ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ

ਆਤਮ ਸਾਖ਼ਸ਼ਾਤਕਾਰ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਿਵਿਗਆਨ

1. ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਤ3 ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਿਕ> ਜੀਅ ਰਹੇ ਹ3, ਉਸਦਾ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਇਹ ਿਬਨ3 ਮਕਸਦ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ |
ਲੱਛਮੀ ਆ>ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ–ਪੀ ਕੇ ਮੌਜ3 ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵਰੀਜ਼ (ਿਚੰ ਤਾ)
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਕਵE ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ3 ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ
ਇੰ ਝ ਹੀ ਿਵਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਤ3 ਿਫਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾਪਤ ਹੋਣ
ਤ9 ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱ ਖ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਭੌਿਤਕ ਸੁੱ ਖ, ਤ3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋ ਕ3 ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡੋ |
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱ ਕ ਹੀ ਵਾਕ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਧਰਮ3 ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱ ਖ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ3 ਜੀਵ3 ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਦੁੱ ਖ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ3 ਦੁੱ ਖ ਦੇਵੇ |’ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਣਾ | ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ਅਸ+
ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਿਕਵE ਦੇਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹ+ ਹਨ | ਤ3 ਿਸਰਫ਼ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱ ਖ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਓਬਲਾਈਿਜ਼ੰ ਗ ਨ7ਚਰ
(ਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ) ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ3, ਿਜਵE ਕੁਝ
ਿਲਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਿਲਆ ਿਦਓ ਜ3 ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ
ਹਨ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ |
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ਦੋ ਤਰ() ਦੇ ਮਕਸਦ, ਸੰ ਸਾਿਰਕ ਅਤੇ ਅਿਤਆਂਿਤਕ
ਦੋ ਤਰ?3 ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ7 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ+ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰ?3
ਰਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ?3 ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਤ9 ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਤਰ?3 ਅਸ+ ਚੰ ਗੇ, 5ਚੇ ਸਤਸੰ ਗੀ ਪੁਰਖ3, ਸੱ ਚੇ ਪੁਰਖ3 ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਕੁਸੰਗ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਮਕਸਦ ਿਵੱ ਚ ਤ3 ਪਤੱ ਖ ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ3 (ਉਹਨ3 ਤ9 ਆਤਮ ਿਗਆਨ
ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ) ਉਹਨ3 ਦੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤ3
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਕੰ ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਲ ਸੌਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਪਤ
ਹੋਵੇਗਾ) |
ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ? ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ, ਇਹੋ
ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤੁਸ+ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ? ਕਦ9 ਤੱ ਕ ਭਟਕਣਾ ਹੈ
? ਅਨੰਤ ਜਨਮ3 ਤ9 ਭਟਕ–ਭਟਕ ... ਭਟਕਣ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹ+ ਛੱ ਿਡਆ ਨਾ !
ਿਕ> ਭਟਕਣਾ ਿਪਆ ? ਿਕ>ਿਕ ‘ਮ( ਕੋਣ ਹ3’, ਉਹੀ ਨਹ+ ਜਾਿਣਆ | ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ
ਹੀ ਨਹ+ ਜਾਿਣਆ | ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ‘ਖੁਦ ਕੋਣ ਹੈ’, ਕੀ ਉਹ
ਨਹ+ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਇੰ ਨ7 ਭਟਕੇ ਿਫਰ ਵੀ ਨਹ+ ਜਾਿਣਆ ਤੁਸ+ ? ਿਸਰਫ਼ ਪੈਸੇ
ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜ3 ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਪਮਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਆਪਣਾ
ਪਮਾਤਮਾ ਪਦ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤ9 ਆਖ਼ਰੀ ਮਕਸਦ ਹੈ |

ਮੋਕਸ਼, ਦੋ ਸਟੇਜ਼) ਿਵੱ ਚ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਸ+ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹ3 ਿਕ
ਜਨਮ–ਮਰਨ ਤ9 ਮੁਕਤੀ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਹ3, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ
(ਦੂਸਰੀ) ਸਟੇਜ਼ ਹੈ | ਪਰ ਪਿਹਲੇ ਸਟੇਜ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਮੋਕਸ਼ ਭਾਵ ਸੰ ਸਾਰੀ ਦੁੱ ਖ3 ਦੀ
ਘਾਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਛੂਹੇ ਨਹ+, ਉਪਾਧੀ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਮਾਧੀ
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ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ | ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ9 ਇਹ ਦੇਹ ਛੁੱ ਟਦੀ ਹੈ ਉਦ9 ਅਿਤਆਂਿਤਕ
ਮੁਕਤੀ ਹੈ | ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਮੋਕਸ਼ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੇਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ
ਨਾ ! ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੀਏ ਿਫਰ ਵੀ ਸੰ ਸਾਰ ਛੂਹੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਇਸ ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |

2. ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਵਤ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਪਾਪਤੀ
ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ? ਅਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱ ਕ ਘੜੀ ਵੀ ਅਨੰਦ ਨਹ+
ਿਮਲ ਪਾ>ਦਾ | ਿਵਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱ ਚ ਜਾਈਏ ਜ3 ਨਾਟਕ ਿਵੱ ਚ ਜਾਈਏ, ਤ3 ਥੋੜੀ ਦੇਰ
ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪੰ ਤੂ ਵਾਪਸ ਿਫਰ ਦੁੱ ਖ ਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਿਜਸ ਸੁੱ ਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱ ਖ ਆਵੇ,
ਉਸਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਿਕਵE ਕਹ3ਗੇ ? ਉਹ ਤ3 ਮੂਰਛਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ | ਸੁੱ ਖ ਤ3
ਪਰਮਾਨGਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਤ3 ਟ(ਪਰੇਰੀ ਸੁੱ ਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗ9 ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਮੰ ਿਨਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ | ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ? ਹਮੇਸ਼3 ਲਈ ਸੁੱ ਖ, ਸ਼ਾਸਵਤ (ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ)
ਸੁੱ ਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ | ਉਹ ‘ਇਸ ਿਵੱ ਚ9 ਿਮਲੇ ਗਾ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ9 ਿਮਲੇ ਗਾ | ਇਹ ਲੈ ਲਵ3, ਇਸ
ਤਰ?3 ਕਰ3, ਬੰ ਗਲਾ ਬਣਾਵ3 ਤ3 ਸੁੱ ਖ ਆਏਗਾ, ਗੱ ਡੀ ਲੈ ਲਵ3 ਤ3 ਸੁੱ ਖ ਿਮਲੇ ਗਾ,’ ਇਸ
ਤਰ?3 ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਿਮਲਦਾ | ਸਗ9 ਹੋਰ ਜੰ ਜਾਲ3 ਿਵੱ ਚ ਫਸ
ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਸੁੱ ਖ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜਦ9 ਆਤਮਾ
ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦ9 ਹੀ ਸਨਾਤਨ (ਸੁੱ ਖ) ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ |

ਸੁੱ ਖ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹ+
ਕਰਦੇ | ‘ਸੁੱ ਖ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਆਵੇ’ |
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇੱ ਕ ਵੀ ਸੁੱ ਖ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਤ3 ਲੱਭ ਲਓ | ਜਾਓ, ਸ਼ਾਸਵਤ ਸੁੱ ਖ ਤ3
ਖੁਦ ਦੇ ‘ਸਵੈ’ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ | ਖੁਦ ਅਨੰਤ ਸੁੱ ਖ3 ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨਾਸ਼ਵੰ ਤ ਚੀਜ਼3
ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ ਲੱਭਣ ਿਨਕਲੇ ਹਨ |

3

ਸਨਾਤਨ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਖੋਜ਼
ਿਜਸਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਸੁੱ ਖ ਪਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱ ਖ ਨਾ ਛੂਹੇ
ਤ3 ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ | ਸਨਾਤਨ ਸੁੱ ਖ, ਓਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ | ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਮੋਕਸ਼
ਦਾ ਅਸ+ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਸਾਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਖ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ3
ਨਹ+, ਉਹ ਦੱ ਸੋ ਮੈਨੰ ੂ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤ3 ਸਾਰੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਹ3, ਪਰ ਸੁੱ ਖ ਵੀ ਟ(ਪਰੇਰੀ ਨਹ+ ਚਾਹੀਦਾ | ਟ(ਪਰੇਰੀ (ਨਕਲੀ, ਨਾ
ਿਟਕਣ ਵਾਲਾ) ਚੰ ਗਾ ਨਹ+ ਲੱਗਦਾ | ਉਸ ਸੁੱ ਖ ਤ9 ਬਾਅਦ ਦੁੱ ਖ ਆ>ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਨਹ+ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਸੁੱ ਖ ਹੋਵੇ ਤ3 ਦੁੱ ਖ ਆਏ ਹੀ ਨਹ+, ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਸੁੱ ਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲੇ ਤ3 ਉਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ | ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ
? ਸੰ ਸਾਰੀ ਦੁੱ ਖ3 ਦਾ ਅਭਾਵ (ਕਮੀ, ਘਾਟ), ਉਹੀ ਮੋਕਸ਼ ! ਨਹ+ ਤ3 ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਅਭਾਵ ਤ3
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹ+ ਰਿਹੰ ਦਾ !
ਇੱ ਕ ਤ3, ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਤ3 ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇੰ ਿਟਸਟ
ਸਟੱ ਡੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ! ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਆਂਤਰ ਿਵਿਗਆਨ (ਅੰ ਦਰਲਾ
ਿਵਿਗਆਨ) ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਸੁੱ ਖ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਭਾਵ ਖੁਦ ਦੇ
ਸਨਾਤਨ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਆਤਮ ਿਵਿਗਆਨ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਟ(ਪਰੇਰੀ ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਵਾਲਾ ਸੁੱ ਖ ਿਦਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਕਹਾ>ਦਾ
ਹੈ | ਬਾਹਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਤ3 ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਵਨਾਸ਼ੀ (ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਤ3 ਸਨਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ |
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3. ‘I’ and ‘My’ are Separate
(‘ਮ-’ ਅਤੇ ‘ਮੇਰਾ’ ਅਲੱਗ)
‘ਿਗਆਨੀ’ ਹੀ ਮੌਿਲਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ
‘I’ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ‘My’ ਮਾਇਆ ਹੈ | ‘My’ is relative to ‘I’. ‘I’ is real.
ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ3 ਨੂੰ ਇਸ ‘I’ ਿਵੱ ਚ ਮੜ?ੀਏ (ਆਰੋਪਣ ਕਰੀਏ) ਤ3 ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਿਬਨ3 ਨਹ+ ਿਮਲ ਸਕਦਾ |
ਪਰ ਇਹ ‘I’ and ‘My’ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰੇ ਹੀ ਹਨ | ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਫਾਰੇਨ ਦੇ
ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤ3 ਉਹਨ3 ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਇਹ ਸਾਇੰ ਸ ਹੈ | ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਇਹ ਅਿਧਆਤਮਕ research ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ
ਨਵ3 ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ | ‘I’ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਿਤਆਰ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ‘My’ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਭਾਵ
ਹੈ |

ਸੈਪਰੇਟ, ‘I’ and ‘My’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਿਕ, Separate ‘I’ and ‘My’ with a Separator, ਤ3 ਕੀ
ਂ ‘My’ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ? ‘I’ ਐਡ
ਂ ‘My’ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ
ਤੁਸ+ ‘I’ ਐਡ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ3 ਨਹ+ ? ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਣਨਾ ਤ3 ਪਵੇਗਾ ਨਾ ! ਸੈਪਰੇਟ ‘I’
ਂ ‘My’ | ਿਜਵE ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ9 ਮਲਾਈ ਸੈਪਰੇਟ
ਐਡ
(ਵੱ ਖਰੀ) ਕਰਦੇ ਹ3 ਨਾ ? ਇਸ ਤਰ?3 ਹੀ ਇਹ ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ‘My’ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ? ‘I’ ਇਕੱ ਲਾ ਹੈ ਜ3 ‘My’ ਨਾਲ ਹੈ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘My’ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ !
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਕੀ ਕੀ ‘My’ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ3 |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾ>ਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਿਕਸਦੀ
ਕਹਾ>ਦੀ ਹੈ ?
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ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਿਕਸਦੇ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਅਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਿਕਸਦੀ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਅਤੇ ਇਹ ਹੱ ਥ ਿਕਸਦੇ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਹੱ ਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਨ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਿਫਰ ‘ਮੇਰਾ ਿਸਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੇ ਕੰ ਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ3’,
ਇਸ ਤਰ?3 ਕਹ3ਗੇ | ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ3 ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ’ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ3 ‘ਮੇਰਾ’
ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੁਸ+’ ਕਣ
ੌ ਹੋ ? ਇਹ ਨਹ+ ਸੋਿਚਆ ? ‘My’ ਨ7ਮ ਇਜ਼ ਚੰ ਦੂਭਾਈ’ ਇਸ
ਤਰ?3 ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ‘ਮ( ਚੰ ਦੂਭਾਈ ਹ3’, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ (ਿਵਰੋਧ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ) ਨਹ+ ਲੱਗਦਾ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਲੱਗਦਾ ਹੈ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਤੁਸ+ ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ‘I’ ਅਤੇ ‘My’ ਦੋ ਹਨ | ਇਹ ‘I’
ਅਤੇ ‘My’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ3 ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੈਰੇਲਲ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਕਦੇ ਏਕਾਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹ+ ਹਨ | ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸ+ ਏਕਾਕਾਰ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ9 ‘My’ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਿਦਓ | ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ9 ਜੋ ‘My’ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਦੇਵੋ |
‘My’ ਹਾਰਟ, ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਦੇਵੋ | ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ9 ਹੋਰ ਕੀ–ਕੀ
ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪੈਰ, ਇੰ ਦਰੀਆਂ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਹ3, ਸਾਰੇ | ਪੰ ਜ ਇੰ ਦਰੀਆਂ, ਪੰ ਜ ਕਰਮ ਇੰ ਦਰੀਆਂ, ਮਨ–ਬੁੱ ਧੀ–ਿਚੱ ਤ–
ਅਹੰ ਕਾਰ ਸਾਰੇ | ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਇਗੋਇਜ਼ਮ’ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜ3 ‘ਆਈ ਐਮ ਇਗੋਇਜ਼ਮ’ ਬੋਲਦੇ
ਹੋ ?
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ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮਾਈ ਇਗੋਇਜ਼ਮ’ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ‘ਮਾਈ ਇਗੋਇਜ਼ਮ’ ਕਹ3ਗੇ ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕ3ਗੇ | ਪਰ
ਉਸਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱ ਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸ+ ਨਹ+ ਜਾਣਦੇ | ਇਸ ਲਈ
ਿਫਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹ+ ਹੋ ਪਾ>ਦਾ | ਤੁਸ+ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਹੀ
ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ | ਤੁਸ+ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੂਖਮ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ ਨਾ |
ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਸੂਖਮਤਰ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਸੂਖਮਤਮ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ
ਕਰਨਾ ਤ3 ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਹੈ |
ਂ
ਪਰ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤ3 ‘I’ ਐਡ
‘My’ ਦੋਵ3 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ? ‘My’ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ
ਰੱ ਖੀਏ ਤ3 ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਬਿਚਆ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘I’
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹ 'I' ਹੀ ਤੁਸ+ ਹੋ ! ਬਸ, ਉਸੇ ‘I’ ਨੂੰ ਰੀਲਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ |
5ਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ | ਮ( ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ9 ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵ3ਗਾ |
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇਗਾ | ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅੱ ਖ3) ਵੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ3 ਤ3 ਿਕ ਆਤਮਵਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਦਵਯ ਿਦਸ਼ਟੀ (ਅਲਿਕਕ
ੌ
ਸਰਵਭੁਤੇਸ਼ੂ ਿਦਖੇ (ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਤਮਾ) |

4. ‘ਮ-’ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਕਵ0 ?
ਜਪ–ਤਪ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਿਨਯਮ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਵਰਤ, ਤਪ, ਿਨਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜ3 ਨਹੀ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ, ਿਕ ਕੈਿਮਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜੰ ਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋ ਕ3 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ3 ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਓਨੀ ਹੀ ਬੋਤਲ ਤੁਸ+ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ | ਉਸੇ ਤਰ?3 ਹੀ ਵਰਤ, ਤਪ, ਿਨਯਮ,
ਇਹਨ3 ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹ+ ਹੈ | ਜਪ,
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ਤਪ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹ+ ਹੈ | ਪਰ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ9, ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ–
ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱ ਚ ਹੈ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਕੀ ਤਪ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕ3ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਤਪ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕ3ਡ ਤ9 ਫਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਨਹ+ ਿਮਲਦੀ |
ਿਨੰਮ ਬੀਜੋ ਤ3 ਕੜੇ
ੌ ਫਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਬ ਉਗਾਈਏ ਤ3 ਿਮੱ ਠ7 ਫਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ |
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਸ ਤਰ?3 ਦੇ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਸ+ ਉਸ ਤਰ?3 ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ | ਮੋਕਸ਼
ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਤਪ ਤ3 ਵੱ ਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਬਾਹਰੀ
ਤਪ ਨੂੰ ਤਪ ਸਮਝ ਬੈਠ7 ਹਨ | ਜੋ ਤਪ ਬਾਹਰ ਿਦਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਪ ਤ3 ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ
ਕੰ ਮ ਹੀ ਨਹ+ ਆਉਣਗੇ | ਉਹਨ3 ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਫਲ ਤ3 ਪੁੰ ਨ ਿਮਲੇ ਗਾ | ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ
ਦੇ ਲਈ ਤ3 ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦੀਠ ਤਪ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮੰ ਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ3 ਿਗਆਨ ਮਾਰਗ ਨਾਲ
ਮੋਕਸ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਮੰ ਤਰ ਜਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼3ਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ | ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼3ਤ ਕਰੇ
ਉਹ ਮੰ ਤਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੌਿਤਕ ਸੁੱ ਖ ਿਮਲਦੇ ਹਨ | ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਤ3 ਿਗਆਨ ਮਾਰਗ ਦੇ
ਿਬਨ3 ਨਹ+ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਅਿਗਆਨ ਤ9 ਬੰ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ | ਇਸ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਗਆਨ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰ ਦਰੀ ਿਗਆਨ ਹੈ | ਉਹ ਭ3ਤੀ (ਭਰਮ)
ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਇੰ ਦਰੀ (ਅਗੋਚਰ) ਿਗਆਨ ਹੀ ਅਸਲ ਿਗਆਨ ਹੈ |
ਿਜਸਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਮ
ਕ3ਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਜਸਨੂੰ ਭੌਿਤਕ ਸੁੱ ਖ3 ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਮ ਕ3ਡ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ | ਿਜਸਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤ3 ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼3 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |

ਿਗਆਨੀ ਹੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਾਵੇ ‘ਮ-’ ਦੀ !
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਸ+ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸ+ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣੋ ਤ3 ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ?
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ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਸ ਲਈ ਤ3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ | ਤੁਸ+ ਕਿਹ ਦੇਵੋ ਿਕ ਅਸ+ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣਨਾ ਹੈ, ਤ3 ਮ( ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵ3ਗਾ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮ( ਕਣ
ੌ ਹ3’ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਿਕਵE ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਤ3 ਿਕੱ ਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ3 ਉਸਨੂੰ ? ਸੰ ਸਾਰ ਤ9 ਿਬਨ3 ਹੋਰ ਕੋਈ
ਥ3 ਹੈ ਿਕ ਿਜੱ ਥੇ ਰਿਹ ਸਕੀਏ ? ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ | ਇੱ ਥੇ ‘ਮ( ਕਣ
ੌ ਹ3’ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਿਮਲੇ , ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ |
‘ਤੁਸ+ ਕਣ
ੌ ਹੋ’ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹੀ ਹੈ ਇੱ ਥੇ | ਇੱ ਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸ+ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵ3ਗੇ |

ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਸਰਲ ਉਪਾਅ
ਿਜਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਣ 5ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸ+ ਕਹੀਏ ਿਕ ਸਾਿਹਬ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਕਰ ਿਦਓ ! ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਸਭ ਤ9 ਚੰ ਗਾ ਉਪਾਅ | ‘ਖੁਦ ਕਣ
ੌ ਹੈ’ ਇਹ
ਿਗਆਨ ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਿਮਲੇ ਗੀ | ਅਤੇ ਆਤਮਿਗਆਨੀ ਨਹ+
ਿਮਲੇ (ਤਦ ਤੱ ਕ) ਆਤਮਿਗਆਨੀ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ3 ਪੜ?ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |
ਆਤਮਾ ਸਾਇੰ ਿਟਿਫਕ ਵਸਤੂ ਹੈ | ਉਹ ਿਕਤਾਬ3 ਿਵੱ ਚ9 ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ
ਵਸਤੂ ਨਹ+ ਹੈ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਧਰਮ3 ਨਾਲ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ |
ਉਸਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਿਗਆ | ਕਿਲਆਣ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ‘ਉਹ ਤੁਸ+’
ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ !
ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਤਪ–ਿਤਆਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ
ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ3 ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਹੀ ਤਪ ਅਤੇ ਇਹੀ
ਿਗਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿਰਤਰ ਅਤੇ ਤਪ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਪਤੱ ਖ ਫਲ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ |
‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਿਮਲਣ ਤ3 ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ |
ਿਖਚੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ9 ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ |
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5. ‘ਮ-’ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ–ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਤ3 ?
ਲੋ ੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ) ਿਗਆਨੀ ਦੀ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਿਮਲਣ ਤ9 ਪਿਹਲ3 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰ ਿਨਆ ਹੋਵੇ ਤ3 ?
ਤ3 ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹਨ3 ਦੇ 5ਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਹ+ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ
ਨਹ+ ਹੈ | ਤੁਸ+ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤ3 ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਨਾ ਜਾਣਾ | ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮਰਤਾ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇੱ ਥੇ
‘ਆਤਮ ਿਗਆਨ’ ਲ( ਦੇ ਸਮE ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁੱ ਛੇ ਿਕ, ‘ਹੁਣ ਮ( ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦੇਵ3 ?’ ਤ3 ਮ(
ਕਹ3ਗਾ ਿਕ ‘ਨਹ+ ਛੱ ਡਣਾ | ਓਏ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਤਾਪ ਨਾਲ ਤ3 ਇੱ ਥੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇ
ਹੋ’ | ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਿਬਨ3 ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਿਗਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ
ਿਬਨ3 ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ
‘ਿਨਸ਼ਚੈ’ ਦੇ ਲਈ ਹਨ | ਿਵਹਾਰ ਿਰਲੇ ਿਟਵ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚੈ ਰੀਅਲ ਹੈ | ਿਰਲੇ ਿਟਵ ਦੇ
ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਬਨ3 ਿਗਆਨ ਿਕਸ ਤਰ?3
ਿਮਲੇ ਗਾ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਗੁਰੂ ਤ3 ਰਾਹ ਿਦਖਾ>ਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਗ ਿਦਖਾ>ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਿਗਆਨੀ
ਪੁਰਖ’ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ | ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਭਾਵ ਿਕ ਿਜਹਨ3 ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹ+ ਿਰਹਾ, ਖੁਦ ਤਦਸਵਰੂਪ ਿਵੱ ਚ (ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਿਵੱ ਚ) ਬੈਠ7 ਹਨ | ਭਾਵ
‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤ3 ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਾਹ ਿਦਖਾ>ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ ਤ3 ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜ3ਦੇ
ਹ3 | ਆਧੀ, ਿਵਆਧੀ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ (ਮਨ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ) ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਧੀ
ਿਦਵਾਉਣ ਉਹ ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ |
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ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਗਆਨ ਗੁਰੂ ਤ9 ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ ਗੁਰੂ ਨ7 ਖੁਦ ਆਤਮ
ਸਾਖ਼ਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ3 ਦੇ ਹੱ ਥ9 ਹੀ ਿਗਆਨ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹ ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਤਮ
ਸਾਖ਼ਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹ+ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਦ9 ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਇਹ ਜਗਤ
ਿਕਸ ਤਰ?3 ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਣ
ੌ ਹੈ, ਇਹ ਕਣ
ੌ ਹੈ,’ ਇਹ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਦ9
ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ | ਨਹ+ ਤ3, ਿਕਤਾਬ3 ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਿਕਤਾਬ3 ਤ3 ‘ਹੈਲਪਰ’ ਹਨ | ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਵਸਤੂ ਨਹ+ ਹਨ | ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਣ ਹੈ,
ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਣ ਨਹ+ ਹੈ | ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਣ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ? ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ !

ਅਰਪਣ ਿਵਧੀ ਕਣ
ੌ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਤ9 ਪਿਹਲ3 ਜੋ ਅਰਪਣ ਿਵਧੀ ਕਰਵਾ>ਦੇ ਹਨ, ਉਸ
ਿਵੱ ਚ ਜੇ ਪਿਹਲ3 ਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਿਵਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤ3, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇੱ ਥੇ ਵਾਿਪਸ ਅਰਪਣ ਿਵਧੀ ਕਰੀਏ ਤ3 ਿਫਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹ+ ਕਹਾਏਗਾ ਨਾ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਅਰਪਣ ਿਵਧੀ ਤ3 ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ>ਦੇ ਹੀ ਨਹ+ ਹਨ | ਇੱ ਥੇ ਤ3 ਕੀ–ਕੀ
ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ | ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਤ3
ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ ਨਾ ! ਅਰਪਣ ਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਨਹ+ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ?3
ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਨਹ+ ਹਨ | ਉਹ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਿਦਖਾ>ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਸ+ ਗੁਰੂ ਨਹ+ ਹ3, ਅਸ+ ਤ3 ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹ3 ਅਤੇ ਇਹ ਤ3
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ7 ਹਨ | ਮੈਨੰ ੂ ਅਰਪਣ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ
ਕਰਨਾ ਹੈ |

ਆਤਮ ਨੂੰ ਿਕਵ0 ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ‘ਮ( ਆਤਮਾ ਹ3’ ਉਸਦਾ ਿਗਆਨ ਿਕਸ ਤਰ?3 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਖੁਦ
ਅਨੁਭਵ ਿਕਸ ਤਰ?3 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
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ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤ3 ‘ਅਸ+’ ਬੈਠ7 ਹ3 | ਇੱ ਥੇ ਜਦ9
ਅਸ+ ‘ਿਗਆਨ’ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3, ਉਦ9 ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦੋਨ3 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3,
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 |
ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹ+ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਜੇ ਖੁਦ ਤ9 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤ3 ਇਹ
ਸਾਧੂ ਸੰ ਿਨਆਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ | ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਤ3 ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ
ਕੰ ਮ ਹੈ | ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਉਸਦੇ ਸਾਧਨ (ਿਨਿਮਤ) ਹਨ |
ਿਜਵE ਇਹਨ3 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ(ਦੀ ਹੈ ਜ3 ਨਹ+ ਪ(ਦੀ ਜ3
ਿਫਰ ਤੁਸ+ ਖੁਦ ਘਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲ( ਦੇ ਹੋ ? 5ਥੇ ਿਕਵE ਚੁਕੰਨ7 ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ
ਭੁੱ ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ3 ਅਸ+ ਮਰ ਜਾਵ3ਗੇ ! ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤ3 ਖੁਦ ਹੀ
ਿਮਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲ( ਦੇ ਹੋ ! ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੁਦ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸਮਝ ਤ9 ਿਬਨ3 ਪੜ?ੇ ਅਤੇ ਿਮਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਗਏ | ਇਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨ7 ਸਵਛੰ ਦ
ਿਕਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਵਛੰ ਦ ਨਾਲ ਤ3 ਅਨੰਤ ਜਨਮ3 ਦਾ ਮਰਣ ਹੋ ਿਗਆ ! ਉਹ ਤ3 ਇੱ ਕ
ਹੀ ਜਨਮ ਦਾ ਮਰਣ ਸੀ !!!

ਅਕਮ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੋਕਸ਼
‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੱ ਖ ਬੈਠ7 ਹਨ ਤ3 ਰਾਹ ਵੀ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਨਹ+ ਤ3
ਇਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹ ਨਹ+ ਿਮਲਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਠ7 ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜ3ਦੇ
ਹਨ | ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਤ3 ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ, ਇੱ ਕ ਅੱ ਧੀ ਵਾਰ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨ3 ਦੇ ਕੋਲ9 ਿਗਆਨ ਿਮਲਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਮੋਕਸ਼ ਤ3 ਇੱ ਥੇ ਨਕਦ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਦੇਹ ਸਿਹਤ ਮੋਕਸ਼ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਕਮ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੋਕਸ਼ ਿਮਲ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ !

ਿਗਆਨੀ ਹੀ ਕਰਾਏ ਆਤਮਾ–ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ
ਿਜਵE ਇਸ ਅੰ ਗੂਠੀ ਿਵੱ ਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤ3ਬਾ ਦੋਵE ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਅਸ+ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ
ਿਲਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਿਕ, ‘ਭਰਾਵਾ, ਅਲੱਗ–ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦਓ ਨਾ ! ਤ3 ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ? ਕਣ
ੌ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ?
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ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸੁਿਨਆਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਿਜਸਦਾ ਇਹ ਕੰ ਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ
ਤ3ਬਾ ਦੋਵE ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ | ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕ>ਿਕ ਉਹ
ਦੋਹ3 ਦੇ ਗੁਣਧਰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੋਨ7 ਦੇ ਗੁਣਧਰਮ ਇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਤ3ਬੇ ਦੇ ਗੁਣਧਰਮ
ਇਸ ਤਰ?3 ਹਨ | ਉਸੇ ਤਰ?3 ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ |
ਿਜਵE ਅੰ ਗੂਠੀ ਿਵੱ ਚ ਸੋਨ7 ਅਤੇ ਤ3ਬੇ ਦਾ ‘ਿਮਕਸਚਰ’ ਹੋਵੇ ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤ3ਬਾ ਜਦ9 ਦੋਵE ਕੰ ਪਾHਡ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਤ3 ਉਹਨ3 ਨੂੰ
ਅਲੱਗ ਨਹ+ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੋ
ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ?3 ਜੀਵ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਦਾ ਿਮਕਸਚਰ ਹੈ, ਉਹ
ਕੰ ਪਾHਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਹ+ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਤ9 ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੰ ਪਾHਡ ਬਣ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ3 ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ+ ਲੱਗਦਾ | ਚੇਤਨ ਦੇ ਗੁਣ
ਧਰਮ3 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਅਚੇਤਨ ਦੇ ਗੁਣ ਧਰਮ3 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ+
ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਗੁਣ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ3ਦਾ | ਪਰ ਇਸ ਤਰ?3 ਨਹ+ ਹੈ | ਉਹਨ3
ਦਾ ਤ3 ਕੇਵਲ ਿਮਕਸਚਰ ਬਿਣਆ ਹੈ |

ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ, ਵਰਲਡ (ਸੰ ਸਾਰ) ਦੇ ਗਰੇਿਟਸਟ ਸਾਇੰਿਟਸਟ
ਉਹ ਤ3 ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਰਲਡ (ਸੰ ਸਾਰ) ਦੇ ਗਰੇਿਟਸਟ
ਸਾਇੰ ਿਟਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੋਹ3 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ | ਉਹ ਆਤਮਾ–ਅਨਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹ+, ਸਗ9 ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਪ3 ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮੀਭੂਤ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਦਵਯ ਚਕਸ਼ੂ (ਿਦਵਯ ਿਦਸ਼ਟੀ) ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ‘ਇਹ ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਿਕਸ ਤਰ?3 ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਣ
ੌ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ’, ਆਿਦ
ਸਭ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ3 ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਕਰੌੜ3 ਜਨਮ3 ਦੇ
ਪੁੰ ਨ ਜਾਗਣ ਤ3 ‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਹ+ ਤ3 ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਿਕੱ ਥ9 ਹੋਣਗੇ ?
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ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਿਗਆਨੀ’ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ! ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹ+
ਹੈ | ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਮਲ ਹੀ ਜ3ਦੇ ਹਨ |

6. ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਕਣ
ੌ ?’
ਸੰ ਤ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰ ਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਿਵੱ ਚ
ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਸੰ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਡਾ>ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਚੀਜ਼ (ਚੰ ਿਗਆਈਆਂ)
ਿਸਖਾ>ਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਗਲਤ ਕੰ ਮ ਛੁਡਵਾਏ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਫੜਾਏ ਉਹ ਸੰ ਤ ਕਹਾ>ਦੇ ਹਨ | ਜੋ
ਪਾਪ ਕਰਮ ਤ9 ਬਚਾਏ ਉਹ ਸੰ ਤ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰ ਨ ਦੋਨ3 ਤ9 ਬਚਾਏ ਉਹ
ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਕਹਾ>ਦੇ ਹਨ | ਸੰ ਤ ਪੁਰਖ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 5ਤੇ ਲੈ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਮੁਕਤੀ ਿਦਲਵਾ>ਦੇ ਹਨ | ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਤ3 ਅੰ ਿਤਮ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਕਹਾ>ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਹੀ ਕੱ ਢ ਲੈ ਣ | ਸੱ ਚੇ ਿਗਆਨੀ ਕਣ
ੌ ? ਿਕ ਿਜਹਨ3 ਿਵੱ ਚ
ਅਹੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋਵE ਨਾ ਹੋਣ |
ਿਜਸਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਉਹ ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’
ਕਹਾ>ਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿਹਮੰ ਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ3 ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਵਰਲਡ (ਸੰ ਸਾਰ) ਦਾ ਅਚੰ ਭਾ | ਿਗਆਨੀ
ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਪਗਟ ਦੀਵਾ |

ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਿਕਵE ਪਛਾਣੀਏ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਤ3 ਿਬਨ3 ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ?3 ਦੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ | ਉਹਨ3 ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ, ਪਿਹਚਾਣੀ ਜਾਏ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ | ਉਹਨ3 ਦਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਉਹਨ3 ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ! ਉਹਨ3 ਦੇ
ਸ਼ਬਦ3 ਤ9 ਹੀ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਉਹਨ3 ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ3 ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱ ਲ ਜ3ਦਾ ਹੈ |
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ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਨੀਅਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਨੀਅਤਾ ! ਅਤੇ ਉਹਨ3 ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ
ਿਵਚ ਆਵੇ ਤ3 | ਉਹਨ3 ਦੀ ਬਾਣੀ–ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਿਵਨਯ ਮਨJਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦਾ
ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ?3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ |
ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਅਬੁੱ ਧ (ਿਬਨ3 ਬੁੱ ਧੀ ਤ9) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਗਆਨੀ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਤ3 ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ |
ਇਸ ਲਈ 5ਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਲਆਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਜੋ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ7 ਹੋਣ, ਉਹ
ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਖੁਦ ਤੈਰ ਸਕੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੇ | 5ਥੇ ਲੱਖ3 ਲੋ ਕ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਿਨਕਲ ਜ3ਦੇ ਹਨ |
ਸ਼ੀਮਦ ਰਾਜਚੰ ਦਰਜੀ ਨ7 ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ, ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਕਣ
ੌ ਿਕ ਿਜਹਨ3 ਨੂੰ
ਲੇ ਸ਼ਮਾਤਰ (ਨਾ–ਮਾਤਰ) ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ?3 ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹ+ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ
ਤਰ?3 ਦੀ ਿਜਹਨ3 ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹ+ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਿਜਹਨ3 ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹ+ ਹੈ,
ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੀਖ ਨਹ+ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭੀਖ ਨਹ+ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਤਰ?3 ਦਾ
ਮਾਨ ਨਹ+ ਹੈ, ਅਿਭਮਾਨ ਨਹ+ ਹੈ, ਮਾਲਕੀਭਾਵ ਨਹ+ ਹੈ | '

7. ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ – ਏ. ਐਮ. ਪਟੇਲ (ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ)
‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’, ਜੋ ਚੌਦ3 ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਥ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ ਨਹ+ ਹੋਏ ਹਨ | ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਅਿਵਅਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ
ਿਵਅਕਤ (ਪਗਟ) ਹੋਏ ਹਨ | ਜੋ ਪਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ | ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ
ਉਹਨ3 ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤ3 ਵੀ ਕੰ ਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ | ਪਰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਬੋਲਣ
ਨਾਲ ਤ3 ਕਿਲਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਿਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅੜਚਣ ਹੋਵੇ ਤ3
ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ |
ਇਹ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਨਹ+ ਹਨ | ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਹੀ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ? ਪਰ ਇਹ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ3 ਭਾਦਰਣ ਦੇ ਪਟੇਲ ਹਨ | ਮ( ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਹ3 ਅਤੇ ਜੋ
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ਅੰ ਦਰ ਪਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹਨ | ਮ( ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨਹ+ ਹ3 | ਮੇਰੇ
ਅੰ ਦਰ ਪਗਟ ਹੋਏ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮ( ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ3 | ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਪਨ (ਿਭੰ ਨਤਾ) ਦਾ ਹੀ ਿਵਹਾਰ ਹੈ | ਪਰ ਲੋ ਕ ਇਸ ਤਰ?3 ਸਮਝਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹਨ | ਨਹ+, ਖੁਦ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਿਕਵE ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ? ਇਹ ਤ3 ਪਟੇਲ ਹਨ, ਭਾਦਰਣ ਦੇ |
(ਇਹ ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਤ9 ਬਾਅਦ) ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ਮਤਲਬ ਉਹ ‘ਏ.ਐਮ.ਪਟੇਲ’ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ+ ਹੈ | ਖੁਦ ‘ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ’ ਦੀ, ਜੋ
ਚੌਦ3 ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਥ (ਸੁਆਮੀ) ਹਨ, ਉਹਨ3 ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ | ਉਸਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ3 |
ਇਹ ਤ3 ਮੇਰੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ3 ਿਨਕਲੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ | ‘ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ’ ਨਹ+ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ | ਮ( ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹ3 |

8. ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ – ਅਕਮ ਮਾਰਗ
ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ : ਇੱ ਕ ‘ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ’ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ‘ਅਕਮ
ਮਾਰਗ’ | ਕਿਮਕ ਭਾਵ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ?ਣਾ | ਿਜਵE ਕਿਮਕ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਗਹ (ਸੰ ਸਾਰੀ
ਇਛਾਵ3) ਘੱ ਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਤਵE–ਿਤਵE ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ? ਪੌੜੀਆਂ ਨਹ+
ਚੜ?ਨੀਆਂ ਹਨ, ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਵ+ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 5ਤੇ ਪੁੱ ਜ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇਹ ਿਲਫਟ ਮਾਰਗ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ | ਿਸੱ ਧੇ ਹੀ ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ,
ਪਤਨੀ–ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟ–
ੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼
ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ | ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਨਹ+ ਜਾਏਗਾ | ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਅਕਮ
ਮਾਰਗ, ਅਪਵਾਦ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਹਰ ਦਸ ਲੱਖ ਸਾਲ3 ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਤ3 ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਲਫਟ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਕਿਲਆਣ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ | ਮ( ਤ3 ਿਨਿਮਤ (ਕਾਰਣ, ਸਬੱ ਬ) ਹ3 | ਇਸ ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਿਜਹੜੇ ਬੈਠ ਗਏ,
ਉਹਨ3 ਦਾ ਹੱ ਲ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ! ਹੱ ਲ ਤ3 ਕੱ ਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ? ਅਸ+ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ
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ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹ3, ਉਸ ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ7 ਹੋਣ ਦਾ ਪਮਾਣ ਤ3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ3
ਨਹ+ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਉਸਦਾ ਪਮਾਣ ਮਤਲਬ ਕੋਧ–ਮਾਨ–ਮਾਇਆ–ਲੋ ਭ ਨਾ ਹੋਣ,
ਆਰਤ ਿਧਆਨ, ਰੌਦ ਿਧਆਨ (ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ | ਤ3 ਿਫਰ ਪੂਰਾ ਕੰ ਮ ਹੋ
ਿਗਆ ਨਾ ?

ਅਕਮ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਆਤਮ ਅਨੁ ਭੂਤੀ
ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ ਿਵਚ ਤ3 ਿਕੰ ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ 'ਆਤਮਾ ਹੈ' ਇਸ ਤਰ?3
ਿਧਆਨ ਆ>ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਟੀਚਾ (ਲਕਸ਼) ਤ3 ਬੈਠਦਾ ਹੀ
ਨਹ+ | ਉਸਨੂੰ ਟੀਚੇ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ | ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ3
ਅਕਮ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧਾ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਿਸਰ ਦੁੱ ਖੇ, ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੇ,
ਬਾਹਰ ਭਾਵE ਹੀ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ3 ਆਉਣ, ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਾ (ਸੁੱ ਖ ਪਿਰਣਾਮ)
ਨਹ+ ਜ3ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਿਕਹਾ ਹੈ | ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਤ3 ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਨੂੰ ਤ3 ਸੁੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਇਹ ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਿਕਤ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਤ3 ਬਹੁਤ ਹੀ 5ਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ | ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ
ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਹ3 ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹ+ ਹੈ, ਦੋਨ3 ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਿਵਦ ਇੰ ਨ ਵਨ ਆਵਰ (ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ
ਘੰ ਟੇ ਿਵੱ ਚ) ਲਾਈਨ ਆੱਫ਼ ਿਡਮਾਰਕੇਸ਼ਨ (ਭੇਦ ਰੇਖਾ) ਪਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 | ਤੁਸ+ ਖੁਦ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤ3 ਲੱਖ3 ਜਨਮ3 ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਠਕਾਣਾ ਨਹ+ ਪਏਗਾ |

‘ਮੈਨੰ ੂ’ ਿਮਿਲਆ ਉਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਹ ਰਾਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤ3 ਿਫਰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ (ਪਾਤਰਤਾ)
ਿਜਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹ+ ? ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਕੀ ਮ( ਅਿਧਕਾਰੀ (ਪਾਤਰ) ਹ3 ? ਤ3 ਮ(
ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਿਧਕਾਰੀ |’ ਇਹ ਿਮਲਣਾ, ਤ3 ਸਾਇੰ ਿਟਿਫਕ
ਸਰਕਮਸਟੈਨਿਸ਼ਅਲ ਐਵੀਡ(ਸ (ਿਵਵਸਿਥਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਹੈ ਇਸਦੇ ਿਪੱ ਛੇ
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| ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਿਮਿਲਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਿਕਸ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ?ਾ ਕਾਰਣ ਤ3 ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ |
ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪਤੀ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ3 ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਅੰ ਤਰਾਯ ਕਰਮ
ਬਾਧਕ ਹੈ |

ਕਮ ਿਵਚ ‘ਕਰਨਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਅਕਮ ਿਵੱ ਚ----ਇੱ ਕ ਭਾਈ ਨ7 ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਮ ਅਤੇ ਅਕਮ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ?
ਤ3 ਮ( ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਕਮ ਭਾਵ ਿਜਵE ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪੁੱ ਠਾ (ਗਲਤ) ਛੱ ਡੋ
ਅਤੇ ਿਸੱ ਧਾ (ਸਹੀ) ਕਰੋ | ਬਾਰ–ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਣਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ | ਕਮ
ਭਾਵ ਸਭ ਛੱ ਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਣ, ਇਹ ਕਪਟ–ਲੋ ਭ ਛੱ ਡੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰੋ | ਇਹੀ ਤੁਸ+ ਦੇਿਖਆ
ਨਾ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ? ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਮ ਮਤਲਬ, ਕਰਨਾ ਨਹ+, ਕਰੋਮੀ–ਕਰੋਸੀ–ਕਰੋਿਤ ਨਹ+!
ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਤ3 ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਅਚੰ ਭਾ ਹੈ | ਇੱ ਥੇ ‘ਆਤਮ ਿਗਆਨ’ ਲੈ ਣ ਤ9
ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਤ9 ਆਦਮੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ
ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਿਖੱ ਚੇ ਚਲੇ ਆ>ਦੇ ਹਨ |
ਅਕਮ ਿਵੱ ਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੰ ਦਰ ਤ9 ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ | ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਵੀ ਅੰ ਦਰ ਤ9 ਨਹ+ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੇਪੇਿਸਟੀ ਨਹ+ ਹੈ,
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹ+ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੰ ਦਰ ਕਦ9 ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ ? ਮਨ–ਵਚਨ–ਕਾਇਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ,
ਤ3 ਅੰ ਦਰ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ (ਇਸ ਕਾਲ
ਿਵੱ ਚ) ਮਨ–ਵਚਨ–ਕਾਇਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹ+ ਰਹੀ |

ਏਕਾਤਮਯੋਗ ਟੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਅਪਵਾਦ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਗਟ ਹੋਇਆ ਅਕਮ
ਜਗਤ ਨ7 ਸਟੈੱਪ ਬਾਇ ਸਟੈੱਪ, ਲੜੀਵਾਰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਲੱਭ
ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਿਕ ਜੋ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ?3
ਦਾ ਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ?3 ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਹੀ ਉਸ ਤਰ?3
ਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਚੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹ+ ਤ3 ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ

18

ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਨ–ਵਚਨ–ਕਾਇਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱ ਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ
ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ3 ਿਕ ਇਸ ਕਿਮਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੇਸਮ(ਟ
ਸੜ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਕਮ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ | ਇੱ ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲਾਓ ਹੋ
ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਜਵE ਦਾ ਹੋਵEਗਾ ਉਸੇ ਤਰ?3, ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਥੇ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਨਾ ਤ3 ਬਸ ! ਭਾਵ
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਝੰ ਝਟ ਹੀ ਨਹ+ ਕਰਨੀ |

‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪਾਪਤੀ’
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਸ+ ਜੋ ਅਕਮ ਮਾਰਗ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੇ
ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੈ | ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ, ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ , ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ3 ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ | ਤ3 ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਗਵਾਨ ਪਗਟ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਚੌਦ3
ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਥ ਪਗਟ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਿਜਹੇ ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ3 ਕੀ
ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਉਹਨ3 ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ | ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਤ3 ਜੋ ਤੁਸ+ ਮੰ ਗੋ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਿਹਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ3
'ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਤ3 ‘ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ’ ਹੈ |
ਭਾਵ ਪਤੱ ਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ9 ਕੰ ਮ ਕੱ ਢ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਲ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਘੰ ਟੇ–ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਹੀ ਨਹ+ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਭਾਵ ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਸਭ ਸPਪ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ3 ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕਰਦੇ
ਹਨ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਕਰਨ ਨਾਲ
ਤ3 ਕਰਮ ਬੰ ਨ?7 ਜਾਣਗੇ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ3 ਿਸਰਫ ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ | ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ
ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਿਲਫਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰ ਦਰ 5ਛਲ ਕੁੱ ਦ
ਨਹ+ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱ ਥ ਬਾਹਰ ਨਹ+ ਕੱ ਢਣਾ, ਏਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਰਸਤਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ3 ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ | ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹ

19

ਿਗਆਰਵ3 ਅਚੰ ਭਾ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ ! ਅਪਵਾਦ ਿਵਚ ਿਜਸਨੂੰ ਿਟਕਟ ਿਮਲ ਗਈ, ਉਸਦਾ
ਕੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ |

ਅਕਮ ਮਾਰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਤ3 ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਮ( ਜੋ ਸੁੱ ਖ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱ ਖ
ਤੁਸ+ ਵੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ |’ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਪਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ
ਐਵE ਹੀ ਦੱ ਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਅਸ+ ਆਪਣੇ ਿਪੱ ਛੇ ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੰ ਸ਼ਾਵਲੀ ਛੱ ਡ
ਕੇ ਜਾਵ3ਗੇ | ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਵ3ਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਗਆਨੀਆਂ
ਦੀ ਿਲੰਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਸਜੀਵਨ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ | ਉਸਦੇ ਿਬਨ3
ਹੱ ਲ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹ+ ਹੈ |
ਮ( ਤ3 ਕੁਝ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ+ ਿਸੱ ਧੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ3 | ਿਪੱ ਛੇ ਕੋਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹ+ ਚਾਹੀਦਾ ? ਿਪੱ ਛੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤ3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ?

9. ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਤ3 ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ (ਅਲੱਗ) ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਦਗਲ
(ਅਨਾਤਮਾ) ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ! ਸ਼ੁਧ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਪੁਦਗਲ ਦੋਹ3 ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਹ ਿਸਧ3ਤ ਤ3 ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਢੰ ਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ
ਜਾਣਨਾ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ–ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਇਹ ਿਜਵE ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ?3 ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ‘ਮ( ਕਣ
ੌ ਹ3’ ਉਸਦੀ ਪਿਹਚਾਣ, ਿਗਆਨ
ਕਰਾਉਣਾ, ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਿਵੱ ਚ9 ਅਠਤਾਲੀ ਿਮੰ ਟ ਆਤਮਾ–
ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਵਾਕ ਬੁਲਵਾਏ ਜ3ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ
ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਤ9 ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜ3ਦੀਆ ਹਨ, ਿਕ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ
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ਿਕਵE ਿਬਤਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਵE ਕਰਮ ਨਹ+ ਬੰ ਨ?7 ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਪੂਰੀ
ਤਰ?3 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਕਰੇ !

10. ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਅਸ+ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3, ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਮ ਭਸਮੀਭੂਤ (ਸੁਆਹ) ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮE ਕਈ ਆਵਰਣ ਟੁੱ ਟ ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ
ਖੁਦ ਜਾਿਗਤ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਜਾਗਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਿਗਤੀ ਜ3ਦੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਫਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਿਗਤ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ3 | ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤੀਤੀ (ਆਤਮ ਜਾਿਗਤੀ) ਰਹੇਗੀ
ਹੀ | ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਦੇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ
ਛੁੱ ਟ ਿਗਆ | ਭਾਵ ਕਰਮ ਬੰ ਨ?ਣੇ ਵੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ | ਪਿਹਲੀ ਮੁਕਤੀ ਅਿਗਆਨ ਤ9 ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
| ਿਫਰ ਇੱ ਕ–ਦੋ ਜਨਮ3 ਿਵਚ ਅੰ ਤਮ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਜ3ਦੀ ਹੈ |

ਕਰਮ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਗਆਨ ਅਗਨੀ ਨਾਲ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3, ਉਸ ਿਦਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਿਗਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ
ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਦੋ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ
ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਕਰਮ ਭਾਫ਼
ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਦਾ
ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜੋ ਕਰਮ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ |
ਿਕ>ਿਕ ਉਹ ਜੰ ਮੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜੋ ਕਰਮ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਫਰ
ਛੱ ਡਦਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਅਗਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕਦਮ ਹੌਲੇ ਹੋ
ਜ3ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਦੀ ਜਾਿਗਤੀ ਇੱ ਕਦਮ ਵੱ ਧ ਜ3ਦੀ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਕਰਮ
ਭਸਮੀਭੂਤ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਿਗਤੀ ਵੱ ਧਦੀ ਹੀ ਨਹ+ | ਜੋ ਬਰਫ਼ ਸਰੂਪ
ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਤ3 ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ | ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਿਕਵE ਭੋਗੀਏ,
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ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਸ+ ਦੱ ਸੇ ਹਨ ਿਕ, “ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਸੀਮ ਜੈ ਜੈ
ਕਾਰ ਹੋ ਬੋਲਣਾ’, ਿਤਮੰ ਤਰ ਬੋਲਣਾ, ਨP ਕਲਮ3 ਬੋਲਣਾ |”
ਸੰ ਸਾਰੀ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਅਭਾਵ (ਘਾਟ), ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ |
ਜਦ9 ਅਸ+ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3, ਤ3 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਿਦਨ ਤ9 ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ |
ਿਫਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਰਮ3 ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਸਭ ਟੁੱ ਟ ਜ3ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਾ
ਅਨੁਭਵ ਹੈ | ਿਫਰ ਅਨੰਦ ਹੀ ਇੰ ਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹ+ ਹੋ
ਸਕਦਾ !!
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ9 ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਹੈ
ਨਾ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਜੋ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਨਹ+ ਹੈ | ਅੰ ਦਰ ਪਗਟ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਹੈ | ਅਸ+ ਬੁਲਵਾ>ਦੇ ਹ3 ਅਤੇ ਤੁਸ+ ਬੋਲੋ ਤ3 ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਪਾਪ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਿਗਆਨ ਪਗਟ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ
ਪਗਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਨਾ ?
ਮਹਾਤਮਾ : ਹ3, ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਆਤਮਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਹੈ ? ਉਸਦੇ ਿਪੱ ਛੇ (ਿਗਆਨ
ਿਵਧੀ ਦੇ ਸਮE) ਿਗਆਨ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਿਗਤੀ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋ ਜ3ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਗਆ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜ3ਦੀ ਹੈ |

ਦੂਜ ਿਵੱ ਚ3 ਪੂਨਮ
ਜਦ9 ਅਸ+ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 ਤ3 ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤ9, ਭਾਵ ਲੱਖ3 ਜਨਮ3 ਦੀ ਜੋ
ਮੱ ਿਸਆ ਸੀ, ਮੱ ਿਸਆ ਸਮਝੇ ਤੁਸ+ ? ‘ਨJ ਮੂਨ’ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤ9 ‘ਡਾਰਕਨQੱਸ ਿਵਚ’ ਹੀ
ਿਜ> ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ | ਉਜਾਲਾ (ਚਾਨਣ) ਦੇਿਖਆ ਹੀ ਨਹ+ | ਮੂਨ ਦੇਿਖਆ ਹੀ ਨਹ+ ਸੀ !
ਤ3 ਅਸ+ ਜਦ9 ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 ਤ3 ਮੂਨ ਪਗਟ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਪਿਹਲ3 ਉਹ ਦੂਜ
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ਦੇ ਚੰ ਦ ਿਜੰ ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ | ਪੂਰਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 ਿਫਰ ਵੀ ਅੰ ਦਰ ਿਕੰ ਨਾ
ਪਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਦੂਜ ਦੇ ਚੰ ਦਰਮਾ ਿਜੰ ਨਾ ਹੀ | ਿਫਰ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਪੂਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਿਫਰ ਦੂਜ ਿਵੱ ਚ9 ਤੀਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੌਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੌਥ ਤ9
ਪੰ ਚਮੀ ਹੋਵੇਗੀ....ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ3 ਿਫਰ ਕੰ ਪਲੀਟ ਹੋ ਿਗਆ ! ਅਰਥਾਤ
ਕੇਵਲ ਿਗਆਨ ਹੋ ਿਗਆ | ਕਰਮ ਨਹ+ ਬੰ ਨ?7 ਜਾਣਗੇ, ਕਰਮ ਬੰ ਨ?ਣੇ ਰੁੱ ਕ ਜਾਣਗੇ | ਕੋਧ–
ਮਾਨ–ਮਾਇਆ–ਲੋ ਭ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਪਿਹਲੇ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰ ਦੂ
ਭਾਈ ਮੰ ਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਸੀ | ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਮ( ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਹ3’ ਉਹ ਿਗਆ | ਉਹ
ਭਰਮ ਿਗਆ | ਹੁਣ ਤੈਨੰ ੂ ਜੋ ਆਿਗਆਵ3 ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨ3 ਆਿਗਆਵ3 ਿਵੱ ਚ ਰਹ+ |
ਇੱ ਥੇ ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਆਓਗੇ ਤ3 ਮ( ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵ3ਗਾ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਣ ਉਦ9 ਤ9 ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |

11.ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ
ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
ਆਿਗਆ, ਿਗਆਨ ਦੇ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ (ਹੇਤ)ੂ
ਸਾਡੇ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰ ਮ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ? ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ‘ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ' | ‘ਆਿਗਆ’ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ
‘ਆਿਗਆ’ ਹੀ ਤਪ | ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਿਗਆ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ+
ਪਾ>ਦੀ ਹੈ | ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ?3 ਦਾ
ਇਹ ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ |
ਇਹ ਕਾਲ ਿਕਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਸੰਗ ਹੀ ਹੈ | ਰਸੋਈ ਘਰ ਤ9 ਲੈ ਕੇ
ਆਿਫ਼ਸ ਿਵੱ ਚ, ਘਰ ਿਵੱ ਚ, ਰਾਹ ਿਵੱ ਚ, ਬਾਹਰ, ਗੱ ਡੀ ਿਵੱ ਚ, ਟੇਨ ਿਵੱ ਚ, ਇਸ ਤਰ?3 ਸਭ
ਜਗ?ਾ ਕੁਸੰਗ ਹੀ ਹੈ | ਕੁਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਿਗਆਨ ਮ( ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸੰਗ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਸੰਗ ਨਹ+ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਉਸਦੇ ਲਈ
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ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਦੀ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾੜ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਇਹ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹ3ਗੇ ਤ3
ਅੰ ਦਰਲੀ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹ+ ਪਵੇਗਾ | ਉਹ ਿਗਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ | ਜੇ ਵਾੜ ਟੁੱ ਟ ਜਾਵੇ ਤ3 ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਮੱ ਟੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਾ ਦੇਵੇਗਾ |
ਇਹ ਿਗਆਨ ਜੋ ਮ( ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਦ ਿਗਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱ ਖਰਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰ ਜ ਵਾਕ (ਆਿਗਆ) ਮ( ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹ3 ਤ3 ਿਕ ਇਹ ਜੋ ਕਿਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਲਯੁਗ ਿਵੱ ਚ ਲੁੱਟ
ਨਾ ਲੈ ਣ ਸਾਰੇ | ਬੋਧਬੀਜ 5ਗੇ ਤ3 ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਿਛੜਕਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ? ਵਾੜ ਲਾਉਣੀ
ਪਊਗੀ ਜ3 ਨਹ+ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ?

‘ਿਗਆਨ’ ਤ3 ਬਾਅਦ ਿਕਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਸ ਿਗਆਨ ਤ9 ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਿਕਸ ਤਰ?3 ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਸਾਧਨਾ ਤ3, ਇਹਨ3 ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਹੀ !
ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਬੰ ਧਨ ਕਾਰਕ ਹਨ | ਪੰ ਜ
ਆਿਗਆਵ3 ਛੁਡਾਉਣਗੀਆਂ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਹ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਹਨ, ਇਹਨ3 ਿਵੱ ਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਕੀ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾੜ ਹੈ, ਤ3 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਅੰ ਦਰ
ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਵਾੜ ਤੁਸ+ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਤ3 ਅੰ ਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ
ਿਜਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਅਸ+ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾੜ ਿਢੱ ਲੀ ਹੋਈ ਤ3
ਕੋਈ ਅੰ ਦਰ ਵੜ ਕੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ | ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਿਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਪਸ ਮੈਨੰ ੂ
ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਇਹਨ3 ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਿਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਅਸ+
ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 |
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ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਭੁੱ ਲ ਜਾਏ ਤ3 ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਹੇ ਦਾਦਾ ਦੋ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮ( ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਤ3
ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ |’ ਤ3 ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੀਿਖਆਵ3 ਪਾਸ | ਸੌ ਦੇ ਸੌ ਅੰ ਕ ਪੂਰੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਿਖ਼ਮਦਾਰੀ ਨਹ+ ਰਹੇਗੀ | ਆਿਗਆ
ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੋਗੇ ਤ3 ਸੰ ਸਾਰ ਛੂਹੇਗਾ ਨਹ+ | ਸਾਡੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ ਤ3
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਛੂਹੇਗਾ |

‘ਆਿਗਆ’ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤਿਵਕ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮ( ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਤੀ ਤ9 ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ | ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ
ਆਤਮਾ’ ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਅਸਲੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ, ਿਰਅਲ
ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ ਇਹ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਰਅਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਤੇ ਿਰਲੇ ਿਟਵ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਇਹਨ3 ਦੋਨ3 ਦੇ
ਿਵੱ ਚ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱ ਸੋ ਨਾ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਿਰਅਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦੀ | ਦੋਹ3 ਿਵੱ ਚ
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਰਅਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਮਤਲਬ ‘ਦੇਖਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਣਨਾ’ ਅਤੇ ਿਰਲੇ ਿਟਵ
ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਮਤਲਬ ਕੀ ? ਭਾਵ ਕਰਨਾ | ਮ( ਇਸ ਤਰ?3 ਕਰੂੰ ਗਾ |
ਤੁਸ+ ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭ3ਤੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸੀ ਪਰ
ਜਦ ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ,
ਦਾਦਾ ਦੀ ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਤ3 ਉਹ ਿਰਅਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ | ਪੁਰਸ਼ (ਪਦ) ਦੀ
ਪਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ (ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ) ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਉਹੀ ਪਕਾਸ਼ ਹੈ, ਓਹੀ ਜੋਤ
ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਓਹੀ ! ਪਰ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ | ਹੁਣ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਪੂਨਮ ਹੋਏਗੀ |
ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤ3 ਉਹ ਦੂਜ ਤ9 ਪੂਨਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ | ਹ3 ! ਇਹਨ3
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ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤ3 ਉਸ ਤਰ?3 ਹੋਵੇਗਾ | ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਸਰਫ
ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਦਾਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤ3
ਕਰੋ ਥੋੜਾ | ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਿਵਹਾਰ (ਵਰਤਾਓ) ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ! ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ ਉਹੀ ਦਾਦਾ, ਉਹੀ ਿਰਅਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ |
ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਓਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਅਿਗਆ ਦੇ
ਪਿਰਣਾਮ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? ਿਗਆਤਾ–ਿਦਸ਼ਟਾ ਪਦ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਿਕ ਖ਼ਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ? ਤ3 ਅਸ+ ਕਹ3ਗੇ, ‘ਿਗਆਤਾ–ਿਦਸ਼ਟਾ’
ਰਿਹਣਾ, ਉਹ ਤ3 ਇਹ ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ ਿਗਆਤਾ–ਿਦਸ਼ਟਾ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਿਸਖਾ>ਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਾ ? ਅਸ+ ਦੇਖਦੇ ਹ3 ਿਕ ਿਜੱ ਥੇ–ਿਜੱ ਥੇ ਿਜਸਨ7 ਸੱ ਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ 5ਤੇ ਸਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰ?ਦੀ ਹੀ ਹੈ |

12. ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਿਤੰ ਨ ਸਟੇਜ) ਿਵੱ ਚ,
ਅਨੁ ਭਵ–ਲਕਸ਼–ਪਤੀਤੀ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਗਆ, ਭਾਵ ਦੇਹਿਧਆਨ ਛੁੱ ਟ ਿਗਆ |
ਦੇਹਿਧਆਨ ਛੁੱ ਟ ਿਗਆ, ਭਾਵ ਕਰਮ3 ਦਾ ਬੰ ਧਨ ਰੁੱ ਕ ਿਗਆ | ਿਫਰ ਇਸ ਤ9 ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਪਿਹਲੇ ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱ ਜ ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ
ਆ>ਦਾ ਹੈ | ਤ3 ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਿਕਵE ? ਆਤਮ–ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ | ਪਿਹਲ3 ਦੇਹਾਿਧਆਸ
(ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦ, ਮ( ਮੰ ਨਣਾ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮ–ਅਨੁਭਵ ਹੈ |
ਪਤੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸੌ ਪਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ
ਹੀ ਹ3’ ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ?3 ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ | ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬੈਠਦੀ
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ਹੈ ਪਰ ਵਾਿਪਸ ਉਠ ਜ3ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀਤੀ ਨਹ+ 5ਠਦੀ | ਸ਼ਰਧਾ ਬਦਲ ਜ3ਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਪਤੀਤੀ ਨਹ+ ਬਦਲਦੀ |
ਇਹ ਪਤੀਤੀ ਭਾਵ ਮੰ ਨ ਲਵੋ ਅਸ+ ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਰੱ ਖੀ ਹੁਣ ਉਸ 5ਤੇ ਬਹੁਤ
ਦਬਾਅ ਆਵੇ ਤ3 ਉਹ ਇਸ ਤਰ?3 ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ?ਾ ਨਹ+ ਛੱ ਡੇਗੀ |
ਭਾਵE ਿਕੰ ਨ7 ਹੀ ਕਰਮ3 ਦਾ ਉਦੈ ਆਵੇ, ਖਰਾਬ ਉਦੈ ਆਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ?ਾ ਨਹ+
ਛੱ ਡੇਗੀ | ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹ+ ਹੋਵੇਗਾ |
ਅਨੁਭਵ, ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਤੀਤੀ ਇਹ ਿਤੰ ਨJ ਰਿਹਣਗੇ | ਪਤੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ
ਰਹੇਗੀ | ਲਕਸ਼ ਤ3 ਕਦੇ–ਕਦੇ ਰਹੇਗਾ | ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ3 ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਿਕ ਿਫਰ
ਤ9 ਲਕਸ਼ ਖੁੰ ਝ (ਭੁੱ ਲ) ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਿਫਰ ਤ9 ਲਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਈਏ
| ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤ3 ਕਦ9 ਹੋਏਗਾ, ਿਕ ਜਦ9 ਕੰ ਮ ਤ9, ਸਭ ਤ9 ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱ ਕਲੇ ਬੈਠ7
ਹੋਈਏ ਤ3 ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਏਗਾ | ਜਦ ਿਕ ਅਨੁਭਵ ਤ3 ਵੱ ਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ |
ਅਨੁਭਵ, ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਤੀਤੀ | ਪਤੀਤੀ ਮੁੱ ਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ | ਉਹ ਆਧਾਰ
ਬਣਨ ਤ9 ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਤ9 ਬਾਅਦ ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਇਹ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਲਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ9 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ7 ਹੋਈਏ ਅਤੇ
ਿਗਆਤਾ–ਿਦਸ਼ਟਾ ਰਹੇ ਤ3 ਉਦ9 ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱ ਚ ਆ>ਦਾ ਹੈ |

13. ਪਤੱ ਖ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
ਉਲਝਣ) ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਇਸ ‘ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨ’ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹੀ
ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਰੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੇ
ਪਿਰਚੈ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਹੈ |
ਇਹ ਿਗਆਨ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ | ਿਕ>ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਘੰ ਟੇ ਿਵੱ ਚ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ | ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਿਗਆਨ ! ਜੋ ਇੱ ਕ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹ+ ਹੋ ਸਿਕਆ
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ਉਹੀ ਿਗਆਨ ਘੰ ਟੇ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਬੇਿਸਕ (ਬੁਿਨਆਦੀ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਿਫਰ
ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ? ਉਸਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤ3
ਤੁਸ+ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱ ਛੋਗੇ ਤ3 ਮ( ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵ3 | ਇਸ ਲਈ ਅਸ+ ਿਕਹਾ ਕਰਦੇ
ਹ3 ਿਕ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਤੁਸ+ ਿਜਵE–ਿਜਵE ਇੱ ਥੇ ਗੁੱ ਥੀ ਪੁੱ ਛਦੇ ਜਾਉਗੇ,
ਿਤ>–ਿਤ> ਉਹ ਗੁੱ ਥੀ ਅੰ ਦਰ ਖੁੱ ਲਦੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਤ3 ਿਜਸਨੂੰ ਚੁੱ ਭੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤ3 ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਇਹ ਿਧਆਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਨਹ+, ਇਸ ਤਰ?3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰੱ ਖਣਾ ਨਹ+ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਹੀ ਰਹੇਗਾ | ਤ3 ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ? ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ>ਦੇ ਰਿਹਣਾ
ਪਏਗਾ | ਜੋ ਪਾਣੀ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਛੜਿਕਆ ਨਹ+ ਜ3ਦਾ ਇਸ ਲਈ
ਇਹਨ3 ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ>ਦੀ ਹੈ | ਤੁਸ+ ਵਪਾਰ 5ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤ3
ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਹ3, ਏਦ3 ਹੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੈ | ਿਗਆਨ ਲੈ ਆਏ ਤ3 ਿਫਰ ਉਸ 5ਤੇ
ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਤ3 ਬੂਟਾ ਵੱ ਡਾ ਹੋਏਗਾ | ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 5ਤੇ ਵੀ
ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਣਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ–ਕਦੇ ਮਹੀਨ7 ਦੋ ਮਹੀਨ7 ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ
ਿਛੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਛੜਕਦੇ ਹ3 ਨਾ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਨਹ+, ਪਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ?3 ਨਹ+ ਚੱ ਲੇ ਗਾ | ਇਸ ਤਰ?3 ਤ3
ਚੱ ਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਆਹਮਣੇ–ਸਾਹਮਣੇ | ਜਦ9 ਿਗਆਨੀ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹਨ3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ....ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਜ3 ਨਹ+ ? ਿਕੰ ਨ7 ਸਾਲ3 ਤੱ ਕ ਗਏ ਸੀ ?
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਦਸ ਸਾਲ |

29

ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਤ3 ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 5ਥੇ ? ਭਾਸ਼ਾ ! ਇਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦਸ
ਸਾਲ ਕੱ ਢੇ ਤ3 ਇੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ3 ਛੇ ਮਹੀਨ7 ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ3 | ਛੇ ਮਹੀਨ7 ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱ ਛੇ
ਘੁੰ ਮੋਗੇ ਨਾ ਤ3 ਕੰ ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ |

ਿਨਸ਼ਚੈ ਸਟਰ)ਗ ਤ) ਅੰ ਤਰਾਯ ਬੇਕ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹ ਤ3 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਸਟਰ3ਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤ3 ਉਹ ਟੁੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ |
ਅੰ ਦਰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਸਟਰ3ਗ ਹੈ ਜ3 ਿਢੱ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਣਾ ਹੈ |

ਗਾਰੰ ਟੀ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤ3, ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆ>ਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ, ਿਕ ਜੋ ਦੁਕਾਨ
5ਤੇ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ3 ਪੰ ਜ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ | ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਮ( ਿਕਹਾ, ‘ਇੱ ਥੇ ਆਓਗੇ ਉਨ7 ਸਮE ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ+ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ
ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਧਾ ਘੰ ਟਾ ਿਕਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ?ੇ ਰਹੋਗੇ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਏਗਾ |’ ਇੱ ਥੇ ਆਓਗੇ ਤ3 ਜੋਿਖਮਦਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਿਕ>ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ–ਦੇਣਾ
ਨਹ+ ਹੈ | ਭਾਵ ਤੁਸ+ ਇੱ ਥੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ3
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ+ ਹੋਏਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ?3 ਦਾ, ਇੱ ਥੇ ਆਓਗੇ ਤ3 |

ਦਾਦਾ ਦੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੀ ਅਲਿਕਕਤਾ
ੌ
ਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਉਦੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਵੇ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਦੈ
ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼3ਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਬੈਠ7 ਰਿਹਣਾ | ਇਸ ਤਰ?3 ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਿਕਸ–ਿਕਸ ਤਰ?3 ਦੇ ਕਰਮ3 ਦੇ ਉਦੈ
ਆਉਣ, ਉਹ ਿਕਹਾ ਨਹ+ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਜਾਿਗਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹ ਤ3 ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆ>ਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਓਹੀ ਹੈ |
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ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨ7 ਬੈਠੀਏ ਤ3 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸਥੂਲ ਪਿਰਵਰਤਨ
ਹੋਏਗਾ, ਿਫਰ ਸੂਖਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ?3 ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਹ3, ਿਸਰਫ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ
ਇੱ ਥੇ ਪਿਰਚੈ (ਪਿਹਚਾਣ) ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦੋ ਘੰ ਟੇ, ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ, ਪੰ ਜ ਘੰ ਟੇ,
ਿਜੰ ਨਾ ਜਮ?ਾ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਲਾਭ | ਲੋ ਕ ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ?3 ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਿਕ ‘ਸਾਨੂੰ ਤ3 ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ ! ਪਰ ਇਸ ਤਰ?3 ਨਹ+ ਹੈ, ਿਕ>ਿਕ ਅਜੇ
ਤੱ ਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ3 ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹ+ !

ਰਹੋ ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਿਵਸੀਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਮਹਾਤਮਾਵ3 ਨੂੰ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੇ
ਲਈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨ3 ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹੀ ਗਰਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹ+ | ਰਾਤ–ਿਦਨ, ਭਾਵE ਿਕੱ ਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਪਰ ਦਾਦਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਹਨ3 ਦੀ (ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ) ਦੀ ਿਵਸੀਿਨਟੀ (ਿਦਸ਼ਟੀ
ਪਵੇ) ਉਸ ਤਰ?3 ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਇੱ ਥੇ ‘ਸਿਤਸੰ ਗ’ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ7–ਬੈਠ7 ਕਰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਘੱ ਟਦੇ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤ3
ਿਨਰੇ ਕਰਮ3 ਦੇ ਬੋਝ ਵੱ ਧਦੇ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ | 5ਥੇ ਤ3 ਿਨਰੀਆਂ ਉਲਝਣ3 ਹੀ ਹਨ |
ਅਸ+ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 ਿਕ ਿਜੰ ਨਾ ਸਮ3 ਇੱ ਥੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠJਗੇ, ਓਨ7 ਸਮE
ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ–ਧੰ ਧੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ+ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾ–ਜੋਖਾ ਕਰੋਗੇ
ਤ3 ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਤਸੰ ਗ, ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ–ਵੈਸਾ
ਸਿਤਸੰ ਗ ਹੈ ? ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹੇਤੂ ਹੀ ਜੋ ਸਮ3 ਕੱ ਢੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥ9 ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਏਗਾ ? ਿਸਰਫ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤ3 ਕੰ ਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਾ ? ਇਸ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ7 ਭਾਵ ਆਉਣਾ ਇੰ ਝ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹ+ ਜਾਵੇਗਾ |
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ਇਹ ਤ3 ਿਕੰ ਨਾ ਸੁੰ ਦਰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ! ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮE ਿਵੱ ਚ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਦੇ–ਚੱ ਲਦੇ ਜਾਣਾ ਪ(ਦਾ ਸੀ ! ਅਤੇ ਅੱ ਜ ਤ3 ਬੱ ਸ ਜ3 ਟੇਨ ਿਵੱ ਚ
ਬੈਠ7 ਿਕ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! !

ਪਤੱ ਖ ਸਿਤਸੰ ਗ ਉਹ ਸਰਵਸੇਸ਼ਟ
ਇੱ ਥੇ ਬੈਠ7 ਹੋਏ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਫਰ ਵੀ ਅੰ ਦਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ
ਿਕ>ਿਕ ਸਿਤਸੰ ਗ ਹੈ, ਸਿਤ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਗ ! ਇਹ ਸਿਤ ਪਗਟ ਹੋ
ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਤ3 ਉਹਨ3 ਦੇ ਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ7 ਹ3 ! ਇਹ ਅੰ ਤਮ ਪਕਾਰ ਦਾ ਸਿਤਸੰ ਗ
ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ |
ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਾਿਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ>ਿਕ
ਹਾਿਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ (ਿਗਆਨੀ ਨੂੰ) ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਿਗਤੀ ਇੱ ਕਦਮ ਵੱ ਧ ਜ3ਦੀ ਹੈ | ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ
ਸਕੀਏ ਇਸ ਤਰ?3 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ‘ਇਸ’ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦਾ ਸਾਥ ਿਰਹਾ ਤ3 ਕੰ ਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ |
ਕੰ ਮ ਕੱ ਢ ਲੈ ਣਾ ਭਾਵ ਕੀ ? ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨ7 ਿਜਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ | ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ
ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਹਮਣੇ–ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈ ਣਾ, ਪਤੱ ਖ ਦਾ ਸਿਤਸੰ ਗ | ਨਾ
ਹੋ ਸਕੇ ਤ3 ਓਨਾ ਖੇਦ ਰੱ ਖਣਾ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ! ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਉਹਨ3 ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ7 ਰਿਹਣਾ |

14. ਦਾਦਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
ਆਪਤਵਾਣੀ, ਿਕਵ0 ਿਕਿਰਆਕਾਰੀ !
ਇਹ ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਦੇ ਪਿਰਆਇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੜ?ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਆਇ ਬਦਲਦੇ ਜ3ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਵE–
ਉਵE ਅਨੰਦ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ਇਹ ਵੀਤਰਾਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ | ਰਾਗ–ਦਵੇਸ਼
ਰਿਹਤ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤ3 ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਹ+ ਤ3 ਕੰ ਮ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ | ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ
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ਵੀਤਰਾਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ | ਤ3 ‘ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ’
ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਵੀਤਰਾਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ
ਨਹੀ ਹੈ |

ਪਤੱ ਖ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ)
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਦਾਦਾ, ਜੇ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੀਏ, ਤ3 ਿਕਤਾਬ3 ਿਕੰ ਨੀ
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਸਭ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇੱ ਥ9 ਤੱ ਕ ਿਕ ਦਾਦਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼,
ਦਾਦਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ (ਪੁਸਤਕ ਦੇ), ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਾਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼3 ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਰ ਪਤੱ ਖ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਉਹ ਤ3, ਜੇ ਅੰ ਤਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ ਤ3 ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤ3 ਿਜਸ ਸਮE ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ | ‘ਦਾਦਾ’ ਨਾ ਹੋਣ ਤ3 ਕੀ
ਕਰੋਗੇ ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ?ਨਾ | ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ?
ਨਹ+ ਤ3 ਅੱ ਖ3 ਬੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ ਤੁਰੰਤ ਦਾਦਾ ਜੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ |

15. ਪੰ ਜ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਜਗਤ ਿਨਰਦੋਸ਼
‘ਸਵਰੂਪ ਿਗਆਨ’ ਿਬਨ3 ਤ3 ਭੁੱ ਲ ਿਦੱ ਖਦੀ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ‘ਮ( ਹੀ ਚੰ ਦੂ
ਭਾਈ ਹ3 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹ+ ਹੈ, ਮ( ਤ3 ਿਸਆਣਾ–ਸਮਝਦਾਰ ਹ3,’ ਇਸ
ਤਰ?3 ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਵਰੂਪ ਿਗਆਨ’ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ9 ਬਾਅਦ ਤੁਸ+ ਪੱ ਖਪਾਤ ਰਿਹਤ
ਹੋਏ, ਮਨ–ਵਚਨ–ਕਾਇਆ 5ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨਹ+ ਿਰਹਾ | ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀਆਂ
ਭੁੱ ਲ3, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਦਖਦੀਆਂ ਹਨ |
ਿਜਸਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਲ ਿਦਖੇਗੀ,
ਿਜੱ ਥੇ–ਿਜੱ ਥੇ ਹੋਵੇ 5ਥੇ ਿਦਖੇ, ਨਹ+ ਹੋਵੇ 5ਥੇ ਨਾ ਿਦਖੇ, ਉਹ ਖੁਦ ‘ਪਮਾਤਮਾ ਸਵਰੂਪ’ ਹੋ
ਿਗਆ ! ‘ਮ( ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਨਹ+, ਮ( ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਹ3’ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਹੀ
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ਪੱ ਖਪਾਤ ਰਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ3 | ਿਕਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਦਖੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼
ਿਦੱ ਖਣ, ਤ3 ਹੀ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ | ਜਦ9 ਤ9 ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਣ
ਲੱਗਣ, ਉਦ9 ਤ9 ਸਾਡਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ‘ਿਗਆਨ’ ਪਿਰਣਿਮਤ (ਵਰਤਣ ਿਵੱ ਚ) ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਜਦ9 ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣ, ਉਦ9 ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਦਖਦੇ ਨਹ+
ਹਨ | ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਣ ਤ3 ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹ+, 5ਥੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼
ਦੇਈਏ ? ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਿਨਕਲਣਗੇ ਨਹ+, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਹੰ ਕਾਰ
ਜੜ? ਤ9 ਖਤਮ ਨਹ+ ਹੋਏਗਾ | ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਹੰ ਕਾਰ ਿਨਰਮੂਲ (ਜੜ? ਤ9 ਖਤਮ) ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਦੋਸ਼ ਧੋਣੇ ਹਨ |
ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਿਦਖਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤ3,
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ | ਸਾਡੇ ਿਹਸਾਬ ਤ9 ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ | ਇੰ ਨ7 ਥੌੜੇ ਿਵਚ
ਸਮਝ ਜਾਓ ਨਾ, ਤ3 ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰ ਮ ਆਵੇਗਾ |

ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਵਧੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਦਸ਼ਟੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਜਗਤ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਆਏਗੀ, ਤ3 ਇਹ
ਪਜ਼ਲ ਸੌਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਮ( ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਉਜਾਲਾ ਦੇਵ3ਗਾ ਅਤੇ ਇੰ ਨ7 ਪਾਪ ਧੋ
ਦੇਵ3ਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਦਾ ਜਾਏ | ਅਤੇ
ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਦੇਵ3ਗਾ | ਉਹਨ3 ਪੰ ਜ ਆਿਗਆਵ3 ਿਵਚ ਰਹੋਗੇ ਤ3 ਜੋ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰੈਕਚਰ (ਖੰ ਿਡਤ) ਨਹ+ ਹੋਣ
ਦੇਣਗੀਆਂ |

ਉਦ3 ਤ3 ਹੋਇਆ ਸਮਿਕਤ !
ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਣ, ਉਦ9 ਤ9 ਹੀ ਸਮਿਕਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ?3 ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਖੁਦ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਿਦਖੇ, ਉਦ9 ਤ9 ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਖੁਦ ਜਾਿਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਨਹ+ ਤ3 ਸਭ ਨ+ਦ ਿਵਚ
ਹੀ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜ3 ਨਹ+ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ+ ਕਰਨੀ
ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਿਗਤੀ ਦੀ ਹੈ | ਜਾਿਗਤੀ ਹੋਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਨਵE ਦੋਸ਼ ਖੜ?ੇ
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ਨਹ+ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਕਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ | ਸਾਨੂੰ ਉਹਨ3
ਦੋਸ਼3 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ?3 ਦੋਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ |

ਿਜੰ ਨ? ਦੋਸ਼, ਓਨ? ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਪਤੀਕਮਣ
‘ਅਨੰਤ ਦੋਸ਼3 ਦਾ ਿਪਟਾਰਾ ਹੈ | ਤ3 ਓਨ7 ਹੀ ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨ7 ਪੈਣਗੇ | ਿਜੰ ਨ7 ਦੋਸ਼
ਭਰ ਕੇ ਿਲਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਖਣਗੇ | ਿਗਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਤ9 ਬਾਅਦ
ਦੋਸ਼ ਿਦੱ ਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਹ+ ਤ3 ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹ+ ਿਦੱ ਖਦੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਨ3 ਅਿਗਆਨਤਾ
| ਖੁਦ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹ+ ਿਦੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ3 ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤ3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ
ਲਈਏ | ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਮਿਥਆਤਵ (ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ)'

ਿਦਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਦੇ ਪਤੀ…
ਇਹ ਿਗਆਨ ਲੈ ਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਅੰ ਦਰ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰ ਆਉਣ, ਤ3 ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ,
ਚੰ ਗੇ ਿਵਚਾਰ ਆਉਣ, ਉਹਨ3 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ | ਚੰ ਗੇ 5ਤੇ ਰਾਗ ਨਹ+ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਉਤੇ
ਦਵੇਸ਼ ਨਹ+ | ਚੰ ਗਾ–ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਸੱ ਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱ ਚ ਨਹ+ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਿਗਆਨੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ? ਸਾਰੇ ਜਗਤ
ਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ | ਿਕ>ਿਕ ਇਹ ਸਭ ‘ਿਡਸਚਾਰਜ’ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਉਸ
ਿਵਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ? ਕੱ ਢੇ, ਉਹ ‘ਿਡਸਚਾਰਜ’ | ‘ਬਾੱਸ’ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪਾਵੇ, ਤ3 ਉਹ ਵੀ ‘ਿਡਸਚਾਰਜ’ ਹੀ ਹੈ | ਬਾੱਸ ਤ3 ਿਨਿਮਤ ਹੈ | ਜਗਤ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹ+ ਹੈ | ਜੋ ਦੋਸ਼ ਿਦਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ
‘ਬਲੰਡਰਜ਼’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਕਾਇਮ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਪੁੱ ਠਾ
ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਬੰ ਿਨਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ |

******
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ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ
ਪਚਾਓ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ
‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ ਏਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਸ+ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਧਾਰ
ਲਵੋਗੇ ਤ3 ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼3ਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਕਿਲਯੁਗ
ਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹ+ ਹੋਏ ਨਾ, ਤ3 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ !
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਏ ਤ3 ਹਰਜ਼ ਨਹ+ ਪਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਤ3 ਆਉਣਾ
ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ‘ਿਡਸਐਡਜਸਟ’ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸ+ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰ ਦੇ
ਰਹੋਗੇ ਤ3 ਸੰ ਸਾਰ–ਸਾਗਰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ | ਿਜਸਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਹੋਣਾ ਆ ਿਗਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਹੀ ਨਹ+ ਰਿਹੰ ਦਾ | ‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ ! ਹਰੇਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤ9 ਵੱ ਡਾ ਧਰਮ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤ3
ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਪਿਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਿਬਨ3 ਿਕਵE ਚਲੇ ਗਾ ?
ਇਹ ਆਈਸਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ+ ਕਿਹੰ ਦੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤ9 ਦੂਰ ਰਹੋ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ+
ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਨਾ ਖਾਓ | ਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ ਤ3 ਉਸ 5ਤੇ ਿਚੜਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ |
ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਤ3 ਯੁੱ ਗ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਤ3 ਜ਼ਮਾਨ7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱ ਲਣਗੇ |
ਅਸ+ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ3 ਿਕ ਜ਼ਮਾਨ7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਓ | ਲੜਕਾ ਨਵ+
ਟੋਪੀ ਪਿਹਨ ਕੇ ਆਵੇ, ਤ3 ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣਾ ਿਕ, ‘ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਕੱ ਥ9 ਿਲਆਇਆ ?’
ਉਸਦੀ ਬਜਾਇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿਕ, ‘ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਟੋਪੀ ਿਕੱ ਥ9 ਿਲਆਇਆ ? ਿਕੰ ਨ7
ਦੀ ਿਲਆਇਆ ? ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਿਮਲੀ ?’ ਇਸ ਤਰ?3 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ |
ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਖੋ | ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ ਿਕ, ‘ਇਹ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਹੈ |’ ਪਰ ਿਫਰ ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਲੈ ਿਲਆ ਤ3
ਿਫਰ ਇੰ ਨੀ ਮੁਲਾਇਮ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਿਕ ਗੱ ਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱ ਛੋ | ਪੰ ਜ ਇੰ ਦਰੀ ਿਗਆਨ
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ਅਸੁਿਵਧਾ ਿਦਖਾ>ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦਖਾ>ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ
ਆਤਮਾ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ |
ਇਹ ਤ3, ਚੰ ਗਾ–ਮਾੜਾ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ>ਦੇ ਹਨ | ਸਾਨੂੰ ਤ3 ਦੋਹ3 ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੰ ਗਾ’ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ‘ਬੁਰਾ’ ਹੋ ਿਗਆ | ਤ3
ਿਫਰ ਉਹ ਸਤਾ>ਦਾ ਹੈ | ਕੋਈ ਸੱ ਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋ ਜਾਓ | ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ‘ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱ ਚ ਅਕਲ ਨਹ+ ਹੈ |’ ਤ3 ਅਸ+ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵ3ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਹ3ਗੇ ਿਕ ‘ਉਹ ਤ3 ਪਿਹਲ3 ਤ9 ਹੀ ਨਹ+ ਸੀ | ਅੱ ਜ ਤੂੰ ਿਕੱ ਥ9 ਲੱਭਣ ਆਇਆਂ ਹ( ? ਤੈਨੰ ੂ
ਤ3 ਅੱ ਜ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ, ਪਰ ਮ( ਤ3 ਇਹ ਬਚਪਨ ਤ9 ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ3 |’ ਜੇ ਇਸ ਤਰ?3
ਕਹੋਗੇ ਤ3 ਝਗੜਾ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ? ਿਫਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਲੱਭਣ ਆਵੇਗਾ ਹੀ
ਨਹ+ |

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮ-ਟ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਬੁੜ–ਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ,
‘ਏਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ?3 ਨਹ+ ਚੱ ਲੇ ਗਾ |’ ਅਤੇ ਪੁੱ ਠਾ–ਿਸੱ ਧਾ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ... ਉਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਘੁੰ ਮ ਜਾਏ, ਤ3 ਤੁਸ+ ਕਿਹਣਾ ਿਕ, ‘ਹ3, ਤੇਰੀ ਗੱ ਲ ਠੀਕ
ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹE ਤ3 ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵ3 ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤ3 ਅੰ ਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ3 |’ ਤ3 ਉਹ
ਕਹੇਗੀ, ‘ਨਹ+, ਵਾਪਸ ਨਹ+ ਜਾਣਾ | ਇੱ ਥੇ ਸP ਜਾਵੋ ਚੁੱ ਪਚਾਪ |’ ਤੇ ਿਫਰ ਪੁੱ ਛੋ, ‘ਤੂੰ ਕਹE
ਤ3 ਖਾ ਲਵ3, ਨਹ+ ਤ3 ਸP ਜਾਵ3 |’ ਤ3 ਉਹ ਕਹੇਗੀ, ‘ਨਹ+, ਖਾ ਲਓ |’ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰ ਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ | ਅਰਥਾਤ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ | ਿਫਰ
ਸਵੇਰੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਧਮਕਾਇਆ ਤ3 ਿਫਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਮੂੰ ਹ
ਫੁਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਉਹੀ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ |

ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਐਡਜਸਟਮ-ਟ
ਿਵਹਾਰ ਿਨਭਾਇਆ ਿਕਸਨੂੰ ਕਹ3ਗੇ ਿਕ ਜੋ ‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ ਹੋਇਆ !
ਹੁਣ ਿਡਵੈਲਪਮ(ਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਹੈ | ਮਤਭੇਦ ਨਹ+ ਹੋਣ ਦੇਣਾ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
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ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਮ( ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ ! ਕੜੀ ਖੱ ਟੀ ਬਣੀ ਤ3 ਸਮਝ
ਲੈ ਣਾ ਿਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨ7 ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਲੈ ਣ ਨੂੰ, ਿਕਹਾ ਹੈ | ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਕੜੀ ਖਾ
ਲੈ ਣਾ | ਹ3, ਅਚਾਰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤ3 ਿਫਰ ਮੰ ਗਵਾ ਲੈ ਣਾ ਿਕ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਆਓ |
ਪਰ ਝਗੜਾ ਨਹ+, ਘਰ ਿਵਚ ਝਗੜਾ ਨਹ+ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਖੁਦ ਿਕਸੇ ਜਗ?ਾ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਓ, ਤ3 5ਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਕਰ ਲਓ, ਤ3 ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਸੁੰ ਦਰ
ਲੱਗੇਗਾ |

ਨਹA ਚੰ ਗਾ ਲੱਗੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਨਭਾਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਿਡਸਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਆਉਣ, ਉਹਨ3 ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾ | ਦੈਿਨਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਜੇ ਸੱ ਸ–ਨੂੰਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜ3 ਦਰਾਣੀ–ਜੇਠਾਣੀ
ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਡਸਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤ3 ਿਜਸਨ7 ਇਸ ਸੰ ਸਾਰੀ ਚੱ ਕਰ ਿਵੱ ਚ9 ਛੁੱ ਟਣਾ
ਹੋਵੇ, ਤ3 ਉਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਿਵੱ ਚ9 ਜੇ ਕੋਈ ਇੱ ਕ
ਿਵਅਕਤੀ, ਦਰਾਰ ਪਾਵੇ, ਤ3 ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਹੀ ਸਬੰ ਧ ਿਨਭੇਗਾ ਅਤੇ
ਸ਼3ਤੀ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਿਰਲੇ ਿਟਵ ਸੱ ਚ ਿਵੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਿਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ+ ਹੈ | ‘ਇਨਸਾਨ’ ਤ3 ਕਣ
ੌ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ
ਹੋਵੇ |

ਸੁਧਾਰੀਏ ਜ) ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ?
ਹਰ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਅਸ+ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤ3 ਿਕੰ ਨਾ
ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ! ਅਸ+ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ, ‘ਭਰਾਵਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ
ਿਸੱ ਧਾ ਕਰ ਿਦਓ | ਓਏ, ਉਸਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਕਰਨ ਜਾਵEਗਾ, ਤ3 ਤੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਵEਗਾ |’ ਇਸ
ਲਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਕਰਨ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਿਜਵE ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹਣਾ |
ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼3 ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤ3 ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਇਹ ਤ3 ਇੱ ਕ ਜਨਮ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕੱ ਥੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੇ | ਦੋਹ3 ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮ3 (ਮਰਣ ਕਾਲ)
ਅਲੱਗ, ਦੋਹ3 ਦੇ ਕਰਮ ਅਲੱਗ ! ਕੁਝ ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਨਹ+–ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹ+ ! ਇੱ ਥ9 ਉਹ ਿਕਸਦੇ
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5ਥੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਿਠਕਾਣਾ ? ਤੁਸ+ ਉਸਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਵੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ !
ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤ3 ਤੁਸ+ ਉਸਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਕਰੇ |
ਿਜਵE ਦਾ ਵੀ ਿਮਿਲਆ, ਓਹੀ ਸੋਨ7 ਵਰਗਾ | ਪਿਕਤੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸੱ ਧੀ ਨਹ+ ਹੋ
ਸਕਦੀ | ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਪੂੰ ਛ ਟੇਢੀ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ+ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਚੱ ਲੋ | ਿਜਵE ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ?3 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ !

ਟੇਿਢਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਓ
ਿਵਹਾਰ ਤ3 ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹ3ਗੇ ਿਕ, ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ3 ਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕਿਹਣ
ਿਕ ‘ਸਾਿਰਆਂ ਘਰ3 ਿਵੱ ਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਝਗੜਾ ਨਹ+ ਹੈ |’
ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ, 5ਥੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ | ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ,
5ਥੇ ਤ3 ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ | ਪਤੀਕੂਲ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤ3 ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ | ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ
ਿਕ> ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ? ਿਜੰ ਨ7 ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਲਵੋਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕਤੀਆਂ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਸਹੀ ਸਮਝ ਤ3 ਉਦ9 ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦ9
ਸਾਰੀ ਉਲਟੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ |
ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ3 ਹਰ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਟੇਢੇ,
ਕਠJਰ, ਗਰਮ ਿਮਜ਼ਾਜ਼ ਲੋ ਕ3 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਤ3
ਕੰ ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ | ਭੜਕੋਗੇ, ਤ3 ਨਹ+ ਚੱ ਲੇ ਗਾ | ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ‘ਿਫਟ’
ਨਹ+ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸ+ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ‘ਿਫਟ’ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤ3 ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ
‘ਿਫਟ’ ਕਰਨ ਗਏ ਤ3 ਦੁਨੀਆਂ ਟੇਢੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ !
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਦ9 ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਟੇUਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਖਰੇ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਨ7 ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹ+
ਮਨਾਵ3ਗੇ ਤ3 ਉਹ ਬੈਗ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱ ਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ !
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ? ਨਹA, ‘ਐਡਜਸਟ’
ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤੁਸ+ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤ9 ਦੇਰ
ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਓ ਤ3 ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ ? ‘ਥੋੜਾ–ਬਹੁਤ ਤ3 ਸਮE ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ?’ ਤ3 ਅਸ+ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤ3 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ?
ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ?3 ਮਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਿਕ> ਆਇਆ ? ਿਕ>ਿਕ ਪਿਹਲ3 ਬਹੁਤ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ3 ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਉਸਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ | ਉਸ ਸਮE ਸੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਆਇਆ ਸੀ, ਤ3 ਿਸ਼ਕਾਇਤ3 ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ3 ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਸੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਨਹ+ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ3 ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਪਲੱਸ–ਮਾਇਨਸ’ ਕਰ
ਿਦਓ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾਲ? ਕੱ ਢ ਿਗਆ, ਉਸਨੂੰ ਜਮ?ਾ ਕਰ ਲੈ ਣਾ | ਫਿਰਆਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ
ਨਹ+ ਹੈ !
ਘਰ ਿਵਚ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੋਵE ਿਨਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤ3
ਦੋਹ3 ਦਾ ਹੱ ਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖੱ ਚੋਤਾਣ ਕਰੇ ਤ3 ਅਸ+ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋ
ਜਾਈਏ ਤ3 ਹੱ ਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇ ‘ਐਡਜਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ ਨਹ+ ਹੋਏ ਤ3 ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ
ਹੋ ਜਾਓਗੇ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਚੜਾ>ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਜ?ਾ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹਨ |
ਿਜਸ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤ9 ‘ਮੋਕਸ਼’ ਦੇ ਵਲ
ਮੁੜ ਿਗਆ | ‘ਐਡਜਸਟਮ(ਟ’ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਗਆਨ | ਿਜਹੜਾ ‘ਐਡਜਸਟਮ(ਟ’
ਿਸੱ ਖ ਿਗਆ, ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ |
ਕੁਝ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ3 ਉਹਨ3 ਦੋਨ3 ਦਾ ਮੇਲ ਿਕਵE ਹੋਵੇਗਾ ? ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ(ਬਰ ਇਕੱ ਠ7 ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਤ3 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਨਕਲੇ ਿਕ, ‘ਤੁਸ+ ਘੱ ਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ’, ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ?3 ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਤੁਸ+ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਤ3 ਤੁਸ+ ਥੱ ਕ ਜਾਵੋਗੇ |
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ਿਕ>ਿਕ ਉਹ ਤ3 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸ+ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਗੇ ਤ3
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱ ਖ3 ਨਹ+ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ?3 ਪਮਾਿਣਤ ਹੋ ਿਗਆ ਨਾ !
ਅਸ+ ਪਿਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣਦੇ ਹ3, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ+ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤ3 ਵੀ ਮ(
ਟਕਰਾਉਣ ਨਹ+ ਦੇਵ3ਗਾ, ਮ( ਿਖਸਕ ਜਾਵ3ਗਾ | ਨਹ+ ਤ3 ਦੋਨ3 ਦਾ ਐਕਸੀਡ(ਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨ3 ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਗੇ | ਿਕਸੇ ਦਾ ਬੰ ਪਰ ਟੁੱ ਟ ਜਾਏ ਤ3
ਅੰ ਦਰ ਬੈਠ7 ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ? ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤ3 ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ !
ਇਸ ਲਈ ਪਿਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣੋ | ਘਰ ਿਵਚ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਤੀਆਂ (ਸੁਭਾਅ)
ਪਿਹਚਾਣ ਲੈ ਣੀਆਂ ਹਨ |
ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਕੀ ਰੋਜ਼–ਰੋਜ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਤ3 ਜਦ9 ਆਪਣੇ ਕਰਮ3 ਦਾ ਉਦੈ
ਹੋਵੇ, ਉਦ9 ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮE ਸਾਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਤਨੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤ3 ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹੋਟਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਿਖਲਾ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ | ਹੁਣ ਤੰ ਤ (ਮਨ–ਮੁਟਾਵ) ਨਹ+ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈ ਣਾ | ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੰ ਯੋਗ ਹੈ,
ਭਗਵਾਨ ਨ7 ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਧੱ ਕਾ ਮਾਰEਗਾ ਤ3 ਉਹ ਧੱ ਕਾ ਤੈਨੰ ੂ ਲੱਗੇਗਾ | ਇਸ
ਲਈ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾ>ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼3 ਰੱ ਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤ3 ਵੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ9 ਦੋ
ਚੀਜ਼3 ਖਾ ਲ( ਦੇ ਹ3 |
ਿਜਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਨਹ+ ਆਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਿਕਵE ਕਹ3ਗੇ ? ਜੋ
ਸੰ ਯੋਗ3 ਦੇ ਵੱ ਸ ਹੋ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੰ ਝਟ ਨਹ+ ਹੋਵੇਗਾ |
(ਸੰ ਯੋਗ3 ਦਾ) ਫ਼ਇਦਾ ਲੈ ਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਓ | ਇਹ ਤ3 ਫ਼ਇਦਾ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹ+, ਅਤੇ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੱ ਖਰਾ |
ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਪੰ ਸੀਪਲ (ਿਸਧ3ਤ) ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਿਫਰ ਵੀ ਸੰ ਯੋਗ3 ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੰ ਯੋਗ3 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ | ਜੇ ਹਰੇਕ ਸੰ ਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਐਡਜਸਟਮ(ਟ ਲੈ ਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤ3 ਠ7ਠ
(ਿਸੱ ਧਾ) ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਹੈ |
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ਿਡਸਐਡਜਸਟਮ-ਟ, ਇਹੀ ਮੂਰਖਤਾ
ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ਭੁੱ ਲ ਸੁਧਰੇ ਤ3
‘ਐਡਜਸਟ’ ਹੋ ਸਕEਗਾ | ਵੀਤਰਾਗ3 ਦੀ ਗੱ ਲ ‘ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਡਜਸਟਮ(ਟ’ ਦੀ ਹੈ |
‘ਿਡਸਐਡਜਸਟਮ(ਟ’ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ | ‘ਐਡਜਸਟਮ(ਟ’ ਨੂੰ ਅਸ+ ਿਨਆਂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ3 |
ਆਗਰਹ–ਦੁਰਾਗਰਹ, ਉਹ ਕੋਈ ਿਨਆਂ (ਇਨਸਾਫ਼) ਨਹ+ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ |
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤ9 ਿਡਸਐਡਜਸਟ ਨਹ+ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਤੇ ਇਹਨ3
ਲੋ ਕ3 ਤ9 ਤ3 ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮ(ਬਰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ
ਆਵੇਗਾ ਜ3 ਨਹ+ ਆਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤਰ?3 ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਿਕ ਨਹ+ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਅਸ+ ਿਜਸ
ਤਰ?3 ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹ3 ਉਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਤ3 ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜ3ਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਿਨਯਮ
ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਤੁਸ+ ਦੇਖੋਗੇ ਓਨਾ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਸ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਸੱ ਖਣਾ ਨਹ+ ਪ(ਦਾ |
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਵE ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਤ3 ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹ+ ਹੈ | ਕੰ ਮ–ਧੰ ਧਾ
ਕਰਨਾ ਘੱ ਟ ਆ>ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ3 ਹਰਜ਼ ਨਹ+ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
| ਅਰਥਾਤ, ਵਸਤੂ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਿਸੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਨਹ+ ਆਇਆ ਤ3 ਮਾਿਰਆ ਜਾਵEਗਾ | ਇਸ ਲਈ ‘ਐਡਜਸਟ
ਐਵਰੀਵੇਅਰ’ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕੱ ਢ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

******
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ਟਕਰਾਓ ਟਾਲੋ
ਨਾ ਆਓ ਟਕਰਾਓ ਿਵੱ ਚ
‘ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਟਾਲਣਾ’ | ਸਾਡੇ ਇਸ
ਵਾਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤ3 ਠ7ਠ ਮੋਕਸ਼ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੋਗੇ | ਸਾਡਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ,
ਿਜ> ਦਾ ਿਤ>, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲੇ ਉਤਾਰ ਲਵੇ, ਤ3 ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ,
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਤ3 ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ
ਹੋਵੇਗੀ ! ਅੰ ਦਰ ਏਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਿਕਵE ਦਾ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਕਰਨ
ਆਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ+ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹ3 |
ਜੇ ਭੁੱ ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸ+ ਿਕਸੇ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਿਵੱ ਚ ਆ ਗਏ ਤ3 ਉਸਦਾ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢ ਲੈ ਣਾ
| ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਕਰਾਓ ਿਵੱ ਚ9 ਰਗੜ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਗਆੜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਬਗੈਰ
ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ |

ਟੈਿਫ਼ਕ ਦੇ ਲਾੱਅ ਨਾਲ ਟਲਣ ਟਕਰਾਓ
ਹਰੇਕ ਟਕਰਾਓ ਿਵੱ ਚ ਹਮੇਸ਼3 ਦੋਨ3 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਤੁਸ+ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਦੁੱ ਖ ਪਹੁੰ ਚਾਉਗੇ ਤ3 ਨਾਲ–ਨਾਲ, ਓਦ3 ਹੀ, ਉਸੀ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਬਨ3
ਰਹੇਗਾ ਨਹ+ | ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਮ( ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਡ ਉਤੇ
ਟੈਿਫ਼ਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਿਕ ਟਕਰਾਓਗੇ ਤ3 ਤੁਸ+ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਜ਼ੋਿਖਮ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਨਹ+ | ਇਸੇ ਤਰ?3 ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮ3
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਉਣਾ ਨਹ+ |
ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੜਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੰ ਬ ਦੇ ਗੋਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ,
ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟਕਰਾਓ ਟਾਲਣਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 5ਤੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ3 ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 5ਤੇ ਿਪਆ ਹੈ | ਉਦ9 ਸਾਨੂੰ ਿਖਸਕ ਜਾਣਾ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਭ ਟਕਰਾਓ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਿਜਵE–ਿਜਵE ਸਮਝਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਓਦ3–ਓਦ3
ਟਕਰਾਓ ਟਲਦੇ ਜਾਣਗੇ | ਟਕਰਾਓ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨ7, ‘ਵੈਰ
ਤ9 ਬਿਣਆ ਹੈ’, ਇਸ ਤਰ?3 ਿਕਹਾ ਹੈ | ਹਰ ਇੱ ਕ ਮਨੁੱਖ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵੈਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ |
ਹਦ ਤ9 ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤ3 ਵੈਰ ਰੱ ਖੇ ਿਬਨ3 ਰਹੇਗਾ ਨਹ+ | ਿਕ>ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਆਤਮਾ ਹੈ | ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਹੈ | ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਇਸ

ਪੁਦਗਲ (ਸ਼ਰੀਰ) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ?ਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਰੱ ਖੇ ਬਗੈਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ
ਉਹ ਉਸਦਾ ਵੈਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਿਪਸ |
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ, ਤ3 ਉਸਦੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਵੀ ਬੋਲ3 ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾਓ
ਨਹ+ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ?ਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੜਚਨ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਬੋਲਣਾ ਵੱ ਡੇ ਤ9 ਵੱ ਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ |

ਸਿਹਣਾ ? ਨਹA, ਸੋਿਲਊਸ਼ਨ ਿਲਆਓ
ਟਕਰਾਓ ਟਾਲਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਸਿਹਣ ਕਰੋਗੇ ਤ3 ਿਕੰ ਨਾ
ਕਰੋਗੇ ? ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਸਪਿਰੰ ਗ’ ਦਬਾਉਣਾ, ਉਹ ਦੋਵE ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਹਨ |
‘ਸਪਿਰੰ ਗ ਦੱ ਬੀ ਹੋਈ ਿਕੰ ਨ7 ਿਦਨ ਰਹੇਗੀ’ ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਤ3 ਿਸੱ ਖਣਾ ਹੀ
ਨਹ+ | ਸੋਿਲਊਸ਼ਨ ਿਲਆਉਣਾ ਿਸੱ ਖੋ | ਅਿਗਆਨ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਤ3 ਸਿਹਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ | ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ‘ਸਪਿਰੰ ਗ’ ਉਛਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਿਖਲਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ |
ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਿਹਸਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ+ ਚੱ ਲਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਬਹੀਖਾਤੇ ਦਾ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥ9 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸ+ ਇਸ ਤਰ?3 ਮੰ ਨਦੇ ਹ3 ਿਕ ਇਸਨ7 ਨਵ3 ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਵ3
ਮਾਲ ਕੋਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹ+, ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਆ>ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਜੋ ਆਇਆ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਉਦੈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤ3 ਿਨਿਮਤ ਹੈ |
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ਟਕਰਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਨਾਲ
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਨਹ+ ਹੈ ! ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤ3 ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਹੀ | ‘ਤੁਸ+ ਿਕ> ਟਕਰਾਏ’ ?
ਤ3 ਕਹ3ਗੇ, ‘ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਟਕਰਾਇਆ ਇਸ ਲਈ’ ! ਤ3 ਤੁਸ+ ਵੀ ਅੰ ਨ?7 ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ
ਅੰ ਨ?ਾ ਹੋ ਿਗਆ |
ਟਕਰਾਓ ਹੋਇਆ ਤ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮ( ਕੀ ਕਿਹ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਿਗਆ’ ? ਖੁਦ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤ3 ਹੱ ਲ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ | ਿਫਰ ਪਜ਼ਲ ਸੌਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਨਹ+ ਤ3 ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਅਸ+ ‘ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਭਣ ਜਾਵ3ਗੇ ਤ3 ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਸੌਲਵ ਨਹ+ ਹੋਵੇਗਾ | ‘ਆਪਣੀ ਹੀ
ਭੁੱ ਲ ਹੈ’ ਇਸ ਤਰ?3 ਮੰ ਨJਗੇ ਤ3 ਹੀ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਆਵੇਗਾ | ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ
ਨਹ+ ਹੈ | ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਤ3 ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ |
ਜੇ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਪੱ ਥਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਿਨਕਲ ਆਵੇ, ਤ3 ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ?
ਗੁੱ ਸਾ ਕਰੋਗੇ | ਅਤੇ ਤੁਸ+ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜ 5ਤ9 ਇੱ ਕ ਪੱ ਥਰ ਿਡੱ ਿਗਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਿਗਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਿਨਕਿਲਆ, ਤ3 ਿਫਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ? ਗੁੱ ਸਾ ਕਰੋਗੇ ? ਨਹ+ |
ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਤ9 ਿਡੱ ਿਗਆ ਹੈ | ਅਤੇ 5ਥੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੱ ਥਰ ਮਾਰਨ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਥ9 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ! ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਾੜ ਤ9 ਿਡਿਗਆ
ਤ3, ਿਕਸ ਨ7 ਸੁੱ ਿਟਆ ?

ਸਾਇੰਸ, ਸਮਝਣ ਵਰਗਾ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਸਾਨੂੰ ਕਲੇ ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤ9 ਆ ਕੇ ਲੜਨ
ਲੱਗੇ, ਤ3 ਕੀ ਕਰੀਏ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਇਸ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜੇਗਾ ਤ3 ਿਕੰ ਨ7 ਸਮE ਤੱ ਕ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ? ਜੇ
ਇਸ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਕਦੇ ਿਸਰ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ, ਤ3 ਤੁਸ+ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ? ਿਸਰ
ਟਕਰਾਇਆ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੰ ਧ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ? ਇਸੇ
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ਤਰ?3 ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਲੇ ਸ਼ ਕਰਾ>ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰ ਧ3 ਹਨ ! ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੰ ਧ3
ਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ+ ਹੈ |
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰ ਧ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰ?3 ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਲਈ ਹੈ | ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਨਿਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਤ3 ਛੱ ਡੇਗਾ ਨਹ+, ਉਸ ਤ9
ਬੱ ਚ ਨਹ+ ਸਕਦੇ | ਬੇਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਜਦਿਕ ਉਸਦੇ ਹੱ ਥ
ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਤਾ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ+ ਵੀ ਕੰ ਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ! ਤੁਸ+ ਘਰਵਾਲੀ
ਨੂੰ ਿਝੜਕਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਜਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ7 ਹਨ, ਉਹ ਨJਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਿਝੜਕਦਾ ਹੈ | ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਝੜਕੇ, ਤ3 ਤੁਸ+ ਕੰ ਧ ਵਰਗੇ
ਬਣ ਜਾਓ ਤ3 ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਬੈਠ7 ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਹੈਲਪ’ ਕਰਨਗੇ |
ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੋਵE ਗੱ ਲ3 ਇੱ ਕ
ਸਮਾਨ ਹਨ | ਇਹਨ3 ਦੋਹ3 ਿਵੱ ਚ ਭੇਦ ਨਹ+ ਹੈ | ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਜੋ ਟਕਰਾ>ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ
ਿਦੱ ਖਣ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾ>ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱ ਖਣ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਖਦਾ ਨਹ+ ਹੈ, ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹ+ ਿਮਲਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਕੋਧ–ਮਾਨ–ਮਾਇਆ–ਲੋ ਭ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਨਾ ਿਦੱ ਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਤ3 ਇਸ ਤਰ?3 ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ !
ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ! ਕੰ ਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ? ਤ3 ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਸਭ ਕੰ ਧ3 ਹੀ ਹਨ | ਕੰ ਧ ਟਕਰਾਵੇ, ਤ3 ਤੁਸ+ ਉਸ ਨਾਲ ਖਰੀ–ਖੋਟੀ ਕਰਨ ਨਹ+ ਜ3ਦੇ
ਨਾ ? ਿਕ ‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ’ ਇਸ ਤਰ?3 ਲੜਨ ਦੀ ਝੰ ਜਟ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ+ ਨਹ+ ਪ(ਦੇ ਨਾ ?
ਉਸੇ ਤਰ?3 ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਕੰ ਧ ਦੀ ਤਰ?3 ਹੀ ਹਨ | ਉਸ ਤ9 ਸਹੀ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ |

ਟਕਰਾਓ, ਉਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ
ਟਕਰਾਓ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ਅਿਗਆਨਤਾ | ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਮਤਭੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰਬਲਤਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ | ਲੋ ਕ ਗਲਤ ਨਹ+ ਹਨ,
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ਮਤਭੇਦ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ | ਲੋ ਕ3 ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਉਹ ਜਾਣ–ਬੁੱ ਝ
ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤ3 ਸਾਨੂੰ 5ਥੇ ਿਖ਼ਮਾ ਮੰ ਗ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ, “ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਨਹ+ ਅ>ਦਾ ਹੈ |” ਿਜੱ ਥੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋਇਆ, 5ਥੇ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਭੁੱ ਲ ਹੈ |

ਘਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਾਸ਼, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਸਾਰੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ3 ਉਹ ਹੈ ਘਰਸ਼ਣ
(ਟਕਰਾਓ, ਰਗੜ) ਨਾਲ | ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਟਕਰਾਏ ਤ3 ਖਤਮ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ
ਟਕਰਾਵੇ, ਤ3 ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਜਮ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਟਕਰਾਓ ਤ3 ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹ+
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਿਸਰਫ ਘਰਸ਼ਣ (ਟਕਰਾਓ) ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ3 ਮਨੁੱਖ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ
| ਿਕਸੇ ਨ7 ਏਨਾ ਹੀ ਿਸੱ ਖ ਿਲਆ ਿਕ ‘ਮ( ਘਰਸ਼ਣ (ਟਕਰਾਓ) ਿਵੱ ਚ ਨਹ+ ਆਉਣਾ ਹੈ’, ਤ3
ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ3 ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ+ ਹੈ | ਇੱ ਕ ਜ3 ਦੋ ਜਨਮ3 ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧੇ
ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾਵੇਗਾ | ‘ਘਰਸ਼ਣ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ’ ਇਸ ਤਰ?3 ਜੇ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕਰ ਿਲਆ, ਉਦ9 ਤ9 ਹੀ ਉਹ ਸਮਿਕਤ ਹੋ
ਿਗਆ !
ਪਿਹਲਾ ਜੋ ਘਰਸ਼ਣ (ਟਕਰਾਓ) ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ3 ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਿਪਸ ਅ>ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਨਵ3 ਘਰਸ਼ਣ (ਟਕਰਾਓ) ਪੈਦਾ
ਕਰੋਗੇ, ਤ3 ਿਫਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਤ3 ਸ਼ਕਤੀ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ !
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੈਰ ਨਾਲ ਘਰਸ਼ਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਬੀਜ ਵੈਰ ਹੈ |
ਿਜਸਦੇ ਵੈਰ ਅਤੇ ਘਰਸ਼ਣ–ਇਹ ਦੋ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ | ਪੇਮ
ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ+ ਹੈ, ਵੈਰ ਜਾਵੇ ਤ3 ਪੇਮ ਉਤਪੰ ਨ (ਪੈਦਾ) ਹੋ ਜਾਵੇ |

ਕਾੱਮਨਸ-ਸ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ ਪਰ ਅਸ+ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਟਕਰਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ?3
ਰਹੀਏ ਤ3 ‘ਕਾੱਮਨਸ(ਸ’ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਨਹ+
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ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹ+ ਤ3 ‘ਕਾੱਮਨਸ(ਸ’ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ! ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਤ9 ਘਰਸ਼ਣ ਨਹ+ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵੱ ਚ ‘ਕਾੱਮਨਸ(ਸ’ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
| ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕ ਘਰਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮE ਿਕਸ ਤਰ?3 ਵਰਤਾਓ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਦੱ ਸ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਦਖਾ ਦੇਵ,ੇ ਤਾ ਿਫਰ
ਉਹ ਿਗਆਨ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹ+ | ਇਸ ਤਰ?3 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ‘ਕਾਮਨਸ(ਸ’ ਵੱ ਧਦਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਕੰ ਧ ਦੇ ਲਈ ਉਲਟੇ ਿਵਚਾਰ ਆਉਣ ਤ3 ਹਰਜ਼ ਨਹ+ ਹੈ, ਿਕ>ਿਕ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ | ਜਦ ਿਕ ਿਕਸੇ ਜੀਿਵਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਵੀ ਉਲਟਾ ਿਵਚਾਰ
ਆਇਆ ਤ3 ਜੋਿਖ਼ਮ ਹੈ | ਦੋਵE ਪਾਸੇ ਤ9 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਅਸ+ ਉਸਦਾ ਪਤੀਕਮਣ
ਕਰੀਏ ਤ3 ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਿਜੱ ਥੇ–ਿਜੱ ਥੇ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 5ਥੇ
ਪਤੀਕਮਣ ਕਰੋ, ਤ3 ਟਕਰਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
ਿਜਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਓ ਨਹ+ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਿਤੰ ਨ ਜਨਮ3 ਿਵੱ ਚ ਮੋਕਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ
ਮ( ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ3 | ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ3 ਪਤੀਕਮਣ ਕਰ ਲੈ ਣਾ | ਇਹ ਸਭ ਟਕਰਾਓ
ਤ3 ਹੋਣਗੇ ਹੀ | ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਇਹ ਿਵਕਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ, ਓਦ9 ਤੱ ਕ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣਗੇ
ਹੀ | ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ | ਿਜਸਨ7 ਿਵਕਾਰ3 ਨੂੰ ਿਜੱ ਤ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ
ਨਹ+ ਸਕਦਾ | ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹ+ ਲੈ ਸਕਦਾ | ਉਸਦਾ ਪਭਾਵ ਪ(ਦਾ ਹੈ |

******

48

ਹੋਇਆ ਸੋ ਿਨਆਂ
ਕੁਦਰਤ ਤ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਿਨਆਂ ਨਹ+ ਹੋਇਆ
ਹੈ | ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਨ7 ਇੱ ਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਿਨਆਂ ਨਹ+ ਕੀਤਾ |
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਅਿਨਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨ7 ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਨਆਂ ਨਹ+ ਕੀਤਾ
|
ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਿਕ ‘ਹੋਇਆ ਸੋ ਿਨਆਂ’, ਤ3 ਤੁਸ+ ਇਸ ਜਗਤ
ਿਵੱ ਚ9 ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਨਹ+ ਤ3 ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਿਨਆਈ ਸਮਿਝਆ ਤ3 ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ | ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ
ਮੰ ਨਣਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਗਆਨ | ‘ਿਜਸ ਤਰ?3 ਹੈ ਉਸ ਤਰ?3’ ਜਾਣਨਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ‘ਿਜਸ ਤਰ?3 ਹੈ ਉਸ ਤਰ?3’ ਨਹ+ ਜਾਣਨਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਿਗਆਨ |
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਆਂ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤ3 ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ | ਜਗਤ ਿਨਆਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਿਨਆਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹ+ |
ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਿਨਆਂ | ਜੋ ਹੋ ਿਗਆ ਓਹੀ ਿਨਆਂ | ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਿਦ ਸਭ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ,
ਿਨਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ! ਓ ਭਰਾਵਾ, ਿਨਆਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਸਦੇ ਨਾਲ9
‘ਕੀ ਹੋਇਆ’ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ! ਉਹੀ ਿਨਆਂ ਹੈ | ਿਨਆਂ–ਅਿਨਆਂ ਦਾ ਫ਼ਲ, ਉਹ ਤ3 ਿਹਸਾਬ
ਨਾਲ ਆ>ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ+ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਜੋੜਨ ਜ3ਦੇ ਹ3, ਿਫਰ ਤ3 ਕੋਰਟ ਿਵੱ ਚ
ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ !
ਤੁਸ+ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗਾਲ? ਕੱ ਢੀ ਤ3 ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ–ਿਤੰ ਨ ਗਾਲ?3 ਕੱ ਢ ਦੇਵੇਗਾ,
ਿਕ>ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ 5ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ? ਤੂੰ ਿਕ>
ਿਤੰ ਨ ਗਾਲ?3 ਕੱ ਢੀਆਂ, ਇਸ ਨ7 ਤ3 ਇੱ ਕ ਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ | ਤ3 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਿਨਆਂ ਹੈ ?
ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਪਛਲਾ ਿਹਸਾਬ ਚੁਕਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ3 ਿਕ
ਨਹ+ ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀ ਹੈ ? ਜੋ ਿਪਛਲਾ ਿਹਸਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱ ਕਠਾ
ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤ3 ਉਹ
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ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਆਂ ਹੈ | ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਤਨੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹੀ ਹੈ |
ਉਹ ਤ3 ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਪਸੀਨ7 ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਹਲ3 ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਹਸਾਬ ਹੈ
ਨਾ ! ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਨਹ+ ਤ3 ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ+ ਲੈ
ਸਕਦਾ | ਿਕਸੇ ਤ9 ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਅਤੇ ਲੈ ਲੈ ਣਾ ਉਹ ਤ3 ਸਾਡਾ
ਕੁਝ ਅਗਲਾ–ਿਪਛਲਾ ਿਹਸਾਬ ਹੈ | ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹ+
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ | ਇੰ ਨਾ ਿਨਯਮ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਹੈ |

ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਤ3
ਇਹ ਸਭ ਿਰਜਲਟ ਹੈ | ਿਜਵE ਪੀਿਖਆ ਦਾ ਿਰਜਲਟ ਆ>ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ
ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ (ਿਹਸਾਬ) ਿਵੱ ਚP ਸੌ ਨੰਬਰ3 ਿਵੱ ਚP ਪਚਾਨਵੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੰ ਗਿਲਸ਼
ਿਵੱ ਚ ਸੌ ਨੰਬਰ3 ਿਵੱ ਚP ਪੱ ਚੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣ | ਤ3 ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ+ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਕ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ ਭੁੱ ਲ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ ? ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਿਕਸ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਭੁੱ ਲ ਹੋਈ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੋਗ ਜੋ ਇੱ ਕਠ7 ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਨਤੀਜੇ ਹਨ |
ਅਤੇ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤ9, ਕੀ ਕਾੱਜ (ਕਾਰਣ) ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋ ਕ3 ਦਾ ਆਉਣਾ–ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 5ਥੇ ਿਕੱ ਕਰ ਦਾ ਕੰ ਡਾ
ਿਸੱ ਧਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆ>ਦੇ–ਜ3ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰ ਡਾ ਉਵE ਹੀ ਿਪਆ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ | >ਝ ਤ3 ਤੁਸ+ ਕਦੇ ਬੂਟ–ਚੱ ਪਲ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਘਰ ਤ9 ਬਾਹਰ ਨਹ+ ਿਨਕਲਦੇ
ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਿਕ ਚੋਰ ਆ ਿਗਆ, ਚੋਰ ਆ
ਿਗਆ, ਤ3 ਤੁਸ+ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੌੜ ਪਏ ਅਤੇ ਕੰ ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਿਵੱ ਚ ਖੁੱ ਭ ਜਾਵੇ | ਤ3 ਉਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਸਾਬ ਹੈ !
ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਦੇਵੇ ਤ3 ਜਮ?3 ਕਰ ਲੈ ਣਾ | ਜੋ ਤੁਸ+ ਪਿਹਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਵਾਿਪਸ
ਜਮ?3 ਕਰਨਾ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ਿਬਨ3 ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕੇ, ਇੱ ਥੇ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਉਸਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਕਾੱਜ (ਕਾਰਣ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ
ਜਮ?ਾ ਕਰ ਲੈ ਣਾ |
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ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਕਵ0 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਭਗਵਾਨ ਿਨਆਂ ਸਰੂਪ ਨਹ+ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਿਨਆਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ | ਿਨਆਂ–ਅਿਨਆਂ ਤ3 ਲੋ ਕਭਾਸ਼ਾ ਹੈ |
ਚੋਰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਦਾਨੀ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ |
ਇਹ ਲੋ ਕਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇੱ ਥੇ ਐਸਾ–ਵੈਸਾ ਕੁਝ ਹੈ
ਹੀ ਨਹ+ | ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇੱ ਥੇ ਤ3 ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ, ‘ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ
ਸਾਡੀ ਆਿਗਆ ਹੈ !’

ਿਨੱਜਦੋਸ਼ ਿਦਖਾਵੇ ਅਿਨਆਂ
ਿਸਰਫ਼ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਿਨਯਿਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਜਗਤ ਇੱ ਕ
ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਿਨਯਮ ਰਿਹਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹ+ | ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ | ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਿਨਕਲੇ ਪਰ
ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ |
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਿਕੰ ਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ | ਜੇ ਅਿਨਆਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤ3
ਕੋਈ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜ3ਦਾ ਹੀ ਨਹ+ | ਇਹ ਤ3 ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਿਕ> ਆ>ਦੀਆਂ ਹਨ ? ਪਰ ਲੋ ਕ, ਇਸ ਤਰ?3 ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹ+ ਕਰ
ਸਕਦੇ | ਿਕ>ਿਕ ਖੁਦ ਜੇ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤ3 ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਿਜਹੀ
ਨਹ+ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ | ਖੁਦ ਨ7 ਦਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਖੜਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ |

ਜਗਤ ਿਨਆਂ ਸਰੂਪ
ਇਹ ਜਗਤ ਗੱ ਪ ਨਹ+ ਹੈ | ਜਗਤ ਿਨਆਂ ਸਰੂਪ ਹੈ | ਕੁਦਰਤ ਨ7 ਕਦੇ ਵੀ
ਿਬਲਕੁੱ ਲ, ਅਿਨਆਂ ਨਹ+ ਕੀਤਾ | ਕੁਦਰਤ ਿਕਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡ(ਟ
ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਉਹ ਸਭ ਿਨਆਂ ਸਰੂਪ ਹੈ | ਿਨਆਂ ਤ9 ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਗਈ ਨਹ+ | ਇਹ
ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ3 ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
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ਿਜਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਨਹ+ ਆ>ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਿਚੰ ਤਾ ਹੀ ਿਚੰ ਤਾ | ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ
ਉਸਨੂੰ ਿਨਆ ਕਹੋ |
‘ਹੋਇਆ ਸੋ ਿਨਆ’ ਸਮਝੀਏ ਤ3 ਪੂਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ | ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਿਕੰ ਟ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਿਨਆਂ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ | ਿਨਆਂ ਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ |
ਪਰ ਬੁੱ ਧੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ>ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਿਕਵE ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ3 ? ਇਸ ਲਈ ਅਸ+
ਮੂਲ (ਅਸਲ) ਗੱ ਲ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ3 ਿਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਤ9 ਤੁਸ+
ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ | ਬੁੱ ਧੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਫਸਾ>ਦੀ ਹੈ | ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੈ ਣ ਤ9 ਬਾਅਦ ਬੁੱ ਧੀ
ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਨਹ+ | ਹੋਇਆ ਸੋ ਿਨਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭੁੱ ਲ–ਚੁੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਲਟਾ–ਿਸੱ ਧਾ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ+ ਹੈ |
ਿਨਆਂ ਲੱਭਦੇ–ਲੱਭਦੇ ਤ3 ਦਮ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੈ | ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸ
ਤਰ?3 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ( ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਵਗੜਦਾ ਹੈ | ਿਨਆਂ
ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਤ3 ਇਹਨ3 ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਨਆਂ ਨਹ+ ਲੱਭਣਾ | ਿਨਆਂ
ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਇਹਨ3 ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾ–ਖਾ ਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅੰ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਤ3 ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ | ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਤ3 ਿਫਰ
ਪਿਹਲ3 ਤੋ ਹੀ ਿਕ> ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ? ਇਹ ਤ3 ਿਸਰਫ ਹੰ ਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ !

ਿਵਕਲਪ) ਦਾ ਅੰ ਤ, ਇਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ
ਬੁੱ ਧੀ ਜਦ9 ਵੀ ਿਵਕਲਪ ਿਦਖਾਵੇ ਨਾ, ਤ3 ਕਿਹ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਿਨਆਂ | ਬੁੱ ਧੀ
ਿਨਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤ9 ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਰਆਦਾ ਨਹ+ ਰੱ ਖਦਾ | ਉਹ
ਮਿਰਆਦਾ ਰੱ ਖੇ ਤ3 ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਰੱ ਖੇ ਉਹ ਵੀ ਿਨਆਂ | ਬੁੱ ਧੀ ਿਜੰ ਨੀ ਿਨਰਿਵਵਾਦ
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸ+ ਿਫਰ ਉੰਨ7 ਹੀ ਿਨਰਿਵਕਲਪ ਹੋਵ3ਗੇ !
ਿਨਆਂ ਲੱਭਣ ਿਨਕਲੇ ਤ3 ਿਵਕਲਪ ਵੱ ਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਆਂ
ਿਵਕਲਪ3 ਨੂੰ ਿਨਰਿਵਕਲਪ ਬਣਾ>ਦਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਜੋ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਨਆਂ ਹੈ | ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜੋ ਕਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਚਲਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਉਹ
ਉਸ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹ+ ਮੰ ਨਦਾ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ+ ਮੰ ਨਦਾ | ਤ3 ਿਫਰ ਿਵਕਲਪ ਵੱ ਧਦੇ
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ਹੀ ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਆਪਣੇ ਆਲੇ –ਦੁਆਲੇ ਜਾਲ ਹੀ ਬੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ
ਪਾਪਤ ਨਹ+ ਕਰਦਾ | ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ ! ਇਸਦੇ ਨਾਲ9 ਪਿਹਲਾ ਤ9 ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ
ਰੱ ਖਣਾ ਿਕ ਹੋਇਆ ਸੋ ਿਨਆਂ |
ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਨਰੰ ਤਰ (ਲਗਾਤਾਰ) ਿਨਆਂ
ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹ+ ਦੇ ਸਕਦੀ | ਸਬੂਤ ਤ3 ‘ਿਗਆਨੀ’ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਕਵE ਇਹ ਿਨਆਂ ਹੈ ? ਿਕਵE ਹੋਇਆ, ਉਹ ‘ਿਗਆਨੀ’ ਦੱ ਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ |
ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ3 ਿਫਰ ਿਨਬੇੜਾ ਅ>ਦਾ ਹੈ | ਿਨਰਿਵਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਤ3 ਿਫਰ ਿਨਬੇੜਾ ਆਵੇਗਾ

|

******
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ਭੁਗਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ......
ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਜੱ ਜ ਤ3 ਜਗ?ਾ–ਜਗ?ਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਮ ਜਗਤ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ
ਜੱ ਜ ਤ3 ਇੱ ਕ ਹੀ ਹੈ, ‘ਭੁਗਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ’ | ਇਹੀ ਇੱ ਕ ਿਨਆਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਜਗਤ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ3ਤੀ ਦੇ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਖੜਾ ਹੈ |
ਇੱ ਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਗਤ ਿਨਆਂ ਤ9 ਬਾਹਰ ਨਹ+ ਰਿਹੰ ਦਾ | ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ | ਿਜਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ |
ਜਗਤ ਿਨਆਂ ਤ9 ਬਾਹਰ ਨਹ+ ਰਿਹੰ ਦਾ, ਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸੰ ਪੂਰਣ ਿਨਆਂ ਪੂਰਵਕ ਹੀ
ਹੈ | ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਨਹ+ ਅ>ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਨਹ+
ਸਕਦਾ | ਜਦ9 ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦ9 ਿਨਆਂ ਿਦਖੇਗਾ | ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਸਵਾਰਥ
ਿਦਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਿਨਆਂ ਿਕਵE ਿਦਖੇਗਾ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕG ਭੁਗਤਣਾ ?
ਸਾਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਿਕ> ਭੁਗਤਣਾ ਿਪਆ, ਇਹ ਲੱਭ ਲਓ ਨਾ ? ਇਹ ਤ3 ਅਸ+ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਭੁੱ ਲ ਨਾਲ ਬੰ ਨ?7 ਹੋਏ ਹ3 | ਲੋ ਕ3 ਨ7 ਆ ਕੇ ਨਹ+ ਬੰ ਿਨਆ ਹੈ | ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ3
ਿਫਰ ਮੁਕਤ | ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤ3 ਮੁਕਤ ਹੀ ਹ3, ਪਰ ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੰ ਧਨ ਭੁਗਤਣੇ
ਪ(ਦੇ ਹਨ |
ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਰਹੱ ਸ ਿਗਆਨ ਲੋ ਕ3 ਦੇ ਲਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹ+ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਿਗਆਨ–ਿਗਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਤ3 ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਹੈ | ਇਹ ਜੇਬ ਕੱ ਟੀ ਗਈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਭੁੱ ਲ ਿਕਸਦੀ ? ਇਸਦੀ ਜੇਬ ਨਹ+ ਕੱ ਟੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਿਕ> ਕੱ ਟੀ ? ਦੋਹ3 ਿਵੱ ਚ9 ਹੁਣ ਕਣ
ੌ ਭੁਗਤ ਿਰਹਾ ਹੈ ? ‘ਭੁਗਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ!’

ਭੁਗਤਣਾ ਖੁਦ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਜੋ ਦੁੱ ਖ ਭੁਗਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੱ ਖ ਭੋਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ | ਪਰ
ਭ3ਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਿਨਿਮਤ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ | ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਿਰਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤ3 ਿਜਸ
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ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੜੇਗਾ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹ+ ਸਕਦਾ | ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹ+ ਹੈ ਿਕ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਵਟਾ (ਸੁੱ ਖ–ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਅਸਰ) ਦੇ ਸਕੇ !
ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤ3 ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ? ਇਸ ਲਈ ਭੁੱ ਲ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦਓ ਨਾ ! ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ+ ਦੇ
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ?3 ਦਾ ਸਵਤੰ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਹਲ3 ਜੋ
ਦਖ਼ਲ–ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਭੁੱ ਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ
ਿਫਰ ਿਹਸਾਬ ਨਹ+ ਰਹੇਗਾ |
ਜਗਤ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹ+ ਹੈ, ਸੁੱ ਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ | ਿਜਸਦਾ ਿਜੰ ਨਾ
ਿਹਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨ3 ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਿਸਰਫ ਸੁੱ ਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸ
ਤਰ?3 ? ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਿਸਰਫ਼ ਦੁੱ ਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਕਵE ? ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ?3 ਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ | ਿਜਹੜੇ ਦੁੱ ਖ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪ(ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ
ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਜਹੜਾ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਭੁੱ ਲ ਨਹ+
ਹੈ | ਜੋ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੁੱ ਲ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਭੁੱ ਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ |

ਨਤੀਜਾ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਦਾ
ਜਦ9 ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ
(ਨਤੀਜਾ) ਹੈ | ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਲ ਤ9 ਿਬਨ3 ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹ+ ਪ(ਦਾ | ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ+ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੇ ਸ਼ਮਾਤਰ (ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ) ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ3 ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਹ+ ਹੈ, ਉਹ ਤ3 ਿਨਿਮਤ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ‘ਭੁਗਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ’ |
ਕੋਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦ9 ਦੋਵE ਸP
ਜਾਣ, ਿਫਰ ਤੁਸ+ ਚੁੱ ਪ–ਚਾਪ ਦੇਖਣ ਜਾਓ ਤ3 ਪਤਨੀ ਗੂੜ?ੀ ਨ+ਦ ਿਵੱ ਚ ਸP ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਤੀ ਬਾਰ–ਬਾਰ ਕਰਵਟ3 ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਤੁਸ+ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਿਕ ਪਤੀ
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ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਿਕ>ਿਕ ਪਤਨੀ ਨਹ+ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਿਜਸਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ
ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਸP ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤ3 ਸਮਝਣਾ ਿਕ
ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ‘ਭੁਗਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ’ | ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਿਨਿਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱ ਡਣ ਨੂੰ
ਦੌੜਦਾ ਹੈ |

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ?
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤ3 ਕੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਸ ਸਮE ਤੇ, ਜੋ
ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ | ਿਕਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱ ਟ ਜਾਵੇ ਤ3 ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਲਈ ਤ3 ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤ3 ਜਲੇ ਬੀਆਂ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ
ਚਾਹ–ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮE ਿਜਸਦੀ ਜੇਬ ਕੱ ਟੀ
ਗਈ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ਉਸਨ7 ਪਿਹਲ3
ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱ ਜ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੇਬ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਜਦ9
ਫਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦ9 ਚੋਰ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ | ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਖੁਦ, ਪਰ ਗਲਤੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਤ3 ਗੁਨਾਹ ਦੁੱ ਗਣੇ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ
ਵੀ ਉਲਝ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤ3 ਉਲਝਣ ਘੱ ਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ |
ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅੱ ਖ3 ਨਾਲ ਿਦਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ | ਜਦ9 ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਇਸ ਤਰ?3 ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਭੁਗਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ
ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ |
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਨਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਦੇਵੇ ਤ3 ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ?ਾ
ਕਰ ਲਵੋ ਤ3 ਸਾਡੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਨਹ+ ਦੇਣਾ,
ਨਵ3 ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ+ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਿਲਆ,
ਮਤਲਬ ਿਕ ਿਹਸਾਬ ਚੁੱ ਕ ਿਗਆ |
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ਉਪਕਾਰੀ, ਕਰਮ ਤ3 ਮੁਕਤੀ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹ+ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕੱ ਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ | ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਦੋਿਸ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹ+ | ਸਭ ਆਪਣੇ–ਆਪਣੇ ਕਰਮ3 ਦੇ ਉਦੈ ਨਾਲ ਹਨ | ਜੋ ਵੀ ਭੁਗਤ
ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱ ਜ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹ+ ਹੈ | ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫ਼ਲ ਸਰੂਪ ਸਭ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ | ਅੱ ਜ ਤ3 ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ,
ਤ3 ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ3 ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹ+ ਹੈ |
ਸੱ ਸ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਨੂੰਹ ਮਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱ ਸ ਨੂੰ ਹੀ
ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਤ3 ਭੁੱ ਲ ਸੱ ਸ ਦੀ ਹੈ | ਜੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਤ3
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਲ ਅਤੇ ਿਬਨ3 ਉਕਸਾਏ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਆਵੇ, ਤ3 ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੁਝ
ਿਹਸਾਬ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ3 ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਅੱ ਖ
ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਵੀ ਨਹ+ ਿਮਲਦੀ, ਤ3 ਿਫਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਬਨ3 ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਤੁਸ+ ਿਜੰ ਨਾ–ਿਜੰ ਨਾ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ–ਓਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਿਮਲੇ ਗਾ,
ਤ3 ਤੁਸ+ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਮ?ਾ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਿਕ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਹਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਨਹ+ ਤ3
ਭੁੱ ਲ ਕਰੋਗੇ ਤ3 ਿਫਰ ਤ9 ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ |
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱ ਲ3 ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਿਜਸ ਨ7 ਪੱ ਥਰ ਮਾਿਰਆ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱ ਲ
ਨਹ+ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੱ ਥਰ ਲੱਿਗਆ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ ! ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ –ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਲ–
ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜ3 ਬੁਰੇ ਕੰ ਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ ਤ3 ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਲ ਨਹ+ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ3
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ !

ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵੱ ਖਰਾਪਨ ਤ) ਕਰੋ
ਭੁੱ ਲ ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ ? ਤ3 ਕਹ3ਗੇ ਿਕ ਕਣ
ੌ ਭੁਗਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ |
ਨਕਰ
ਦੇ ਹੱ ਥ9 ਦਸ ਿਗਲਾਸ ਟੁੱ ਟ ਗਏ ਤ3 ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕ3 ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ3
ੌ
ਨਹ+ ਹੋਵੇਗਾ ? ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕ3 ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਤ3 ਕੁਝ ਭੁਗਤਣੇ ਦਾ ਨਹ+ ਹੁੰ ਦਾ,
ਪਰ ਉਹਨ3 ਦੇ ਮ3–ਬਾਪ ਅਕੁਲਾ>ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ (ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਣਗੇ) | ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮ3
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ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸP ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਪ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾ>ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਕ ਪੰ ਜਾਹ ਰੁਪਏ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤੇਗਾ |
‘ਭੁਗਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੁੱ ਲ’ | ਉਹ ਇੰ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ–ਕਰਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ3
ਿਸੱ ਧਾ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਤ3 ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਕਰੀਏ,
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹ+ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤ3 ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ
ਨਾ | ਇਹ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤ3 ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਗਲਤ ਹੈ | ਖੁਦ ਦੀ
ਭੁੱ ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਿਨਿਮਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਤ3 ਿਜ>ਦਾ ਿਨਿਮਤ ਿਮਲੇ ਤ3 ਉਸ ਨੂੰ ਵੱ ਡਣ
ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰ ਡਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ3 ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ਚੌਰਸਤੇ ਤੇ ਕੰ ਡਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ,
ਹਜ਼ਾਰ3 ਲੋ ਕ ਲੰਘ ਜਾਣ ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹ+ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਲੰਘੇ ਤ3 ਕੰ ਡਾ
ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱ ਚ ਚੁੱ ਭ ਜ3ਦਾ ਹੈ | ‘ਿਵਵਸਿਥਤ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਤ3 ਿਕਸ
ਤਰ?3 ਹੈ ? ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੰ ਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੋਗ ਇੱ ਕਠਾ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਿਮਤ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ?
ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਿਕ ਮ( ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱ ਲ3 ਿਕਵE ਲੱਭ3 ? ਤ3 ਅਸ+ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾ>ਦੇ ਹ3 ਿਕ
ਤੈਨੰ ੂ ਿਜੱ ਥੇ–ਿਜੱ ਥੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ ? ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ਤੇਰੀ ਕੀ ਭੁੱ ਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਭੁਗਤਣਾ ਿਪਆ ? ਇਹ ਲੱਭ ਲੈ ਣਾ |

ਮੁੱ ਖ ਜ) ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੁੱ ਲ ਿਕੱ ਥੇ ਹੈ ?
ਭੁੱ ਲ ਿਕਸਦੀ ? ਭੁਗਤੇ ਉਸਦੀ ! ਕੀ ਭੁੱ ਲ ? ਤ3 ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘ਮ( ਚੰ ਦੂ ਭਾਈ ਹ3’ ਇਹ
ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ | ਿਕ>ਿਕ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹ+ | ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਨਹ+ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ?3 ਿਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
ਦੁੱ ਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤ3 ਿਨਿਮਤ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੁੱ ਲ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਹੈ | ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਿਨਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਿਨਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਹਸਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ?3 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |
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ਖੁਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ – ਪਤੀਕਮਣ
ਕਮਣ–ਅਿਤਕਮਣ–ਪਤੀਕਮਣ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਣ ਹੈ | ਜਦ9 ਤੱ ਕ ਉਹ ਸਿਹਜ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦ9 ਤੱ ਕ ਕਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਐਕਸੇਸ (ਿਜ਼ਆਦਾ) ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ3 ਉਹ
ਅਿਤਕਮਣ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ | ਿਜਸਦੇ ਪਤੀ ਅਿਤਕਮਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤ9 ਜੇ ਛੁੱ ਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤ3
ਉਸਦਾ ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤ3 ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ | ਿਪਛਲੇ
ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਕ, ‘ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਥੱ ਪੜ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ | ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਜਦ9 ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱ ਚ ਰੂਪਕ ਿਵੱ ਚ ਅ>ਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਚਾਰ ਥੱ ਪੜ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤੇ
ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਅਤੀਕਮਣ ਹੋਇਆ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਤੀਕਮਣ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ‘ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਿਨਿਮਤ ਨਾਲ
ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨ7 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਆਚਰਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਿਤਕਮਣ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ | ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਿਵਚਾਰ
ਆਇਆ, ਉਹ ਤ3 ਦਾਗ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਟਦਾ (ਚੁੱ ਭਦਾ)
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨ7 ਪੈਣਗੇ | ਇਸ ਪਤੀਕਮਣ ਨਾਲ ਤ3
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੇ ਭਾਵ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣ ਤ3
ਹੋਰ3 ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ | ਿਕ>ਿਕ ਪਤੀਕਮਣ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਨੀ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਤਰ?3 ਬਣ ਜ3ਦਾ ਹੈ ! ਪਤੀਕਮਣ ਕਦ9 ਕੰ ਮ ਅ>ਦਾ ਹੈ ? ਜਦ9
ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ, ਉਦ9 ਕੰ ਮ ਅ>ਦਾ ਹੈ |

ਪਤੀਕਮਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ
ਤ3 ਪਤੀਕਮਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ? ਪਤੀਕਮਣ ਭਾਵ ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਗੁਨਾਗਾਰ ਕਣ
ੌ ਹੈ
? ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਗਾਰ ਹੈ ਜ3 ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪਿਹਲ3 ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤ3 ਆਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹ+

59

ਹੁੰ ਦਾ | ਉਹ ਿਨਿਮਤ ਹੈ | ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਉਦੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਿਨਿਮਤ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ | ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ | ਹੁਣ ਪਤੀਕਮਣ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤੀ ਖਰਾਬ ਭਾਵ ਹੋਇਆ | ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ, ਲੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ
ਤਰ?3 ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਬ ਿਵਚਾਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਤ3 ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਗਾਲ? ਕੱ ਢੇ ਤ3 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਹਸਾਬ ਹੈ | ਇਹ ਤ3 ਿਨਿਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱ ਡਣ ਦੌੜਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਝਗੜੇ ਹਨ |
ਿਦਨ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ3 ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਤ3
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਿਵਹਾਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਜ3
ਨਹ+ ਚੱ ਲਦਾ ? ਅਸ+ ਜੋ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ3, ਉਹ ਸਭ ਕਮਣ ਹੈ | ਕਮਣ ਯਾਨੀ ਿਵਹਾਰ |
ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਤ3, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ?3 ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਕੜਕ ਸ਼ਬਦ ਿਨਕਲ ਗਏ ਜ3 ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ
ਹੈ ਜ3 ਨਹ+ ਚੱ ਲਦਾ ? ਤ3 ਉਹ ਅਿਤਕਮਣ ਕਹਾ>ਦਾ ਹੈ |
ਅਿਤਕਮਣ ਭਾਵ ਅਸ+ ਉਲਟਾ ਚੱ ਲੇ | ਉਨ3 ਹੀ ਿਸੱ ਧਾ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਪਤੀਕਮਣ |

ਪਤੀਕਮਣ ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਧੀ
ਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ : ਪਤੀਕਮਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
ਦਾਦਾ ਸ਼ੀ : ਮਨ–ਵਚਨ–ਕਾਇਆ, ਭਾਵਕਰਮ–ਦਵਕਰਮ–ਨJ ਕਰਮ, ਚੰ ਦੂਲਾਲ
ਅਤੇ ਚੰ ਦੂਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਵ (ਸਾਰੀ) ਮਾਇਆ ਤ9 ਅਲੱਗ, ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਉਸਦੇ ‘ਸ਼ੁੱ ਧ
ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਣਾ ਿਕ, ‘ਹੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ! ਮ( ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ
ਿਦੱ ਤਾ, ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹ3, ਅਤੇ ਿਫਰ ਤ9 ਇਹ
ਭੁੱ ਲ ਨਹ+ ਕਰ3ਗਾ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹ3, ਿਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਓ | ‘ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ3 ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ, ‘ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਹੋ ਗਈ’ ; ਤ3 ਉਹ ਆਲੋ ਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੁੱ ਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਮਤਲਬ
ਪਤੀਕਮਣ ਅਤੇ ‘ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਭੁੱ ਲ ਿਫਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ+ ਕਰ3ਗਾ’, ਇਸ ਤਰ?3 ਤੈਅ ਕਰਨਾ
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ਉਹ ਪਤਯਾਿਖਯਾਨ ਹੈ ! ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ?3 ਕਰੇ ਜ3 ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਤ9 ਦੁੱ ਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਅਿਤਕਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਲੋ ਚਨਾ,
ਪਤੀਕਮਣ, ਅਤੇ ਪਤਯਾਿਖਯਾਨ ਕਰਨਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ |

******
ਪਤੀਕਮਣ ਿਵਧੀ
ਪਤੱ ਖ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ, ਦੇਹਧਾਰੀ (ਿਜਸਦੇ ਪਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੇ ਮਨ–ਬਚਨ–ਕਾਇਆ ਦੇ ਯੋਗ, ਭਾਵਕਰਮ–ਦਵਕਰਮ–
ਨJ ਕਰਮ ਤ9 ਿਭੰ ਨ ਐਸੇ ਹੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਤਮਾ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ, ਅੱ ਜ ਿਦਨ
ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ9 ਜੋ ਜੋ ** ਦੋਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਮ( ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਗਦਾ ਹ3 | ਿਹਰਦੇ
ਪੂਰਵਕ (ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ) ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹ3 | ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ | ਅਤੇ
ਿਫਰ ਤ9 ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ3, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦੜ (ਪੱ ਕਾ) ਿਨਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹ3
| ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਓ |
** ਕੋਧ–ਮਾਨ–ਮਾਇਆ–ਲੋ ਭ, ਿਵਸ਼ੈ–ਿਵਕਾਰ, ਕਸ਼ਾਏ ਆਿਦ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼3 ਨੂੰ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ |
ਇਸ ਤਰ?3 ਪਤੀਕਮਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ3 ! ਭਗਵਾਨ ਨ7 ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ, ‘ਅਿਤਕਮਣ ਦਾ ਪਤੀਕਮਣ ਕਰੋਗੇ
ਤ3 ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ |
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ਿਤਮੰ ਿਦਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਜਦ9 ਕਦੇ ਮੂਲ ਪੁਰਖ, ਿਜਵE ਿਕ ਸ਼ੀ ਮਹਾਵੀਰ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼ੀ ਿਕਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼ੀ
ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿਹਤ (ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ) ਹਾਿਜ਼ਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਦ9 ਉਹ
ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਲਤ ਮਾਨਤਾਵ3 ਿਵੱ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਕੇ ਆਤਮ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ
ਸਿਥਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਕਾਲਕਮ (ਕਾਲ ਚੱ ਕਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਪੁਰਖ3 ਦੀ ਗੈਰ–
ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਲੋ ਕ3 ਿਵੱ ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਬਾੜੇ–ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ9 ਸੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸ਼3ਤੀ ਦਾ ਿਲੰਕ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜ3ਦਾ
ਹੈ |
ਅਕਮ ਿਵਿਗਆਨੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ੀ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨ7 ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਆਤਮ ਧਰਮ
ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ3 ਕਰਵਾਈ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ‘ਤੂੰ –ਤੂੰ , ਮ(–ਮ(’ ਦੇ
ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ3 ਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਦੁਰਾਗਿਹ ਦੇ
ਜੋਿਖਮ3 ਤ9 ਪਰ3 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਨJਖਾ, ਕ3ਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਿਕਆ, ਜੋ ਹੈ
ਸੰ ਪੂਰਣ ਿਨਰ–ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਧਰਮ ਸੰ ਕੁਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ |
ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੇਤੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਭਗਵਾਨ ਨ7
ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ | ਸ਼ੀ ਿਕਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨ7
ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਵਤ ਸਰਵ ਭੁਤੇਸ਼ੂ’ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ |
ਜੀਵ ਅਤੇ ਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭੇਦ ਿਮਟਣ ਤੇ ਅਸ+ ਖੁਦ ਹੀ ਿਸ਼ਵ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਿਚਰਾਨੰਦ ਰੂਪਹ
ਿਸ਼ਵੋਅਹਮ ਿਸ਼ਵੋਅਹਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ3 | ਇਸ ਤਰ?3 ਸਭ ਧਰਮ3 ਦੇ ਮੂਲ
ਪੁਰਖ3 ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ | ਜੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ
ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤ3 ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ
ਆਤਮ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭੇਦਤਾ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ | ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ
ਦਾ ਖੰ ਡਨ–ਮੰ ਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਮਾਣ ਨੂੰ ਠ7ਸ (ਚੋਟ) ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਰਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ ?



ਇਹ ਭੇਦ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ਨ ਉਤਰੀ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤ9 ਅਲੱਗ ਹੈ |
1958 ਿਵੱ ਚ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਪਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ
ਿਗਆਨ ਅੱ ਜ ਵੀ ਉਹਨ3 ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੀਰੂ ਮ3 ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਨਾਲ, ਪੂਜਨੀਕ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |

ਿਗਆਨ ਿਕG ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?


ਜਨਮ–ਮਰਣ ਦੇ ਚੱ ਕਰ3 ਤ9 ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ |



ਖੁਦ ਦੀ ਆਤਮ ਜਾਿਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ |



ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ3 ਅਤੇ ਕੰ ਮ–ਕਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਖ–ਸ਼3ਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ |

ਿਗਆਨ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?


ਆਤਮ ਜਾਿਗਤੀ ਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ |



ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੀਵਨ–ਿਵਹਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ |



ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਪਾਪ ਭਸਮੀਭੂਤ ਹੋ ਜ3ਦੇ ਹਨ |



ਅਿਗਆਨ ਮਾਨਤਾਵ3 ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ |



ਿਗਆਨ ਜਾਿਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਨਵE ਕਰਮ ਨਹ+ ਬੰ ਨ?7 ਜ3ਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ
ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|

ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਤੱ ਖ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?


ਆਤਮਿਗਆਨ ਿਗਆਨੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਤੱ ਖ
ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |



ਪੂਜਨੀਕ ਨੀਰੂਮ3 ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਜ3 ਵੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਿਤਸੰ ਗ ਅਤੇ
ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ3 ਿਗਆਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਆਤਮ ਸਾਖ਼ਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਹ+ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ |



ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸ਼3ਤੀ ਜਰੂਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜਸ ਤਰ?3 ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ
ਦੀਪਕ ਪਕਾਸ਼ ਨਹ+ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਤੱ ਖ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਦੀਪਕ ਹੀ ਪਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਉਸੇ ਤਰ?3 ਆਤਮਾ ਜਾਿਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ3 ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪ(ਦਾ ਹੈ
|



ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਜ) ਗੁਰੂ ਬਦਲਣੇ ਨਹA ਹਨ |



ਿਗਆਨ ਅਮੁੱ ਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੱ ਲ
ਨਹA ਦੇਣਾ ਹੈ |

