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ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਦੀ ਅਿਭਆਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੋ ਿਕ ਰਾਈਸ ਲੇ ਕ, ਿਵਸਕਾਨਿਸਨ ਿਵੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਮ ਇੱਥੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋਨ ਗੇ. ਿਸਰਫ
"ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਾਂ ਗੇ" ਪਰ ਕੁਝ "ਤੁ ਰਨ" ਦੀ ਕੋੇਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ ਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਤ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਅੱਜ, ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗ.ੇ ਅਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ
ਦੇ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤ ਗੁ ਜਰਾਂਗੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਆਤਮ-ਬੋਧ ਜਾਂ self realization ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਬਾਹਰ ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਿਭਆਸ ਜਾਂ ਭਜਨ ਿਸਮਰਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਿਗਆਨ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਸੱਚਾਈ ਲੱ ਭਣ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਦਰਅਸਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੜਿਦਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਡਾ
ਂ ੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ
ਆਪਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਦ
ਜੀਵਣ ਦਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ. ਇਨਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
energetic ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ
energetic ਚੱਕਰ ਹਨ. energy ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਪਰ energetic ਅਨੁ ਭਵ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀ ਂ ਆਂਦੀ. ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ - ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਯੌਿਗਕ ਅਨੁ ਭਵ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਦਦੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਰੂਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ.
ਉਹ ਚੱਕਰ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਥੱਲੇ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁ ਦਾ ਿਵਚ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ, ਨਾਭੀ, ਿਦਲ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਕ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ. ਇਹ energy ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਇਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ
ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ, energy ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁਲਣ ਵਾਲੇ
ਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ. ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਕੰਨ ਹਨ, ਇਕ ਨੱਕ, ਇਕ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਬੰਨ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਨੋ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਛੇ energy ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨ ਦਰਵਾਜੇ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹਸੇ ਿਵਚ, ਇਸ ਧੜ ਿਵਚ ਨਹੀ,ਂ
ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਪਰਲੀ ਜਗਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ, ਜੋ ਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਇਸ ਜਗਾ ਿਵਚ ਿਵੱਚ
ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਦ ਹਨ.
ਿਗਆਨ ਅਤੇ energy ਦੋ ਵੱਖ ਚੀਜਾਂ ਹਨ. energy ਉਹ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਿਗਆਨ ਉਹ ਚੀਜ ਹੈ

ਂ ਾ ਹੈ. ਅਸਾਧਾਰਨ
ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਹੀ ਿਗਆਨ ਸੋਝੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤ ਆਉਦ
ਅਨੁ ਭਵ, energetic ਅਨੁ ਭਵ, ਉਨਾਂ energy ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦੋ ਅਲੱ ਗ-ਅਲੱ ਗ ਚੀਜਾਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਦੋਵ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ
ਨਹੀ ਂ ਹਨ.
ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀ ਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਿਹਸਾ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ
ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮਨ ਿਕੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਿਕਦਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹੋਸ਼ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਸਰ ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ 100
ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ. ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਦਮਾਗ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਸੰਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ
ਸੰਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀ.ਂ ਅਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਥੂਲ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ
ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ.
ਪਰ ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ, ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਪੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ. ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਉਸ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਪਰੇ
ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਜਵ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਛੂਹਣ, ਸੁਆਦ, ਗੰਧ, ਸੁਣਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਥਾਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉ ਂ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਅਸੀ ਂ ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਦੋ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਚੀਜਾਂ ਹਨ.
ਿਫਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਸਰਫ
ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੀਿਕਿਰਆ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ (ਕੀ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ?). ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੀਿਕਿਰਆ ਨੂੰ
ਇਨਾਂ ਿਵਚ ਿਕੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਿਜਵ ਕੀ, ਜੇ ਤਸਵੀਰ
ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੱਖਾਂ
ਉਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਕੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਿਭਆਸ
ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਅਿਭਆਸ ਬਾਰੇ ਮ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ
ਿਖੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਉਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ., ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ
ਪੈਰਾਂ ਤ ਬਗੈਰ ਤੁ ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਿਗਆਨ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਆਂਦੇ ਸਰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ
ਨਹੀ ਂ ਿਨਰਬਰ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਰਾਹੀ ਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਿਵਚ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਪਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ
ਉਨਾਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਸੀ ਂ ਏਹੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ , ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਅਿਭਆਸ ਜਾਂ ਭਜਨ ਿਸਮਰਨ ਿਕਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਿਭਆਸ, ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤ ਿਖੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਕਲਾ ਹੈ. ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ. ਅਸਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦੇ ਲਗਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਦਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਲਗਾਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਬਾਹਰੀ ਆਪੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦ.ੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਲਗਾਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਖੜੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ,
ਂ ੀਆਂ ਹਨ. ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਿਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ.
ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਦ
ਂ ੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ
ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਿਧਆਨ ਪਾਉਦ
ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਿਬਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਰੂਪ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦ.ੇ ਿਫਰ ਕੌਣ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਹਰ ਸਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਂ ਇਸ
ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਿਜਵ ਿਜਵ ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ, ਿਜਸ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀ ਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦ,ੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਅਸੀ ਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ
ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹਨ. ਜੇ ਮ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ - ਹੁਣ ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤ
ਜਾਣੂ ਹਾਂ - ਿਫਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ, ਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ
ਂ ਾ.
ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ. ਿਜਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਗਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ
ਂ ੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਫਨੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ
ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਾਉਦ
ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ
ਂ ੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਪਾਉਦ
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ. ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਏਹੀ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਬਾਹਰ ਕੁਜ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਿਕੱਥੇ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਿਕਥੇ
ਹਨ. ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਦੇਖਦਾ,
touch ਕਰਦਾ, taste ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਬੈਠਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ
ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਨਹੀ.ਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਆਦਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵ.ੇ ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ
ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ , ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ, - ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ
ਸਕੀਏ- ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ ਗੇ ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ
ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹਨ- ਉਦਾਹਰਨ

ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ
ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਾ ਪਦਾ.
ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਜਨਮ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰ ਮੀ ਹੈ.
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਸੀ. ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ
ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਸਾਢੇ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ ਿਦਮਾਗ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਇਨਾਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਕਈ
ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਮਾਦਾ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਏਹੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਏਹੀ ਮਨ, ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਮਾਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਅਸੀ ਂ
ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਥੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਮਾਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਨੂ ਇਸ ਭੌਿਤਕ
ਂ ਾ ਹੈ.
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਬਣਾਉਦ
ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਂ ਾ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਜਉਦ
ਂ ਾ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜੀਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਿਜਉਦ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤ, ਸਰੀਰ ਤ, ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ
ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਖੋਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਯ? ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂ
ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਯ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਗੈਰ-ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਦਰ ਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ
ਇਸ ਕਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦਾ ਕਦਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਦਰ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਦਰ, ਜਾਿਗਤ
ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਦਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਿਗਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਦਰ ਿਕਉ ਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਕਦਰ ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਦਰ
ਿਕਉ ਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ - ਇਹ ਦੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਵੱਖ ਹਨ - ਅਸੀ ਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗ.ੇ ਅਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਦੋ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਇਕ
ਂ ੇ ਹਾਂ- ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਿਦਸੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਾਜਰ ਆਵੇ - ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਦ
ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ: "ਮ ਦੋ ਅੱਖਾਂ
ਂ ਾ ਹਾਂ?" ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਸਟਰ ਿਵਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿਚੱਤਰ ਿਕੱਥੇ ਬਣਾਉਦ
ਂ ੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਂ
ਬਣਾਉਦ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਤੇ ਲੱ ਭਣੀ ਪਵੇ; ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਿਜਸ ਪਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੀਸਰਾ
ਨੇਤਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ.

ਮ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀ ਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਤ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਭ ਸਕੇ! "ਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ," ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਸੀਗੇ!
ਜਾਗਤ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ, ਇਸ ਤ ਬਗੈਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ . "ਇਹ ਗੱਲ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਲੱ ਭਣ ਦੀ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਉਤੇ ਤਵੱਜੋ ਪਾਨ ਦੀ ਹੈ! ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਝ ਲੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦ.ੇ ਆਪਣੀ
ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਭਆਸ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਿਗਤ
ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤ ਹੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਿਗਤ
ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਿਕਉ ਂ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ? ਿਕਉਿਂ ਕ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਵਥਾਵਾਂ ਿਵਚ, ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦਾ ਕਦਰ ਇਨਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਅਸੀ ਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜਗਾ ਿਜਥ ਅਸੀ ਂ
ਜਾਿਗਤ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਅੱਧ
ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਚੈ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਹੁਣੇ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਿਗਤ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ
ਨੀਦ
ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ-ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ. ਜੇ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੱਧ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ- ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਿਜਸਦਾ ਮੱਤਲੱ ਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ
ਥਾਂ, ਿਜੱਥ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ
ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ
ਸਾਡਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਥਾਨ ਿਜਥ ਅਸੀ ਂ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਜਗਾ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ. ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਜਾਿਗਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ,
ਿਜਵ ਿਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਿਸਰਫ ਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖੀਏ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ.
ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਯੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਵੀ
ਤਜਰਬੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਾਿਗਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਅਸੀ ਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਈ ਉਥੇ ਤ ਹੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਸਟਰ ਿਵਖੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਪੱਛੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ . ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋ. ਪਰ ਸਮੱਿਸਆ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. "ਮ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ. ਮ ਿਕਥੇ
ਬੈਠਾ ਹਾਂ? "ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ:" ਮ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਬੈਠਾ, ਮ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀ ਂ
ਬੈਠਾ, ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ. ਮ ਿਕਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ? "ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਮ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ?.
"ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਿਥਤ ਪਾਉਗੇ ਿਜਥ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਿਗਤ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ.
ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਕ ਸਫਲ ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤ-ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ

ਸੌਖੇ ਨੁ ਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਜੇ ਿਬਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਬਤਾਏ -: ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਦਰ ਤੇ ਹਾਂ. ਲੱ ਭਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀ ਂ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਕਥੇ ...? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੇਖਣਾ
ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੁਣਨਾ ,
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਿਤਨੇ ਕਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ .. ... ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ
ਜਗਾ ਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਹੀ ਜਗਾ ਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ, ਿਜਥੇ ਅਸੀ ਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਸਿਥਤ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਕਦਰ ਿਵੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ. ਅਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ. ਅਿਭਆਸ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਿਵਚ, ਅਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਹਾਂ.
ਇਥੇ ਸਾਂਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸਰਲ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਕੁਝ ਮਦੱਦ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ? ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਿਸਰ
ਿਵਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ
ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਿਕ ਮ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਮ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਿਕ ਮ ਬਾਹਰ ਤੁ ਰ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਉੱਥੇ
ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਮ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ
ਿਕ ਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਮ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂ ਿਕ ਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ.ਅਿਭਆਸ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕਹੜਾ ਮੰਤਰ
ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਰੀਤਾਂ-ਿਰਵਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਰਹੇ. ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਭਆਸ ਹੈ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਥੇ ਜਾਿਗਤ ਅਵੱਸਥਾ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਸਿਥਤ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਮਝੋ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਿਸੰਘ,
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਅਦ - ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ ਸੀ
ਆਇਆ ਕੀ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਦਾ ਸਟਰ ਿਕਦਾਂ ਲੱ ਭਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾ
ਿਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਦੇ ਸੀ ਿਕ " ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਸਿਥਤ ਕਰੋ, ਉਥੇ ਬੈਠੋ! "ਉਹ ਸਮਜਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੱ ਭਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ". ਅਿਭਆਸ ਉਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ - ਅਤੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਰਤਨ ਲਈ ਹੈ.
ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ.
ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਊਨਾ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਕਿਹਣਾ ਿਪਆ ਿਕ , "ਮ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਭ ਸਿਕਆ". ਉਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟੀ
ਂ ਲੀ ਿਬਲਕੁਲ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਓ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੁਣ
ਿਜਹੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ. ਊਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਗ
ਂ ਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਿਕਓ ਂ ਿਕ ਉਹ ਉਤੇ ਹਨ. "ਪਰ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਆਪਣੀ ਉਗ
ਂ ਲੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਤੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ
ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਉਗ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? "ਮ ਿਕਹਾ," ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ - ਇਹ
ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ. "ਤਾਂ ਮ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ. ਊਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ
ਂ ਲ ਦੇ ਉਤੇ ਹਾਂ - ਊਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਹੋ?" "ਮ ਿਕਹਾ ਹਾਂ, ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਉਗ
ਂ ਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਊਨਾ ਿਕਹਾ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ? ਮ ਿਕਹਾ ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਿਕ ਆਪਣੀ ਉਗ

ਹਾਂ. " ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ? "" ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ. "" ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਲ ਮਾਰੋ "ਮ ਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਯਾ. ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਗਯਾ ਿਕ ਮ ਉੱਥੇ ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, "ਇਸ ਜਗਾ ਿਜਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੁਣ ,
ਇਥੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ .
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਜਗਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਜਥੇ ਅਸੀ ਂ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ
ਦੇ ਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਦੈ ਹਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਲਯੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਦਾ, ਖਾਸ
ਕਾਰਪੇਟ, ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, " ਅਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਲਯੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੀ ਕਾਰਪੇਟ ਖਰੀਦੀ
ਹੈ", ਿਫਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੇਟ ਉਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਗੇ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਕੁਰਸੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ! ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ
ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: "ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸਿਜਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 'ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਿਲਆਂ
ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂਪ ਹਨ. ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਥੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ
ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.,
ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਬਾਹਰ ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦਾ. ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਨਹੀ,ਂ ਅਿਭਆਸ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ." ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ - ਤੁ ਸੀ ਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਬਾਹਰ
ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਗਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ,
ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪਾਓ! ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਥੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ!ੋ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ-ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਰਸੀ ਹੈ.
ਇਸ ਲਯੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ.
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀ ਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ.
ਇਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਨੂ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਮ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਕਰਾਂਗਾ. " ਮ ਿਕਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਆਓ". "ਿਫਰ, ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਲਿਖਆ," ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮ ਨਹੀ ਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਿਜਹੜੇ $ 300 ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ
ਖਰਚੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਹੁਣ ਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਕੁਰਸੀ $900
ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $900 ਨਹੀ ਂ ਸਨ. ਇਸ ਲਯੀ ਮ $300 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਯਾ. ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਿਕਸ਼ਤਾਂ
ਂ ਾ. ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ
ਦੇਣ ਤ ਬਾਦ ਮ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਊਗ
ਕਰੋਗ.ੇ "ਮ ਿਕਹਾ," ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੁਰਸੀ ਿਮਲ ਗਯੀ.
ਜਦ ਅਗਲਾ ਪੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਲਿਖਆ , "ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਨਹੀ ਂ ਿਮਲ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ $ 300 ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮ
ਂ ਾ". ਹੋਇਆ ਇਹ ਿਕ ਦੂਜੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ
ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ. ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗ
ਗਯਾ. ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀ ਂ ਿਲਆਂਦੀ. ਮੇਨੂ ਕਦੀ ਨਹੀ ਂ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਕੁਰਸੀ ਵਲ ਸੀ.
ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਇਸ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਕੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ
ਹਨ, ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਕੁਰਸੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਯੀ ! ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏਗਾ ਕਯ ਿਕ ਉਹ

ਕੁਰਸੀ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਸਿਕਆ! "ਮ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਰੂਰ ਲੈ ਣੀ ਹੈ! ਮ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ! "ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਥੋੜੇ ਮੌਕੇ
ਨੂੰ ਗੁ ਆ ਬੈਠਾ, ਿਜੱਥੇ ਮ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ:" ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੈਸੇ ਿਦਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਰਸੀ ਪਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ. ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ ਆਉਣਾ - ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ - ਪਰ
ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਗੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਗੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰ
ਜਾਊਗੀ. ਅੰਦਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. "ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤ ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਲੱ ਭਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਜਰ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ- ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ! ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਥਾਂ ਹੈ. ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਸਗ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ
ਸਜਾਉਣ ਲਈ! ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਪਰਦੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੈਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
... ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਜ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਉੱਪਰ ਹੈ.
ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੇ ਕਦਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਫਰ ਊਰਜਾ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉੱਚ
ਸੂਝ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲੇ ਗੀ - ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲੀ! ਮ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਿਬਤਾਏ ਅਤੇ ਊਰਜਾਤਮਕ ਚੱਕਰਾਂ
ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਇਆ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀ ਂ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਤਜਰਬਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ. ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਦੋ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
"ਓ, ਮ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਿਰਹਾ. ਮ ਕੁਝ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮ ਕੁਝ
ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ - "ਮ ਿਕਹਾ," ਜੇ ਮ ਤੂ ਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਾ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ
ਦੇਖੋਗ.ੇ " ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਨੱ ਕੇ ਿਜਹੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ? ਤੁ ਸਾਂ ਿਕ ਲੱ ਿਭਆ? ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੈ.
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ
ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਸਤਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ: ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਲੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹੋ. ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੈ. ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚ ਲਯੀ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਤ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚ ਿਲਆ
ਹੈ. ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੈ - ਇਹ ਮਨ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਹੈ.", ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀ.ਂ
ਸਾਡਾ ਿਨਜ ਆਪਾ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ. ਅਸੀ ਂ ਜੀਵਨ ਬਲ, ਆਤਮਾ ਹਾਂ. ਮਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਮਨ ਸਾਰੇ
ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ
ਂ ੇ ਹਨ . ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਨੁ ਭਵਕਰਤਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਾਨੂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਜਰਬੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ ਆਉਦ
ਹੀ ਹਾਂ. ਤਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਦਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਸੋਿਚਆ
ਸੀ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈ
ਉਸੇ ਸਮ ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ. ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੈ.

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਨਹੀ ਂ ! ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ , ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਂ ਮਨ
ਤ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ," ਮਨ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਨ
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਤ ਪਰੇ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ
ਅਤੇ ਸੰਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ - ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ. ਜਦ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਿਸਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਉਚਾ ਮਨ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ - ਉਹ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ
ਂ ੇ ਹਨ: ਬਹਮੰਡੀ / ਯੂ ਨੀਵਰਸਲ ਮਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਹਦ ਿਵਚ ਆਉਦ
ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਗਯਾ ਹੋਵ.ੇ
ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਸੋਚਦੀ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਰੱਖਦੀ
ਂ ੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ: ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ
ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦਾ. . ਲੋ ਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ..." ਇਸਦੇ ਨਿਮਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਿਜਨੀ ਿਜਆਦਾ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਅਜੇ
ਵੀ, ਇਥੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜੋ ਆਮ ਮਨੁ ਖਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਿਸੰਘ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ. ਉਹ ਮਨ ਤ ਪਰੇ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਗਏ ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਿਕਵ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਿਸਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਿਕਵ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਓ ਂ ਨਹੀ ਂ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਹੋਵ.ੇ ਸੋਚ,
ਜਤਨ, ਿਸਮਰਨ, ਅਿਭਆਸ ਆਿਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤ
ਪਰੇ ਨਹੀ ਂ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ. ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ. ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਿਪਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ "ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਗੁ ਰਭਕਤੀ ਸੱਚੀ
ਂ ਾ. ਿਪਆਰ ਿਗਆਨ
ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ." ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਕਉ ਂ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਿਪਆਰ ਮਨ ਿਵੱਚੋ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ਾ. ਿਪਆਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ. ਆਤਮਾ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਇਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ, ਮਨ ਤ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ,
ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਪਆਰ ਹੈ.
ਪਰ "ਿਪਆਰ" ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਅਸਲ ਿਪਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਿਪਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਖੱਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਨੂੰ "ਪੇਮੀ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ "ਿਪਆਰਾ". ਇਹ
ਿਕਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਕੇਵਲ ਪੇਮ ਹੀ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਪਆਰ ਹੈ. ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਪਆਰ
ਹੈ.ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਵੋ ਪਰ ਿਪਆਰ ਹੀ ਅਸਲ ਭੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਿਪਆਰ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, "ਿਪਆਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ," ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ." ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱ ਖ, ਜੋ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਵਾਂਗ, ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ( ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਿਣਆ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ , ਉਹ ਹਰ ਸਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ). ਮਨੁੱ ਖੀ ਸ਼ਰੀਰ
ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮ ਉਹ ਿਸਰਫ ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦ,ੇ ਪਰ ਮਨ ਤ
ਂ ੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ . ਿਜਸਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਖੱਚ ਲਦਾ ਹੈ! ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਤ ਿਖੱਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਬਾਹਰ ਵਲ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਪਆਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱ ਖ
ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਉਦ
ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰ,ੂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ.
ਉਸਦੀ ਕਾਲੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਨਪੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ
ਗਯਾ ਹੋਵ.ੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁ ਣ ਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਿਸਕੇਟ
ਂ ੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਿਖੱਚਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੱਸ
ਜਾਂ ਰਾਜ਼ ਹੈ. ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਵਿਖਆਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਇੱਕ
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਵਿਖਆਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨਹੀ.ਂ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਕਲ
ਨੂੰ , ਸਥੂਲ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪਤੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀ.ਂ
ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋਹੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਿਪਆਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਿਖੱਚਣਾ - ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਿਖਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜ਼: ਹੁਣ ਹੋਰ
ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦੀ. ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਖੱਚਣਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਜੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ
ਂ ਾ ਹੈ - ਿਕਉਿਂ ਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹੀ
ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵਚ ਪਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਦ
ਹਾਂ. ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂ ਿਖੱਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ: "ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਲਯੀ ਬਾਹਰਲੇ ਏਜੰਟ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁ ਰਆ
ੂ ਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕਉ ਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ - ਅਸੀ ਂ ਖੋਜੀ
ਹਾਂ, ਪਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ- ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਭ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਅਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱ ਖ ਬਾਹਰ ਤ ਆ
ਕੇ ਸਾਨੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ... ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ, "ਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ." ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਅੰਦਰ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱ ਭੋ." ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ, "ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱ ਭ ਸਕੋਗ.ੇ " ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ , "ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱ ਭੋ." ਅਤੇ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋਗ,ੇ ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸੇ ਮਨੁੱ ਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ. ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮ ਬਾਹਰ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਸੀ ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ. ਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ. "ਕਾਮਲ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਹਨ! ਅਸੀ ਂ
ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ. ਪਰ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ

ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਿਖੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੈ ਹਾਂ ਿਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਂ ਸੀ. ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਹਰ ਨਜਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ!
ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱ ਭ ਵਾਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਖਚੇ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕੀਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ.
ਇਹ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਖਚੇ ਜਾਈਏ? ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ; ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਸ
ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਯਾ. ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ.
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ . ਕੇਵਲ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋ ੜ ਨਹੀ,ਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਯਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਿਕਦਾਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ
ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਤ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਇਥੇ ਹੋਰ ਠਹਰਨਾ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦ,ੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਗਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਘਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ... ਜਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱ ਭ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਿਕਵ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ . ਉਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ
ਸਕਦੇ! ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਿਤਆਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਦ
ਆਵੇਗਾ. ਇਹੋ ਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਗਟ ਹੋਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੁ ਰੂ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ
ਆਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: "ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?" ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਏਜੰਟ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ , ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ ਕਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾ perfect living master ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੌਣ ਹੋ. ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ ਕਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀ.ਂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ.ਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਜਦੇ ਹਾਂ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁ ਭਵ ਬਾਹਰ
ਂ ਾ ਹੈ. ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ
ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾਂ perfect living master ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਉਦ
ਂ ਾ. ਉਹ
ਪਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਇਕ ਿਵਲੱ ਖਣ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਦ
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਵ ਜਾਂ attachments ਹਨ . ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, "ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
..." ਇਹ ਸਭ ਲਗਾਅ ਹੈ. ਲਗਾਵ ਿਵੱਚ, "ਮ" ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: "ਮੈ ਇਸਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮ ..." ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ, ਤੁ ਸੀ ਂ "ਮ" ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ; ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਿਪਆਰੇ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ. ਪੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀ ਂ ਰਿਹੰਦਾ ਬਸ ਿਪਆਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਫ਼ਰਕ
ਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਜਾਂ extraordinary ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ
ਹੈ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ, ਜਦ ਇਹ ਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ. ਮਨ ਲਵੋ ਿਕ ਇਕ ਅਸਦਾਰਨ ਮਨੁੱ ਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਉ ਅਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ
ਆਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱ ਖ ਤ ਆਉਦ
ਕਰੀਏ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਦਾਰਨ ਮਨੁੱ ਖ ਜੋ ਹਵਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਹਾਲ ਿਵਚ ਉਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ. ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗ.ੇ ਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਤੁ ਸੀ ਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂ ਸੁਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ

ਸਾਡੇ ਉਤ ਉੱਡ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂ ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਉਡਾ ਿਕਵ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਇਕ ਚਾਲ ਜਾਂ ਿਟਕ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੁ ਪਤ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁ ਪਤ ਧਾਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਕਿਹਣਗੇ, "ਨਹੀ,ਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਰੱਸੀ ਜਾਨ ਧਾਗਾ ਨਹੀ ਂ - ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਡ ਿਰਹਾ ਹੈ!" ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਹ ਅਜੀਬ ਚੀਜ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥ ਤੱਕ ਿਕ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਪਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੈ! ਇਹ
ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ ਪੇਮ ਨਹੀ ਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ! ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ
emotional ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਪੇਮ ਨਹੀ ਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ. ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ
ਿਵਅਕਤੀ ਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ ਦਾ message ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ. ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਪਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱ ਭ ਹੈ,
ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਰਲੱ ਭ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਪੇਮੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਮੁਰਿਸ਼ਦ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਕ
ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ. ਮ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਿਜਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ
ਲੈ ਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੁ ਰਵਾਣੀ ਪਈ., ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਲਯੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਇਸ ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਇਆ..ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਗਯਾ ਹੈ. ਗੁ ਰੂ ਯਾਰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇ ਗੁ ਰੂ ਬਾਦ ਿਵਚ. ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ
ਜਾ perfect living master ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਰਿਸ਼ਦ. ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕਉ ਂ ਹੈ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਦੋਸਤੀ, ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ, ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ.
ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਅਸੀ ਂ ਅਿਜਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾ perfect living master ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਕ
ਆਮ ਮਨੁੱ ਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਆਮ ਮਨੁੱ ਖ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਵਾ ਲਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਆਮ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਕ clean shaven ਜਾ ਮੋਨਾ ਮਨੁੱ ਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਇਕ ਆਮ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਤਰਾਂ (ਿਸ਼ਟ,
ਸ਼ੇਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ). ਮ ਇਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਓ ਂ ਿਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਜਾ perfect
living master ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ , ਮਨ, ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦ.ੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਡੇ ਤ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ (24/7) ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ
ਇਕੋ ਸਮੇ ਿਵਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ consciousness ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚਲਦੇ ਹਾਂ.
ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਣਾ ਪਉ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਿਕਥੇ ਹੈ. ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤ ਬਾਦ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਰੀਰ ਰਿਹ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ.ਂ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਰੀਰ, ਤ ਿਖੱਚ ਕੇ ਮਨ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ
ਅਸਲੀਅਤ ਰਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਸੀ ਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ.
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ
ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਮ ਜਾਂ illusions ਹੀ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੁਣ
ਿਸਰਫ ਆਤਿਮਕ ਅਨੁ ਭਵ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁੱਲ ਜਾਂ total ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਰ

ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਹੀ ਇਕੋ ਜਗਾ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ, ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀ,ਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ - ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱ ਭ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱ ਭ - ਮਨੁੱ ਖਾਂ
ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ awareness ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ consciousness ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਉਥ ਕੰਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱ ਖ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਉਦ
ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦਾ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ.ਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ
ਦੇਖਦਾ; ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦਾ; ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕੰਨੀ ਭਲੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ; ਉਹ ਸਾਨੂੰ judge
ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ? ਜਦ ਆਤਮਾ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਮਾਨਿਸਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀ,ਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ "ਮ ਇਸ ਤ ਥੱਕ ਗਈ. ਮ ਘਰ
ਂ ਾ ਹੈ. ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚੁਹੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਉਦ
ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਿਤਆਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ, ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ accept ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ. "ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਕਿਹੰਦਾ," ਮ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ. "ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪਰਮ
ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਦ
ਂ ੇ. ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ! ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ੇ ਨੇ , ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ
ਆਉਦ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਮ, ਜਦ
ਅਸੀ ਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਂ, ਅਸੀ ਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਕ ਜਾਵਾਂਗ,ੇ "ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀ ਂ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਲਯੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ. - ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਥੇ ਕਥਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ . ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ. ਿਕੱਥ?ੇ ਉਹੀ ਜਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ! ਇਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਥਾਂ ਤ ਵੇਖਾਂਗਾ. ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਂ ਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਦ
ਜਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ "ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ. " ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ. ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈ. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ
ਕੁੱਲ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ? ਲੋ ਕ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਿਵਚ , ਸੱਚ ਖੰਡ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ. ਇਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਹੱਸ ? "ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਏਕਤਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਨਹੀ.ਂ ਿਪਆਰ ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਹੈ - ਇਹ ਪੇਮੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਨਹੀ ਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ. ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ. ਇਸ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਲਯੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾ
ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਿਵਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ

ਿਪਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂ ਕੋਈ ਿਪਆਰ ਕਰੇ.
ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ, ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਚੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ. ਉਹੀ ਇਕ ਦੋ ਹੈ. ਉਹੀ ਇੱਕ
ਅਨੇਕ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁ ਭਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਇਕ
ਤ ਹੀ ਹੈ. ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਥੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ.
ਂ ਾ
ਇਸ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਿਜਹੜੀ ਮਨ ਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਿਪਆਰ ਆਤਮਾ ਤ ਆਉਦ
ਹੈ. ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਆਤਮਾ ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ.
ਇਕ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਤ ਰਿਹਤ ਹੈ - ਆਤਮਾ ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ
ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ, ਿਜਵ ਸੋਚ, ਤਰਕ, ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹ ਮਨ ਤ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ: ਵੇਖਣਾ, ਛੋਹਣਾ, ਚੱਖਣਾ,
ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ ਆਉਦ
ਸੁੰਘਣਾ,. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਥੇ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵਚ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱ ਗ ਅਲਗ
ਂ ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਛੋੜਾ ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਜਦੇ
ਨਾਜਰ ਆਉਦ
ਹਾਂ. ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਸਸ਼ਟੀ ਿਵਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ ਿਸਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਸਸਟੀ ਿਕੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ
ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼ਟੀ / ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ. ਮ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਿਭਆਸ ਰਾਹੀ ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਖੁਦ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਸਦਕੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਅਿਭਆਸ ਰਾਹੀ,ਂ ਇਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਦੀ
ਸੇਧ ਨਾਲ. ਹੋਰ ਮੁਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਿਸ਼ਦ, ਇਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ
ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ ਏਕਤਾ ਜਾਂ oneness ਹੀ ਹੈ.
ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਹਰਾਈ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਪੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ IMR ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਐੱਮ ਆਰ?. ( ਪਿਹਲਾਂ ਮ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ MRI ਹੈ
ਪਰ ਿਫਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ procedure ਹੈ). ਅਮਰ: Intensive Meditation Retreat
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ... ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ IMRs ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਹੀ ਿਕਉ ਂ ਸੀਮਤ ਕਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ - ਅਸੀ ਂ ਚਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ
ਪੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਿਸਰਫ਼
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੋਰ
ਆਈ.ਐਮ.ਆਰ. ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਗਲੋ ਬਲ ਆਈ ਐਮ ਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ
ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸੀ ਂ ਗਲੋ ਬਲ ਆਈ ਐਮ ਆਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ, ਯੂ ਰਪ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ. ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਇਹ ਆਸ੍ਿਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੂ ਰਪੀ ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਬਾਲੀ,
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਿਫਰ, ਆਸਟੇਲੀਆ ਤ ਹੇਠਾਂ, - ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਚੌਥਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ, ISHA ਦਾ president ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ
ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਮ ਆਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ. ਆਈ ਐੱਮ ਆਰ ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਿਮਤ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛ
ਸਕਣ ਸਕਣ, ਰਾਹ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਕ ਪੈਕਟੀਕਲ ਹਫਤਾ ਅਸੀ ਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ 60-70 ਲੋ ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕੀ waiting list ਿਵੱਚ ਸਨ. ਅਸੀ ਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਲੋ ਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਈ ਐੱਮ ਆਰ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ
ਿਮਲ ਸਕੇ. ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਦਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਸਰੀਰਕ,
ਸ਼ੂਕਸ਼ਮ, ਮਾਨਿਸਕ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ
ਅਸੀ ਂ ਸਮੁੱਚਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀ ਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਅੱਜ, ਮ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ
ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਅਿਭਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗ.ੇ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ
ਅਿਭਆਸ ਿਕਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ . ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ,ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਨਹੀ,ਂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਗਾ ਨਹੀ.ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਚਬਰ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਚੁਕੀ ਿਫਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਯੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ
ਉੱਥੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ
ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ!
ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਕੇਹੜਾ ਆਸਨ ਜਾ posture ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਿਭਆਸ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਕੇਹੜਾ ਆਸਨ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਿਂ ਕ, ਕੁਝ ਯੋਗ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਦੇ 84 positions ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ.
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿਦਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਮਰਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਜਾਂ ਿਸਮਰਨ ਹੈ. ਨਹੀ,ਂ ਨਹੀ,ਂ
ਨਹੀ,ਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕਓ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਿਕਉਿਂ ਕ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਤਾ, ਯੋਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁ ਫਾਵਾਂ
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁ ਫਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਥੂਲ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਯੀ, ਜੇਕਰ 84 ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਿਜਵ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ muscles ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਹੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗਾ ਿਵਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਸੀ. ਤੁ ਸੀ ਂ ਗੁ ਫਾ ਿਵਚ ਜੌਿਗੰਗ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੌੜ
ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਾ ਆਸਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਕਸਰਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅਸਲ ਯੋਗਾ ਹੈ. ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁ ਨੀਅਨ ਜਾਂ ਿਮਲਾਪ , ਆਪਣੇ
ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ. ਇਸ ਲਈ, ਿਮਲਾਪ ਉਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ: ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉਥੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਆਸਨ ਜਾਂ
position ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ lotus position ਿਵਚ, ਬੈਠਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਬੈਠੇ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱ ਤਾਂ ਨੂੰ cross ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. "ਿਫਰ ਪੀੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਉੱਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ, ਅਰਾਮ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰ ਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੈ . "ਇਸ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹਾਲਤ ਿਵਚ - ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ ਜਾਵੋਗੇ ! ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ !
ਇਸ ਲਈ, ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਠੀਕ position ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਂ ਆ ਜਾਵੇ ! ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ position ਉਹ ਹੈ
ਇਹ ਇਨਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨੀਦ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸੱਧੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ. ਅਸੀ ਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀ , ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਿਸੱਧੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ

ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਲ ਿਖੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ position ਹੈ.
[Video paused during meditation practice.]
ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾ ਅਵਾਜ ਜੀ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾ ਅਵਾਜ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀ ਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜਦ ਉਹ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ
ਸਾਧਨ ਹੈ - ਉਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਵੀ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੂੰਹ ਜਾਨ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਮੁਖ ਨਾਲ. ਿਸਮਰਨ ਜਾ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣੇ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀ ਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ.
[Video paused during meditation practice.]
ਮਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਪਤੀ ਪਤੀਿਕਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਪਤੀਕਰਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਮਨ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ "ਇਹ ਕੀ ਹੈ - ਿਸਰਫ ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਿਭਆਸ ?! ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਂ ! ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਿਭਆਸ ਹਨ!
ਂ ੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਪਿੜਆ ਹੈ
"ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹਨ. ਪਰ ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਿਕੱਥ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜਗਾ ਤ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ ਿਜਥ ਅਸੀ ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਏ
ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਿਕੱਥ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ, ਿਜਥ ਸਾਰੇ ਿਵਿਗਆਨਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱ ਭੀਆਂ ? ਇਹ
ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਲਪਨਾ ਉਥ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਥੂਲ ਜਾਂ physical ਮੰਡਲ ਤ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ੀ. ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਜਾਂ astral ਮੰਡਲ ਤ ਆਉਦ
ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਥੇ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਚੀਜ ਹੈ. ਜੋ ਇਥੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਚੀ ਲੱ ਗਦੀ ਹੈ, ਏਹੀ ਕਾਲਪਿਨਕ
ਉਥੇ ਅਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ
ਮਾਮਲਾ ਹੈ.
ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਿਕਿਰਆ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵੈ ਜਾ ਆਪਾ ਜਾਂ self ਹੈ. ਉਹ ਜੋ ਉਿਡਆ, ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖ,ੇ
ਉਹੀ ਆਪਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ , "ਇਹ ਮ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ. "ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ
ਕਿਹਣਾਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਏਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ: ਅਨੁ ਭਵ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਮੁਚੇ ਅਤੇ ਇਕ
ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਸਵੈ ਜਾਂ self ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਬਦਲਦਾ . ਸਵੈ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ. ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਭਵ
ਝੂਟੇ ਹਨ-ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਆਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀ,ਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਿਕ ਆਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਓਹੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਚਾਹੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਸਵੈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁ ਸੀ ਂ
ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ self ਜਾਂ ਸਵੈ ਹੀ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸਵੈ ਅਿਭਆਸ ਕਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਦੋ ਉਚੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਉ ਿਕ ਏਹੀ self ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਏਹੀ self ਤੁ ਹਾਡੀ
ਆਤਮਾ ਹੈ, ਏਹੀ self ਸਮੁੱਚਤਾ ਹੈ, ਏਹੀ self ਿਸ਼ਸਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਜਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ progressive, ਡੂ ੰ ਘੇ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀ ਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.
ਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਇਨਾਂ ਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਅਿਭਆਸਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਰਾਦਾ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਿਖੱਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਅਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਲੰ ਮੇ ਸਮ ਤ ਗ਼ਲਤ ਫਿਹਮੀ
ਿਵਚ ਹਾਂ ਿਕ, ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗਾ ਤੇ focus ਜਾਂ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਗ਼ਲਤੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਿਧਆਨ

ਕਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ ਂ , ਭਾਵ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਲੋ . ਲੋ ਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਮ ਆਪਣੀ
ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਉਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਿਨਕੇ ਆਪੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਤ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਪਸ ਿਖੱਚਣ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਅੰਦਰ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸਲੀ ਅਿਭਆਸ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਖੱਚਣਾ ਜਾਂ withdrawal ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕਦਤ ਜਾਂ
focus ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਤੇ ਫੋਕਸ
ਕਰਨ ਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਜਾਂ experiences ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਿਖੱਚ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੁਣ lunch break ਹੋਵੇਗੀ. ਸਰੀਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ. ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, , ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਭੋਜਨ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵ.ੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਮਾਣੋ ਮ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਿਮਲਾਂਗਾ. ਇਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦ.
https://youtu.be/gI0MkL0wGe0
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https://www.youtube.com/watch?v=9Wqixmnd0DA&t=1494s

