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ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਬਲਾੱਿ-ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਕਵਲਤ ਰੂਪ੍ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਾਜਰਾ ਦ ਆਰਾ ਵਲਖੀਆ ਂ
ਿਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਹੱਸਿਾਦੀ ਯੋਿੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਨਿਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿ ਿਈ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ੋਸਟਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮੈਸਟੀਫਾਈਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਡਾਟ ਕਾਮ 
'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ; ਜੋ ਵਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ੋਸਟ ਦਾ ਇੱਕ 
ਚੈਪ੍ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਾਠਕ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨੂੁੰ  ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਤਰੌ 'ਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪ੍ਾ ਸਕਣਿੇ। 

ਸ਼ ਭ ਕਾਮਨਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿੈਬਸਾਈਟ ਟੀਮ। 
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© 2020 ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਾਜਰਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਿੇਂ ਹਨ 

ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਵਟੱਪ੍ਣੀ (ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਛੂਟ) 

ਇਹ ਤੁੰ ਤਰ-ਸਵਹਮਤ ਵਕਤਾਬ ਵਕਸੇ ਪ੍ੂਰਿ ਵਨਰਮਾਵਣਤ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ 
ਿਈ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ ਜੇ ਇਹ ਵਕਸ ੇਪ੍ੂਰਿ ਵਨਰਮਾਣ ਿਾਲੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਵਸਰਫ ਇਕ 
ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੁੰ ਥ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਠੇਸ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਨੂੁੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਪ੍ਾਠਕ ਆਪ੍ ਹੀ ਵ ੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਿਕੀਲ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ 
ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਵਨਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਿਈ ਵਕਸੇ ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। 
ਛਾਪ੍ਣ ਿੇਲੇ, ਇਹ ਪ੍ੂਰਾ ਵਧਆਨ ਰੱਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਪ੍ ਸਤਕ ਵਿਚ ਵਦੱਤੀ ਿਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏ, ਵਫਰ ਿੀ ਇਹ ਬਹ ਤ ਡੂੁੰ ਘੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ 
ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਕਤਾਬ-ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਵ ੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰੂੀ 
ਤਰਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਾਠਕ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ, ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਲਈ ਖ ਦ ਵ ੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਸ਼ੁੰ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਵਨਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ 

ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਵਅਕਤ਼ੀ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  ਪਰਦੂਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦ਼ੀਆ ਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਬਲਕੁਲ ਰਨਯੂੰ ਤਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ। 
ਪਦਾਰਥਕ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦਾ ਬਕੇਾਬੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਜਰਹਰ਼ੀਲਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ 

ਸਾਡ਼ੀ ਪਰਾਚ਼ੀਨ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  ਦੇਵਰਤਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਪਹਾੜਾਂ, 
ਨਦ਼ੀਆਂ, ਸਮੁੂੰ ਦਰ, ਦਰੱਖਤ, ਜੂੰਗਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਵੇਤਾ ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤ਼ੀ ਆਧੁਰਨਕ 
ਲੋਕ ਕਰਹੂੰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਪੁਰਾਣ ੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਰਦਮਾਗ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਸ਼ੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਕੈਨੋਲੋਜ਼ੀ ਰਵੱਚ ਪਛੜ ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ 
ਅਸਲ਼ੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਦਮਾਗ ਦ ੇ ਰਲਹਾਜ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਸ਼ੀ। ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ 
ਜੂੰ ਗਲ ਰਵਚ ਖੁਸ਼਼ੀ ਨਾਲ ਰਬਤਾਉਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀ ਸਕਦੇ। 
ਪਰਾਚ਼ੀਨ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਸਨ ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਸ਼ੀ। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯ ੱ ਿ ਵਿਚ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਕਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਵੇਤਾ ਮੂੰ ਨਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 

ਆਰ਼ੀਅਨਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ਼ੀਏ। ਉਹ ਕਦੁਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਉਸਨੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦ਼ੀ ਹਰ ਚ਼ੀਜ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸੁੂੰ ਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰਦੱਤਾ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵਾਯ ੂਦੇਵ, ਜਲ ਦੇਵ, ਸਰੂਰਆ ਦਵੇ, ਅਗਨ਼ੀ ਦਵੇ ਆਰਦ। ਅੱਜ ਵ਼ੀ ਵੈਰਦਕ ਰਸਮਾਂ ਰਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦਵੇ਼ੀ-ਦਵੇਰਤਆ ਂ
ਦ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ਼ੀ ਰਮਸਰ ਅਤੇ ਸਲੇਰਟਕ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਵ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦ਼ੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਸ਼ੀ। ਲਗਭਗ 
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵਚ, ਇਹ ਪਰੂੰਪਰਾ ਇਕ ਰੂਪ ਰਵਚ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇ ਰੂਪ ਰਵਚ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਬਚਾਉਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲ਼ੀ। 

ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦ਼ੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦਵੈਤ ਦ਼ੀ ਪੂਜਾ। ਰਕਉਂਰਕ ਥੋੜਹੇ ਰਜਹੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦ਼ੀ ਰੂਹ 
ਇਕਵਾਸ਼ੀ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਵ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵ਼ੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਵ਼ੀ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਹੀਂ ਵ਼ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਲ 
ਵ਼ੀ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਹੀਂ ਵ਼ੀ। ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਵ਼ੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ-ਰੂਪ ਵ਼ੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ 
ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵਚ ਵੱਸਦ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਦਵੈਤ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮਨ ਰਵਚ ਇਕੱਠੇ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੇ
ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪਰਾਚ਼ੀਨ ਯੁੱ ਗ ਰਵਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਦਨੁ਼ੀਆ ਂਦ ੇਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਰਵਚ ਰਕਸੇ ਨਾ ਰਕਸ ੇਰੂਪ ਰਵਚ 
ਇਸ ਦਾ ਰਜਕਰ ਜਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਵਕਿੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਹਨ। ਮਨ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਨੱਚਦਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦ ੇ
ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਮਨ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਵ਼ੀ ਮਨ ਦੇ ਗੁੂੰ ਮ 
ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੌਰਤਕ ਸੂੰ ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਰ਼ੀਰਕ ਗਤ਼ੀਰਵਧ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦ਼ੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ਼ੀ 
ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵ਼ੀ ਸੂੰ ਕਚੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਦਵਤੈ-ਭਾਵ 
ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵਚ ਦਵੇਤਾ / ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵਚ ਰਸਰਫ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਇੱਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯਗੋ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉੱਤ ੇਰਨਰਭਰ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਦਾਰਥਕ ਗਤ਼ੀਰਵਧ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਜ਼ੀਵਨ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ੋ ਘੱਟ 
ਰਕੱਰਤਆ ਂਰਵਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਰਵਅਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਫਾਲਤ ੁਕਾਰੋਬਾਰ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ  
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਏ ਰਬਨਾਂ ਆਪਣ਼ੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵ਼ੀ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਸ ਦ਼ੀਆ ਂਨਜਰਾਂ 
ਰਵਚ ਹਰ ਜਗਹਾ ਕੁੂੰ ਡਾਲ਼ੀਨ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੱਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਬਰਰਹਮੂੰਡ ਰਵੱਚ ਹਰ ਜਗਹਾ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵ਼ੀ ਰਕ 
ਅਦਵੈਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਵਨਜ ਤ  ਰਬਾ 

ਇਕ ਪਲ ਦੇ ਰਗਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਰਜਵੇਂ ਹੋ ਰਗਆ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਮਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਕੂੰ ਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ 
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਹ਼ੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਅਦਵੈਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣਾ 
ਪਏ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚਤੇ ਅਤੇ ਕਦੁਰਤ-ਪਰੇਮ਼ੀ ਬਣ ਰਗਆ ਸ਼ੀ। ਰਜਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਦੁਰਤ ਦੇ ਰਵਚਾਲੇ 
ਇਕੱਰਲਆਂ ਰਬਤਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਦੂਰਜਆ ਂਲਈ, ਰਬਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਗਲਪਨ ਰਜਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਉਸ 
ਨੂੂੰ  ਅਰਜਹ਼ੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰ਼ੀਆ ਂਵ਼ੀ ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਰਆ ਂਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਰਕ 
ਇੱਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ਼ੀ ਰੱਰਖਆ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰ਼ੀ 
ਹੈ ਰਕ ਰਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ਼ੀ ਬਣਨ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿੀਤ 

ਸੂੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰ਼ੀ ਪਰਭਾਵ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਨਾ ਰਸਰਫ ਸਰ਼ੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰ਼ੀ ਹੈ, ਬਲਰਕ ਇਸਦਾ 
ਅਰਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ਼ੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਰਸ਼ਤਾ ਹ।ੈ 

ਸੁੰਿੀਤ ਦ ਆਰਾ ਿਿਾਹ ਰਿੱਈਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਸੂੰਗ਼ੀਤ ਦ ੇਨਾਲ, ਤਸਵ਼ੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਰਕਸਮ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਚਾਰ ਸਾਡ ੇਮਨ ਰਵੱਚ ਉਭਰਨ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਰਵਚ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ-2 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ ਸੁਪਰਨਆ ਂਦ਼ੀਆਂ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਗਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਦ਼ੀ ਸਫਾਈ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਨੂੰ ਦ ਵ਼ੀ 
ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂੰਗ਼ੀਤ ਰਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਰਦੂੰ ਦਾ, ਪਰ 
ਅਰਸੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਦਆੁਰਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਚ਼ੀਜ ਹੈ। ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਜੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਰਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ  
ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼਼ੀਆਂ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਸੂੰਗ਼ੀਤ ਵੱਡ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਨਰਸਕ ਰਚੱਤਰ ਰਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਗਵਾਹ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵ਼ੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਲਈ ਬੋਰਰੂੰਗ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਰਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੂੰ ਦ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਰਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਪ਼ੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਰਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ਼ੀ ਕਈੋ ਹੋਰ। ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਵ਼ੀ ਮਨ ਦ ੇਮੂਡ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦ਼ੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹ਼ੀ ਖੁਸ਼਼ੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਅਨੂੰ ਦ ਰਨਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦ਼ੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸੁੰਿੀਤ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉੱਪਰ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਗਵਾਹ਼ੀ ਰਵੱਈਯਾ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼਼ੀਭਾਵ/ਗਵਾਹ਼ੀ ਰਵੱਈਯਾ ਅਦਵਤੈ ਦਾ ਇਕ 
ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵ਼ੀ ਦੇਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਦਵੈਤ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਰਰਹਣ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਇਕਰਵਸ਼ਵਾਸਵਾਦ/ਅਦਵੈਤ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਵਚਾਰ ਅਦਵੈਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰਵਕਸਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ 
ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦ਼ੀ ਰਰਹੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਨਰੂੰਤਰ ਰਵਕਾਸ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਤ ਰਬਾ 

ਰੇਡ਼ੀਓ, ਕੈਸੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਰਦ ਦਾ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਵਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆ ਕੇ ਗਾਣੇ 
ਸੁਣਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਗ਼ੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸਦੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਚਮਕ ਗਈ। ਰੋਮਾਂਰਟਕ ਗ਼ੀਤਾਂ ਨਾਲ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਰਕ ਪਰੇਰਮਕਾ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵੱਚ ਉਸਦ ੇਮਨ ਰਵੱਚ ਉਭਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਗੂੰਭ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਰਧਆਤਮਕ ਗ਼ੀਤਾਂ 
ਰਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਪਰੇਰਮਕਾ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਸ਼ੀ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਰਵਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਰਖੂੰਚਾਵ ਸ਼ੀ, 
ਅਤੇ ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰ ਆਪਣ਼ੀ ਜਵਾਨ਼ੀ ਰਵੱਚ ਵ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਇਸਦਾ ਦਸੂਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੀ ਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦ਼ੀ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਰਵਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਪਈ ਸ਼ੀ। 
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ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਰਵਚ ਜਾਗ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ਼ੀ। 
ਰਫਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਇਕ ਪਰੇਰਮਕਾ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਹਣ ੇਰਡੱਗਣ ਲੱਗ਼ੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਉਸਦ ੇਮਨ ਰਵੱਚ ਕਵੇਲ ਗੁਰੂ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ਼ੀ। ਦਵੇ਼ੀਰਾਨ਼ੀ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਰਦਖਾਈ 
ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਕ ਬਹਤੁ ਹਲਕ ੇਰੂਪ ਰਵਚ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਜਾਰ਼ੀ ਰਰਹਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ 
ਹੌਲ਼ੀ ਮਜਬਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਦਨ ਰਾਤ ਇੂੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਲੂਟੁੱ ਥ ਪੋਰਟੇਬਲ 
ਸਪ਼ੀਕਰ ‘ਤੇ ਰੂੰਗ਼ੀਨ ਗਾਣੇ ਸਣੁਦਾ ਰਰਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਰਮਲੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਕ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਆਵਾਜ ਰਵਚ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਸੁਣਨਾ ਕੂੰ ਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। 

ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ ਚੱਕਰ ਸੁੰ ਿੀਤ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸ ਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਵਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ 

ਇਹ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਦੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਵਚ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਰਵਕ ਵ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਰਕਸੇ ਸਵਰ ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਪਰਗਟਾਏ ਭਾਵਾਂ ਮੂਲਧਰਾ ਚੱਕਰ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਰਕਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 
ਭਾਵਨਾ ਸਵਾਰਧਸ਼ਠਾਨ ਜਾਂ ਰਦਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਰਦ। ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਗਾਰਣਆਂ ਦਾ ਰਦਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਫਰ 
ਰੋਮਾਂਰਟਕ ਗ਼ੀਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਭਾਵ ਸੇਕਸ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਵਚ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮਨ ਰਵਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, 
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਚੱਕਰ ਰਕਰਰਆਸ਼਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਰ ਰਕਸਮ ਦਾ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਲਾਭਕਾਰ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਰਸਰਸ਼ਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਹਰ ਆਵਾਜ ਰਵਚ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਹਰ ਰਕਸਮ ਦ਼ੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਉਤੇਰਜਤ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰ ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਗਵਾਹ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗਾ ਦ ੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਸਣੁਨਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਰਹੱਸ ੇ ਦ਼ੀਆ ਂ ਹੋਰ 
ਸੂੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਰਦਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਵ਼ੀ ਕੇਂਰਦਰਤ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਂਧਾਂ ਦੇ ਜਰ਼ੀਏ, ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 
ਸੂੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ / ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰਾਣ ਵ਼ੀ ਰਦਲ ਦ ੇਚੱਕਰ ਤੇ ਆਉਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਉੱਪਰ ਆਉਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੇਠਲ਼ੀਆ ਂ
ਸੂੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਧਮਾਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਦਲ ਦ ੇਚੱਕਰ ਤ ੇ
ਚਮਕਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਰਹਸਰਾ ਚੱਕਰ ਲਈ, ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੂੰ ਵਦੇਨਾਵਾਂ / ਪਰਾਣ ਵ਼ੀ ਆਡ਼ੀਟਰ਼ੀ ਸਨਸਨ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰਲਆਉਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਸਰਹਸਰਸਾਰ ਤ ੇਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਰੋਸ਼ਨ 
ਕਰਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵਚ ਇਕ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪ੍ਆਰ 

ਇਹ ਚੂੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਪਆਰ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਸਰਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਵੇਾ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪਰਉਪਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ 
ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਰਗਆਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨਾਲ ਰਰਹਣ ਦ ੇਇਹ ਮੁੱ ਖ ਗੁਣ ਹਨ। 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਗੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਰਵੱਚ ਵ਼ੀ ਮੌਜੂਦ 
ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ੇਪਰਤ਼ੀਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਕ ਜਾਨਵਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਪਰੇਮ਼ੀ 
ਹਨ। ਆਓ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰ਼ੀਏ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਅਜ ਤਕ ਰਕਸੇ ਨੇ ਵ਼ੀ ਕੁੱ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਰਕਸੇ ਜ਼ੀਵ ਰਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਮ਼ੀ-ਭਗਤ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ਼ੀ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਾਨ ਵ਼ੀ ਦੇ ਰਦੱਤ਼ੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਕੁੱ ਤੇ ਦ ੇਮਨ ਰਵਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦ਼ੀ 
ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦ਼ੀ ਤਸਵ਼ੀਰ ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚੱਤਰ ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਰਦਮਾਗ ਲਈ ਖੂੰ ਭੇ ਵਾਂਗ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤ਼ੀਰਵਧ਼ੀਆਂ ਰਵਚ ਪਰਤ਼ੀ ਰਨਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹ਼ੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਆ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਤਾ ਇਸਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਚੱਤਰ ਦ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ, 
ਉਸਦ ੇ ਲਈ ਮਰ ਵ਼ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ ਮਾਲਕ ਪਰਤ਼ੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ਼ੀ ਰਦਖਾਉਣ ਰਵੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੱ ਤਾ ਆਦਮ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪਰੇਮ਼ੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸੇਿਾ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਰਪਲਾ ਕੇ ਸਾਡ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ਼ੀਆ ਂਗਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਦੁੱ ਧ 
ਰਦੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ਼ੀ ਰਕਕ ਵ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ 
ਦ਼ੀ ਅਕਸ ਇਸਦੇ ਮਨ ਰਵਚ ਰਟਕ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਆਦਮ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ 
ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗ ਅਰਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਾਨਵਰ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ 
ਰਜਆਦਾ ਧਰਮ਼ੀ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੱਖਰ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕ ਮਨ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰ ਮਾਲਕ (ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ) ਨੂੂੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰਦਮਾਗ ‘ਤ ੇਇੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹਨ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਹ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਰਬਹਤਰ ਜਾਪਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚ਼ੀਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੁ ਨੂੂੰ  ਆਦਮ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲਦਾ 
ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੂੰ ਛ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਪਰਤ਼ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਰਪਆਰ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਮ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ਼ੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  
ਖੁਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵ਼ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਰਕ ਰਪਆਰ ਰਸਰਫ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਲੋ 
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ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਰਕ ਜੇ ਰਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਸੇ ਦ਼ੀ ਰਦਲਚਸਪ਼ੀ ਕਰਰਦਆਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਰਪਆਰ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਰਕ ਰੁੱ ਖ ਅਤ ੇਪੌਦੇ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਪਰੇਮ਼ੀ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ਼ੀ ਰਵਚ ਰੁੱ ਝੇ ਰਰਹੂੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਵਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦ ੇਹੁਕਮ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਸਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ 
ਨੂੂੰ  ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਜਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਵਾਂਗ ਹ਼ੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੱ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਚੂੰ ਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਤ ੇ
ਰਵਚ ਰਦਮਾਗ ਵ਼ੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਕੁੱ ਤਾ ਰਸਰਫ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਰਗਆ ਮੂੰਨ ਕੇ ਹ਼ੀ 
ਪਰੇਰਰਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮ਼ੀ ਦੂਰਜਆਂ ਤੇ ਬਹਤੁ ਤਰਕ ਲਾਗ ੂਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਰਕ ਇਕ ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਚੂੰ ਗ਼ੀ ਸਮਝ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੈਕੂੰ ਡਰ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਚ ਕੋਈ ਸੱ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਰਵਕਾਸ ਦ਼ੀ ਪੌੜ਼ੀ ਦ ੇ
ਰਸਖਰ ‘ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਰਸਰਫ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਗੱਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਫਰ  ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਰਬਮਾਰ ਹੈ, ਰਫਰ ਵ਼ੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੂੰ  ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਵ਼ੀ ਉਹ ਰਪੱਛ ੇਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰ਼ੀ ਚ਼ੀਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਲ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇੇ ਤਾਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੇੇੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰਡੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਬਲਦ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਪਰੇਮ਼ੀ ਵ਼ੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ ਦ਼ੀ 
ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨਜਰਅੂੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਕੌਣ ਇੱਕ ਬੁੱ ਧ਼ੀਮਾਨ ਜ਼ੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਅਨੂੰ ਦ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਧ਼ੀਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਮਰਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਪ੍ਆਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਤ  ਰਬਾ 

ਉਸਦਾ ਬਚ੍ਪਾਨਾ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਰਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੀ। 
ਜੂੰ ਗਲ ਰਵਚ ਬਲਦਾਂ ਦ਼ੀ ਗੇਮ ਵਰਗ਼ੀ ਲੜਾਈ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸ਼ੀ। ਪਸ਼ਆੂ ਂਨੂੂੰ  ਜੂੰ ਗਲ ਦੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਸ਼ੀ ਤਦੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤ਼ੀ, ਖੇਡਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਵ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਇਕ 
ਲ਼ੀਡਰ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਆੂਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਉਸਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਚਰਾਇਆ ਕਰਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਜੂੰ ਗਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਲ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਵੇਖਣ ਰਵਚ ਵ਼ੀ 
ਬਹੁਤ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸ਼ੀ। ਜੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦ਼ੀ ਉਹ ਬੜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਛ ਨੂੂੰ  ਭਜਾ ਕ ੇਭੱਜ ਜਾਂਦ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਰਫਰ ਰਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ਼ੀ ਗਰਦਨ ਮੜੋ ਕ ੇਪ਼ੀਛ ੇਵੇਖਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, 
ਉਹ ਦਬੁਾਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। 

ਜਦੋਂ ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰਾ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਚਰਾਉਂਦ ੇਸਨ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ 
 ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਨ ਮੜੋੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੂੰ  ਹੈਰਾਨ਼ੀ ਅਤੇ ਰਪਆਰ ਨਾਲ ਵੇਰਖਆ। ਕਈਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੱਟਣਾ ਵ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁੂੰ ਰਘਆ, ਅਤ ੇ ਖੁਸ਼਼ੀ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੇਸ਼ ਛੇਦ ਰਵਚੋਂ ਰਨਕਲਦ ੇ
ਉੱਰਚਤ ਵ਼ੀਰਜ ਦ਼ੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਮਰਹਸੂਸ ਕ਼ੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ (ਪਰਾਣ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਨਵਰਾਂ 
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ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਰਵਚ ਵ਼ੀ ਅਰਜਹਾ ਅਨੁਭਵ ਰਮਰਲਆ ਸ਼ੀ। ਕਈ ਵਾਰ਼ੀ ਮੱਝਾਂ ਰਵਚ ਕਈੋ ਕਮਜੋਰ ਰਦਲ ਰਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੱਝ ਰਡੱਗ ਜਾਂਦ਼ੀ 
ਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦ਼ੀ, ਅਤੇ ਰਫਰ ਅਚਾਨਕ ਰਪਆਰ ਨਾਲ ਸੁੂੰ ਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ। ਇਹ 
ਰਜਆਦਾਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ ਰਜਹੜ਼ੀ ਗੱੁਸੇ ਵਾਲ਼ੀਯਾਂ, ਰਸੂੰ ਗ ਮਾਰਣ ਵਾਲ਼ੀਯਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇਣ ਪਰਤ਼ੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। 
ਇਸਦਾ ਰਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਸ਼ੀ। 

ਪ੍ਸੂ਼ਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਹ ਕੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰਾ ਨੇ ਸਮਝ ਰਲਆ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪਸ਼ਆੂ ਂਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਰਰਹ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਰਵਕਾਸ ਕਰਦ਼ੀ ਸ਼ੀ, 
ਖਾਸਕਰ ਉਹ ਰਜਹੜੇ ਜੂੰ ਗਲ ਰਵੱਚ ਖੱੁਲੇ ਘੁੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਘਰੇਲ ੂਅਤ ੇਗ ਜਾਤ਼ੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ। ਜਾਨਵਰ ਕਦੁਰਟ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੁਰਤ ਨੂੂੰ  
ਰਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਕਦੁਰਤ ਰਵਚ ਹਰ ਜਗਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਪਰੇਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਰਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਹ ਨਰ ਵਿਕਾਸ 

ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱ ਗ ਰਵਰਗਆਨਕ ਯੁੱ ਗ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਅਤ ੇਰਵਰਗਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰਮੁੱ ਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਵਰਗਆਨ 
ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਵਰਗਆਨ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਹੁਨਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਰਕਸ ੇ ਵ਼ੀ ਕੂੰ ਮ ਰਵੱਚ ਰਵਰਗਆਨਕ ਤਕਨ਼ੀਕਾਂ 
ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ / ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਹੁਨਰ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਵਰਗਆਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ 
ਹੁਨਰ ਰਕਤੇ ਵ਼ੀ ਮੌਜਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵਚ ਬਹੁਤ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਪਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਨਰ ਦ਼ੀ 
ਭਾਰ਼ੀ ਘਾਟ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਮਸਾਲ ਲਈ, ਰਚਰਕਤਸਕ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਣੁ ਰਕਤੇ ਵ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਛਟੋ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ 
ਦਾ ਰਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਰਖਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਵੱਡ ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਬਹੁਤ ੇਮਕੈਰਨਕ-ਰਮਸਤਰ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਮਲ਼ੀ ਰੂਪ ਰਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵਚ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਰਹੂੰ ਮਤ 
ਜੁਟਾਉਣ ਰਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕਈਆ ਂਕੋਲ ਰਸਖਲਾਈ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀ ਸਚੋ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕ ੇਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹ ਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਿੱਲ ਵਕਿੇਂ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਇਹ ਚੂੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਦਵੈਤ ਦ ੇਨਾਲ ਮਨ ਰਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲ਼ੀ ਤਸਵ਼ੀਰ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੁਰੂ, ਪਰੇਮ਼ੀ-ਪਰੇਮਕਾ, ਪੱੁਤਰ, ਮਾਰਪਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦ਼ੀ, ਦੋਸਤ, ਕਈੋ ਮਨਪਸੂੰਦ ਜਗਹਾ ਜਾਂ ਚ਼ੀਜ ਆਰਦ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਰਕਸੇ ਦ ੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ ਚ਼ੀਜ ਦ਼ੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਰਵਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ-ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਗਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭੁਾਅ ਉਸਦਾ 
ਆਪਣਾ ਸਭੁਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਠੂੰ ਡ ੇਲਹ ੂਵਾਲੇ ਸਭੁਾਅ ਤੋਂ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰੇ ਰਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛਟੋਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਉਹ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ 
ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੂੰ  ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 

ਉਸ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਮਜਬਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਰਚਪਕ ੂਸਭੁਾਅ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਦਵੋੇਂ 
ਰਸਧ਼ੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰ਼ੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦ਼ੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਦੇ ਰੂਪ ਰਵਚ ਪਦਾਰਥਕ ਰਸਧ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵਚ ਅਰਧਆਤਰਮਕ 
ਰਸਧ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਹ ਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਤ ਰਬਾ 

ਜਦੋਂ ਪਰਹਲ਼ੀ ਦੇਵ਼ੀਰਾਣ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਰਵਚ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਭੜਕ ਗਈ ਸ਼ੀ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮ ਬਹਤੁ ਨੇਰੜਓਂ 
ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਆਪਣ਼ੀ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਰਧਐਨ ਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਘ਼ੀ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਹਰ ਰਵਸ਼ ੇਦ਼ੀ ਜੜ ਤੱਕ 
ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਦੂਰਜਆਂ ਦਆੁਰਾ ਉੱਪਰ-2 ਤੋਂ ਕ਼ੀਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉੂੰਨਾਂ ਦ਼ੀ 
ਤਾੜਨਾ ਵ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ, ਰਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਵ ਅਰਵਆਰਵਹਾਰਰਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ, 

ਵੱਡੇ-ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹੂੰ ਕਾਰ਼ੀ ਮੂੰ ਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਰਜਆ ਂਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨੂੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ ਸ਼ੀ। ਇਕੱਲੇ ਚਾਨਾ ਘੜੇ ਨੂੂੰ  ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੂੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਥਤ਼ੀ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣਾ ਰਪਆ। 
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ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦ ੇਸਰੂਪ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਰਵਚ ਚਮਕਣ ਲੱਗ਼ੀ, ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਵਆਵਹਾਰਕ ਅਤ ੇ
ਸਵੈ-ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਰਗਆ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕ਼ੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੁਆਲਟ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟ ੇਕੂੰ ਮ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ, ਰਕਉਂਰਕ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਉਸ ਦ਼ੀਆ ਂਬਰ਼ੀਕ ਅਤੇ ਡੂੂੰ ਘ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਉਸਦੇ ਚਮਤਕਾਰ਼ੀ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਕ਼ੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਗਆ, ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਦ਼ੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਰਦੱਤ਼ੀ। 

ਸ ਵਹਰਦ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿੱਚ ਹ ਨਰ ਿਧੇਰ ੇਵਿਕਸਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਰਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਰਵੱਚ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚ਼ੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਵ਼ੀ ਸੁਰਹਰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹੁਨਰ ਦ ੇਰਵਕਾਸ 
ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਨੂੁੰ  ਹ ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਸਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰਾ ਨੂੂੰ  ਕਦੁਰਤ਼ੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਇੂੰਨਾ ਰਪਆਰ ਰਮਰਲਆ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਰਵਕਾਸ ਕ਼ੀਤਾ। ਉਸਨੂੂੰ  ਯੋਗਾ 
ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਈ। ਇਹ ਵੱਖਰ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕ ਬਾਅਦ ਰਵਚ ਉਸ ਨੇ ਦੂਰਜਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ ਤੋਂ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਜੂੰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਰਕਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਰਪਆਰ਼ੀ ਚ਼ੀਜ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਰਸਖਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਕੂੰ ਮ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵਰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਪਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਆਪਸ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ 
ਬੁਰਨਆਦ਼ੀ ਰਸਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੁਨਰ ਅਤ ੇਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਵਨ ਭਰ ਵਧਦ ੇਰਰਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉੱਰਚਆ ਂਨੂੂੰ  
ਇੱਕਠੇ ਛੂਹਦੇ ਹਨ।    

  



13 | ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਸ ਹਾਿਣੇ ਸ ਪ੍ਨੇ 

ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਹਫਤ ੇਨਵ਼ੀਆ ਂਪੋਸਟਾਂ ਰਲਖਣ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ਼ੀ। ਅੱਜ 
ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਲਆ। ਉਹ ਰੋਚਕ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤ ੇਅਸਲ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਵੇਰ ੇ
ਆਇਆ। ਅਰਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸ਼ੀ ਰਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦ਼ੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 
ਬਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਇਸ ਰਵੱਚ ਵਰਹ ਰਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਵ਼ੀ ਰਲਆ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 
ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਪੁਰਾਣ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਤੂੰ ਤਰ ਰਵਧ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਸਵ਼ੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ, ਇੱਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 
ਰਵੱਚ ਪੁਰਾਣ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦ਼ੀਆਂ ਰਪਛਲ਼ੀਆਂ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁੰ ਤਰ ਬਹ ਤ ਉੱਨਤ ਸੀ 

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਰਵਚ, ਮੈਂ ਵੇਰਖਆ ਰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦ਼ੀ ਜਗਹਾ ਰਵਚ ਸ਼ੀ, ਰਜਥੇ ਮੈਂ 
ਤੁਰ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਕਝੁ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਰਮਰਲਆ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦ਼ੀਆ ਂ
ਤਲਹਾਂ ਭੂਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜੋੜ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਵਸ਼ਾਲ ਮੂੰਦਰ ਵਰਗਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ 
ਉਤਰ ਕ ੇਉਸ ਮੂੰ ਦਰ ਕੂੰ ਪਲੈਕਸ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ 
ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਕੂੰ ਪਲੈਕਸ ਰਵਚ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਗੁਫਾ ਵਰਗਾ ਸਥਾਨ ਵ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਰਜਸ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਬਾਜਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਸਜਾਇਆ ਰਗਆ 
ਸ਼ੀ। ਮੇਰ਼ੀ ਪਤਨ਼ੀ ਤੁਰਰਦਆਂ ਅਤ ੇਇਸ ਰਵਚ ਖਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਰਕਤ ੇਗੁੂੰ ਮ ਗਈ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਰਹਾ 
ਸ਼ੀ। ਉਸ ਖੋਜ ਰਵਚ, ਮੈਂ ਮੂੰ ਦਰ ਰਵਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਰਕ ਇਕਸਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਕਝੁ ਕਮਰੇ ਕੁਝ ਪੌੜ਼ੀਆ ਂਦ ੇ
ਉੱਪਰ ਵ਼ੀ ਸਨ। ਅਰਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸ਼ੀ ਰਜਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੂੰ ਦਰ ਕੂੰ ਪਲੈਕਸ ਇਕ ਰਵਸ਼ਾਲ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਹੇਠਲ਼ੀ ਕਤਾਰ ਰਵਚ ਇਕ 
ਕਮਰੇ ਰਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਰ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਥੇ ਰਵਚਕਾਰ, ਰਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ 
ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਰਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵ਼ੀ ਬੈਠ ਰਗਆ। ਤਦ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਅੂੰ ਦਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਪਆਰ ਨਾਲ ਮਨੂੈੂੰ  
ਗਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਰਵੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ਼ੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਗਈ ਸ਼ੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੂੈੂੰ  ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ੇ
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣ ਲਈ ਵ਼ੀ ਰਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਰਵਚ ਕੁਰਸ਼ੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕਾਗਜਾਤ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਲੋ ਕੁਰਸ਼ੀਆ ਂਉੱਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਆਦਮ਼ੀ ਵ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਰਹਲਾ ਨੇ ਬ਼ੀਮਾ ਵਰਗ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ 
ਕਾਗਜ ਰਦਖਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਰਸਆ ਰਕ ਮੇਰ਼ੀ ਪਤਨ਼ੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਪੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕ਼ੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਰਚਹਰੇ ‘ਤ ੇਹਲਕ਼ੀ ਰਨਰਾਸ਼ਾ ਸ਼ੀ। ਰਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਰਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੂੈੂੰ  ਮੌਕਾ ਰਮਰਲਆ ਅਤੇ ਚਲ ਰਗਆ। ਮੈਂ ਉਸ ੇਕਮਰੇ ਰਵਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਰਜਥ ੇਮੈਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸ਼ੀ, ਰਕਉਂਰਕ 
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਥ ੇਹ਼ੀ ਭੁੱ ਲ ਰਗਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਥ ੇਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਰਕਆ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼਼ੀ ਉਦਾਸ ਸ਼ੀ ਰਕਉਂਰਕ ਮੇਰੇ ਕਲੋ 
ਇਸ ਰਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਹੂੰਗਾ ਰਕੂੰ ਡਲ ਈ-ਰ਼ੀਡਰ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਨਰਾਸ਼ ਬੈਗ ਦ਼ੀ ਭਾਲ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਰਆਂ ਰਵਚ ਤਲਾਸ਼਼ੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਚੋਰਦਆਂ ਰਕ ਕ਼ੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰਰਆਂ ਰਵਚ ਬੈਠਾ ਹਇੋਆ ਸ਼ੀ। 
ਮੈਂ ਰਫਰ ਰਵਚਕਾਰਲ਼ੀ ਖੱੁਲ਼ੀ ਲਾਬ਼ੀ ਰਵਚ ਰਗਆ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਉਹ ਕਮਰੇ ਖੱੁਲਹਦ ੇਸਨ। ਇਹ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਬਹਤੁ 
ਖੱੁਲ਼ੀ ਜਗਹਾ ਸ਼ੀ, ਰਜੱਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ਼ੀ ਗਤ਼ੀਰਵਧ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਉਥੇ ਇਕ-ਦ ੋਪੁਰਲਸ ਵਾਲੇ ਵ਼ੀ ਸ਼ੀਮੈਂਟ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਰਛਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ਼ੀ ਕਰਰਦਆਂ ਮਨੂੈੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਛਟੁਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਰਕ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਮਲੇਗਾ, ਅਤ ੇ
ਰਕਸੇ ਨੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੁੱ ਰਕਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਫਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਰਲਹਆ ਰਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸ਼ੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸੂਟ ਰਵਚ 
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ਦੋ ਕੋਮਲ ਆਦਮ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ਼ੀਣ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰ਼ੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਠੇੈ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਦਰਰਮਆਨੇ 
ਆਕਾਰ ਦ ੇਅਤੇ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ ਰੂੰਗ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦੇ ਸ਼ੀ। ਹਲਕ ੇਨਸ਼ੇ ਦ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਸਕਾਨ ਉੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਹਰ ਸ਼ੀ। 
ਪੱੁਛਣ ‘ਤੇ ਉੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਰਸਆ ਰਕ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਰਵਚ ਰਪਆ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਕਹਾ ਰਕ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਗਆਨ ਦ਼ੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਚ ਖੱੁਲਹ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਉਹ ਬੜ਼ੀ ਖੁਸ਼਼ੀ ਨਾਲ 
ਮੁਸਕਰਾਏ, ਅਤ ੇਹੱਥ ਰਵਚ ਇਕ ਪੇਗ ਫੜ ਕ ੇਮਨੂੈੂੰ  ਰਕਹਾ ਰਕ ਮੈਂ ਵ਼ੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਵ਼ੀ ਦ ੇਨਾਮ ‘ਤ ੇਪ਼ੀਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕ਼ੀਤਾ, ਅਤੇ ਚਰਲਆ ਰਗਆ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ ਰਕ ਮੈਂ ਦਵੇ਼ੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ 
ਪੈੈੱਗ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਪੱਛ ੇਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ। ਦਕੁਾਨਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ 
ਕਤਾਰ ਕਾਮ੍ਪ੍ਲੇਕ੍ਸ ਦ ੇਬਾਹਰ ਆਉਂਦ਼ੀ ਵੇਖ਼ੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਰਠਆਈਆ ਂਖਰ਼ੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਰਮੱਠ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਰਵਚ ਘੁਸਪੈਠ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਦੁਕਾਨ ਦ ੇਰਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਵਚ ਉਥ ੇਖੜਹੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ੂਦੋਸਤ ਰਮਲੇ ਜੋ ਖੁਸ਼਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰ ੇਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਰਕਹਾ ਅਰਜਹ਼ੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵ਼ੀ ਦਵੇ਼ੀ ਦ ੇਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈੈੱਗ ਬਣਾ ਦਵੇੇਗਾ। ਇਹ ਸਣੁ ਕ ੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਰਪਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ਼ੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਸੜਕ ਚੜਹਨ ਦ਼ੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰਵਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਕੁਝ 
ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਮੈਂਟ ਦ ੇਬਣ ੇਕੂੰ ਕਰ਼ੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਤ ੇਚਰੜਹਆ। ਰਫਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਬ 
ਅਤੇ ਰਦਲ ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਗ਼ੀਤ ਦ਼ੀਆ ਂਆਵਾਜਾਂ ਸਣੁਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਜਾਏ ਗਏ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇਵ਼ੀ ਦ਼ੀ ਝਾਂਕ਼ੀ 
ਲੈ ਰਹ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। ਮੈਂ ਦਵੇ਼ੀ ਦ ੇ ਰਪਆਰ ਨਾਲ ਇੂੰਨਾ ਭੜਕ ਰਗਆ ਸ਼ੀ ਰਕ ਮੇਰ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਪਆਰ ਦੇ ਹੂੰ ਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ਼ੀਆ ਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਮੈਂ ਨਰਮ ਆਵਾਜ ਰਵਚ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਰਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣ਼ੀ ਸੱਜ਼ੀ ਬਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਮੜੋ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ, 
ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਪੂੂੰ ਝ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਰਕ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਢਕ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ 
ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਰਕ ਕਈੋ ਵ਼ੀ ਮਨੂੈੂੰ  ਰੋਣ ਦ ੇਵੱਜੋਂ ਅਜ਼ੀਬ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਰਪਆਰ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਰਵੱਚ ਵਰਹਣ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਰਫਰ ਮੈਂ ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਉਸ ਅਜ਼ੀਬ ਜਗਹਾ ਤ ੇਮਨੂੈੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੱੁਲਹੇ  ਰਦਲ ਨਾਲ ਉੱਚ਼ੀ-
ਉੱਚ਼ੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਪਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਰਖਆ, ਰਜਹੜਾ ਘੁੂੰ ਮ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਆ 
ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇਵ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੱਧਮ ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਵ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਖੜਹਾ ਹੋ ਰਗਆ ਅਤ ੇ
ਵੱਡ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਰੂਹਾਨ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਰੇਖਆ, ਅਤ ੇਉਹ ਵ਼ੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੂਹਾਨ਼ੀ ਰਪਆਰ ਰਵੱਚ ਭੜਕ ਰਗਆ। ਫੇਰ ਮੈਂ 
ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਰਖਆ ਰਜਸਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਖੱਬ ੇਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਧਾ ਉੱਪਰ ਗਰਦਨ 
ਤੋਂ ਫਰੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ, ਅਤ ੇਉਸਨੂੂੰ  ਗੱੁਸੇ ਅਤੇ ਰਹੂੰ ਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰਖਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਵੇ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੁਝ 
ਜਾਪ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਬੱਚਾ ਰਮਰਮਯਾ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂੰਜਰ ਫੜ ਕੇ ਰਸੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੀ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ 
ਮਾਂ ਦੇਵ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਪਰਰਤਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਰਰਹਮ ਰਦਰਸ਼ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਥੋੜਹ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, 

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਰਧਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਰਕ ਕ਼ੀ ਉਥੇ ਇਕ ਉਜਾਰੜਆ ਹੋਇਆ ਧੜ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਸਰ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ 
ਸ਼ੀ। ਪਰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਰਕਡ ਪਰਹਲਾਂ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਰਜਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼਼ੀ ਨਾਲ ਕੂੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹ 
ਰਲਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਰਹਸੂਸ ਕ਼ੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵ਼ੀ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਪਰਤ਼ੀਕ ਰੂਪ ਰਵਚ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਰਗਆ ਸ਼ੀ। ਰਫਰ ਅਲਾਰਮ 
ਵੱਰਜਆ, ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਰਗਆ। 

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਮਨੂੈੂੰ  ਪਰਾਚ਼ੀਨ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਉੱਨਤ ਤੂੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਲ਼ੀ ਤੂੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਬਾਰ ੇਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਰਦੱਤ਼ੀ। 
ਤੂੰ ਤਰ ਪਰਾਚ਼ੀਨ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਰਵਰਗਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਫੈਰਲਆ। ਪਰ ਉਸ ਰਵਚ ਰਹੂੰ ਸਾ, 
ਰਵਭਚਾਰ ਆਰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਵ਼ੀ ਸਨ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਹ਼ੀ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਰਗਆ ਸ਼ੀ। 
ਰਸਰਫ ਤੂੰ ਤਰ ਰਸਸਟਮ ਦ਼ੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਵ਼ੀ ਇਕ ਰਕਸਮ ਦਾ ਅਰਤਵਾਦ਼ੀ ਤੂੰ ਤਰ 
ਹੈ। ਇਹ ਇੂੰ ਨਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਰਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਝਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇਹ 
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ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਵਚ ਰਹੂੰ ਦੂ ਤੂੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਰਵਚ ਵ਼ੀ ਨਰਬਲ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਥਾ ਸ਼ੀ, ਪਰੂੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਵਆਪਕ ਰਵਰੋਧ ਹੋਇਆ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। 

ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦੇ ਤੁੰ ਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਵਧਤ ਆਪ੍ਣਾ ਤ  ਰਬਾ 

ਉਸਨੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਰਕਸੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੂੰਤਰ ਰਵਧ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਆ। ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ਼ੀ 
ਕੂੰ ਮ ਕ਼ੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਇੱਕ ਅਰਦਿਤ ਭਾਵਵਾਦ਼ੀ / ਤਾਂਰਤਰਕ ਨਜਰ਼ੀਏ ਨਾਲ ਕ਼ੀਤੇ। ਇਹ ਤਰ਼ੀਕਾ ਹ਼ੀ ਉਰਚਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਤੂੰਤਰ ਰਸਸਟਮ ਦ਼ੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਇਹ ਤਾਂਤਰਰਕ ਪੋਸਟ ਤੂੰਤਰ ਦ ੇਆਦਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਰਸ਼ਵ ਅਤੇ ਤੱਤਰ ਗੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਰਣਤ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਤਾਂਤਰਰਕ ਵੈੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਕਸ ੇਦ਼ੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੇਸ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਹੱਤ ਰਵੱਚ ਤਾਂਤਰਰਕ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤੁੂੰ ਤਰ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦ ੇ
ਪ਼ੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ਼ੀ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਪਾਸ ੇ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਣੁ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਪੂਰ਼ੀ ਦੁਨ਼ੀਆ ਰਵਚ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਖੇਤਰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਪ੍ਰਯੁੰ ਕਾ ਰਡੈੀ ਦ ੇਵਜਨਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਤਾ ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹ।ੈ ਦੂਜਾ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਉਨਨਾਿ ਰਵੱਚ ਇਕ ਕਰਨਆ ਦਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਰਜੂੰ ਦਾ 
ਜਲਾਉਣ ਦ਼ੀ ਘਟਨਾ ਹੈ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ, ਸਮਾਰਜਕ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਰਕ ਪਰਹਲੂਆਂ ਤੇ ਰਵਚਾਰ 
ਕਰ਼ੀਏ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਕਾਰਨ 

ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਲ਼ੀਲਤਾ, ਅਸੱੁ਼ਧਤਾ, ਰਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਭਰ਼ੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤ਼ੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਆਡ਼ੀਓਰਵਜਅੁਲ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਸਰ਼ੀਰਕ ਅਤੇ ਅਰਧਆਤਰਮਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ ਰਜਨਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਰਸਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਰਕ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਲਾਭ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ, ਮਾਨਰਸਕ ਪਹੁੂੰਚ/ਨਜਰ਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਰਕਸਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਵਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। 

ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਰਵੱਚ ਸਹ਼ੀ ਅਤ ੇਤਾੂੰਰਤਰਕ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨਾਲ ਸੈਕਸ ਰਸੱਰਖਆ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਜਹੜ਼ੀ ਰਲੂੰ ਗ ਰਸੱਰਖਆ ਰਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ। ਅਸਲ ਸੈਕਸ ਰਸੱਰਖਆ ਤਾਂਤਰਰਕ ਸੈਕਸ ਰਸੱਰਖਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਰ ਰਲੂੰ ਗ ਦਾ ਰਵਰਗਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ, 

ਜਦੋਂ ਸਰ਼ੀਰਕ ਸੈਕਸ ਰਸੱਰਖਆ ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਲ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ਼ੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਰਵਚ ਤੂੰ ਤਰ ਦ਼ੀ ਰੂਹਾਨ਼ੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਸਰ਼ੀਰਕ ਸਕੈਸ ਰਸੱਰਖਆ ਕਈ ਵਾਰ 
ਲਾਭਾਂ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਰਜਨਸ਼ੀ ਅਨੂੰ ਦ ਤੋਂ ਵ਼ੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਤਰਰਕ ਸੈਕਸ 
ਰਸੱਰਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰ਼ੀਰਕ ਰਜਨਸ਼ੀ ਅਨੂੰ ਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਰ਼ੀਰਕ, ਮਾਨਰਸਕ ਅਤੇ ਅਰਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਵਧਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਤ਼ੀਜਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹ਼ੀ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਰਖਆ ਦ਼ੀਆ ਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲ਼ੀ ਮਨ ਸ਼ਤੈਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮ਼ੀ ਰਜਸ ਕੋਲ 
ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਚੋਦਾ ਹੈ। 

ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਰੂਹਾਨ਼ੀਅਤ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਰਧਆਤਰਮਕਤਾ ਵ਼ੀ ਖਾਲ਼ੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰਨਯੂੰਤਰਣ ਰਵੱਚ 
ਰੱਖਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗ਼ੀ-ਫਕ਼ੀਰ ਖਾਲ਼ੀ ਬੈਠਰਦਆਂ ਕਦੇ ਵ਼ੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਪੂੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਨਆਂਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਨਆਂ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਵ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹ਼ੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹ਼ੀ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਹ ਅਪਰਾਰਧਕ ਮਾਨਰਸਕਤਾ ਦੇ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਬਧੇਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਰਹਾ। ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ 
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ਡਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਚ ਸ਼ਰਰਮੂੰ ਦਗ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰ਼ੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵਤਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੌੜ਼ੀ 
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਬਹਤੁੇ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ, ਅਪਰਾਧ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪ਼ੀੜਤ ਨੂੂੰ  ਸਜਾ ਦ ੇਡਰੋਂ ਹ਼ੀ ਮਾਰ ਰਦੂੰ ਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 
ਹੋਰ ਸਬਤੂ ਰਮਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵ਼ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਰਕ ਰਜਆਦਾਤਰ ਰਤੱਖ਼ੀ ਸਚੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹ਼ੀ ਸੇਧ ਰਮਲਦ਼ੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤਾਂਤਵਰਕ ਤਰੀਵਕਆਂ ਅਪ੍ਣਾ ਕ ੇਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਬੇਸ਼ਕ ਤੂੰਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਕਸ-ਫਰ਼ੀਕ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਰ ਪੋਰਨ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਰਬਲਕਲੁ 
ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਜਨਸ਼ੀ ਸਾਥ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਰਵਹਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਚ ਆਪਸ਼ੀ ਸਰਹਮਤ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਰਜਨਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਰਧਆਨ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਅਨੁਸ਼ਾਰਸਤ ਤੂੰਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਪਆਰ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਵ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਰ ਰਵਚ ਰਕਸੇ ਦ਼ੀ ਧ਼ੀ ਜਾਂ 
ਪਤਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਰਜਨਸ਼ੀ ਸਾਥ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਰਾ ਇਹ ਰਕਸੇ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੌਲਤ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹ਼ੀ ਰਜਨਸ਼ੀ ਸਾਥ਼ੀ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ ਰਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਰਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਰਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਇੱਛਾਵਾਂ 
ਰਜਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤ ੇ ਰਜਸਮ਼ੀ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਰ ਰਵਚ ਏਕਾਪਟਨ਼ੀਵਰਤ ਨੂੂੰ  ਉੱਤਮ ਨ ਰਤਕਤਾ 
ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਤਰਰਕ ਸਾਥ਼ੀ ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਸ਼ਵ-ਪਾਰਵਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜੋੜ਼ੀ ਇਸ ਦ਼ੀ ਇਕ 
ਚੂੰਗ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਾ ਕ ੇ

ਰਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂਰਤਰਕ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਵ਼ੀਰਯ ਦ਼ੀ ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਰਵਚ 
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਿਰਭ ਅਿਸਥਾ ਤੋਂ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਅਿਧੀ (ਮਾਵਸਕ ਚੱਕਰ ਦ ੇਪ੍ਵਹਲੇ 
7 ਅਤ ੇਆਖਰੀ 7 ਵਦਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ)ੈ ਰਵੱਚ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਵ਼ੀਰਯ 
ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੂੰਰਤਰਕ ਸਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ, ਬਲਰਕ ਵ਼ੀਰਜ-ਸੁਰੱਰਖਆ ਨਾਲ ਜਾਰ਼ੀ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 
ਵ਼ੀਰਯ ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਐਕਸਟਰੌਵਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਨਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ/ਸਾਥ਼ੀ ਪਰਤ਼ੀ ਵੈਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਰਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੱੁਲਹਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਇਕ ੋ ਰਜਹਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਝੁ ਰਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤ਼ੀ (ਸੱਪ) ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਆਦਤ ਦਆੁਰਾ 
ਮਜਬੂਰ ਮੂਰਖ ਆਦਮ਼ੀ ਵ਼ੀਰਯ ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਫਰ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਰਨਰੂੰਤਰ 
ਬੁਝਾਉਂਦ਼ੀ ਅਤ ੇਬਰਬਾਦ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਰਰਹੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਬਾਹਰਲ਼ੀ ਦੁਨ਼ੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰਵਚ ਬੁਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਸ ਰਵਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂਸ਼ਰ਼ੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਬਮਾਰ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਉਤਪੂੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਰਜੂੰ ਨ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਰ ਵੱਲ (ਰਦਮਾਗ) ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂਤਰਰਕ ਸੈਕਸ ਇਕ ਵਾਰ ਵ਼ੀ ਵ਼ੀਰਜ ਦ਼ੀ 
ਬਚਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦ਼ੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹ਼ੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਨਤ਼ੀਜੇ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ (ਸੱਪ ਦਾ ਰਚਹਰਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ) ਦ ੇ
ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਰੂੰ ਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦ਼ੀ ਹੈ (ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਰਜਨਸ਼ੀ ਸਾਥ਼ੀ ਦਾ ਰਪਆਰ ਵ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ-2 ਵ਼ੀਰਜ 
ਵਧਦਾ ਹੈ, ਰਤਵੇਂ-2 ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ/ਅਸਰ ਵ਼ੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ 
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ਅਸੀਂ ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵ਼ੀਰਜ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਰਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਰਦਮਾਗ ਰਵੱਚ ਰਵਕਸਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਤ ੇਚੜਹਾ ਰਦੱਤਾ 
ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ 

ਇਹ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਅਤ ੇ ਰੂਹਾਨ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਰਕ ਹਰ ਪਰਾਣ਼ੀ ਰਸਰਫ ਆਪਣ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਲਈ ਰਜਨਸ਼ੀ 
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤੱਤਰ ਗੁਰੂ ਓਸ਼ ੋ ਨੇ ਇਹ ਵ਼ੀ ਰਕਹਾ ਹੈ ਰਕ ਸੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਸਮਾਧ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ 
ਰਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮਾਧ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਨਰੂੰਤਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਧਆਨ ਜਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਜਾਗਰਣ। ਇਸ ਰਦਰਸ਼ਟ਼ੀਕਣੋ ਤੋਂ ਜੇ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਯੋਗ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਫਰ ਸੈਕਸ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 
ਕਰਕ,ੇ ਰਰਸ਼਼ੀ-ਰਭਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗ਼ੀ ਰਬਨਾਂ ਰਵਆਹ ਦੇ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਜ਼ੀਵਨ ਜ਼ੀਉਣ ਦੇ ਯਗੋ ਸਨ। 

ਇਰਤਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਵੈਰਦਕ ਸਰਭਆਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਸਰਭਆਚਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਘੇਰਰਆ ਰਗਆ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਭਆਨਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਨਸ਼ੀ ਰਹੂੰ ਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਯੋਗਾ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਰਲਖ਼ੀਆ ਂਰਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤਾਂਰਤਰਕ ਸੈਕਸ ਰਸੱਰਖਆ ਨੂੂੰ  ਸਰਵ ਰਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨਜੂਰ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ 

1) ਸ਼ਰ਼ੀਰਰਵਰਗਆਨ ਦਰ੍ਸਸ਼ਨ- ਇੱਕ ਆਧੁਰਨਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੂੰ ਤਰ (ਇੱਕ ਯੋਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰੇਮਕਥਾ) 

2) ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਹਸਯੋਦਘਾਰਟਤ- ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਕਯਾ ਕਹਤਾ ਹ ੈ

3) ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ – ਇੱਕ ਆਰਧਆਤਮਕ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸੱਪ੍ ਿਰਿੀ 

ਦੋਸਤੋ, ਕ ਝ ਹਫਤ ੇਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ੍-ਮੁੰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਵਮਵਲਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਥ ੇਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ਰਿਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੁੰ  ਉਸ ਦ ੇਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ 
ਬ ੱ ਤ ਆਵਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸੱਪ੍ ਦੀ ਵਦਲ ਛੂਹਣ ਿਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੁੰ ਿੀਨ ਤਸਿੀਰ ਦੀਿਾਰ ਤੇ ਪ੍ੇੇੰਟ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੇ਼ਸ਼ਨਾਿ ਿਰਿਾ ਸੀ, ਵਜਸ ‘ਤੇ ਭਿਿਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਫਣ ਸਨ। 
ਮੈਨੂੁੰ  ਉਹ ਜਾਣੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਿੀ। ਉਥ ੇਮੇਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱਿੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁੰ ਦ ਵਲਆ। 
ਉਹ ਮੈਨੂੁੰ  ਕ ਝ ਰਹੱਸਮਈ ਬ ਝਾਰਤ ਜਾਪ੍ਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਸੱਪ੍ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਮੇਰਾ ਪਰਹਲਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਸ਼ੀ ਰਕ ਨਾਰਾਇਣ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਮ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦ ੇ
ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ੇਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਰਤ਼ੀਕ ਸਵਰੂਪ ਨਾਗ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। 
ਰਫਰ ਵ਼ੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ। 

ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿਜੋਂ 

ਮੈਂਯੋਰਗੂੰ ਰਦਆਦੋਟਕਾਮ(yogaindia।com) ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜਹ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਰਵਚ ਕੁਝ ਰਲਰਖਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ, ਰਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਸਮਝ ਰਗਆ ਰਕ ਸੱਪ ਸਾਢ ੇ ਰਤੂੰ ਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕ ੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਰਠਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ਼ੀ ਪੂਛ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 
ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਰਰੂੰਗਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਰਸੱਧਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਦਆੁਰਾ 
ਰਦਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਵ਼ੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਰਝਆ ਰਕ ਸਾਡ਼ੀ ਨਾੜ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਉਭਾਰੇ ਸੱਪ ਵਰਗ਼ੀ ਰਦਖਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਵਰਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾੜ਼ੀ ਦ਼ੀਆ ਂਸਨਸਤ਼ੀਆਂ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਵਜਰਾ ਉਸ ਸੱਪ ਦ਼ੀ ਪੂਛ ਹੈ। 
ਇਸਨੂੂੰ  ਅੱਧ਼ੀ ਰਰੂੰਗ ਵ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੂੰ ਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਰਹਲਾ ਰਰੂੰਗ / ਕੋਇਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ 
ਚੱਕਰ ਮਾਸ ਅਤ ੇਰੇਰਸ਼ਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੀਜਾ ਚੱਕਰ ਹੱਡ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ 
ਉਭਾਰਰਆ ਸੱਪ ਹੇਠਲ਼ੀ ਰਪੱਠ ਰਵੱਚ ਅੂੰ ਦਰਨੂ਼ੀ ਰਦਸ਼ਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਡ / ਮੜੋ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡ਼ੀ ਰਪੱਠ ਦ ੇ
ਹੇਠਲੇ ਰਹੱਸੇ ਰਵੱਚ ਹੈ (ਨਾਭ਼ੀ ਦੇ ਰਬਲਕੁਲ ਉਲਟ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵੋੇਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਫਰ ਦਵੋਾਂ ਦੇ ਰਸਰ 
ਦਾ ਮੋੜ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਰਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਰ ਰਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਡਾ ਰਸਰ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰਵਸ਼ਾਲ ਅਤ ੇਸੂੰ ਘਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਨਾੜ੍ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਪ੍ ਿਰਿੀ ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦ਼ੀ ਨਾੜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਰਵਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗ਼ੀ। 
ਨਾੜ਼ੀਆ ਂਵ਼ੀ ਸੱਪ ਜਾਂ ਰੱਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਵਜਰ ਦ਼ੀ ਨਾੜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਸੱਪ ਦ਼ੀ ਪੂਛ ਸਮਝੋ। ਇਹੋ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਵ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਸਵੱਧ਼ੀਥਨ 
ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ ਖੇਤਰ (ਰਜੱਥੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸੱਪ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਚੱਕਰ / ਕੁੂੰ ਡਲ / ਚੱਕਰ ਹੈ। 
ਆਸ ਪਾਸ ਦ਼ੀ ਨਾੜ਼ੀਆਂ ਵ਼ੀ ਉਥ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਰਘਰਾਓ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਉਹ ਨਾੜ਼ੀ ਸੈਕਰਲ ਪਲੇਕਸ / ਨਸਾਂ ਦੇ ਨ ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦ਼ੀ ਹੈ। ਤ਼ੀਸਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੂੰ  ਰਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਥੇ ਸਕੈਰਲ ਪਲੇਕਸਸ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੱਪ / ਸਪਨ਼ੀਲ ਕੋਰਡ ਖੜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
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ਹੋਰ ਸੂੰ ਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦ ੇਲੂੰ ਬਰ ਖੇਤਰ ਰਵਚ, ਪੇਟ ਵੱਲ ਟੋਏ ਰਵਚ ਇਕ ਮਰੋੜ ਹੈ। ਮੋੜ ਦ਼ੀ ਅਗਲ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ 
ਰਸਰ ਦ ੇਨੇੜੇ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਸਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦ਼ੀ ਨਾੜ਼ੀਆ ਂਰਵੱਚ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਰ/ਹੂਡ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ 
ਹੱਡ਼ੀ / ਸੱਪ-ਸ਼ਰ਼ੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚੱਕਰ ਦੇਿ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਿ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਵਬੁੰ ਦ ੂ

ਇੂੰਨ਼ੀ ਡੂੂੰ ਘ਼ੀ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰਾ ਸੇਕ੍ਸੁਅਲ ਖੇਤਰ ਸੂੰ ਘ ਦ਼ੀ ਚੜੌਾਈ ਵਰਗਾ 
ਸੂੰ ਘਣਾ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਤ ੇਪਰਤਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂਸੂੰ ਵਦੇਨਾਵਾਂ ਵਜਰ / ਪੂਛ ਦ਼ੀ ਸਨਸਨ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਉਪਰ 
ਵੱਲ ਜਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਬੌਂਰਜੂੰ ਗ/ਟਰਰਨੂੰਗ ਪੁਆਇੂੰਟ ਸਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਹਨ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਧਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਥੇ ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਵਜਰ ਦਾ ਰਸ਼ਖਾ ਰਬੂੰ ਦੁ ਮੁਲਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਧ਼ੀਸਥਾਨ 
ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਦ਼ੀ ਪੂਛ (ਵਜਰਾ) ਸੱਪ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਗੁਥੇ ਹੋਂਦੇ ਸਰ਼ੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ਼ੀਨ’ ਤ ੇ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ 
ਸਵੱਧ਼ੀਥਾ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਉਠਾਣ ਲਗਭਗ 90 ਰਡਗਰ਼ੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਘੁਮਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਡੂੂੰ ਘਾ ਰਬੂੰ ਦੂ ਰਪਛਲੇ ਨਾਭ਼ੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸਰ਼ੀਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਸੁਧ਼ੀ 
ਚੱਕਰ ਰਵਚ ਸੱਪ ਦ ੇਰਸਰ ਨੇੜ ੇਮੜੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੂੰ ਘਾ ਰਬੂੰ ਦ ੂਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੱਪ ਦ ੇਰਸਰ ਦਾ ਦਬੁਾਰਾ ਉਭਾਰ ਰਪਛਲੇ ਵੱਲ 
ਦੇ ਆਰਗਆ ਚੱਕਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਰਦਮਾਗ / ਰਦਮਾਗ ਦਾ ਰਸਖਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਰਜਥੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ 
ਸਨਸਨ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ (ਰਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਰਪਛਲੇ ਭਾਗ ਦ ੇਮੱਧ ਰਵੱਚ; ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਏੋ 
ਵਰਗਾ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਰਹਮਮਾਰਧਰਾ/ਬਰਹਮਰੂੰਧਰ ਵ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਥੇ ਦਵੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਇਕ 
ਹਜਾਰ ਫਾਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੂੰ  ਸਰਹਸਰਾਰ (ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਭਾਗ) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਾਰਲਨ਼ੀ ਮੱਧ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤ ੇਬ਼ੀਚ ਵਾਲੇ 
ਰਸਰੇ/ਹੂੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ- ਅਵਭਆਸ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਨਾਿ ਨਾਲ ਅਵਭਆਸ ਦੌਰਾਨ 

ਮੈਂਉਸੇ ਪਰਸੂੰ ਗ ਰਵਚ ਇਕ ਰਦਨ ਤਾਂਤਰਰਕ ਰਵਧ਼ੀ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰ਼ੀਰਕਆ ਂਨਾਲ ਨਾਗ ਦਾ 
ਰਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕ਼ੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕ਼ੀਤਾ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸਦ਼ੀ ਪੂਛ / ਵਜਰ ਰਸ਼ਖਾ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਰਹ਼ੀ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਪ 
ਵਰਗ਼ੀ ਰਹਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫੱਣ / ਮੇਰੇ ਰਦਮਾਗ’ ਤੇ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। ਮਨ ਰਵਚ ਉਹ ਬਹਤੁ ਤੇਜ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ 
ਵਰਗ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੀ ਰਜਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਉੱਤੇ ਲਗਜਰ਼ੀ ਕੂੰ ਮ ਅਤ ੇ
ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਰਮਲ਼ੀ ਰਜਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਗ ਮੂੰ ਦਰ ਰਵੱਚ ਰਮਲ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਰਫਰ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨ਼ੀਅਤ 
ਰਵੱਚ ਸੱਪ ਦ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਰਗਆ। 

ਸੱਪ੍ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ 

ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਪਰਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਰਯਗੋ ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਸੱਪ ‘ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ 
ਭਗਵਾਨ ਰਸ਼ਵ ਦ ੇਮੱਥ ੇ‘ਤ ੇਵ਼ੀ ਬਠੈਾ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਰਵਚ, ਦ ੋਸੱਪ ਇਕੱਠੇ ਲਪਟੇੇ ਹੋਏ ਰਦਖਾਈ ਰਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਦ ੋਦਾ ਤਾਂਤਰਰਕ ਜੋੜਾ ਯਬੈ-ਯਮ/ਯਬ-ਯੁਮ ਆਸਣ ਰਵਚ ਬੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਹਨ। 

ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਮੈਂਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਸਣੁਦਾ ਰਰਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗ ਦ ੇਸਰ਼ੀਰ / ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ 
ਚਲਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦਵੇਤਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 
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ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਇਹ ਜਰੂਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਗ ਦੇ ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰ ਨੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਰਧਆਨ 
ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਹਸੂਸ ਕ਼ੀਤਾ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਸੱਧੇ ਉਸਦ ੇਆਪਣੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਚੜਹ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਇਕ 
ਹੈਲ਼ੀਕਾਪਟਰ ਹਵਾ ਰਵਚ ਰਸੱਧਾ ਚੜਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਪ ਦਾ ਰਧਆਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਠਣ ਲਈ ਰਸਰਫ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ਼ੀ 
ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡ ੇਦਵੇ਼ੀ-ਦੇਵਰਤਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਸੇ਼ਸ਼ਨਾਿ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਧਰਤੀ 

ਇੱਕ ਰਮਰਥਹਾਸਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ / ਮਲਟ਼ੀ-ਹੁਡਡ ਸੱਪ ਦੇ ਰਸਰ ਉਤੇ ਸਾਰ਼ੀ ਧਰਤ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ 
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸਾਡ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰ਼ੀ ਧਰਤ਼ੀ ਸਾਡੇ ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ / ਰਦਮਾਗ ਦੇ ਤਜਰੁਬ ੇ
ਵਰਗ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਰਵੱਚ, ਇੱਥ ੇਸਥੂਲ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰ਼ੀ ਵਾਕ ਅਰਧਆਤਰਮਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰਨਆਦ਼ੀ 
ਮੂੰ ਤਰ ਹੈ। 

ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ ਤ ੇਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਆਰੋਪਣ 

ਹਰ ਸਰ਼ੀਰਕ ਸਨਸਨ਼ੀ ਨਾੜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ / ਇਕ ਰਵਸ਼ਸੇ਼ ਮਾਨਰਸਕ ਤਸਵ਼ੀਰ ਦਾ 
ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਦਮਾਗ ਤੱਕ ਵ਼ੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤ਼ੀਬਰ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦਮਈ 
ਸਨਸਨ਼ੀ ਵਜਰ-ਰਸਖਾ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਦਮਾਗ ਰਵੱਚ ਰਜੂੰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ੇ
ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮੁਲਾਧਾਰ ਰਵਚ ਸੌਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਰਵਚ ਰਸਰਫ ਵਜਰ-ਰਸਖਾ ਹ਼ੀ 
ਦਰਸਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਦਵੋੇਂ ਇਕ ਕਾਲਪਰਨਕ ਲਾਈਨ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਪ ਦ਼ੀ ਪੂਛ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮ਼ੀ ਰਵਚ ਉਥੇ ਸੌਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਥ ੇਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦ਼ੀ। ਜਾਗਣ ਲਈ ਉਸਨੂੂੰ  
ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਰਲਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਗ ਨੇ ਆਪਣ਼ੀ ਪੂਛ ਮੂੂੰ ਹ ਰਵੱਚ ਦਬਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵਜਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵ਼ੀਰਜ ਰਨਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵਚ ਵਜਰ ਰਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਰਵਅਰਥ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਰਸੱਧੇ 
ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵਾਜਰਾ ਰਸ਼ਖਾ ਤੋਂ ਰਸੱਧ਼ੀ ਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਦਮਾਗ ਵੱਲ ਚਲ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਬਾਰ -2 ਰਜਨਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੂੰ ਮਦ਼ੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰਾ ਰਜਨਸ਼ੀ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਦ ੇ
ਭੂਮ਼ੀ ਦੇ ਢੇਰ / ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਚਾਰੇ ਪਾਰਸਓਂ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਡੁੱ ਰਬਆ / ਰਘਰਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤ਼ੀ 
ਰਸੱਧੇ ਰਸਖਰ/ਹੂੜ ਤੇ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀਰਜ ਦ਼ੀ ਰਗਰਾਵਟ ਲਈ 
ਵਾਜਰਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ / ਅੱਗੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਆੁਰਾ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਥਲੇ ਭੇਰਜਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਸਰਕਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁੂੰ ਡਲ਼ੀ / 
ਕੋਇਲ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਕਇੋਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ਼ੀ ਇਕ ਮਾਨਰਸਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ – ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਦੋਸਤੋ, ਕੋਰਾ ਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਜਾਗਰਣ ਬਾਰ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਜਾਗਰਣ ਕ਼ੀ ਹੈ? ਉਹ਼ੀ ਉੱਤਰ ਬਾਰ -2 ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤਰਕਸ਼਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਇਕ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਾ ਤੋਂ ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣਾ ਵਕਸੇ ਨੂੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਇਹ ਅਸਲ਼ੀਯਤ ਹੈ। ਰਸਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਗਰਣ ਦ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਰਦਲ ਦ਼ੀ ਗਰਹਰਾਈ ਰਵਚ ਚੜਹ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਜਗਾਉਣ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਰੂਹ ਦ਼ੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਰਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦ਼ੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰੂਹ ਇਸਨੂੂੰ  ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ਼ੀ। ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਦੇਖਦ਼ੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 
ਵਿਅਕਤੀ (ਿ ਰੂ, ਦੇਿਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਦ ਜਾਂ ਵਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕ ੱ ਝ ਿੀ) ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਿੱਚ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ 
ਇਥੇ ਹ,ੈ ਆਮ ਆਦਮ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਨਰੂੰਕਾਰ਼ੀ 

 ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਰਵਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਰਬਆ ਂਤੋਂ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਨੇਰਾ ਰੱਦ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ 
ਭਰਮ ਜਾਂ ਦੁਰਬਧਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦਆੁਰਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਜੂੰ ਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੂਹ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 
ਚ਼ੀਜ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਖੁਦ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਈੋ ਦਵੂੰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰਰਹੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ-ਰੂਪ ਰਵਚ ਸਭ ਕੁਝ 
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਸਮੇਤ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਕਦੁਰਤ਼ੀ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਵ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਵਸ਼ਾਲ ਅਗਨ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰ਼ੀ ਲਾਟ ਰਕਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਨੂੂੰ  ਦੁਨ਼ੀਆ ਦੇ ਤਜਰੁਬੇ / ਪਦਾਰਥ ਤਦ ਵੱਖਰੇ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਨਾਲ ਜੁਰੜਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈੋ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵੱਲ ਰਕੂੰ ਨਾ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਝੁ ਵੱਖ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ। ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਦ਼ੀ ਛੋਟ਼ੀ ਲਾਟ 
ਆਪਣ ੇਵਰਗ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਰਦਖ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰ਼ੀ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋਏਗ਼ੀ। 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦ਼ੀ ਝਲਕ ਰਦਖਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਆੁਰਾ, ਉਹ ਯੋਗਸਾਧਨਾ ਆਰਦ ਦ ੇ
ਰਨਰੂੰਤਰ ਅਰਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਦ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਬਹ ਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਕੁਝ ਸਰਕੂੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਇਕ ਰਵਸਫੋਟਕ ਦਬਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹਤੁੇ 
ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ, ਆਦਮ਼ੀ ਡਰ ਜਾਂ ਰਝਜਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ 
ਰਲਆਉਂਦਾ, ਥੜੋਹੇ ਸਮੇਂ ਰਵਚ ਰਦਮਾਗ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਤਦ ਆਦਮ਼ੀ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਵ਼ੀ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੂੰ ਦੁ, 
ਅਰਦਿਤ, ਪਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਰਵੱਚ ਡਬੂਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਕ ਰਸਫਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਉਹ ਰਬਨਾਂ 
ਸੋਚੇ ਹਚੋ ਦ ੇਅਸਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਦ਼ੀ ਅਵਧ਼ੀ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਦ ੇਅਰਭਆਸ, ਮਨੋਬਲ, ਸਰ਼ੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਉਮਰ, ਸਮਾਰਜਕ ਰੁਤਬੇ ਆਰਦ ‘ਤੇ ਵ਼ੀ 
ਰਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਰਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੂੰ ਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਬਾਰੇ ਭੁੰ ਬਲਭੂਸਾ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਧਆਨ ਅਤੇ ਪਰਣਥੋਨ/prana-rising (ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਤਥਾਨ/ਰਾਈਰਜਨਗ) ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ 
ਮੂੰ ਨਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਜੁਰਬੇ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਇਕੋ ਰਜਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਸਰਥਤ਼ੀਆ ਂਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਰਚੂੰ ਤਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਸਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ/level ਵੱਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਾਦ ਆਮ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਸਮਰਨ ਰਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਪਰਾਣ ਦ ੇਚਢਾਵ/prana-rising ਰਵਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ 
ਹੈ। ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਜਾਗਰਣ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਰਭਆਸ ਅਤ ੇ ਪਰਾਣ-ਚਢਾਵ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਅਰਭਆਸ ਰਨਰੂੰਤਰ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ (ਘੂੰ ਰਟਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਰਦਨਾਂ ਤਕ) ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਇਕ 
ਰਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਰ਼ੀ ਰਖ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਸਧਾਰਣ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਰਭਆਸ ਅਤੇ ਪਰਾਣ-
ਚਢਾਵ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਧਆਨ ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਰਬਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਕਵੇਲ ਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂ
ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕੱਠ਼ੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਨਰਸਕ ਸਦਮਾ/trigger ਜਾਂ 
ਉਤੇਜਕ ਵ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਦਮ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਵੱਖਬਾਣ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹ਼ੀ 
ਇਹ ਵ਼ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਰਸਰਫ ਰਧਆਨ ਅਤ ੇਪਰਾਣ ਦੇ ਚਢਾਵ ਦ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਰਵਚ ਹ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੂੰ ਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ (ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਰਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਣੋਥਨ/ਪ੍ਰਾਣ-ਚਢਾਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪ੍ੂਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਪ੍ੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

There is no fundamental difference between Prana rising and Kundalini awakening। Only the 

different level of expression is the difference between the two। That is why many over ambitious 

people recognize their Prana rising as Kundalini awakening…… 

Prana rising as the start of Kundalini Awakening 

ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਿੈੈੱਬਪ੍ਜੇ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇਤ  ਰਬੇ ਨੂੁੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਵੜ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

All experiences were appearing as if equal, unchanging and complete। My personal ego was fully 

dead। I got suspicion of my health। I had no feeling of my own personality। I was as if in the form of a 

personality of Kundalini and non-duality only।… 

Premyogi vajra describes his kundalini awakening experience in his own words as following 

ਅਿਲੀ ਪ੍ੋਸਟ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਿੇ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ 5 ਚੀ ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਕੁੂੰ ਡਾਲ਼ੀਨ਼ੀ ਰਵਸ਼ੇ ਦ ੇਰਦਲ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲ਼ੀਆ ਂਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਮਵਾਰ ਪੜਹੋ। 

  

https://demystifyingkundalini.com/2019/07/19/prana-rising-as-the-start-of-kundalini-awakening/
https://demystifyingkundalini.com/home-2/
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਛੇ  ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ- ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਿਰਣ ਸਭ ਲਈ ਸੁੰ ਭਿ ਹੈ! 

ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਪਛਲ਼ੀ ਪੋਸਟ ਰਵਚ ਰਲਰਖਆ ਸ਼ੀ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਸੇ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹ਼ੀ ਤਰ਼ੀਕ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣ਼ੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਇਕ ਅਜ਼ੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਵ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰਟਲ ਵ਼ੀ। ਇਹ 
ਆਪਣ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵ਼ੀ। ਇਹ ਸਾਡ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵ਼ੀ। ਸਰਥਤ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਇਸ ਰਵਚ ਵੱਖਰ਼ੀਆਂ ਰਵਰੋਧ਼ੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। 

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਣੋ ਲਈ ਰਕਹੜ਼ੀਆ ਂਪੂੰਜ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਿ 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਸਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਚੱਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਅਨੂੰ ਦ ਅਤ ੇ
ਮਨ ਰਵਚ ਅਡਵਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਜਾਂ ਅਰਧਆਤਮਕ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖ ਰਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵ਼ੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਸਮਰਨ ਰਕੂੰ ਨਾ ਮਜਬਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਕੇਵਲ ਯੋਗਸਾਧਨ ਦਆੁਰਾ ਹ਼ੀ ਰਸਮਰਰਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ (ਕਰਮਯੋਗਾ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਧਆਨ ਵਧੇਰੇ ਰਵਹਾਰਕ, ਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ 
ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਭਰਰਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਵ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਫਰ ਜਦੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਤਾਂਤਰਰਕ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਆੁਰਾ ਸਾਰੇ ਚਕਰਾਂ ਰਵਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦ ੇਰਦਮਾਗ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਵ਼ੀ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਇਕ ਹੋਰ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਜੀਿਨ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਿ 

ਪਰਾਣ ਸ਼ਕਤ਼ੀ (ਸਰ਼ੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਸ਼ਕਤ਼ੀ) ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥ਼ੀ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰ਼ੀਰਕ ਕਾਰਜ ਸੂੰ ਭਵ 
ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਜ਼ੀਵਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ।/ਪਰਾਣ ਦ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜੋਰ, ਸੁਸਤ ਅਤੇ 
ਰਬਮਾਰ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਮਲ ਸਕਦ਼ੀ। 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਤ ੇਪਰਾਣ ਇਕੱਠੇ ਰਰਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਯੋਗਾ ਅਰਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਰਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  
ਭੇਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜ਼ੀਵਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਵ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰ਼ੀਰ ਰਵਚ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਦ਼ੀ 
ਘਾਟ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਕਮਜੋਰ ਰਹੇਗ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਾਗਦ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਖਾਣ ਪ਼ੀਣ ਨਾਲ, ਜ਼ੀਵਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਸਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਰਵੱਚ 
ਇਕੱਠ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। ਪਰ ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜਰੁਗ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ 
ਕਰ ਲਈ ਹੁੂੰਦ਼ੀ। ਪਰਾਣ ਅਸਲ ਰਵੱਚ ਤਨ ਅਤ ੇਮਨ ਤੋਂ ਸਮਾਰਜਕਤਾ, ਅਰਦਿਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਰਵੱਚ, ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਤਰ਼ੀਕ਼ੀਆ ਂਨਾਲ ਰਾਜ-ਕਾਜ/ਰਾਜ-
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ਰਨਯਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਅਕਲੇੇਪਨ ਦ਼ੀ ਗੁਲਾਮ਼ੀ ਰਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਾਣ ਜੇੜਾ ਉੂੰਨਾਂ ਦ਼ੀ ਪੁਰਾਣ਼ੀ ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਨਾਲ 
ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਚਤਰ ਜਲਦ਼ੀ ਜਾਰਗਆ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀ। 

ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰਾ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਅਰਜਹਾ ਹ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਸਮ ਦ਼ੀ ਸੂੰ ਸਾਰਰਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਅਰਭਆਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਰਵਚ ਚਲਾ ਰਗਆ। ਉਸਦ਼ੀ ਇਕੱਠ਼ੀ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਾਣ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਉਸਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋ 
ਗਈ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗ ਗਈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਇੁੰ ਦਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੁੰ ਤਰ-ਭ ਲੇਖੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਜੇਇੂੰ ਦਰ਼ੀ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਬਾਹਰ ਖੱੁਲਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ਼ੀ ਹੋਈ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਬਾਹਰ ਚਲ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। ਇਹ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਕ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗੂੂੰ ਗੇ ਬਣੋ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ਼ੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਰਵਚ ਉਲਝਣਾ। 

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਰਕ ਜਦੋਂ ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰ ਦੁਰਨਆਵ਼ੀਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਕਾਂਤ ਰਵਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਰੂੰ ਭ ਕਰ ਰਦੱਤਾ, ਤਦ 
ਉਹ ਘੱਟ ੋ ਘੱਟ  ਬਾਹਰ ਰਰਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੱਤਾ, ਜਰੂਰ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਤਂਤਰ ਨੇ ਵ਼ੀ ਉਸਦ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 
ਉਸਦ਼ੀ ਰਜਹੜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੁਰਨਆਵ਼ੀਤਾ ਰਵਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸਦ ੇਤਾਂਤਰਰਕ ਜ਼ੀਵਨ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ 
ਤੂੰ ਤਰ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਜ਼ੀਵਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਬਾਰ ੇਡੂੂੰ ਘਾ ਅਰਧਐਨ ਕ਼ੀਤਾ, ਯੋਗਾ ਕ਼ੀਤਾ, ਘਟ ੋ
ਘਟ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਕਾਰਜ ਕ਼ੀਤੇ। ਰਫਰ ਵ਼ੀ, ਉਸ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਬਚ਼ੀ ਸ਼ੀ, 
ਜੋ ਉਸਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਿੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਤੂੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਲਈ ਜਰੂਰ਼ੀ ਭਾਗਣ ਦ਼ੀ 
ਗਤ਼ੀ (escape velocity) ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ। ਤਾਂਰਤਰਕ ਅਰਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਪਰ 
ਉਠਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਰਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  ਭੇਜ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਣ ਵ਼ੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ ੇ
ਰਵਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀਆ/ਂਪਰਾਣ-ਸ਼ਕਤ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬਚਾਅ 
ਨਾਲ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਤੂੰਤਰ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਜਰ਼ੀਏ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਸਰਥਤ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਾਨ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵਰੱਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਜੇਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਮੌਜਦੂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਰਸਕ ਸਦਮਾ / ਟਰਰੱਗਰ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ, ਤਾਂ ਵ਼ੀ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਰਰੱਗਰ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਰਕ ਇੱਥ ੇ ਦ ੋ
ਗੁਰੂਭਾਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਦਵੋੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਰਫਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰਨਰਪੱਖ / ਸਮਾਰੋਹ ਆਰਦ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਰਪਆਰ ਨਾਲ ਰਮਲਦ ੇ
ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਰੱਗਰ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਗੁਰੂ 
ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਨ ਰਵਚ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਾਗ ਪਵ।ੇ     
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ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦ ੇਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੂੰ ਡਾਲ਼ੀਨ਼ੀ-ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ 
ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤ ੇਰਲੂੰ ਕ ਤੇ ਜਾਓ। 

Premyogi vajra describes his kundalini awakening experience in his own words as following 

ਕੁੂੰ ਡਾਲ਼ੀਨ਼ੀ ਰਵਸ਼ੇ ਦ ੇਮਾਹਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਪਛਲ਼ੀ ਪਸੋਟ ਅਤ ੇਅਗਲ਼ੀ ਪੋਸਟ ਨੂੂੰ  ਪੜਹੋ। 

  

https://demystifyingkundalini.com/home-2/
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਵਸਰਫ ਤਾਂਤਵਰਕ ਸੈਕਸ ਅਲ ਯੋਿ/ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ 
ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੁੰ ਭਿ ਹ ੈ

ਇਹ ਤਾਂਤਰਰਕ ਪੋਸਟ ਤੂੰਤਰ ਦ ੇਆਦਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਰਸ਼ਵ ਅਤੇ ਤੱਤਰ ਗੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਰਣਤ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਤਾਂਤਰਰਕ ਵੈੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਕਸ ੇਦ਼ੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੇਸ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਹੱਤ ਰਵੱਚ ਤਾਂਤਰਰਕ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤੁੂੰ ਤਰ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦ ੇ
ਪ਼ੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ਼ੀ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਦਵੋੇਂ ਰਪਛਲ਼ੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰਤੂੰ ਨੋਂ  ਪੋਸਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਪੜਹ਼ੀਆ ਂ
ਜਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਬੂੰਦੇ ਨੂੂੰ   ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਵਸ਼ ੇ ‘ਤ ੇਮਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਤੂੰ ਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਹਾਰ ਰਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕ਼ੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲ਼ੀਨ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਵ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 
ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ਼ੀ ਅਤ ੇਜਲਦ਼ੀ ਫਲਦਾਇਕ ਤਰ਼ੀਕਾ ਕ਼ੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਜਨਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ ਰਵਧ਼ੀ ਹੈ। 

ਰਪਛਲ਼ੀ ਪੋਸਟ ਰਵਚ, ਮੈਂ ਦੱਰਸਆ ਰਕ ਉਹ ਰਕਹੜੇ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਜਾਰਗਰਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਵੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰਕ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗ ਦਆੁਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵਧਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਹੜਾ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਲਦ਼ੀ ਅਤ ੇਅਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਵਾਜਰਾ ਪਰਸਾਰਨ ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਸਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਰਾ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਜਰਾ-ਰਸਖਾ ਦ਼ੀ ਸਨਸਨ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰਸਖਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਜਰਾ-ਰਸਖਾ ਉਹ ਮੂਲਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਰਜਸ ਉੱਤ ੇ
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦਾ ਰਨਵਾਸ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਰਾ ਸੁਸਤ਼ੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਜਰਾ ਰਸਖਾ 
ਉਸ ਰਬੂੰ ਦੂ ਨੂੂੰ  ਛੂਹ ਰਰਹ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੂੂੰ  ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮੁਲਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਹਾ ਨੂੂੰ  ਵਾਜਰਾ ਦ ੇਅਧਾਰ 
ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੂੰ  ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਲਾਈਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵਚ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਫਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਚੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਵਾਜਰਾ-ਰਸ਼ਖਾ ਦ਼ੀ ਤ਼ੀਬਰ 
ਸਨਸਨ਼ੀ ਉੱਤ ੇਰੱਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਵੋੇਂ ਤਾਂਰਤਰਕ ਪਰੇਮ਼ੀ ਯਬ-ਯਮੂ (yab-yum) ਰਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਜਰਾ ਸਨਸਨ਼ੀ 
ਕਮਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰੋਕ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵ਼ੀਰਜ ਦ਼ੀ ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦ਼ੀ। ਦੋਵੇਂ  ਆਪਣ ੇ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਅਤ ੇਰਪਛਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੂੰ  ਕਰਮਵਾਰ ਛੂਹ ਕ ੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦ ੇਸਰ਼ੀਰ ਰਵੱਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂੰਭੋਗ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਰਾ ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ ਰਸਖਰਾਂ ਤ ੇਰਲਆਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਫਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਯੋਗ-ਬੂੰਦਸ਼ਾਂ/ਬੂੰ ਧਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਰਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਨਸਨ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਤੁਰੂੰਤ ਰਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥ ੇ
ਤੇਜ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਫਰ ਵਾਜਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ/ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵ਼ੀਰਜ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਵ਼ੀ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ -2 ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚਲ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜ਼ੀਰਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਣੋਥਾਨ ਜਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-
ਉਥਾਨ ਵ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਅਨਰਖੂੰਗ ਦਾ ਰਮਸਰ ਦਾ ਤਰ਼ੀਕਾ ਵ਼ੀ ਵਰਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਟੋਰਰਸ ਇਕ 
ਮਰਹਲਾ ਰਵਚ ਵਾਜਰਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਇੱਥ ੇਹ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ਼ੀ ਰਜਨਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ/ਸਨਸਨ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਕੂੰ ਮ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਇਕ ਆਦਮ਼ੀ ਰਵਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਰਹਲਾ ਰਵੱਚ ਵ਼ੀ ਕਲਾਈਟੋਰਰਸ ਦ਼ੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ ਰਸਖਰ 
ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਨਸਨ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ ਦ਼ੀ ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰ਼ੀ ਰਜਨਸ਼ੀ ਪਰੂਤ਼ੀ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਯੌਨ ਯੋਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਿਨ/ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ 

ਇਹ ਪਰਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਰਸੱਧ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਣ ਵ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਜਨਸ਼ੀ ਤਜਰਬ ੇਦੁਆਰਾ 
ਚਮਕਣ ਅਤ ੇਭੜਕਣ ਲਗਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਥੇ ਜ਼ੀਵਨ/ਪਰਾਣ ਖੁਦ ਹ਼ੀ ਭੜਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 
ਰਵਚ ਰਲਜਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਦ ਜ਼ੀਵਨ/ਪਰਾਣ ਵ਼ੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਰਵਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਕਸ ਅਲ ਯੋਿ (ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੁੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅੁੰ ਦਰੂਨੀਕਰਨ 

ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀਵਨ/ਪਰਾਣ ਪੂਰੇ ਸਰ਼ੀਰ ਰਵੱਚ ਸੂੰਚਾਰਰਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦਵੋੇਂ 
ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਰਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਆਦਮ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ਼ੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਵੱਲ ਰਨਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਰਨਰਲੇਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਤਰ੍ਸਮੁਖਤਾ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨ਼ੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਵੱਚ ਕਈੋ 
ਬੇਚਨੈ਼ੀ/ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ/ਪਰਾਣ ਜੋ ਸੈਕਸ ਦਆੁਰਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵ਼ੀ ਉਸਨੂੂੰ  
ਸੂੰ ਸਾਰ ਰਵੱਚ ਰਨਰਲੇਪ ਰਰਹਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਈ 

ਜੇਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵ਼ੀਰਜ ਰਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਵ਼ੀਰਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ਼ੀ ਤਾਕਤ ਰਕਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ 
ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਰਸਰਫ ਯੌਨ ਯੋਗਾ ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰ਼ੀਰਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਵ਼ੀਰਜ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਨਾਲ ਵਟਰਿਰ ਨੂੁੰ  ਤਾਕਤ 

ਸੈਕਸੁਅਲ ਯੋਗਾ ਟਰਰੱਗਰ ਪਰਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਪਰਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੂੰ  ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਟਰਰੱਗਰ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ 
ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਟਰਰੱਗਰ ਵ਼ੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ (ਰਜਨਸ਼ੀ ਯੋਗ/ਯੌਨ-ਯੋਗ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਦ ੇਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੂੰ ਡਾਲ਼ੀਨ਼ੀ-
ਜਾਗਰਣ ਦ ੇਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦ ੇਤਜਰਬੇ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਰਲੂੰ ਕ ਤ ੇਜਾਓ। 

Premyogi vajra describes his kundalini awakening experience in his own words as following 

  

https://demystifyingkundalini.com/home-2/
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਵਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ੈਦਾਈਸਹ ਭਿਿਾਨ ਨਾਰਾਇਣ (ਵਿਸ਼ਨੂੁੰ ) ਦੇ ਨਾਭੀ ਕੁੰ ਿਲ ਤੋਂ ਬਰਹਮਾ 
(ਬਰਹਮਦੇਿਾ) ਦੀ ਪੈ੍ਦਾਈਸਹ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਧਰਮ ਦ ੇ
ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ ਨੂੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਹਫਤ ੇਮੈਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕ-ਬ੍ਲੋਕ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਰਹਾ ਸ਼ੀ। ਤਦ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਰਜੂੰ ਮੇਵਾਰ਼ੀ ਦਾ ਅਰਹਸਾਸ 
ਹੋਇਆ ਰਜਵੇਂ ਹ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੂੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗ਼ੀਆਂ, ਸੱਚ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਰਗਆਨਕ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਰਹੂੰ ਦੂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰਵਰਗਆਨ ਹੈ। ਇਹ 
ਮਾਨਵਵਾਦ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨ਼ੀ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਸਰ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਾਰ 
ਮਨ ਦ ੇਅਧ਼ੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਹੂੰ ਦ ੂਧਰਮ ਵ਼ੀ ਇਕ ਭੌਰਤਕ ਰਵਰਗਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦ਼ੀਆਂ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਰਵਰਗਆਨ ਦ਼ੀ ਪਰ਼ੀਰਖਆ ਰਵੱਚ ਖੜਹ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀ ਧਰਮਵਾਦ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਅਧਰਮ਼ੀਆਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਏਕਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਰਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਰਹਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਦ਼ੀ ਜ਼ੀਵਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ (ਈਸਾਈਅਤ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਜਬਰਦਸਤ਼ੀ ਧਰਮ ਪਰਰਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ 
ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਵਚ, ਰਹੂੰ ਦ-ੂਰਵਰੋਧ਼ੀ ਰਵਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਰਹੂੰ ਮਾਂ (ਏਜੂੰ ਡਾ) ਦ਼ੀਆ ਂਇਹ ਦਵੋੇਂ ਰਕਸਮਾਂ ਹਾਲ ਦ ੇਸਾਲਾਂ ਰਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਧ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹ਼ੀ ਰਵੱਚ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ (ਆਈਆਈਟ਼ੀ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਰਵੱਚ ਪ਼ੀਐਚਡ਼ੀ ਸਕਾਲਰ) ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸ ੇਪਛਤਾਵ ੇਦ ੇ ਪੁਰਲਸ ਨੂੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕ਼ੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੂੰਦ ੂਧਰਮ ਨੂੂੰ  ਰਵਰਗਆਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡ਼ੀਆ ਂਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਪ਼ੀੜਹ਼ੀਆ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝ਼ੀਆ ਂਹੋ 
ਸਕਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। 

ਰਹੂੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦ਼ੀ ਹਰ ਚ਼ੀਜ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਹੂੰਦੂ ਧਰਮ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੂੰ ਮਦਾ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਇਸ ਦ ੇ
ਧੁਰੇ ਰਵਚ ਹ।ੈ ਪੂਰਨ ਰਹੂੰਦੂ ਧਰਮ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦਾ ਰਵਰਗਆਨਕ ਤੱਥ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਤੇ 
ਬਰਹਮਾ-ਰਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਰਵਚਕਾਰ ਰਵਰਗਆਨਕ ਆਪਸ਼ੀ ਸਬੂੰ ਧ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਵੱਚ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਭਿਿਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੁੰ  / ਨਾਰਾਇਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਹਨ 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮੈਂ ਪਰਹਲਾਂ ਵ਼ੀ ਦੱਰਸਆ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤ ੇਸੌਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ 
(ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਰਗ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲ਼ੀ) ਰਵੱਚ ਰਰਹੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹੈ,  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨਰਾਇਣ ਹੈ। ਦਵੋੇਂ ਇਕ ੋਰਜਹੇ ਹਨ। 
ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਵਰ, ਮੱਛ਼ੀ, ਕੱਛੂ, ਦਵੇਤਾ, ਪਰੇਮ਼ੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਰਦ ਦਾ ਬਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵ਼ੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਰਜਹੇ 
ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਰਵਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਰਆ ਹੈ। 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤ ੇਸੁੰ ਕਲਪ੍ ਭਿਿਾਨ ਬਰਹਮਾ / ਬਰਹਮਦਿੇ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਿੱਚ ਹਨ 

ਵੇਦਾਂ ਰਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰਲਰਖਆ ਹੈ ਰਕ ਬਰਰਹਮੂੰ ਡ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਰਹਮਾ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਰਜਣਾਤਮਕ ਮੈਕਰੋ-ਮਨ / ਬਰਰਹਮੂੰ ਡ਼ੀ 
ਮਨ ਰਜਸਨੇ ਇਸ ਬਰਰਹਮੂੰ ਡ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਹਮਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਲਪ੍ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
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ਰਵਚਾਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਰਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਕਲਪ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਰਵਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਤ/ੇਸੂੰ ਕਲਪ 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼਼ੀਲ ਰਵਚਾਰ ਕਵੇਲ ਉਦੋਂ ਹ਼ੀ ਇੱਕ ਮਤਾ/ਸੂੰ ਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਾਂ 
ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮਨ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਰਵਚਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸੂੰ ਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਮਨ ਦ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ਼ੀ ਕਵੇਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵ਼ੀ ਵੇਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਰਪੱਛ ੇ
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ ਗੁਰੂ, ਪਰੇਮ਼ੀ ਆਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਗੁਰੂ 
ਆਰਦ ਦਾ ਅਕਸ/ਰੂਪ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਮਨ ਰਵਚ ਰਨਰੂੰਤਰ ਬਰਣਆ ਰਰਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਈ ਮਾਨਰਸਕ ਰਚੱਤਰ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਰਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਕ ਯਗੋਾ (ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ) ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਲਪ੍ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ 

ਨਾਭ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇਰਧਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤ ੇਪੁਰਾਣ ੇਰਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਰਵਹਲੇ ਰਵਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ, ਲਾਭਕਾਰ਼ੀ ਰਵਚਾਰ ਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸੂੰ ਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਰਹਮਾ (ਸੂੰ ਕਲਪ-ਰੂਪ) ਨੂੂੰ  ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦ਼ੀ ਨਾਭ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੂੰ ਮਾਂ ਰਵਚ ਰੱੁਰਝਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਬਹਤੁ ਰਜਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਮਲਦਾ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਇਹ ਰਸੱਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇੜਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦ਼ੀ ਨਾਭ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰਹਮਾ ਦ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਦੱਰਸਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੋਾਂ ਸਰਥਤ਼ੀਆ ਂ ਰਵੱਚ ਸਹ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਡ ੇ
ਸਰ਼ੀਰ ਰਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਬਰਰਹਮੂੰਡ ਰਵੱਚ ਵ਼ੀ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

  

only indicative image (केवल सकेंतात्मक चित्र) 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕਲਾ/ਹ ਨਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅਨ ਭਿ, ਵਦਮਾਿ ਅਤੇ ਸਮ ੱ ਚੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ, ਲੇਖ ਰਲਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਲਰਖਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰਦਲਾਂ ਅਤ ੇਰਦਮਾਗਾਂ ‘ਤ ੇਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਰਲਖ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਜਰੂਰਤਮੂੰ ਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਲੋੜਵੂੰ ਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ ਰਸਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ ਰਸਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਲਟ ਰਸੱਰਖਆ ਵ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ 
ਦ਼ੀ ਰਕਸਮਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਹੱਥ ਰਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧ਼ੀਆ ਰਲਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨਾਲ ਰਲਰਖਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਭ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਰਸਰਫ ਇੱਕ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਰਲਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਕਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦ਼ੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ, ਬਲਰਕ 
ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਅਤ ੇਯੋਗ ਪਾਠਕਾਂ ਦ਼ੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਰਵਚ ਮਡੈ਼ੀਕਲ ਸਾਇੂੰ ਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਰਧਆਤਰਮਕ ਰਵਰਗਆਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਰਲਰਖਆ ਸ਼ੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪਾਠਕ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਰਸਰਫ 100-200 ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੜਹਆ ਰਗਆ ਸ਼ੀ। ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਕ਼ੀ ਰਮਰਲਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਜਰੂਰਤਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਯੋਗ 
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰੂਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ ਲਈ ਇੱਕ 
ਲੋੜਵੂੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵ਼ੀ ਸ਼ੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਲਾਭ ਰਮਰਲਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਲੇਖਕ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਲਖਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਰਵਚ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਪੂਰਤ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਆਪਣ਼ੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆ ਂਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦ਼ੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ ਰਕਵੇਂ ਪੂਰ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗ਼ੀਆਂ। ਮਨੂੈੂੰ  ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰਲਖਣ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਰਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਦਸ਼ਾ ਅਤ ੇਸਰਥਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਰਦੱਤਾ। ਮੇਰ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਜਨੂੂੰ ਨ, ਰਮਹਨਤ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨੁਖਵਾਦ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਰਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਬਹਤੁ ਲਾਭ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰਕਉਂਰਕ ਲੇਖਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸ਼਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦ਼ੀਆ ਂ ਖੁਸ਼਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਸਰਫ ਚੂੰਗਾ ਅਤ ੇਲਾਭਕਾਰ਼ੀ ਹ਼ੀ ਰਲਰਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਬੇਲੋੜ੍ੀ ਆਿਾ  ਨੂੁੰ  ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੀਂ ਜਿਹਾ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਦਮਾਗ ਦ਼ੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ’ ਤ ੇਖਰਚ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਈ 
ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਬਲੋੇੜ ੇਰਵਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੂੰ ਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਕ ਇਹ ੋਰਜਹੇ ਜੇੜੇ ਰਵਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਕਮਜੋਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ‘ਤ ੇਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਜਲੂ ਰਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵਰਾਮ ਰਦਮਾਗ ਰਵਚ ਨਵੇਂ, ਸੁੂੰ ਦਰ, 

ਰਵਹਾਰਕ, ਅਨੁਭਵ਼ੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਵਚਾਰ ਰਲਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਬਹਤੁ 
ਹ਼ੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਥਕਾਿਟ ਤੋਂ ਛ ਟਕਾਰਾ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ 
ਉਜਾਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਲਖਣ ਲਈ ਰਤੱਖੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਨ, 

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ ੇਹਨ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜਹ ਲੇਖਕ ਨੂੂੰ  ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚਨੈ, ਤਣਾਅਮੂੰਦ ਅਤ ੇ
ਉਲਝਣਮੂੰ ਦ ਬਣਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦ਼ੀ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਰਪਆਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਰਕਆ 
ਜਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਚੜਰਚੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਥਤ਼ੀ ਰਵੱਚ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸਨੂੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਤਾਜਗ਼ੀ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਖ ਰਲਖਣ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਤੁੰ ਦਰ ਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰ ਵਕਆ ਰਵਹ ਕ ੇਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਲੇਖਕ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਵੇਲ ਤਾਂ ਹ਼ੀ ਉਹ ਰਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਜ਼ੀਵਨ਼ੀ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ / 
ਪਰਾਣ-ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਗਤ਼ੀਸ਼਼ੀਲ ਕਾਰਜਾਂ ਰਵਚ ਪਾਂਦਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਲਖਣ ਰਵਚ ਕਮ਼ੀ ਜਾਰਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਲੇਖਕ 
ਆਪਣਾ ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਰਫਰ ਵ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ੇਸਮੇਂ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹੱਰਸਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਰਜੱਥ ੇਇੱਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹੈ, ਉਥ ੇ
ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ / ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ੀਵਨ/ ਪਰਾਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਹ ਅੁੰ ਨਹ ੀ ਦੌੜ੍ ਦਾ ਅੁੰ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੇਖਕ ਦ ਆਰਾ ਲਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮਨ ਦ਼ੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਵਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲਾਲਸਾ ਵ਼ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਰਜਹ਼ੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਅਡਵਾਈਟਾ/non-duality ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਜ਼ੀਵਨ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕ 
ਆਪਣ਼ੀ ਰਲਖਤ ਦੇ ਰਵਅਰਥ ਪਰਸਾਰ ਤੋਂ ਵ਼ੀ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਰਲਖਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ 
ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਉਸ ਰਕਸਮ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੂੰ  ਖੁਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦ਼ੀ ਉਸਨੂੂੰ  ਜਰੂਰਤ ਹੁੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸਨੂੂੰ  ਥੋੜਾ 
ਰਜਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਵ਼ੀ ਲੇਖਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ੇ
ਤਰਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰ਼ੀਰਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ 
ਮਨ / ਰਦਮਾਗ ਹ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। 

  



33 | ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤਾਂਵਤਰਕ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਨਾਲ ਏਡਾ, ਵਪ੍ੁੰਿਲਾ, ਸ ਸ਼ ਮਨਾ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਨੂੁੰ ; ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਅਦਿੈਤ ਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ 
ਆਪ੍ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਸ਼ਵਰਾਤਰ਼ੀ ਰਤਉਹਾਰ ਦ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਬੁਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂਤਰਰਕ ਪੋਸਟ ਤੂੰਤਰ ਦੇ ਆਦਦੇਵ ਭਗਵਾਨ 
ਰਸ਼ਵ ਅਤ ੇਤੱਤਰ ਗੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਰਣਤ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਤਾਂਤਰਰਕ ਵੈੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਕਸ ੇਦ਼ੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੇਸ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਹੱਤ ਰਵੱਚ ਤਾਂਤਰਰਕ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦ ੇਆਪਣੇ ਸਤੁੂੰ ਤਰ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕ਼ੀਤ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤ ੇ
ਰਲੂੰ ਗਵਾਦ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ੋਸਰ਼ੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਬੂੰ ਦਆੂ ਂਤ ੇਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਧਆਨ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੱਕਰ 
ਕਰਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗਤ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਪਰਨਕ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾੜ਼ੀਆਂ ਵ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਅਦਵਤੈ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, 

ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਰਵਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਸਾਡ਼ੀ ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਰਵਚ ਦ ੋਆਪਸ ਰਵਚ ਜੁੜ ੇਸੱਪ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਰਵਚ ਰਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸੱਧ਼ੀ ਨਬਜ ਹੈ। 

ਉਥੇ ਦ ੋਤਾਂਵਤਰਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕ ੋਆਸਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤ਼ੀਆ ਂਤਸਵ਼ੀਰਾਂ ਰਵਚ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। ਇਕ ਸੱਪ ਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਪ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਪਰਹਲਾਂ ਵ਼ੀ ਦੱਰਸਆ ਹੈ ਰਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਕਵੇਲ ਉਸਦ਼ੀ ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਰਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਭਰੇ ਸੱਪ 
ਦ਼ੀ ਰਦਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡ਼ੀ ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਰਹੱਸਾ ਰਦਮਾਗ ਸਮੇਤ ਰਪਛਲੇ (ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ) ਰਵਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇ
ਲਈ ਸਾਡ਼ੀ ਰਪੱਠ ਸੱਪ ਵਰਗ਼ੀ ਲੱਗਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ (ਸਨਸਨ਼ੀ) ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਸਰ਼ੀਰ (ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ) ਤ ੇਚਲਦ਼ੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੇਸ ਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਚਲਦ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੂੰ  ਸੱਪ ਦ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਵ਼ੀ ਰਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਸੱਪ ਇਕ ਤਾਂਰਤਰਕ ਪਰੇਮ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਪੱਠ ਵਰਗਾ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੱਪ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਂਤਰਰਕ 
ਪਰੇਰਮਕਾ ਦ਼ੀ ਰਪੱਠ ਵਰਗਾ। ਮਰਦ ਪਰੇਮ਼ੀ ਔਰਤ ਦ ੇਮਲੂਧਰਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇਰਸਮਰਨ ਦ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਫਰ 
ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਰਸੱਧਾ ਵਾਪਸ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਵੋਾਂ ਪਰੇਮ਼ੀਆਂ 
ਦ਼ੀਆ ਂਮੁਲਾਧਰ ਚਕਰ਼ੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀਆ ਂਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆ ਂਬਣ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਨਬਜ ਦਾ ਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ 
ਮੁਲਾਧਰ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੂੂੰ  ਤਸਵ਼ੀਰ ਰਵਚਲੇ ਕਰੋਸ ਦ ੇਰਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਨਬਜ 
ਨੂੂੰ  ਰਸੱਧ਼ੀ ਬੈਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਸੁ਼ਮਨਾ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਰਪੂੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸੱਪ ਨੂੂੰ  
ਐਡਾ ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਫਰ ਮਰਦ ਪਰੇਮ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਉਪਰ ਚੜਹਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਧਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ਤ ੇ
ਰਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਉਸਨੂੂੰ  ਰਸੱਧਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਮਾਦਾ ਤਾੂੰਰਤਰਕ ਦੇ  ਸਵਾਰਧਸਥਾਨ ਤ ੇਸਥਾਰਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਰਧਸਥਾਨ ਵ਼ੀ ਰਕਰਰਆਸ਼਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਫਰ ਉਹ ਉਸਨੂੂੰ  ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਵਾਰਧਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ਼ੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਰਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਡਾ ਰਵਚ ਮਨ਼ੀਪੁਰ ਨੂੂੰ  ਰਕਰਰਆਸ਼਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੂੰ  ਰਸੱਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ਼ੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਰਵਚ ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਰਪੂੰਗਲਾ ਦੇ ਮਨ਼ੀਪੁਰ ਨੂੂੰ  ਵ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸੁ਼ਮਨਾ ਦਾ ਮਨ਼ੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਖੁਦ ਹ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਚਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮਣ਼ੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਦ ੇ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨਾਲ, ਇਹ ਰਕਰਰਆ ਸਰਹਸਰਾ ਚੱਕਰ ਤਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਦ਼ੀ ਹੈ। 



34 | ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ 

ਮਾਦਾ ਪਰੇਮ਼ੀ ਵ਼ੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨਾਲ, ਦੋ ਸੱਪ ਆਪਸ ਰਵਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਰ਼ੀੜਹ ਦ਼ੀ ਹੱਡ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਸਰਸਾਰ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚਦ ੇਹਨ। 

ਕੈਵਡਯੂਸੀਯਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂਤਵਰਕ ਸੈਕਸ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈ

ਇਸ ਰਚੂੰਨਹ  ਰਵਚ, ਦੋ ਸੱਪ ਇਹੋ ਰਜਹੇ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਰਵਚ ਇਕ ਰਸੱਧਾ ਥੂੰ ਮਹ ਹੈ, ਰਜਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਖੂੰ ਭ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਖੂੰਭ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇਸਰਹਸਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵ਼ੀ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਉੱਚ਼ੀ 
ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉੱਡਦ਼ੀ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਟੇਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਚੜਹਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਨ ਖ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਪ੍ਟੇੇ ਹੋਏ ਸੱਪ੍ ਉਸ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਦਮਾਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਸਮਪ੍ਥੈਵੇਟਕ ਅਤੇ 
ਪ੍ੈਰਾਵਸਮਪ੍ੈਥਵੇਟਕ ਅੁੰ ਿਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਤ ਵਲਤ ਸਾਂਝ ਨੂੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਏਡਾ ਨੂੂੰ  ਪੈਰਾਰਸਮਪੈਥੇਰਟਕ ਨਰਵਸ ਰਸਸਟਮ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੰਦਰ, ਸ਼ਾਂਤ, ਪੈਰਸਵ ਅਤ ੇ ਜਨਾਨਾ ਹੈ। 
ਰਪੂੰਗਲਾ ਨਬਜ ਨੂੂੰ  ਪੈਰਾਰਸਮਪੈਥਰੇਟਕ ਨਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਰਦਮਾਗ਼ੀ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ਼ੀ, ਗੌਡ਼ੀ, ਭੜਕ਼ੀਲ਼ੀ, 
ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਵੋੇਂ ਪਰਣਾਲ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਰਵਚ ਰਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜ਼ੀਵਨ ਰਵਚ 
ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਅਤ ੇਇਕਸੁਰਤਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਰਜਹ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਰਵੱਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਰਕਹਾ ਹ ੈਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਹੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕ ਕਾਰੀਿਰ ਿਜੋਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜ੍ੇ ਮਸੌਮ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਦਿੈਤ ਨੂੁੰ  ਅਡਿੈਤ ਵਿਚ ਬਦਲ 
ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ (ਸਰਦੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਵਖਆ 
ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕ਼ੀਤਾ। ਕੜਕੇ ਦ਼ੀ ਠੂੰ ਡ ਦਾ ਬਾਰ -2 ਹਮਲਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰਰਹਾ। ਪਰ 
ਮੇਰ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੇ ਮਨੂੈੂੰ  ਇਸ ਸਮੱਰਸਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਦੱਤਾ। ਅਸਲ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਹਰ 
ਮੌਸਮ ਰਵਚ ਆਪਣ਼ੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਗਰਮ਼ੀਆ ਂਰਵੱਚ ਤਣਾਅ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਰਵੱਚ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਸਰਦ਼ੀਆ ਂਰਵਚ ਚੁਸਤ਼ੀ ਦਾ ਅਰਹਸਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ 
ਤਰ਼ੀਕਾ ਹੈ। 

ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹ ੈ

ਸਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਦਮਾਗ ਨੂੂੰ  ਮਸੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਢਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਰਦਨ ਸਰ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਦਮਾਗ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਰਦਨਾਂ ਰਵੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣ ੇਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ 
ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੀਜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀਆਂ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜਹੇ ਖਤਰੇ 
ਵਾਲੇ ਰਦਨ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹ।ੈ 

ਮੌਸਮ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹ਼ੀਆ ਂਅਚਾਨਕ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਰਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੱੁਪ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ਼ੀ ਰਵੱਚ ਅਚਾਨਕ 
ਵਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਰਜਹਾ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇਕਦਮ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਰਨਰੂੰਤਰ ਜਾਰ਼ੀ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦ਼ੀ ਉਚਾਈ ਵਧਦ਼ੀ ਹੈ, ਮੌਸਮਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆ ਂਵ਼ੀ ਵਧਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ੇ
ਕਰਕੇ ਤਾਂਰਤਰਕ ਯੋਗਾ ਰਤੱਬਤ ਰਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਫਲ ਅਤ ੇਪਰਰਸੱਧ ਹੋ ਰਗਆ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚਮਕਣ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਈ ਿਈ ਦਿੈਤ ਨੂੁੰ  ਅਡਿਾਈਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ ਰਕ ਅਦਵੈਤ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਾਥ-2 ਰਰਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰ਼ੀਰ ਨੂੂੰ  
ਇੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਰਜੂੰ ਨਾ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਖੁਦ ਵ਼ੀ ਦਵੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਹੈ (ਚੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜ ੇ ਰਵੱਚ ਵੂੰ ਰਡਆ 
ਹੋਇਆ), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਦਵੈਤ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਭਰ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੂੰ ਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ (ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ) ਰਵਚਕਾਰ 
ਝੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਤੈ ਮਨ ਦ਼ੀਆ ਂ ਰਬਮਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜੜਹ ਹੈ। ਅਤ ੇਸਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀਆਂ ਰਬਮਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਜੜਹ ਰਬਮਾਰ 
ਰਦਮਾਗ/ਮਨ ਹੈ। 

ਅਦਵੈਤ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਰਨਰੂੰਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਰਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਵੈਤ ਨੂੂੰ  ਮਨ 
ਤੇ ਹਾਵ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਰਕ ਇਹ ਬਦਲਦ ੇਮਸੌਮ ਦ ੇਦਵੈਤ ਨੂੂੰ  ਅਦਵੈਤ ਰਵਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਪਰਚੂੰ ਡ 
ਅਦਵੈਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਵੈਤ ਰਸਰਫ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਣਇਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਰਫ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰ਼ੀਗਰਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ ੇਰੂਪ ਰਵੱਚ। ਇਹ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਇਰਤਹਾਸ ਦ ੇਅਰੂੰ ਭ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਦ ੇਅਰਭਆਸ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ 
ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਥ ੇਬਹਤੁ ਰਜਆਦਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਰਜਸ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਰਮਸਤਰ਼ੀ ਅਦਵਤੈ 
ਰਵੱਚ ਬਦਲਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਰ ੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸੁੰ ਦ ਹੈ 
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ਖਾਸਕਰ ਸਵੇਰ ਦ਼ੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਸਰਦ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਉਦਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 
ਰਸਮਰਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਰਵਚ ਚੇਤਨਾ ਦ਼ੀ ਤ਼ੀਬਰ ਰੌਸ਼ਨ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ/ਉਦਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਕਰ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੁੰ ਪ੍ਰਾ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਵਜਸ ਦੇ ਅਦਿੈਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕ ਝ 
ਸਿਾਰਥੀ ਧਾਰਵਮਕ ਕੱਟੜ੍ਪ੍ੁੰ ਥੀਆਂ ਨੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਇੁੰ ਨੇ  ਵਹਰ ਨੂੁੰ  ਭਰ ਵਦਤਾ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਵਹੁੰ ਸਾ 
ਨੇ ਕਈ ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਾਰ ਤੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਰਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਰਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਰਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਰਵਰਗਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਅਰਧਐਨ ਨੂੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ (ਆਪ੍) ਦ ੇਵਿਧਾਇਕ ਤਾਵਹਰ ਹ ਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 
ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਹਵਥਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ ਨੂੁੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਇਆ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਿਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਕੱਟੜ੍ਪ੍ੁੰ ਥੀਆਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੁੰ ਿ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਵਜਸ਼ ਨੂੁੰ  ਰਚਣ 
ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜ੍ਪ੍ੁੰਥੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਵਬਲਕ ਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜ ੋਕ ਝ ਧਾਰਵਮਕ ਰਿਾਇਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਚੁੰ ਿੇ ਕੁੰ ਮਾਂ ਿਾਂਿ ਮਾੜ੍ੇ ਕੁੰ ਮ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਕਦ ੇਵ਼ੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਰਵਚ ਨਹੀਂ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਾਉਂਦ਼ੀ ਰਰਹੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਰਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਖਰ਼ੀ ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਆਜਾਦ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਬਰਦਸਤ਼ੀ ਨਜਰਅੂੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ 
ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਤਾਂਤਰਰਕ 
ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇਸ ੇਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ-ਤੂੰਤਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਨਰਕ ਵ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਨ ਦ਼ੀ ਕਈੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 
ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੂੰ ਬ਼ੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਰਰਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਬਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹ਼ੀ ਹ਼ੀ ਇਕ ਰਭਰਸ਼ਟ ਪਰੂੰਪਰਾ 
ਧਾਰਰਮਕ ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤ ੇਅਣਮਨੱੁਖ਼ੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਮਕੌੇ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਰਰਹੂੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਆਦਮ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ਼ੀ ਇਹ ਆਦਮ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ ਸੱਚ ੇ
ਮਾਲਕ/ਗੁਰੁ ਵਾਂਗ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾ 
ਵ਼ੀ ਰਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਨਯਮ ਪ੍ਰੁੰ ਪ੍ਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰੂੰਪਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦ਼ੀ ਰਸਰਜਣਾ ਵ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਰਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇਰਰਤ ਸ਼ੀ। ਆਮ ਆਦਮ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸ਼ੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਦ ੇਨਾਮ ਦ਼ੀ ਮਾਨਰਸਕ ਪੈੈੱਗ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਨਹ ਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਰਵਚ, ਆਦਮ਼ੀ ਦ ੇ
ਹਰ ਕੂੰ ਮ ਅਤ ੇਰਵਵਹਾਰ ਦੇ ਰਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਦਮ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੂੰ ਨਹੇ  ਰੱਖਦ ੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਦਮ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ਼ੀ ਵਾਂਗ ਮਸਤ਼ੀ ਅਤ ੇਅਨੂੰ ਦ ਰਵੱਚ ਡੁੱ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਐਟਂ਼ੀ-ਰਡਪਰੇਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆ ਂਖਾਣ ਤੋਂ ਵ਼ੀ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵਾਂਗ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮਯੂਰਨਸਟ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੂੰ  ਨਰਸ਼ਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ 
ਰਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਨਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਰਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਐਡਵਾਇਟਾ/ਅਦਰਵਤਾ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਰਤਆਰ 
ਐਡਵਾਈਟਾ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਗਣੁਾਂ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ। 
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ਇਵਤਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹ ੈਵਕ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਸੇ਼ ਦ ਆਰਾ ਲਹੂ-ਲ ਹਾਨ ਹੋ ਿਈਆਂ ਸਨ 

ਧਰਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ਼ੀ ਅੂੰ ਨਹ ਾ ਹੋ ਰਗਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਰਵਚ ਇੂੰਨਾ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਪਆ ਰਕ ਉਸਨੂੂੰ  ਉਸ 
ਰਵਚਲ਼ੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਲੱਗਣ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਆੁਰਥ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੱੁਖ਼ੀ ਤੱਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ 
ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦ਼ੀ ਕੜੱੁਤਣ ਰਵੱਚ ਇੂੰ ਨਾ ਜਰਹਰ ਰਮਕਸ ਕ਼ੀਤਾ, ਰਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਸਰਭਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕ਼ੀਤਾ 
ਰਗਆ। 
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ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵ ੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ੁੰ ਮਿੇਾਰ ਹੈ; ਐਨਆਰਸੀ 
ਵਿਰ ੱ ਧ ਵਦੱਲੀ ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਅਸੀਂ ਰਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਰਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਰਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਰਵਰਗਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਅਰਧਐਨ ਨੂੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਵਪ੍ਛਲੀ ਪ੍ੋਸਟ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਵੜ੍ਹਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਵਦੱਲੀ ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਬਹ ਤ ਸ਼ ੱ ਧਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਿ ਪ੍ਤਤਾ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੈ਼ਲੀ ਵਜਹੜ੍ੀ ਵਹੁੰ ਸਕ ਮ ਵਹੁੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹ ੈਉਹ 
ਸਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਕਤ ੇਿੀ ਨ ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 
ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਅਦਿੈਤ ਸ਼ਕਤੀ) ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਦੱਲੀ 
ਵਿਚ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਪੱ੍ਛੇ ਮ ੱ ਖ ਯੋਿਦਾਨ ਸੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ (ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਮ ਦਾ) ਅਤ ੇਬਰਵਹਮੁੰ ਡ (ਮੈਕਰਕੋਸਮ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ 

ਸਰ਼ੀਰ ਰਵਰਗਆਨ ਦ ੇਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰ਼ੀਰ ਦ ੇਸੂਖਮ ਸਮਾਜ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸਥਲੂ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰ਼ੀ ਸਾਬਤ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸ਼ੀ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ (ਅਦਵੈਤ ਸ਼ਕਤ਼ੀ) ਮੇਰੇ ਰਦਮਾਗ ‘ਤੇ ਹਾਵ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀ। ਮੇਰ਼ੀ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇ15 ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਰਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਇਕ ਬਾਰ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਜਾਗ ਗਈ ਸ਼ੀ। 
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਰ਼ੀਰ ਅਦਵੈਤ ਤੱਤ ਜਾਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਰਜੱਥ ੇਇੱਕ ਅਡਵਾਈਟ ਤੱਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਥ ੇਇੱਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਡਾ ਸਰ਼ੀਰ ਰਸਰਸ਼ਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਸਰਸ਼ਟ਼ੀ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਰਵਚ ਵ਼ੀ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਹ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਰਜੂੰ ਮਵੇਾਰ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹ ਤ ਜਵਟਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ ੱ ਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਸਾਡੇ ਸਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਰਵੱਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਸੈਰਨਕ (ਰਚੱਟੇ ਲਹ ੂਦ ੇਸੈੈੱਲ), ਮਾਈਕਰੋ-ਅਫਸਰ (ਹਾਰਮੋਨਜ, ਆਰਦ), 
ਮਾਈਕਰੋ ਫੌਜ਼ੀ ਵਾਹਨ (ਖੂਨ ਦ ੇਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਗਤ਼ੀਸ਼਼ੀਲਤਾ), ਮਾਈਕਰੋ-ਹਰਥਆਰ (ਜਰਹਰ਼ੀਲੇ ਰਸਾਯਨ, ਆਰਦ), ਮਾਈਕਰੋ-
ਇੂੰਟੈਲ਼ੀਜੈਂਸ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਸੇਰਜੂੰ ਗ ਪਰਣਾਲ਼ੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
ਚਲਾਕ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ਼ੀਆਂ ਮਾਈਕਰ ੋ ਸਕ਼ੀਮਾਂ (ਬਾਇਓਕੈਮ਼ੀਕਲ ਪਰਤ਼ੀਰਕਰਆਵਾਂ, ਆਰਦ) ਬਣਦ਼ੀਆ ਂ ਹਨ। ਸਰ਼ੀਰ ਉੱਤ ੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ-ਹਮਲਾਵਰਾਂ (ਕ਼ੀਟਾਣਆੂਂ) ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਕਸਮਾਂ ਦ਼ੀਆ ਂਚਾਲਾਂ ਵਰਤ਼ੀਆ ਂਜਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਰਦੱਲ਼ੀ 
ਦੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਬਲਾਂ ਦ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਇਹੋ ਰਜਹ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ਼ੀ ਦੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸ਼ੀ। ਜੇ ਉਹ ਵ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਰੂਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ। 

ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ) ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੁੰ  ਕਈ 
ਿਾਰ ਵਸਰਫ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ 

ਕ਼ੀਟਾਣਆੂਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ (ਸੂਖਮ ਦਹਸ਼ਤਗਰਦ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਵ਼ੀ ਬਹੁਤ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਪੂਰ਼ੀ ਰਤਆਰ਼ੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰ਼ੀਰ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਅਰਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਕਾਰਜ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਾਮ ਦਣੇ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਦੋਂ ਰਕ ਰਚੱਟ ੇਲਹੂ ਦੇ ਸੈੈੱਲ (ਸੁਰੱਰਖਆ ਸੈਰਨਕ) ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ। 
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ਹਰ ਵਾਰ ਸਰ਼ੀਰ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਪਾਹ਼ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ, ਉਹ ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰ-ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਾਵ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਕਾਰਨ ਸਰ਼ੀਰ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਰਜਹ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਰਵਚ ਵ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਵ਼ੀ, ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਮਾਮਰਲਆਂ 
ਰਵੱਚ ਹ਼ੀ ਸੂਖਮ-ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣ ੇਮੈਕਰੋ ਸਮਾਜ ਰਵੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਧਾਰਰਮਕ ਕੱਟੜਪੂੰਥ਼ੀ ਹਰ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦ਼ੀ 
ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਹ਼ੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਬਲ 
ਉਨਨਾਂ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਬਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਕਤ਼ੀਕਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, 

ਰਜਸ ਲਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

अनचिनत सखं्या में युद्ध, इस शरीर-देश के अदंर और बाहर िल रहे हैं, हर पल। घृणा से भरे कई दशु्मन, 

लबं ेसमय तक सीमा दीवारों के बाहर जम ेरहत ेहैं, और शरीर-मडंल/देश पर आक्रमण करने के सही अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहे होत ेहैं। जब ककसी भी कारण से इस जीववत मडंल की सीमा-बाड़ क्षततग्रस्त हो जाती है, 

तो वे दशु्मन सीमा पार कर जात ेहैं। वहां पर वे रक्षा ववभाि की पहली पकं्तत के द्वारा हतोत्साहहत कर हदए 
जात ेहैं, जब तक कक रक्षा-ववभाि की दसूरी पकं्तत के सतैनक उन दशु्मनों के खिलाफ कड़ी नफरत और क्रोध 
हदिात ेहुए, वहां पहुुँि नहीं जात।े कफर महान युद्ध शुरू होता है। अचधकांश मामलों ………।। 

हमारा अपना शरीर एक अद्वतैशाली ब्रमहांड-परुुष 

ਇਹ ਪੋਸਟ ਰਕਤਾਬ “ਸ਼ਰ਼ੀਰਰਵਰਗਆਨ ਦਰਸ਼ਨ (ਰਫਜ਼ੀਓਲੋਜ਼ੀ ਰਫਲਾਸਫ਼ੀ) ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

शरीरववज्ञान दशशन- एक आधतुनक कुण्डललनी ततं्र (एक योिी की प्रेमकथा) 

  

https://demystifyingkundalini.com/%e0%a4%97%e0%a5%83%e0%a4%b9-9/
https://demystifyingkundalini.com/%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A5%81/
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਿ, ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਿਾ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭੂਵਮਕਾ 
ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਭਆਨਕ ਸਵਥਤੀ 

ਸਾਨੂੁੰ  ਕ ਝ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਉੱਤ ੇਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਏਿਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਸੱਧੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦ ਆਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ ਪ੍ਾਰਿਮਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ 
ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈ ਵਕ ਸਾਨੂੁੰ  ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ ਕਤੀ ਪੱ੍ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈੋ ਮ ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਇੁੰ ਨਾ ਪੱ੍ਕਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੁੰ  ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ ਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਨਰਵਿਘਨ 
ਅਤੇ ਤ ੇ ਹ ੋਸਕੇ। ਇਹ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦ ਆਰਾ ਵਸੱਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਪ੍ ਲਾੜ੍ ਯਾਨ ਨੂੁੰ  ਧਰਤੀ ਦ ੇਵਖੁੰ ਚਾਿ ਤੋਂ 
ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ  ਰਰੂਤ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਉਪ੍ਰ ਚਲਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਿੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਵਸ਼ਤ ਨੂੁੰ  ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮ ਕਤੀ ਵਮਲੀ 

ਰਾਜਾ ਪਰ਼ੀਕਰਸ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਗਆ ਸ਼ੀ ਰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਧਆਨ 
ਸ਼ਰ਼ੀ ਰਕਰਸ਼ਨ ‘ਤ ੇਕੇਂਦਰਤ ਕ਼ੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਜਾਦ਼ੀ ਰਮਲ਼ੀ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਰਾਜਾ ਖਟਵਾਂਗ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਚੱਰਲਆ ਰਕ ਉਹ 1 

ਘੂੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਧਆਨ ਆਪਣ ੇਮਨਪਸੂੰ ਦ ਇਸ਼ਟ ‘ਤ ੇਕੇਂਦਰਤ ਕ਼ੀਤਾ ਸ਼ੀ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੂੰ  ਰੂਹਾਨ਼ੀ ਆਜਾਦ਼ੀ ਰਮਲ਼ੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰ਼ੀ ਨਾਨ਼ੀ ਜ਼ੀ ਕਰਹੂੰ ਦ਼ੀ ਸਨ ਰਕ ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਮਕੁਤ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਰਕ ਰਕਸੇ ਰਬਮਾਰ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦ਼ੀ ਰਕੂੰ ਨ਼ੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਭਆਸ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਵਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕੋਰਨੋਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੰ ਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵ਼ੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਆਦਮ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਬਹਤੁ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਸੱਰਖਆ ਲੈਂਦ ੇ
ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਹਲਾਂ, ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਆਦਮ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗ਼ੀ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਪਛਲ਼ੀ ਇਕ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ਼ੀ ਦੂਜ਼ੀਆਂ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰਵਚ 
ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮ਼ੀ ਅਜੇ ਵ਼ੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੂੰ  ਅਰਧਆਤਮਕ ਆਜਾਦ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹ 
ਰਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੂੰ  ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗ਼ੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਿਲੇ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ੋ

ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਰਫਰ ਵ਼ੀ ਤਾਲੂ ਚੱਕਰ, ਸ਼ੁੱ ਧਕਰਨ/ਰਵਸ਼ੁਦ੍ਧ਼ੀ ਚੱਕਰ ਅਤ ੇ
ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਰਕਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੂਨ ਸੂੰ ਚਾਰ ਰਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਦ ੇਗੇੜ ਦ ੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕ ਖੂਨ ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਵ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। ਉਹ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਅਦਵਤੈ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਹੈ। 
ਸਰ਼ੀਰ ਦ ੇਸੂਖਮ ਰਸਪਾਹ਼ੀ ਇਹ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕ਼ੀਟਾਣਆੂ ਂਅਤ ੇਰਵਸ਼ਾਣਆੂ ਂਨਾਲ ਲੜਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਣ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਤਾਲੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੂੂੰ ਹ ਦੇ ਰਬਲਕਲੁ ਰਪੱਛੇ ਰਪਆ ਹੈ, ਰਜਥ ੇਮਾਸ ਦ਼ੀ ਉਂਗਲ ਵਰਗ਼ੀ ਬਣਤਰ ਲਟਕ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਗਲੇ ਰਵਚ 
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ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਦਰਦ ਵ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਚੱਕਰ ਗਰਦਨ ਦ ੇ ਰਬਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਥਾਈਰੋਇਡ 
ਗਲੈਂਡ ਵ਼ੀ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਛਾਤ਼ੀ ਰਵਚ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਰਵਸ਼ੁਧ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤਾ ਦੋ ਚੱਕਰਵਾਂ ਦ ੇ
ਅਗਲੇ ਅਤ ੇਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ-ਦ ੋਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਰਸੱਧ਼ੀ ਕਾਲਪਰਨਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰਦਨਾਂ ਦ ੇ
ਅਰਭਆਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਚਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁੂੰ ਡਲਨ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੂੰ ਗੜਨ ਵਾਂਗ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਕ ਰਹਲਾ ਦ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਸਨ਼ੀ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਰਕ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕਾਰਜਸ਼਼ੀਲ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। 
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ਪਰੇਮਯੋਗ਼ੀ ਵਜਰਾ ਦਆੁਰਾ ਰਲਖ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਰਕਤਾਬਾਂ – 

1) शरीरववज्ञान दशशन- एक आधतुनक कुण्डललनी ततं्र (एक योिी की प्रेमकथा) 

2) Love story of a Yogi (what Patanjali says) 

3) Kundalini demystified (what Premyogi vajra says) 

4) कुण्डललनी रहस्योद्घाहित- प्रेमयोिी वज्र तया कहता है 

5) kundalini science- a spiritual psychology 

6) The art of self publishing and website creation 

7) स्वयपं्रकाशन व वबैसाईि तनमाशण की कला 

For further information, Website- demystifyingkundalini.com 

  

 

 

 

 

 


