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ਿਤਉਹਾਰ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ.  ਸੰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ  ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਦਂੇ 
ਨੇ. ਜਦ� ਅਸੀ ਂਸ�ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ  ਜਾ ਕੇ  ਿਤਉਹਾਰ  ਮਨਾਉਦਂੇ ਹਨ.  ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ 
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ. ਹਰ ਰਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਿਤਓਹਾਰ ਮਨਾਉਦਂੇ ਹਨ. 
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦਵਾਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਿਵਚ ਹਰ ਰਾਤ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਸਾਡੇ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਸੱਚੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ                      
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ                    
ਸਥਾਨ, ਅਸੀ ਂ ਿਜੱਥੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਥੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ.ਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ                       
ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਿਤਉਹਾਰ                   
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਬਾਹਰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. 
ਇਕ ਪ�ੇਮਸ਼ਵਾਰ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੋ. ਉਹ ਦੋਵ� ਇੱਕੋ ਚੇਤਨਾ ਤ� ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਹੀ ਂਿਕ ਅਸੀ ਂਬਾਹਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਭੱਜ ਚਲੀਏ ਿਕਉਿਂਕ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਅਸੀ ਂਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ 
ਜਾਵ,ੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਂਿਕ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ.  ਅਸੀ ਂਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋ ਿਕਉਿਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਨ. ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.  

ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਕਾਿਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ role ਬਹਤੁ ਸੀਿਮਤ ਹ�ਣਾ ਸੀ.                     
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਅਸੀ ਂਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਣ ਸਧਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਨਾ ਦੀ                       
ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵਚ ਿਨਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਏ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦਾ ਹੀ ਿਹਸਾ                    
ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਇਨ�ਾਂ ਿਮਿਥਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਘੜੀ ਜਾ                     
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂਹੈ. 
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ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂਕੌਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 
ਬਾਹਰ� ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਵੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ. ਅਸੀ ਂਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਂਉਸ ਨੰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ  ਜਦ ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਨਾਲ ਿਕੱਸ ੇ ਹੱਦ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਸੋਚ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਇਹ  ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ�, ਿਜਵ� ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮ� ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤ� ਪਰੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਹ 
ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਸਨੰੂ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਜਤਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਜਾਦਈੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਇਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਿਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 

 
ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਚੇਤਨਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਿਵਚ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ� ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ. 
ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਕਾਨੰੂਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅੱਕਤੀ ਵਾਂਗ ਉਨ�ਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਧੀਨ  ਆਉਦਂੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 
ਵਾਂਗ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਊਨਾ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ. 

 
ਇਕ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਿਵਚ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਨੱੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 
ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਿਜਉਦਂਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਮਸ਼ਨ ਜਾ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਆਤਿਮਕ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਸ਼ਚੇ ਪੂਰਕ ਇਹ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ 
ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਿਨਸ਼ਚੇ ਪੂਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ. 
ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ. ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਤ� ਤੰਗ ਆ 
ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਸ਼ਚੇ ਪੂਰਕ ਹਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪੱਧਰ, ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਿਵਚਰੇਗਾ . 

 
ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਗਰੀਬ                     
ਹੋਜਾਣ ਗੇ . ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਿਪੰਡ ਿਵਚ                      
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਿਪੰਡ ਲਈ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਜਾਣਗੇ. ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਿਜੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ                   
ਨੰੂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਜਾ seeker ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ                     
ਿਲਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਿਕ ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ                    
ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਆਉਦਂੇ ਨੇ ਅਤੇ ਊਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਊਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਿਕ ਿਜਿਗਆਸੂ                     
ਜਾ seeker ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨੇ, ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.  

 

ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ.  ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ philosophers ਅਤੇ ਮੁਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਤ� ਬਹਤੁ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ philosophers ਅਤੇ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜੇਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵਚ 
ਆਉਦਂੇ ਹਨ, ਿਕ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਭਰਮ ਜਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਤਵੱਜੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਿਕ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ  ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਉਚੱੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ.  

 



ਇਹ ਫ਼ਲਸਫ਼ ੇਹਨ. ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਆਉਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਫ਼ਲਸਿਫ਼ਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ 
ਿਫਲਾਸਫਰ ਹਨ. ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਹਨ. ਉਹ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨਹੀ ਂਹਨ. ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ
ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ. ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਲਖੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.  ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਨੱੁਖੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮੱਕਸਦ ਉਨ�ਾਂ ਰਹੂਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਹੁੰਦੀ 
ਹ.ੈ  

 

ਜਦ� ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਇਸ ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਤ� ਅੱਕ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ                    
ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਉਦਂੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ                      
ਸਕੇ. ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਿਸਰਫ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਦਨੁੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ                    
ਨਹੀ ਂ ਆਉਦਂੇ. ਉਹ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹਨ. ਉਹ ਨਵ� ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦਂੇ. ਉਹ ਨਵ� ਫ਼ਲਸਿਫ਼ਆਂ ਲਈ                  
ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ. ਉਹ ਨਵ� ਰਸਤੇ ਨਹੀ ਂਿਸਖਾਉਦਂ ੇ

ਉਹ ਦਨੁੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਦਰਜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਭ ਤ� ਸਰਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ. 
ਉਹ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ. ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਚਣੁੀਆਂ ਰਹੂਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ 
ਆਉਦਂੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ list ਿਵਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ, ਅਿਭਲਾਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸ ੇ
ਿਵਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਆਉਦਂੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ list ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜਥੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਸਮਝਣ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਚਣੁੀਆਂ ਰਹੂਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ. 

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕੱਸੇ philosopher 
ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ . ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ. ਉਹ 
ਸਾਡੀਆਂ ਿਦਨ-ਪ�ਿਤਿਦਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਜੱਠਣਗੇ. ਉਹ ਦੋਸਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭੈਣ, 
ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਜਗੁਆਸੁਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 
ਿਜਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀ ਂਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਿਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.  ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ  ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੋ  ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ 
ਵਰਿਤਆ. ਉਹ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਸਾਨੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.  

ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ.ਂ  ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਿਭਆਸ ਜਾਂ ਭਜਨ ਿਸਮਰਨ, ਰਹੂਾਨੀ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਰਾਕ, ਹੋਰ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਹੀ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਮਨ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹ ੈ
ਜਦ� ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ  ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ. ਹਣੁ "ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੂਾਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਰਸਤੇ  ਵਾਂਗ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਮ� ਇਸਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ. ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ." ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਤਰਕ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਪਸੰਦ ਹੈ. 
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ  ਖੁਲ ਦ�ਦੇ ਨੇ. 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਢਾਂਚਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ  ਿਕਉਿਂਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 
ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਹੂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਮਨ ਿਵਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀ ੰਜਾਂ ਸਕਦੀ. ਮਨ 
ਸਾਰ ੇਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ� ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ� ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਇਹ 
ਬੌਿਧਕ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤ� ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤ� 

 



ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ  "ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮ� ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ. ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮ� ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਾਂਗਾ. " 

 

ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ.ਂ  ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ.ਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਰਹੂ 
ਹ,ੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀ.ਂ  ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਮਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਤਵ ਲਈ 
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਂਇਹ ਰਹੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ 
ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ. ਮਨ ਇਸ ਰਹੂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਉਪਕਰਣ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਰਹੂ, ਜੋ ਇਕ 
ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵੈ ਹੈ, ਕੋਲ ਮਨ ਵਰਗਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਜੋ 
ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਇਕ ਕ�ਮ ਿਵਚ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਫਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

ਇੱਕ ਮਨ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇੱਕ ਮਨ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ  ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਇੱਕ ਮਨ ਿਜਹੜਾ ਪਰਿਦਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਵੈ ਉਤੇ ਭੌਿਤਕ  ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਹੂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਦਈੂ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਹੈ! ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਸੀ. 
ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਚੀਜ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.  ਪਰ ਇਹ ਿਕਸ ਪ�ਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਇਹ ਯੰਤਰ 
ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਯੰਤਰ ਸੀ.  ਮਨ 
ਨੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਹੂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ. 

ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ                   
ਜਾ negativity ਸਨ. ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਸਨ ਲਗਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਿਖਆਂ                 
ਿਵਚ ਜਾਂ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ. 

ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ ਅਰਸਤੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ , "ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ, 
(ਹਣੁ ਮ� ਇਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਿਫ਼ਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ), ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, 
ਇਕ ਿਫ਼ਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਅੰਦਰਨੂੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ. "ਹਾਲਾਂਿਕ 
ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਅਦਾਕਾਰੀ 
ਹ,ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੱਚ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ. 

ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਿਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ੋਅ 
ਰਾਹੀ ਂਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਪ�ਿਤਭਾ ਹੈ. 
ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਹਕੀਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ. ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹਣੇੁ ਹੀ ਬਿਣਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਨ�ਾਂ ਅਸਲ ਸਮਝ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ  ਅਸਲੀ ਰਹੂਾਨੀ, ਮਾਨਿਸਕ, 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਣ  

ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਬਹਤੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਿਮਕ ਜਾਂ negative ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਨੇ 
ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੋ ਿਗਆ. ਲਗਾਵ ਦਆੁਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਿਨ�ਆ ਿਗਆ. ਮਨ ਨੇ ਇਕ 
ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਜਾਲ ਜੇਹਾ ਬਣਾ ਿਲਆ. ਮਨ ਨੇ ਉਨ�ਾਂ ਲਗਾਵਾਂ ਪ�ਤੀ ਤਜਰਬ ੇ
ਕਰਨੇ  ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦਤੇ. ਮਨ ਨੰੂ ਇਸ ਲਗਾਵ ਿਵਚ� ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ. ਮਨ ਸੁਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ 

 



ਸੀ. ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ.  ਇਸ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਜ ੋ
ਇਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਨ� ਿਦੱਤਾ. ਅਤੇ ਹਣੁ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹ ੋਗਈ ਿਕਓ ਂਿਕ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ ਮਨ ਦੇ ਜਿਰਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ.  

ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੋ ਿਕ ਆਤਮਾ ਹੈ,                       
ਜੋ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੀਜਾਂ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮ�, ਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ,                      
ਪ�ਭਾਵ, ਕਰਮ, ਨੈਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ - ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬਿਧਤ ਹੈ. ਇਸ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਰਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਹੈ,                      
ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਤਮਾਂ                      
ਇਨ�ਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ                     
ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ. ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਿਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ. 

 

ਅਸੀ ਂਨਹੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਆਤਮਾ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ.  philosophers ਕਿਹੰਦ ੇ
ਹਨ, "ਮ� ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮ� ਹਾਂ." ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀ.ਂ ਬਲਿਕ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ "ਮ� ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰ ੇ
ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ”. ਮਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਖੁਦ ਹੀ 
ਸੋਚਦੀ ਹੈ. ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਇਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੰਤਰ ਹੈ ਮਨ. ਪਰ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਕ ੇ
ਪਛਾਣਦ ੇਹਾਂ,  ਅਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ 
ਹ,ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਅਸੀ ਂਮਨ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਿਵਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮਨ ਨੇ ਇੱਛਾ ਅਤੇ 
ਲਗਾਵ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ.  

 

ਮਹਾਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਖੁ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਜੜ� ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਹੈ ." ਇਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ 
ਸੰਭਵ ਨਹੀ.ਂ  ਇਨ�ਾਂ ਸਭ ਨੰੂ ਮਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ.  ਮਨ ਇਨ�ਾਂ ਸਭ ਦੇ ਿਪਛੇ ਹੈ.  ਮਨ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਹਦ ਇਨ�ਾਂ ਹੀ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਫਰ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ. ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਨ�ਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਖੱਚ ਚਲੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.  

ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਿਸਰਫ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਬਲਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ                     
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ                      
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ.ਂ ਅਸੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ  ਇਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅਸੀ ਂਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  

ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਬਲਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ ਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਦਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਕਓ ਂਿਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ 
ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ. ਗ਼ਲਤ.  ਅਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ
ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਾਂ. ਗ਼ਲਤ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, 
ਇਸਲਈ, ਅਸੀ ਂਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹਾਂ. ਗ਼ਲਤ. 

ਅਸੀ ਂ3 ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਦਰੂ ਚਲੇ ਗਏ 
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਨਹੀ ਂਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂਕੌਣ ਹਾਂ. ਇਹ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵਚ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਜਕੜ ਕੇ 
ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਅਨੁਭਵ  ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ 
ਇਸ ਸਥੂਲ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਹੈ? 

 



ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਿਗਆਨ 
ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਲੇਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂਕਿਹੰਦਾ, "ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ 
ਚੱਲੇ." ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ." ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮ� ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਹਾਂ." ਇੱਕ ਪੂਰਨ 
ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .. ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ. 
ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਵਚ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਚੇਤਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 
ਿਕ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂਸ਼ੋਅ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਿਜਹ ੇ
ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਸਲੀ ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਦੀ 
ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਿਕਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ. 

 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀ ਂ ਕੈਨਟਰਬਰੀ ਟੇਲਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਲੇਖਾਂ ਤ� ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ                     
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀ ਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਲੇਖਕ ਜੈਫਰੀ ਚੌਸਰ ਨੇ 'ਿਦ ਕੈਨਟਰਬਰੀ ਟੇਲਸ'                   
ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਹੈ. ਇਹ 20 ਜਾਂ 30 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਆਂੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨਟਰਬਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਹ                     
ਕਹਾਣੀ 17ਵੀ ਂ ਸਦੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦ� ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੋੜੇ,                    
ਛੋਟੇ ਬੱਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਯਾਤਰਆਂੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਲਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਿਰਹਾ                    
ਸੀ. ਕੈਨਟਰਬਰੀ ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਿਦਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਇਕ-ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਆਂ                   
ਸੁਣਾਉਦਂੇ ਹਨ, ਗਾਣੇ - ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਗਾਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਦ� ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੈਫਰੀ ਚੌਸਰ ਨੇ ਪੂਰੀ                     
ਕਹਾਣੀ  ਿਲਖੀ.  

ਚੌਸਰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਿਕਰਦਾਰ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਯਾਤਰਆਂੂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ.  ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਇੱਕ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦ ੇਨੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ ਂਚੌਸਰ ਨੰੂ "ਮਾਡਰਨ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀ ਂ
ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਿਕਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਕਉਿਂਕ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ 
ਇਕ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ.ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਿਵਚ,  ਹਰ ਰਾਜਾ ਇਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰਾਨੀ ਇਕ ਰਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਕ ਆਮ 
ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀ ਂਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. 

ਪਰ ਚੌਸਰ ਨੇ ਹਰ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਚਿਰੱਤਰ ਿਨਰਮਾਣ ਿਕਹਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇਕ 
ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਆਂੂ ਿਵਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀਗਾ. ਚੌਸਰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ "ਉਸ 
ਨਾਲ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਸਤ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ (ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਪੁਰਾਤਨ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ) .  ਉਹ 
ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚਿਰੱਤਰ ਿਨਰਮਾਣ ਸੀ. 

ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ, ਇਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਥ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਈ ਸੀ. ਬਾਥ ਇੰਗਲ�ਡ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ. 
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਬਾਥ ਤ� ਇਕ ਸੀ ਇਕ ਪਤਨੀ. Church ਿਵਸ ਪਤੀ ਉਸਦੇ ਸੀ ਪੰਜ. ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੀ ਸਾਥੀ 
ਕਈ ਪਰ ਚੌਸਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂਕਰਾਂਗਾ. ਿਕਸੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਿਨਰਮਾਣ ਇਸ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਸੀ ਿਮਿਲਆ. ਇਹ ਿਕਸੇ ਆਧੁਿਨਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਤੁਸੀ ਂਨਵੀਆਂ 
ਅਜੋਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਫਲਮਾਂ ਿਵਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਚੌਸਰ ਇੱਕ ਚਿਰੱਤਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਉਸਨੇ ਚਿਰੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਇਕ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੌਸਰ ਇਕ 

 



ਿਕਰਦਾਰ.  

ਲੇਖਕ ਚੌਸਰ ਹਣੁ ਿਕਰਦਾਰ ਚੌਸਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਆਂੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼�ੇਸ਼ਠ ਕਵੀ ਿਕਰਦਾਰ ਚੌਸਰ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਚੱਲ, ਹਣੁ ਤੰੂ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਕਹਾਨੀ ਸੁਣਾ. ਸਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਾ.”  ਚੌਸਰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮ� ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀ”ਂ.  ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ  ਿਜਸਨੇ ਸਾਰੀ 
ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਹਰ ਿਹੱਸਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ ਇੱਕ ਿਕਰਦਾਰ ਬਣਦਾ 
ਹ ੈਤਾਂ  ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ , "ਮ� ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀ”ਂ.  ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂਹੈ,  ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੰੂ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਹ�." ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. "ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੰੂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਹ�, 
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ�. ਚੱਲ, ਸਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਕਿਵਤਾ ਸੁਨਾ." 

 
ਅਤੇ ਫੇਰ ਚੌਸਰ, ਉਸ ਕੈਨਟਰਬਰੀ ਟੇਲਸ ਨਾਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਇਕ ਿਕਰਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਘਟੀਆ ਕਿਵਤਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. 
ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਘਟੀਆ ਕਿਵਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ. "ਓ, ਨਹੀ,ਂ ਸਾਨੰੂ ਤੇਰੇ ਤ� ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ." ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ, "ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਚੌਸ਼ਰ, ਜਦ� ਉਹ ਇਕ 
ਪਾਤਰ ਬਣ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਨੀਵ� ਪਧਰ ਤੇ ਿਕਉ ਂਰੱਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਿਕਰਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ 
ਉਡਾ ਸਕਣ? 
 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ Jesus Christ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਿਮਕ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੇ ਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ�ਾ ਿਦੱਤਾ ! ਚੌਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ 
ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਸਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ. ਚੋਸਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉ ਂਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ 
ਕੀਤਾ , ਿਕਉਿਂਕ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਚੌਸਰ , ਿਜਸਨੇ ਇਕ ਿਕਰਦਾਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਵਤਾ ਪੜ�ੀ, ਉਹ 
ਚੋਸਰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਲਖੀਆਂ. 

 

ਜਦ� ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ�ਸਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਉਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਉਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੂਲ਼ੀ ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਉਨ�ਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਨ�ਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਕਉ?ਂ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਹਨ, 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹਨ.  

 

ਕੱਲ� , ਮ� ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਖੋਲ� ੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ. ਮ� ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.  ਕੀ 
ਤੁਸੀ ਂਕਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀ ਂਖੋਲ� ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਮ� ਵੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ 
ਖੋਲ� ੀ. ਉਸ ਿਵਚ ਆਗਰਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸੰਪ�ਦਾਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 
ਸਨ. ਉਹ ਬਹਤੁ ਮਸ਼ਹਰੂ ਸਨ. ਮ� ਜੋ ਕਿਵਤਾ ਪੜ�ੀ ਉਹ ਬਹਤੁ ਿਦਲਚਸਪ ਸੀ. ਉਹ ਕਹੰਦੇ ਹਨ,  "ਦਇਆਵਾਨ  ਿਦਆਲ, 
(ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ - ਉਹ ਜੋ ਦਇਆਲੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ), ਉਹ ਉਸ ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕਿਮਕ ਹੈ  ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਲ ਨੰੂ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ." 

 



 

ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਕਵ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਤੂ, ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਕਾਰਾਤਿਮਕ ਜਾ negative  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, negative ਕਾਲ ਦਾ, 
negative ਸਮ� ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ negative ਜੋ ਘਟਦਾ ਿਪਆ ਹੈ,  ਦਾ ਵੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਿਦਆਲ ਦ ੇ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਸਤ ਪੁਰਖ  ਦੀ ਤਰਫ਼� ਬੋਲਿਦਆਂ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ," ਮ� ਿਦਆਲ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ.”  ਜੇ ਮ� 
negative ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਦਂਾ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀ ਂਸੀ ਕਰਨੀ. ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਦ ੋ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੋ-ਪਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ. 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸੇ ਸਮ� ਉਸ ਤ� ਉਲਟ ਚੀਜ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਨਾ 
ਹੋਈ ਹੋਵੇ.  

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮ� ਦੋਵਾਂ ਪਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ  ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਦਜੂੇ 
ਪਾਸ ੇਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੋ."ਇਹ ਬਹਤੁ ਿਵਸ਼ਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮ� ਇਕ ਨਕਲਚੀ ਕਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਸਰਜਨਾ ਦੀ ਹਬੂਹ ੂਨਕਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮ� ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਤਰ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਉਨਾਂ ਤ� ਿਵਪਰੀਤ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੋ. ਮੇਰੇ ਨਕਲਚੀ ਕਾਲ ਨੇ 
ਮੇਰੀ ਿਸਰਜਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ, ਿਚੱਟੇ –ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਉਜਾਲੇ –ਹਨੇਰੇ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਅਤੇ 
ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਦੋਹਾਂ ਿਵਪਰੀਤ ਪੱਖਾਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਿਦਤਾ. ਜੇ ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਦੋ ਿਵਪਰੀਤ ਪੱਖਾਂ ਿਵਚ ਨਾਂ 
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ. " 

 

ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਚੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਹੋਣ, ਅਤੇ  ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ - ਿਪਆਰ ਹੋਵੇ. ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ ਸੀ. ਲੇਖਕ ਸ਼ੋਅ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ
ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇੱ ਉਸਦੇ ਿਕਰਦਾਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦ� ਉਹ ਿਕਰਦਾਰ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ 
ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  

 

ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ                     
ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾ ਸਵੈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ. ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ                     
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਵੱਖਰੇ                       
ਵੱਖਰ ੇਿਦਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਵੱਖ - ਵੱਖ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ - ਵੱਖ  ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਿਦਖਦੇ ਹਾਂ.  

ਇਹ ਵੱਖ ੋਵੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਿਕਥੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 
ਿਵਚ� ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮ ਸੰਤ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਲੈ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ 
ਉਸ ਇਕ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੈ. ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਤ� ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. 

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂਕੌਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ . ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂ
 



ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀ ਂਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਉਤੇੱ ਇਕ ਪਿਹਰਾਵਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀ ਂਹਾਂ, ਉਹ ਿਸਰਫ 
ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਸਾਨੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ 
ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਸਰਫ  ਲਫਜਾਂ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਵਲ�  ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਦਾ 
ਪ�ਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂਇਨ�ਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਤ� ਪਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?  ਅਸੀ ਂ
ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀ ਂਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ,  ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵੱਚ ਘਿਟਤ ਹ ੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਆਪਾ ਜਾ ਸਵੈ ਹੈ. ਸਾਨੂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਆਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਤ� ਿਜਆਦਾ 
ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ . ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਸਨੇ ਅਨੇਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ  ਿਦਖਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ 
ਤ� ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਾਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ. 

 

ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਨਵੀ ਂਨੈਿਤਕਤਾ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿਸਆਸੀ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਉਦਂੇ ਹਨ ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਫੱਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਾਲ 
ਿਵਚ ਗ�ਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.  

ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਸਮੁਚਤਾ ਸਾਡੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਇਕ ਮਨੱੁਖ , ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਇਸ 
ਰਚਨਾ ਦੇ show ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਿਫਰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ  ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ 
“ਦਰਜਾ ਬਾਰ ਦਰਜਾ” , ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਲਭਦੇ ਹੋ.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਹਰ ਸਮੇ 
ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ. ਉਸ ਇਕ ਿਵਚ ਹੀ ਵਖ-ਵਖ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਕ ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦ ੇ
ਵੱਖ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ 

 

ਹਰ ਿਜਿਗਆਸੂ ਕੋਲ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਿਜਿਗਆਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂ                      
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ. ਅੰਦਰ ਿਕਵ� ਜਾਇਆ ਜਾਏ ? ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ                     
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ. ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚਕੁਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ                     
ਲਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਿਗਆ ਹੋਵੇ . ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀ ਂ ਲੈਕੇ                       
ਜਾ ਸਕਦਾ. 

ਰਹੂਾਨੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅੰਿਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਦਸਦਾ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਲਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ  ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਤਜਰਿਬਆਂ ਿਵਚ 
ਵੱਖ ੋਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਤ� ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਆਉਦਂੇ ਹਨ .ਕਈ  ਲੋਕ 
ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ� ਪਰੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ.  

ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਤ� ਪਰੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਨੁਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾ 
ਕਮੀਆਂ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ, ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ,  ... ਮ� ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਆਪਣਾ 84 ਵਾਂ ਜਨਮ 
ਿਦਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਆ ਆ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਜਨਮਿਦਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ 84 
ਸਾਲ, ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ  99.9% ਅਿਧਆਪਕ ਜੋ ਅਜਕਲ ਰਹੂਾਨੀਅਤ 
ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ. 

 



 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੂਕਰਾਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਨੁਭਵ ਿਦੱਤੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅੰਦਰ 
ਅਣਜਾਣ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਮ�, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ. ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ
ਜੋ ਸਾਨੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ, ਊਨਾ 
ਦੀ  ਿਗਣਤੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨਾ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਇਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਊਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਂਲਾਂ ਨਾਲ ਿਗਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹਤੁ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.  

ਇਸ ਲਈ, ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਇਨ�ਾਂ  ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ.ਂ ਤੁਸੀ ਂਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ�  
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, "ਗੁਰਤਾ ਇਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਆਂੂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਚੇਿਲਆਂ 
ਨਾਲ�  ਕੀਤੇ ਿਜਆਦਾ ਹੈ." 

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸਾਨੂ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀ ਂਦ�ਦੇ. ਉਹ ਕੁਝ ਿਸਖਾਉਣ 
ਲਈ ਨਹੀ ਂਇਥੇ ਆਉਦਂੇ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਦਂੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ 
ਅੰਤਰ ਹੈ. ਉਹ ਿਸਖਾਉਦਂੇ ਹਨ ਿਕਉਿਂਕ ਦਸੂਰੇ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਜਾ 
ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਇਸ ਦਿੁਨਆ ਿਵੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਂਕ ਸਾਡਾ 
ਮਨ ਇਸ ਦਿੁਨਆ ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਜਾ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੀ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ.  

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਖੁਲ ਦ�ਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਉ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਨੋ. ਕੀ ਇਹ                        
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ.                       
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ                     
ਉਹ ਚੀਜ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਦੇ ਬੋਧ ਦੀ ਤਰਫ ਿਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕ, "ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ                      
ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ." ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ "ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ                     
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ." 

 

ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਸਰਪੂ ਵੱਲ ਦੀ ਸੇਧ 
ਿਦੰਦ ੇਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਹੀ ਇਕ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨੰੂ ਲੈ 
ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਵੀ 
ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਰਲ 
ਹ.ੈ ਸੱਚ ਦੇ ਭਾਲ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ.  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਕਰਕੇ 
ਖੋਜੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਝੂਠ ਤ� ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਸਲੀਅਤ ਦੀ  ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਿਰਕ ਨਾਟਕ ਬਹਤੁ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਹਤੁ ਹ ੋ
ਿਗਆ, ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤ� ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਭਾਲ ਿਵਚ ਹੋ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨਾਲ ਜਰਰੂ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ . ਇਹ ਹੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ.  

 

ਿਜਿਗਆਸਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ.  ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਮਨੱੁਖੀ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੌਣ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੈ, ਤਾਂ  "ਤੁਸੀ ਂਆਪ ਹੀ ਸੰਤ 

 



ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੋ.  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੈ, ਤਦ 
ਤੁਸੀ ਂਵੀ ਖੁਦ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕਉਿਂਕ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕਦੇ ਨਹੀ ਂਕਹੇਗਾ, "ਮ� ਇੱਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂ
ਹਾਂ. " 

ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ ਜ ੋ
ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਿਦਖਾਉਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ. ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਮ ਨਹੀ ਂ. ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਿਜਿਗਆਸੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਕੇ ਉਸ ਿਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ 
ਲੱਭਦ ੇਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਕਦੀ ਵੀ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਨਹੀ ਂਲੱਭ ਸਕਦੇ. ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ  ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਨੰੂ  ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ. 

 

ਇਹ ਤੇਜ ਬੁਿਧ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਹਗੂਾ  ਅਤੇ ਕਹਗੂਾ , "ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ 
ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ, ਮ� ਇਸਤ� ਕੁਝ ਪੁਿਛਆ ਪਰ ਇਹ 
ਉਤੱਰ ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ.”  ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਇਤਨੇ ਨੁਕਸ ਹਨ 
ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਹ ਨਹੀ ਂਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਿਪਆਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂ ਿਕਥੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਨ ਿਪਆਰ 
ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀ.ਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.  

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ ਮਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਤੁਗੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ. 
ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮ� ਿਜਸ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਿਮਿਲਆ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤ� ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੀਿਖਆ ਲਈ ਸੀ, ਊਨਾ ਨੰੂ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੇ ਹੀ ਲੱਿਭਆ. ਊਨਾ 
ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਚ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਊਨਾ 
ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ. ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤ� ਿਨਕਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਜਿਗਆਸਾ ਹੋਈ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜ 
ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ. ਇਨ�ਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਏ. ਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ 
ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਿੁਬਦਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਤੁ ਜਲਦੀ  ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਿਕ ਇਹ ਇਕ 
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੈ. 

ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੌਿਧਕ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ.  ਇਹ ਅੰਦਰਨੂੀ ਭਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ 
ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ.  ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਮਨ 
ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਿਂਕ ਸੋਚਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੂਝ ਬੂਜ ਨਾਲ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ 
ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.  

 

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ�ਾ ਕਰੇਗਾ. ਹਰ ਚੀਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ,  ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ 
ਿਬਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਮਨ ਨੰੂ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉਤੱਰ ਹੋਵੇਗਾ, 
“ਇਸ ਿਵਚ ਜ਼ਰਰੂ ਕੋਈ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.” ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮਨ 
ਦੀ ਿਬਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ� ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਡਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ.  

 



 

ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਿਵਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਡਰ ਹਰ ਸਮ� ਉਪਜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਦੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਅਿੜਕਾ ਪਾਉਦਂੇ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ ਇਕ 
ਿਜਿਗਆਸੂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਿਹ ਦੀ ਤੀਬਰ ਿਜਿਗਆਸਾ ਨਾਲ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ 
ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ  ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਿਕਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਪਿਹਲ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ . ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ.” “ਿਮਲੇ ਗਏ ਜਵਾਬ?” “ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਹੈ?” “ਹਾਂ ਹੋਰ 
ਸਵਾਲ ਹਨ.” “ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਛੋ.” ਿਫਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ, "ਇਹ ਮ� ਕੀ ਪੁਛ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ? ਇਨ�ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਿਜਿਗਆਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ�  ਕੀਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡੰੂਘੀ ਹੈ. ਮ� ਿਕਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? " 

ਿਫਰ ਉਹ ਦੌਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀ ਂਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਉੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂ
ਿਸਰਫ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ  ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ. 
ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸਾਨੰੂ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ�  ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ 
ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਬਦਲੇ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਜੇ ਉਹ ਇਕ 
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਪਆਰ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਕਰਕੇ  ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਸਿਤਗੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਸਿਤਗੁਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ੋ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ. 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸਦੀ list  ਜਾ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤ� ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ. ਤੁਸੀ ਂਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਕਰ ਲੋ, 
ਤੁਸੀ ਂਿਫਰ ਵੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ. ਇਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦ� 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, " ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਰੋ, 
ਉਹ ਕਰੋ,”  ਮਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਿਸਆਣੀ ਅਤੇ ਸੁਲਝੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ. ਇਨ�ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕੁਝ 
ਨਾ ਕੁਝ ਪ�ਾਪਤ ਜ਼ਰਰੂ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ.  

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ ਤ� ਸਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਸੀ. ਿਸਰਫ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਮਨ ਇਸ ਤ�  ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ. ਸੋ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ 
ਅਿਹਸਾਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਆਿਖਰਕਾਰ ਇਸ ਿਪਆਰ ਉਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਿਦ�ੜ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. 
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤ� ਨਹੀ ਂਬਣਦਾ. ਿਫਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਿਰਕ ਸ਼ੋ ਕਾਇਮ ਰਹੇ. ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ 
ਇਕ ਿਨਯਮ ਦਆੁਰਾ ਕਾਇਮ ਰਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਨਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਨਯਮ ਹੈ. 

 
 

 



ਜੇ  ਮੇਨੰੂ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੋ� ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਯਮ ਨਹੀ ਂਲੱਭ ਸਕਦਾ. ਕਰਮ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਂਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰਰੂ ਿਮਲਣ ਗਈ. ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ,  ਬੁਰਾ ਕਰੋਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਜਾ ਿਮਲੇਗੀ. ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. "ਇਹ 
ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰਮ ਕੋਈ ਇਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ. 
  

 



 

ਇਹ ਕਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਦਜੂੇ  ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ. ਇਹ ਿਨਯਮ ਬਹਤੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਲਾਗੂ 
ਹ.ੈ ਇਹ ਿਸ�ਸਟੀ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਇਥੇ 
ਆਉਦਂੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ. ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ.ਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤ� ਵੱਡੀ ਜੇਲ� , ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਫਸਣ 
ਦਾ ਜਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ.  ਇਸ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਇਸ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, 
ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਫੱਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂਆ ਸਕਦੇ. 

 

ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਂ ਬਹਤੁ ਉਚੱੇ ਰਤੁਬੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ                     
ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ, ਜੋ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਿਵਸ਼ਨੰੂ                    
ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵਚ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਨ ... ਿਹੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ�, ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਨੰੂ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ                   
ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤੀ ਗ�ੰਥਾਂ ਦਾ                    
ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ. 

 

ਭਾਰਤੀ ਗ�ੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਅਵਤਾਰ, ਿਕ�ਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ. ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂਿਕ�ਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਵਾਈ ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹੋਨੋਲੂਲੂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ, ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰੇ ਿਕ�ਸ਼ਨਾ, ਹਰੇ 
ਰਾਮਾ." ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ. ਿਕ�ਸ਼ਨ ਜਦ� ਬਹਤੁ  ਛੋਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਊਨਾ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ.  

 

ਇਸਲਈ, ਬਹਤੁ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਉਦੋ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ�ਿਸਧ ਵਾਕ ਹੈ. 
ਉਹ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉਦੋ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਿਕ�ਸ਼ਨ ਖ਼ਦੁ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਉਦੋ, ਕਰਮ� 
ਿਕ ਗਤ ਿਨਆਰੀ ਸੇ”...; ਇਹ ਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ. 
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰ�ਗਦੀ ਇਕ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਉਦੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰ�ਗਦੀ ਉਹ ਕੀੜੀ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਦਂੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰਪੂ ਿਲਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਬ�ਹਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. 
ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਾ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਣੁ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਕੀੜੇ ਦਾ ਰਪੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. " 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਹਨ ਿਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀ ਂਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇ
ਹ?ੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ 
ਰੱਖਦ ੇਹਨ. ਇਹ ਰਚਨਾ ਹਣੁ ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਉਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜਿਰਏ ਨਵੀ ਂਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦ�ਦੇ ਹੋ ." 

 

ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਿਨਯਮ ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ� ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.  ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਿਜਸਨੰੂ ਮਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ 

 



ਹ.ੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ. ਤੁਸੀ ਂਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਬੁਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਜਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਸਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਿਜਵ� 
ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ. "ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਿਕ ਮਨ ਦਾ ਇਕ ਪਿਹਲੂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ , “ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ". ਅਸੀ ਂ
ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੰੂ ਫਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਾਂ. 

 

ਇਸ ਸਭ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਵ� 
ਿਨਕਲਣਾ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਸਾਡੀ 
ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ. ਅਸੀ ਂਹਣੁ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� 
ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਂਫੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ 
ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ 
ਗਏ. 

 

ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖੀ ਰਪੂ ਿਵਚ ਹੋਣ, ਜਦ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਰਪੂ ਿਵਚ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦ� ਵੀ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ, ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇ 
ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ  ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਗਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਗੱਲ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਿਜਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ  ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰੰਤੂ 
ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਰਪੂ ਿਵਚ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਾ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ.ਂ 

ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਦੇਖੋ. ਦੇਖੋ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦ� ਅਸੀ ਂਇਕ ਅਿਜਹ ੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.  ਉਹ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਿਕ ਿਕਵ� ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹ ੈ
ਿਕ ਇਕ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਅਸੀ ਂਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਆਉਦਂੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ  ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੈ. ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਮੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਸੂਚੀ ਸੀਮਤ ਹੈ. ਮ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ 
ਿਖੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਰਬਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਂਆਇਆ. ਮ� ਇਥੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਿਤਆਰ ਹਨ. 
ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਆਉਣਗੇ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਦਂੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ . ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਿਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਉਦਂੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਉਨ�ਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਜਾਣ ਗੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਹੈ. ਉਹ marked  ਜਾ ਿਚੰਿਨ�ਤ ਰਹੂਾਂ ਹਨ. ਉਹ 
ਇਕ ਅਯਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਉਦਂਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈ.  

 



 

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਇਸ 
ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ "ਦੀਿਖਆ ਜਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਿਮਲਣਾ " ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕੋਲ�  ਦੀਿਖਆ 
ਲੈਣੀ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ.” ਮ� ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ. ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਐਸੀ  ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਂਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ  ਕਰ ਸਕੇ. ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ  ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ ਿਜਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ 
ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ, "ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਖਆ ਜਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲਈ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ." 

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ.  ਇਹ  ਉਸ ਪਲ ਤ� ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� 
ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ.  ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤ� ਬਾਦ ਹਣੁ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂਬੱਝੇ ਰਿਹੰਦੇ. ਹਣੁ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ 
ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ  ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਥੇ ਬੰਨ� ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਣੁ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗੀ. ਇਹ 
ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਜਰੀਏ ਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤ� ਬਾਦ ਇਹ ਸਿਤਗੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥੂਲ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਵੀ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀ ਂਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੋ ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਸਮਬੰਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. 

 

"ਇਸ ਿਵਚ ਜਰਰੂ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੈ". "ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ.” "ਇਹ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਇੱਤਫਾਕ 
ਹੋਇਆ ਹੈ.” "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ 
ਦ�ਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਹਣੁ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ 
ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲ�ਦੇ ਹਨ . ਤੁਸੀ ਂਕਰਮਾਂ ਦਾ  ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ. 

 

ਮ� ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਅਸੀ ਂਸ�ਕੜੇ ਜਨਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ 
ਬਹਤੁ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਲਖਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦ� ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੀਿਖਆ  ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ  ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲਈ 
ਕੋਈ ਕਰਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ  

ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਨਯਮ ਇਸ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮ� ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕਰਮ ਬੱਚਦੇ ਹਨ. ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜੇ-ਬਹਤੁ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ 
ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ  ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੀ ਇਕੋ ਕਰਮ ਰਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂਜਦ� ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, "ਮ� ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮ� ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
"ਿਕਉ ਂਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ ਕਰ ਚਕੁਾ ਹਾਂ . ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ.  

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੇ ਦੀਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, "ਸਿਤਗੁਰਾ ਹਣੁ 
ਮੇਨੰੂ ਦੀਿਖਆ ਿਮਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਮ� ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ.” ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ. ਮਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ. ਅਸੀ ਂਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, "ਸਿਤਗੁਰਾ , ਮ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. ਮ� ਬਹਤੁ ਥੋੜਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ. 
ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ.” ਸਿਤਗੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, " ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਕਰ.ੋ " 

 



 

ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਸ਼ੁਰ ੂਿਵਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ; ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਿਜਸਨੇ ਸਾਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹਣੁ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਜੋ ਕੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ ੋ
ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਿਤਗੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ "ਠੀਕ ਹੈ, 
ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਹੋਰ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਪਰ  ਕੇਵਲ ਇਸ 
ਜੀਵਨ ਿਵਚ. ਠੀਕ ਹੈ , ਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ. ਮ� ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ. " 

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੰੂ ਜੋ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤੇ                      
ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ. ਉਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂ                      
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜ�ੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕੋ ਪੱਧਰ                       
ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ  ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ. 

 
ਮੇਰ ੇਇਕ ਸਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਇਕ ਪਸ਼ੁ ਚਿਕਤਸਕ ਸਨ. ਮ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਦਂਾ ਹਾਂ. ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਨਾਵਾਂਗਾ. ਉਨ�ਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਸੀ. ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ  ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਨੂਠੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਿਕ, "ਇਕ ਪਰਮ 
ਸੰਤ ਸਤੁਗੁਰ ੁਪਿਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਬਨਣ ਗਏ.  ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ.ਂ  ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਕਿਹੰਦਾ 
ਹ,ੈ " ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਹਨ,  ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਿਤਗੁਰ ਹਨ.” ਸੋ  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਆਉਦਂੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਹਤੁ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ 
ਕੰਮ ਛੱਡੋ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ.ਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ, " ਹੈ ਲੋੜ. ਮੈ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.  

 
ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਚੀ ਸਨ,  ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਿਵਚ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ.ਂ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੇ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਥੱੇ ਰਹੋ." 
" ਨਹੀ,ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਚੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਮੋਚੀ ਵਜ� ਹੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਨਹੀ.ਂ” ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਆਉਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 
ਭੌਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲ 
ਿਦੰਦੀ ਹੈ. 

 

ਮ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ. ਮ� ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ . ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
"ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ." ਮ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਲਾ ਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ. ਭੌਿਤਕਵਾਦੀ 

 



ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੌਿਤਕਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈ 
ਗਈ ਕਲਪਨਾ ਹੈ. ”  ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੋਵੇ. ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹਨ 
ਿਫਰ ਵੀ ਮ� ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ  ਮੈ ਬਹਤੁ ਮ� ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਇਸ ਨੇ 
ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰ ਿਦਤਾ. 

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਆੁਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ? ਿਫਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ! ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ 
ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਿਜਸ ਤ� ਮ�  ਬ ੇ
ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ. ਕਹਾਣੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਮ� ਕਦੀ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਂਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਕਹਾਣੀ ਬਹਤੁ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਂਪ�ਦਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ.ਂ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾ ਬੌਿਧਕ 
ਿਗਆਨ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਇਕ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕੌਣ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇ-ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਦਰੁਲੱਭ ਹੈ. ਇਸ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ! ਮ� ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ... ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀ ਂਹਾਂ ... 
ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀ ਂਰਹੂਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? ( ਸੋਲਮੇਟ).  ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਅਸੀ ਂਰਹੂਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ
ਰਹੂਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ,  ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਲੱਭ ਿਗਆ ਹੈ.  

 
3 ਮਹੀਿਨਆਂ  ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮ� ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, "ਤੁਸੀ ਂਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰਹੂਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ 
ਕਿਹੰਦ ੇਸੀ, ਕੀ ਬਿਣਆ ਉਸ ਦਾ?"  "ਨਹੀ,ਂ ਅਸੀ ਂਤਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀ ਂਇਕ ਦਜੂੇ ਲਈ ਨਹੀ ਂਬਣੇ .”  "ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ 
ਤਾਂ ਤਸੀ ਂਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਰਹੂਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ”. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.  ਹਰ 
ਸਮ�, ਹਰੇਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ, ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਭਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਖੋਜਣ 
ਲਈ ਅਸੀ ਂਿਕਵ� ਉਸ ਮਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਿਪਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਉਹ 
ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਜਗਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬਹਤੁ ਸੱਚੀ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ 
ਨਹੀ ਂਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ  ਹੈ. 
 
 
ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਈਆਂ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤ� ਹਨ. ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ 
ਕਹਾਣੀ ਨਹੀ ਂਸੁਨਾਈ, ਿਸਵਾਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਜਸਦਾ ਮ�  ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.  ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਇਸ ਤਰ�ਾਂ 
ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮ� ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾਂ. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਿਚੱਟੀ 
ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ. ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ 
ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ. ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀ ਂਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿਕਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਿਜਥ� 
ਮ� ਆਇਆ, ਿਜਥੇ ਮ� ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ. ਮ� ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ  ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜ�ੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਆਮ ਿਜਹੇ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਕੀਤਾ,  ਤਾਂ ਮ� ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ 
ਿਦਲੀ ਿਜਿਗਆਸਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਦਂੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਉਚੱੀ ਬੋਲਕੇ ਨਹੀ ਂਬੁਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ. 
ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਚੱੀ ਉਚੱੀ ਕੂਕਣਾ ਨਹੀ ਂਪਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰਨੂੀ ਹੈ. ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜਿਗਆਸਾ 
ਤੀਬਰ ਹੋਵੋ.  ਕਹੋ, "ਸਿਤਗੁਰ ੂ, ਮ� ਇਸ ਰਚਨਾ ਤ� ਅੱਕ ਿਗਆ ਹਾਂ. ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਤ� ਅੱਕ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮ� ਅੱਗੇ 

 



ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮ� ਿਜਆਦਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਕ ਅੰਿਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਿਕੱਥੇ ਹੈ. 
ਮ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਅਖੀਰ ਮੈਨੰੂ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਿਜਥੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪ ਹੋ ”  ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ 
ਉਥ ੇਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੈ. 
 

ਇਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤ� ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂਿਲਜਾਂਦਾ.  ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਥੂਲ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤ ਬਹਾਿਨਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ,  "ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ," ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦ ੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ. 

 

ਜਦ� ਮ� ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਦਂਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ 
ਿਤਉਹਾਰ ਹੈ. ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕਓ ਂ ਿਕ ਇਸ ਿਤਓਹਾਰ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਕ�ਸਮਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਵੋ, ਉਹ 
ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤ� ਪਰੇ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਫੈਲਾਉਦਂੇ ਹਨ. ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ�ਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ 
ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ,  ਤੋਹਫ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ  ਹੈ.  ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖਰੀਦਣਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ 
ਅਿਜਹ ੇਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਿਕ�ਸਮਸ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀ ਂਹਨ. ਮੇਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ 50 ਲੋਕ ਹਨ.”  ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਦਬਾਅ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ 
ਹੋਵੋਗ.ੇ  

ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, "ਓ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਿਕ�ਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ ਮ� ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹ                     
ਸਕਦਾ. ਮ� ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ”. ਕਈ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ. ਮ� ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼                     
ਿਵਚ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਲ ਦਾ                     
ਬਾਕੀ ਸਮ� ਉਹ ਕਲੱਬਾਂ, ਇੰਟਰਨੈ�ਟ, ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕ�ਸਮਸ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ                    
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਮਾੜਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹਤੁ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਕ                        
ਇਸ ਤ� ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ.  

 

ਇਸ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੀ ਦੇਖੋ. ਇਹ ਉਨ�ਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀ ਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ. ਮ� ਸਫ਼ਰ                     
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ. ਮ� ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਿਮਿਲਆ. ਮ�                     
ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਮ� ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂ. ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ                      
ਹੋਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ.  

 

ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮ� ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ                        
ਿਦਨ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਿਕਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਥੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮ� ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ!                       

 



ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀ ਂ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀ ਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ                    
ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਨ�ਾਂ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵਚ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਦਂੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਿਧਆਤਿਮਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ 
ਰਹੱਸ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ. ਤੁਸੀ ਂਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੇ.  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਂਉਸਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰਪੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਗਟ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੇ. ਸਿਤਗੁਰ ੂਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ 
ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ. ਤੁਸੀ ਂਇਕੱਠੇ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਇਕ-ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀ ਂਜਦ� ਚਾਹੋ 
ਇਕਠੇ ਉਡੱ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀ ਂਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ. ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀ ਂਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.  

ਮੇਰ ੇਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ ਹੀ ਿਤਓਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਮ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ  ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਸਾਰੇ ਉਤਲੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਿਵਚ ਉਡੋ, ਉਨ�ਾਂ ਜਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਥੂਲ ਆਸਮਾਨ ਤ� ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ.  ਉਹ ਸਾਰ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ. ਿਪਆਜ਼ ਦੇ ਿਸ਼ਲਕੇ ਲਾਣ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸਦਾ ਇਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਧਰ ਖੁਲ� ਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਖੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਦਂਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਪਰਦਾ ਹਟਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ.  

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਣਆ ਹੈ. ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਸਥੂਲ  ਸੰਸਾਰ ਤ� ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ 
ਵਲ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਪਾਓ, ਿਜਥ� ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਬਾਰ ੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਭੱੁਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ  ਸੰਸਾਰ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ, ਜੋ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਕੀਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਉਸ ਤ� ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਂਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਧਰ ਿਕਵ� ਖੁਲ� ਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਨ 
ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਿਗਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀ,ਂ ਇਕ ਨਹੀ ਂ, ਕੋਈ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ.ਂ  ਇਹ 
ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ. ਿਜੱਥੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਹੀ ਪਰਮ 
ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਨੰੂ, ਹਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਦੀਿਖਆ ਲਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਕ ੇ
ਜਾਣਾ 

 
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤ� ਜਾਣ ੂਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਂਿਕ ਤੁਸੀ ਂਦਜੂੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤ� ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. 
ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਏ 
ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦਂੇ ਹਨ. ਤੁਸੀ ਂਇੱਥ� ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ 
ਹਟਾਉਦਂੇ ਹੋ , ਇਥੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ�ਗਟ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ.  ਇਹ ਹੈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ. 
 
 
 
 
 

 



ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਸਮੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੈ. ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਰਾਤ ਨੰੂ 
ਸ�ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤ� ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਲੱਗ  ਸੁਪਨੇ 
ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਸਮ� ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਸੁਤੇ ਪਏ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀ ਂਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ  ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. 

 

ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ, ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੰੂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਹਟਾ ਕੇ,  ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 
ਇਕ ਹੋਰ ਨਵ� ਪ�ਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾਉਦਂੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹਤੁ ਵੱਖਰਾ ਹੈ,  ਉਥੇ ਦ ੇ
ਿਨਯਮ ਵੱਖ ਹਨ, ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਗੁਰਤੁਵਾਕਰਸ਼ਨ ਜਾ gravity ਦੇ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਸਥੂਲ ਭੌਿਤਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ.  ਉਥੇ ਇਕ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੰਘਣੀ 
ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ. ਉਥੇ ਰਚਨਾ ਇਥੇ ਨਾਲ�  ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸਮੇ ਤ� ਬਣੀ ਹੋਏ ਹੈ , ਅਤੇ ਿਬਗ ਬ�ਗ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦਾ ਉਸਤੇ 
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ 

 

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀ ਂਇਸਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਖਚ ਿਲਆ ਹੈ.  ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤ� ਵੀ ਉਚੇਰੇ ਸੰਸਾਰ 
ਿਵਚ, ਿਜਥ� ਸਾਰੇ ਸਕਲੰਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ,  ਿਜਥ� ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਨਾ  ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ 
ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ.  ਤੁਸੀ ਂਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਖੋਲ�  
ਿਲਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ. ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਉਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਤ� ਿਖਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. 

 

ਤੁਸੀ ਂ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਉਪੱਰ, ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਹੋ. ਤੁਸੀ ਂਆਤਮਾ ਹੋ. ਬਾਕੀ                        
ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂ ਦਨੁੀਆਂ ਹੈ,                     
ਪਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂਾਨੀ ਆਪੇ ਜਾ ਸਵੈ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥੂਲ, ਜਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ,ਜਾ ਮਨ ਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦਾ                     
ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ. ਤੁਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਖਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾ ਸਮੁੱਚਤਾ                     
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ,  ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 

 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ,ੂ ਜਦ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਸਦਾ ਿਸਰਫ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ�ਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਲਸਟ 
ਿਵਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮ� ਤ� ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲ 
ਿਵਚ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.  ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਹੂਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ, ਮਾਨਿਸਕ 
ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਹੂਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 

ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੋ ਸਮੇ  ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜੇ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਂਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇ ਇਨ ਪੰਜੇ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਉਦ� ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹ ੈ

 



ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਸਮੁੱਚਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉਸਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦ ੇ
ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਿਵਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਉਸ ਨੰੂ ਇਕੋ ਸਮੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਰਹਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤ� ਪੜਾਵ ਦਜੂੇ ਪੜਾਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਸਮ� ਿਸਰਫ 
ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਸਮ� ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
ਅੱਜ,ਇਸ ਸਮ� ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਆੁਰਾ ਿਸਰਜਣ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ 
ਹ.ੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀ.ਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ. ਸੁਪਨੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹਨ. ਸੱਚ ਖੰਡ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ. 
ਸਵਰਗ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹਨ. ਿਸਰਫ ਸਥੂਲ  ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਸਚ ਹੈ. ਜਦ� ਅਸੀ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ 
ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 

 
ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਸਮੁੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜਵ� ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲ ਨਹੀ ਂਸੀ! 
ਿਕਤੇ ਵੀ! ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਿਸਰਜਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਉਦ� 
ਤਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂਸਮੁੱਚਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀ ਂਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ "  ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਿਧਆਪਕ 
, ਮੇਰ ੇਸਿਤਗੁਰ ਸਨ, " ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੂਾਨੀ ਮਾਰਗ ਮਨ ਤ� ਪਰੇ ਪਾਰ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, "ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਹੈ." ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵ 
ਿਵਆਪਕ ਜਾ universal ਮਨ ਤਕ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਮੰਡਲਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵਚ 
ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਬਹਤੁ ਉਚੱਾ ਹੈ.  

 

ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਬਹਤੁ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਸੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤ� ਦੀਿਖਆ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ 
ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਸਭ ਹਮਸਫਰ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 
ਮੇਰ ੇਲਈ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 
ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਨਾ ਕਰੋ. ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਓ. 
ਖਾਓ, ਪੀਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ. ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ. ਪੀ ਕੇ ਡ�ਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ. ਰਹੂਾਨੀ ਮਾਰਗ  ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣੋ. ਸਿਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ , ਇਹ ਵੀ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ. 

 

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਹੈ. ਿਕ ਸਾਨੰੂ  ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ 
ਿਮਿਲਆ ਹੈ. ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ. ਤੁਸੀ ਂਿਜਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਧਰ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਾਵ� ਿਕ ਇਹ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂਹੈ.  ਅੰਦਰਨੂੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਜੰਨਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਣੋ, ਇਹ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਹੈ. 

 
 

ਇਸ ਲਈ, ਮ� ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਛੂਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵ� ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ 
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੰੂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਿਜਸ ਜਗਾ  ਿਵਚ ਅਸੀ ਂਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 
ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ�  ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ  ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਕਿਹ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਜੋ ਿਕ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੀ, ਹਣੁ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੰੂ 

 



ਸਰਕ ਿਰਹਾ ਹੈ." ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਧੁਰਾ, ਿਜੱਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਵੱਡੀ 
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜਿਗਆਸੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਰਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਮੇ ਵੱਡੇ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ.  

ਇਸ ਲਈ ਮ� ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ, ਬਹਤੁ ਪਿਹਲਾਂ ਕਹੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਕਹੇ ਸਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਮ� ਦੋਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ. ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਚ ਦੱਸਾਂ ਿਕ ਮ� 
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ. ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ 
ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨੰੂ ਉਥੱੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਿਵਚ ਿਵਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੰਮ 
ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖੁਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਸੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤ� ਕੰਮ 
ਲੈਣਾ ਸੀ. ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਮਲਣੀ ਸੀ. ਮ� ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ.  ਮ� ਇੱਥੇ ਿਕਉ ਂਆਇਆ ? 

 
ਮ� ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ  ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਧੁਰਾ, ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਦਾ 
ਧੁਰਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਇੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਪੂਰਬ 
ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਵਧੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੱਛਮ 
ਿਵਚ ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਜਸ ਤ� ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਵੱਲ 
ਚੱਲ ਪਉਗਾ. ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮ� ਇੱਥੇ ਭੱਿਜਆ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 
ਸਭ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਤ� ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂ. ਮ� ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. 

 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ. ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ! ਧੰਨਵਾਦ. 
 
ਹਣੁ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਈ ਫੋਨ ਤ� ਯੂ ਿਟਊਬ ਉਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮ� ਿਟੱਕੀ ਨੰੂ 
ਿਮਨੀਸੋਟਾ ਿਵਚ ਗਾਉਦਂੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਜਦ� ਅਸੀ ਂਉਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਮ� ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸੁਨ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ... ਕੀ ਮ� ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਸਕਾਨਿਸਨ ਦੇ  ਿਕ�ਸਟੀਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ 
ਸੁਿਣਆ ਸੀ? ਮ� ਇਕ ਹਾਲ ਿਵਚ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਟਕੀ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ� ਇਸ 
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਿਜਸ ਧਰਮ ਿਵਚ 10 ਗੁਰ ੂਹੋਏ ਸਨ . ਪੰਜਵ� ਗੁਰ ੂਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਗੁਰਆਂੂ ਤ� 
ਿਜਆਦਾ ਬਾਨੀ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ. ਪੰਜਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਇਹ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਮ� ਬਹਤੁ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮ� ਇਕ ਦਮ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ. ਮ� ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ.  

 

ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮ� ਸੋਿਚਆ "ਮ� ਿਕੱਥੇ ਹਾਂ", . ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ "ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਸਿਤਗੁਰ ੂ ਗੁਰ ੂਤ� ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਉਸ 
ਪਰਮ ਿਪਤਾ ਕੋਲ�  ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ." ਇਹ ਿਕਤਨਾ ਸਰਲ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ 
ਹ,ੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ  ਸ਼ਰਧਾ, ਿਪਆਰ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਿਮਲ ਜਾਊਗਾ. ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ " ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨ� ਬ�ਿਹਮੰਡਾਂ ਉਸ ਦ ੇ
ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਹਨ. ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਉਤੇੱ ਆਪਣਾ ਹਥ ਰਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਵੇ,” 
ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,  ਕੇਵਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ.” . ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ. 

ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਰਪੂ ਿਵਚ ਉਸ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹਥ  ਿਮਲਾ ਕੇ, ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ 

 



ਹ.ੈ ਮ� ਬਹਤੁ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮ� ਿਕਹਾ, "ਿਟੱਕੀ, ਜਦ� ਅਸੀ ਂਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ ? ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੇ ਹਨ. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ 
ਗੁਰ ੂਤ� ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਨ� ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਤੁ 
ਿਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਖੜੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਿਮਟ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰ ੂਤ� ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ. ਿਪਆਰ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਮੰਗੋ. 

 
 

ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ  
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ  
 ਚਤੁਰ ਿਦਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਿਸਰ ਊਪਿਰ ਕਰ ੁਧਾਿਰਓ  
ਿਕ�ਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦਖੂੁ ਿਬਦਾਿਰਓ  
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ  
ਜੋ ਮਾਗਿਹ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ  
 
ਧੰਨਵਾਦ ਿਟੱਕੀ, ਧੰਨਵਾਦ  
 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਿਤਓਹਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹੈ.  ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! "ਕਦ� 
ਇਹ ਬੋਲਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਅਸਲੀ ਿਤਓਹਾਰ  ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ?"  ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ ਿਜਥੇ ਿਕ ਲੋਕ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਿਤਓਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ. ਮ� ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, "ਿਸਰਫ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਂ
ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਜ਼ਰਰੂਤ ਨਾਲ�  ਿਜਆਦਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਹਨ. ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਭਵ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀ ਂਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਿਵਚ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀ ਂਵਧਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀ ਂਵਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਾ ਜਾਓ 
! ਇਸ ਮੇਜ ਤੇ ਨਹੀ.ਂਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਮ� ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ 
ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱਿਤਆ ਸੀ. 

 

ਮ� ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪਿੜ�ਆ ਸੀ. ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਬਾਰ ੇਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨਸਾਥਣ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਜੀਵਨਸਾਥਣ ਨਹੀ ਂਿਮਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਹ ਨਹੀ ਂਜਾਣਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਿਕਵ� ਲੱਭਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਿਰਆਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪ�ਦਾ. ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ 
ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਿਡਟਰਜ�ਟ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਦੇ. ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਿਡਟਰਜ�ਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ. ਜਦ� ਉਹ ਉਥੇ 
ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਟਾਇਡ, ਡਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਖੇ. ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਕ ਿਕਸ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਣ ਲਿਗਆ. ਜਦ� ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਚੱਕਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਉਥ� ਲੰਘੀ. ਉਸ ਦਾ ਹਥ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ. ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕੀ 

 



ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰਹੂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਸੀ! ਇਹ ਇਤਨੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ. 
ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ.  

ਹਣੁ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ.  ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਪਰ 
ਰੱਬ ਿਕੱਥ ੇਸੀ?  ਰੱਬ ਬੇਸਮ�ਟ ਿਵਚ ਸੀ. ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਕੰਨੀ ਕੁ 
ਿਕਰਪਾ ਵੰਡੀ ਸੀ  ਿਕਉਿਂਕ ਲੇਖਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਿਕ�ਪਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ.”  ਅਸੀ ਂਇਕ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕ ੇ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ." 

 
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੀ ਗਈ  ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਮਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੇਖਕ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ 
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮ� ਉਥੱੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ. ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ. ਮ� ਬੇਸਮੇ�ਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, 
ਮ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਬੇਸਮੇ�ਟ ਿਵੱਚੋ ਵਾਪਸ ਆਉਦਂੇ ਦੇਿਖਆ  ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਲਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ. "ਮ� ਿਕਹਾ," ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਮੇਰ ੇ
ਨਾਲ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਿਤਰਛੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ? ਨਹੀ.ਂ ਮ� ਚ�ਿਕਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੋਜਨ ਵਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ!” ਸੋ ਉਹ ਖਾਨੇ 
ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਹਣੁ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=H0_zA2p1YhU 
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