਇਹ ਿਪਆਰ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ                     
ਕਿਹੰਦਾ, " ਤੁਸੀ ਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ; ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਾਂਗਾ." ਕਦੇ ਨਹੀ!ਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ                      
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਨਾਲ                      
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ                     
ਇਕ ਿਜਓਦੰਾ ਜਾਗਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੱੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.                     
ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੇ ਸ਼ਰਤ. ਿਕਉਂ ? ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਵੈ ਤ� ਨਹੀ ਂ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਉਹ ਰਹੂਾਨੀ                      
ਆਪੇ ਤ� ਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੂਾਨੀ ਸਵੈ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ                      
ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ                      
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਛੂਹ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ                        
ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾ ਕਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਨੰੂ ਛੂਹ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ                      
ਇਹ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤੁਸੀ ਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਲੱਭ                      
ਸਕਦੇ. 

 

ਬੇਸ਼ਕ, ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹਤੁ ਹੀ ਉਚੱ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ                      
ਹਨ. ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ                     
ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਇੱਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ� ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਥੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ                     
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਲਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ                    
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪੜਾਅ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਦਜੂੇ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ                     
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਥੇ ਕੁਝ                    
ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹਕੁਮ ਿਵਚ ਜੀਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਇਥੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ                      
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਿਤਗੁਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਬਹਤੁ ਉਚੱੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਅਤੇ ਉਚੱਤਮ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ                   
ਉਹ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ. ਊਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਤਗੁਰੂ                     
ਵਰਗੇ ਗੁਣ, ਿਜਦਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਰਣਾਇਕ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਿਪਆਰ ਹੋਣ ਦੀ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ ਔਗੁਣ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਇਨਾ ਬਾਰੇ                     
ਿਨਰਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਿਜਵ� ਕ�ੋਧ. ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਕ�ੋਿਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਦਂਾ ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ                      
ਹੈ. ਸਾਨੰੂ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ negative ਐਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤ� ਜਨਮ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ�ਾਂ ਦਾ                      
ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀ ਂ ਇਨ�ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀ ਂ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਇਹ negative ਚੀਜਾਂ-                    
ਕਾਮ, ਕ�ੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ - ਇਹ ਪੰਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ                    
ਵੀ ਹਨ – ਿਕਸ ਲਈ ? ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ                      
ਇਨ�ਾਂ negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ                 
ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ negative                   
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਤ� ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗ                        
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ. ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂ                    
ਕਰੇਗੀ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਮ ਨਹੀ ਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ�ੋਧ ਨਹੀ ਂ ਆਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਲਚ ਨਹੀ ਂ ਸਤਾਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੋਹ ਨਹੀ ਂ                 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਮਰਤਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇੱਕ                 
ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਊਨਾ ਿਵਚ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਗੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ                    
ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ. 

ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਵਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਤੁ ਿਵਲੱਖਣ                       
ਹੁੰਦੇ ਹਨ . ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ                      
ਿਵਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮਨ ਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਰਹਾ                       
ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ                      
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ                      
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਦਆੁਰਾ ਨਹੀ ਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਮਨ ਉਸ                     

 



ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਦੱਸਦਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.  ਉਹ ਮਨ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 
 
ਮਨ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮਨ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਨੰੂ                          
ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕੀਏ ਿਕ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਉਲਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਮਨ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ                         
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ                    
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਮ� ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮ� ਹਾਂ ਜੋ ਸੋਚ                        
ਿਰਹਾ ਹੈ ।" ਅਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤ� ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ ਨਹੀ ਂ                       
ਕਰਦੇ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਚੇਤਨਾ ਹਾਂ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ                        
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸਨੰੂ ਮਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ                     
ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਮਨ ਨੰੂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਨੰੂ ਉਹ ਚੀਜ ਸੋਚਣ ਲਈ                      
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਿਕ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦੀ                      
ਪਾਲਣਾ ਕਿਰ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਗੱਡੇ ਨੰੂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ                       
ਸੰਚਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਹੀ ਿਨਰੰਤਰ ਸੋਚਦਾ                      
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਅੰਨ�ੇਵਾਹ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੋਲ ਅਧੂਰੀ                     
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ                    
ਟਕੁਿੜਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਿਦਸ਼ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ                       
ਹਾਂ। ਜਦ� ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਓ, ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ," ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਅਸੀ ਂਇੱਕ                        
ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮ। 

ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀ ਂ                     
ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਏ । ਅਸੀ ਂ ਵਧੀਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ                      
ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਯੰਤਰ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤਰਕ-ਿਵਤਰਕ                   
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਿਕਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ। ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ                     
ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ�ਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ, ਛੋਹਣ, ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਿਵੱਚ                    
ਵੰਡ ਸਕੇ। ਅਸੀ ਂਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ�ਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ                      
ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਜਵ� ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਿਹਸਾ ਹੋਣ। ਇਕ ਿਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ                      
ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਿਮਲੇ ਸਨ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ                       
ਦਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ                     
ਆਪ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਕੇ ਇਨਾ ਦਾ ਰਪੂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

 
ਪਿਹਲਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਮ� ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ।" ਮ�                      
ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਿਭਆਨਕ ਗਲਤੀ! ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ, "ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਮ� ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ                   
ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। "ਿਭਆਨਕ ਗਲਤੀ! ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਨੰੂ                    
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਫਰ ਸਭ ਤ� ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਵਰ, ਇੱਕ ਿਗਲਾਫ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ                    
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਥੂਲ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ lਿਗਆ ਸੀ, ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਮਝ ਿਲਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮ� ਹਾਂ। ਇਹ                      
ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। "ਅਸੀ ਂ ਿਤੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ! ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਜੋ ਕਵਰ ਸਾਨੰੂ                  
ਿਮਲੇ ਸਨ, ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜਦਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ । ਸਾਡਾ                     
ਆਪਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇਨ�ਾਂ ਿਤੰਨਾ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤਨਾ, ਆਤਮਾ, ਰਹੂ, ਜੋ ਅੰਦਰ                     
ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਨ�ਾਂ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। 

 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਇਨ�ਾਂ ਕਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸਾਰੇ                        
ਕਵਰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤਦ ਅੰਦਰਲਾ ਕਵਰ ਸਦਾ ਆਪਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਂਇਸ ਿਵਚ� ਿਕਵ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀਏ ? ਜੇ ਕੋਈ                      
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਨੰੂ ਇਨਾਂ ਕਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਦਸਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵੈ ਉਤੇੱ ਪਏ ਪਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ                      
ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ । ਮ�ਨੰੂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂਾ                      
ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਨਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਿਕਉਿਂਕ ਸੋਚ ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਰਖੇਗੀ                      
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਮਨ ਤ� ਹੀ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਬੁਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਕੁੰਜੀ ਪ�ਾਪਤ                       

 



ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਆਏ! ਜੋ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਇਸ ਜਾਲ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਫਸਣਾ                          
ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀ ਂ ਿਕਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।" ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ                     
ਦਾ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ । ਇਹ ਸੀ ਕੁੰਜੀ। 

 

ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਿਪਆਰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ� ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਿਖੱਚੇ                  
ਗਏ . ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਖੱਚ ਉਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕਰਕੇ ਸੀ ਿਕਉਿਂਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਸੀ                     
. ਸਾਰੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹਤੁ                   
ਚੰਗੀ. ਮਨ ਉਸ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ. ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦਨੁੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਨਾਵਾਂ ਤ� ਥੋੜ�ਾ ਜੇਹਾ ਹਟ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ                    
ਲਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ . ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ                       
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਖੱਚ ਰਹੀ ਸੀ – ਉਹ ਿਪਆਰ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬੇ ਸ਼ਰਤ                        
ਸ਼ੱੁਧ ਆਤਿਮਕ ਿਪਆਰ. ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਕੀਤਾ. ਇਕੱਲੇ ਿਪਆਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ                    
ਿਖੱਚ ਿਲਆ. ਹਣੁ ਿਪਆਰ ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਿਕਵ� ਿਖੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. 

ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ                       
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਕੀ ਦੇਖਣ,                   
ਛੋਹਣ, ਚੱਖਣ, ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ । ਇਹ ਮਨ ਇਨ�ਾਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਨ�ਾਂ ਦਾ                     
ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੰੂ ਦੇਖ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦ� ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀ ਂ ਬਣਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਮਨ ਇਸ                        
ਨੰੂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਪੂ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ। ਇੱਕ ਿਦਸਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੇਜ਼ ਉਤੇੱ ਪਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ                       
ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਿਕਵ� ਬਨਦੇ ਹਨ? ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ                     
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਤਲਬ ਦ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ                   
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਫਰ ਅਸੀ ਂਇਨ�ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ                   
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

 
ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ                     
ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਚੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ                      
ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਕੁ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥੂਲ                      
ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਰਕੁ                         
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤ� ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ?                       
ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦਾ                   
ਮਤਲੱਬ ਕਢਦਾ  ਹੈ 

 

ਮਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣਾ। ਤਰਕ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈ। "ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਹਣੁ                     
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ।" ਮਨ deductive logic ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਕ ਅਤੇ inductive logic ਜਾਂ ਪ�ਗਟਾਵਰ ਤਰਕ                 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਕ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ, “ਇਹ ਇਕ ਪੀਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਵੀ                      
ਜਰਰੂ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੀਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਪੀਲੇ  ਹਨ  ।  ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਕ ਹੈ। 

 

ਮਨ inductive logic ਜਾਂ ਪ�ਗਟਾਵਰ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੰਧ ਿਚੱਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਮ� ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਤਕ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ,                     
ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਰਰੂ ਿਚੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਰ ਤਰਕ ਹੈ. ਪ�ਗਟਾਵਰ ਤਰਕ ਿਵਚ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂ ਕਦੇ                    
ਵੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰਕ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ                    
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਿਵਅਸਤ ਰਖਦਾ ਹੈ.  

 

ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਕਾਰਜ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂ ਿਬਨਾਂ ਸਮ� ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ                       
ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀ ਂ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਂ                    
ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਂ ਕਢ ਸਕਦੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮੇ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ                      

 



ਸਮੇ , ਸਪੇਸ ਅਤੇ  ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ  ਜਾਂ cause  and effect  ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤ� ਪਰੇ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦਾ। 
 
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਤ� ਪਰੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਿਸੱਧਾ ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।                      
ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਹੈ ਿਪਆਰ। ਿਪਆਰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। ਿਪਆਰ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤ� ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਆਉਦਂਾ                     
ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਸ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! ਮਨ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ,                        
ਇਸਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂਾ ਨਹੀ ਂ । ਤੁਸੀ ਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ , "ਕੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ?" ਪਰ ਇਹ ਿਪਆਰ ਦੀ                       
ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਿਵਚ� ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਆਤਮਾਂ ਤ� ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ। ਅਸੀ ਂ ਇਨ�ਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੰੂ                     
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ                         
ਰਹੂ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹਨ । ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਸਰਫ਼ ਰਹੂਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖ                      
ਸਕਣਾ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮ� ਅਤੇ space ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ                     
ਰਹੂਾਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਰਹੂਾਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੀ ਿਪਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ,                    
"ਇਹ ਿਪਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਸਿਕੰਟ ਲੱਗ ਗਏ।" ਿਪਆਰ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਮ� ਅਤੇ                     
space ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ । ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀ ਂਲ�ਦੀ। intuition ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸਮ� ਅਤੇ                     
ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੂਾਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਿਜਵ� ਮਨ ਦੇ ਿਤੰਨ                     
ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਤਵ� ਹੀ ਰਹੂ ਦੇ ਵੀ ਿਤੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 

ਜਦ� ਮ� ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਰਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਜਕਰ ਕਿਰਆ                      
ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੇਤਨ ਚੀਜ ਹੈ, ਮਨ/ਆਤਮਾ ਤੁਸੀ ਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹ ਲਵੋ । ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ "ਤੁਸੀ ਂ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ                        
ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਉਹ ਬਹਤੁ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦਜੂਾ ਨਹੀ।ਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ                      
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦਜੂਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?" ਪਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ                      
ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਬਲਿਕ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂ ਭੱੁਲ ਚਕੁੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ                       
ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਨਹੀ ਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ                       
ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਚੱੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਣੁ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।                        
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਰੋਹ ਇਥੇ ਇਸ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਜ ਿਗਆਨ ਜਾਂ intuition ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ                    
ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਤਰਕ-ਿਵਤਰਕ, ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ।                  
ਤੁਸੀ ਂ ਰੋਜਾਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਆਤਮਾ ਤ� ਕੰਮ                     
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਪਆਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤ� ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 

 
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਤਮਾਂ ਤ� ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ                    
ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਬਲਿਕ ਿਪਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਿਖੱਚੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ                  
ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ                        
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ, ਰਹੂਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ                     
ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਰਝੁੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਿਖਆ                      
ਦੇਵੇਗਾ । ਕੇਵਲ ਿਸਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਕਉ?ਂ ਿਕਉਿਂਕ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ                   
ਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ                     
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦੀ। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,                     
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ । ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਸ ਇਹ ਸਭ ਉਦ� ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ                      
ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਥੱਕ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਦ� ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਅਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਰ ਜਦ� ਤੱਕ                        
ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਲ�ਦੇ, ਅਸੀ ਂ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ                     
ਹੈ। 

 

ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ . ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹ ਉਸ                      
ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ. ਉਹ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ. ਨਾਮ ਦਾਨ ਿਮਲਣ ਤ�                      
ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਸਿਤਗੁਰ , ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਿਦਓ. ਮ� ਉਹ                     
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ. ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤੱਰ ਿਦੱਤਾ, "ਤੁਸੀ ਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਉਚ                     

 



ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.” ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਨਹੀ,ਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ                         
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? " " ਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ                      
ਹਾਂ. " ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ. ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ                      
ਹੋ", ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ                      
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ                    
ਿਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਿਲਖੀਆਂ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਸੀ "ਧਰਤੀ ਉਤੇੱ ਸਵਰਗ" ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਰਿਹਣ ਦਾ                     
ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜ�ੀ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਬਹਤੁ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ "ਇਹ ਸਭ ਤ�                      
ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ." 

 
ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਿਦਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ। "ਮ� ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮ� ਇਸਦਾ                      
ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਬੁਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤ� ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।                    
ਮ� ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਕਵ� ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਮ� ਸੱਚ ਖੰਡ ਿਕਵ� ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਮ� ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।" ਉਹ                       
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਬਸੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ                    
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ                  
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮ� ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਪਹਾੜਾਂ                    
ਿਵਚ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।" ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਨਹੀ,ਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮ� ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਿਰਹਾ।" ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ                      
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮ� ਉਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮ� ਕੇਵਲ                   
ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕਰਾਂਗਾ । ਮ� ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਤ� ਖੁੰਜ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮ� ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ                    
ਿਵਚ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੈ, ਪਰ ਮ� ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਤ�                   
ਖੰੁਝਣਾ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।" ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਇਹ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ। ਜਾਓ!" ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ                   
ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ                    
ਖੋਿਲ�ਆ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਇੱਥੇ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ! ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ                    
ਹਨ। ਉਹ ਇਥੇ ਆਉਦਂੇ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈ ਸਾਰੇ                    
ਗਵਾਚੇ ਸਮੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ 

 

ਿਜਵ� ਹੀ ਉਹ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ , ਿਕਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ "ਵਾਹ, ਮੈਨੰੂ                   
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਮ� ਪਲੰਬਰ ਹਾਂ। ਮ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਮ� ਕੁਝ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ                        
ਸਕਾਂ।" ਸੋ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆ ਿਗਆ। ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ                     
ਦੇ ਇਨ�ਾਂ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਨੰੂ ਿਖੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਸਨ । ਉਹ                   
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ,                    
ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, "ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ , ਮ� ਫੇਲ� ਹੋ ਿਗਆ। ਮ� ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਾਂ। ਮ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮ�                     
ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ।” ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤੱਰ ਿਦੱਤਾ, " ਨਹੀ,ਂ ਤੁਸੀ ਂ ਫੇਲ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀ ਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ !" ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ, " ਤੁਸੀ ਂ                      
ਇਹ ਿਕਵ� ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ , ਮ� ਤਾਂ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਿਕਆ ?" ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੰੂ ਕਾਮਯਾਬ                      
ਹੋਇਆ । ਇਹ ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਉਚੱੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਤੇ ਿਲਜਾਂਦੀ ਹੈ।                   
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਚੱੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਤੇ ਿਲਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਸਮਰਨ ਅਿਭਆਸ ਕੇਵਲ ਮਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੰਮ                  
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਲਗਣਾ।                       
ਤੁਸੀ ਂਫੇਲ ਨਹੀ ਂਹੋਏ। ਤੁਸੀ ਂਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਪਾਸ ਗਏ ਹੋ।"  ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ  

ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ! ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਿਹਜ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਰਾਹੀ ਂ ਪ�ਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ                     
ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਰਹੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਨ ਦੇ ਦੇ                        
ਨਹੀ ਂ ਹਨ. ਸਿਤਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ�ਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਜ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ                 
ਿਗਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦਾ. ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ." 

ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤ� ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,                    
"ਮਹਾਰਾਜ, ਮ� ਸਮਝ ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ� ਇਸ ਉਤੇੱ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਵੱਡੇ                    
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ�ਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੜ�ੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ                 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ�ਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।" ਉਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬਾਂ                 

 



ਪੜ�ਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੜ�ਨ ਿਵਚ ਿਬਤਾਏ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਠੀਕ ਹੈ , ਮ� ਤੈਨੰੂ                     
ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾਂ , ਤੰੂ ਕਾਫੀ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ।" ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਮਹਾਰਾਜ, ਮ�                    
ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ�ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਹੋਰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਿਕਤਾਬਾਂ                   
ਹਨ।" ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਪਿਹਲਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਆ। ਿਫਰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ                    
ਦੀਿਖਆ ਲਉ।" ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕੱਥੇ ਖੜ�ੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ।।। ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ                     
ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। 

 

ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਿਰਆਂ                    
ਨੇ ਇਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੀਿਖਆ ਲਈ ਿਸਵਾਏ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ – ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਿਵਚ                       
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ , “ਇਹ ਬ�ਹਮਾ ਹੈ, ਇਹ                     
ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਹੈ, ਇਹ ਿਸ਼ਵ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰੁਗਾ ਮਾਤਾ ਹੈ।" ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਕੜ ਜਾਂ                    
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੰਿਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਮੰਿਦਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ                    
ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਧੂਪ - ਅਗਰਬੱਤੀ ਧੁਖਾਉਦਂੀ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਾ ਲ�ਦੀ ਅਤੇ                   
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਦਂੀ। ਜਦ� ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਉਸ                   
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀਆਂ - ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਸਰ ਕਿਹੰਦੀ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦ�ਦੇ                    
ਹਨ। 

 

ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤ� ਨਾਮ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਿਗਆਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ                        
ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵਚ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ�ਾਂ                    
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, " ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ                        
ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ� ਸਚ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਕਵ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਦੀਿਖਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,                      
ਉਸ ਤ� ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ                      
ਿਵਚ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ," ਚਪੁ ਕਰੋ ! ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਹਨ।                     
ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮ� ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮ�                     
ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਿਦੰਦੇ                        
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਦ�ਦੇ ਹਨ ? ਤੁਸੀ ਂ ਹਣੁ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਜੰਨੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਭੈੜਾ ਜਵਾਈ ਕਦੀ                       
ਨਹੀ ਂਵੇਿਖਆ ! ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ  ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮ� ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" 

 
ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ. ਹਣੁ ਮ� ਕੀ ਕਰਾਂ?" ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ , ਵੱਡੇ                      
ਮਹਾਰਾਜ ਨੰੂ ਿਕਹਾ," ਮ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ                   
ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਹੰਦਆਂੂ ਵਾਂਗ ਇਨ�ਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ                   
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵੀ ਇਨ�ਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ. ਮ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਥ� ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਰੱਬ ਦੀ                       
ਪੂਜਾ ਕਰੇ." 

ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, "ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਖ ਰਾਜ" – ਇਹ ਸੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, - "ਿਚੰਤਾ ਨਾ                       
ਕਰੋ, ਲੇਖ ਰਾਜ. ਮ� ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਾਂਗਾ." ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣਗ.ੇ ਉਨ�ਾਂ                        
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ "ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ." "ਨਾਨੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ." ਸੋ ਵੱਡੇ                     
ਮਹਾਰਾਜ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ , ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਟ-ਪਟਾਂਗ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ                     
ਹੈ. ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਏ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ." 

 

ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਕਹੋ ਬੀਬੀ, ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹਤੁ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੈ."                      
“ਸਚੀ?ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੈ? " " ਹਾਂ." ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਲਾਹ.ੇ "ਆਓ ਅਸੀ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਚੱਲੀਏ"                     
ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ. ਨਾਨੀ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼                       

 



ਹੋਈ. ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੰੂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ! ਸੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ                      
ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ. ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮ� ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਹਨ. ਤੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ                     
ਕੀਤੀ. ਜੇ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੰੂ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ. " 

 

ਮੇਰੇ ਿਪਤਾਜੀ ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। "ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਮ� ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ                        
ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ�ਾਂ ਛੋਟੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।" ਸੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤ� ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਬਹਤੁ                      
ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ," ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮ� ਉਥੇ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ                    
ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀ ਂ ਵੀ ਕਦੀ ਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ," ਯਕੀਨਨ ਮ� ਆਵਾਂਗੀ।" ਉਸ                    
ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇੱ ਗਈ, ਇਕ ਪ�ਵਚਨ ਸੁਿਣਆ, ਦੋ ਸੁਣੇ, ਿਤੰਨ ਸੁਣੇ,                     
ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ। ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮ� ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।                       
ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮ� ਬਾਹਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ                        
ਦੀਿਖਆ ਦੇਣ ।" ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਿਦਤੀ। ਉਨ�ਾਂ ਉਸ ਨੰੂ                     
ਦੀਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈ                   
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ , ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ�ਾਂ ਪੁਿਛਆ, "ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ,                    
ਬੀਬੀ ?" ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਿਜੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ                     
ਹਨ। ਹਣੁ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਮ� ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ।" ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ, " ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਵੱਡੇ                         
ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? " " ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਖਾਕੀ ਬੋਰੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ,                   
"ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਚ ਭਰ ਿਦਉ, ਿਫਰ ਬੋਰੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੰਨ�                      
ਕੇ ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ," ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 

  

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਾਣਦੇ                      
ਹਨ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕੱਥੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ, "ਅਸੀ ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਉਚੱੇ ਮੰਚ ਤ� ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਆਸਨ ਤ� ਪ�ਵਚਨ ਦੇਵਾਂਗੇ." ਉਹ                      
ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਜਾਏ ਿਪਆਰ ਨਾਲ                      
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖਚਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

 

 

ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਣੁ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ                  
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਵਖੇ ਗਏ। ਉਥੇੱ ਿਸਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸੀ। ਿਸੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਸ�ੀ                      
ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਸੱਖ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਦਸਵ� ਗੁਰੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਣੁ ਕੋਈ                         
ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ�ੰਥ ਹੀ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸੱਖ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮ� ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੇ                      
ਨਹੀ ਂ ਪੜ�ੀ ਕੀ ਦਸਵ� ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕਹਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸਖਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ                         
ਗੁਰੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਹਣੁ ਪਿਵੱਤਰ ਗ�ੰਥ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰੂ                       
ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਉਹ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਭੋਗ ਲੱਗ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਰੱਖਦੇ                     
ਹਨ। ਉਹ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਚੌਰ                     
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕਓ ਂ ਕੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਿਜਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ                     
ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਿਕਓ ਂਕੀ ਉਹ ਿਜੰਦੇ ਗੁਰੂ                        
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦ�ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਿਸੱਖ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਇਕ ਿਜੰਦੇ ਸਤੁਗੁਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

 
ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਹਤੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।                    
ਉਨ�ਾਂ ਿਸੱਖਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। "ਿਕਉਿਂਕ                    
ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਿਹੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਿਹੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਮਨ                      
ਿਸਖਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਿਹੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੰੂ                     

 



ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ ਕਰਦਾ                    
ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ' ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਚਕੁੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ                         
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਿਸੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਉਸ ਦੀ ਕੀ                      
ਮਜਾਲ ਉਹ ਇਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਣੁ ਇਹ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ।                        
ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।                     
"ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਹ ਛੋਟੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਉਨ�ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ                     
ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ।  
 
 

ਸੋ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਚਕੁੀ ਸੀ।                       
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਕੀ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਕ ਮੀਿਟੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮ� ਉਥੱੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਵੀ। ਮ� ਜਵਾਨ ਸੀ,                         
ਪਰ ਮ� ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ "ਮਹਾਰਾਜ , ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੋ।" "ਮਹਾਰਾਜ ,ਹਾਲਤ ਬਹਤੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ।"                      
"ਉਹ ਕੱਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।" "ਅਸੀ ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਆ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ।" ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ,                    
"ਨਹੀ,ਂ ਸਤਸੰਗ ਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਓ।" ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਿਕ                      
ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਬਹਤੁ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਂ ਸੀ । ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ                      
ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ�ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸੇਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ, "ਨਹੀ,ਂ ਬਾਬਾ ਜੀ                    
ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।" ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

  
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਆਪਣੇ ਪ�ਵਚਨ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਮ� ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਸਾਿਹਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਹ ਿਸੱਖਾਂ                   
ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ । ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ                       
ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾਿਹਬ ਗਏ। ਅਸੀ ਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੀ ਹਣੁ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਥੱੇ                     
ਗਏ। ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਪੰਜ ਰਪੁਏ ਚੜ�ਾਏ। ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ," ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਣ                    
ਲੱਗੇ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ                     
ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਰਖ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜੋ ਡੇਰੇ ਤ� ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਨ                     
ਿਸੰਘ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬਾਨ ਿਸੰਘ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਪਾਠੀ ਬਾਨ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਵ� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੋ"। ਪਾਠੀ ਉਸ                    
ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਜੋ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਤਾਿਬਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਉਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਇਕ ਸਫ਼ਾ                       
ਖੋਿਲ�ਆ ਅਤੇ ਪੜ�ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਾਕ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ "ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ                     
ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤ� ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਸਤੁਗਰੁ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਦਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ                    
ਿਮਲੇਗਾ। "ਇਹ ਸਭ ਗੁਰ ੂਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ!  
 
 
ਇਸ ਲਈ ਪਾਠੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਕ ਨੰੂ ਪਿੜ�ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ                          
ਹੈ। ਿਸਖਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਚਲਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।                       
ਉਹ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ� ਪੜ�ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। "ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਨ�ਾਂ                     
ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ�ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਕ                       
ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਜੀਵਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,, ਪੰਜਵ� ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ, ਜੋ ਬਹਤੁ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ                     
ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਟੱਕੀ ਗਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਬਦ                      
ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ " ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ                      
ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਣੁ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਗ�ੰਥ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲੇ ਨਹੀ ਂ ਲਗਾ                      
ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ� ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ                      
ਇਹ ਪ�ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ� ਪ�ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ                      
ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਕ  ਿਜਹੜੇ ਮਾਹਰਾਜ ਜੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਬਹਤੇੁ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। 
 

ਸੋ ਸਾਨੰੂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਿਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਵ� ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਡੀ                       
ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ                     
ਨਹੀ ਂ । ਇਕ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਂਅਸਲੀ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ                      

 



ਜੋ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਇਸ ਲਈ ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਰਹੂਾਨੀ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਰਹੂਾਨੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਭੱੁਲਣਾ                     
ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੂਾਨੀ ਰਸਤਾ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ  ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।  

 

ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਿਜਵ� ਤੁਸੀ ਂ ਇਨ�ਾਂ ਸਥੂਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਇਥੇ                   
ਆਏ ਹੋ, ਉਝਂ ਹੀ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਲਵੋ । ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੋ ਿਕ ਅੰਤ                        
ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਦੇ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਖੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨ ਤ� ਉਪੱਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਣੁ ਅਸੀ ਂਇਕ break ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਕੁਝ ਪੀਜ਼ੇ ਆਉਦਂੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ                       
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਨ। ਜਦ� ਮ� ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ Ye olde shakeys ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਨੰੂ ਬਹਤੁ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਲਿਗਆ                      
ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮ� ਆਪਣੀ ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਜਦ� ਮ� ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹ�                     
ਿਨਕਲਦਾ, "ਯੀ ਓਲਡ ਸ਼ੇਕੀ, ਯੀ ਓਲਡ ਸ਼ੇਕੀ।" ਸੋ ਿਜਵ� ਤੁਸੀ ਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪੀਜ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਿਖੰਡਾ ਿਦਤਾ। ਪਰ ਜੇ                        
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਪ�ਗਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ।                      
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

 

ਚੰਗਾ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ                        
ਇੰਟਰਿਵਊਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਹੀ ਂਪੁਿਛਆ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਪ�ਸ਼ਨ : ( ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤਾ ) 

ਉਤੱਰ : ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ. ਇਸ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਉਹ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ , " ਜਦ�                      
ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ�ਸੰਨ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ                       
ਤਾਂ ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸ negativity  ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਨ ਦੇ ਇਨ�ਾਂ  ਿਤੰਨਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਆਏ ?" 

ਉਲੇਖਾਂ ਤ� ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੂਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਲਗਭਗ 90 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀ ਂਗਈਆਂ . ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ                      
ਉਥੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ - ਉਹ 10 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ - ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ                       
ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਹਣੁ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਿਕਉਂਆਏ ? ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀ                         
ਮਕਸਦ ਹੈ? 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ                      
ਬੁਿਨਆਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਆੁਰਾ ਤੁਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ                     
ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ                       
ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।                      
ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ, ਅਣਿਗਣਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਕਿਰਆ ਸੀ                    
ਤਾਂ ਿਕ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਚੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਦ                          
ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਣੁ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਿਕਹੋ                         
ਿਜਹਾ ਹੈ, ਉਥ� ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਈ, ਿਜਆਦਾਤਰ ਰਹੂਾਂ ਇਥੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀ।ਂ ਦਜੂੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਦੀਆਂ                    
ਦਨੁੀਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨੋ ਦਿੁਨਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਉਂ ਹੋਈ ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਇਸ                     
ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇ ਕੇਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸ ਚੀਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾ                        
ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਚੇਤਨਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, "ਮ� ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ" ਪਰ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂ                       
ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦੀ । 

 



ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜਉਦਂੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ                   
ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਿਵਚ ਅਨੇਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ                     
ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਵਰੋਧੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਇਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਿਵਰੋਧੀ                     
ਅਨੁਭਵ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਨੇਕ ਦਾ ਨਹੀ ਂ । ਪਰ ਅਨੇਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ                       
ਇੱਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂ ਅਨੇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਿਸਰਜਨਹਾਰ                    
ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ  ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂ ਿਜੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ                    
ਉਨੰਾਂ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਣੁ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਥੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਕਉਂ ਿਕ                     
ਇਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ,ਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਅਤੇ                     
ਅਨੇਕ ਦਾ ਰਪੂ ਧਾਰਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੰੂ ਇਥੇ ਸਥੂਲ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦਂੀ। ਿਜਵ� ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਥੇ                      
ਅਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ                   
ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ  

ਅਸੀ ਂ ਥੋੜੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੁਣਆ। ਇਥੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸਚੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤ�                     
ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀ ਂ ਇਕ negative ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਅਨੁਭਵ positive ਿਕਵ� ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ                   
ਕੋਈ negative ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ? ਤੁਹਾਨੰੂ positivity ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਦ� ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂnegativity ਦਾ ਅਨੁਭਵ                    
ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

 
ਸੋ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਸਧਾਂਤ ਿਵਰੋਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਉਲਟ                     
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਰੋਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਦਵੈਤ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ                     
ਿਵੱਚ ਪ�ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਤ� ਉਲਟ ਚੀਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।                       
ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅਸੀ ਂ ਚਾਨਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਲਵੋ ਿਕ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾਂ। ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਚਾਨਣੇ ਨੰੂ ਦੇਖ                       
ਸਕਦੇ ਸੀ ? ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਨਣੇ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ । ਹਨੇਰੇ ਤ� ਬਗੈਰ ਚਾਨਣੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਲਵੋ ਿਕ                         
ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਹੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਚਾਨਣੇ ਨੰੂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਦੇਖ ਪਾਂਦੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ                      
ਚੀਜ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਉਸ ਤ� ਉਲਟ ਚੀਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਕਸੇ                      
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣ ਪਾਉਦਂੇ ਕੀ ਿਪਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਿਕ                       
ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਣ ਪਾਉਦਂੇ ਕੀ ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਤੱਥ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸ ਤ� ਉਲਟ ਤੱਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂ                        
ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਬਾਰੀਕ ਅਣੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗੂਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਕ ਐਟਮ ਦਾ positive ਅਤੇ                       
negative ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਜੇ ਦੋਵ� negative ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਦੋਵ� positive                      
ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਿਕਸੇ ਪਾਿਸਿਟਵ ਪ�ੋਟੋਨ ਜਾਂ ਿਨਊਟਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ                    
ਇੱਕ negative ਇਲੈਕਟ�ੌਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ�ੋਤ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਕ ਲਾਗੂ                     
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਵਰੋਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋਿੜਆਂ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਬਹਤੁ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨੇ ਦਨੁੀਆਂ ਇਸੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ                     
ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਦਵੈਤ ਦੀ ਦਨੁੀਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਉਥੇ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ                     
ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਦਵੈਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤੁਸੀ ਂ ਉਥੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀ ਂ ਉਥੇ ਿਕਵ�                        
ਅਨੁਭਵ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਵੈਤ ਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਥੇ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਤ� ਪ�ਤੀਕੂਲ                    
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਉਥੇ ਹਣੁ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨੋ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.                     
ਤੁਸੀ ਂ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂ ਉਸਦੇ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਤ� ਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਵੋ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ                     
ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ, ਿਪਆਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਿਵਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਰਹੂਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤੱਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ                    
ਅਸੀ ਂ ਹੰਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹੂਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦਂੀਆਂ, ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ� ਅਸੀ ਂ                     
ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਠਕਾਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਸ ਰਹੂਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਨਚ -                      
ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਬੰਸ ਰਹੂਾਂ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਹਨ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਕੀ                     
ਖਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ� ਵਧੀਆ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? " ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, "ਤੁਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕਓ ਂਕੀ                        
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਿਮਿਲਆ. ਅਸੀ ਂ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਵੇਖ ਚਕੁੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਥੇ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ                     
ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਰਹੇ ." ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ                        

 



ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ.                   
ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ. 

 
 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ? 
 
 

ਪ�ਸ਼ਨ : (ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ)_____ ਹਨੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ                   
ਿਕਉ ਂਦ�ਦੀ ਹੈ? 

ਉਤੱਰ : ਇਹ negative ਅਨੁਭਵ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, positive ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਉਨੰਾਂ ਿਜਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ                   
negative ਅਨੁਭਵ ਿਸਰਫ positive ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੇ                  
ਅਨੁਭਵ ਤ� ਗੁਜਰਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਕਓ ਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ positive ਅਨੁਭਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.                   
negative ਇਕ ਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਤੁਸੀ ਂ ਸੌਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਿਭਆਨਕ                  
ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹਤੁ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਪਨਾ ਿਵੱਚ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂ                     
ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, "ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ!" ਜਦ� ਅਸੀ ਂਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈ                         
ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. "ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ!" ਇਹ ਿਸਰਫ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ                     
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।                  
ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਰਛਾਵ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ                    
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹ ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹੀ ਂ ਕਰ                      
ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜੰਦਾ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਉਦਂ,ੇ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾਉਦਂੇ। ਜੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ                   
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ? ਅਸੀ ਂ                      
ਇਹ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਜਗਾ ਦਾ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ                      
ਨਹੀ।ਂ ਇਹ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮ� ਕਿਹੰਦਾ                       
ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਭਰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ                   
ਿਗਆ ਹੈ, ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਿਰਆ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ                   
ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਿਸਰਫ ਅਸੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਅਸੀ ਂ                     
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਏਹੀ ਿਸਰਫ  ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। 

ਹਕੀਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੰੂ                     
ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,                       
ਅਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿਕੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਵਖਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸਨੰੂ ਇਕ                     
ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਰੀਰ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਇਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸ� ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਂ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਘੁੰਮ                      
ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਕਹੋ , "ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ" ਅਤੇ                      
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀ ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ,                     
"ਆਓ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ । "ਅਸੀ ਂ ਜਾਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਕੀ ਵਾਪਸ                       
ਚਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਮ� ਦਸ ਸਕਾ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਿਜਸ ਦਆੁਰਾ ਤੁਸੀ ਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਤੇ                        
ਿਲਜਾ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤ� ਸੋਹਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਹਰ ਵਕਤ ਇਸਨੰੂ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ।  

ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੱਕ ਿਲਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਜਾਗਣ                     
ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਸ� ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ                      
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਨੰੂ ਇਸ ਇਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ! 

ਚੇਤਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਹਾਂ.                        
ਭਾਵ� ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋ, ਿਫਰ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? ਿਕਉਿਂਕ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ                        
ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ. ਜੇ ਮ� ਿਗਆਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਿਗਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ. ਿਫਰ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ                       

 



ਗੱਲ ਨਹੀ ਂਕਰਾਂਗਾ. ਪਰ ਮ� ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ . 

 

ਮ� ਿਕਓ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? ਇਸਦਾ ਉਤੱਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ.                     
ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਸੀ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 100 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ                    
ਕੀਤਾ. ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਦੋ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ                      
ਬੋਲੇ. ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਮ� ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਹੁਰਾਂਦਾ ਿਰਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਦਨੁੀਆ ਦਿੁਬਧਾ ਹੈ,                     
ਮਾਇਆ ਹੈ, ਿਮਿਥਆ, ਅਸਿਥਰ, ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ. ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਮ� ਕਈ                    
ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਹੈ , ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿਮਿਥਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਿਮਿਥਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮ� ਵੀ ਿਮਿਥਆ ਹਾਂ ! ਜੇ ਮ� ਿਮਿਥਆ                         
ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਕਓ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ?" ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਿਕਹਾ ," ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ.                       
ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਬਾਕੀ ਦਨੁੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਮ� ਹਾਂ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ                       
ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ." 

ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤੱਤ ਿਵਚ ਵੀ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਤੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗਾਂਦੇ ਹਨ                        
ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਡੀ                     
ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ। ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ                     
ਆਪ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ।  

ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਜਗਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ                         
ਜੋ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਬਾੜੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ                      
ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.                      
ਦੋਸਤ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੈ. ਦੋਸਤ ਆਕੇ ਉਸਨੰੂ ਿਹਲਾਉਦਂਾ ਹੈ. "ਉਠੋੱ, ਉਠੋੱ!"  

ਹਣੁ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਹਲਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼                      
ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੋਸਤ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਉਠੱ, ਉਠੋੱ." ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਕੌਣ ਲੈਜਾਏਗਾ ?" ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਇਸ                     
ਸਭ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੋਸਤ ਦਾ ਿਹਲਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਸੀ. ਉਸ ਸਮ� ਘੋੜੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਨ. ਉਹ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, "ਕੌਣ                     
ਮੇਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ?" ਉਸਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਕੰਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਾਗੋ ! ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦਾ                    
ਿਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, "ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ, "ਕੀ ਤੰੂ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਸੀ? ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ                     
ਿਕਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਨਹੀ ਂ ਸਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਅਸਲੀ ਸਨ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ                       
ਸਿਥਤੀ ਹੈ. 

ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰਕੂ,                       
ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਉਥ� ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਆਕੇ ਸਾਨੰੂ ਿਹਲੂਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਾਉਦਂਾ ਹੈ. “ਜਾਗੋ !” ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਉਤੱਰ ਿਦੰਦੇ                    
ਹਾਂ, "ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਵੋਗੇ? "ਹਾਂ, ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ                  
ਿਨਪਟਾਵਊਗਂਾ," ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਗ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਬਹਤੁ                     
ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ. 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮ� ਸੋਿਚਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ                       
ਿਕ ਮ� ਇਧਰ�-ਉਧਰ� ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮ� ਇਨ�ਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ                    
ਕੁਝ ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮ� ਕੁਝ negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਪਰ ਜਦ� ਮ� ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ                     
ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਲਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਉਦ� ਜਦ�                     
ਤੁਸੀ ਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪੱਖ� ਸੰਪੂਰਣ ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪੂਰਣ ਨਹੀ ਂ ਨਜਰ                     
ਆਉਦਂਾ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ                     
ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਖਾਸ ਚੀਜ ਕੀ ਹੈ ? ਜੋ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ                       
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ , ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡੇ। ਿਬਨਾਂ ਸਥੂਲ                       
ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ points ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਰੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ                      
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਲਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡ                       
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਿਵਚ ਹੈ ! ਇਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ, ਿਦਲ ਦੇ                        

 



ਚੱਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ-ਤ�-ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਦੱਤੇ ਹਨ , ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਦਂੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ                     
ਕਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਛੱਿਡਆ। ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।                      
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੰਭਵ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸੀ ਂ silver chord ਜਾ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ                      
ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ, ਅੱਖਾਂ                      
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਪੱਰ ਵੱਲ, ਅਜੇਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕ�ਦਰ                       
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਇਨਾ ਕ�ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਦਂੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਖੁਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ                        
ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ ਖੁਲਦਾ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ                    
ਅਿਜਹੇ points ਹਨ, ਿਜਥੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਮਰੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਥੂਲ                     
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ. ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ! ਤੁਸੀ ਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮ� ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ ਪਾ                       
ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸਥਾਿਪਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਧਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਿਜਹੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ                   
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚੱ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,.ਮ� ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਿਕਵ� ਨਾ ਕਰਾਂ? ਇਹ                      
ਸਭ ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਿਕਉਿਂਕ ਇਨ�ਾਂ points ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ                     
ਅਿਜਹੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਜਗਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਿਨਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ                      
ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ. ਿਕਉਿਂਕ ਸਾਰੀ ਿਸਰਜਨਾ ਸਮੁਚਤਾ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਨਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ                  
ਗਈ ਸੀ. ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਵਚ                       
ਫੈਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਉਥੇ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ                         
ਉਥੇ ਿਕਵ� ਜਾਈਏ ? ਅਸੀ ਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ                    
ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਮ� ਉਥੇ ਜਾਵਾਂ ," ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਉਥੇ ਉਚੇਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂ ਦਨੁੀਆਂ                        
ਖੱੁਲ� ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਹੋਰ ਉਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦਨੁੀਆ ਖੁਲ� ਜਾਂਦੀ ਹੈ                       
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚਕੁਾ ਸੀ , ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਿਜਿਗਆਸਾ ਦੇ,                        
ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ . ਪਰ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁਚ ਿਵਚ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ                      
ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ. 

 
ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰਾਂ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਜਾਂ contradiction ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ                  
ਚਾਹੀਦੀ, ਿਕਉਿਂਕ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਭਵ                      
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਦਂੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ                    
ਕੋਈ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ।ਂ ਤੁਸੀ ਂਇਥੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ                     
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਜਾਂ                  
opposite ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਹੂਾਨੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ                     
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਦਰਜ ਸੀ , ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ                       
ਦਜੇੂ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ�ਤੀਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਸਰੀਰਕ ਅਨੁਭਵ,                    
ਮਾਨਿਸਕ ਅਨੁਭਵ, ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ , ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਇਹ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਜਾਂ                    
opposites ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਦਾ                    
ਹੈ। ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਣੁ ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਂ negative ਅਨੁਭਵ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ                      
positive ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਤੀਬਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਹਣੁ ਚਲੋ ਦਜੂੇ ਿਸਿਰਓ ਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ? ਮੰਨ ਲਓ ਹਣੁ ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਥੱੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ points                        
ਿਵਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂ ਛੱਿਡਆ।                      
ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਥੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀ ਂ                      
ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਆਉਦਂੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ                      
ਵਧੇਰੇ ਖੇੜੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲ�ਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦੇ                       
ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ                 

 



ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਦਂੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਿਗਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਂੇ ਹੋ, ਇਥੇ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ।                       
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ�ਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਤੇ                      
ਬਾਹਰ ਦੋਨੋ ਜਗਾ ਮਸਤੀ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮਸਤਾਨੇ ਹਾਂ, ਸਰਰੂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ, ਦਨੁੀਆ ਦੇ                     
ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਜਾਂ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹਤੁ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮ� ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀ ਂ ਕਰ                  
ਸਕਦਾ! ਅਸੀ ਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ "ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ !" ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਸਭ negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ                       
ਤ� ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ।" ਇਹ ਇਤਨਾ ਸੱਚ ਲਗਦਾ ਸੀ,                     
ਇਤਨਾ ਸੱਚ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ! ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ                      
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਪਾਉਦਂੇ                     
? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਨੁਭਵ ਅਸਲ ਤਰਾਂ                     
ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਿਫਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਨੰੂ                       
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ; ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਕ ਤ� ਇਕ                   
ਪਧਰ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਇਕ ਤ� ਇਕ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਧਰ ਹਨ। ਪਰ ਭਰਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹਤੁ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹ ੈ

 
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਸਰਾਭਾਈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਰਾਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਮਸ਼ਹਰੂ ਿਨ�ਤਕਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਡਾਂਸ                    
ਸਕੂਲ ਸੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ... ਮ� ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ. ਉਹ                     
ਇਕ ਰਹੂਾਨੀ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੀ ਸੀ. ਡਾੰਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਸਵਾਲ                   
ਪੱੁਿਛਆ. ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮ� ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਿਗਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ,                     
ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਿਮਿਥਆ, ਮਾਇਆ, ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਅਸਿਥਰ, ਭਰਮ ਹੈ. ਉਹ ਿਕਵ� ਇੱਥੇ                  
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੇਵਕ ਇਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਿਕਵ� ਬਤੀਤ                       
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.                      
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ                    
ਿਪਆਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ� ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪੀਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ. ਚੰਗੀ ਸੁਆਦੀ ਸੀ ! ਹਣੁ ਜਦ� ਮ� ਉਚੱ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਪਆਲਾ                         
ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਿਕਵ�? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਸੀ; ਉਹ                       
ਨਹੀ ਂ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਿਪਆਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ                      
ਸੁਆਦ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ. 

ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂ ਉਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ                    
ਹੋ. ਉਥੇੱ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਖੁਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇੱ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਨੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇੱ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਿਕਵ�? ਕੁਛ ਬਿਚਆ ਖੁਿਚਆ ਹਲੇ ਵੀ                       
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਝੂਠਾ                      
ਹੈ. ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਲਾ ਿਦੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ. ਿਪਆਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਝੂਠਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ; ਇਹ                      
ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗਾ. ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ                     
ਿਨਰਾ ਭਰਮ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥੂਲ ਭੌਿਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ                      
ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਸਥੂਲ ਲੋਕ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸੀ ਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ                      
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥੇ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇੱ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ                        
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. 

 

 
ਦਜੇੂ ਪਾਸੇ, ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜੋ                    
ਸਾਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਤ� ਉਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੰੂਘੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ                    
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਪਆਲੇ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ                 
ਬਣਾਇਆ.ਇਹ ਉਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ. ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ                 
ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ                    
ਅਨੁਭਵ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ                 
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ.ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ                 
ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ. ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ                    
ਗੱਲ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮ� ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਕ ਰਹੂਾਨੀ ਿਜਿਗਆਸੂ ਜੋ ਸਚ ਨੰੂ ਲਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,                     

 



ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ਦਵੇ ਿਕ ਿਸਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਿਜਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ                      
ਤ� ਿਧਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖ�ੁਲ ਜਾਣਗ.ੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਗਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਣ                  
ਤ� ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ . ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ                   
ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ                    
ਬਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਕੇ ਿਸਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

 
ਹਰ ਕੋਈ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀ ਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੰਨ� ਿਲਆ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਚ ਿਦੱਸਣ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ                       
ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਂਗ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ. ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਮਨ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਡੱੁਬ ਗਏ ਹਾ. ਅਸੀ ਂਇਹ ਸੋਿਚਆ ਹੀ ਨਹੀ ਂ                      
ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਹੀ                      
ਿਪਆਰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ                     
ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ                    
ਜਗਾ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਜੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਲਭ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ                      
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ� ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ                   
ਿਜਸਨੰੂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਅਨੁਭਵ ਦਵਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਤਾਬਾਂ                     
ਿਵਚ� ਪੜ� ਕੇ. ਅਸੀ ਂ ਵੀ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ                    
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਨੰੂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ                  
ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਸਧਾ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਤ�                      
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ                       
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹਰ ਸਮ� ਇਨ�ਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.                       
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤ� ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਰਹੂਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ                       
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ; ਉਹ ਕਈ                       
ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹਤੁੁ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ! ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ                      
ਿਦਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਿਠਓ. ਉਹ ਇਨ�ਾਂ ਆਮ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਧਾਰਨ ਿਦਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਣ                    
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ, ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.                   
ਉਸ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਉਹ ਹਰ ਸਮ� ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਸਦਾ ਕੰਮ                       
ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਬਹਤੁ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮ� ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ                     
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਹੀ ਂਹੈ. 

 
 
ਿਫਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਕਦਾਂ ਿਬਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ? ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ                       
ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਤੁਸੀ ਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ                    
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ. ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ                    
ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ . ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ;                      
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ negative ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹੀ ਂਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਲੱਭਣ                   
ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਿਨਰਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ . ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ                      
ਹੈ ? ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਚਾਈ ਦੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਲਵੋਗੇ                       
. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ. 
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