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ਆਤਮਪਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੁੱ ਤਖ ਪਲੰਕ 

‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣੇ ਿਿੱਥੋਂ ਪਸਿੱ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ | ਪਪਿੱਛੇ ਅਨੁਯਾਈ 
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਪਕ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦੇ ? ਪਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਨਾ ?’ 

-ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ  
ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾਦਾਸ਼ਰੀ ਪਪੰਡ–ਪਪੰਡ, ਦੇਸ਼–ਪਵਦੇਸ਼ ਘੁੰ ਮ ਕੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੰੂ 

ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਆਤਮਪਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨਕਾਲ ਪਵਚ ਿੀ ਡਾ. ਨੀਰੂਭ ਣ ਅਮੀਨ (ਨੀਰੂਮਾਂ) ਨੰੂ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਸਿੱਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛਿੱ ਡਣ (ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ) 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰੂਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਸਾਧਕਾਂ ਨੰੂ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਆਤਮਪਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, 
ਪਨਪਮਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿੇ ਸਨ | ਪੂਜਨੀਕ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਦਾਦਾਸ਼ਰੀ 
ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸਿੱ ਧੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਸੀ | ਨੀਰੂਮਾਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀਕ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ–ਪਵਦੇਸ਼ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਸਾਧਕਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਕਰਵਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਜੋ ਨੀਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਿੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਿ  | ਇਸ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਕ ਸੰਸਾਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋਏ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਨਭਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਮੁਕਤ ਰਪਿ ਕੇ ਆਤਮ ਰਮਣਤਾ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਿਨ |  

ਗਰੰਥ ਪਵਿੱ ਚ ਪਲਖੀ ਬਾਣੀ ਮੋਕਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਬਿੁਤ 
ਪਜ਼ਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਪਸਿੱ ਧ ਿੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੋਕਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਆਤਮ 
ਪਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ  | ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਿ ਅਿੱਜ ਵੀ ਖੁਿੱ ਲਾ ਿ  | ਪਜਵੇਂ ਜਗਦਾ ਿੋਇਆ ਦੀਵਾ ਿੀ ਦੂਜੇ ਦੀਵੇ ਨੰੂ ਜਗਾ 
ਸਕਦਾ ਿ , ਉਸੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਿੱ ਤਖ ਆਤਮ ਪਗਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿੀ 
ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਿ  | 

 



ਬੇਨਤੀ 
ਆਤਮਪਵਪਗਆਨੀ ਸ਼ਰੀ ਅੰਬਾਲਾਲ ਮੂਲਜੀ ਭਾਈ ਪਟ੍ੇਲ, ਪਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ 

‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਅਪਧਆਤਮ ਅਤੇ 
ਪਵਿਾਰ ਪਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਾਣੀ ਪਨਕਲੀ, ਉਸਨੰੂ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ 
ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ  | | ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ ?’ 
ਪੁਸਤਕ ਪਵਿੱ ਚ ਆਤਮਾ, ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱ ਚ ਬੁਪਨਆਦੀ 
ਗਿੱਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਪਵਿੱ ਚ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ | ਸਮਝਦਾਰ ਇੰਨਸਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿੀ 
ਆਤਮ ਸਾਖ਼ਸ਼ਾਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਿ , ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿ  | 

‘ਅੰਬਾਲਾਲਭਾਈ’ ਨੰੂ ਸਭ ‘ਦਾਦਾਜੀ’ ਕਪਿੰਦੇ ਸਨ | ‘ਦਾਦਾਜੀ’ ਯਾਅਨੀ 
ਪਪਤਾਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਤਾਂ ਉਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੇ ਸਨ | 
ਸਰੀਰ ਭਗਵਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਉਿ ਤਾਂ ਪਵਨਾਸ਼ੀ ਿ  | ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਅਪਵਨਾਸ਼ੀ ਿ  
ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਉਿ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਕਪਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿ  | 

ਪਰਸਤੁਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਪਖਆ ਪਗਆ ਿ  ਪਕ ਸੁਣਨ 
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਏਦਾਂ ਲਿੱ ਗੇ ਪਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਿੀ ਵਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ , ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਅਨੁਭਵ 
ਿੋਵੇ | ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਿਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
“ਸਾਡੀ ਪਿੰਦੀ ਯਾਅਨੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਮਕਸਚਰ ਿ , ਪਰ ਜਦੋਂ 
‘ਟ੍ੀ’ (ਚਾਿ) ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ |”  

ਪਗਆਨੀ ਦੀ ਵਾਣੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸਲ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿ  ਪਰ ਦਾਦਾਸ਼ਰੀ ਦੇ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਦਾ ਸਿੀ ਭਾਵ, ਪਜਉਂ 
ਦਾ ਪਤਉਂ ਤਾਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਪਮਲੇਗਾ | ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਗਆਨ ਦੀ 
ਡੂੰ ਘਾਈ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ, ਪਗਆਨ ਦਾ ਸਿੀ ਮਰਮ ਸਮਝਣਾ ਿੋਵੇ, ਉਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 
ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਿੱਖਣ, ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿ  |  

ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪਖ਼ਮਾ ਮੰਗਦੇ ਿਾਂ | 



ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ? 

ਜੂਨ 1958 ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭੀੜ੍ ਨਾਲ ਭਪਰਆ ਸੂਰਤ 
ਸ਼ਪਿਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ੍ਸ਼ਨ, ਪਲੇਟ੍ਫਾਰਮ ਨੰ : 3 ਦੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬ ਠੇ ਸ਼ਰੀ ਅੰਬਾਲਾਲ ਮੂਲਜੀ ਭਾਈ 
ਪਟੇ੍ਲ ਰੂਪੀ ਦੇਿ ਮੰਦਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ, ਅਕਰਮ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਗਟ੍ ਿੋਣ 
ਲਈ ਪਵਆਕੁਲ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ੍ ਿੋਏ | ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਸਰਪਜਆ 
ਅਪਧਆਤਮ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਅਚੰਭਾ | ਇਿੱਕ ਿੀ ਘੰਟੇ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪਵਸ਼ਵ ਦਰਸ਼ਨ ਿੋਇਆ | ‘ਮੈਂ 
ਕੌਣ ? ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ? ਜਗਤ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਿ  ? ਕਰਮ ਕੀ ਿਨ ? ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਿ  ?’ ਆਪਦ 
ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਧਆਤਪਮਕ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਿੱਸ ਪਰਗਟ੍ ਿੋਇਆ | ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਦਰਤ 
ਨੇ ਪਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਅਦੁਿੱਤੀ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਧਅਮ ਬਣੇ ਸ਼ਰੀ 
ਅੰਬਾਲਾਲ ਮੂਲਜੀਭਾਈ ਪਟੇ੍ਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚਰੋਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਦਰਣ ਪਪੰਡ ਦੇ ਪਾਟ੍ੀਦਾਰ, 
ਕਾਿੱਨਟ੍ਰ ਕਟ੍ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਫਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵੀਤਰਾਗ ਪੁਰਖ਼ !  

‘ਵਪਾਰ (ਧੰਧਾ) ਪਵਿੱ ਚ ਧਰਮ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ , ਧਰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰ ਨਿੀਂ’, ਇਸ 
ਪਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ | ਜੀਵਨ ਪਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਪਕਸੇ ਦੇ 
ਕੋਲੋਂ ਪ ਸਾ ਨਿੀਂ ਪਲਆ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ |  

ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਬਸ ਦੋ ਿੀ ਘੰਪਟ੍ਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਉਿ ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਪਸਿੱ ਧ ਿੋਏ ਪਗਆਨ ਪਰਯੋਗ 
ਨਾਲ | ਉਸਨੰੂ ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ ਪਕਿਾ | ਅਕਰਮ, ਭਾਵ ਪਬਨਾਂ ਕਰਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਭਾਵ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਨਾਲ 
ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਣਾ | ਅਕਰਮ ਭਾਵ ਪਲਫਟ੍ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਾਰਟ੍ ਕਟ੍ |  

ਉਿ ਖ਼ੁਦ ਿਰੇਕ ਨੰੂ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਣ ?’ ਦਾ ਰਿਿੱਸ ਦਿੱਸਦੇ ਿੋਏ ਕਪਿੰਦੇ ਸਨ ਪਕ 
“ਇਿ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਦਖਾਈ ਪਦੰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉਿ ਤਾਂ ‘ਏ .ਐੈੱਮ. ਪਟੇ੍ਲ’ 
ਿਨ | ਅਸੀਂ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ੍ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਿ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਿਨ | 
ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਥ ਿਨ | ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਿਨ, ਸਾਪਰਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿਨ | 
ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਅਪਵਅਕਤ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਿਨ ਅਤੇ ‘ਇਿੱ ਥੇ’ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਅਕਤ 
(ਪਰਗਟ੍ ) ਿੋਏ ਿਨ | ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ |” 

 

 
 



ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ 
 ਜੀਵਣ ਪਵਿੱ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਿਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ 
ਰੀਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਬਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਨਿੀਂ ਿ  | ਸਭ ਦਾ ਰੀਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ 
ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ‘ਸ ਲਫ਼’ ਦਾ ਿੀ ਰੀਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿ  | ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ 
ਉਸਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਿੀ ਅਟ੍ਕੀ ਿੋਈ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਟ੍ਕਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ! ਉਸਦੀ 
ਪਪਿਚਾਣ ਪਕਵੇਂ ਿੋਵੇ ? 
 ਪਜਸਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਿੋ ਗਈ ਿੋਵੇ, ਉਿੀ ਪਵਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਪਿਚਾਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਿ  | ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਸਮਰਥ ਯਾਅਨੀ ਖ਼ੁਦ ‘ਪਗਆਨੀ’ ਿੀ ! 
ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼, ਪਕ ਪਜਸਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਨ ਨੰੂ, ਪਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬਾਕੀ 
ਨਾ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ ਉਿ ! ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾਦਾਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ 
ਪਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ, ਿਰ 
ਪਕਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਸ਼ਨ ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਦਾ ਿਿੱ ਲ ਸਪਿਜ-ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਦਿੱਸ ਪਦੰਦੇ ਿਨ | 
 ਏਨਾ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਪਰ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਿ  ? ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲ ਪਰਿਾ ਿ  ? ਕਰਤਾ ਕੌਣ 
? ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਿ  ? ਮੋਕਸ਼ ਕੀ ਿ  ? ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਪਕਸ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ? ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ 
ਕੌਣ ਿਨ ? ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਕੀ ਭੇਦ ਿ  ? ਪਗਆਨੀ ਨੰੂ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਪਿਚਾਣੀਏ ? ਪਗਆਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ? ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾਦਾਸ਼ਰੀ ਦਾ 
ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ ਕੀ ਿ  ? ਕਰਪਮਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਿੀ 
ਆਏ ਿਾਂ ਪਰ ‘ਪਲਫਟ੍’ (ਐਲੀਵੇਟ੍ਰ) ਪਜਿਾ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ  ਨਾ ? 
ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਲ ਪਵਿੱ ਚ, ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਿ  ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਕਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿੀ ਪਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਮ 
ਪੂਜਨੀਕ ਦਾਦਾਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਿ  | 
 ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਕਿੋ ਪਜਿਾ ਅਨੁਭਵ ਰਪਿੰਦਾ ਿ , ਸੰਸਾਰ 
ਪਵਿਾਰ ਪਨਭਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਪੂਰਣ ਪਨਰਲੇਪ ਆਤਮ ਸਪਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ  
| ਆਧੀ - ਪਵਆਧੀ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵ  ਸਮਾਧੀ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਸਕੇ, ਇਿੋ ਪਜਿੇ 
ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿ  ! ਇਿਨਾਂ ਸਾਪਰਆਂ 
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਸਤੁਤ ਸੰਕਲਨ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਪਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਸਤੰਬ ਬਣ ਕੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਦਖਾਵੇ ਇਿੋ ਪਰਾਰਥਨਾ |  

ਡਾ. ਨੀਰੂਭੈਣ ਅਮੀਨ ਦੇ ਜੈ ਸੁੱ ਪਿਦਾਨੰਦ   
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ਪਭੰਨ, ਨਾਮ ਅਤੇ ‘ਖ਼ ਦ’ ! 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ :  ਕੀ ਨਾਂ ਿ  ਤੁਿਾਡਾ ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿ  | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ :  ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿੋ ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਜੀ ਿਾਂ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ :  ਚੰਦੂਲਾਲ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂ ਿ  | ਚੰਦੂਲਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿ  ? ਤੁਸੀਂ 
‘ਖ਼ੁਦ’ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿੋ ਪਕ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿ  ?   
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਿ ਤਾਂ ਨਾਂ ਿ  |  
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪਫਰ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਕੌਣ ? ਜੇ ‘ਚੰਦੂਲਾਲ’ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂ ਿ  ਤਾਂ ‘ਤੁਸੀਂ’ 
ਕੌਣ ਿੋ ? ਤੁਿਾਡਾ ‘ਨਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਅਲਿੱ ਗ ਨਿੀਂ ? ‘ਤੁਸੀਂ’ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਿੋ ਤਾਂ 
‘ਤੁਸੀਂ’ (ਖ਼ੁਦ) ਕੌਣ ਿੋ ? ਇਿ ਗਿੱਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿ  ਨਾ, ਪਕ ਮੈਂ ਕੀ 
ਕਪਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ? ‘ਇਿ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ’ ਕਪਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਿੋਏ 
ਨਾ ? ਏਦਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ (ਖ਼ੁਦ) ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਿੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੁਣ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ? 

 ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿੱਖੀਏ ‘ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ’, ਤਾਂ ਉਿ ਕੋਈ ਗੁਨਾਿ 
ਨਿੀਂ ਿ  | ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੇਠ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੀਏ ਪਕ ‘ਓਏ ! ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ, ਇਿੱਥੇ ਆ |’ 
ਤਾਂ ਸੇਠ ਕੀ ਕਪਿਣਗੇ ਪਕ ‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਿ  ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਡੇਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 
ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਿ  |’ ਅਰਥਾਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲਿੱ ਗ ਅਤੇ ਸੇਠ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ, ਮਾਲ 
ਅਲਿੱ ਗ, ਸਭ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਨਾ ? ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ   
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸਿੀ ਿ  | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ, ‘ਨਿੀਂ, ਮੈਂ ਿੀ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿਾਂ’ ਏਦਾਂ ਕਿਾਂਗੇ | ਅਰਥਾਤ 
ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸੇਠ ਵੀ ਮੈਂ ! ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿੋ, ਉਿ ਤਾਂ ਪਪਿਚਾਣ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਿ  | 

ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਸਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ! 
 ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਪਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਵੀ ਨਿੀਂ | ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਚੰਦੂਲਾਲ, 
ਪਰ ‘ਬਾਇ ਪਰਲੇਪਟ੍ਵ ਪਵਊ ਪੁਆਇੰਟ੍’ (ਪਵਿਾਪਰਕ ਪਦਰਸ਼ਟ੍ੀ) ਤੋਂ ਯੂ ਆਰ ਚੰਦੂਲਾਲ, 
ਇਜ਼ ਕਰ ਕਟ੍ |  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਿਾਂ, ਪਰ ਨਾਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿ  | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਪਰ ਿੁਣੇ ‘ਚੰਦੂ ਲਾਲ’ ਨੰੂ ਕੋਈ ਗਾਲਹ ਕਿੱ ਢੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਸਰ ਿੋਏਗਾ 
ਪਕ ਨਿੀਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਅਸਰ ਤਾਂ ਿੋਏਗਾ ਿੀ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਚੰਦੂਲਾਲ’ ਿੋ, ‘ਆਤਮਾ’ ਨਿੀਂ ਿੋ | ਆਤਮਾ ਿੰੁਦੇ ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਅਤੇ ਅਸਰ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿੀ ਿੋ |   
 ਚੰਦੂਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲਹਾਂ ਕਿੱ ਢੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਫੜ੍ ਲੈਂਦੇ ਿੋ | ਚੰਦੂ 
ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲ  ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਿੱ ਠਾ-ਪਸਿੱ ਧਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਿੋ | 
ਅਸੀਂ ਕਿੀਏ ਪਕ, ‘ਭਾਈ, ਕੰਧ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਕਪਿ ਰਿੀ ਿ  ?’ ਤਦ ਕਪਿੰਦੇ ਿੋ, ‘ਨਿੀਂ, ਕੰਧ 
ਨਿੀਂ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਗਿੱਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿ  ਉਸਨੰੂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਰਿਾ ਿਾਂ |’ ਪਕਸਦੀ ਗਿੱਲ ਿੋ ਰਿੀ 
ਿ  ? ਤਦ ਕਿੋ, ‘ਚੰਦੂਲਾਲ ਦੀ |’ ਓਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨਿੀਂ ਿੋ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਤਮਾ ਿੋ ਤਾਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿੀਂ ਲੈਂਦੇ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਿੀ ਿਾਂ’ ਨਾ ?  

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਿੋਏ ਨਿੀਂ ਿੋ ਨਾ ? ਚੰਦੂਲਾਲ ਿੀ ਿੋ ਨਾ ? ‘ਮੈਂ 
ਚੰਦੂਲਾਲ ਿਾਂ’ ਇਿ ਆਰੋਪਪਤ ਭਾਵ ਿ  | ਤੁਿਾਨੰੂ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿੀ ਿਾਂ’, ਇਿੋ ਪਜਿੀ  
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ਪਬਲੀਫ਼ (ਮਾਨਤਾ) ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਿ  (ਬ ਠ ਗਈ ਿ ), ਇਿ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ ਿ  | 

(2) ਪਬਲੀਫ਼ – ਰੌਂਗ, ਰਾਇਟ ! 
ਪਕੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ ! 

‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿਾਂ’ ਇਿ ਮਾਨਤਾ, ਇਿ ਪਬਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਨੀਂਦ 
ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿਟ੍ਦੀ ਿ  ਨਾ ! ਪਫਰ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪਵਆਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਕਪਿਣਗੇ ਪਕ, 
‘ਤੂੰ  ਤਾਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਿ  |’ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਫਰ ਅਪਧਕਾਰ(ਮਲਕੀਅਤ) 
ਮੰਨ ਪਲਆ | ਪਫਰ ‘ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਿਾਂ, ਪਤੀ ਿਾਂ’ ਕਰਦੇ ਰਿੇ | ਕੋਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ 
ਪਤੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਕੀ ? ਡਾਇਵੋਰਸ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਦਨ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਰਿੇਗਾ ਕੀ ? 
ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਸਾਰੀ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ ਬ ਠ ਗਈ ਿ  |  

‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿਾਂ’ ਇਿ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ ਿ  | ਪਫਰ ‘ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ 
ਿਾਂ’ ਇਿ ਦੂਜੀ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਵ ਸ਼ਨੰੂ ਿਾਂ’ ਇਿ ਤੀਸਰੀ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਵਕੀਲ 
ਿਾਂ’ ਇਿ ਚੌਥੀ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਇਸ ਲੜ੍ਕੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਿਾਂ’ ਇਿ ਪੰਜਵੀਂ ਰੌਂਗ 
ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਇਸਦਾ ਮਾਮਾ ਿਾਂ’, ਇਿ ਛੇਵੀਂ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਿਾਂ’ ਇਿ ਸਿੱਤਵੀਂ 
ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਿਾਂ’, ਇਿ ਅਿੱਠਵੀਂ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਇਸਦਾ 
ਭਾਗੀ (ਪਿਿੱ ਸੇਦਾਰ) ਿਾਂ’ ਇਿ ਵੀ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ‘ਮੈਂ ਇਨਕਮ-ਟ੍ ੈੱਕਸ ਪੇਅਰ ਿਾਂ’ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ | ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਪਕੰਨੀਆਂ ਰੌਂਗ ਪਬਲੀਫ਼ ਬ ਠ 
ਗਈਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ?   

‘ਮੈਂ’ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਪਰਵਰਤਨ ! 
 ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿਾਂ’ ਇਿ ਿੰਕਾਰ ਿ  | ਪਕਉਂਪਕ ਪਜਿੱ ਥੇ ‘ਮੈਂ’ ਨਿੀਂ, ਉੱਥੇ ‘ਮੈਂ’ ਦਾ 
ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਿੰਕਾਰ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿਾਂ’ ਪਕਿਾ, ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਿੰਕਾਰ ਪਕਿੱ ਥੋਂ ਆਇਆ ? ‘ਮੈਂ 
ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿਾਂ, ਓਿੋ ਪਜਿਾ ਿਾਂ’ ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਉਿ ਵਿੱ ਖਰੀ ਗਿੱਲ ਿ , ਪਰ ਸਪਿਜ-ਸੁਭਾਅ 
ਨਾਲ ਕਿੀਏ, ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਿੰਕਾਰ ਪਕਥੋਂ ਆਇਆ ? 
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ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸਪਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਿੰਕਾਰ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿ  ? ‘ਮੇਰਾ 
ਨਾਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਿ ’ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿਜ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਉਿ ਿੰਕਾਰ ਿੀ ਿ  | ਪਕਉਂਪਕ ਤੁਸੀਂ 
‘ਜੋ ਿੋ’ ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਨਿੀਂ ਿੋ ਅਤੇ ‘ਜੋ ਨਿੀਂ ਿੋ’ ਉਸਦਾ ਆਰੋਪਣ (ਮੜ੍ਹਨਾ) ਕਰਦੇ ਿਾਂ, 
ਉਿ ਸਾਰਾ ਿੰਕਾਰ ਿੀ ਿ  ਨਾ ! 
 ‘ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਿੋ’ ਉਿ ਡਰਾਮ ਪਟ੍ਕ ਵਸਤੂ ਿ  | ਅਰਥਾਤ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ 
ਿਾਂ’ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲਣ ਪਵਿੱ ਚ ਿਰਜ਼ ਨਿੀਂ ਿ  ਪਰ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਿਾਂ’ ਇਿ ਪਬਲੀਫ਼ ਨਿੀਂ 
ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਾਂ, ਵਰਨਾ ‘ਮੈਂ’ ਪਦ ਆ ਪਗਆ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਮੈਂ’ ‘ਮੈਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬ ਠੇ ਤਾਂ ਿੰਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿ  | ਪਰ ‘ਮੈਂ’ ਮੂਲ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ 
ਨਿੀਂ ਿ , ਆਰੋਪਪਤ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਿ  ਇਸ ਲਈ ਿੰਕਾਰ | ਆਰੋਪਪਤ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ‘ਮੈਂ’ ਿਟ੍ 
ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੂਲ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਬ ਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਿੰਕਾਰ ਪਗਆ ਸਮਝੋ | ਅਰਥਾਤ ‘ਮੈਂ’ ਕਿੱ ਢਣਾ 
ਨਿੀਂ ਿ , ‘ਮੈਂ’ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਇਗਜ਼ ਕਟ੍ ਪਲੇਸ (ਸਿੀ ਥਾਂ) ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਿ  | 

‘ਖ਼ ਦ’ ਖ਼ ਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਗਆਨੀ (ਅਣਜਾਣ) ! 
 ਇਿ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਖ਼ੁਦ, ‘ਖ਼ੁਦ’ ਤੋਂ ਗੁਪਤ (ਅਣਜਾਣ) ਰਪਿਣ ਦੀ 
ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਿ  | ਖ਼ੁਦ, ‘ਖ਼ੁਦ’ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿੇ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਪਣਆ, ਇਿ 
ਅਜੂਬਾ ਿੀ ਿ  ਨਾ ! ਖ਼ੁਦ, ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਪਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਗੁਪਤ ਰਿੋਗੇ ? ਕਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਰਿੋਗੇ ? 
‘ਖ਼ੁਦ ਕੌਣ ਿ ’ ਇਸ ਪਪਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਇਿ ਜਨਮ ਿ  | ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ 
ਿੀ ਿ  ਪਕ ‘ਖ਼ੁਦ ਕੌਣ ਿ ’ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ | ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਭਟ੍ਕਦੇ ਰਿੋਗੇ 
| ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ? ਤੁਸੀਂ ‘ਖ਼ੁਦ ਕੌਣ ਿੋ’ ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਿੋਏਗਾ ਪਕ 
ਨਿੀਂ ਜਾਣਨਾ ਿੋਏਗਾ ? 

(3) ‘I’ ਅਤ ੇ‘My’ ਨੰੂ ਅਲੁੱ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ! 
ਸੇਪ੍ਰੇਟ, ‘I’ ਐਡਂ ‘My’ ! 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਕਿਾ ਜਾਏ ਪਕ, Separate ‘I’ and ‘My’ with Separator, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘I’ 
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 ਅਤੇ ‘My’ ਨੰੂ ਸੇਪਰੇਟ੍ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ? ‘I’ ਐਡਂ ‘My’ ਨੰੂ ਸੇਪਰੇਟ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਪਕ 
ਨਿੀਂ ? ਜਗਤ ਪਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ! ਸੇਪਰੇਟ੍ ‘I’ ਐਡਂ ‘My’ | 
ਪਜਵੇਂ ਦੁਿੱ ਧ ਦੇ ਲਈ ਸੇਪਰੇਟ੍ਰ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਨਾ, ਉਸ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਮਲਾਈ ਸੇਪਰੇਟ੍ (ਵਿੱ ਖ) ਕਰਦੇ ਿਾਂ 
ਨਾ ? ਏਦਾਂ ਿੀ ਇਿ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨਾ ਿ  | 
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ‘My’ ਪਜਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿ  ? ‘I’ ਇਕਿੱਲਾ ਿ  ਪਕ ‘My’ ਨਾਲ ਿੀ ਿ  ? 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘My’ ਨਾਲ ਿੀ ਿੋਏਗਾ ਨਾ ! 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਕੀ ਕੀ ‘My’ ਿ  ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਕਿਾਉਣ ? ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਪਕਸ ਦੀ ਕਿੀ ਜਾਏਗੀ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਿ ਵੀ ਮੇਰੀ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਪਕਸਦੇ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਿ ਵੀ ਮੇਰੇ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਅਤੇ ਇਿ ਘੜ੍ੀ ਪਕਸਦੀ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਿ ਵੀ ਮੇਰੀ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਅਤੇ ਇਿ ਿਿੱਥ ਪਕਸਦੇ ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਿੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਨ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਫਰ ‘ਮੇਰਾ ਪਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਪ ਰ, ਮੇਰੇ  ਕੰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ 
ਇੰਝ ਕਿਾਂਗੇ | ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ‘ਮੇਰਾ’ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ, ਤਦ 
‘ਮੇਰਾ’ ਕਪਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਕੌਣ ਿੋ ? ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੋਪਚਆ ? ‘ ‘My’ ਨੇਮ ਇਜ਼ 
ਚੰਦੂਲਾਲ’ ਕਿੋ ਅਤੇ ਪਫਰ ਕਿੋ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਿਾਂ’, ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨਿੀਂ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ  |  
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ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਿੋ, ਪਰ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ‘I’ ਐਡਂ ‘My’ ਦੋ ਿਨ | ਇਿ ‘I’ 
ਐਡਂ ‘My’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਲਿੱ ਗ ਿੀ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿ  | ਪ ਰੇਲਲ ਿੀ ਰਪਿੰਦੀਆਂ 
ਿਨ, ਕਦੇ ਏਕਾਕਾਰ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿੀ ਨਿੀਂ  ਿਨ | ਪਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਿੋ, 
ਇਸਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ‘My’ ਨੰੂ ਸੇਪਰੇਟ੍ ਕਰ ਪਦਓ | ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਜੋ ‘My’ 
ਿ , ਉਸਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖੋ | ‘My’ ਿਾਰਟ੍, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖੋ | ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ 
ਪਵਚੋਂ ਿੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਸ ੈੱਪਰੇਟ੍ ਕਰਨਾ ਿੋਏਗਾ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪ ਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ |  

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਸਾਰੇ | ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਭ | ਅਤੇ ਪਫਰ 
‘ਮਾਈ ਮਾਇੰਡ’ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ‘ਆਈ ਐਮ ਮਾਇੰਡ’ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮਾਈ ਮਾਇੰਡ’ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ |  

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮੇਰੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਨਾ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਾਂ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮੇਰਾ ਪਚਿੱ ਤ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਨਾ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਾਂ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਈਗੋਇਜ਼ਮ’ ਬੋਲਦੇ ਿਨ ਪਕ ‘ਆਈ ਐਮ ਈਗੋਇਜ਼ਮ’ ਬੋਲਦੇ 
ਿਨ ?’ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮਾਈ ਈਗੋਇਜ਼ਮ’ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਮਾਈ ਈਗੋਇਜ਼ਮ’ ਕਿਾਂਗੇ ਤਾਂ ਿੀ ਉਸਨੰੂ ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ | ਪਰ ਉਸਦੇ 
ਅਿੱਗੇ ਜੋ ਿ , ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡਾ ਪਿਿੱ ਸਾ ਕੀ ਿ , ਇਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ | ਇਸ ਲਈ ਪਫਰ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ੈੱਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿੀਂ ਿੋ ਪਾਉਂਦਾ | ਤੁਸੀਂ, ਤੁਿਾਡਾ ਕੁਝ ਿਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਜਾਣ 
ਪਾਓਗੇ | ਤੁਸੀਂ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿੋ, ਸੂਖ਼ਮ ਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਸੂਖ਼ਮ 
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ਨੰੂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਨਾ, ਪਫਰ ਸੂਖ਼ਮਤਰ ਨੰੂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਨਾ, ਪਫਰ ਸੂਖ਼ਮਤਮ ਨੰੂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 
ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦਾ ਿੀ ਕੰਮ ਿ  | 
 ਪਰ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ੍ਸ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ‘I’ 
ਅਤੇ ‘My’, ਦੋਨੋਂ  ਅਲਿੱ ਗ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਨਾ ? ‘I’ ਅਤੇ ‘My’ ਦੋਨੋਂ  ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨ ਤੇ 
ਅਖੀਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ? ‘My’ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖੀਏ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਕੀ ਬਿੱ ਪਚਆ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘I’| 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਉਿ ‘I’ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋ | ਬਸ, ਉਸੇ ‘I’ ਨੰੂ ਪਰਯਲਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਿ  |  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤਾਂ ਸੇਪਰੇਟ੍ ਕਰਕੇ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਿ  ਪਕ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਪਚਆ ਉਿ 
‘ਮੈਂ’ ਿਾਂ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਸੇਪਰੇਟ੍ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਪਚਆ, ਉਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਖ਼ੁਦ ਿੋ’, ‘I’ ਤੁਸੀਂ 
ਖ਼ੁਦ ਿੀ ਿੋ | ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਿੋਏਗੀ ਨਾ ? ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਿ   
ਨਾ ? ‘I’ ਅਤੇ ‘My’ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਵ ਸੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਿ , ਪਰ ਉਿ ਸੂਖ਼ਮਤਰ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮਤਮ ਵੀ 
ਅਲਿੱ ਗ ਿੋਣ ਤਦ ਨਾ ? ਉਿ ਪਬਨਾਂ ਪਗਆਨੀ ਦੇ ਨਿੀਂ ਿੋਏਗਾ ਨਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਉਿ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦਿੱ ਸ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਾ, 
Separate ‘I’ and ‘My’ with Gnani’s separator. ਉਸ ਸੇਪਰੇਟ੍ਰ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ? ਭੇਦ ਪਗਆਨ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ | ਪਬਨਾਂ ਭੇਦ ਪਗਆਨ ਦੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪਕਵੇਂ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰੋਗੇ ? ਕੀ-ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਿਾਡੀ ਿ  ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਨਿੀਂ ਿ , 
ਇਿਨਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਭੇਦ ਪਗਆਨ ਨਿੀਂ ਿ  | ਭੇਦ ਪਗਆਨ ਮਤਲਬ ਇਿ ਸਭ 
‘ਮੇਰਾ’ ਿ  ਅਤੇ ‘ਮੈਂ’ ਅਲਿੱ ਗ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ | ਇਸ ਲਈ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਿਨਾਂ 
ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੀਏ ਤਾਂ ਭੇਦ ਪਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਫਰ ਸਾਨੰੂ (‘I’ ਅਤੇ 
‘My’) ਸੇਪਰੇਟ੍ ਿੋ ਜਾਏਗਾ | 
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 ‘I’ ਅਤੇ ‘My’ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਸੌਖਾ ਿ  ਨਾ ਇਿ ? ਮੈਂ ਇਿ 
ਤਰੀਕਾ ਦਿੱ ਪਸਆ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਧਆਤਮ ਸੌਖਾ ਿ  ਪਕ ਔਖਾ ਿ  ? ਵਰਨਾ ਇਸ 
ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਸ਼ਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਮ ਪਨਕਲ ਜਾਏਗਾ |  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਵ ਸੇ ਤੁਿਾਡੇ ਵਰਪਗਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 
ਤਾਂ ?   
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੋਏਗੀ | ਪਰ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਤਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਿੰੁਦੇ ਨਿੀਂ ਨਾ ! 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਿੋਣ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱ ਢ ਲਈਏ | ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦਾ 
‘ਸੇਪਰੇਟ੍ਰ’ ਲ  ਲ ਣਾ ਇਿੱ ਕ-ਅਿੱ ਧੇ ਘੰਟ੍ੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਭਾੜ੍ਾ-ਵਾੜ੍ਾ (ਪਕਰਾਇਆ) ਨਿੀਂ 
ਿੰੁਦਾ ! ਉਸ ਨਾਲ ਸੇਪਰੇਟ੍ ਕਰ ਲ ਣਾ | ਇਸ ਨਾਲ ‘I’ ਅਲਿੱ ਗ ਿੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਿੀਂ 
ਿੋਏਗਾ ਨਾ ! ‘I’ ਅਲਿੱ ਗ ਿੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿੋ ਜਾਏਗਾ | ਸਾਰੇ ਸਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਏਨਾ 
ਿੀ ਿ  | 
 ਆਤਮਾ ਿੋਣਾ ਿ  ਤਾਂ ‘ਮੇਰਾ’ (ਮਾਈ) ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 
| ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਨੰੂ ‘My’ ਸੋਂਪ ਪਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਇਕਿੱਲਾ ‘I’ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੇਗਾ | ‘I’ ਪਵਦ 
‘My’ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਿ  | ‘ਮੈਂ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਸਭ ਮੇਰਾ ਿ ’ ਉਿ ਜੀਵਾਤਮ ਦਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ‘ਮੈਂ ਿੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ’ ਉਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦਸ਼ਾ | ਅਰਥਾਤ ‘My’ ਦੀ 
ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਦਾ ਪਗਆਨ ਿੋਣ ਤੇ ਿੀ ‘My’ ਛੁਿੱ ਟ੍ 
ਜਾਂਦਾ ਿ  | ‘My’ ਛੁਿੱ ਟ੍ ਪਗਆ ਤਾਂ ਸਭ ਛੁਿੱ ਟ੍ ਪਗਆ | 
 ‘My’ ਇਜ਼ ਪਰਲੇਪਟ੍ਵ ਪਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਐਡਂ ‘I’ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ | ਅਰਥਾਤ ‘I’ 
ਟ੍ੇਂਮਪਰਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ‘I’ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂ ਟ੍ | ‘My’ ਇਜ਼ ਟ੍ੇਂਮਪਰਰੀ | ਯਾਅਨੀ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ‘I’ ਲਿੱ ਭਣਾ ਿ  | 

(4) ਸੰਸਾਰ ਪਵੁੱ ਿ ਉੱਪ੍ਰੀ ਕੌਣ ? 

ਪਗਆਨੀ ਹੀ ਪ੍ਪਹਿਾਣ ਕਰਾਏ ‘ਮੈਂ’ ਦੀ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਇਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜੋ ਗਿੱ ਲ ਿ , ਉਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ  
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ਰਪਿ ਕੇ ਪਕਵੇਂ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤਾਂ ਪਕਿੱ ਥੇ ਰਪਿ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਉਸਨੰੂ ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ 
ਜਗਹਾ ਿ  ਪਜਿੱ ਥੇ ਰਪਿ ਸਕੀਏ ? ਇਸ ਜਗਤ ਪਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦੇ ਿਨ | ਇਿੱ ਥੇ ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਇਿ ਜਾਣਨ ਨੰੂ ਪਮਲੇ, ਏਦਾਂ ਿ  | ‘ਤੁਸੀਂ 
ਕੌਣ ਿੋ’ ਇਿ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਵਪਗਆਨ ਿੀ ਿ  ਇਿੱ ਥੇ | ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਪਪਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ |  
 ਅਤੇ ਇਿ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਜੰਨਾ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਿਾਂ, ਉਿ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਏਦਾਂ ਨਿੀਂ 
ਕਪਿੰਦੇ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ | ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਿੋ ਸਕੇ, ਏਦਾਂ ਨਿੀਂ ਿ  | ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਕੀ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 
| ਇਿ ਤਾਂ ਪਪਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਕ ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ‘ਅਸੀਂ’ ਕੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਿ  
? ਸਿੀ ਗਿੱਲ ਕੀ ਿ  ? ਕਰ ੈੱਕਟ੍ਨ ੈੱਸ ਕੀ ਿ  ? ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਿ  ? ਇਿ ਸਭ ਕੀ ਿ  ? 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਿ  ?  
 ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ  ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ  ਿੀ ਅਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੀ ਿ  | ਬਾਿਰ 
ਪਕਿੱ ਥੇ ਲਿੱ ਭਦੇ ਿੋ ? ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ 
ਨਾ ! ਇਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੰਦ ਿੋ ਪਗਆ ਿ  ਪਕ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਖੁਲਹ ਸਕੇ, ਏਦਾਂ ਿ  ਿੀ 
ਨਿੀਂ | ਉਿ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰ ਿੋਏ ਿੋਣ, ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦਾ 
ਿੀ ਕੰਮ ਿ  | 

ਖ਼ ਦ ਦੀਆ ਂਹੀ ਭ ੁੱ ਲਾਂ ਖ਼ ਦ ਦੀ ਉੱਪ੍ਰੀ ! 
 ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸਰੂਪ ਿ  | ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੀ ਿ  ਿੀ ਨਿੀਂ | ਕੋਈ  
ਬਾਪ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿੀਂ ਿ  | ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀ ਨਿੀਂ | ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ 
ਿੀ ਿੋ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਹੇ  ਿੋਏ ਿੋ |  

 ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੀ ਨਿੀਂ ਿ  ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਦਖ਼ਲ 
(ਰੋਕ-ਟ੍ੋਕ) ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਿਨ, ਪਰ ਪਕਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ 
ਦਖ਼ਲ ਨਿੀਂ ਿ  |ਅਤੇ ਇਿ ਲੋਕ ਜੋ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਡੀ ਭੁਿੱ ਲ ਦੀ ਵਜਹਾ 
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ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਿਨ | ਤੁਸੀਂ ਜੋ (ਪਪਿਲਾਂ) ਦਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇਿ ਫਲ ਿ  | 
ਇਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ‘ਦੇਖ ਕੇ’ ਦਿੱ ਸਦਾ ਿਾਂ | 
 ਅਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟ੍ੀ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ, ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਮੁਕਤ ਰਪਿ 

 ਸਕਦਾ ਿ  | ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਪਕ, 
 ‘ਤੁਿਾਡਾ ਉੱਪਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਨਿੀਂ | ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਿਾਡੇ 
ਬਲੰਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਪਮਸਟ੍ੇਕਸ ਿਨ | ਇਿ ਦੋਨੋਂ  ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿੀ ਿੋ |’ 
 ਅਤੇ ‘ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਿੀਂ ਿ  | ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਕਸੇ 
ਜੀਵ ਪਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਜੰਨਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇ ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿ , ਇਿੋ 
ਪਜਿਾ ਇਿ ਜਗਤ ਿ  |’ 
 ਇਿ ਦੋ ਵਾਕ ਸਾਰਾ ਿਿੱਲ ਪਲਆ ਪਦੰਦੇ ਿਨ | 

(5) ਜਗਤ ਪਵੁੱ ਿ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ? 

ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਾਸਤਪਵਕਤਾ !  
ਫ ਕਟ੍ ਵਸਤੂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਿੀ ਇਿ ਸਭ ਉਲਪਝਆ ਿੋਇਆ ਿ  | ਿੁਣ 

ਤੁਿਾਨੰੂ, ‘ਜੋ ਜਾਪਣਆ ਿੋਇਆ ਿ ’ ਉਿ ਜਾਣਨਾ ਿ , ਜਾਂ ‘ਜੋ ਨਿੀਂ ਜਾਪਣਆ ਿੋਇਆ ਿ ’ 
ਉਿ ਜਾਣਨਾ ਿ  ? 

ਜਗਤ ਕੀ ਿ  ? ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਬਪਣਆ ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ? ਸਾਨੰੂ ਇਸ 
ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲ ਣਾ-ਦੇਣਾ ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲ ਣਾ-ਦੇਣਾ ? 
ਪਬਜਨ ਸ ਪਕਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ? ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਕਰਤਾ ਿ  ? ਇਿ ਸਭ ਜਾਣਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਿ  ਿੀ ਨਾ ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਜੀ ਿਾਂ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਿ , ਉਸਦੀ ਗਿੱਲ 
ਪਪਿਲਾਂ ਕਰੀਏ | ਜਗਤ ਪਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਿੋਏਗਾ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ  ? ਪਕਸ ਨੇ 
ਬਣਾਇਆ ਿੋਏਗਾ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਉਲਝਣ ਭਪਰਆ ਜਗਤ ? ਤੁਿਾਡਾ ਕੀ ਮਿੱ ਤ ਿ  ? 
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿੋਏਗਾ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤਾਂ ਪਫਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਪਚੰਤਾ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਉਂ ਰਿੱ ਪਖਆ ਿ  ? ਪਚੰਤਾ ਤੋਂ  
ਬਾਿਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿ  | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਿੀ ਿਨ ਨਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਚੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਕਉਂ 
ਬਣਾਇਆ ? ਉਸਨੰੂ ਫੜ੍ਵਾ ਪਦਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਪਲਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ |ਪਰ ਭਗਵਾਨ 
ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਿ  ਿੀ ਨਿੀਂ ! ਇਿ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਕਰਾਰ ਪਦਤਾ ਿ  |  
 ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ਤਾਂ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ੍ ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਆਫ਼ ਪਦਸ ਵਰਲਡ ਏਟ੍ ਆਲ | 
ਓਨਲੀ ਸਾਇੰਟ੍ੀਪਫ਼ਕ ਸਰਕਮਸਟ੍ੈਂਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਿਨ | ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਰਚਨਾ ਿ  | ਉਸਨੰੂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ‘ਪਵਵਸਪਥਤ ਸ਼ਕਤੀ’ ਕਪਿੰਦਾ ਿਾਂ | 
ਇਿ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਗਿੱਲ ਿ  |  

ਉਸਨੰੂ ਮੋਕਸ਼ ਕਪਹੰਦ ੇਹੀ ਨਹੀਂ ! 
 ਛੋਟ੍ਾ ਬਿੱ ਚਾ ਿੋਵੇ ਉਿ ਵੀ ਕਪਿੰਦਾ ਿ  ਪਕ, ‘ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ’ | ਵਿੱ ਡੇ 
ਸੰਤ ਿੋਣ ਉਿ ਵੀ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ ‘ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ’ | ਇਿ ਲੌਪਕਕ ਗਿੱਲ ਿ , 
ਅਲੌਪਕਕ (ਰੀਅਲ) ਨਿੀਂ ਿ  | 
 ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਿੰੁਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠਪਿਰਦਾ 
ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਿੰੁਦੀ | ਪਰ ਮੋਕਸ਼ ਿ  | ਭਗਵਾਨ ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਨਿੀਂ ਿ  |  
ਮੋਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ | ‘ਮੋਕਸ਼’ ਅਤੇ 
‘ਭਗਵਾਨ ਪਕਰਏਟ੍ਰ’ ਇਿ ਦੋਨੋਂ  ਪਵਰੋਧਾਭਾਸੀ ਗਿੱਲਾਂ ਿਨ | ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਤਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਉਪਕਾਰੀ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰੀ ਿੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਤਿੱ ਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰੀ ਦਾ 
ਉੱਪਰੀ ਿੀ ਪਰਿਾ | 

ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ? 

 ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੌਪਕਕ (ਰੀਅਲ) ਤਰੀਕੇ  
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ਨਾਲ ਕਿਾਂਗੇ ਤਾਂ ‘ਲੌਪਜਕ’ (ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ) ਵਾਲੇ ਸਾਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਣਗੇ ਪਕ, ‘ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ 
ਪਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ?’ ਇਸ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | ਲੋਕ ਮ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ, ‘ਸਾਨੰੂ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ  ਪਕ ਭਗਵਾਨ ਿੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਿਨ | ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋ, 
ਪਰ ਤੁਿਾਡੀ ਗਿੱਲ ਮੰਨਣ ਪਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿ  | ਤਦ ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਿਾਂ ਪਕ ਜੇ ਮੈਂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ ਪਕ ਭਗਵਾਨ ਕਰਤਾ ਿ , ਤਾਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਿ  ? 
ਇਿ ਤੁਸੀਂ ਮ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ | ਅਤੇ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ? ਕੋਈ ਵੀ 
ਕਰਤਾ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ , ਇਿ ‘ਲੌਪਜਕ’ ਿ  | ਪਰ ਪਫਰ 
ਉਸਦਾ ਐਡਂ (ਅੰਤ) ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਗਿੱਲ ਗਲਤ ਿ  | 

ਨਾ ਆਪਦ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਜਗਤ ਦਾ ! 
 ਯਾਅਨੀ ਪਕਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਗ ਰ ਬਪਣਆ ਿ , ਪਕਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿੀਂ ਿ  
ਇਸਨੰੂ | ਪਕਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿੀਂ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਿੁਣ ਪਕਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ? ਮੈਂ ਵੀ ਲਿੱ ਭਦਾ ਸੀ ਪਕ ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਪਜੰਮੇਵਾਰ ਿ , ਪਜਸਨੇ ਇਿ ਸਾਰਾ 
ਝਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ! ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਕਤੇ ਨਿੀਂ ਪਮਪਲਆ | 
 ਮੈਂ ‘ਫ਼ੌਰਅਨ’ ਦੇ ਸਾਇੰਪਟ੍ਸਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ, ‘ਗੋਡ ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਿ , ਇਸਨੰੂ 
ਸਾਪਬਤ (ਪਰਮਾਪਣਤ) ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ | ਜੇ ਉਿ 
ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਿ , ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਕਿੜ੍ੇ ਸਾਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਰਏਟ੍ ਕੀਤਾ ਉਿ ਦਿੱ ਸੋ | ਤਦ ਉਿ ਕਪਿੰਦੇ 
ਿਨ, ‘ਸਾਲ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿ  |’ ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਪਛਆ, ‘ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਬਗਪਨੰਗ ਿੋਈ ਪਕ ਨਿੀਂ 
ਿੋਈ ?’ ਤਦ ਕਪਿਣ, ‘ਿਾਂ, ਪਬਗਪਨੰਗ ਿੋਈ | ਪਕਰਏਟ੍ਰ ਪਕਿਾ, ਮੰਪਨਆ ਪਬਗਪਨੰਗ 
ਿੋਏਗੀ ਿੀ !’ ਪਜਸਦੀ ਪਬਗਪਨੰਗ ਿੋਏਗੀ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਿੋਏਗਾ | ਪਰ ਇਿ ਤਾਂ ਪਬਨਾਂ 
ਐਡਂ ਦਾ ਜਗਤ ਿ  | ਪਬਗਪਨੰਗ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਪਫਰ ਐਡਂ ਪਕਿੱ ਥੋਂ ਦੀ ਿੋਵੇਗਾ ? ਇਿ ਤਾਂ 
ਅਨਾਪਦ ਅਨੰਤ ਿ  | ਪਜਸਦੀ ਪਬਗਪਨੰਗ ਨਾ ਿੋਈ ਿੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਿੋ 
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ? 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਤਾ ! 
 ਤਦ ਇਿ ਫ਼ੌਰਅਨ ਦੇ ਸਾਇੰਪਟ੍ਸਟ੍ਾਂ ਨੇ ਪੁਿੱ ਪਛਆ ਪਕ, ‘ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨਿੀਂ 
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 ਿਨ ?’ ਤਦ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਿੰੁਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਪਵਿੱ ਚ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਨ, 
ਸੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ | ਇਸ 
ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਨ |’ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਪਛਆ ਪਕ, ‘ਭਗਵਾਨ ਪਕਿੱ ਥੇ ਰਪਿੰਦੇ 
ਿਨ ?’ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਕਿੱ ਥੇ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ  ?’ ਤਦ ਉਿ ਕਪਿਣ, ‘ਉੱਪਰ’ | ਮੈਂ 
ਪੁਿੱ ਪਛਆ, ‘ਉਿ ਉੱਪਰ ਪਕਿੱ ਥੇ ਰਪਿੰਦੇ ਿਨ ? ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ? ਪਕਿੜ੍ੀ 
ਗਲੀ, ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ? ਪਚਿੱ ਠੀ ਪੁਿੱ ਜੇ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਸਿੀ ਐਡਰ ਸ ਿ  ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ?’ 
ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਸਾਰੀ ਜਗਹਾ ਮੈਂ ਘੁੰ ਮ ਆਇਆ | ਸਭ ਲੋਕ ਕਪਿੰਦੇ 
ਸਨ ਪਕ ਉੱਪਰ ਿ , ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਿੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਵਿੱ ਚ ਿੋਇਆ 
ਪਕ ਸਭ ਲੋਕ ਦਿੱ ਸ ਰਿੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ 
ਸਭ ਜਗਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਿੀ ਿ , ਉੱਪਰ ਕੋਈ 
ਨਿੀਂ ਪਮਪਲਆ | ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਪਿੰਦਾ ਨਿੀਂ ਿ  | ਿੁਣ ਉਿਨਾਂ ਫ਼ੌਰਅਨ ਦੇ 
ਸਾਇੰਪਟ੍ਸਟ੍ਾਂ ਨੇ ਮ ਨੰੂ ਪਕਿਾ ਪਕ, ‘ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿੀ  ਐਡਰ ਸ ਦਿੱ ਸੋਗੇ ?’ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, 
‘ਪਲਖ ਲਵੋ | ਗਾਿੱਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੀ ਪਕਰਏਚਰ, ਵ ਦਰ ‘ਪਵਜ਼ੀਬਲ’ ਅਤ ੇ
‘ਇਨਪਵਜ਼ੀਬਲ’, ਨੌਟ੍ ਇਨ ਪਕਰਏਸ਼ਨ |’ (ਭਗਵਾਨ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਪਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਨਾ ਪਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਿਰ ਇਕ ਜੀਵ ਪਵਿੱ ਚ ਪਬਰਾਜਮਾਨ ਿਨ, ਪਰ ਮਾਨਵ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ |’)  
 ਇਿ ਟ੍ੇਪਪਰਕਾਰਡਰ ‘ਪਕਰਏਸ਼ਨ’ ਕਿਾਉਂਦਾ ਿ  | ਪਜੰਨੀ ਮ ਨਮੇਡ (ਮਾਨਵ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ) ਵਸਤੂਆਂ ਿਨ, ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਿੋਈਆ ਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਨ, 
ਉਿਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਭਗਵਾਨ ਨਿੀਂ ਿਨ | ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰਚਨਾ ਿ , ਉਸ  ਪਵਿੱ ਚ ਭਗਵਾਨ ਿ  | 

ਮਨ ਦੇ ਅਨ ਕਲੂ ਦਾ ਪਸਧਾਂਤ ! 
ਪਕੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਯਾਅਨੀ ਇਿ 

ਸਾਇੰਟ੍ੀਪਫ਼ਕ ਸਰਕਮਸਟ੍ੈਂਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਿਨ | ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ‘ਮੈਂ 
ਕੀਤਾ’, ਕਪਿ ਕੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਪਿੰਦੇ ਿਨ | ਪਰ ਚੰਗਾ ਿੋਣ ਤੇ ‘ਮੈਂ ਕੀਤਾ’ ਅਤੇ 
ਪਵਗੜ੍ਨ ਤੇ ‘ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਅਜ ੇਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿਨ’ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਨਾ ?  
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ਸੰਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਾਂ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਕਮਾਈ ਿੰੁਦੀ ਿ  ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਗਰਵਰਸ ਲੈਂਦਾ ਿ  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾਟ੍ਾ ਿੰੁਦਾ ਿ   
ਤਾਂ  ਕੁਝ ਬਿਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿ  | ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਛੀਏ, ‘ਸੇਠ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਪਕਉਂ ਿੋ ਗਏ ਿਨ ਿੁਣ 
?’ ਤਦ ਉਿ ਕਪਿਣਗੇ, ‘ਭਗਵਾਨ ਰੁਿੱ ਸ ਗਏ ਿਨ |’ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਾ ਪਸਧਾਂਤ ਿੋ ਪਗਆ |  

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਪਰ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਆਰੋਪ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ (ਭਗਵਾਨ 
ਉੱਤੇ) ਨਿੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ | ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਿੋਰ ਪਕਸੇ ਤੇ 
ਆਰੋਪ ਲਗਾਈਏ ਉਿ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿ , ਪਰ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ? 
ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਵਾ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ 
? ਇਸਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਪਵਿੱ ਚ (ਸੰਸਾਰ ਦੀ) ਪਭਆਨਕ ਿਥਕੜ੍ੀ ਪਮਲੇ | ਕੀ 
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ  ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਨਿੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਜਾਂ ਪਫਰ ਕਿੇਗਾ, ‘ਸਟ੍ਾਰਜ਼ ਫ਼ੇਵਰੇਬਲ (ਗਰਪਿ ਅਨੁਕੂਲ) ਨਿੀਂ ਿਨ |’ 
ਜਾਂ ਪਫਰ ‘ਪਿਿੱ ਸੇਦਾਰ ਮੋਇਆ ਪਵੰਗਾ ਿ ’ ਇੰਝ ਕਿੇ | ਨਿੀਂ ਤਾਂ ‘ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਬਿੂ ਮਨਿੂਸ ਿ ’ 
ਏਦਾਂ ਕਿੇ | ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਸਰ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਪਦੰਦਾ ! ਆਪਣੇ ਪਸਰ ਕਦੇ ਗੁਨਾਿਗਾਰੀ 
ਨਿੀਂ ਲੈਂਦਾ | ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਰਅਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੋਈ ਸੀ | 
ਉਸਨੇ ਪੁਿੱ ਪਛਆ ਪਕ ‘ਤੁਿਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਗੁਨਾਿ ਆਪਣੇ ਪਸਰ ਪਕਉਂ ਨਿੀਂ ਆਉਣ 
ਪਦੰਦੇ ?’ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਇਿੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਜ਼ਲ ਿ  | ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਪਜ਼ਲ 
(ਸਿੱਮਪਸਆ) ਿੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਿੀ ਿ  |’  

ਸਾਇੰਟੀਪਫ਼ਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ! 
 ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇ ਉਿ ਸਭ ਕਰੋ |  
ਇਿੋ ਪਜਿੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪਕ ਪਜਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਾਰਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਿੋ ਜਾਏ | 
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਿ ‘ਸਾਇੰਟ੍ੀਪਫ਼ਕ ਸਰਕਮਸਟ੍ੈਂਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ’ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ 
ਨਿੀਂ ਆਇਆ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਇਿ ਸਭ ਸਾਇੰਟ੍ੀਪਫ਼ਕ ਸਰਕਮਸਟ੍ੈਂਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ (ਪਵਪਗਆਪਨਕ 

 ਸੰਯੋਪਗਕ ਪਰਮਾਣਾਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਿ  | ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਚੇਂਜ ਿੋ ਸਕੇ 
ਏਦਾਂ ਨਿੀਂ ਿ  | ਿੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਬ ਠੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਿ  ਪਕ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣ 
ਵਾਲਾ ਿਾਂ ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਕ ਕਿੱ ਲਹ ਖਾਣੇ ਪਵਿੱ ਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿ  ? ਇਿ 
ਪਕਵੇਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ , ਇਿੀ ਅਜੂਬਾ ਿ  | ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪਕੰਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਕੰਨਾ ਨਿੀਂ, 
ਉਿ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਤਰ, ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਿ  | 
 ਤੁਸੀਂ ਅਿੱ ਜ ਮ ਨੰੂ ਪਮਲੇ ਨਾ, ਉਿ ਪਕਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਮਲ ਸਕੇ ? ਓਨਲੀ 
ਸਾਇੰਟ੍ੀਪਫ਼ਕ ਸਰਕਮਸਟ੍ੈਂਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਿਨ | ਅਪਤ-ਅਪਤ ਗਪੁਤ (ਗਪਿਰੇ) 
ਕਾਰਣ ਿਨ | ਉਸ ਕਾਰਣ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭ ਲਓ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਰ ਉਿ ਲਿੱ ਭੀਏ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਜਵੇਂ ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਆਏ, ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ ਵਿੱ ਸ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿ  ਨਿੀਂ | 
ਉਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿੋ, ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਿੋ ਪਕ, ‘ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਗਆ |’ ਇਿ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਕਪਿੰਦੇ ਿੋ, ‘ਮੈਂ ਆਇਆ’ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਾਂ ਪਕ, ‘ਕਿੱਲਹ ਪਕਉਂ ਨਿੀਂ ਆਏ ਸੀ ?’ ਤਦ 
‘ਇੰਝ’ ਪ ਰ ਪਦਖਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਪਝਆ ਜਾਏ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪ ਰ ਦੁਿੱ ਖਦੇ ਸਨ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਪ ਰ ਦੁਿੱ ਖਦੇ ਸਨ | ਪ ਰ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਪਕ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਕ ਪ ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਰ ਮੈਂ ਿੀ ਆਇਆ ਪਕਿਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਏ ਿੋ ਨਾ, ਨਿੀਂ ? ਜੇ ਪ ਰ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਿੋਣ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਓਗੇ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਿਾਂ | 
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ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਇਿੱ ਛਾ ਸੀ ਤੁਿਾਡੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਏ | ਪਰ ਇਿ ਪ ਰ ਆਪਦ ਸਭ 
ਠੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਿੀ ਆ ਸਕੇ ਨਾ ? ਠੀਕ ਨਾ ਿੰੁਦੇ ਤਾਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਰ ਤਦ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੀ ਗਿੱਲ ਿ  | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਯਾਅਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕਲੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਿੋ ? ਪਜਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਆਦਮੀ ਰਿੱਥ ਪਵਿੱ ਚ 
ਬ ਠ ਕੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੇ, ‘ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ |’ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਛੀਏ,  
‘ਤੁਿਾਡੇ ਪ ਰ ਨੰੂ ਤਾਂ ਪ ਰੇਲੀਪਸਸ ਿੋਇਆ ਿ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਕਵੇਂ ?’ ਤਦ ਉਿ ਕਿੇ, 
‘ਰਿੱਥ ਪਵਿੱ ਚ ਆਇਆ | ਪਰ ਮੈਂ ਿੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਿੀ ਆਇਆ |’ ‘ਓਏ ! ਪਰ ਰਿੱਥ 
ਆਇਆ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ?’ ਤਦ ਉਿ ਕਿੇ, ‘ਰਿੱਥ ਆਇਆ |’ ਪਫਰ ਮੈਂ ਕਿਾਂ ਪਕ, ‘ਰਿੱਥ 
ਆਇਆ ਪਕ ਬਲਦ ਆਏ ?’ 

 ਅਰਥਾਤ ਗਿੱਲ ਪਕਿੱ ਥੇ ਦੀ ਪਕਿੱ ਥੇ ਿ  ਇਿ ਤਾਂ ! ਪਰ ਵੇਖੋ ਪੁਿੱ ਠਾ (ਉਲਟ੍ਾ) ਮੰਨ 
ਪਲਆ ਿ  ਨਾ ! ਸਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਿੋਣ, ਤਾਂ ਆ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦੇ | 
 ਪਸਰ ਦੁਿੱ ਖਦਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਿੋਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ? ਅਸੀਂ 
ਿੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੋਈਏ, ਤਾਂ ਪਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਨਿੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ? 
ਓਏ, ਤਦ ਪਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪਮਲੇ ਅਤੇ ਕਿੇ, 
‘ਚਲੋ ਚੰਦੂਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ’ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੋਗ 
ਅਨੁਕੂਲ ਿੋਣ, ਇਿੱ ਥੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਮਲੇ ਤਾਂ ਿੀ ਆ ਸਕੋਗੇ | 

ਖ਼ ਦ ਦੀ ਸੁੱ ਤਾ ਪਕੰਨੀ ? 

 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ  ਨਾ ! ਇਿ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੰਦੂਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮੰਨਦੇ ਿੋ ਪਕ ਮੈਂ ਖਾਧਾ | ਚੰਦੂਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੰਡਾਸ 
(ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ) ਵੀ ਚੰਦੂਲਾਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ | ਪਬਨਾਂ ਵਜਹਾ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਫਸੇ ਿੋ | ਇਿ 
ਤੁਿਾਡੀ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਿ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸਮਝਾਓ |  
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸੰਡਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਿਕੂਮਤ  



17                                                                                           ‘ਮੈਂ’ ਕੌਣ ਹਾਂ 
(ਸਿੱਤਾ) ਵਾਲਾ ਜਨਪਮਆ ਨਿੀਂ ਿ  | ਸੰਡਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਤਾ ਨਿੀਂ ਿ  ਪਕਸੇ 
ਦੀ, ਪਫਰ ਿੋਰ ਪਕਿੜ੍ੀ ਸਿੱਤਾ ਿੋਏਗੀ ? ਇਿ ਤਾਂ, ਪਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਿਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਾ ਬਿੁਤ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਤਾਂ ਮਨ ਪਵਿੱ ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਸਭ 
ਕੁਝ | ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਟ੍ਕੇ ਨਾ, ਤਦ ਪਤਾ ਲਗੇ | 
 ਮੈਂ ਫ਼ੌਰਅਨ ਪਰਟ੍ਰਨ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਥੇ ਬੜ੍ੌਦਾ ਪਵਿੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਦਸ-
ਬਾਰਾਂ ਜਾਪਣਆਂ ਨੰੂ | ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਸੰਡਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਿਾਡੀ 
ਨਿੀਂ ਿ  |’ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਿਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਖ਼ਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ | ਅਿੱਗੋਂ ਪਕਿਾ ਪਕ, ਉਿ ਤਾਂ ਕਦੇ 
ਰੁਿੱ ਕ ਜਾਣ ਤੇ ਿੀ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲੇਗਾ | ਤਦ ਉੱਥੇ ਪਕਸੇ ਦੀ ਿ ਲਪ ਲ ਣੀ ਪਏਗੀ | ਇਸ ਲਈ 
ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਿ  ਿੀ ਨਿੀਂ | ਇਿ ਤਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨ ਪਲਆ ਿ  | ਪਰਾਈ ਸਿੱਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਿੱਤਾ ਮੰਨਦੇ 
ਿੋ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ | ਇਿ ਗਿੱਲ ਥੋੜ੍ੀ ਬਿੁਤ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ? ਦੋ 
ਆਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਆਨੇ, ਪਜੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਾਂ, ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਿ  | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਓਨਾ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਿਿੱਲ ਪਨਕਲ ਆਏ | ਇਿ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲਦ ੇ
ਿਨ ਨਾ ਪਕ, ‘ਮੈਂ ਏਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਰਿੱ ਖੇ’ ਇਿ ਸਭ ਭਰਾਂਤੀ 
(ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ) ਿ  | ਪਫਰ ਵੀ ਜਗਤ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਿੀ ਰਿੇਗਾ | ਿੰਕਾਰ ਕੀਤੇ 
ਪਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਰਿੇਗਾ | ਸੁਭਾਅ ਿ  ਨਾ ? 

ਕਰਤਾ, ਪਨਪਮੁੱ ਤ ਕਰਤਾ.... 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਵਿੱ ਚ ਖ਼ੁਦ ਕਰਤਾ ਨਿੀਂ ਿ , ਤਾਂ ਪਫਰ ਕਰਤਾ  
ਕੌਣ ਿ  ? ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਏਦਾਂ ਿ , ਪਨਪਮਿੱਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਿੀ ਿ  | ਖ਼ੁਦ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਿ  
ਿੀ ਨਿੀਂ ਪਰ ਨ ਮੀਪਤਕ ਕਰਤਾ ਿ  | ਯਾਅਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਿ  | 
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਪਿੱਧਤੀ ਯਾਅਨੀ ? ਪਜਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਵੋਪਟੰ੍ਗ ਿੰੁਦੀ ਿ  ਅਤੇ ਪਫਰ 
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ਅੰਤ ਪਵਿੱ ਚ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਵੋਟ੍ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਨਾ, ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਪਿੰਦਾ ਿ  ਪਕ ਇਿ ਤਾਂ 
ਮ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਿੋਏਗਾ | ਉਸ ਪਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਉਤਪਤੀ ਿੰੁਦੀ ਿ | ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਿੀ ਿ  | ਕਰਤਾਪਨ ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱ ਚ 
ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਯੋਜਨਾ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਿਸਤਾਖਰ ਿਨ | ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਿ ਜਾਣਦੇ 
ਨਿੀਂ | ਉਿ ਪਵਅਸ਼ਟ੍ੀ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ, ਛੋਟ੍ੇ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਵਰਗਾ ਿ  | ਪਜਵੇਂ ਛੋਟ੍ੇ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ 
ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਫ਼ੀਡ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਪਨਕਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਿ ਫ਼ੀਡ ਿੋ ਜਾਏ, ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਉਤਪੰਨ ਿੋ ਕੇ ਵਿੱ ਡੇ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੀ ਿ  | ਵਿੱ ਡਾ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ 
ਉਿ ਸਮਸ਼ਟ੍ੀ ਕੰਪਪਊਟ੍ਰ ਿ  | ਉਿ ਪਫਰ ਉਸਦਾ ਪਵਸਰਜਨ (ਪਨਕਾਲ) ਕਰਦਾ ਿ  | 
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਪਵਸਰਜਨ (ਪਨਕਾਲ) ਸਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਿ , 
ਪਜਸਦਾ ਸਰਜਨ (ਉਤਪਤੀ) ਪਪਛਲੇ ਜਨਮ ਪਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਵ 
ਪਵਿੱ ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲ  ਕੇ ਮੌਤ ਤਕ ਪਵਸਰਜਨ (ਪਨਕਾਲ) ਸਰੂਪ ਿੀ ਿ  | ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਿਿੱਥ ਪਵਿੱ ਚ 
ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ , ਪਰਸਿੱਤਾ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਿ  | ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਿੋ ਗਈ ਪਕ ਸਭ ਪਰਸਿੱਤਾ 
ਪਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿ  | ਪਪਰਣਾਮ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਸਿੱਤਾ ਦਾ ਿੀ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਿ  | ਅਰਥਾਤ 
ਪਪਰਣਾਮ ਅਲਿੱ ਗ ਿ  | ਪਪਰਣਾਮ ਪਰਸਿੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿ  | ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ 
ਿ  ? ਇਿ ਗਿੱਲ ਬਿੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਿ  | 

ਕਰਤਾਪ੍ਦ ਨਾਲ ਕਰਮਬੰਧਨ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਛੁਿੱ ਟ੍ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ?  
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਇਿ ਕਰਮ ਜੋ ਿਨ ਉਿ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨ | ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਿੋਵੋ 
ਤਾਂ ਿੀ ਕਰਮ ਿੋਵੇਗਾ | ਕਰਤਾ ਨਾ ਿੋਵੋ ਤਾਂ ਕਰਮ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ | ਕਰਤਾ ਪਕਵੇਂ ? 
ਆਰੋਪਪਤ ਭਾਵ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾ ਬ ਠਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਿੋਇਆ | ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਪਵਿੱ ਚ 
ਆਏ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਤਾ ਿ  ਿੀ ਨਿੀਂ | ‘ਮੈਂ ਕੀਤਾ’ ਏਦਾਂ ਪਕਿਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਿੋਇਆ | 
ਯਾਅਨੀ ਕਰਮ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਪਦਿੱ ਤਾ | ਿੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਪਡਿੱਗ ਜਾਏ, 
ਪਨਰਾਧਾਰ (ਪਬਨਾਂ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਿੋਣ ਤੇ ਕਰਮ ਪਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ | ਯਾਅਨੀ ਕਰਤਾਪਨ ਿ  
ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਕਰਮ ਿ  |  
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‘ਛੂਟ੍ੇ ਦੇਿਾਪਧਆਸ ਤੋ ਨਿੀਂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ  ਕਰਮ, 
ਨਿੀਂ ਭੋਗਤਾ ਤੂੰ  ਇਸਕਾ, ਯਿੀ ਧਰਮ ਕਾ ਮਰਮ’ 

      ਸ਼ਰੀਮਦ ਰਾਜਚੰਦਰ  
  ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਿਾਂ’ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੰਨ ਬ ਠੇ ਿੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ 
ਏਕਾਕਾਰ ਿੋ ਪਗਆ ਿ  | ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਿਨ | ਤੁਸੀਂ ਅਲਿੱ ਗ ਅਤੇ 
ਚੰਦੂਲਾਲ ਅਲਿੱ ਗ ਿਨ | ਪਰ ਇਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਕੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ  ? 
ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਭੇਦ ਪਵਪਗਆਨ ਨਾਲ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਫਰ ਜਦੋਂ ‘ਤੁਸੀਂ’ 
(‘ਚੰਦੂਲਾਲ’ ਤੋਂ) ਅਲਿੱ ਗ ਿੋ ਜਾਓ, ਤਦ ‘ਤੁਿਾਨੰੂ’ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੀਂ, ਸਭ ‘ਚੰਦੂ 
ਲਾਲ’ ਕਪਰਆ ਕਰਣਗੇ | 

(6) ਭੇਦ ਪਗਆਨ ਕੌਣ ਕਰਾਏ ? 

ਆਤਮਾ-ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਪਗਆਪਨਕ ਪਵਭਾਜਨ ! 
 ਪਜਵੇਂ ਇਸ ਮੰੁਦਰੀ (ਅੰਗੂਠੀ) ਪਵਿੱ ਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਦੋਨੋਂ  ਪਮਲੇ ਿੋਏ ਿਨ, 
ਉਸਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪਪੰਡ ਪਵਿੱ ਚ ਲ  ਜਾ ਕੇ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਕਿੀਏ ਪਕ, ‘ਭਰਾਵਾ, ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰ 
ਪਦਓ ਨਾ !’ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸੁਪਨਆਰਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਜਸਦਾ ਇਿ ਕੰਮ ਿ , ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਐਕਸਪਰਟ੍ ਿ , ਉਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 
ਤਾਂਬਾ ਦੋਨੋਂ  ਅਲਿੱ ਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ | ਸੌ ਦਾ ਸੌ ਟ੍ਿੱ ਚ ਸੋਨਾ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਕਉਂਪਕ ਉਿ 
ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਗੁਣਧਰਮ ਜਾਣਦਾ ਿ  ਪਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁਣਧਰਮ ਇਿ ਿਨ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਗੁਣ 
ਧਰਮ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿਨ | ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਿਨ | 
 ਪਜਵੇਂ ਮੰੁਦਰੀ (ਅੰਗੂਠੀ) ਪਵਿੱ ਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬ ੇ ਦਾ ‘ਪਮਕਸਚਰ’ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਉਸਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ  | ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਦੋਨੋਂ  ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਰੂਪ ਿੋ ਜਾਣ 
ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਕਉਂਪਕ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਧਰਮ ਅਲਿੱ ਗ 
ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ | ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਦਾ 
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ਪਮਕਸਚਰ ਿ , ਉਿ  ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਰੂਪ ਨਿੀਂ ਿੋਏ | ਇਸ ਲਈ ਪਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ | ਕੰਪਾਊਂਡ ਿੋਇਆ ਿੰੁਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ | ਚੇਤਨ 
ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਚਿੱਲਦਾ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ 
ਨਿੀਂ ਚਿੱਲਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਿੀ ਗੁਣ ਧਰਮ ਪ ਦਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ | ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਿੀਂ ਿ  | ਉਿ ਤਾਂ 
ਕੇਵਲ ਪਮਕਸਚਰ ਿੋਇਆ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਕੇ ਦੇ  
ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਿੋ ਜਾਏ | 

ਪਗਆਨ ਪਵਧੀ ਕੀ ਹ ੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਿਾਡੀ ਪਗਆਨ ਪਵਧੀ ਕੀ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਗਆਨ ਪਵਧੀ ਤਾਂ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ (ਅਲਿੱ ਗ) ਕਰਨਾ ਿ , ਪੁਦਗਲ (ਅਨਾਤਮਾ) 
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ! ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਪੁਦਗਲ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਿ ਪਸਧਾਂਪਤਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੀ ਿ  ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਕੀ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਲ ਣ-ਦੇਣ ਕੁਝ ਿੰੁਦਾ ਨਿੀਂ ਿ , ਕੇਵਲ ਇਿੱ ਥੇ ਬ ਠ ਕੇ ਇਿ ਪਜਸ 
ਤਰਹਾਂ ਿ  ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  (‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਉਸਦੀ ਪਪਿਚਾਣ, ਪਗਆਨ 
ਕਰਾਉਣਾ, ਦੋ ਘੰਟ੍ੇ ਦਾ ਪਗਆਨ ਪਰਯੋਗ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਉਸ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਅਠਤਾਲੀ ਪਮੰਟ੍ ਆਤਮਾ-
ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਪਵਪਗਆਨ ਦੇ ਵਾਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ | ਜੋ 
ਸਾਪਰਆਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਘੰਟ੍ੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਆਪਗਆਵਾਂ 
ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਕੇ ਪਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਕ ਿੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਪਕਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਕ ਪਜਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਨਾ ਬੰਨਹੇ  ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਿੀ ‘ਮੈਂ ਸ਼ੁਧ ਆਤਮਾ ਿਾਂ’ ਦਾ ਟ੍ੀਚਾ (ਲਕਸ਼) ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰਿਾ 
ਕਰੇ !) 

ਲੋੜ ਗ ਰੂ ਦੀ ? ਪਗਆਨੀ ਦੀ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਮਲਣ ਤੋਂ ਪਪਿਲਾਂ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਪਨਆ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ? ਤਾਂ 
ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ? 
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ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਿੀਂ 
ਿ  | ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ | ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਦੁਿੱ ਖ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਸਾਨੰੂ ਪਵਨ  ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਇਿੱ ਥੇ 
‘ਆਤਮਪਗਆਨ’ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪੁਿੱ ਛੇ ਪਕ, ‘ਿੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਦੇਵਾਂ ?’ ਤਦ ਮੈਂ 
ਕਿਾਂ ਪਕ, ‘ਨਿੀਂ ਛਿੱ ਡਣਾ | ਓਏ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਪਿੰੁਚ ਸਪਕਆ ਿੈਂ 
|’ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕੁਝ ਮਪਰਆਦਾ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਸਕਦਾ ਿ  | ਗੁਰੂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਮਪਰਆਦਾ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ | ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਕਪਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਪਕ ‘ਮ ਨੰੂ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ 
ਪਮਲੇ ਿਨ | ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ |’ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲ  ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਪਕਉਂਪਕ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਨਾ ! ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
ਪਗਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਪਗਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ | 
ਪਵਿਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ‘ਪਵਿਾਰ’ ਦੇ ਲਈ ਿਨ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ‘ਪਨਸ਼ਚ ’ ਦੇ ਲਈ ਿਨ | 
ਪਵਿਾਰ ਪਰਲੇਪਟ੍ਵ ਿ  ਅਤੇ ਪਨਸ਼ਚ  ਰੀਅਲ ਿ  | ਪਰਲੇਪਟ੍ਵ ਦੇ ਲਈ ਗਰੂੁ ਚਾਿੀਦੇ ਅਤੇ 
ਰੀਅਲ ਲਈ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ | 

(7) ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਸਰਪੂ੍ ਕੀ ? 

ਟੀਿਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਟ੍ੀਚਾ ਕੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਿੀ ! ਇਿੀ ਟ੍ੀਚਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੀ 
ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਜਾਣਾ ਿ  ਨਾ ? ਪਕਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਭਟ੍ਕਣਾ ? ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟ੍ਕ 
ਭਟ੍ਕ... ਭਟ੍ਕਣ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਛਿੱ ਪਡਆ ਿ  ਨਾ ! ਪਤਰਅੰਚ (ਜਾਨਵਰ) 
ਗਤੀ ਪਵਿੱ ਚ, ਮਨੁਿੱ ਖ ਗਤੀ ਪਵਿੱ ਚ, ਦੇਵ ਗਤੀ ਪਵਿੱ ਚ, ਸਭ ਜਗਹਾ ਭਟ੍ਕਦਾ ਿੀ ਪਰਿਾ ਿ  | 
ਪਕਸ ਲਈ ਭਟ੍ਕਣਾ ਿੋਇਆ ? ਪਕਉਂਪਕ ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ’ ਇਿੀ ਨਿੀਂ ਜਾਪਣਆ | ਖ਼ੁਦ ਦੇ 
ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ  | ‘ਖ਼ੁਦ ਕੌਣ ਿ ’ ਇਸਦੀ ਪਪਿਚਾਣ ਨਿੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ? ਏਨਾ ਘੁੰ ਮੇ ਪਫਰ ਵੀ ਨਿੀਂ ਜਾਪਣਆ ਤੁਸੀਂ ? ਕੇਵਲ ਪ ਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ 
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ਪਪਿੱਛੇ ਪਏ ਿੋ ? ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਾ-ਬਿੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਪਕ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਅਰਥਾਤ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  ਨਾ ? ਏਦਾਂ ਪਰਾਏ ਵਿੱ ਸ ਕਦੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਰਪਿਣਾ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸੁਤੰਤਰ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿ  ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ , ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਮੇਰਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਿ  | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਉਸੇ ਸਮਝ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | ਉਸੇ ਸਮਝ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ 
ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਿੋ ਪਗਆ, ਭਲੇ ਿੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਿੋ ਸਕੀਏ | ਸੁਤੰਤਰ ਿੋ ਸਕੀਏ ਪਕ ਨਾ ਿੋ 
ਸਕੀਏ ਉਿ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿ , ਪਰ ਉਸ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਿ  ਨਾ ? 
ਪਪਿਲਾਂ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਿੋ ਪਗਆ | 

‘ਸ ਭਾਅ’ ਪਵੁੱ ਿ ਆਉਣ ਲਈ ਪਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ! 
 ਮੋਕਸ਼ ਯਾਅਨੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਯਾਅਨੀ ਆਪਣੇ 
ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ | ਯਾਅਨੀ ਸੌਖਾ ਕੀ ? ਸੁਭਾਅ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣਾ ! ਯਾਅਨੀ ਮੋਕਸ਼ 
ਕਠਨ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ | ਸੰਸਾਰ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਕਠਨ ਪਰਿਾ ਿ  | ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਪਖਚੜ੍ੀ ਬਣਾਉਣ 
ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਿ  | ਪਖਚੜ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿੱ ਕੜ੍ ਪਲਆਉਣੀ ਪਏ, ਦਾਲ-ਚਾਵਲ 
ਪਲਆਉਣੇ ਪ ਣ, ਪਤੀਲੀ ਪਲਆਉਣੀ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਪਲਆਉਣਾ ਪਏ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪਖਚੜ੍ੀ 
ਬਣੇ | ਜਦੋਂ ਪਕ ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਪਖਚੜ੍ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਿ  ਪਰ ਮੋਕਸ਼ਦਾਤਾ ਪਗਆਨੀ ਪਮਲਣੇ 
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ | ਵਰਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ | ਕਰੋੜ੍ਾਂ ਜਨਮ ਲ ਣ ਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ 
ਿੋਏਗਾ | ਅਨੰਤ ਜਨਮ ਿੋ ਿੀ ਚੁਕੇ ਿਨ ਨਾ ?  

ਪਮਹਨਤ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਹੀਂ ! 
 ਇਿ ਅਸੀਂ ਕਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਾ, ਪਕ ਸਾਡੇ  ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਲ  ਜਾਓ, ਤਦ ਲੋਕ 
ਮਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਪਕ ‘ਏਦਾਂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਮੋਕਸ਼ ਪਕਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਮਿਨਤ 
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ਕੀਤੇ ਪਬਨਾਂ ?’ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਪਮਿਨਤ ਕਰਕੇ ਪਲਆਉਣਾ | ਦੇਖੋ, ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਪਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ (!) ਿ  ?’ ਬਾਕੀ ਪਮਿਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪਮਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਿ  | ਪਮਿਨਤ ਨਾਲ 
ਕਦੇ ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਮੋਕਸ਼ ਪਮਪਲਆ ਨਿੀਂ ਿ  | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਕੀ ਮੋਕਸ਼ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਪਲਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਉਿ ਲ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਇਿ ਤਾਂ ਨ ਪਮਿੱ ਪਤਕ (ਕਾਰਨ, 
 ਸਿੱਬਬ) ਿ  | ਤੁਸੀਂ ਮ ਨੰੂ ਪਮਲੇ, ਇਿ ਸਬਬ (ਪਨਪਮਤ) ਿੋਇਆ | ਪਨਪਮਿੱ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ  | 
ਬਾਕੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿ  ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਲ ਣ ਵਾਲਾ ਿ  | ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ 
ਕਿਾਉਂਦਾ ਿ  ? ਕੋਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਸਤੂ ਪਦੰਦਾ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ | 
ਪਰ ਮੋਕਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਿ , ਸਾਨੰੂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਿ , 
ਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਿ  | ਯਾਅਨੀ ਲ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 
ਪਨਪਮਿੱਤ ਿਾਂ | 

ਮੋਕਸ਼ ਯਾਅਨੀ ਸਨਾਤਨ ਸ ੁੱ ਖ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੋਕਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਕੁਝ ਲੋਕ ਮ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਤੇ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ ਮ ਨੰੂ ਮੋਕਸ਼ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | 
ਤਦ ਮੈਂ ਕਪਿੰਦਾ ਿਾਂ ਪਕ, ‘ਭਰਾਵਾ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿ  ਲੇਪਕਨ ਸੁਿੱ ਖ ਤਾਂ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਪਕ ਨਿੀਂ ? ਪਕ ਦੁਿੱ ਖ ਪਸੰਦ ਿ  ?’ ਤਦ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ, ‘ਨਿੀਂ, ਸੁਿੱ ਖ ਤਾਂ 
ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ |’ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਸੁਿੱ ਖ ਥੋੜ੍ਾ-ਬਿੁਤ ਘਿੱਟ੍ ਿੋਏਗਾ ਤਾਂ ਚਿੱ ਲੇਗਾ ?’ ਤਦ ਉਿ ਕਿੇ, 
‘ਨਿੀਂ ਸੁਿੱ ਖ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਿੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  |’ ਤਦ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਿੱ ਖ ਦੀ ਿੀ ਗਿੱਲ 
ਕਰੀਏ | ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗਿੱਲ ਜਾਣ ਪਦਓ |’ ਮੋਕਸ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਿ , ਇਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਿੀ 
ਨਿੀਂ | ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਬੋਲੀਏ ਏਨਾ ਿੀ ਿ  | ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਪਕ ਮੋਕਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ 
ਕੋਈ ਜਗਹਾ ਿ  ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਿ  ! ਪਰ ਏਦਾਂ 
ਨਿੀਂ ਿ  ਇਿ | 
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ਮੋਕਸ਼, ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਪਵੁੱ ਿ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ’, 
ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ |  
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਇਿ ਸਿੀ ਿ  | ਪਰ ਪਜਿੜ੍ੀ ਅੰਪਤਮ ਮੁਕਤੀ ਿ , ਉਿ ਸ ਕੰਡਰੀ 
ਸਟ੍ੇਜ ਿ  | ਪਰ ਪਪਿਲੀ ਸਟ੍ੇਜ ਪਵਿੱ ਚ, ਪਪਿਲਾ ਮੋਕਸ਼ ਯਾਅਨੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 
ਿੋਵੇ | ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗੇ ਨਿੀਂ, ਉਪਾਧੀ (ਦੁਿੱ ਖ) ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਰਿੇ, 
ਉਿ ਪਪਿਲਾ ਮੋਕਸ਼ | ਅਤੇ ਪਫਰ ਇਿ ਦੇਿ ਛੁਿੱ ਟ੍ਣ ਤੇ ਆਤੀਅੰਪਤਕ (ਆਖਰੀ, ਚਰਮ 
ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਿੰੁਪਚਆ ਿੋਇਆ) ਮੋਕਸ਼ ਿ  | ਪਰ ਪਪਿਲਾ ਮੋਕਸ਼ ਇਿੱਥੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | 
ਮੇਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਿੋ ਿੀ ਪਗਆ ਿ  ਨਾ ! ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਛੂਿੇ ਨਿੀਂ, ਇਿੋ 
ਪਜਿਾ ਮੋਕਸ਼ ਿੋ ਿੀ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਇਸ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿ  | 

ਪਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮ ਕਤੀ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਿ , ਉਿ ਪਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮੁਕਤੀ ਿ  ਜਾਂ ਮਰਨ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਕਸ ਕੰਮ ਦੀ ? ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ 
ਿੋਵੇਗੀ, ਏਦਾਂ ਕਪਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਿਨ | ਓਏ, ਮ ਨੰੂ ਇਿੱ ਥੇ ਿੀ ਕੁਝ ਪਵਖਾ ਨਾ ! 
ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਚਖਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਪਰਮਾਣ ਤਾਂ ਦੇ | ਉੱਥੇ ਮੋਕਸ਼ ਿੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਪਠਕਾਣਾ ? 
ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ? ਉਧਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਬਰਕਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ | 
ਇਸ ਲਈ ਕ ਸ਼ (ਨਗਦ) ਿੀ ਚੰਗਾ | ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਥੇ ਪਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮੁਕਤੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ , ਪਜਵੇਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਸੁਣੀ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸੁਣੀ ਿ  | 
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(8) ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹ ੈ? 

ਅਕਰਮ ਪਗਆਨ ਨਾਲ ਅਨੋਖੀ ਪਸੁੱ ਧੀ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋਏ ਆਤਮਪਗਆਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਮਲ ਸਕਦਾ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਰਸਤਾ ਿ  | ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਕੇ ਏਨਾ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਪਰ 
ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਆਤਮਪਗਆਨ ਪਮਲ ਸਕੇ, ਏਦਾਂ ਿ  | ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣਾ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਪਰ ਬੇਟ੍-ੇਬੇਟ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਵਆਿ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਆਤਮ ਪਗਆਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ  | ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਕੇ ਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਕਰਵਾ ਪਦੰਦਾ 
ਿਾਂ | ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ, ਅਰਥਾਤ ਪਸਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆਪਦ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸਾਰੀ ਛਟੋ੍ ਪਦੰਦਾ ਿਾਂ 
| ਬੇਟ੍ੇ-ਬੇਟ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਵਆਿੁਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਪੜ੍ੇ ਪਾ ਕੇ ਪਵਆਿੁਣਾ | ਪਫਰ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਜ਼ਆਦਾ ਿੋਰ ਕੀ ਗਰੰਟ੍ੀ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਏਨੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟ੍ ਪਮਲੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਸਕਦੇ 
ਿਾਂ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸਾਰੀ ਛੋਟ੍ ! ਇਿ ਅਪਵਾਦ ਮਾਰਗ ਿ  | ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪਮਿਨਤ ਨਿੀਂ 
ਕਰਨੀ ਿ  | ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਿਾਡੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਰਮਣਤਾ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਫਟ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਬ ਠੇ ਰਪਿਣਾ | ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੋਰ ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਿ  | ਪਫਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਰਮ ਿੀ ਨਿੀਂ ਬੰਨਹ ਣਗੇ | ਇਿੱ ਕ ਿੀ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ 
ਬੰਨਹ ਣਗੇ, ਉਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਿੀ | ਸਾਡੀ ਆਪਗਆ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣਾ 
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ  ਪਕ ਪਲਫਟ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਬ ਠਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਿਿੱ ਥ ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਵਿੱ ਚ ਪ  ਜਾਈਏ ਨਾ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਯਾਅਨੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਿੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਪਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਿ  ਪਰ ਇਿ ਪਗਆਨ ਇਿੋ 
ਪਜਿਾ ਿ  ਪਕ ਿੁਣ ਇਕ-ਦੋ ਜਨਮ ਿੀ ਬਾਕੀ ਰਪਿੰਦੇ ਿਨ | ਪਪਿਲਾਂ ਅਪਗਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 
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ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿ  | ਪਫਰ ਇਿੱ ਕ-ਦੋ ਜਨਮ ਪਵਿੱ ਚ ਅੰਪਤਮ ਮੁਕਤੀ ਪਮਲ ਜਾਏਗੀ | ਇਿੱ ਕ ਜਨਮ 
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿੇ, ਇਿ ਕਾਲ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿ  | 
 ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ | ਆਪਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪਦਨ ਤ ਅ ਕਰਾਂਗੇ ਓਦੋਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਉਣਾ ਿ  | ਉਸ ਪਦਨ ਸਾਪਰਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਸੀ ਪਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਿੱ ਟ੍ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ (ਸਰੂਪ ਦੇ 
ਅਪਗਆਨ ਰੂਪੀ ਰਿੱਸੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ) | ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਿੀਂ ਕਿੱ ਟ੍ਣਾ | ਰੋਜ਼ ਤਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੇਪਕਨ ਇਿੱਕ ਪਦਨ ਤ ਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਦਨ 
ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਇੰਝ ਰਿੱਸੀ ਕਿੱ ਟ੍ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ (ਪਗਆਨਪਵਧੀ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਪਗਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ) ਿੋਰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ | ਪਫਰ ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਪਕ ਇਿ ਸਭ 
ਖੁਿੱਲ ਪਗਆ | ਇਿ ਅਨੁਭਵ ਿੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਕਿੇ ਪਕ ਮੁਕਤ ਿੋ ਪਗਆ | ਅਰਥਾਤ 
ਮੁਕਤ ਿੋਇਆ, ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਭਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਮੁਕਤ ਿੋਣਾ, ਇਿ ਕੋਈ ਗਿੱ ਪ ਨਿੀਂ 
ਿ  | ਯਾਅਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ | 
 ਪਜਸ ਪਦਨ ਇਿ ‘ਪਗਆਨ’ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ ਉਸ ਪਦਨ ਕੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  ? ਪਗਆਨ 
ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਿਨ, ਉਿ ਭਸਮੀਭੂਤ (ਸੁਆਿ) ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ | ਦੋ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਕਰਮ ਭਸਮੀਭੂਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਾਕੀ ਰਪਿੰਦੇ ਿਨ | ਜੋ 
ਕਰਮ ਭਾਫ਼ ਰੂਪ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ  | ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਸਰੂਪ ਿਨ, 
ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ  ਪਰ ਪਜਿੜ੍ੇ ਕਰਮ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਬਰਫ਼ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਰਮ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਭੋਗਣਾ ਿੀ ਪੈਂਦਾ ਿ  | 
ਪਕਉਂਪਕ ਉਿ ਜੰਮੇਂ ਿੋਏ ਿਨ | ਪਜਿੜ੍ਾ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਿੋ ਪਗਆ ਿ , ਉਿ 
ਪਫਰ ਛਿੱ ਡਦਾ ਨਿੀਂ | ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਰਮ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ  ਪਗਆਨ 
ਅਗਨੀ ਉਡਾ ਪਦੰਦੀ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਪਗਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਿੀ ਲੋਕ ਇਿੱ ਕ ਦਮ ਿਲਕੇ ਿੋ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਪਗਰਤੀ ਇਿੱ ਕ ਦਮ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਿ  | ਪਕਉਂਪਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਰਮ 
ਭਸਮੀਭੂਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਜਾਪਗਰਤੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿ  ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ | ਜੋ ਬਰਫ਼ 
ਸਰੂਪ ਕਰਮ ਿਨ ਉਿ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਭੋਗਣੇ ਿੀ ਿਨ | ਅਤੇ ਉਿ ਵੀ ਸਰਲ ਰੀਤ (ਤਰੀਕੇ) 
ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਭੋਗੀਏ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱ ਸੇ ਿਨ ਪਕ, “ਭਾਈ, ਇਿ ‘ਦਾਦਾ 
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਸੀਮ ਜ  ਜ  ਕਾਰ ਿੋ ਬੋਲਣਾ’, ਪਤਰਮੰਤਰ ਬੋਲਣਾ, ਨੌਂ  ਕਲਮਾਂ ਬੋਲਣਾ |” 
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 ਅਸੀਂ ਪਗਆਨ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਮ ਭਸਮੀਭੂਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਵਰਣ (ਪਰਤਾਂ) ਟ੍ੁਿੱ ਟ੍ ਜਾਂਦੇ ਿਨ | ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਕਰਪਾ ਿੋਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਖ਼ੁਦ ਜਾਪਗਰਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ  | ਉਿ ਜਾਪਗਰਤੀ ਪਫਰ ਜਾਂਦੀ ਨਿੀਂ, ਜਾਗਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਉਿ ਜਾਂਦੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪਗਰਤ ਰਪਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ | ਯਾਅਨੀ ਪਨਰੰਤਰ 
ਪਰਤੀਤੀ ਰਿੇਗੀ ਿੀ | ਪਰਤੀਤੀ ਕਦੋਂ ਰਿੇ ? ਜਾਪਗਰਤੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਤੀਤੀ ਰਿੇ | ਪਪਿਲਾਂ 
ਜਾਪਗਰਤੀ, ਪਫਰ ਪਰਤੀਤੀ | ਪਫਰ ਅਨੁਭਵ, ਲਕਸ਼ (ਟ੍ੀਚਾ) ਅਤੇ ਪਰਤੀਤੀ ਇਿ ਪਤੰਨੋਂ  
ਰਪਿਣਗੇ | ਪਰਤੀਤੀ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿੇਗੀ | ਲਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਿੇਗਾ | ਕੁਝ ਧੰਧੇ 
ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਪਕ ਪਫਰ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ ਖੰੁਝ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੇ 
ਪਫਰ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਈਏ | ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਿੋਵੇ, ਪਕ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਸਭ ਪਨਬੇੜ੍ 
ਕੇ ਇਿੱ ਕਲੇ ਬ ਠੇ ਿੋਈਏ ਤਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਏ | ਜਦੋਂ ਪਕ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਵਿੱ ਧਦਾ ਿੀ 
ਰਪਿੰਦਾ ਿ , ਪਕਉਂਪਕ ਪਪਿਲਾਂ ਚੰਦੂਲਾਲ ਕੀ ਸਨ ਅਤ ੇਅਿੱ ਜ ਚੰਦੂਲਾਲ ਕੀ ਿਨ, ਉਿ 
ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਿ  | ਤਾਂ ਇਿ ਪਪਰਵਰਤਨ ਪਕਵੇਂ ? ਆਤਮ-ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ | ਪਪਿਲਾਂ 
ਦੇਿ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਿੁਣ ਇਿ ਆਤਮ-ਅਨੁਭਵ ਿ  | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋ ਪਗਆ, ਯਾਅਨੀ ਦੇਿ ਭਰਮ (ਪਧਆਸ) ਛੁਿੱ ਟ੍ 
ਪਗਆ | ਦੇਿ ਭਰਮ ਛੁਿੱ ਟ੍ ਪਗਆ, ਯਾਅਨੀ ਕਰਮ ਬੰਨਹ ਣਾ ਰੁਿੱ ਕ ਪਗਆ | ਪਫਰ ਿੋਰ ਕੀ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ? 

ਆਤਮਾ-ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵੁੱ ਿ ਭਦੇ-ਰੇਖਾ ! 
 ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਯਕਤਵ (ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ 
ਦਾ ਭਾਨ ਿੋਣਾ) ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਵਰਨਾ ਕਰਪਮਕ ਮਾਰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਤਾਂ, ਅਿੱ ਜ ਸਮਯਕਤਵ ਿੋ ਸਕੇ 
ਏਦਾਂ ਿ  ਿੀ ਨਿੀਂ | ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟ੍ੀ ਦਾ ਪਵਪਗਆਨ ਿ  | 
ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱ ਚ ਯਾਅਨੀ ਤੁਿਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਪਵਭਾਜਨ  ਕਰ ਪਦੰਦਾ ਿ  | ‘ਇਿ’ ਪਿਿੱਸਾ ਤੁਿਾਡਾ ਅਤੇ ‘ਇਿ’ ਤੁਿਾਡਾ 
ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਪਵਿੱ ਚ ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਪਡਮਾਰਕੇਸ਼ਨ, ਭੇਦ-ਰੇਖਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਉੱਥੇ | ਪਫਰ  
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ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਭੰਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ?  

ਮਾਰਗ - ‘ਕਰਮ’ ਅਤ ੇ‘ਅਕਰਮ’ ! 
 ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਗਆਨ ਿ  ਉਿ ਕਰਪਮਕ ਪਗਆਨ ਿ  | ਕਰਪਮਕ ਯਾਅਨੀ 
ਪੌੜ੍ੀ ਦਰ ਪੌੜ੍ੀ ਚੜ੍ਹਣਾ | ਪਜਵੇਂ-ਪਜਵੇਂ ਪਰੀਗਰਪਿ ਘਿੱ ਟ੍ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਤਵੇਂ-ਪਤਵੇਂ ਮੋਕਸ਼ 
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰੁਚਾਏ, ਉਿ ਵੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ 
ਯਾਅਨੀ ਕੀ ? ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਨਿੀਂ ਚੜ੍ਹਣਾ, ਪਲਫਟ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਬ ਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਮੰਪਜ਼ਲ 
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਲਫਟ੍ ਮਾਰਗ ਪਨਕਪਲਆ ਿ  | ਜੋ ਇਸ ਪਲਫਟ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਬ ਠ 
ਗਏ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕਪਲਆਣ ਿੋ ਪਗਆ | ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਨਪਮਤ (ਸਬਿੱ ਬ) ਿਾਂ | ਇਸ ਪਲਫਟ੍ 
ਪਵਿੱ ਚ ਜੋ ਬ ਠ ਗਏ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਿੱ ਲ ਪਨਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ! ਿਿੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱ ਢਣਾ ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ 
ਨਾ ? ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੀ ਿਾਂ, ਉਸ ਪਲਫਟ੍ ਪਵਿੱ ਚ ਬ ਠੇ ਿੋਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਤਾਂ 
ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਪਕ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ? ਉਸਦਾ ਪਰਮਾਣ ਯਾਅਨੀ ਕਰੋਧ-ਮਾਨ-ਮਾਇਆ-
ਲੋਭ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਆਰਤਪਧਆਨ-ਰੋਦਰਪਧਆਨ ਨਾ ਿੋਵੇ | ਯਾਅਨੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਿੋ ਪਗਆ ਨਾ ? 

ਜੋ ‘ਮੈਨੰੂ’ ਪਮਪਲਆ ਉਹੀ ਪ੍ਾਤਰ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਿ ਮਾਰਗ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਿ , ਤਾਂ ਪਫਰ ਕੋਈ ਅਪਧਕਾਰ (ਪਾਤਰਤਾ) 
ਜ ਸਾ ਵੇਖਣਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ? ਿਰ ਪਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਸੰਭਵ ਿ  ? 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਲੋਕ ਮ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਿਨ ਪਕ, ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਧਕਾਰੀ (ਪਾਤਰ) ਿਾਂ ? ਤਦ ਮੈਂ 
ਪਕਿਾ, ‘ਮ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ  ਅਪਧਕਾਰੀ |’ ਇਿ ਪਮਲਣਾ, ਉਿ ਸਾਇੰਟ੍ਪਫ਼ਕ 
ਸਰਕਮਸਟ੍ ਨਪਸ਼ਯਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਿਨ ਇਸਦੇ ਪਪਿੱ ਛੇ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਮਪਲਆ, 
ਉਸਨੰੂ ਅਪਧਕਾਰੀ ਸਮਪਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿ  | ਜੋ ਨਿੀਂ ਪਮਪਲਆ ਉਿ ਅਪਧਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿ  | 
ਉਿ ਪਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਮਲਦਾ ਿ  ? ਉਿ ਅਪਧਕਾਰੀ ਿ , ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮ ਨੰੂ 
ਪਮਲਦਾ ਿ  | ਮ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸਨੰੂ ਪਰਾਪਤੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਤਾਂ ਪਫਰ ਉਸਦਾ 
ਅੰਤਰਾਏ ਕਰਮ ਅਪੜ੍ਿੱ ਕਾ (ਬਾਧਕ) ਰੂਪ ਿ  | 
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ਕਰਮ ਪਵੁੱ ਿ ‘ਕਰਨ ਦਾ’ ਅਤੇ ਅਕਰਮ ਪਵੁੱ ਿ... 
 ਇਕ ਭਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਕ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਕਰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ 
 ਿ  ? ਤਦ ਮੈਂ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਕ, ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਾਰੇ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ ਇਿ ਉਲਟ੍ਾ 
(ਗਲਤ) ਛਿੱ ਡੋ ਅਤੇ ਪਸਿੱ ਧਾ (ਸਿੀ) ਕਰੋ | ਸਾਰੇ ਇਿੀ ਪਕਿਾ ਕਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਸਦਾ 
ਨਾਂ ਕਰਪਮਕ ਮਾਰਗ | ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਛਿੱ ਡਣ ਨੰੂ ਕਪਿਣ, ਇਿ ਕਪਟ੍-ਲੋਭ ਛਿੱ ਡੋ, ਅਤੇ 
ਚੰਗਾ ਕਰੋ | ਇਿੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਪਖਆ ਨਾ ਅਿੱਜ ਤਿੱ ਕ ? ਅਤੇ ਇਿ ਅਕਰਮ ਮਤਲਬ, ਕਰਨਾ 
ਨਿੀਂ, ਕਰੋਮੀ-ਕਰੋਸੀ-ਕਰੋਪਤ ਨਿੀਂ ! ਜੇਬ ਕਿੱ ਟ੍ਣ ਤੇ ਅਕਰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਕਿਾਂਗੇ, ‘ਉਸਨੇ ਕਿੱ ਟ੍ੀ 
ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱ ਟ੍ੀ ਨਿੀਂ’ ਅਤੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਪਿਏ ਪਕ, ‘ਉਸਨੇ ਕਿੱ ਟ੍ੀ ਅਤੇ 
ਮੇਰੀ ਕਿੱ ਟ੍ੀ |’ 
 ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਲਾਟ੍ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿ  | ਲਾਟ੍ਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਇਨਾਂ ਪਮਲੇ, 
ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਮਿਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਰੁਪਪਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਨੇ 
ਵੀ ਰੁਪਪਆ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਚਿੱਲ ਪਨਕਪਲਆ | ਏਦਾਂ ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ, 
ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਪਦੰਦਾ ਿ , ਨਕਦ ਿੀ ! 

ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਅਮਲੂ ਪ੍ਪਰਵਰਤਨ ! 
 ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਅਜੂਬਾ ਕਿਾਉਂਦਾ ਿ  | ਇਿੱ ਥੇ ‘ਆਤਮ 
ਪਗਆਨ’ ਲ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਦਨ ਤੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਰਵਰਤਨ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ  | ਇਿ 
ਸੁਣਦੇ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਪਵਪਗਆਨ ਸਵੀਕਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ  ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਪਖਿੱ ਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ 
ਿਨ | 

ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ, ਪਵਸ਼ਵ ਪਵਆਪ੍ੀ ! 
 ਇਿ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਬਿੁਤ ਉੱਚ-ਕੋਟ੍ੀ ਦਾ ਬਪਣਆ ਿ  | ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿੋਰ ਪਕਸੇ 
ਜਗਹਾ ਿੋਇਆ ਨਿੀਂ ਿ  | ਇਿੱ ਕ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਖ, ‘ਦਾਦਾਜੀ’ ਇਿੱ ਕਲੇ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੂਜਾ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | 
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਬਾਅਦ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦਾਦਾਜੀ ਦੀ ਪਕਰਪਾ ਰਿੇਗੀ ਨਾ ? ਤੁਿਾਡੇ 
ਬਾਅਦ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਇਿ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਚਿੱਲਦਾ ਰਿੇਗਾ | ਮੇਰੀ ਇਿੱ ਛਾ ਿ  ਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਆਰ ਿੋ 
ਜਾਏ, ਪਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਨਾ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਚਾਿੀਦਾ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮੇਰੀ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਿੋ ਜਾਏਗੀ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ’ ਜੇ ਚਾਲੂ ਰਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਿ ਪਨਪਮਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ 
ਰਿੇਗਾ ! 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ’ ਚਾਲੂ ਿੀ ਰਿੇਗਾ | ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 
ਏਦਾਂ ਿੀ ਚਿੱਲਦਾ ਪਰਿਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਿੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਚਿੱ ਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪੁਿੱ ਜ ਜਾਏਗਾ ਚਰਮ ਤਿੱ ਕ (ਫ ਲ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਜਗਹਾ) | ਪਕਉਂਪਕ ਪਜਵੇਂ ਝੂਠੀ ਗਿੱ ਲ ਪਸਰ 
ਚੜ੍ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਿ , ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਿੱ ਚੀ ਗਲ ਵੀ ਪਸਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਿ  | ਸਿੱਚੀ ਗਿੱਲ ਦਾ  
ਅਮਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਅਮਲ ਜਲਦੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  | 

ਅਕਰਮ ਦ ਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ 

 ਲੋਕ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ ਮੋਕਸ਼ ਪੁਰਖ਼ ਦਾ ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ 
ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ | ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਿੰਦਾ ਿਾਂ ਪਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਪਕਉਂ 
ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ? ਤਦ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਪਟ੍ ਦੀ ਅਤੇ ਮੋਿ ਦੀ ਗਰੰ ਥੀ (ਗੰਢ) 
ਬਿੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਿ  | ਪੁਰਖ਼ ਦੀ ਛੋਟ੍ੀ ਗੰਢ ਿੰੁਦੀ ਿ , ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਵਿੱ ਡੀ ਸੂਰਨ 
(ਪਜੰਮੀਕੰਦ) ਪਜੰਨੀ ਿੰੁਦੀ ਿ  |  
 ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਏਗੀ | ਭਾਵੇਂ ਿੀ ਸਾਰੇ ਮਨਹ ਾ ਕਰਦੇ ਿੋਣ, ਪਰ 
ਇਸਤਰੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਿ  | ਪਕਉਂਪਕ ਉਿ ਆਤਮਾ ਿ  ਅਤੇ ਪੁਰਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਪਵਿੱ ਚ ਆਈ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਿਿੱਲ ਪਨਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰਪਕਰਤੀ ਪਵਿੱ ਚ ਮੋਿ 
ਬਲਵਾਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਵਕਤ ਲਿੱ ਗੇਗਾ | 
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ਕੰਮ ਕੁੱ ਢ ਲਵ ੋ! 
 ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱ ਢ ਲ ਣਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੋਵੇ ਤਦ | ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ  ਪਕ ਤੁਸੀਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਿੀ | ਤੁਿਾਨੰੂ ਠੀਕ ਲਿੱ ਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ | ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਸੰਦ ਿੋਵੇ, ਰਾਸ 
ਆਉਂਦਾ ਿੋਵੇ (ਜਿੱ ਚਦਾ ਿੋਵੇ), ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਿ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਪਿਣਾ | ਸਾਨੰੂ ਏਦਾਂ 
ਨਿੀਂ ਿ  ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਿੀ ਕਰੋ | ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਚਿੱ ਠੀ ਵੀ ਪਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿੀਂ | 
ਇਿੱ ਥੇ ਆਏ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਿਾਂਗੇ ਪਕ, ‘ਭਾਈ, ਲਾਭ ਲ  ਲਵੋ |’ ਏਨਾ ਿੀ ਕਿਾਂਗੇ ਤੁਿਾਨੰੂ 
| ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਵਪਗਆਨ ਪਰਗਟ੍ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 
ਕਪਿੰਦਾ ਿਾਂ ਪਕ ਪਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਿੋਣਾ ਿੋਵੇ ਸੋ ਿੋਵੇ, ਪਰ ਇਿ ਕੰਮ ਕਿੱ ਢ ਲ ਣ ਪਜਿਾ ਿ  | 

(9) ‘ਪਗਆਨੀ ਪ੍ ਰਖ਼ ’ ਕੌਣ ? 

ਸੰਤ ਪ੍ ਰਖ਼ : ਪਗਆਨੀ ਪ੍ ਰਖ਼ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਿ ਜੋ ਸੰਤ ਿੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਿਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕੰਨਾ 
ਅੰਤਰ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸੰਤ ਪਕਸਦਾ ਨਾਂ, ਪਕ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਪਗਆਈ ਪਸਖਾਏ | 
ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਛੁਡਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਸਖਾਏ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਅਰਥਾਤ  ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਉਿ ਸੰਤ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਉਿ ਸੰਤ, ਪਰ ਪਾਪ-ਪੰੁਨ, ਦੋਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, 
ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ | 
 ਸੰਤ ਪੁਰਖ਼ ਸਿੀ ਰਾਿ ਦਿੱ ਸੇ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਮੁਕਤੀ ਪਦਵਾ ਦੇਣ | ਸੰਤ 
ਤਾਂ ਰਾਿਗੀਰ ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ | ਰਾਿਗੀਰ ਮਤਲਬ ਉਿ ਖ਼ੁਦ ਚਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਿਗੀਰ 
ਨੰੂ ਕਿੇ, ‘ਚਿੱ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ |’ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਿਾਉਣ, 
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਿੀ ਪਨਕਲ ਜਾਏ | ਸਿੱਚਾ, ਪਬਲਕੁਲ ਸਿੱਚਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ? ਜੋ ਮਮਤਾ 
ਰਪਿਤ ਿੋਵੇ | ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਿਨ,  ਉਿ ਥੋੜ੍ੀ-ਬਿੁਤ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | ਅਤੇ 
ਸਿੱਚਾ ਪਗਆਨੀ ਕੌਣ ? ਪਜਸਦੇ ਿੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋਨੋਂ  ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ | 
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 ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਨਿੀਂ ਪਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਨ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ | ਉਿ ਸੰਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਨੰੂ ਪਮਲਣਗੇ, 
ਤਦ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਿੱਲ ਪਨਕਲੇਗਾ | ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | ਸਾਪਰਆਂ ਨੰੂ 
ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏ, ਛੁਟ੍ਕਾਰਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਨਾ ! ਿਰੇਕ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਇਿੀ ਿੰੁਦੀ ਿ  | 
 ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ | ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਪਰਗਟ੍ 
ਦੀਵਾ ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ | 

ਪਗਆਨੀ ਪ੍ ਰਖ਼ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਨੰੂ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਪਿਚਾਣਾਂਗੇ ? ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਤਾਂ ਪਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਿੀ 
ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਿੀ, ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ ਇਿੋ ਪਜਿੀ 
ਿੰੁਦੀ ਿ  | ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਝ ਿੋਰ ਿੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ 
ਿੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੰੁਦੀ ਿ  | ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲ ਜਾਏ | ਓਏ, ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਿੀ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲ ਜਾਏ | ਪਗਆਨੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਪਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, 
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ! ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੂਪ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਜੇ 
ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਏ ਤਾਂ | ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਣੀ - ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਵਨਯ ਮਨੋਿਰ ਿੰੁਦਾ ਿ , ਮਨ 
ਨੰੂ ਿਰਨ (ਮੋਿ ਲ ਣ ਵਾਲਾ) ਵਾਲਾ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੱ ਛਣ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | 
 ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਬੁਿੱ ਧੀ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ ! ਉਿ ਅਬੁਿੱ ਧ (ਪਬਨਾਂ 
ਬੁਿੱ ਧੀ ਵਾਲੇ) ਿੰੁਦੇ ਿਨ | ਬੁਿੱ ਧੀ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਪਕੰਨੇ ਲੋਕ ਿੋਣਗੇ ? ਕਦੇ 
ਕਦਾਈ ਂਪਕਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਇਿੋ ਪਜਿਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਪਲਆਣ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ  
| ਤਦ ਲਿੱ ਖਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ) ਤ ਰ ਕੇ ਪਾਰ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ | ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ 
ਪਬਨਾਂ ਿੰਕਾਰ ਦੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਜ਼ਰਾ ਪਜੰਨਾ ਵੀ ਿੰਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਵ ਸੇ ਤਾਂ ਿੰਕਾਰ 
ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿੰੁਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ | ਕੇਵਲ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਿੀ 
ਿੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ |  
 ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਤਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ-ਅਿੱਧਾ ਪ ਦਾ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਬਾਕੀ,  
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ਸੰਤ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਗਆਨੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਗਆਨੀ ਤਾਂ 
ਬਿੁਤ ਿਨ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਗਆਨੀ ਨਿੀਂ ਿਨ | ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਗਆਨੀ ਿੋਣਗੇ ਨਾ, 
ਉਿ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਿੋਣਗੇ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਖ ਜ਼ਰਾ ਪਜੰਨਾ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਥੇ 
ਆਪਣਾ ਕਪਲਆਣ ਿੋ ਜਾਏ | ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਕਪਲਆਣ ਕਰਕੇ ਬ ਠੇ ਿੋਣ, ਉਿ ਿੀ 
ਸਾਡਾ ਕਪਲਆਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ | ਖ਼ੁਦ ਪਾਰ ਉਤਰੇ ਿੋਣ, ਉਿ ਸਾਨੰੂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਿਨ 
| ਵਰਨਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਡੁਿੱ ਬ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ, ਉਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਤਾਰੇਗਾ | 

(10) ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਕੌਣ ? 

‘ਮੈਂ’ ਅਤੇ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’, ਨਹੀਂ ਇੁੱ ਕ ਓਏ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਿਾਉਂਦੇ ਿੋ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨਿੀਂ ਿਾਂ | ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਨੰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ | ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪਤੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਪਡਗਰੀ ਤੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ 
ਪਤੰਨ ਸੌ ਸਿੱਠ ਪਡਗਰੀ ਤੇ ਿਨ | ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਪਡਗਰੀ ਘਿੱ ਟ੍ ਿ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ‘ਦਾਦਾ 
ਭਗਵਾਨ’ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਿ ਪਕਸ ਲਈ ?      
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਕਉਂਪਕ ਮ ਨੰੂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਿ  | ਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ 
ਪਏਗੀ ਨਾ ? ਚਾਰ ਪਡਗਰੀ ਘਟ੍ ਰਿੀ, ਪਾਸ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਪਰ ਪਾਸ ਿੋਏ ਪਬਨਾਂ 
ਛੁਟ੍ਕਾਰਾ ਿ  ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਕੀ  ਤੁਿਾਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਿੋਣ ਦਾ ਮੋਿ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮ ਨੰੂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਿੋਣਾ ਬਿੁਤ ਭਾਰ (ਬੋਝ) ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ  | ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਘੂਤਮ 
(ਛੋਟ੍ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ਾ) ਪੁਰਖ਼ ਿਾਂ | ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ੍ਾ (ਲਘੂ) ਨਿੀਂ ਿ  
ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਲਘੂਤਮ (ਛੋਟ੍ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ਾ) ਿਾਂ | ਅਰਥਾਤ ਭਗਵਾਨ ਿੋਣਾ ਮ ਨੰੂ ਬੋਝ ਪਜਿਾ 
ਲਿੱ ਗੇ, ਉਲਟ੍ਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਿ  | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਭਗਵਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਪਫਰ ਇਿ ਚਾਰ ਪਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ  
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ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਪਕਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਉਿ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ | ਮ ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਿੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿ  
? ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ, ਭਗਵਤ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਿੋਣ, ਉਿ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਿੰੁਦੇ ਿਨ | 
‘ਭਗਵਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿ  | ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉਸਦੇ ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ 
ਉਸਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਕਪਿੰਦੇ ਿੀ ਿਨ | 

ਇੁੱ ਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਿੌਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਥ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਪਰਯੋਗ ਪਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿ   ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਦੇ ਲਈ | ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਿਾਂ | 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਕਿੜ੍ੇ ਭਗਵਾਨ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’, ਜੋ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਥ ਿਨ | ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ 
ਿਨ, ਪਰ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ੍ ਨਿੀਂ ਿੋਏ | ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਿੱ ਚ ਅਪਵਅਕਤ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਿਨ 
ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਪਵਅਕਤ (ਪਰਗਟ੍) ਿੋਏ ਿਨ | ਪਵਅਕਤ (ਪਰਗਟ੍) ਿੋਏ, ਉਿ ਫਲ ਦੇਣ, ਇਿੋ 
ਪਜਿੇ ਿਨ | ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀਂ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪਨਕਲ ਜਾਏ ਏਦਾਂ ਿ  | 
ਪਰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਪਲਆਣ ਿੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਪਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ 
ਰੁਕਾਵਟ੍ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਏ | ਪਰ ਉਿਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਭ 
ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਤ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਏਗਾ | ਤੁਿਾਡੀ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਇਆ, ‘ਦਾਦਾ 
ਭਗਵਾਨ’ ਕੀ ਿਨ ? 

   ਇਿ ਪਦਖਾਈ ਪਦੰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਨਿੀਂ ਿਨ | ਤੁਸੀਂ, ਇਿ ਜੋ 
ਪਦਖਾਈ ਪਦੰਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਸਮਝਦੇ ਿੋਵੋਗੇ, ਨਿੀਂ ? ਪਰ ਇਿ 
ਪਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਦਰਣ ਦੇ ਪਟ੍ੇਲ ਿਨ | ‘ਮੈਂ ‘ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼’ ਿਾਂ ਅਤੇ ‘ਦਾਦਾ 
ਭਗਵਾਨ’ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬ ਠੇ ਿਨ, ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ੍ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਿ ਿਨ | ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਥ 
ਪਰਗਟ੍ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੇਪਖਆ ਿ , ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 
ਗਰੰਟ੍ੀ ਨਾਲ ਕਪਿੰਦਾ ਿਾਂ ਪਕ ਉਿ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ੍ ਿੋਏ ਿਨ | 
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 ਅਤੇ ਇਿ ਗਿੱ ਲ ਕੌਣ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿ  ? ‘ਟ੍ੇਪਪਰਕਾਰਡਰ’ ਗਿੱਲ ਕਰ ਪਰਿਾ ਿ  | 
ਪਕਉਂਪਕ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਪਵਿੱ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿੀਂ ਿ  ਅਤੇ ਇਿ ਪਟ੍ੇਲ ਤਾਂ 
ਟ੍ੇਪਪਰਕਾਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਪਰਿਾ ਿ  | ਪਕਉਂਪਕ ‘ਭਗਵਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਟ੍ੇਲ’ ਦੋਨੋਂ  
ਅਲਿੱ ਗ ਿੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਿੰਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਇਿ ਟ੍ੇਪਪਰਕਾਰਡਰ ਬੋਲਦਾ 
ਿ , ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਪਗਆਤਾ-ਪਦਰਸ਼ਟ੍ਾ ਰਪਿੰਦਾ ਿਾਂ | ਤੁਿਾਡਾ ਵੀ ਟ੍ੇਪਪਰਕਾਰਡਰ ਬੋਲਦਾ ਿ , 
ਪਰ ਤੁਿਾਡੇ ਮਨ ਪਵਿੱ ਚ ‘ਮੈਂ ਬੋਪਲਆ’ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਗਰਵਰਸ (ਿੰਕਾਰ) ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਉਤਪੰਨ ਿੰੁਦਾ ਿ  | ਬਾਕੀ, ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ |  
ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁਦਾਪਨ (ਪਭੰਨਤਾ) ਦਾ ਪਵਿਾਰ ਿੀ ਿ  | ਪਵਿਾਰ ਿੀ 
ਜੁਦਾਪਨ ਦਾ ਿ  | ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਪਕ ਇਿ ਖ਼ੁਦ ਿੀ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ 
ਿਨ | ਨਿੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਕਵੇਂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ? ਇਿ ਤਾਂ ਪਟ੍ੇਲ ਿਨ, ਭਾਦਰਣ 
ਦੇ | 

(11) ਸੀਮੰਧਰ ਸ ਆਮੀ ਕੌਣ ? 

ਤੀਰਥੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰੀ ਸੀਮੰਧਰ ਸ ਆਮੀ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਿਨ, ਇਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪਕਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸਾਪਿਬ ਿਨ | ਉਿ ਦੂਜੇ 
ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿਨ | ਪਜਵੇਂ ਪਰਸ਼ਭਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਿੋਏ, ਮਿਾਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਿੋਏ ਏਦਾਂ ਿੀ 
ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਿਨ | ਜੋ ਅਜ ਵੀ ਮਿਾਂਪਵਦੇਿ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਵਚਰਦੇ 
(ਰਪਿੰਦੇ) ਿਨ |   
 ਬਾਕੀ, ਮਿਾਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦਿੱ ਸ ਕੇ ਗਏ ਿਨ | ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 
ਟ੍ੇਢੀ ਿ  ਤਾਂ ਕੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ  ? ਇਸ ਲਈ ਫਲ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਨਾ ? 

 ਭਗਵਾਨ ਮਿਾਵੀਰ ਕਪਿ ਗਏ ਸੀ ਪਕ, ‘ਿੁਣ ਚੌਵੀਸੀ ਬੰਦ ਿੰੁਦੀ ਿ , ਿੁਣ 
(ਭਰਤ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ) ਤੀਰਥੰਕਰ ਨਿੀਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਾਂਪਵਦੇਿ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ 
ਜੋ ਤੀਰਥੰਕਰ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਭਜਣਾ | ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
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ਭਜਣਾ ਕਰਨਾ |’ ਪਰ ਇਿ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ੀਚੇ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ 
ਚੌਵੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ! 

ਪਖ਼ਆਲ ਪਵੁੱ ਿ ਤਾਂ ਸੀਮੰਧਰ ਸ ਆਮੀ ਹੀ ! 
 ਲੋਕ ਮ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਭਜਣਾ ਪਕਉਂ 
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿੋ ? ਚੌਵੀ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ? ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ਚੌਵੀ 
ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਿੀ ਿਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦੇ ਿਾਂ | ਸੀਮੰਧਰ 
ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਪਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਿਾਂ | ਉਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ 
‘ਨਮੋ ਅਪਰਿੰਤਾਣ’ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪਿੰੁਚਦਾ ਿ  | ਨਵਕਾਰ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮੰਧਰ 
ਸੁਆਮੀ ਪਖ਼ਆਲ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਨਵਕਾਰ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
ਿੋਇਆ ਪਕਿਾ ਜਾਏਗਾ | 

ਪਰਣ-ਅਨ ਬੰਧ, ਭਰਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲਿੱ ਖ ਸਾਲ ਦੀ ਿ  | ਉਿ ਵੀ 
ਪਰਸ਼ਭਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਿਨ | ਪਰਸ਼ਭਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬਰਪਿਮੰਡ ਦੇ ਭਗਵਾਨ 
ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ | ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਰਪਿਮੰਡ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਿਨ | ਉਿ ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ 
ਨਿੀਂ ਿਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਭੂਮੀ ਪਵਿੱ ਚ, ਮਿਾਪਵਦੇਿ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿਨ ਪਕ ਪਜਿੱ ਥੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨਿੀਂ 
ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਗਆਨੀ (ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਪਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ) 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਿ  | ਉੱਥੇ ਸਥੂਲ ਦੇਿ ਨਾਲ ਨਿੀਂ 
ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਿੋਣ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ | ਜੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ 
ਲਾਇਕ ਿੋ ਪਗਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਵੀ ਿੰੁਦਾ ਿ  |  
 ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਥੇ ਭਰਤ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਿੋਣਾ ਪਫਲਿਾਲ ਬੰਦ ਿੋ 
ਪਗਆ ਿ , ਢਾਈ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ | ਤੀਰਥੰਕਰ ਯਾਅਨੀ ਚਰਮ, ‘ਫੁਲ ਮੂਨ’ (ਪੂਰਾ 
ਚੰਦਰਮਾ) | ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਾਪਵਦੇਿ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸਦਾ ਿੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਰਪਿੰਦੇ ਿਨ | 
ਸੀਮੰਧਰ ਸੁਆਮੀ ਉੱਥੇ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਪਜਉਂਦੇ ਿਨ | ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦੇਿ ਿ , ਸਭ ਕੁਝ ਿ  |  
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(12) ‘ਅਕਰਮ ਮਾਰਗ’ ਖ ੁੱ ਲਹਾ ਹੀ ਹ ੈ! 
ਪਪ੍ੁੱ ਛੇ ਪਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ 

 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਪਿੱਛੇ ਪਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ | ਸਾਡੇ 
ਉੱਤਰ-ਅਪਧਕਾਰੀ ਛਿੱ ਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਗਆਨੀ ਦੀ ਪਲੰਕ ਚਾਲੂ ਰਿੇਗੀ | 
ਇਸ ਲਈ ਪਜਉਂਦੀ ਮੂਰਤ ਲਿੱ ਭਣਾ | ਉਸਦੇ ਪਬਨਾਂ ਿਿੱਲ ਪਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਿ  |  
 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥੋਂ ਪਸਿੱ ਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਾਂ | ਪਪਿੱ ਛੇ ਕੋਈ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਪਕ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ ? ਪਪਿੱ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਨਾ ? 

ਪਜਸਨੰੂ ਜਗਤ ਸਵੀਕਾਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਿੁੱ ਲੇਗਾ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਸੀਂ ਕਪਿੰਦੇ ਿੋ ਪਕ ਮੇਰੇ ਪਪਿੱਛੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਿ ਿਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ  
ਿੋਣਗੇ ਪਰ ਪਸ਼ਸ਼ ਇਿੱਕ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ | ਯਾਅਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਪਿਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ | ਇਿ ਕੋਈ ਗਿੱ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿ  | ਗਿੱ ਦੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਵਾਰਸ ਿੋਵੇ ਨਾ ! ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਆਏ ! ਇਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਚਿੱ ਲੇਗਾ | ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪਸ਼ਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ 
ਿੋਵੇਗਾ | ਇਿੱ ਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਜਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਦਾ ਚਿੱ ਲੇਗਾ | ਜੋ ਲਘੂਤਮ 
ਿੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੰੂ ਜਗਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ | 

(1 3) ਆਤਮਪਦਰਸ਼ਟੀ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਅਦ... 
ਆਤਮਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ! 

 ‘ਪਗਆਨ’ ਪਮਲਣ ਤੋਂ ਪਪਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਗਆਨ ਲ ਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ ਿੋਏ, ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਾਂ ਜੀ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਮੈਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ ਿਾਂ’ ਇਿ ਭਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਰਪਿੰਦਾ ਿ  ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਕਾਂਤ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕਲੇ ਬ ਠੇ ਿੋਈਏ ਤਦ | 
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ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿਾਂ | ਪਫਰ ਪਕਿੜ੍ਾ ਭਾਵ ਰਪਿੰਦਾ ਿ  ? ਤੁਿਾਨੰੂ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਿਾਂ’ ਇਿੋ 
ਪਜਿਾ ਭਾਵ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਕਦੇ ? ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰਅਲੀ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਿਾਂ’ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਭਾਵ ਕੀ 
ਪਕਸੇ ਪਦਨ ਿੋਇਆ ਸੀ ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਗਆਨ ਲ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ ਿੀ ਿੋ | ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿੀ ਭਾਵ ਰਪਿ ਸਕਦਾ ਿ  
| ਯਾਅਨੀ ‘ਮੈਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ ਿਾਂ’ ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਨਰੰਤਰ ਰਪਿੰਦਾ ਿੀ ਿ  |  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਪਵਿਾਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ ਦਾ ਪਖ਼ਆਲ ਨਿੀਂ 
ਰਪਿੰਦਾ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਤਾਂ ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਿਾਂ’ ਉਿ ਪਧਆਨ ਰਪਿੰਦਾ ਿ  ? ਪਤੰਨ ਘੰਟ੍ੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ  
ਦਾ ਪਧਆਨ ਨਿੀਂ ਪਰਿਾ ਅਤੇ ਪਤੰਨ ਘੰਟ੍ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਿੱ ਛੀਏ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਿੋ ਜਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
ਆਤਮਾ ਿੋ ? ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੋਗੇ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਯਾਅਨੀ ਉਿ ਪਧਆਨ ਸੀ ਿੀ | ਇਿੱ ਕ ਸੇਠ ਿੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿੱਖੀ 
ਿੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਧਆਨ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਤੇ... ?  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਫਰ ਜਾਪਗਰਤ ਿੋ ਜਾਏ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਯਾਅਨੀ ਏਦਾਂ ਿੀ ਇਿ ਵੀ ਦੂਸਰਾ, ਬਾਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਿ  | 
 ਮੇਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੇ ਪਕ ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ‘ਚੰਦੂਭਾਈ’ ਿੋ ਪਕ ‘ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ’ ਿੋ ?ਤੁਸੀਂ 
ਕਿੋਗੇ ਪਕ ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ | ਦੂਜੇ ਪਦਨ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਿਾਂ ਪਕ ‘ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਪਵਿੱ ਚ ਕੌਣ 
ਿੋ ?’ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋ ਪਕ ‘ਸ਼ੁਿੱ ਧਆਤਮਾ’ | ਪੰਜ ਪਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਰਿਾਂ, ਇਸਦੇ 
ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ ਪਕ ਤੁਿਾਡੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿ  | 

ਆਇਆ ਅਪ੍ੂਰਵ ਭਾਨ ! 
ਸ਼ਰੀਮਦ ਰਾਜਚੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ, 
‘ਸਦਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇ ਆਇਆ ਅਪੂਰਵ ਭਾਨ, 



39                                                                                           ‘ਮੈਂ’ ਕੌਣ ਹਾਂ 
ਪਨਜਪਦ, ਪਨਜ ਮਾਂਿੀ ਪਮਲਾ, ਦੂਰ ਭਇਆ ਅਪਗਆਨ |’ 

 ਪਪਿਲਾਂ ਦੇਿਾਪਧਆਸ ਦਾ ਿੀ ਭਾਨ ਸੀ | ਪਪਿਲਾਂ ਦੇਿਾਪਧਆਸ ਰਪਿਤ ਭਾਨ 
ਸਾਨੰੂ ਸੀ ਨਿੀਂ | ਉਿ ਅਪੂਰਵ ਭਾਨ, ਉਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਨ ਸਾਨੰੂ ਿੋਇਆ | ਜੋ ‘ਖ਼ੁਦ’ 
ਦਾ ਪਨਜਪਦ ਸੀ ਪਕ ਮੈਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਿਾਂ’ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਿ ‘ਮੈਂ’ ਿੁਣ ਪਨਜ ਮਾਂਿੀ ਬ ਠ 
ਪਗਆ | ਜੋ ਪਨਜਪਦ ਸੀ, ਉਿ ਪਨਜ ਪਵਿੱ ਚ ਬ ਠ ਪਗਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਗਆਨ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂ 
ਭਾਈ ਿਾਂ’ ਇਿ ਅਪਗਆਨ ਦੂਰ ਿੋ ਪਗਆ | 

ਇਹ ਦੇਹਾਪਧਆਸ ਪਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ! 
 ਜਗਤ ਦੇਿਾਪਧਆਸ (ਕਲਪਨਾ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਰਪਿ ਸਕਦਾ | ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੇ ਯਾਅਨੀ ਿੰਕਾਰ ਪਗਆ ਮਮਤਾ 
ਗਈ | ‘ਮੈਂ ਚੰਦੂਭਾਈ ਿਾਂ’ ਇਿ ਦੇਿਾਪਧਆਸ ਕਿਾਏ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਿਾਂ’ ਇਿ 
ਟ੍ੀਚਾ ਬ ਪਠਆ, ਤਦ ਤੋਂ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਅਧਯਾਸ ਨਿੀਂ ਪਰਿਾ | ਿੁਣ ਕੁਝ ਪਰਿਾ ਨਿੀਂ | 
ਪਫਰ ਵੀ ਭੁਿੱ ਲ-ਚੁਿੱ ਕ ਿੋਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ੀ ਘੁਿੱ ਟ੍ਣ ਮਪਿਸੂਸ ਿੋਵੇਗੀ | 

ਸ਼ ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਪ੍ਦ ਸ਼ ੁੱ ਧ ਹੀ ! 
ਇਿ ‘ਪਗਆਨ’ ਲ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਪਿਲਾਂ ਜੋ ਭਰਮ ਸੀ ਪਕ ‘ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਿਾਂ’, 

ਉਿ ਭਾਨ ਟ੍ੁਿੱ ਟ੍ ਪਗਆ | ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀ ਿਾਂ, ਇਿ ਭਾਨ ਰਪਿਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
ਆਤਮਾ’ ਪਕਿਾ | ਪਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਝੁ ਵੀ ਿੋ ਜਾਏ, ‘ਚੰਦੂ ਭਾਈ’ ਗਾਲਹਾਂ ਕਿੱ ਢੇ, ਪਫਰ ਵੀ 
ਤੁਸੀਂ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਿੋ | ਪਫਰ ‘ਸਾਨੰੂ’ ਚੰਦੂਭਾਈ ਨੰੂ ਕਪਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  ਪਕ ‘ਭਰਾਵਾ, 
ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਖ ਪੁਿੱ ਜੇ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਅਪਤਕਰਮਣ ਪਕਉਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਪਤਕਰਮਣ 
ਕਰੋ |’ 
 ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਖ ਪੁਿੱ ਜੇ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਕੁਝ ਕਪਿ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿੋਵੇ, ਉਿ ‘ਅਪਤਕਰਮਣ 
ਕੀਤਾ’ ਪਕਿਾ ਜਾਏਗਾ | ਉਸਦਾ ਪਰਤੀਕਰਮਣ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | 
 ਪਰਤੀਕਰਮਣ, ਯਾਅਨੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸਦੀ ਪਖ਼ਮਾ 
ਮੰਗਣੀ ਿ  | ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਪਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿੁਣ ਪਫਰ ਤੋਂ ਇਿੋ ਪਜਿਾ 
ਦੋਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਨਸ਼ਚ  ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਉਿ ਗਲਤ 
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ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਪਫਰ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਪਤਿੱ ਪਗਆ (ਵਚਨ) ਕਰਨਾ | ਪਫਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀਂ ਿੋ ਜਾਏ, ਉਿੀ ਦੋਸ਼ ਿੋ 
ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਫਰ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ | ਪਜੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਪਵਖਾਈ ਦੇਣ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ 
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਨੇ ਘਿੱ ਟ੍ ਗਏ | ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਏਗਾ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮਣ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਮਨ-ਵਚਨ-ਕਾਇਆ, ਭਾਵਕਰਮ-ਦਰਵਯਕਰਮ-ਨੋਕਰਮ, (ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ 
ਦਾ) ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਪਭੰਨ ਇਿੋ ਪਜਿੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਫਰ ਜੋ ਵੀ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਿੋਣ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 
(ਆਲੋਚਨਾ), ਉਿਨਾਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਮ ਨੰੂ ਪਛਤਾਵਾ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮ ਨੰੂ ਪਖ਼ਮਾ 
ਕਰਨਾ (ਪਰਤੀਕਰਮਣ), ਪਫਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ਇਿੋ ਪਜਿਾ 
ਪਿੱਕਾ ਪਨਸ਼ਚ  ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤ ਅ ਕਰਨਾ (ਪਰਪਤਆਪਖ਼ਆਨ) | ‘ਅਸੀਂ’ ਖ਼ੁਦ 
‘ਚੰਦੂਭਾਈ’ ਦੇ ਪਗਆਤਾ-ਪਦਰਸ਼ਟ੍ਾ ਰਿੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣੀਏ ਪਕ ‘ਚੰਦੂਭਾਈ’ ਨੇ ਪਕੰਨੇ 
ਪਰਤੀਕਰਮਣ ਕੀਤੇ, ਪਕੰਨੇ ਸੰੁਦਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਕੰਨੀ ਵਾਰੀਂ ਕੀਤੇ |  

ਪ੍ਰਪਗਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੇਤ ਕਰੇ ! 
 ਇਿ ਪਵਪਗਆਨ ਿ  ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿ  ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਿੀ 
ਸਚੇਤ ਕਰੇਗਾ | ਉੱਥੇ (ਕਰਪਮਕ ਪਵਿੱ ਚ) ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿੀ ਸਚੇਤ 
ਕਰਦਾ ਿ  | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪਚਤਾਵਨੀ ਪਮਲਦੀ ਿ  ਇਿ ਅਨੁਭਵ ਿੋਇਆ ਿ  | 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਿੁਣ ਸਾਨੰੂ ਇਿ ਰਸਤਾ ਪਮਲ ਪਗਆ ਿ  ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ 
ਬਾਊਂਡਰੀ (ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ) ਿ , ਉਸਦੇ ਪਪਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਪਮਲ ਪਗਆ ਿ , ਪਜਿੱ ਥੋਂ 
ਕੋਈ ਬਾਿਰ ਨਿੀਂ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦਾ | ਪਕਸੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿ , ਇਿੋ 
ਪਜਿੀ ਜਗਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਿ  | 
 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਣ ਸਚੇਤ ਕਰਦਾ ਿ  ? ਪਰਪਗਆ ! ਪਗਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਬਨਾਂ 
ਪਰਪਗਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ ਿ  | ਜਾਂ ਪਫਰ ਸਮਯਕਤਵ (ਆਤਮ ਪਗਆਨ) ਪਰਾਪਤ 
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ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਪਗਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੰੁਦੀ ਿ  | ਸਮਯਕਤਵ (ਆਤਮ ਪਗਆਨ) ਪਵਿੱ ਚ 
ਪਰਪਗਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਕਵੇਂ ਿੰੁਦੀ ਿ  ? ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪਜਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੰੁਦੀ ਿ , ਜਦ 
ਪਕ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਰਪਗਆ ਉਤਪੰਨ ਿੰੁਦੀ ਿ  | ਫੁਿੱ ਲ (ਪੂਰਨ) ਪਰਪਗਆ ਯਾਅਨੀ 
ਪਫਰ ਉਿ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਲ  ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਸਚੇਤ ਕਰਦੀ ਿ  | ਭਰਤ ਰਾਜਾ ਨੰੂ ਤਾਂ 
ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿੱ ਖਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਰਿੱ ਖਣੇ ਪਏ ਸਨ | ਜੋ ਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਪਮੰਟ੍ ਤੇ 
ਆਵਾਜ਼ ਪਦੰਦੇ ਪਕ ‘ਭਰਤ ਰਾਜਾ ! ਚੇਤ, ਚੇਤ, ਚੇਤ ! ! !’ ਪਤੰਨ ਵਾਰੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ 
ਸਨ | ਵੇਖੋ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਪਗਆ ਸਚੇਤ ਕਰਦੀ ਿ  | ਪਰਪਗਆ ਪਨਰੰਤਰ 
ਸਚੇਤ ਕਰਦੀ ਰਿੇ, ਪਕ ‘ਓਏ, ਏਦਾਂ ਨਿੀਂ’ | ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਸਚੇਤ ਕਰਦੀ ਰਿੇ ਅਤੇ ਇਿੀ 
ਿ  ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਪਨਰੰਤਰ, ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਿੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ! 

ਅਨ ਭਵ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ! 
 ਪਜਸ ਪਦਨ ਪਗਆਨ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਿ , ਉਿ ਜਾਂਦਾ ਨਿੀਂ 
ਿ  | ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਏ ਪਫਰ ? ਅਸੀਂ ਪਜਸ ਪਦਨ ਪਗਆਨ ਪਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਜੋ 
ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਿ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿ  | ਪਰ ਪਫਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰਮ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਿਨ | ਪਪਛਲੇ 
(ਪੂਰਵਲੇ) ਕਰਮ, ਪਜਿੜ੍ੇ ਭੁਗਤਣੇ ਬਾਕੀ ਿਨ, ਉਿ ‘ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ’ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਿਨ, 
ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਦਾਦਾਜੀ, ਿੁਣ ਏਨਾ ਭੋਗਣਾ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦਾ | 
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਉਿ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਇਿ ਵਿੱ ਖਰੀ ਗਿੱ ਲ ਿ , ਪਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਿੋਣ, ਤਾਂ 
ਉਸਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਘੇਰਣ | ਪੰਜ ਵਾਪਲਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜ, ਦੋ ਵਾਪਲਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਅਤੇ ਵੀਿ ਵਾਪਲਆਂ ਨੰੂ 
ਵੀਿ | ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਪਦ ਪਵਿੱ ਚ ਪਬਠਾ ਪਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਪਫਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ 
ਪਦਨ ਆਉਣ  ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਿੋਏਗਾ | 

ਹ ਣ ਪਰਹਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ? 

 ਉਿ ਕਰਪਮਕ ਪਵਪਗਆਨ ਿ  ਅਤੇ ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ ਿ  | ਇਿ ਪਗਆਨ 
ਤਾਂ ਵੀਤਰਾਗਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿ  | ਪਗਆਨ ਪਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰ ਨਿੀਂ | ਸਾਡੇ ਪਗਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਿੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਪਿੰਦਾ ਿ  ? ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦੀ 
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‘ਆਪਗਆ’ ਦਾ ਪਾਲਣ | ‘ਆਪਗਆ’ ਿੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ‘ਆਪਗਆ’ ਿੀ ਤਪ | ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਆਪਗਆ ਸੰਸਾਰ (ਪਵਿਾਰ) ਪਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਜੰਨੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ੍ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ ਿ  | ਸੰਸਾਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇ, ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਇਿ ਅਕਰਮ ਪਵਪਗਆਨ 
ਿ  | 
 ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਭਵ (ਜਨਮ) ਵਾਲਾ (ਇਿੱ ਕ ਅਵਤਾਰੀ) ਿੋਣਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 
ਕਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਗਆ ਪਵਿੱ ਚ ਚਲੋ | ਤਾਂ ਇਿ ਪਵਪਗਆਨ ਇਿੱ ਕ ਅਵਤਾਰੀ ਿ  | ਇਿ 
ਪਵਪਗਆਨ ਿ  ਪਫਰ ਵੀ ਇਿੱ ਥੋਂ (ਭਰਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ) ਪਸਿੱ ਧੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਇੰਝ 
(ਸੰਭਵ) ਨਿੀਂ ਿ  | 

ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਪਵੁੱ ਿ ਆਪਗਆ ਹੀ ਧਰਮ... 
ਪਜਸਨੰੂ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ, ਉਸਨੰੂ ਪਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿ  | 

ਪਜਸਨੰੂ ਦੇਵ ਜੂਨੀਂ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ, ਭੌਪਤਕ ਸੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿੋਵੇ, ਉਸਨੰੂ ਪਕਪਰਆਵਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇ, ਉਸਨੰੂ ਤਾਂ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਦੀ 
ਆਪਗਆ, ਇਿਨਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | 

ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਪਵਿੱ ਚ ਤਪ-ਪਤਆਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਿੰੁਦਾ ਨਿੀਂ ਿ  | ਕੇਵਲ 
ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਪਮਲੇ ਤਾਂ ਪਗਆਨੀ ਦੀ ਆਪਗਆ ਿੀ ਧਰਮ ਆਪਗਆ ਿੀ ਤਪ ਅਤੇ 
ਇਿੀ ਪਗਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਚਪਰਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਤਪ ਿ , ਪਜਸਦਾ ਪਰਤਿੱ ਖ ਫਲ ਮੋਕਸ਼ ਿ  | 

‘ਪਗਆਨੀ’ ਦੇ ਕੋਲ ਰਪਹਣਾ ! 
 ਪਗਆਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਪਰੇਮ ਭਾਵ ਨਿੀਂ ਆਇਆ | ਪਗਆਨੀ ਉੱਤੇ ਪਰੇਮ ਭਾਵ 
ਆਏ ਤਾਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਿੱਲ ਪਨਕਲ ਜਾਏ | ਿਰੇਕ ਜਨਮ ਪਵਿੱ ਚ ਬੀਵੀ-ਬਿੱਚੇ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੁਝ ਿੰੁਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਨਾ ! 
 ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਕਿਾ ਪਕ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਯਕਤਵ (ਆਤਮ 
ਪਗਆਨ) ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦੇ ਪਪਿੱਛੇ ਲਿੱ ਗੇ ਰਪਿਣਾ | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਕਸ ਅਰਥ ਪਵਿੱ ਚ ਪਪਿੱਛੇ ਲਿੱ ਗੇ ਰਪਿਣਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪਪਿੱਛੇ ਲਿੱ ਗੇ ਰਪਿਣਾ ਯਾਅਨੀ ਇਿ ਪਗਆਨ ਪਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੋਰ ਕੋਈ  



43                                                                                           ‘ਮੈਂ’ ਕੌਣ ਹਾਂ 
ਅਰਾਧਨ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ | ਪਰ, ਇਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਪਕ ਇਿ ਅਕਰਮ ਿ  | ਇਿ ਲੋਕ 
ਅਣਪਗਣਤ ‘ਫ਼ਾਈਲਾਂ’ ਲ  ਕੇ ਆਏ ਿਨ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਕਤ 
ਰਿੱ ਪਖਆ ਿ  ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿ  ਪਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਿੋ ਪਗਆ | ਅਿੱਜ-ਕਲਹ 
ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਬਿੁਤ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ‘ਫ਼ਾਈਲਾਂ’ 
ਬੁਲਾਉਣ ਆਉਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਲਈ ਛਟੋ੍ ਪਦਿੱ ਤੀ ਿ  ਪਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਭਾਵ 
ਨਾਲ ਪਨਕਾਲ (ਪਨਪਟ੍ਾਰਾ) ਕਰੋ | ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਪਫਰ ਪਗਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿੀ ਪਏ ਰਪਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | 
 ਬਾਕੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਪਲਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਿ ਪਨਰੰਤਰ  
ਰਾਤ-ਪਦਨ ਖਟ੍ਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਭਾਵੇਂ ਿੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਨੇ 
ਪਕਿਾ ਿ  ਨਾ, ਆਪਗਆ ਪਦਿੱ ਤੀ ਿ  ਨਾ ਪਕ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਭਾਵ ਨਾਲ ਪਨਕਾਲ ਕਰਨਾ, 
ਉਿ ਆਪਗਆ ਿੀ ਧਰਮ ਿ  ਨਾ ? ਉਿ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਿ  | ਪਰ ਇਿ ਖਟ੍ਕਦੇ 
ਰਪਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੀ ਿ  ਪਕ ਇਿੋ ਪਜਿੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਿੋਣ, ਤਾਂਪਕ ਮੈਂ ਲਾਭ ਲ  
ਸਕਾਂ | 

ਉਸਨੰੂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪਵਦੇਹ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ! 
 ਪਜਸਨੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟ੍ੀਚਾ (ਸੰਕਲਪ) ਬ ਠ ਪਗਆ ਿੋਵੇ, ਉਿ ਇਿੱ ਥੇ ਭਰਤ 
ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਸਕਦਾ ਿੀ ਨਿੀਂ | ਪਜਸਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟ੍ੀਚਾ ਬ ਠ ਪਗਆ ਿੋਵੇ, ਉਿ 
ਮਿਾਂਪਵਦੇਿ ਖੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਪਿੰੁਚ ਜਾਏ, ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਨਯਮ ਿ  | ਇਿੱ ਥੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ 
ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ ਿੀ ਨਾ ਪਾਏ | ਇਿ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟ੍ੀਚਾ ਬ ਠਾ, ਉਿ  ਮਿਾਂਪਵਦੇਿ ਖੇਤਰ 
ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜਨਮ ਜਾਂ ਦੋ ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਚਲਾ 
ਜਾਏ, ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਸੌਖਾ, ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਿ  ਇਿ ! ਸਾਡੀ ਆਪਗਆ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣਾ | 
ਆਪਗਆ ਿੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਗਆ ਿੀ ਤਪ ! ਸਮਭਾਵ ਨਾਲ ਪਨਕਾਲ (ਪਨਪਟ੍ਾਰਾ) 
ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ | ਇਿ ਜੋ ਆਪਗਆਵਾਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਜੰਨਾ ਰਪਿ ਪਾਏ 
ਓਨਾ ਰਿੀਏ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਿਾਵੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿ 
ਸਕਦੇ ਿਾਂ | ਤੁਸੀਂ ‘ਰੀਅਲ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਲੇਪਟ੍ਵ’ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਤਦ ਤੁਿਾਡਾ ਪਚਿੱ ਤ ਦੂਸਰੀ 
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ਜਗਹਾ ਨਿੀਂ ਭਟ੍ਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਪਵਚੋਂ ਕੁਝ ਪਨਕਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ 
ਿੋ |  

(14) ਪੰ੍ਜ ਆਪਗਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ  ! 
‘ਪਗਆਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਸ ਪਗਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਣ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ  
ਚਾਿੀਦੀ ਿ  ?  
ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ, ਇਿ ਪੰਜ ਆਪਗਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਨਾ, ਓਿੀ ! 
ਿੁਣ ਿੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ | ਦੂਸਰੀ ਸਾਧਨਾ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿ  | ਇਿ ਪੰਜ  
ਆਪਗਆਵਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨ | 

ਸਮਾਧੀ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਆਪਗਆਵਾਂ ! 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਿ ਜੋ ਪੰਜ ਆਪਗਆਵਾਂ ਿਨ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੁਝ ਿ  ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ਪੰਜ ਆਪਗਆਵਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਾੜ੍ ਿ , ਤਾਂ ਪਕ ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰੋਂ 
ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲਵੇ | ਇਿ ਵਾੜ੍ ਰਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿ  ਉਿ 
ਐਗਜ਼ ਕਟ੍, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾੜ੍ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ 
ਪਵਗਾੜ੍ ਦੇਵੇਗਾ | ਤਦ ਪਫਰ ਮ ਨੰੂ ਪਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਇਿਨਾਂ 
ਪੰਜ ਆਪਗਆਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੋ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਪਨਰੰਤਰ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟ੍ੀ ਪਦੰਦੇ ਿਾਂ | 
 ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਾਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰੋਟ੍ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਦੰਦਾ ਿਾਂ | ਇਿ ਪਗਆਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ‘ਭੇਦ ਪਗਆਨ’ ਨਾਲ ‘ਅਲਿੱ ਗ’ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਪਰ ਿੁਣ ਉਿ ‘ਅਲਿੱ ਗ’ 
ਿੀ ਰਿੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰੋਟ੍ ਕਸ਼ਨ ਪਦੰਦਾ ਿਾਂ ਪਕ ਪਜਸ ਨਾਲ ਇਿ ਕਾਲ ਜੋ ਕਲਜੁਗ ਿ , 
ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਾਲੇ ਪਕਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲੁਿੱ ਟ੍ ਨਾ ਲ ਣ | ‘ਬੋਧਬੀਜ’ ਉੱਗਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਦ ਸਭ 
ਪਛੜ੍ਕਣਾ  ਿੋਏਗਾ ਨਾ ? ਵਾੜ੍ ਕਰਨੀ ਿੋਏਗੀ ਪਕ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਿੋਏਗੀ ? 

ਪਦਰੜਹ ਪਨਸ਼ਿਾ ਹੀ ਕਰਾਏ ਪ੍ਾਲਣ, ਆਪਗਆ ਦਾ ! 
 ਦਾਦਾਜੀ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿ , ਇਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਚੀਜ਼ ਿ  |  
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ਸਾਡੀ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  | ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਨਿੀਂ 
ਵੇਖਣਾ ਿ  ਪਕ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿੰੁਦਾ ਿ  ਜਾਂ ਨਿੀਂ | ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਜੰਨਾ ਿੋ 
ਸਕ ੇਓਨਾ ਸਿੀ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਪਨਸ਼ਚ  ਕਰਨਾ ਿ  ਪਕ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿ  | 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਘਿੱਟ੍-ਪਜ਼ਆਦਾ ਪਾਲਣ ਿੋਵੇ, ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਰਕਤ (ਿਰਜ) ਨਿੀਂ 
ਿ  ਨਾ ? 

ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ : ‘ਿਰਕਤ (ਿਰਜ) ਨਿੀਂ’, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ | ਅਸੀਂ ਪਨਸ਼ਚ ੇਕਰੀਏ ਪਕ 
ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿ  | ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਿੀ ਪਨਸ਼ਚੇ ਕਰੀਏ ਪਕ ‘ਪੰਜ ਆਪਗਆ 
ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਰਪਿਣਾ ਿ , ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿ  |’ ਪਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਗਆ 
ਪਵਿੱ ਚ ਆ ਪਗਆ, ਮ ਨੰੂ ਏਨਾ ਿੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿ  |ਪਾਲਣ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਉਸਦੇ ਕਾਜ਼ੇਜ 
(ਕਾਰਨ) ਮ ਨੰੂ ਪਤਾ ਿਨ | ਸਾਨੰੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿ , ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਪਨਸ਼ਚੇ ਿੀ ਕਰਨਾ ਿ  |  
 ਸਾਡੇ ਪਗਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਿੋਣ ਿੀ ਵਾਲਾ ਿੀ ਿ  | ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਗਆ 
ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਿੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਵਿੱ ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ | ਪਫਰ ਕੋਈ 
ਨਿੀਂ ਪਾਲਦਾ ਿੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਗਆਨ ਪਲਆ ਿੋਵੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਿ ਉੱਗੇ ਪਬਨਾਂ ਰਪਿਣ 
ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਿ  | ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮ ਨੰੂ ਕਪਿੰਦੇ ਿਨ ਪਕ, ‘ਪਗਆਨ ਪਾਏ ਿੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ?’ ਮੈਂ ਪਕਿਾ, ‘ਇਿ ਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿ , ਇਿ ਮ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | ਪਗਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਲ  ਗਏ ਿਨ 
ਨਾ | ਤੇਰਾ ਘਾਟ੍ਾ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਨਾ ?’  ਪਕਉਂਪਕ ਪਾਪ ਭਸਮੀਭੂਤ ਿੋਏ ਪਬਨਾਂ ਰਪਿੰਦੇ 
ਨਿੀਂ | ਸਾਡੇ ਇਿਨਾਂ ਪੰਜ ਵਾਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰੁਚ ਜਾਓਗੇ | ਅਸੀਂ ਪਨਰੰਤਰ ਪੰਜ 
ਵਾਕਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਿੀ ਰਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦੇ ਿਾਂ ਉਿੀ ‘ਦਸ਼ਾ’ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਦਿੱ ਤੀ 
ਿ  | ਆਪਗਆ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਿੋਵੇਗਾ | ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਿੱ ਖ ਜਨਮ ਪਸਰ 
ਭੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਿ  | ਪਰ ਇਿ ਤਾਂ ਆਪਗਆ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਅਕਲ 
ਨਾਲ ਪਾਲ਼ੇ | ਪਫਰ, ਆਪਗਆ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਿੀ ਨਾ ! ਇਸ ਲਈ 
ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਾ-ਥੜੋ੍ਾ ਲੀਕੇਜ਼ ਿੰੁਦਾ ਰਪਿੰਦਾ ਿ  | ਪਫਰ ਵੀ ਆਪਗਆ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪਪਿੱਛੇ 
ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਿੀ ਿ  ਪਕ ‘ਆਪਗਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿ  |’ ਇਸ  
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ਲਈ ਜਾਪਗਰਤੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ  | 
 ਆਪਗਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਰਤੀਕਰਮਣ ਕਰਨਾ | ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਂ, 
ਭੁਿੱ ਲ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ | ਪਰ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਤੀਕਰਮਣ ਕਰਨਾ ਪਕ ‘ਿੇ ਦਾਦਾਜੀ, ਇਿ ਦੋ ਘੰਟ੍ੇ 
ਭੁਿੱ ਲ ਪਗਆ, ਤੁਿਾਡੀ ਆਪਗਆ ਭੁਿੱ ਲ ਪਗਆ | ਪਰ ਮ ਨੰੂ ਤਾਂ ਆਪਗਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੀ 
ਿ  | ਮ ਨੰੂ ਪਖ਼ਮਾ ਕਰਨਾ |’ ਤਾਂ ਪਪਿੱਛਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਫ਼ | ਸੌ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਸੌ ਮਾਰਕ ਪੂਰੇ | ਇਸ 
ਲਈ ਪਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੀਂ ਰਿੀ | ਆਪਗਆ ਪਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੂਿ 
ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ | ਸਾਡੀ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੁਝ ਛੂਿੇਗਾ ਨਿੀਂ | ਤਾਂ 
ਆਪਗਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਚਪਕੇਗਾ ? ਨਿੀਂ, ਪਕਉਂਪਕ ਪਰਿੇਤੂ ਦੇ ਲਈ ਿ , ਇਸ ਲਈ 
ਉਸਨੰੂ ਛੂਿੇ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਪਡਜ਼ਾਲਵ ਿੋ ਜਾਏ | 

ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਪਗਆ ! ! ! 
 ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਾਅਨੀ ਉਿ ‘ਏ.ਐੈੱਮ.ਪਟ੍ੇਲ’ ਦੀ 
ਆਪਗਆ ਨਿੀਂ ਿ  | ਖ਼ੁਦ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਦੀ, ਜੋ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਥ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਆਪਗਆ ਿ  | ਉਸਦੀ ਗਰੰਟ੍ੀ ਪਦੰਦਾ ਿਾਂ | ਇਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਫਤ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ 
ਪਨਕਲੀਆਂ ਿਨ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਸ ਆਪਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿ  | ‘ਮੇਰੀ 
ਆਪਗਆ’ ਨਿੀਂ ਿ , ਇਿ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਪਗਆ ਿ  | ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਆਪਗਆ ਪਵਿੱ ਚ ਰਪਿੰਦਾ ਿਾਂ ਨਾ ! 

ਜੈ ਸੁੱ ਪਿਦਾਨੰਦ  
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ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ 
 

ਪਰਸਤੁਤ ਪੁਸਤਕ ਪਵਿੱ ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ  ਿ  ਪਕ ਪੜ੍ਹਨ 
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲਿੱ ਗੇ ਪਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਿੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ , ਇਿੋ ਪਜਿਾ ਅਨੁਭਵ ਿੋਵੇ, 
ਪਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਆਕਰਣ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਲਿੱ ਗੇ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਿੱ ਥੇ ਭਾਵ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਪੜ੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ 
ਫਾਇਦਾ ਿੋਵੇਗਾ| 
 

ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਖ਼ਮਾ ਮੰਗਦੇ ਿਾਂ| 
 

ਪਸ਼ਕਾਇਤ\ਸ ਝਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ : 0779-39830100  

email: info@dadabhagwan.org 

 



 

 

ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਪਸ਼ਤ ਪਹੰਦੀ ਪ੍ ਸਤਕਾਂ 
 
੧.ਪਗਆਨੀ ਪੁਰਖ਼ ਦੀ ਪਪਿਚਾਨ  
੨.ਸਰਵ ਦੁਿੱ ਖੋਂ ਸੇ ਮੁਕਤੀ  
੩. ਕਰਮ ਕਾ ਪਸਧਾਂਤ  
੪. ਆਤਮ ਬੋਧ  
੫. ਮੈਂ ਕੌਣ ਿੰੂ ?  
੬. ਵਰਤਮਾਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸ਼ਰੀ ਸੀਮੰਧਰ ਸਵਾਮੀ  
੭. ਭੁਗਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁਿੱ ਲ 
੮. ਐਡਜਸਟ੍ ਐਵਰੀਵੇਅਰ 
੯. ਟ੍ਕਰਾਵ ਟ੍ਾਲੀਏ 
੧੦. ਿੂਆ ਸੋ ਪਨਆਏ  
੧੧.ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ 
੧੨. ਪਚੰਤਾ  
੧੩. ਕਰੋਧ 
੧੪. ਪਰਤੀਕਰਮਣ 
੧੫. ਪ ਸੋਂ ਕਾ ਪਵਵਿਾਰ 
੧੬. ਅੰਤਿਕਰਣ ਕਾ ਸਵਰੂਪ  
੧੭. ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਕੌਣ  
੧੮. ਪਤਰਮੰਤਰ  
੧੯.ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਸੁਧਰੇ ਜਨਮੋਂਜਨਮ 
੨੦. ਪਰਮੇ  
੨੧. ਮਾਤਾ-ਪਪਤਾ ਔਰ ਬਿੱਚੌਂ ਕਾ ਪਵਵਿਾਰ  
੨੨. ਸਮਝ ਸੇ ਪਰਾਪਤ ਬ੍ਿਿਮਚਰਯਾ  
੨੩. ਦਾਨ 

੨੪. ਮਾਨਵ ਧਰਮ  
੨੫. ਸੇਵਾ-ਪਰੋਪਕਾਰ  
੨੬. ਪਮਰਤਯੂ ਸਮੇਂ, ਪਪਿਲੇ ਔਰ ਪਸ਼ਚਾਤ 
੨੭. ਪਨਰਦੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇ ........ ਪਨਰ ਦੋਸ਼  
੨੮. ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਾ ਪਦਵਯ ਪਵਵਿਾਰ  
੨੯. ਕਲੇਸ਼ ਰਪਿਤ ਜੀਵਨ  
੩੦. ਗੁਰੂ – ਪਸ਼ਸ਼ਯ  
੩੧. ਅਪਿੰਸਾ  
੩੨. ਸਤਯ-ਅਸਤਯ ਕ ੇਰਿਿੱਸਯ  
੩੩. ਚਮਤਕਾਰ  
੩੪. ਪਾਪ-ਪੁਨਯ 
੩੫. ਵਾਣੀ,ਪਵਵਿਾਰ ਮੇਂ 
੩੬. ਕਰਮ ਕਾ ਪਵਪਗਆਨ  
੩੭. ਆਪਤਵਾਣੀ-1  
੩੮. ਆਪਤਵਾਣੀ-2  
੩੯. ਆਪਤਵਾਣੀ-3  
੪੦. ਆਪਤਵਾਣੀ-4 
੪੧. ਆਪਤਵਾਣੀ-5 
੪੨. ਆਪਤਵਾਣੀ-6  

੪੩. ਆਪਤਵਾਣੀ-7 

੪੪. ਆਪਤਵਾਣੀ-8 

੪੫. ਆਪਤਵਾਣੀ-13 

੪੬. ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਬਰਿਮਚਪਰਆ 

 

 ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਿੋਈਆਂ 
ਿਨ | ਵੇਬਸਾਇਟ੍ www.dadabhagwan.org ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਸਭ ਪਕਤਾਬਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ |  

 ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆਰਾ ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਪਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਿੱ ਚ 
‘ਦਾਦਾਵਾਣੀ’ ਮ ਗਜ਼ੀਨ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਿੰੁਦਾ ਿ  | 

http://www.dadabhagwan.org/


 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸਥਾਨ 

ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਪਰਵਾਰ 

ਅਡਾਲਜ਼  : ਪਤਰਮੰਪਦਰ, ਪਸਮੰਧਰ ਪਸਟ੍ੀ, ਅਪਿਮਦਾਬਾਦ-ਕਲੋਲ ਿਾਈਵੇ,ਪੋਸਟ੍ : ਅਡਾਲਜ਼, ਪਜ.- 

ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ-382421.ਫੋਨ : (079) 39830100, E-mail : info@dadabhagwan.org 

ਅਪਹਮਦਾਬਾਦ : ਦਾਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, 5, ਮਮਤਾ ਪਾਰਕ ਸੋਸਾਇਟ੍ੀ, ਨਵਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲੇਜ਼ ਦੇ ਪਪਛੇ, ਉਸਮਾਨਪੁਰਾ, 
ਅਪਿਮਦਾਬਾਦ- 

380014. ਫੋਨ : (079) 27540408 

ਵਡੋਦਰਾ : ਦਾਦਾ ਮੰਪਦਰ, 17, ਮਾਮਾ ਦੀ ਪੋਲ-ਮੁਿਿੱਲਾ, ਰਾਵਪੁਰਾ ਪੁਪਲਸ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ, ਸਲਾਟ੍ਵਾੜ੍ਾ,  
ਵਡੋਦਰਾ. ਫੋਨ : 9924343335 

ਗੋਧਰਾ  : ਪਤਰਮੰਪਦਰ, ਭਾਮ ਯਾ ਪਪੰਡ, ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ, ਗੋਧਰਾ.(ਪਜ.-ਪੰਚਮਿਾਲ). ਫੋਨ : (02672)  
262300 

ਰਾਜਕੋਟ : ਪਤਰਮੰਪਦਰ, ਅਪਿਮਦਾਬਾਦ-ਰਾਜਕੋਟ੍ ਿਾਈਵੇ, ਤਰਘਪੜ੍ਆ ਚੌਕੜ੍ੀ (ਸਰਕਲ), ਪੋਸਟ੍ :  
ਮਾਪਲਯਾਸਣ, ਪਜ.-ਰਾਜਕੋਟ੍. ਫੋਨ : 9274111393 

ਸ ਰੇਂਦਰਨਗਰ : ਪਤਰਮੰਪਦਰ, ਲੋਕਪਵਪਧਆਲਯ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ-ਰਾਜਕੋਟ੍ ਿਾਈਵੇ, ਮੂਲ਼ੀ ਰੋਡ. 
ਮੋਰਬੀ : ਪਤਰਮੰਪਦਰ, ਮੋਰਬੀ-ਨਵਲਖੀ ਿਾਈਵੇ, ਪੋ-ਜੇਪੁਰ, ਤਾ.-ਮੋਰਬੀ, ਪਜ.-ਰਾਜਕੋਟ੍. ਫੋਨ : (02822) 297097 

ਭ ੁੱ ਜ : ਪਤਰਮੰਪਦਰ, ਪਿਲ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਪਪਿੱ ਛੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ੍ ਰੋਡ, ਫੋਨ : (02832) 290123 

 

ਮੁੰ ਬਈ : 9323528901   ਪਦਿੱ ਲੀ : 9810098564 
ਕਲਕਿੱ ਤਾ : 9830093230   ਚੇਨਈ : 9380159957 
ਜ ਪੁਰ : 8560894235   ਭੋਪਾਲ : 9425676774 
ਇੰਦੋਰ : 9039936173   ਜਿੱ ਬਲਪੁਰ: 9425160428 
ਰਾਏਪੁਰ : 9329644433   ਪਭਲਾਈ : 9827481336 
ਪਟ੍ਨਾ : 7352723132   ਅਮਰਾਵਤੀ : 9422915064 
ਬੰਗਲੂਰੂ : 9590979099   ਿ ਦਰਾਬਾਦ : 9989877786  
ਪੂਨਾ : 9422660497   ਜਲੰਧਰ : 9814063043 

U.S.A: Dada Bhagwan Vigynan Instt.  

100, SW RedBud Lane, Topeka Kansas 66606 

Tel. : +1877-505-DADA (3232), 
Email : info@us.dadabhagwan.org 

UK:  +44330111DADA (3232) Kenya:   +254 722722063 

UAE:  +971 557316937  New Zealand : +64 210376434 

Singapore: +6581129229  Australia:  +61 421127947 

Website: www.dadabhagwan.org 

mailto:info@dadabhagwan.org
mailto:info@us.dadabhagwan.org
http://www.dadabhagwan.org/


 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ 

 ਜੇ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ (ਿਰਕਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ) ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਅਿੱ ਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿ  ਅਤੇ ਜੇ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਕੁਝ ਿਰਕਤ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਧਆਤਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | 
ਅਪਧਆਤਮ ਪਵਿੱ ਚ ‘ਸਵ-ਰੂਪ’ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿ  | ‘ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ,’ 
ਇਿ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਲ ਸਾਿੱਲਵ ਿੋ ਜਾਣਗੇ  | 

-ਦਾਦਾ ਸ਼ਰੀ 

--------  **  --------  
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