
1 | ਕ ੁੰ ਡ ਲ ਨੀ  ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ -  ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ 

ਲੇਖਕ- ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਾਜਰਾ 

2019 

  



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

2 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਬਲਾਾੱਿ-ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਕਵਲਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਾਜਰਾ ਦ ਆਰਾ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 

ਇਕ ਰਹਾੱਸਿਾਦੀ ਯੋਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਨਿਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਿਾ ਵਦਾੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਪੋਸਟਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਹਨ। ਇਕ ਪੋਸਟ ਇਕ ਅਵਧਆਇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਵਧਤ ਹੈ। ਪਰੇਮੋਿੀ ਿਜਰਾ 3 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਬਾਰੇ ਵਲਖ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਨਰੁੰਤਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਅਵਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਿ 

ਿਈ। ਉਹ ਇਹ ਿੇਖ ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਿਆ ਵਕ ਵਕਤੇ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਿੇਰਿਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਦਾੱ ਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ 

ਤਕ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਵਰਿਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾਿਵਦਆਂ ਕਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀਆ ਂਦੇ ਤ਼ਿ ਰਵਬਆ ਂਦੀ ਖੋਜ 

ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਪਵਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੁੰ  ਅਸਲ ਅਤ ੇਸੁੰ ਪੂਰਨ ਵਿਿਰਣ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਪਤੁੰਜਲੀ ਯੋਿ ਸਤੂਰਾਂ ਵਿਚ 

ਸਮਾਧ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਵਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਰਹਾੱਸਮਈ ਅਤੇ ਪ ਰਾਣੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਮਿਣਾ ਮ ਸਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਕਮੀਆ ਂਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋ ਕ,ੇ ਉਸਨੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਬਾਰੇ ਹਰ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਹੀ ਸਰਲ ਜਾਂ ਬਚਕਾਨਾ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੁੰ  ਼ਿਮੀਨੀ 

ਪਾੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਸਹੀ, ਅਨ ਿਿੀ, ਵਿਵਿਆਨਕ, ਅਸਲ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਨ ਿਿੀ ਰਾੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾੱਚੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖੀ 

ਕੋਵਸਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਸ ਸਾਨਦਾਰ ਵਕਤਾਬ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ੇਲਈ ਇਹ ਪ ਸਤਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ 

ਿਰਦਾਨ ਿਜੋਂ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਇਲੇਕ੍ਰੋਵਨਕ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਇਕਾੱ ਵਿਆ ਂਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਬਲਾਾੱਿ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਕ ਵਕੁੰ ਡਲ ਈ-ਵਕਤਾਬ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ 

ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਜੋ ਪਿਹਨ ਵਿਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨੁੰ ਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਪਾਿਕ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨੂੁੰ  ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਪਿਹਨ ਵਿਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਾ ਸਕਣਿੇ।  
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ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਵਹਮਾਚਲ ਪਰਦਸੇ ਦੀ ਸ ੁੰ ਦਰ ਟੋਕਰੀ ਿਰਿੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛਟੋੇ ਵਜਹੇ 

ਵਪੁੰ ਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕ ਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਲਖਣ, ਦਰਸਨ, ਅਵਧਆਤਵਮਕਤਾ, ਯੋਿਾ, ਲੋਕ ਸੇਿਾ, ਲਾਿੂ ਵਿਵਿਆਨ 

ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਿੈਟਰਨਰੀ ਦਿਾਈ ਦ ੇਖੇਤਰ ਵਿਾੱਚ ਿੀ ਸਲਾਘਾਯੋਿ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤ ੇ

ਹਨ। ਉਹ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਫਾਰਵਮੁੰਿ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਵਸੁੰ ਜਾਈ, ਮੀਂਹ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ 

ਕਟਾਈ (ਿੁੰ ਡਾਰਣ), ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਾਿਬਾਨੀ (ਵਕਚਨ ਿਾਰ੍ਡਵਨੁੰ ਿ), ਿਉਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ, ਿਰਮੀਕਮਪੋਸਵਟੁੰ ਿ, ਿਬੈਸਾਈਟ 

ਵਿਕਾਸ, ਸਿ-ੈਪਰਕਾਸਤ, ਸੁੰਿੀਤ (ਖਾਸਕਰ ਬੁੰ ਸਰੀ ਿਜਾਉਣ) ਅਤੇ ਿਾਉਣ ਦਾ ਸੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਪਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ 

ਵਿਵਸਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸ ਵਕਤਾਬਾਂ ਿੀ ਵਲਖੀਆ ਂਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਐਮਾ਼ੋਿਨ ਔਥਰ ਸੇੇੰਟਰਲ, ਔਥਰ ਪੇਜ, ਪਰੇਮੋਿੀ ਿਜਰਾ ਉੱਤ ੇ

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਉਸਦੀ ਵਨਜੀ ਿਬੈਸਾਈਟ ਡੈਮੈਸਟੀਫਾਈੁੰਿਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ।ਕਾਾੱਮ : 

www।demystifyingkundalini.com ਉੱਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹ ਥੋਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੈਵਦਕ ਪ ਜਾਰੀ ਿੀ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿੈਵਦਕ ਪ ਜਾਰੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਵਮਕ ਰਸਮਾਂ ਵਨਿਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕ ਿ 

ਉੱਤਮ ਆਤਮਕ ਤ਼ਿਰਬੇ (ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਿ-ੈਜੀਿਨੀ, ਆਪਣ ੇਵਿਲਾੱ ਖਣ 

ਤ਼ਿਰਵਬਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਹੁੰ ਦੀ ਵਿਾੱ ਚ ਵਲਖੀ ਿਈ "ਵਫ਼ਿੀਓਲੋਜੀ ਵਫਲਾਸਫੀ - ਇਾੱ ਕ ਆਧ ਵਨਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੁੰ ਤਰ (ਇਾੱਕ ਯੋਿੀ 

ਦੀ ਲਿ ਸਟੋਰੀ): शरीरविज्ञान दशशन- एक आधुननक कुण्डलिनी तंत्र {एक योगी की पे्रमकथा}” ਵਿਾੱ ਚ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਸਾਂਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਅੁੰ ਿਰੇ਼ਿੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ ਸਤਕ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਹੈ “ਇਕ ਯੋਿੀ ਦੀ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ- ਪਤੁੰ ਜਲੀ 

ਕੀ ਕਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ : Love story of a Yogi- what Patanjali says”। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਉਸ ਦ ੇਜੀਿਨ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਪਰਮ ਾੱ ਖ ਅਤ ੇ

ਅਵਿਲਾਸੀ ਵਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਪ ਸਤਕ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ 25 ਸਾਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ 

ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਲਈ ਬਹ ਤ ਵਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੇ਼ਿਨ ਡਾਟ ਕਾਮ 'ਤੇ ਇਾੱਕ ਕ ਆਲਟੀ ਅਤੇ ਵਨਰਪਾੱਖ ਸਮੀਵਖਆ ਵਿਚ, 

ਇਸ ਪ ਸਤਕ ਦੀ ਪੁੰਜ-ਵਸਤਾਰਾ, ਸਰਬੋਤਮ, ਸਿ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨ ਲਈ ਲਾ਼ਿਮੀ ਅਤ ੇਸਾਨਦਾਰ ਵਕਤਾਬ ਿਜੋਂ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਹੈ। ਿੂਿਲ ਪਲੇ ਬ ਾੱ ਕ ਦੇ ਵਰਵਿਯ ੂਵਿਚ ਿੀ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਲਈ ਪੁੰਜ ਵਸਤਾਰੇ ਵਮਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਨੂੁੰ  ਿਧੀਆ 

ਦਰਜਾ ਵਦਾੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 
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ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਾਜਰਾ ਇਕ ਰਹਾੱਸਮਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਬਹ ਪਾੱ ਖੀ ਆਦਮੀ ਿਰਿਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈੋ ਪਾੱ ਕਾ ਰੂਪ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਟਰਾਂਸ / ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇਵਕਸਮਾਂ 'ਤ ੇਵਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਸ ਨੂੁੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਵਿਚ ਵਨਰੁੰਤਰ ਅਨ ਿਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਿੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਕਿੇਂ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇ। ਉਹ ਆਤਮ-ਪਰਕਾਸਮਾਨ ਹੈ (ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨੂੁੰ  ਸਮਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਜਾਿ ਿਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕ ਦਰਤੀ / ਪਰੇਮ ਯੋਿਾ ਦ ਆਰਾ 

ਸਿੈ-ਬੋਧ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਪਰਕਾਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਣਾਿਟੀ ਸਾਧਨਾਂ / ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਦ ਆਰਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ। ਕ ਦਰਤੀ ਸਮਾਧੀ 

ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੁੰ  ਵਸੁੰ ਬਵੋਲਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀ-ਿਾਹਨ ਿਾਲੇ ਤੁੰ ਤਰ ਯੋਿਾ ਦ ਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਾੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਨਕਲੀ ਟਰਾਂਸ 

/ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹ ਤੀਆ ਂਕੋਵਸਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਿਾਹਨ ਿਾਲੇ ਤੁੰ ਤਰ ਯੋਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

   
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਿਾਂ ਵਦਾੱ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਉ- 
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© 2019 ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਾਜਰਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਿੇਂ ਹਨ। 

ਕਾਨ ੁੰ ਨੀ ਛ ਟਕਾਰਾ: - 

ਇਹ ਤਾਂਤਵਰਕ ਵਕਤਾਬ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਾਰਾ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਪਾਿਕ ਆਪ ਹੀ ਵ਼ਿੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਿਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 

ਵਲਖੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਿਜੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇ ਵਨਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ ਆਰਾ 

ਵਦਾੱ ਤੀ ਿਈ ਵਕਸੇ ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਿਾੱਲ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਾੱ ਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ 

ਇਸ ਪ ਸਤਕ ਉੱਤੇ ਵਦਾੱ ਤੀ ਿਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਿਦਾਇਕ ਹੋਿ;ੇ ਵਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਬਹ ਤ ਿੁੰ ਿੀਰ 

ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਕਤਾਬ-ਪਰਕਾਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵ਼ਿੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਨੂੁੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਾੱ ਦ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਨੂੁੰ  ਕਈੋ ਨ ਕਸਾਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਿਕ ਆਪਣੀ ਚਣੋ, ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਲਈ ਖ ਦ ਵ਼ਿੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੂੁੰ  ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁੰ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਵਨਆਇਂਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ 

ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਿਤੀ 

ਅਾੱਜ ਕਾੱ ਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਿਾੱ ਲ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਿਾਤਾਿਰਣ ਹਰ ਪਾਸ ੇਪਰਦੂਸਤ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਪਰਦੂਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾੱ ਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮਨ ਾੱ ਖ ਦੀਆ ਂ ਇਾੱਛਾਿਾਂ ਵਬਲਕ ਲ ਵਨਯੁੰਤਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆ.ਂ 

ਪਦਾਰਥਕ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਲਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ। ਅਾੱ ਜ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਼ਿਵਹਰੀਲਾ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ. ਲੋਕ ਕ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ 

ਸਾਡੀ ਪਰਾਚੀਨ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਇਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਨ ਕੂਲ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਸੀ. ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਦਿੇਵਤਆ ਂ ਿਾਂਿ ਪੂਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

ਪਹਾਿਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਸਮ ੁੰ ਦਰ, ਦਰਾੱਖਤ, ਜੁੰਿਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਦਿੇਤਾ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ 

ਆਧ ਵਨਕ ਲੋਕ ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪ ਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਕੈਨੋਲੋਜੀ ਵਿਾੱ ਚ ਪਛਿੇ ਹੋਏ 

ਸਨ. ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਵਲਹਾ਼ਿ ਨਾਲ ਅਾੱ ਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ਼ਿ ਸੀ. ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਉਹ ਆਪਣੀ 

ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਜੁੰ ਿਲ ਵਿਚ ਖ ਸੀ ਨਾਲ ਵਬਤਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਅਾੱ ਜ ਦ ੇਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਿਨ ਨਹੀਂ 

ਜੀ ਸਕਦੇ. ਪਰਾਚੀਨ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ 

ਪਹ ੁੰ ਚਦਾ ਸੀ. 

 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯ ੱ ਿ ਵਿਚ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਕਹਾ ਹੈ, ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆ ਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਦਿੇਤਾ ਮੁੰ ਨਦੇ ਸਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 

ਆਰੀਅਨਸ ਨੂੁੰ  ਿੇਖੀਏ. ਉਹ ਕ ਦਰਤ ਦਾ ਪ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁੰ ਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕ ਸ ੁੰ ਦਰ ਦੇਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਦਾੱ ਤਾ, 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਾਯ ੂਦਿੇ, ਜਲ ਦਿੇ, ਸੂਵਰਆ ਦੇਿ, ਅਿਨੀ ਦੇਿ ਆਵਦ. ਅਾੱ ਜ ਿੀ ਿੈਵਦਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੇੀ-ਦੇਿਵਤਆ ਂ

ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਾਇਤ ਹੈ। ਪ ਰਾਣੀ ਵਮਸਰ ਅਤੇ ਸੇਲਵਟਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਸੀ. ਲਿਿਿ 

ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਪਰੁੰਪਰਾ ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਾੱ ਕ 

ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੀ. 
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ਕ ਦਰਤੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦਿੈਤ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਵਕਉਂਵਕ ਥਿੋਹੇ ਵਜਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਰੂਹ 

ਇਕਿਾਸੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਨ ਿੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹਨ. ਉਹ ਕੁੰ ਮ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਹੀਂ ਿੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਫਲ 

ਿੀ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਨਹੀਂ ਿੀ. ਇਹ ਪਰਕਾਸ-ਰੂਪ ਿੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ-ਰੂਪ ਿੀ, ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਿੇ ਿੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ 

ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਪ ਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਿਾੱ ਸਦੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਦਿੈਤ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕਾੱ ਿੇ ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ. 

ਇਸੇ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਪਰਾਚੀਨ ਯ ਾੱ ਿ ਵਿਚ ਬਹ ਤ ਮਸਹੂਰ ਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਅਤ ੇਦ ਨੀਆ ਂਦ ੇਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਨਾ ਵਕਸੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. 

 

ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੁੰ  ਵਕਿੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਬਹ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਹਨ. ਮਨ ਬਾਂਦਰ ਿਰਿਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਨਾੱ ਚਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮਨ ਦ ੇ

ਿ ਲਾਮ ਹਨ, ਅਤ ੇਮਨ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਛਾੱ ਡ ਸਕਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕਤੀ ਮਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਜ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਿੀ ਮਨ ਦ ੇਿ ੁੰ ਮ 

ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸਟ ਹੋਏ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਿੌਵਤਕ ਸੁੰ ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਨ ਨੂੁੰ  

ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਲਾੱ ਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇ਼ਿਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 

ਿਾਲ ਕਰਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਿੀ ਸੁੰ ਕਚੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦਿੈਤ-ਿਾਿ 

ਕਾਰਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਦਿੇਤਾ / ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਿੇਖਦਾ. ਉਹ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਹਨੇਰਾ ਿੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਦਾ ਹੈ. 

 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਾੱਕ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਯੋਿੀ ਦਾ ਮਨ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਉੱਤੇ ਵਨਰਿਰ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਤੋਂ ਜੋਸ ਲੈਂਦਾ ਰਵਹੁੰਦਾ 

ਹੈ. ਪਦਾਰਥਕ ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਿਨ-ਸਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਦੇ ਘਾੱ ਟੋ ਘਾੱ ਟ 

ਵਕਾੱ ਵਤਆ ਂਵਿਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੁੰ  ਵਿਅਸਤ ਰਾੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਫਾਲਤ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ. ਉਹ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੁੰ  

ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾਏ ਵਬਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਿੀ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਨ਼ਿਰਾਂ 

ਵਿਚ ਹਰ ਜਿਹਾ ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਸਾੱ ਧ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬਰਵਹਮੁੰ ਡ ਵਿਾੱ ਚ ਹਰ ਜਿਹਾ ਇਾੱ ਕ ਅਦਿੈਤ ਤਾੱਤ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਿੀ ਵਕ 

ਅਦਿੈਤ ਨਾਲ ਇਾੱ ਕ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਹੈ. 

 

ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਵਨਜ ਤਜ ਰਬਾ 
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ਇਕ ਪਲ ਦ ੇਵਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਵਜਿੇਂ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ. 

ਉਸ ਨੇ ਕਈੋ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕੁੰ ਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਦਾ ਸੀ. 

ਉਹ ਲੋਿ ਪੈਣ ਤ ੇਹੀ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਕੁੰ ਮ ਅਦਿਤੈ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਘਾੱ ਟ ਦ ਾੱ ਖ 

ਿਾੱਲਣਾ ਪਏ. ਉਹ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਤੀ ਬਹ ਤ ਸ ਚਤੇ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤ-ਪਰੇਮੀ ਬਣ ਵਿਆ ਸੀ. ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕ ਦਰਤ ਦ ੇ

ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਾੱ ਵਲਆ ਂ ਵਬਤਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਦੂਵਜਆ ਂਲਈ, ਵਬਨਾਂ ਲੋਿ ਦੇ ਕੁੰ ਮ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਪਾਿਲਪਨ ਵਜਹੇ ਜਾਪਦ ੇਸਨ. 

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਸ ਨੂੁੰ  ਅਵਜਹੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਿੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਤ ਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ 

ਸਪਾੱਸਟ ਹੈ ਵਕ ਇਾੱ ਕ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਯੋਿੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਾੱ ਚ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਾੱ ਖਦਾ. ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਰਾੱ ਵਖਆ 

ਲਈ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਯੋਿੀ ਬਣਨ. 
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ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿੀਤ 

ਸੁੰਿੀਤ ਦੇ ਲਾਿਕਾਰੀ ਪਰਿਾਿ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸੁੰ ਿੀਤ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਇਸਦਾ 

ਅਵਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਿਾੱ ਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਹੈ. ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਅਤੇ ਸੁੰਿੀਤ ਦਾ ਬਹ ਤ ਨੇਿਲਾ ਵਰਸਤਾ ਹੈ. 

ਸੁੰਿੀਤ ਦ ਆਰਾ ਿਿਾਹ ਰਿੱਈਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਸੁੰਿੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸਿੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਵਕਸਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪ ਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਾੱ ਚ ਉਿਰਨ ਲਾੱ ਿਦੇ ਹਨ. 

ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ ਿਾੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿਿਾਹੀ ਰਿਾੱਈਏ ਜਾਂ ਅਲਾੱ ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਕ ਿ-2 

ਸਪਾੱਸਟ ਅਤੇ ਖ ਸ ਸ ਪਵਨਆ ਂਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਾਂਿ ਲਿਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁੰ ਦ 

ਿੀ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੁੰ ਿੀਤ ਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮ ਾੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਸੁੰਿੀਤ ਵਸਾੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਵਦੁੰ ਦਾ, 

ਪਰ ਅਵਸਾੱ ਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਦ ਆਰਾ. ਇਕ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਹੈ. ਸੁੰ ਿੀਤ ਜੋ ਸਾਨੂੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਵਦਲਚਸਪ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੁੰ  

ਿਧੇਰੇ ਖ ਸੀਆ ਂਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਸੁੰਿੀਤ ਿਾੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਾੱ ਚ ਸਪਾੱਸਟ ਮਾਨਵਸਕ ਵਚਾੱ ਤਰ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਿਿਾਹੀ ਰਿਾੱਈਏ ਦੀ ਇਾੱ ਕ ਿਾੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿੀ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੋਵਰੁੰਿ ਸੁੰ ਿੀਤ ਦੂਜ ੇਲਈ 

ਬਹ ਤ ਵਦਲਚਸਪ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਨੁੰ ਦ ਸੁੰ ਿੀਤ ਵਿਚ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸੁੰ ਿੀਤ ਸਾਵਰਆ ਂਨੂੁੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਿੀ 

ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਿਾਰ ਕ ਿ ਸੁੰਿੀਤ ਵਦਲਚਸਪ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਿਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ. ਸੁੰ ਿੀਤ ਦੀ ਚਣੋ ਿੀ ਮਨ ਦ ੇਮੂਡ ਦ ੇ

ਅਨ ਸਾਰ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਸੁੰ ਿੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਹੀ ਖ ਸੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਿ ਨੂੁੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨੁੰ ਦ ਵਨਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ ਿਿਾਹੀ ਰਿਾੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆ ਂ

ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ. 

ਸੁੰਿੀਤ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਿਿਾਹੀ ਰਿਾੱਈਯਾ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਸਾਕਸੀਿਾਿ/ਿਿਾਹੀ ਰਿਾੱ ਈਯਾ ਅਦਿੈਤ ਦਾ 

ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਇਹ ਿੀ ਦਵੇਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਦਿਤੈ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਇਕਾੱ ਿੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਇਕਵਿਸਿਾਸਿਾਦ/ਅਦਿੈਤ ਤੋਂ ਮਨ ਦ ੇਪਰਦ ੇਉੱਤ ੇਉਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਦਿੈਤ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਸੁੰ ਿੀਤ ਦ ਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ 

ਸੁੰ ਿੀਤ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਨਰੁੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦਾ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਤਜਰਬਾ 
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ਰੇਡੀਓ, ਕੈਸੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਵਦ ਦਾ ਸੁੰ ਿੀਤ ਅਕਸਰ ਉਸਦ ੇਘਰ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬਾੱ ਸ ਦ ੇਅੁੰ ਦਰ ਆ ਕੇ ਿਾਣ ੇ

ਸ ਣਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਿੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪਸਟ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਉਸਦ ੇ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਚਮਕ ਿਈ. ਰੋਮਾਂਵਟਕ ਿੀਤਾਂ ਨਾਲ 

ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਇਾੱ ਕ ਤਾਂਤਵਰਕ ਪਰੇਵਮਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਾੱਚ ਉਿਰ ਿਈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਿੁੰ ਿੀਰ ਅਤੇ ਅਵਧਆਤਮਕ ਿੀਤਾਂ 

ਵਿਾੱ ਚ ਉਹ ਇਾੱ ਕ ਿ ਰੂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ. ਬਹ ਤ ਿਾਰ, ਪਰੇਵਮਕਾ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਮ਼ਿਬਤੂ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਵਖੁੰਚਾਿ ਸੀ, 

ਅਤੇ ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰ ਆਪਣੀ ਜਿਾਨੀ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਦਸੂਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿ ਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ 

ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਿ ਪਈ ਸੀ। 

ਬਹ ਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਿ ਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਿ ਿਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਹੋਣ ਲਾੱ ਿੀ. 

ਵਫਰ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਇਕ ਪਰੇਵਮਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦ ੇਸਾਮਹਣ ੇਵਡਾੱ ਿਣ ਲਾੱ ਿੀ. ਉਸ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਸੁੰ ਿੀਤ ਦ ੇਸਮੇਂ, 

ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਾੱਚ ਕਿੇਲ ਿ ਰੂ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਲਾੱ ਿੀ. ਦੇਿੀਰਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਿੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ

ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਿਾਿੇਂ ਵਕ ਬਹ ਤ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ. ਇਹ ਰ ਿਾਨ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ, ਅਤੇ ਿ ਰੂ ਦ ੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮ਼ਿਬੂਤ ਹੋ ਿਈ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਸਿੇਰੇ-ਸਾਮ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਯੋਿ ਸਾਧਨਾ 

ਵਿਚ ਿ ਰੂ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਹੋ ਕ ੇਉਹ ਵਦਨ ਰਾਤ ਇੁੰ ਟਰਨ ੈੱਟ ਰਾਹੀਂ 

ਬਲੂਟ ਾੱ ਥ ਪੋਰਟਬੇਲ ਸਪੀਕਰ ‘ਤ ੇਰੁੰਿੀਨ ਿਾਣ ੇਸ ਣਦਾ ਵਰਹਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲਾਿ ਵਮਲੇ। ਇਹ 

ਯਾਦ ਰਾੱ ਖੋ ਵਕ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਾਤਾਰ ਉੱਚ ਆਿਾ਼ਿ ਵਿਚ ਸੁੰ ਿੀਤ ਸ ਣਨਾ ਕੁੰ ਨਾਂ ਲਈ ਨ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ. 

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

ਇਹ ਅਕਸਰ ਯੋਿ ਦ ੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਿਾਵਿਕ ਿੀ ਹੈ. ਹਰ ਸਿਰ ਿਾਿਨਾ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਕਸ ੇਸਿਰ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਟਾਏ ਿਾਿਾਂ ਮੂਲਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕਸ ੇਤੋਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਿਾਿਨਾ ਸਿਾਵਧਸਿਾਨ ਜਾਂ ਵਦਲ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਆਵਦ. ਬਾੱ ਵਚਆ ਂਦੇ ਿਾਵਣਆਂ ਦਾ ਵਦਲ ਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਪਰਿਾਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਵਫਰ ਰੋਮਾਂਵਟਕ ਿੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਪਰਿਾਿ ਸੇਕਸ ਚਾੱ ਕਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਿੇਂ ਕਈੋ ਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹੋਿੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦਾ ਸੁੰਿੀਤ ਲਾਿਕਾਰੀ ਹ ੁੰ ਦਾ 

ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵਸਰਸਟੀ ਦੀ ਹਰ ਆਿਾ਼ਿ ਵਿਚ ਸੁੰ ਿੀਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਕ ੁੰ ਡਵਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਉਤੇਵਜਤ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ. 

ਹਰ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿਿਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਵਿਾੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਰਿਣ 

ਸਿ ਤੋਂ ਸ ਾੱ ਧ ਅਤ ੇਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚੋਂ ਇਾੱ ਕ ਹੈ. 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿੀਤ ਸ ਣਨਾ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸ ਣਨ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਵਦਲ ਦੇ ਚਾੱ ਕਰ ‘ਤ ੇਿੀ ਕੇਂਵਦਰਤ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਧਾਂ ਦ ੇ਼ਿਰੀਏ, ਹੇਿਾਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂ

ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ / ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਜਾਂ ਪਰਾਣ ਿੀ ਵਦਲ ਦ ੇ ਚਾੱ ਕਰ ਤ ੇਆਉਂਦੀਆ ਂ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਅਤ ੇ

ਹੇਿਲੀਆਂ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਾੱ ਕ ਸੂਖਮ ਧਮਾਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਦਲ ਦ ੇ

ਚਾੱ ਕਰ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਸਪਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਵਹਸਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਲਈ, ਤਲ ਤੋਂ 

ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ / ਪਰਾਣ ਿੀ ਆਡੀਟਰੀ ਸਨਸਨੀ ਉੱਪਰ ਵਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵਹਸਰਸਾਰ ਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਨੂੁੰ  ਰੋਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੋਰ ਚਾੱ ਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਸਮਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪ੍ਆਰ 

ਇਹ ਚੁੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਪਆਰ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਸਵਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਧਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ 

ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਵਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਦ ੇਇਹ ਮ ਾੱ ਖ 

ਿ ਣ ਹਨ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਿ ਣ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਆਨ ਵਦਾੱ ਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮ ਾੱ ਖ ਿ ਣ ਜਾਨਿਰਾਂ ਵਿਾੱ ਚ 

ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਾੱ ਚੋਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਿ ਣ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨਾਲੋਂ ਬਹ ਤ ਉੱਚੇ ਪਰਤੀਤ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਿ ਹੈ ਵਕ ਜਾਨਿਰ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਪਰੇਮੀ ਹਨ। ਆਓ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਅਜ ਤਕ ਵਕਸ ੇਨੇ ਿੀ ਕ ਾੱ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵਕਸ ੇਜੀਿ ਵਿਾੱ ਚ ਿਧੇਰੇ ਸਿਾਮੀ-ਿਿਤੀ ਨਹੀਂ ਿੇਖੀ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਇਾੱ ਕ ਕ ਾੱ ਤ ੇਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੁੰ  ਜਾਨ ਿੀ ਦ ੇਵਦਾੱ ਤੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕ ਾੱ ਤੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 

ਸਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਸਪਾੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਾੱਤਰ ਕ ਾੱ ਤੇ ਦੇ ਵਦਮਾਿ ਲਈ ਖੁੰ ਿੇ ਿਾਂਿ ਕੁੰ ਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕ ਾੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਤੀ ਵਨਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ ਿਿਾਹੀ ਤੋਂ ਿਰਪੂਰ 

ਰਿਾੱਈਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕ ਾੱ ਤਾ ਇਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਚਾੱ ਤਰ ਦੀ ਮਹਾੱਤਤਾ ਨੂੁੰ  ਕਦ ੇਨਹੀਂ 

ਿ ਾੱ ਲਦਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਰ ਿੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਾੱ ਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਤੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਦਖਾਉਣ ਵਿਾੱਚ 

ਅਸਮਰਾੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ਾੱ ਤਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪਰੇਮੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸੇਿਾ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੁੰ  ਦ ਾੱ ਧ ਵਪਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹ ਤੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੁੰ  

ਦ ਾੱ ਧ ਵਦੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਵਕਕ ਿੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਇਸਦ ੇ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਕਸ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੁੰ  

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਛਾੱ ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਾੱ ਕ ਿ ਅਵਜਹਾ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਿੀ ਸਾਬਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਨਿਰ 

ਮਨ ਾੱ ਖ ਨਾਲੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹਨ। 

ਇਹ ਿਾੱ ਖਰੀ ਿਾੱਲ ਹੈ ਵਕ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਿਰ ਮਾਲਕ (ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ) ਨੂੁੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ 

ਸਕਦਾ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਦਮਾਿ ‘ਤੇ ਇੁੰਨਾ ਸੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 

ਹੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਬਦਲ ਵਦੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਬਹਤਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਹੈ। 
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ਜਦੋਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ  ਨੂੁੰ  ਆਦਮੀ ਦ ਆਰਾ ਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਿੋਜਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਵਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਾੱ ਖੋ ਿਾੱ ਖਰੇ ਜਾਨਿਰ ਅਤੇ ਪੁੰ ਛੀ ਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਾੱ ਖਾਂ ਦਾ ਿਲਾ ਕਰਦ ੇਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਮਨ ਾੱ ਖਾਂ ਪਰਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁੰ ਿਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਮ ਦ ੇਿਾੱ ਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਂ ਆਪਣ ੇਬਾੱਚ ੇਨੂੁੰ  

ਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਸਾੱਚ ਹੈ ਵਕ ਵਪਆਰ ਵਸਰਫ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾੱ ਖਰੀ ਿਾੱਲ ਹੈ ਵਕ ਜਾਨਿਰ ਇਸ ਨੂੁੰ  

ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦ।ੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਜੇ ਵਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਸ ੇਦੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਕਰਵਦਆ ਂਆਪਣ ੇਆਪ ਵਪਆਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਰ ਾੱ ਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਪਰੇਮੀ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹਮੇਸਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਚ ਰ ਾੱ ਿੇ ਰਵਹੁੰ ਦ ੇ

ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਵਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਬਹ ਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦ ੇਹ ਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਵਜਸਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡ ੇਮਨ ਵਿਚ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਿਾੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ 

ਨੂੁੰ  ਅਸੀਂ ਸਿ ਤੋਂ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਸਮਿਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਜਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਿਾਂਿ ਹੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ ਸੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿੀ ਹੈ। ਕ ਾੱ ਤ ੇਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦ ੇਆਦੇਸ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਚੁੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਮੁੰ ਨਦ ੇਹਨ। 

ਕ ਾੱ ਤੇ ਵਿਚ ਵਦਮਾਿ ਿੀ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨਾਲੋਂ ਘਾੱ ਟ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਕ ਾੱ ਤਾ ਵਸਰਫ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਆਵਿਆ ਮੁੰਨ ਕ ੇ

ਹੀ ਪਰੇਵਰਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਾੱ ਕ ਆਦਮੀ ਦੂਵਜਆਂ ਤੇ ਬਹ ਤ ਤਰਕ ਲਾਿੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਕ ਾੱ ਤ ੇਨੂੁੰ  ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਚੁੰ ਿੀ ਸਮਿ ਹ।ੈ 

ਇਨਹ ਾਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌਿੀ ਦ ੇ

ਵਸਖਰ ‘ਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖ ਹੈ। ਇਾੱ ਥ ੇਵਸਰਫ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਿਾੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਫਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਿਾਿੇਂ ਕਈੋ ਬਲਦ ਵਬਮਾਰ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੁੰ  ਿਾਹ ਣ ਤੋਂ ਵਪਾੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਬੁੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਿੀ ਉਹ ਵਪਾੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਿਾੱ ਖਰੀ ਚੀ਼ਿ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਲ ਚਲਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਦੇਿ ੇਤਾਂ ਼ੋਿਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੇੇੰਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ ਵਡਾੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਬਲਦ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਪਰੇਮੀ ਿੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ ਦੀ 

ਸਖਸੀਅਤ ਉਸ ਦ ੇਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਇਕ ਮ਼ਿਬਤੂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਉਹ ਨ਼ਿਰਅੁੰਦਾ਼ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
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ਕੌਣ ਇਾੱਕ ਬ ਾੱ ਧੀਮਾਨ ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਦੇ ਅਨੁੰ ਦ ਦ ੇਿੁੰ ਡਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣ ਚਾਹੇਿਾ? ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ, ਇਸ ਨੂੁੰ  

ਸਮਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

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

ਉਸਦਾ ਬਚ੍ਪਾਨਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦ ੇਮਨ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨ ਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 

ਜੁੰ ਿਲ ਵਿਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਿੇਮ ਿਰਿੀ ਲਿਾਈ ਨੂੁੰ  ਿੇਖਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਪਸੂਆ ਂ ਨੂੁੰ  ਜੁੰ ਿਲ ਦੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਿਦ ੇਸੀ ਤਦੋਂ ਇਕ ਿਾੱ ਖਰਾ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਾੱ ਕ ਿ ਬਹ ਤ ਸਰਾਰਤੀ, ਖੇਡਦਾਰ ਅਤੇ ਦ ਧਾਰੂ ਿੀ 

ਸੀ। ਇਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਆੂਂ ਦੇ ਅਾੱ ਿੇ ਦਿੌਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਸੂ ਉਸਨੂੁੰ  ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ ਕ ਰਵਹੁੰਦੇ ਸਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕਾੱਲਾ ਚਰਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੁੰ ਿਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਅਾੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਿੇਖਣ 

ਵਿਚ ਿੀ ਬਹ ਤ ਸ ੁੰ ਦਰ ਸੀ। ਜੁੰ ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਬਿੀ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਪੂਛ ਨੂੁੰ  ਿਜਾ ਕ ੇਿਾੱ ਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਫਰ ਵਪਾੱ ਛ ੇਤੋਂ 

ਆ ਰਹੇ ਪਸਆੂ ਂਦਾ ਇੁੰ ਤ਼ਿਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੀ ਿਰਦਨ ਮਿੋ ਕ ੇਪੀਛੇ ਿੇਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇਿ ੇ

ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦ ਬਾਰਾ ਦੌਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤਾਕਤਿਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਸ ੂਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਚਰਾਉਂਦ ੇਸਨ। ਕ ਿ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੇ 

 ਆਪਣੇ ਕੁੰ ਨ ਮੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੁੰ  ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਿੇਵਖਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਚਾੱ ਟਣਾ ਿੀ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਿਾਰ ਿਾਰ ਸ ੁੰ ਵਘਆ, ਅਤੇ ਖ ਸੀ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਇਦ ਉੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸਦ ੇਕਸੇ ਛੇਦ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲਦ ੇ

ਉੱਵਚਤ ਿੀਰਜ ਦੀ ਖ ਸਬੂ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ (ਪਰਾਣ ਚ ਾੱ ਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਆਸਪਾਸ 

ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਵਿਚ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਅਨ ਿਿ ਵਮਵਲਆ ਸੀ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਮਾੱ ਿਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮ਼ੋਿਰ ਵਦਲ ਰਖਣ ਿਾਲੀ ਮਾੱ ਿ 

ਵਡਾੱ ਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾੱ ਿ ਲੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਅਚਾਨਕ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਸ ੁੰ ਘਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ। 

ਇਹ ਵਜਆਦਾਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾੱ ਿਾਂ ਨਾਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ ਵਜਹਿੀ ਿ ਾੱ ਸੇ ਿਾਲੀਯਾਂ, ਵਸੁੰ ਿ ਮਾਰਣ ਿਾਲੀਯਾਂ ਅਤੇ ਦ ਾੱ ਧ ਦੇਣ ਪਰਤੀ ਅਣਜਾਣ 

ਸਨ। ਇਸਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਘਾੱ ਟ ਜਾਣੂ ਸੀ। 

ਪ੍ਸ਼ ਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਹ ਕੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 

ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਨੇ ਸਮਿ ਵਲਆ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਹ ਕੇ ਿਧੇਰੇ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, 

ਖਾਸਕਰ ਉਹ ਵਜਹਿੇ ਜੁੰ ਿਲ ਵਿਾੱਚ ਖ ਾੱ ਲੇ ਘ ੁੰ ਮਦ ੇਹਨ, ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਸੂ। ਜਾਨਿਰ ਕ ਦਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ ਦਰਤ ਨੂੁੰ  

ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਿੈਤ ਰੂਪ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਕ ਦਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇਪਰੇਮੀ 

ਨੂੁੰ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਵਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

15 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

  



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

16 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਹ ਨਰ ਵਿਕਾਸ 

ਅਾੱਜ ਦਾ ਯ ਾੱ ਿ ਵਿਵਿਆਨਕ ਯ ਾੱ ਿ ਹੈ। ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰਮ ਾੱ ਖ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹਨ। 

ਵਿਵਿਆਨ ਹ ਨਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਵਿਵਿਆਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹ ਨਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਵਕਸ ੇਿੀ ਕੁੰ ਮ ਵਿਾੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਨ ਕਸਾਨਦੇਹ / ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਹ ਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਲਿਿਿ ਹਰ ਜਿਹਾ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹ ਨਰ ਵਕਤੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਿੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹ ਤੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ‘ਤ ੇਹ ਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ੇ

ਤਰਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦ ਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕ ਸਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਪਾਸ 

ਿੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੁੰ  ਹ ਨਰ ਦੀ ਿਾਰੀ ਘਾਟ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਵਚਵਕਤਸਕ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਿ ਣ ਵਕਤੇ ਿੀ 

ਨਹੀਂ ਿੇਖਦਾ। ਛੋਟੀਆ ਂਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰਾੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿਾੱਡੇ ਨ ਕਸਾਨ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹ ਤ ੇਮਕੈਵਨਕ-

ਵਮਸਤਰੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਾੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਿ ੂਕਰਨ ਵਿਚ ਆਲਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਕਈ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹੁੰਮਤ ਜ ਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕਲੋ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ 

ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਬ ਾੱ ਿ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹ ਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਿੱਲ ਵਕਿੇਂ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਇਹ ਚੁੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਦਿੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਿਾੱ ਸਣ ਿਾਲੀ ਤਸਿੀਰ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿ ਰੂ, ਪਰੇਮੀ-ਪਰੇਮਕਾ, ਪ ਾੱ ਤਰ, ਮਾਵਪਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਦੋਸਤ, ਕਈੋ ਮਨਪਸੁੰਦ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਚੀ਼ਿ ਆਵਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ ਦੀ ਡੂੁੰ ਘਾਈ ਵਿਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ-ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਆਨਿਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਡੂੁੰ ਘੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ ਿਾਅ ਉਸਦਾ 

ਆਪਣਾ ਸ ਿਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਿੁੰ ਡ ੇਲਹੂ ਿਾਲੇ ਸ ਿਾਅ ਤੋਂ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈੋ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 

ਨੂੁੰ  ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਛਟੋਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁੰ ਮ ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ 

ਹੋਇਆ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੁੰ  ਉਸ ਕੁੰ ਮ ਬਾਰੇ ਿਾੱ ਧ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤ਼ਿਰਬਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਮ਼ਿਬਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਵਚਪਕ ੂਸ ਿਾਅ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ, ਦੋਿੇਂ ਵਸਧੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਹ ਨਰਾਂ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ 

ਉੱਚ ਿ ਣਿਾੱ ਤਾ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਧੀਆ ਂਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਵਸਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ। 

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



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

17 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

ਜਦੋਂ ਪਵਹਲੀ ਦੇਿੀਰਾਣੀ ਿਜੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸਦ ੇਮਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਿਕ ਿਈ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੰ ਮ ਬਹ ਤ ਨੇਵਿਓਂ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਵਧਐਨ ਬਹ ਤ ਡੂੁੰ ਘੀ ਅਤ ੇਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਸੇ ਦੀ ਜਿ 

ਤਾੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਵਜਆ ਂਦ ਆਰਾ ਉੱਪਰ-2 ਤੋਂ ਕੀਤ ੇਕੁੰ ਮ ਨੂੁੰ  ਪਸੁੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਿਾਰ ਉੁੰਨਾਂ 

ਦੀ ਤਾਿਨਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਅਿ ਅਵਿਆਵਿਹਾਵਰਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਿਾੱਡੇ-ਿਾਸਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁੰ ਕਾਰੀ ਮੁੰ ਨਦ ੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਵਜਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਤਰੀਕੇ ਨੂੁੰ  ਵਕਿੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕਾੱ ਲੇ ਚਾਨਾ ਘਿੇ ਨੂੁੰ  ਤੋਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੁੰ  ਕਈ ਿਾਰ ਸਵਥਤੀ ਨਾਲ 

ਨਵਜਾੱ ਿਣਾ ਵਪਆ। 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਿ ਰੂ ਦ ੇਸਰੂਪ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਮਕਣ ਲਾੱ ਿੀ, ਤਦ ਉਹ ਬਹ ਤ ਵਿਆਿਹਾਰਕ ਅਤ ੇ

ਸਿੈ-ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਵਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੰ ਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤ ੇਉਹ ਪੂਰੇ ਕ ਆਲਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੁੰ ਮ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਡੂੁੰ ਘੀਆਂ ਅਾੱ ਖਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 

ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਿਖੇੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾੱ ਿ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ ਰੂ 

ਕਰ ਵਦਾੱ ਤੀ। 

ਸ ਵਹਰਦ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿੱਚ ਹ ਨਰ ਿਧੇਰ ੇਵਿਕਸਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਵਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਾੱ ਚ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੀ਼ਿਾਂ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਲਈ ਿੀ ਸ ਵਹਰਦ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹ ਨਰ ਦ ੇ

ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

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

ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਨੂੁੰ  ਕ ਦਰਤੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਇੁੰ ਨਾ ਵਪਆਰ ਵਮਵਲਆ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੁੰ  ਯੋਿਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਈ। ਇਹ ਿਾੱ ਖਰੀ ਿਾੱਲ ਹੈ ਵਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੂਵਜਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਤੋਂ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਜੁੰ ਨੇ ਖ ਸਵਕਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਸਿ ਤੋਂ ਵਪਆਰੀ ਚੀ਼ਿ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹ ਨਰ ਵਸਖਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਜੋਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਕੁੰ ਮ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਰਿਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਪਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ ਸਲਤਾ ਅਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਿਾੱਿਜੋਿ 

ਦਾ ਬ ਵਨਆਦੀ ਵਸਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹ ਨਰ ਅਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਾੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਿਰ ਿਧਦੇ ਰਵਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ 

ਉੱਵਚਆ ਂਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕਿੇ ਛੂਹਦ ੇਹਨ।  



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

18 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

  



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

19 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਸ ਹਾਿਣੇ ਸ ਪ੍ਨੇ 

ਦੋਸਤੋ, ਹ ਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਿੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਲਖਣ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪਰੋਿਰਾਮ ਿੀ। ਅਾੱ ਜ 

ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਾੱ ਕ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ ਪਨਾ ਵਲਆ। ਉਹ ਰੋਚਕ, ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ ਪਨਾ ਸਿੇਰ ੇ

ਆਇਆ। ਅਵਜਹਾ ਲਿਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 

ਬਹ ਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿਾਿਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਾੱਚ ਇਸ ਵਿਾੱਚ ਿਵਹ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਿੀ ਵਲਆ। ਉਸ ਸ ਪਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 

ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਪ ਰਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਧੀ ਬਾਰ ੇਤਸਿੀਰ ਸਪਸਟ ਹੋ ਿਈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਇਾੱਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿੀ ਆਪਣੇ 

ਸ ਪਨੇ ਵਿਾੱ ਚ ਪ ਰਾਣੀਆ ਂਜਾਂ ਉਸਦੀਆ ਂਵਪਛਲੀਆ ਂਵਜੁੰ ਦਿੀ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਾੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸ ਪਨੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰਥਕ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁੰ ਤਰ ਬਹ ਤ ਉੱਨਤ ਸੀ 

ਉਸ ਸ ਪਨੇ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਿੇਵਖਆ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾਿੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਵਜਥ ੇ

ਮੈਂ ਤ ਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਕ ਿ ਪ ਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਵਮਵਲਆ। ਉਸ ਪਹਾਿ ਦੀਆ ਂ

ਤਲਹਾਂ ਿੂਰੇ ਿਰਿੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜ ਿੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਜੋਿ ‘ਤ ੇਇਕ ਵਿਸਾਲ ਮੁੰ ਦਰ ਿਰਿਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਿਾਂ 

ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰ ਦਰ ਕੁੰ ਪਲੈਕਸ ਵਿਾੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈ 

ਵਰਹਾ ਸੀ। ਕੁੰ ਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਿ ਫਾ ਿਰਿਾ ਸਥਾਨ ਿੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਬਾ਼ਿਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਸਜਾਇਆ ਵਿਆ 

ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤ ਰਵਦਆਂ ਅਤ ੇਇਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਤੇ ਿ ੁੰ ਮ ਿਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਿੀ ਿਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਖੋਜ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਮੁੰ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿੇਖੇ, ਜੋ ਵਕ ਇਕਸਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕ ਿ ਕਮਰੇ ਕ ਿ ਪੌਿੀਆਂ ਦ ੇ

ਉੱਪਰ ਿੀ ਸਨ। ਅਵਜਹਾ ਲਿਦਾ ਸੀ ਵਜਿੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁੰ ਦਰ ਕੁੰ ਪਲੈਕਸ ਇਕ ਵਿਸਾਲ ਛਾੱਤ ਹੇਿ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੇਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ 

ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੇਿਾਂ ਬਿੇੈ ਸਨ, ਇਾੱਕ ਦਰੀ ਦ ੇਉੱਪਰ। ਉਥ ੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਜਿੇਂ ਮੈਂ 

ਆਪਣਾ ਬੈਿ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਾਵਰਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿੀ ਬੈਿ ਵਿਆ। ਤਦ ਇਾੱ ਕ ਮਵਹਲਾ ਅੁੰ ਦਰ ਆਈ, ਅਤ ੇਬਹ ਤ ਵਪਆਰ 

ਨਾਲ ਮੈਨੂੁੰ  ਿਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਿੀਆਂ ਦੇ ਵਸਖਰ ਤੇ ਇਾੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਾੱ ਚ ਲੈ ਿਈ। ਕ ਿ ਪ ਰਾਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਉਸ ਦ ਆਰਾ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੁੰ  

ਇਕ ਜਾਂ ਦ ੋਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਛਹੂਣ ਲਈ ਿੀ ਵਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕ ਰਸੀ ਤੇ ਬੈਿ ਿਈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਮੇ਼ਿ 

ਉੱਤੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਿ਼ਿਾਤ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕ ਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਿੀ ਬੈਿੇ ਸਨ। ਮਵਹਲਾ ਨੇ ਬੀਮਾ 

ਿਰਿੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕ ਿ ਕਾਿ਼ਿ ਵਦਖਾਏ, ਅਤੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮਰੇੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
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ਮੈਂ ਵਪਾੱ ਛੇ ਮ ਿਨਾ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਵਨਰਾਸਾ ਸੀ। ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕ ਿ ਹੋਰ ਿਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰ ਮ ਦਾ 

ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੂੈੁੰ  ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ ਅਤੇ ਚਲ ਵਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ੇਕਮਰੇ ਵਿਚ ਿਾਪਸ ਆਇਆ 

ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੈਿਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਿ ਉਥੇ ਹੀ ਿ ਾੱ ਲ ਵਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਿ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾੱ ਿ ਸਵਕਆ। 

ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਾੱਚ ਕ ਿ ਹੋਰ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਾੱ ਕ ਮਵਹੁੰਿਾ ਵਕੁੰ ਡਲ ਈ-ਰੀਡਰ 

ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਵਨਰਾਸ ਬੈਿ ਦੀ ਿਾਲ ਸ ਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਮਵਰਆਂ ਵਿਚ ਤਲਾਸੀ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਚਵਦਆਂ ਵਕ ਕੀ ਮੈਂ 

ਦੂਜੇ ਕਮਵਰਆਂ ਵਿਚ ਬੈਿਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਫਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖ ਾੱ ਲੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਆ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਮਰੇ ਖ ਾੱ ਲਹਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਬਹ ਤ ਖ ਾੱ ਲੀ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਵਜਾੱ ਥ ੇਬਹ ਤ ਸਾਰੀ ਿਤੀਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਕ-ਦ ੋਪ ਵਲਸ ਿਾਲੇ ਿੀ 

ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਤ ੇਬੈਿੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਪ ਾੱ ਵਛਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਕਰਵਦਆਂ ਮਨੂੈੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਛ ਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 

ਵਕ ਮੇਰਾ ਬੈਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਿਾ, ਅਤੇ ਵਕਸ ੇ ਨੇ ਼ਿਰੂਰ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਚ ਾੱ ਵਕਆ ਹੋਿੇਿਾ। ਮੈਂ ਵਫਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਿਾ਼ਿਾ 

ਖੋਵਲਹਆ ਵਜਾੱ ਥ ੇਮੈਂ ਬੈਿਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦ ੇਸੂਟ ਵਿਚ ਦ ੋਕੋਮਲ ਆਦਮੀ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਿੇਂ ਦਰੀ ਤ ੇ

ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਿੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦ ੇਅਤ ੇਕ ਿ ਹਨੇਰੇ ਰੁੰਿ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦ ੇਸੀ। ਹਲਕੇ ਨਸ ੇਦੀ ਖ ਸਹਾਲ 

ਮ ਸਕਾਨ ਉੁੰਨਾਂ ਦ ੇਵਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਼ਿਾਹਰ ਸੀ। ਪ ਾੱ ਛਣ ‘ਤੇ ਉੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੁੰ  ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬੈਿ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਪਆ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਬਹ ਤ ਖ ਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੁੰਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਾਬ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਿਆਨ ਦੀ ਅਾੱ ਖ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿਾੱ ਚ ਖ ਾੱ ਲਹ ਿਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਮੇਰਾ 

ਬੈਿ ਲਾੱ ਿ ਸਕੋ। ਉਹ ਬਿੀ ਖ ਸੀ ਨਾਲ ਮ ਸਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਹਾੱ ਥ ਵਿਚ ਇਕ ਪੇਿ ਫਿ ਕੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਿੀ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਦੇਿੀ ਦ ੇ

ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੀਿਾਂਿਾ। ਮੈਂ ਮ ਸਕਰਾਇਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੁੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚਵਲਆ ਵਿਆ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਲਿਾਤਾਰ ਇਹ ਸਚੋ 

ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਦਿੇੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੈੈੱਿ ਲਿਾਿਾਂਿਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਪਾੱ ਛ ੇ

ਮ ਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਾੱ ਕ ਕਤਾਰ ਕਾਮ੍ਪ੍ਲੇਕ੍ਸ ਦ ੇਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਿੇਖੀ ਿਈ। ਮੈਂ ਕ ਿ ਮਵਿਆਈਆ ਂ

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਵਮਾੱ ਿੀ ਦ ਕਾਨ ਵਿਚ ਘ ਸਪੈਿ ਕੀਤੀ। ਦ ਕਾਨ ਦੇ ਵਬਲਕ ਲ ਸ ਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਥ ੇਖਿਹੇ, ਮੈਨੂੁੰ  ਕ ਿ ਬਹ ਤ 

ਜਾਣੂ ਦੋਸਤ ਵਮਲੇ ਜੋ ਖ ਸੀ ਨਾਲ ਸਰਾਬ ਬਾਰੇ ਿਾੱਲ ਕਰਨ ਲਾੱ ਿੇ। ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਅਵਜਹੀਆਂ ਿਾੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਿੀ ਦਿੇੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈੈੱਿ ਬਣਾ ਦੇਿੇਿਾ। ਇਹ ਸ ਣ ਕੇ ਹਰ ਕਈੋ ਹਾੱ ਸਣ ਲਾੱ ਿ ਵਪਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਾਲੀ ਸਿਕ 

ਚਿਹਨ ਦੀ ਵਦਸਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ ਿ ਚਿਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਹੇਿਾਂ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਦ ਕਾਨ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣ ੇ

ਕੁੰ ਕਰੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਤੇ ਚਵਿਹਆ। ਵਫਰ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਦਲ ਨੂੁੰ  ਛੂਹਣ ਿਾਲੇ ਸੁੰ ਿੀਤ ਦੀਆਂ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਸ ਣਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰ 

ਵਦਾੱ ਤਾ। ਉਹ ਸਜਾਏ ਿਏ ਰਾੱਥ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਦਿੇੀ ਦੀ ਿਾਂਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਮੈਂ ਦਿੇੀ ਦੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਇੁੰਨਾ ਿਿਕ ਵਿਆ 
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ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅਾੱ ਖਾਂ ਵਪਆਰ ਦ ੇਹੁੰ ਿੂਆਂ ਨਾਲ ਿਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਰਮ ਆਿਾ਼ਿ ਵਿਚ ਰੋਣਾ ਸ ਰ  ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। 

ਮੈਂ ਿਾਰ ਿਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾੱ ਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੁੰ  ਮੋਿ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆ ਂਅਾੱ ਖਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਪੂੁੰ ਿ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ 

ਆਪਣੀਆ ਂਅਾੱ ਖਾਂ ਨੂੁੰ  ਢਕ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕ ਕਈੋ ਿੀ ਮਨੂੈੁੰ  ਰੋਣ ਦ ੇਿਾੱ ਜੋਂ ਅਜੀਬ ਨਾ 

ਸਮਿੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੁੰ  ਮੇਰੇ ਵਪਆਰ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਵਿਾੱ ਚ ਿਵਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਵਫਰ ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਉਸ ਅਜੀਬ 

ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖ ਾੱ ਲਹੇ  ਵਦਲ ਨਾਲ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਿਕ ਤੇ ਵਪਆ 

ਇਾੱ ਕ ਸਰਧਾਲੂ ਦੇਵਖਆ, ਵਜਹਿਾ ਘ ੁੰ ਮ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਿਾੱ ਲ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਿੇੀ ਦਾ ਇਾੱ ਕ ਬਹ ਤ ਿਾੱ ਡਾ ਿਿਤ 

ਹੋਿੇਿਾ। ਉਹ ਮਾੱ ਧਮ ਿੂਿਹੇ ਰੁੰਿ ਦਾ ਿੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਿਹਾ ਹੋ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿਾੱ ਡੀਆਂ ਅਤ ੇਰੂਹਾਨੀ ਅਾੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਾੱ ਲ ਿੇਵਖਆ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਪਆਰ ਵਿਾੱ ਚ ਿਿਕ ਵਿਆ। ਫਰੇ ਮੈਂ ਇਾੱ ਕ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਿੇਵਖਆ 

ਵਜਸਨੇ ਬਾੱ ਕਰੇ ਦੇ ਬਾੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਖਾੱਬੇ ਹਾੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਧਾ ਉੱਪਰ ਿਰਦਨ ਤੋਂ ਫਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਿ ਾੱ ਸੇ ਅਤ ੇ

ਵਹੁੰ ਸਕ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੇਵਖਆ. ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇਿੀ ਦੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਕ ਿ ਜਾਪ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਬਾੱ ਚਾ ਵਮਵਮਯਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਸਦਾ 

ਦੂਸਰਾ ਹਾੱ ਥ ਇਾੱ ਕ ਿਾੱ ਡਾ ਖੁੰ ਜਰ ਫਿ ਕ ੇਵਸਾੱ ਧਾ ਹੇਿਾਂ ਸੀ. ਉਹ ਿਾਰ ਿਾਰ ਮਾਂ ਦੇਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦ ਕਾਨ ਿਾੱਲ 

ਪਰਵਤਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਰਵਹਮ ਵਦਰਸ ਨਾ ਿੇਖ ਸਕਾਂ. ਥਿੋਹੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਾੱ ਿੇ ਿਵਧਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿੇਖ ਸਕਾਂ ਵਕ ਕੀ 

ਉਥੇ ਇਕ ਉਜਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿ ਅਤੇ ਬਾੱਚੇ ਦਾ ਵਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਸੀ. ਪਰ ਉਥੇ ਮਜੂੌਦ ਸਾਰੇ ਵਕਡ ਪਵਹਲਾਂ 

ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਵਜਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖ ਸੀ ਨਾਲ ਕੁੰਬ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹ ਵਲਆ, ਅਤੇ ਖ ਸ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ. 

ਸਾਇਦ ਦੇਿੀ ਮਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਕ ਪਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ. ਵਫਰ ਅਲਾਰਮ ਿਾੱ ਵਜਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ ਪਨਾ ਟ ਾੱ ਟ ਵਿਆ. 

ਉਸ ਸ ਪਨੇ ਨੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਪਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਨਤ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਲੀ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਬਾਰ ੇਸਪਸਟ ਿਾਿਨਾ ਵਦਾੱ ਤੀ. 

ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਾੱ ਚ ਇਾੱ ਕ ਉੱਨਤ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਸੀ, ਅਤ ੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਫੈਵਲਆ. ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵਹੁੰ ਸਾ, 

ਵਿਿਚਾਰ ਆਵਦ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਨ ਕਸ ਿੀ ਸਨ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ. 

ਵਸਰਫ ਤੁੰ ਤਰ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ. ਇਸਲਾਮ ਿੀ ਇਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਅਵਤਿਾਦੀ ਤੁੰ ਤਰ 

ਹੈ। ਇਹ ਇੁੰ ਨਾ ਕਾੱ ਟਿ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਜਕਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ 

ਹੈ. ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਹੁੰ ਦੂ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਿੀ ਨਰਬਲੀ ਦੀ ਪਰਥਾ ਸੀ, ਪਰੁੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ 

ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਬੁੰ ਦ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ ਵਿਆ। 

ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦੇ ਤੁੰ ਤਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਵਧਤ ਆਪ੍ਣਾ ਤਜ ਰਬਾ 
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ਉਸਨੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇਸ ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ. ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਿਾਂਿ ਉਹੀ 

ਕੁੰ ਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੁੰ ਮ ਇਾੱ ਕ ਅਵਦਿਤ ਿਾਿਿਾਦੀ / ਤਾਂਵਤਰਕ ਨ਼ਿਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੇ. ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਵਚਤ ਹੈ. 

ਇਹ ਤੁੰਤਰ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਦ ਰਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ 

ਇਹ ਤਾਂਤਵਰਕ ਪੋਸਟ ਤੁੰਤਰ ਦ ੇਆਦਦੇਿ ਿਿਿਾਨ ਵਸਿ ਅਤੇ ਤਾੱ ਤਰ ਿ ਰੂ ਓਸੋ ਨੂੁੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿੈੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਕਸੇ ਦੀਆਂ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੇਸ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਹਾੱ ਤ ਵਿਾੱਚ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸ ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦ ੇ

ਪੀਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਟ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਅਾੱਜ ਕਾੱ ਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰਸਾ ਦੀਆ ਂਖਬਰਾਂ ਸ ਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦ ਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਾੱ ਚ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਪਿਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ। ਹਦੈਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਪ੍ਰਯੁੰ ਕਾ ਰਡੈੀ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਉਨਨਾਿ ਵਿਾੱ ਚ ਇਕ ਕਵਨਆ ਦਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਵਜੁੰ ਦਾ 

ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਤਾਂਤਵਰਕ ਪਵਹਲਆੂਂ ਤ ੇ

ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਕਾਰਨ 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੇ ਮ ਾੱ ਖ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀਲਤਾ, ਅਸ ਾੱ ਧਤਾ, ਵਿਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਿਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਿਾਲੀਆ ਂਆਡੀਓਵਿ਼ਿ ਅਲ ਸਮਾੱਿਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਾੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਅਵਧਆਤਵਮਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਜਨਸੀ ਅਨ ਸਾਵਸਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਵਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਲਾਿ ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਮਾਨਵਸਕ ਪਹ ੁੰ ਚ/ਨਜਰੀਏ ਦੀ ਵਕਸਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਿਧੇਰੇ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮ ਾੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਾੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹ ਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਵਜਹਿੀ ਵਲੁੰ ਿ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਵਦਾੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁੰਤਰ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 

ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ। ਅਸਲ ਸੈਕਸ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਤਾਂਤਵਰਕ ਸੈਕਸ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਹੈ। ਤੁੰ ਤਰ ਵਲੁੰ ਿ ਦਾ ਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਅਾੱ ਜ ਕਾੱ ਲ, 

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੈਕਸ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਹਰ ਥਾਂ ਫਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੁੰ  ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੈਕਸ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਕਈ ਿਾਰ 

ਲਾਿਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨ ਕਸਾਨ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਸਲ ਵਜਨਸੀ ਅਨੁੰ ਦ ਤੋਂ ਿੀ ਿਾਂਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਤਵਰਕ ਸਕੈਸ 

ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਵਜਨਸੀ ਅਨੁੰ ਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਅਵਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਿਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
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ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮ ਾੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਾੱ ਚ ਿਾੱ ਧ ਰਹੀ ਉਜਾਿਾ ਅਤੇ ਬੇਰ ਼ਿਿਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਦੀਆ ਂ

ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਮਨ ਸਤੈਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਾੱ ਕ ਆਦਮੀ ਵਜਸ ਕੋਲ 

ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਚੋਦਾ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਵਧਆਤਵਮਕਤਾ ਿੀ ਖਾਲੀ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਵਨਯੁੰਤਰਣ ਵਿਾੱਚ 

ਰਾੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਿੀ-ਫਕੀਰ ਖਾਲੀ ਬੈਿਵਦਆਂ ਕਦੇ ਿੀ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦਾ ਪੁੰਜਿਾਂ ਿਾੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਵਨਆਇਂਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਿੀ ਆਪਣ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਹੀ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਅਪਰਾਵਧਕ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦ ੇਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਬਧਰੇੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਰਹਾ। ਜ ਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ 

ਡਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਰਮ ਨਾਲ ਰ ਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਵਮੁੰ ਦਿੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਧੇਰੇ ਮਾਨਿਤਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੌਿੀ 

ਸਾੱ ਚਾਈ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਬਹ ਤੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀਿਤ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਿਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 

ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵਮਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਿੀ ਸਾੱ ਚ ਹੈ ਵਕ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਤਾੱ ਖੀ ਸਚੋ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਜੇ 

ਅਵਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਮਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ ਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਨ ਕੁੰ ਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤਾਂਤਵਰਕ ਤਰੀਵਕਆਂ ਅਪ੍ਣਾ ਕ ੇਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ 

ਬੇਸਕ ਤੁੰਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਕੈਸ-ਫਰੀਕ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁੰ ਤਰ ਪੋਰਨ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਬਲਕ ਲ 

ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਾੱਚ ਵਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਅਨ ਸਾਸਨ ਿਾੱ ਲ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਵਧਆਨ ਹੈ। ਸਾੱ ਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਨ ਸਾਵਸਤ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਮ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਵਪਆਰ ਦੇ ਵਰਸਤੇ ਿੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਿਰਿੇ ਲਾੱ ਿਦੇ ਹਨ। ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ 

ਪਤਨੀ ਨੂੁੰ  ਵਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਰਾ ਇਹ ਵਕਸੇ ਦੀ ਿਾਿਨਾਤਮਕ ਦਲੌਤ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 

ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਂਦਾ। ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਾੱ ਚ ਇਾੱ ਕ ਬਹ ਤ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਾੱ ਕ ਹੀ ਵਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਿੂਿਹਾ ਵਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰਾੱ ਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੁੰ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਵਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੁੰ  ਿਾੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛਾੱ ਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਇਾੱ ਛਾਿਾਂ 

ਵਜਿੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜਸਮੀ ਿਾਸਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਚ ਏਕਾਪਟਨੀਿਰਤ ਨੂੁੰ  ਉੱਤਮ ਨ ਵਤਕਤਾ 

ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਪਤਨੀ ਨੂੁੰ  ਤਾਂਤਵਰਕ ਸਾਥੀ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਿਿਾਨ ਵਸਿ-ਪਾਰਿਤੀ ਦੀ ਜੋਿੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ 

ਚੁੰਿੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਾ ਕੇ 
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ਵਜੁੰ ਨਾ ਸੁੰ ਿਿ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂਵਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੀਰਯ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਵਿਚ 

ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਿਰਭ ਅਿਸਿਾ ਤੋਂ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਅਿਧੀ (ਮਾਵਸਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 

ਪ੍ਵਹਲੇ 7 ਅਤੇ ਆਖਰੀ 7 ਵਦਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿਾੱ ਚ ਕੀਤੇ ਿਏ 

ਿੀਰਯ ਵਨਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਸੇਕਸ ਨਹੀਂ ਰ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਵਕ ਿੀਰਜ-ਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਿੀਰਯ ਵਨਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਕਤੀ ਐਕਸਟਰੌਿਰਟ ਅਤੇ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜਨਸੀ ਿਾਈਿਾਲ/ਸਾਥੀ ਪਰਤੀ ਿੈਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਵਿਾੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਸਕਤੀ ਦਾ ਮੂੁੰ ਹ ਬਾਹਰ ਿਾੱ ਲ ਖ ਾੱ ਲਹਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਜਹਾ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ ਿ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਕਤੀ (ਸਾੱ ਪ) ਦਾ ਮੂੁੰ ਹ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਆਦਤ 

ਦ ਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਿੀਰਯ ਵਨਕਾਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਵਫਰ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਸਕਤੀ ਵਨਰੁੰਤਰ ਬ ਿਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹ ੁੰ ਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਾੱ ਖ ਬਾਹਰਲੀ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 

ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਕਤੀ 

ਉਤਪੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੁੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁੰ ਿਿ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਰ ਿਾੱਲ (ਵਦਮਾਿ) ਉੱਤ ੇਚਿਾਈ ਜਾਿ।ੇ ਤਾਂਤਵਰਕ ਸੈਕਸ ਇਕ 

ਿਾਰ ਿੀ ਿੀਰਜ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਚਿਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸ ੁੰ ਦਰ ਨਤੀਜੇ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਸਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਾੱ ਕ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਕਤੀ ਦੀ ਐਕਸਟਰੋਿਰਟ (ਸਾੱ ਪ 

ਦਾ ਵਚਹਰਾ ਹੇਿਾਂ ਿਾੱ ਲ ਹੈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਆਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤ ਰੁੰ ਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਸਾੱ ਪ ਦਾ ਮੂੁੰ ਹ ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਵਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਪਆਰ ਿੀ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ 

ਨੂੁੰ  ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ-2 ਿੀਰਜ ਿਧਦਾ ਹੈ, ਵਤਿੇਂ-2 ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਪਾੱ ਧਰ/ਅਸਰ ਿੀ ਿਾੱ ਧਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ 

ਇਸ ਲਈ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਿੀਰਜ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਵਦਮਾਿ ਵਿਾੱ ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦ ਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  

ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਤ ੇਚਿਹਾ ਵਦਾੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ 

ਇਹ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾੱਚ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਪਰਾਣੀ ਵਸਰਫ ਆਪਣੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਜਨਸੀ 

ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਾੱਤਰ ਿ ਰੂ ਓਸੋ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਸੁੰ ਿੋਿ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਤ ੇ

ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਥ ੇਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਨਰੁੰਤਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਧਆਨ ਜਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾਿਰਣ। ਇਸ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੇ 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਯੋਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਫਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਰਸੀ-ਵਿਕਸੂ ਅਤ ੇਮਹਾਨ ਯੋਿੀ ਵਬਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁੰ ਤ ਸਟ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਦ ੇਯੋਿ ਸਨ। 

ਇਵਤਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਿਾਰਤ ਦੀ ਿੈਵਦਕ ਸਵਿਆਚਾਰ ਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਸਵਿਆਚਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਘੇਵਰਆ ਵਿਆ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਧੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਵਿਆਨਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਜਨਸੀ ਵਹੁੰ ਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਯੋਿਾ ਨੂੁੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਿ ਵਲਖੀਆ ਂਵਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤਾਂਵਤਰਕ ਸੈਕਸ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਨੂੁੰ  ਸਰਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨਜੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

1) ਸਰੀਰਵਿਵਿਆਨ ਦਰ੍ਸਨ- ਇਾੱ ਕ ਆਧ ਵਨਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੁੰ ਤਰ (ਇਾੱ ਕ ਯੋਿੀ ਦੀ ਪਰੇਮਕਥਾ) 

2) ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਰਹਸਯੋਦਘਾਵਟਤ- ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਕਯਾ ਕਹਤਾ ਹ ੈ

3) ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ – ਇਾੱਕ ਆਵਧਆਤਮਕ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸੱਪ੍ ਿਰਿੀ 

ਦੋਸਤ,ੋ ਕ ਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮਨੈ ੁੰ  ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ੍-ਮੁੰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। ਉਹ 

ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਹ,ੈ ਅਤ ੇ ਉਿ ੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ਰਿਣ ਦ ੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ੁੰ  ਉਸ ਦ ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਅਸਿਾਨ ਵਿਚ ਬ ੱ ਤ ਆਵਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸੱਪ੍ ਦੀ ਵਦਲ ਛ ਹਣ ਿਾ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। ਮਨੈ ੁੰ  ਉਹ ਜਾਣ  ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਿੀ। ਉਿੇ ਮੇਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱਿੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ 

ਅਨੁੰ ਦ ਵਲਆ। ਉਹ ਮੈਨ ੁੰ  ਕ ਝ ਰਹੱਸਮਈ ਬ ਝਾਰਤ ਜਾਪ੍ਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੁੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਸੱਪ੍ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ੈ

ਮੇਰਾ ਪਵਹਲਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਨਾਰਾਇਣ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਿਰਮ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ ਨਹੀਂ ਿੇਖਦਾ। ਇਸ ੇਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸਿਰੂਪ ਨਾਿ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ 

ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸਲੇਸਣ ਤੋਂ ਸੁੰ ਤ ਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿਜੋਂ 

ਮੈਂਯੋਵਿੁੰ ਵਦਆਦੋਟਕਾਮ(yogaindia.com) ਦੀ ਇਾੱ ਕ ਪੋਸਟ ਪਿਹ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕ ਿ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ 

ਮੈਂ ਸਮਿ ਵਿਆ ਵਕ ਸਾੱ ਪ ਸਾਢੇ ਵਤੁੰ ਨ ਚਾੱ ਕਰ ਲਿਾ ਕੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਵਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਆਪਣੇ ਮੂੁੰ ਹ ਨਾਲ 

ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਵਰੁੰਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚੋਂ ਲੁੰ ਘਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਵਸਾੱ ਧਾ ਉੱਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱਡੀ ਦ ਆਰਾ 

ਵਦਮਾਿ ਤਾੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਿੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਵਿਆ ਵਕ ਸਾਡੀ ਨਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇਾੱਕ ਉਿਾਰੇ ਸਾੱ ਪ ਿਰਿੀ ਵਦਖਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁੰ ਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਿੀ ਦੀਆ ਂਸਨਸਤੀਆਂ ਸਾੱ ਪ ਿਾਂਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਰਾ ਉਸ ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ। 

ਇਸਨੂੁੰ  ਅਾੱ ਧੀ ਵਰੁੰਿ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੁੰ ਡਕੋਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਵਹਲਾ ਵਰੁੰਿ / ਕਇੋਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ 

ਚਾੱ ਕਰ ਮਾਸ ਅਤ ੇਰੇਵਸਆ ਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਚਾੱ ਕਰ ਹਾੱਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਨਾਲ ਜ ਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਾੱ ਕ 

ਉਿਾਵਰਆ ਸਾੱ ਪ ਹੇਿਲੀ ਵਪਾੱ ਿ ਵਿਾੱਚ ਅੁੰ ਦਰੂਨੀ ਵਦਸਾ ਵਿਾੱ ਚ ਇਾੱ ਕ ਬੈਂਡ / ਮੋਿ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਪਾੱ ਿ ਦ ੇ

ਹੇਿਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਵਿਾੱ ਚ ਹੈ (ਨਾਿੀ ਦ ੇਵਬਲਕ ਲ ਉਲਟ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੋੇਂ ਬਾਹਰ ਿਾੱਲ ਉਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਵਫਰ ਦੋਿਾਂ ਦ ੇ
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ਵਸਰ ਦਾ ਮੋਿ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਲਿਿਿ ਇਕੋ ਵਜਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਵਸਰ ਵਦਖਾਏ ਿਏ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ 

ਵਸਰ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਿ ਣਾ ਵਿਸਾਲ ਅਤ ੇਸੁੰ ਘਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਪ੍ ਿਰਿੀ ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱਡੀ ਦ ੇਅੁੰ ਦਰ ਦੀ ਨਾਿੀ ਨੂੁੰ  ਸਾੱ ਪ ਿਾਂਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਦੋਿਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਏਿੀ। 

ਨਾਿੀਆਂ ਿੀ ਸਾੱ ਪ ਜਾਂ ਰਾੱ ਸੀ ਿਾਂਿ ਹਨ। ਿਜਰ ਦੀ ਨਾਿੀ ਨੂੁੰ  ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਪੂਛ ਸਮਿੋ। ਇਹੋ ਅਾੱ ਧਾ ਚਾੱ ਕਰ ਿੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਾੱ ਧੀਥਨ 

ਚਾੱ ਕਰ ਦਾ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਖੇਤਰ (ਵਜਾੱ ਥ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾੱ ਪ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਚਾੱ ਕਰ / ਕ ੁੰ ਡਲ / ਚਾੱ ਕਰ ਹੈ। 

ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਨਾਿੀਆਂ ਿੀ ਉਥੇ ਸਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾੱ ਪ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਘਰਾਓ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਨੂੁੰ  

ਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਾੱ ਥ ੇਉਹ ਨਾਿੀ ਸੈਕਰਲ ਪਲੇਕਸ / ਨਸਾਂ ਦੇ ਨ ਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜ ਿਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  

ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਥੇ ਸੈਕਰਲ ਪਲੇਕਸਸ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਨਾਲ ਜ ਿਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾੱ ਪ / ਸਪਨੀਲ ਕੋਰਡ ਖਿਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁੰ ਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਦੇ ਲੁੰ ਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਪੇਟ ਿਾੱਲ ਟੋਏ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰੋਿ ਹੈ। ਮੋਿ ਦੀ 

ਅਿਲੀ ਿਾਰੀ ਵਸਰ ਦੇ ਨੇਿੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਦੀ ਨਾਿੀਆਂ ਵਿਾੱ ਚ ਉਸ ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਾੱ ਰ/ਹੂਡ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ, 

ਜੋ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ / ਸਾੱ ਪ-ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ ਿੇ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

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

ਇੁੰਨੀ ਡੂੁੰ ਘੀ ਜਾਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰਾ ਸੇਕ੍ਸ ਅਲ ਖੇਤਰ ਸੁੰ ਘ ਦੀ ਚਿੌਾਈ 

ਿਰਿਾ ਸੁੰ ਘਣਾ, ਿੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਤਦਾਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰ ਿਦੇਨਾਿਾਂ ਿਜਰ / ਪਛੂ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਉਪਰ ਿਾੱ ਲ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਮ ਾੱ ਖ ਬੌਂਵਜੁੰ ਿ/ਟਵਰਨੁੰਿ ਪ ਆਇੁੰਟ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਾੱ ਤ ਚਾੱ ਕਰ ਹਨ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਦ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਥੇ ਿਧੇਰੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਰ ਦਾ ਵਸਖਾ ਵਬੁੰ ਦ  ਮ ਲਾਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਿਲੇ 

ਸਿਾਧੀਸਥਾਨ ਚਾੱ ਕਰ ‘ਤੇ ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਪੂਛ (ਿਜਰਾ) ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਉਹ ਮ ਾੱ ਖ ਿ ਥੇ ਹੋਂਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ ਿੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਼ਿਮੀਨ’ ਤੇ ਹੈ। 

ਵਪਛਲੇ ਸਿਾੱ ਧੀਥਾ ਚਾੱ ਕਰ ‘ਤ ੇਸਾੱ ਪ ਦਾ ਉਿਾਣ ਲਿਿਿ 90 ਵਡਿਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘ ਮਾਿ ਦਾ 

ਸਿ ਤੋਂ ਡੂੁੰ ਘਾ ਵਬੁੰ ਦੂ ਵਪਛਲੇ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾੱ ਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਛਲੇ 

ਪਾਸੇ ਵਿਸ ਧੀ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਵਸਰ ਨੇਿੇ ਮਿੋ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਡੂੁੰ ਘਾ ਵਬੁੰ ਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾੱ ਪ ਦ ੇਵਸਰ ਦਾ ਦ ਬਾਰਾ 

ਉਿਾਰ ਵਪਛਲੇ ਿਾੱ ਲ ਦੇ ਆਵਿਆ ਚਾੱ ਕਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਦਮਾਿ / ਵਦਮਾਿ ਦਾ ਵਸਖਰ, ਉਹ ਥਾਂ 

ਹੈ ਵਜਥੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਵਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਅਾੱ ਿੇ ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਪਛਲੇ ਿਾਿ ਦੇ ਮਾੱ ਧ 

ਵਿਾੱ ਚ; ਇਹ ਇਾੱ ਥੇ ਇਾੱ ਕ ਟੋਏ ਿਰਿਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਬਰਹਮਮਾਰਧਰਾ/ਬਰਹਮਰੁੰਧਰ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 
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ਉਥ ੇ ਦਿੇ ਸੇਸਨਾਿ ਦ ੇ ਇਕ ਹ਼ਿਾਰ ਫਾਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੁੰ  ਸਵਹਸਰਾਰ (ਇਾੱ ਕ ਹ਼ਿਾਰ ਿਾਿ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਾਵਲਨੀ ਮਾੱ ਧ ਦੇ ਮ ਾੱ ਖ ਤੇ ਬੀਚ ਿਾਲੇ ਵਸਰੇ/ਹੂਿ ਤ ੇਮੌਜੂਦ ਹ।ੈ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ- ਅਵਭਆਸ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਨਾਿ ਨਾਲ ਅਵਭਆਸ ਦੌਰਾਨ 

ਮੈਂਉਸੇ ਪਰਸੁੰ ਿ ਵਿਚ ਇਕ ਵਦਨ ਤਾਂਤਵਰਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਨਾਿ ਦਾ 

ਵਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸਦੀ ਪੂਛ / ਿਜਰ ਵਸਖਾ ‘ਤ ੇਉਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ ੇਸਾੱ ਪ 

ਿਰਿੀ ਵਹਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਾੱ ਣ / ਮੇਰੇ ਵਦਮਾਿ’ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹ ਤ ਤੇ਼ਿ, ਸਾਂਤ ਅਤੇ ਿਿਿਾਨ 

ਨਾਰਾਇਣ ਿਰਿੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੀ ਵਜਿੇਂ ਿਿਿਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱਚ ਸੇਸਨਾਿ ਉੱਤ ੇਲਿ਼ਿਰੀ ਕੁੰ ਮ 

ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕਾੱ ਿੇ, ਮੈਨੂੁੰ  ਉਹੀ ਿਾਿਨਾ ਵਮਲੀ ਵਜਿੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਿ ਮੁੰਦਰ ਵਿਾੱਚ ਵਮਲੀ ਸੀ। ਵਫਰ ਮੈਂ 

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿਾੱਚ ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਮਹਾੱਤਤਾ ਨੂੁੰ  ਸਮਿਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਵਿਆ। 

ਸੱਪ੍ ਦੀ ਪ੍ ਜਾ 

ਸਾੱ ਪ ਨੂੁੰ  ਲਿਿਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਪਵਿਾੱ ਤਰ ਅਤ ੇਸਵਤਕਾਰਯਿੋ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਾੱ ਪ ‘ਤ ੇਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸਾੱ ਪ 

ਿਿਿਾਨ ਵਸਿ ਦੇ ਮਾੱ ਥੇ ‘ਤੇ ਿੀ ਬਿੈਾ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਾੱ ਪ ਇਕਾੱ ਿੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਵਦਖਾਈ ਵਦਾੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੰ ਿਿ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਦ ੋਦਾ ਤਾਂਤਵਰਕ ਜੋਿਾ ਯਬੈ-ਯਮ/ਯਬ-ਯ ਮ ਆਸਣ ਵਿਚ ਬੁੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਹਨ। 

ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਮੈਂਸਾੱ ਪ ਬਣ ਕ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਸ ਣਦਾ ਵਰਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾੱ ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਿ ਦ ੇਸਰੀਰ / ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਾੱ ਪ ਿਾਂਿ 

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਿਸਨੂੁੰ  ਕੋਈ ਦਿੇਤਾ ਸਾੱ ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾੱ ਪ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨ ੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਨਾਿ ਦੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰ ਨੇ ਸਾੱ ਪ ਿਾੱਲ ਵਧਆਨ 

ਨਹੀਂ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਿਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਸਾੱ ਧੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਚਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਿਾ ਵਿਚ ਵਸਾੱ ਧਾ ਚਿਹਦਾ ਹੋਿ।ੇ ਸਾੱ ਪ ਦਾ ਵਧਆਨ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਉੱਿਣ ਲਈ ਵਸਰਫ ਿਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਸਾੱ ਪ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਿਾੱ ਡੇ ਦੇਿੀ-ਦਿੇਵਤਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਹ।ੈ 

ਸੇ਼ਸ਼ਨਾਿ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਧਰਤੀ 

ਇਾੱਕ ਵਮਵਥਹਾਸਕ ਵਿਸਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਸੇਸਨਾਿ / ਮਲਟੀ-ਹ ਡਡ ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਵਸਰ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ 

ਸੇਸਨਾਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ / ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਤ਼ਿ ਰਬੇ 
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ਿਰਿੀ ਹੈ। ਿਾਸਤਿ ਵਿਾੱ ਚ, ਇਾੱਥੇ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਾਕ ਅਵਧਆਤਵਮਕਤਾ ਦਾ ਬ ਵਨਆਦੀ 

ਮੁੰ ਤਰ ਹੈ। 

ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਆਰੋਪਣ 

ਹਰ ਸਰੀਰਕ ਸਨਸਨੀ ਨਾਿੀ ਰਾਹੀਂ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ / ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਮਾਨਵਸਕ ਤਸਿੀਰ ਦਾ 

ਲੇਪ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਤਾੱ ਕ ਿੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਅਤ ੇ

ਅਨੁੰ ਦਮਈ ਸਨਸਨੀ ਿਜਰ-ਵਸਖਾ ਤੇ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਲਿਾਈ ਿਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਦਮਾਿ ਵਿਾੱਚ ਵਜੁੰ ਦਾ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮ ਲਾਧਾਰ ਵਿਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੂਲਾਧਾਰ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਵਸਰਫ 

ਿਜਰ-ਵਸਖਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਦਿੋੇਂ ਇਕ ਕਾਲਪਵਨਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੁੰ  ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਪੂਛ 

ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਥੇ ਜਾਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 

ਜਾਿਣ ਲਈ ਉਸਨੂੁੰ  ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਵਲਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਮੂੁੰ ਹ ਵਿਾੱ ਚ ਦਬਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ 

ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਜਰ ਤੋਂ ਸ ਰੂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਿੀਰਜ ਵਨਕਾਸ ਦ ੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿਜਰ ਵਿਚ ਿਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੋਂ 

ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਵਸਾੱ ਧੇ ਖਿਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਾਜਰਾ ਵਸਖਾ ਤੋਂ ਵਸਾੱ ਧੀ ਵਦਸਾ ਿਾੱ ਲ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ 

ਰਾਹੀਂ ਵਦਮਾਿ ਿਾੱ ਲ ਚਲੀ ਿਈ ਹੈ, ਬਾਰ -2 ਵਜਨਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਾੱਚ ਨਹੀਂ ਘ ੁੰ ਮਦੀ। ਇਹ ਿਾਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰਾ 

ਵਜਨਸੀ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਵਕ ਇਾੱ ਕ ਿਾੱ ਡੇ ਸਾੱ ਪ ਦ ੇਿੂਮੀ ਦੇ ਢੇਰ / ਘਿ ੇਿਰਿਾ ਸਕਲ ਿਾਲਾ ਹੈ) ਚਾਰੇ ਪਾਵਸਓਂ ਸਕਤੀ ਦ ਆਰਾ 

ਡ ਾੱ ਵਬਆ / ਵਘਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਵਸਾੱ ਧੇ ਵਸਖਰ/ਹੂਿ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਮ਼ਿਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਿੀਰਜ ਦੀ ਵਿਰਾਿਟ ਲਈ ਿਾਜਰਾ ਤੇ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਅਾੱ ਿੇ / ਅਾੱ ਿੇ 

ਦੇ ਚਾੱ ਕਰ ਦ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਲੇ ਿੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਮ਼ਿਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੁੰ ਸਵਕਰਤ ਸਬਦ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕ ੁੰ ਡਲੀ / ਕਇੋਲ ਿਾਲੀ ਹੈ। ਿਾਿ, ਕੋਇਲ ‘ਤੇ ਬੈਿੀ ਇਕ ਮਾਨਵਸਕ ਸਖਸੀਅਤ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ – ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ, ਕੋਰਾ ਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾਿਰਣ ਬਾਰੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਪ ਾੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮ ਾੱ ਖ ਪਰਸਨ ਇਹ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਜਾਿਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਬਾਰ -2 ਦ ਹਰਾਉਣਾ ਤਰਕਸੀਲ ਨਹੀਂ ਲਾੱ ਿਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਇਕ 

ਿੈਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਿਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਾ ਤੋਂ ਿੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣਾ ਵਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਇਹ ਅਸਲੀਯਤ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾੱ ਧਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਡੂੁੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਿਰਣ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਦਲ ਦੀ ਿਵਹਰਾਈ ਵਿਚ ਚਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਨੂੁੰ  ਜਿਾਉਣ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਡੂੁੰ ਘਾਈ ਵਿਾੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜ ਿ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਿੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰੂਹ ਇਸਨੂੁੰ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਤ ੂਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਿੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 

ਵਿਅਕਤੀ (ਿ ਰ , ਦੇਿਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਦ ਜਾਂ ਵਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕ ੱ ਝ ਿੀ) ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ 

ਿਾਿ ਇਥੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਨਰੁੰਕਾਰੀ 

 ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤ਼ਿਰਵਬਆ ਂਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਨੇਰਾ ਰਾੱ ਦੀ ਿਾਂਿ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਰਮ ਜਾਂ ਦ ਵਬਧਾ ਜਾਂ ਿਰਮ ਦ ਆਰਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਜੁੰ ਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾਵਿਰਤੀ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਰੂਹ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਾਂਿ ਚਮਕਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 

ਚੀਜ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਖ ਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਈੋ ਦਿੁੰ ਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਿੈਤ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿ 

ਕ ਿ ਪਰਕਾਸਤ ਹੋਣਾ ਸ ਰੂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੇ ਤ਼ਿਰਬੇ ਸਮੇਤ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਕ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਪਰਕਾਸਮਾਨ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਿੀ ਰੋਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਲ ਅਿਨੀ ਆਪਣ ੇਤੋਂ 

ਿਾੱ ਖਰੀ ਲਾਟ ਵਕਿੇਂ ਲਾੱ ਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਨੂੁੰ  ਦ ਨੀਆ ਦ ੇਤ਼ਿ ਰਬ ੇ/ ਪਦਾਰਥ ਤਦ ਿਾੱ ਖਰੇ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾੱ ਖਰੀ ਲਾੱ ਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸਕ ਇਸ ਿਾੱਲ ਦਾ ਕਈੋ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 

ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਾੱਲ ਵਕੁੰ ਨਾ ਵਧਆਨ ਵਦਾੱ ਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕ ਿ ਿਾੱ ਖ ਰਵਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੁੰ  ਅਾੱ ਿ ਦੀ ਛਟੋੀ 

ਲਾਟ ਆਪਣ ੇਿਰਿੀ ਵਕਿੇਂ ਵਦਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਿਾੱ ਖਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਏਿੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਿਲਕ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ਆਰਾ, ਉਹ ਯੋਿਸਾਧਨਾ ਆਵਦ ਦੇ 

ਵਨਰੁੰਤਰ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਬਹ ਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਕ ਿ ਸਵਕੁੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਫਟੋਕ ਦਬਾਅ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹ ਤ ੇ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿਾੱ ਚ, ਆਦਮੀ ਡਰ ਜਾਂ ਵਿਜਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਥਾੱ ਲੇ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖ ਦ ਨਹੀਂ 

ਵਲਆਉਂਦਾ, ਥੋਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਦਮਾਿ ਬਹ ਤ ਥਾੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਜਿਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਤਦ ਆਦਮੀ ਥਕਾਿਟ ਕਾਰਨ ਿੀ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 

ਅਨੁੰ ਦ , ਅਵਦਿਤ, ਪਰਕਾਸ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿਾੱ ਚ ਡੂਬਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਕ ਵਸਫਰ ਿਰਿਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ 

ਵਬਨਾਂ ਸਚੋ ੇਹੋਚ ਦੇ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨ ਿਿ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਦੀ ਅਿਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਅਵਿਆਸ, ਮਨੋਬਲ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਉਮਰ, ਸਮਾਵਜਕ ਰ ਤਬ ੇਆਵਦ ‘ਤ ੇਿੀ 

ਵਨਰਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਇਕ ਵਮੁੰ ਟ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਜਾਰੀ ਰਾੱਖਣਾ ਅਸੁੰ ਿਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਬਾਰੇ ਭੁੰ ਬਲਭ ਸਾ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਧਆਨ ਅਤ ੇਪਰਣੋਥਨ/prana-rising (ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਤਥਾਨ/ਰਾਈਵਜਨਗ) ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ 

ਮੁੰ ਨਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਉਲਿਣ ਕ ਦਰਤੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਜ ਰਬ ੇਕ ਦਰਤ ਦ ਆਰਾ ਇਕੋ ਵਜਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਵਚੁੰ ਤਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾੱ ਧਰ/level ਿਾੱ ਖਰਾ ਹ ੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਆਮ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਸਮਰਨ ਵਿਚ ਸਿ ਤੋਂ ਘਾੱ ਟ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਪਰਾਣ ਦੇ ਚਢਾਿ/prana-rising ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ 

ਿਧ ਹੈ। ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾਿਰਣ ਵਿਾੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਿਆਸ ਅਤੇ ਪਰਾਣ-ਚਢਾਿ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਅਵਿਆਸ ਵਨਰੁੰਤਰ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ (ਘੁੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ ਵਦਨਾਂ ਤਕ) ਜਾਰੀ ਰਾੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ 

ਇਕ ਵਮੁੰ ਟ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤ ਹਾਡੀ ਇਾੱਛਾ ਅਤੇ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਸਧਾਰਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਿਆਸ ਅਤ ੇ

ਪਰਾਣ-ਚਢਾਿ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਮਰ਼ਿੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਦਾੱ ਸੇ। ਇਹ ਕੇਿਲ ਤਾਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹ ਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਨ ਕਲੂ ਸਰਤਾਂ ਇਕਾੱਿੀਆਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਇਸ ਨੂੁੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਾੱਕ ਮਾਨਵਸਕ 

ਸਦਮਾ/trigger ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਦਮੀ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਦ ੇਹੋਂਦ ਬਾਰ ੇ

ਕੋਈ ਿਵਿਾੱ ਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। 

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਸਾੱਚ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਵਸਰਫ ਵਧਆਨ ਅਤੇ ਪਰਾਣ ਦੇ ਚਢਾਿ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ 

ਹੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੁੰ ਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ (ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਜਾਰੀ ਰਾੱ ਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਪ੍ਰਣੋਿਨ/ਪ੍ਰਾਣ-ਚਢਾਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਿਾਰਪ੍ ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਪ੍ੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ੜਹੀ 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 ਨ ੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇਤਜ ਰਬੇ ਨ ੁੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਵੜਹਆ 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 ਚੀਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਵਿਸੇ ਦ ੇਵਦਲ ਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਲੀਆ ਂਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਮਿਾਰ ਪਿਹੋ. 

  

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 ਛ ੇਜਰ ਰੀ ਕਾਰਕ- ਰ ਹਾਨੀ ਜਾਿਰਣ ਸਭ ਲਈ ਸੁੰ ਭਿ ਹ!ੈ 

ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਸੀ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਇਾੱ ਛਾ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਦਰਿਤਾ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸਹੀ ਤਰੀਕੀਆ ਂਨਾਲ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਾੱਛਾ ਨਾਲ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿ ਤੋਂ ਸਰਲ ਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿ ਤੋਂ ਜਵਟਲ ਿੀ। ਇਹ 

ਆਪਣੀ ਮਰ਼ਿੀ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਸਸ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਇਸ ਵਿਚ ਿਾੱ ਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਅਾੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾੱ ਸਾਂਿੇ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਲਈ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹਣੋ ਲਈ ਵਕਹਿੀਆ ਂਪੁੰਜ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਿ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਸਮਰਨ ਸਿ ਤੋਂ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਚਾੱ ਤਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਪਾੱ ਸਟਤਾ, ਅਨੁੰ ਦ 

ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਡਿਾਈਟ ਦ ੇਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਜਾਂ ਅਵਧਆਤਮਕ ਿ ਣ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ਆਰਾ ਮਨ ਾੱ ਖ ਵਿਾੱ ਚ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਿ ਣਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ 

ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਸਮਰਨ ਵਕੁੰ ਨਾ ਮ਼ਿਬਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਕਿੇਲ ਯੋਿਸਾਧਨ ਦ ਆਰਾ 

ਹੀ ਵਸਮਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਿਤੈ ਿਾਿਨਾ (ਕਰਮਯਿੋਾ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਿਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ, 

ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਮਾਨਿਤਾ ਤੋਂ ਿਵਰਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। 

ਿਾੱ ਖ-ਿਾੱ ਖ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰ ਿੀ ਮ਼ਿਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਫਰ ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਤਾਂਤਵਰਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ ਆਰਾ ਸਾਰੇ ਚਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁੰ ਘਦ ੇ ਵਦਮਾਿ ਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾੱਕਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਿੀ ਵਦਮਾਿ 

ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਚਾੱ ਕਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਇਕ 

ਹੋਰ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ. 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਜੀਿਨ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਿ 

ਪਰਾਣ ਸਕਤੀ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਸਕਤੀ) ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕਈੋ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਸੁੰ ਿਿ 

ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਜੀਿਨ ਸਕਤੀ./ਪਰਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਸੁੰ ਿਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਾੱਕ ਕਮ਼ੋਿਰ, ਸ ਸਤ ਅਤੇ 

ਵਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ। 



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

35 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਣ ਇਕਾੱ ਿੇ ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਯੋਿਾ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਿਲੇ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਵਦਮਾਿ 

ਨੂੁੰ  ਿੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਿਨ ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ ਿੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਚਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ-ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ 

ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਕਮ਼ੋਿਰ ਰਹੇਿੀ, ਅਤੇ ਜਾਿਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿੀ। 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਿ ਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਜੀਿਨ ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ ਸਾਡ ੇਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ 

ਇਕਾੱ ਿੀ ਹੋ ਜਾਿੇਿੀ। ਪਰ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ਼ਿ ਰਿ ਸੇਿਾਂ ਨੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਜਾਿਣ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 

ਕਰ ਲਈ ਹ ੁੰ ਦੀ। ਪਰਾਣ ਅਸਲ ਵਿਾੱਚ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਮਾਵਜਕਤਾ, ਅਵਦਿਤ ਅਤ ੇਮਨ ਾੱ ਖਤਾ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਕਾੱਤਰ ਹ ੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੀਆ ਂਨਾਲ ਰਾਜ-ਕਾਜ/ਰਾਜ-

ਵਨਯਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤ ਰੁੰ ਤ ਬਾਅਦ ਅਕੇਲੇਪਨ ਦੀ ਗ ਲਾਮੀ ਵਿਾੱ ਚ ਜਾਂਦ ੇਸਨ। ਪਰਾਣ ਜੇਿਾ ਉੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪ ਰਾਣੀ ਸਰਿਰਮੀ 

ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਚਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਵਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਨਾਲ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸੁੰ ਸਾਵਰਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਯੋਿਾ ਅਵਿਆਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਉਸਦੀ ਇਕਾੱ ਿੀ ਹੋਈ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਾਣ ਸਕਤੀ ਉਸਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋ 

ਿਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਿ ਿਈ। 

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

ਜੇਇੁੰ ਦਰੀ-ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ ਦਾ ਮੂੁੰ ਹ ਬਾਹਰ ਖ ਾੱ ਲਹਾ ਹੈ, ਇਕਾੱਿੀ ਹੋਈ ਵਜੁੰ ਦਿੀ-ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਜਿਾਉਣ ਦੇ ਯਿੋ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿੀ। ਇਹ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਿੂੁੰ ਿੇ ਬਣ।ੋ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਘਾੱ ਟੋ ਘਾੱ ਟ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ਵਿਚ ਉਲਿਣਾ। 

ਇਾੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਜਦੋਂ ਪਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰ ਦ ਵਨਆਿੀਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਯੋਿਾ ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਰੁੰ ਿ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ, 

ਤਦ ਉਹ ਘਾੱ ਟੋ ਘਾੱ ਟ  ਬਾਹਰ ਰਵਹਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ, ਼ਿਰੂਰੀ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਤਤਂਰ ਨੇ ਿੀ ਉਸਦੀ ਬਹ ਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਉਸਦੀ ਵਜਹਿੀ ਤਾਕਤ ਦ ਵਨਆਿੀਤਾ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸਦ ੇਤਾਂਤਵਰਕ ਜੀਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ 

ਤੁੰ ਤਰ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਜੀਿਨ ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਯੋਿਾ ਬਾਰੇ ਡੂੁੰ ਘਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ, ਯੋਿਾ ਕੀਤਾ, 

ਘਟੋ ਘਟ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਵਫਰ ਿੀ, ਉਸ ਵਿਾੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ 

ਬਚੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਜਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਿੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
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ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮ ਾੱ ਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਿਾਿਣ ਦੀ 

ਿਤੀ (escape velocity) ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂਵਤਰਕ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਅਧਾਰ ਚਾੱਕਰ ਤੋਂ ਉਪਰ 

ਉਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਿੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਿਾਲਾ ਪਰਾਣ ਿੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਦ ੇ

ਵਿਨਾਸ ਨਾਲ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕਤੀਆਂ/ਪਰਾਣ-ਸਕਤੀਆਂ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਦੀ ਬਚਾਅ 

ਨਾਲ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ-ਸਕਤੀ/ਪਰਾਣ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਤੁੰ ਤਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਸਵਥਤ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵਰੱਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਜੇਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅਨ ਕਲੂ ਹਾਲਾਤ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵਸਕ ਸਦਮਾ / ਟਵਰਾੱਿਰ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ, ਤਾਂ 

ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਵਰਾੱਿਰ ਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੰ ਨ ਲਓ ਵਕ ਇਾੱ ਥੇ ਦ ੋ

ਿ ਰੂਿਾਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿੋੇਂ ਿਾੱ ਖ-ਿਾੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿ ਰੂ ਦ ੇਸਰੂਪ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਵਫਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਾੱ ਕ ਵਨਰਪਾੱਖ / ਸਮਾਰੋਹ ਆਵਦ ਵਿਾੱਚ ਇਾੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨੂੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਵਮਲਦ ੇ

ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਇਾੱਕ ਟਵਰਾੱਿਰ ਿਜੋਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰੇਿੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿ ਰੂ 

ਿਾੱ ਲ ਜਾਿੇਿਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਿ ਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿ ਪਿੇ। ਜੇ ਉਹ ਟਵਰਾੱਿਰ 

ਵਿਾੱ ਚ ਇਾੱ ਕ ਸੈਕਸ ਿਾਿ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮ਼ਿਬੂਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ-ਜਾਿਰਣ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਤ਼ਿਰਬੇ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨ ਲਈ 

ਹੇਿਾਂ ਵਦਾੱ ਤ ੇਵਲੁੰ ਕ ਤੇ ਜਾਓ। 

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

ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਵਿਸੇ ਦ ੇਮਾਹਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਪਛਲੀ ਪਸੋਟ ਅਤ ੇਅਿਲੀ ਪੋਸਟ ਨੂੁੰ  ਪਿਹੋ. 

  

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 ਹੈ 

ਇਹ ਤਾਂਤਵਰਕ ਪੋਸਟ ਤੁੰਤਰ ਦ ੇਆਦਦੇਿ ਿਿਿਾਨ ਵਸਿ ਅਤੇ ਤਾੱ ਤਰ ਿ ਰੂ ਓਸੋ ਨੂੁੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿੈੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਕਸੇ ਦੀਆਂ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੇਸ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਹਾੱ ਤ ਵਿਾੱਚ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸ ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦ ੇ

ਪੀਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਟ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਦਿੋੇਂ ਵਪਛਲੀਆ ਂਪੋਸਟਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਤੁੰ ਨੋਂ  ਪੋਸਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਪਿਹੀਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁੰ ਦੇ ਨੂੁੰ   ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਤੁੰ ਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਿਹਾਰ ਵਿਾੱ ਚ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਜਾਿਰਣ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ 

ਕਰਾਂਿਾ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਜਿਾਉਣ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫਲਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਜਨਸੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਵਿਧੀ ਹੈ। 

ਵਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹਿ ੇਛੇ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਜਾਵਿਰਤੀ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱਚ ਮੈਂ ਦਾੱ ਸਾਂਿਾ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿ ਦ ਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੁੰ  

ਿਧਾ ਵਦਾੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹਿਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਜਲਦੀ ਅਤ ੇਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਧਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਿਾਜਰਾ ਪਰਸਾਰਨ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਸਖਰ ‘ਤੇ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਾਜਰਾ ਵਿਾੱ ਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਿਿ ਵਰਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਿਾਜਰਾ-ਵਸਖਾ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਆਪਣੇ ਵਸਖਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਜਰਾ-ਵਸਖਾ ਉਹ ਮਲੂਾਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਹੈ ਵਜਸ 

ਉੱਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਿਾਜਰਾ ਸ ਸਤੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਾਜਰਾ 

ਵਸਖਾ ਉਸ ਵਬੁੰ ਦੂ ਨੂੁੰ  ਛੂਹ ਵਰਹੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮ ਲਾਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੁੰ  ਿਾਜਰਾ ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਿ ਦਾ ਨੂੁੰ  ਜੋਿਨ ਿਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਚਾੱ ਤਰ ਨੂੁੰ  ਿਾਜਰਾ-ਵਸਖਾ ਦੀ 

ਤੀਬਰ ਸਨਸਨੀ ਉੱਤੇ ਰਾੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਿੇਂ ਤਾਂਵਤਰਕ ਪਰੇਮੀ ਯਬ-ਯੂਮ (yab-yum) ਵਿਾੱ ਚ ਜ ਿੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਾਜਰਾ 

ਸਨਸਨੀ ਕਮਲ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਰੋਕੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿੀਰਜ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਾੱ ਜਦੀ। ਦੋਿੇਂ 

 ਆਪਣੇ ਹਾੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਅਿਲੇ ਅਤ ੇ ਵਪਛਲੇ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਕਰਮਿਾਰ ਛਹੂ ਕੇ ਇਾੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁੰਿੋਿ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਿਾਜਰਾ ਸੁੰ ਿਦੇਨਾ ਵਸਖਰਾਂ ਤ ੇਵਲਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਯੋਿ-
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ਬੁੰਦਸਾਂ/ਬੁੰ ਧਾਂ ਦ ਆਰਾ ਉੱਚਾ ਚ ਾੱ ਵਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਨਸਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਤ ਰੁੰ ਤ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਅਤ ੇਉਥ ੇਤੇ਼ਿ ਿਿਕਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ ਿਾਜਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ/ਸ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਰਜ ਨੂੁੰ  ਬਾਹਰ 

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਿੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ -2 ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚਲੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੁੰ  ਪਰਣੋਥਾਨ ਜਾਂ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਉਥਾਨ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇ ਤਰਹਾਂ, ਅਨਵਖੁੰਿ ਦਾ ਵਮਸਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਲਾਈਟਵੋਰਸ ਇਕ ਮਵਹਲਾ ਵਿਚ ਿਾਜਰਾ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਾੱਥੇ ਹੀ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਡੀ ਵਜਨਸੀ ਿਾਿਨਾ/ਸਨਸਨੀ 

ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁੰ ਮ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਮਵਹਲਾ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ ਕਲਾਈਟੋਵਰਸ 

ਦੀ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਵਸਖਰ ਤਾੱ ਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਿਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਿਾੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਜ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਜਨਸੀ ਪੂਰਤੀ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਯੌਨ ਯੋਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਿਨ/ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ 

ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਸਾੱ ਧ ਹੋ ਚ ਾੱ ਕਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਾਣ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਜਨਸੀ ਤ਼ਿਰਬ ੇ

ਦ ਆਰਾ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਿਿਕਣ ਲਿਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਥੇ ਜੀਿਨ/ਪਰਾਣ ਖ ਦ ਹੀ ਿਿਕਣ ਲਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਵਲਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਿਨ/ਪਰਾਣ ਿੀ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

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

ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀਿਨ/ਪਰਾਣ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਸੁੰ ਚਾਵਰਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦਿੋੇਂ 

ਤੁੰ ਦਰ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਹਤਮੁੰ ਦ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਖ ਸੀ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁੰ ਤ ਸਟ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ਿਾੱਲ ਵਨਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਨਰਲੇਪਤਾ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਤਰ੍ਮ ਖਤਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਿ ਅਨ ਸਾਰ ਦ ਨੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਾੱਚ ਕੋਈ 

ਬੇਚਨੈੀ/ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ/ਪਰਾਣ ਜੋ ਸੈਕਸ ਦ ਆਰਾ ਿਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਉਸਨੂੁੰ  

ਸੁੰ ਸਾਰ ਵਿਾੱਚ ਵਨਰਲੇਪ ਰਵਹਣ ਵਿਾੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨ ੁੰ  ਿਧਾਈ 

ਜੇਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀਰਜ ਵਕਿੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਿੇਿਾ? ਜੇ ਿੀਰਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਕਿੇਂ ਪਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਵਸਰਫ ਯਨੌ ਯੋਿਾ ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਸਧਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਬੁੰ ਧਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਨਾਲ ਵਟਰਿਰ ਨ ੁੰ  ਤਾਕਤ 

ਸੈਕਸ ਅਲ ਯੋਿਾ ਟਵਰਾੱਿਰ ਪਰਤੀ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹ ਤ ਮ਼ਿਬਤੂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੁੰ  ਮਾਮੂਲੀ ਟਵਰਾੱਿਰ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਹਲਕਾ ਅਤ ੇਸਧਾਰਨ ਟਵਰਾੱਿਰ ਿੀ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹੋਣ (ਵਜਨਸੀ ਯੋਿ/ਯਨੌ-ਯੋਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ-

ਜਾਿਰਣ ਦ ੇਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦ ੇਤ਼ਿਰਬੇ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨ ਲਈ ਹੇਿਾਂ ਵਦਾੱ ਤੇ ਵਲੁੰ ਕ ਤ ੇਜਾਓ। 

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

 

 

 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਵਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ੈਦਾਈਸਹ ਭਿਿਾਨ ਨਾਰਾਇਣ (ਵਿਸ਼ਨ ੁੰ ) ਦ ੇ ਨਾਭੀ ਕੁੰ ਿਲ ਤੋਂ ਬਰਹਮਾ 

(ਬਰਹਮਦੇਿਾ) ਦੀ ਪ੍ੈਦਾਈਸਹ ਦ ੇਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਧਰਮ ਦ ੇ

ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕ ਿ ਲੇਖਕ-ਬ੍ਲੋਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਵ਼ਿੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ 

ਹੋਇਆ ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੁੰ  ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਚੁੰ ਿੀਆਂ, ਸਾੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡ ੇਸਾਵਰਆ ਂਦਾ ਫਰ਼ਿ ਹੈ। ਵਹੁੰ ਦ ੂਧਰਮ ਕਈੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ ਾੱ ਧ ਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਾਨਿਿਾਦੀ ਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਸਾਰ 

ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਹੁੰ ਦ ੂਧਰਮ ਿੀ ਇਕ ਿੌਵਤਕ ਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆ ਂਬਹ ਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਿਾੱ ਚ ਖਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕਿੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਿਾੱ ਖ-ਿਾੱ ਖ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਧਰਮਿਾਦੀ ਅਤ ੇ

ਅਧਰਮੀਆ ਂਇਸ ਨੂੁੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਾੱਜ, ਇਸ ਨੂੁੰ  ਜਿ ਤੋਂ ਉਖਾਿ ਸ ਾੱ ਟਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ 

ਨਾਲ ਏਕਾ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। ਇਸਲਾਵਮਕ ਰਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਿਾੱ ਧ ਵਰਹਾ ਸ ਪਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜੀਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਧਰਮਾਂ (ਈਸਾਈਅਤ ਸਮੇਤ) ਦ ਆਰਾ ਼ਿਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਵਰਿਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ 

ਹੈ। ਿਾਰਤ ਵਿਚ, ਵਹੁੰ ਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮ ਵਹੁੰ ਮਾਂ (ਏਜੁੰ ਡਾ) ਦੀਆ ਂਇਹ ਦਿੋੇਂ ਵਕਸਮਾਂ ਹਾਲ ਦ ੇਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ 

ਿਧੀਆ ਂਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਾੱ ਚ, ਸਰਜੀਲ ਇਮਾਮ (ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਿਰੈਜੂਏਟ ਅਤ ੇਜੇਐਨਯ ੂਵਿਾੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ) ਨੇ 

https://demystifyingkundalini.com/home-2/
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ਆਪਣ ੇਿਿਕਾਊ ਿਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਪਛਤਾਿੇ ਦੇ ਪ ਵਲਸ ਨੂੁੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਿਾੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ 

ਅਨ ਸਾਰ ਵਹੁੰ ਦ ੂਧਰਮ ਨੂੁੰ  ਵਿਵਿਆਨ ਨਾਲ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆ ਂਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਪੀਿਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਂਿੀਆ ਂਹੋ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਵਹੁੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀ਼ਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਹੁੰਦੂ ਧਰਮ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਘ ੁੰ ਮਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਸ 

ਦੇ ਧ ਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਵਹੁੰਦੂ ਧਰਮ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਾੱ ਥ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਅਤੇ ਬਰਹਮਾ-ਵਿਸਨੂੁੰ  ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਆਪਸੀ ਸਬੁੰ ਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱ ਚ ਇਸਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਭਿਿਾਨ ਵਿਸ਼ਨ ੁੰ  / ਨਾਰਾਇਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਹਨ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਦਾੱ ਵਸਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਿਿਿਾਨ ਵਿਸਨੂੁੰ  ਸੇਸਨਾਿ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਵਦਮਾਿੀ 

ਪਰਣਾਲੀ (ਸੇਸਨਾਿ ਿਰਿੀ ਸਕਲ ਿਾਲੀ) ਵਿਾੱ ਚ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ,  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਰਾਇਣ ਹੈ। ਦਿੋੇਂ ਇਕ ੋ

ਵਜਹੇ ਹਨ। ਹ ਣ, ਿਾਿੇਂ ਇਹ ਸ ਿਰ, ਮਾੱ ਛੀ, ਕਾੱ ਛੂ, ਦਿੇਤਾ, ਪਰੇਮੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਵਦ ਦਾ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਿੀ, ਨਾਰਾਇਣ 

ਨੇ ਅਵਜਹੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਅਿਤਾਰ ਧਾਵਰਆ ਹ।ੈ 

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

ਿੇਦਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸਟ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਬਰਵਹਮੁੰਡ ਦੇ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਬਰਹਮਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਮੈਕਰੋ-ਮਨ / ਬਰਵਹਮੁੰਡੀ 

ਮਨ ਵਜਸਨੇ ਇਸ ਬਰਵਹਮੁੰ ਡ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਹਮਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਲਪ੍ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿਾੱਚ ਪਰਿਟ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਸੁੰ ਕਲਪ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਤ/ੇਸੁੰ ਕਲਪ 

ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਾੱ ਕ ਇਕਾੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸੀਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇਿਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਾੱ ਕ ਮਤਾ/ਸੁੰ ਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਾਂ 

ਵਿਾੱ ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਿਾਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਂਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਉਸੇ ਇਾੱ ਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਾਿ ੂ

ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ ਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸੁੰ ਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਕੇਿਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਿੇਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 

ਵਪਾੱ ਛੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਹਾੱ ਥ ਹੈ। ਵਕਸ ੇਿੀ ਿ ਰੂ, ਪਰੇਮੀ ਆਵਦ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕ ੇਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ 

ਿ ਰੂ ਆਵਦ ਦਾ ਅਕਸ/ਰੂਪ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦ ੇਮਨ ਵਿਚ ਵਨਰੁੰਤਰ ਬਵਣਆ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਚਾੱਤਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨ ਿਿ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਸਾਬਤ ਹਇੋਆ ਹੈ ਵਕ ਯੋਿਾ (ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ) ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਲਪ੍ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ 

ਨਾਿੀ ਨੂੁੰ  ਕੇਂਦਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਪ ਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ

ਵਿਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ, ਲਾਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਿਿਾਨ ਬਰਹਮਾ (ਸੁੰ ਕਲਪ-ਰੂਪ) ਨੂੁੰ  ਿਿਿਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਾਿੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਮੈਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੁੰ ਮਾਂ ਵਿਚ ਰ ਾੱ ਵਿਆ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਬਹ ਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਵਸਾੱ ਧ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਿਾ ਪ ਰਾਣਾਂ ਨੇ ਿਿਿਾਨ ਵਿਸਨੂੁੰ  ਦੀ ਨਾਿੀ ਤੋਂ ਬਰਹਮਾ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ ਬਾਰ ੇਦਾੱ ਵਸਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ਆਰਾ ਪਦੈਾ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਿਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਾੱ ਚ ਸਹੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਜੋ ਕ ਿ ਿਾਪਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਬਰਵਹਮੁੰ ਡ ਵਿਾੱਚ ਿੀ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ. 

only indicative image (केिि 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 

ਜਰ ਰੀ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ, ਲੇਖ ਵਲਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਿਕਾਂ ਦ ੇਵਦਲਾਂ ਅਤ ੇਵਦਮਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਲਖੀਆ ਂਚੀ਼ਿਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਮੁੰ ਦ ਲੋਕਾਂ ਤਾੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਿੈਰ-ਲੋਿਿੁੰਦਾਂ ਤਾੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਿ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਰਫ ਨ ਕਸਾਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਿਹਨ ਲਈ ਵਸਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ 

ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਿੇ। ਕਈ ਿਾਰ ਲੋਕ ਉਲਟ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਿੀ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਾੱ ਕ 

ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਕਸਮਤ ਪਾਿਕਾਂ ਦ ੇਹਾੱ ਥ ਵਿਾੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੁੰ  ਹਮੇਸਾਂ ਿਧੀਆ ਵਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਵਲਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਲਾਿ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਵਸਰਫ ਇਾੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਵਲਖਣ ਦਾ ਲਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਲਾੱ ਖਾਂ ਆਮ ਪਾਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਪਾਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਵਕ ਲੋਿਿੁੰ ਦਾਂ ਅਤ ੇਯੋਿ ਪਾਿਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਾੱ ਚ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਿ ਰੂਆ ਂਨੇ ਕੇਿਲ ਇਾੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਆਪਣਾ ਚਲੇਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤ ੇਉਸਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਿਰਿੇ ਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ 

ਆਪਣ ੇਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਡੈੀਕਲ ਸਾਇੁੰ ਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਵਿਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਲਵਖਆ ਸੀ। ਼ਿਾਹਰ 

ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਸਰਫ 100-200 ਪਾਿਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਵਿਹਆ 

ਵਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਵਮਵਲਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਨਸਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ 

਼ਿਰੂਰਤਮੁੰ ਦ ਅਤੇ ਯੋਿ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਼ਿਰੂਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਿ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਿਕਾਂ ਿਾਂਿ, ਮੈਂ 

ਉਸ ਲੇਖ ਲਈ ਇਾੱ ਕ ਲੋਿਿੁੰਦ ਅਤੇ ਯੋਿ ਿੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੁੰ  ਲਾਿ ਵਮਵਲਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਲੇਖਕ ਪਵਹਲਾਂ 

ਆਪਣ ੇਲਈ ਵਲਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨੂੁੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆ ਂਤਾਂ ਪਾਿਕਾਂ ਦੀਆ ਂ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪੂਰੀਆ ਂ

ਹੋਣਿੀਆ।ਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਇਸ ਨੂੁੰ  ਵਲਖਣ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲਾਿ ਵਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਦੀ ਵਦਸਾ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਨੂੁੰ  ਬਦਲ 

ਵਦਾੱ ਤਾ। ਮੇਰੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਜਨੂੁੰ ਨ, ਵਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਖਿਾਦੀ ਬਣ ਿਈ। ਅਵਜਹਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਾਿਕਾਂ ਨੂੁੰ  

ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਬਹ ਤ ਲਾਿ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਲੇਖਕ ਪਾਿਕਾਂ ਦਾ ਸੀਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਿਕਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਖ ਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਦ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਸਰਫ ਚੁੰਿਾ ਅਤੇ ਲਾਿਕਾਰੀ ਹੀ ਵਲਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਿਾਜ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੀਂ ਜਿਹਾ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ ੈ
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਿਾਧੂ ਸਕਤੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ’ ਤ ੇਖਰਚ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਬਲੋੇਿ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਮੁੰ ਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ੋਵਜਹੇ ਜੇਿੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ 

ਬਹ ਤ ਕਮ਼ੋਿਰ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ‘ਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਨਿੇਂ, 

ਸ ੁੰ ਦਰ, ਵਿਹਾਰਕ, ਅਨ ਿਿੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਲਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ 

ਬਹ ਤ ਹੀ ਸ ੁੰ ਦਰ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਿਕਾਿਟ ਤੋਂ ਛ ਟਕਾਰਾ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਨ ੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ 

ਉਜਾਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਤਾੱ ਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕ ਿ ਨਿੇਂ ਹਨ, 

ਕ ਿ ਪ ਰਾਣੇ ਹਨ, ਕ ਿ ਬਹ ਤ ਪ ਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਹ ਲੇਖਕ ਨੂੁੰ  ਥੋਿਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚਨੈ, ਤਣਾਅਮੁੰਦ ਅਤ ੇ

ਉਲਿਣਮੁੰ ਦ ਬਣਾ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਿ ਾੱ ਖ ਅਤ ੇਵਪਆਸ ਘਾੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਲਾੱ ਡ ਪਰੈਸਰ ਿਾੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾੱ ਵਕਆ 

ਜਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋਿਾ ਵਚਿਵਚਿਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਾੱ ਚ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਉਸ ਲਈ ਇਾੱ ਕ ਜੀਿਨ ਰੇਖਾ ਦਾ 

ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸਨੂੁੰ  ਤ ਰੁੰ ਤ ਤਾ਼ਿਿੀ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਾੱ ਕ ਨਿਾਂ ਲੇਖ ਵਲਖਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੁੰ  ਤੁੰ ਦਰ ਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਲੁੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰ ਵਕਆ ਰਵਹ ਕੇ ਵਬਮਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ 

ਹੈ 

ਲੇਖਕ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤਾ ਸਮਾਂ ਬੈਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜੀਿਨੀ-ਸਕਤੀ / 

ਪਰਾਣ-ਸਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਿਤੀਸੀਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਂਦਾ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਲਖਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਵਹਰ ਕਰੇਿਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੇਖਕ 

ਆਪਣਾ ਸੁੰ ਤ ਲਨ ਕਾਇਮ ਰਾੱ ਖਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਬੈਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ੇਸਮੇਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸ ਲਈ ਦਿਾਈ 

ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਾੱ ਵਸਆਂ ਤ ੇਖੂਨ ਦ ੇਿੇਿ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਈ ਰਾੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਾੱ ਥੇ ਇਾੱ ਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਿੇਿ / ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਜੀਿਨ/ ਪਰਾਣ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

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

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਾੱ ਛਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿੈਇਾੱਛ ਕਤਾ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਾੱ ਛਾਿਾਂ ਵਿਚ ਪਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿੀ 

ਸਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮ ਸੀਬਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਵਜਹੀਆਂ ਇਾੱ ਛਾਿਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  

ਅਡਿਾਈਟਾ/non-duality ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਸੁੰ ਤ ਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਵਲਖਤ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪਰਸਾਰ ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਵਲਖਤ ‘ਤ ੇਆਪਣਾ ਵਧਆਨ 
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ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਿਕ ਉਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੁੰ  ਖ ਦ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਉਸਨੂੁੰ  ਼ਿਰੂਰਤ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾੱ ਸ 

ਉਸਨੂੁੰ  ਥੋਿਾ ਵਜਹਾ ਇਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਿਕਾਂ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਿੀ ਲੇਖਕ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੇ

ਤਰਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ 

ਮਨ / ਵਦਮਾਿ ਹੀ ਸਿ ਕ ਿ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤਾਂਵਤਰਕ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਨਾਲ ਏਡਾ, ਵਪ੍ੁੰ ਿਲਾ, ਸ ਸ਼ ਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨ ੁੰ ; ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਅਦਿੈਤ ਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 

ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਸਿਰਾਤਰੀ ਵਤਉਹਾਰ ਦੀਆ ਂ ਬਹ ਤ ਬਹ ਤ ਮ ਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂਤਵਰਕ ਪੋਸਟ ਤੁੰ ਤਰ ਦੇ ਆਦਦੇਿ 

ਿਿਿਾਨ ਵਸਿ ਅਤ ੇਤਾੱਤਰ ਿ ਰੂ ਓਸੋ ਨੂੁੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿੈੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਕਸੇ ਦੀਆਂ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੇਸ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਹਾੱ ਤ ਵਿਾੱਚ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ ਤੁੰ ਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤ ੇ

ਵਲੁੰ ਿਿਾਦ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਿ ਕ ਿ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ੋਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਵਬੁੰ ਦੂਆਂ ਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਚਾੱ ਕਰ 

ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਿਤੀ ਦੇ ਕ ੇਕਾਲਪਵਨਕ ਰਸਤ ੇਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਾਿੀਆਂ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਿੈਤ ਿਾਿਨਾ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਅਦਿੈਤ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਵਿਚ ਦ ੋਆਪਸ ਵਿਚ ਜ ਿ ੇਸਾੱ ਪ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਦਖਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਇਾੱ ਕ ਵਸਾੱ ਧੀ ਨਬ਼ਿ 

ਹੈ। 

ਉਿੇ ਦ ੋਤਾਂਵਤਰਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕ ੋਆਸਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਹੇਿਾਂ ਵਦਾੱ ਤੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਕ ਸਾੱ ਪ ਨਰ ਹੈ, ਅਤ ੇਦੂਜਾ ਸਾੱ ਪ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਦਾੱ ਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਕੇਿਲ ਉਸਦੀ ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਾੱ ਚ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਾੱਕ ਉਿਰੇ ਸਾੱ ਪ 

ਦੀ ਵਦਖ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮ ਾੱ ਖ ਵਹਾੱ ਸਾ ਵਦਮਾਿ ਸਮੇਤ ਵਪਛਲੇ (ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ) ਵਿਚ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇ

ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਪਾੱ ਿ ਸਾੱ ਪ ਿਰਿੀ ਲਾੱ ਿਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ (ਸਨਸਨੀ) ਇਸ ਸਾੱ ਪ ਦੇ ਸਰੀਰ (ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ) ਤ ੇ

ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿੀ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੇਸ ਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤ ੇਨੂੁੰ  ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਸਕਲ ਿੀ ਵਦਾੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਸਾੱ ਪ ਇਕ ਤਾਂਵਤਰਕ ਪਰੇਮੀ ਦੀ ਵਪਾੱ ਿ ਿਰਿਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾੱ ਪ ਇਕ ਹੋਰ 

ਤਾਂਤਵਰਕ ਪਰੇਵਮਕਾ ਦੀ ਵਪਾੱ ਿ ਿਰਿਾ। ਮਰਦ ਪਰੇਮੀ ਔਰਤ ਦ ੇਮੂਲਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਸਮਰਨ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਵਸਾੱ ਧਾ ਿਾਪਸ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਪਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ ਲਾਧਰ ਚਕਰੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ ਿੀਆਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਬ਼ਿ 

ਦਾ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਮ ਲਾਧਰ ਚਾੱ ਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਤਸਿੀਰ ਵਿਚਲੇ ਕਰੋਸ ਦੇ ਵਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ 

https://demystifyingkundalini.com/2020/02/21/%e0%a8%95%e0%a9%81%e0%a9%b0%e0%a8%a1%e0%a8%b2%e0%a8%a8%e0%a9%80-%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82%e0%a8%a4%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%bf%e0%a8%95-%e0%a8%9c%e0%a8%bf%e0%a8%a8%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%af/
https://demystifyingkundalini.com/2020/02/21/%e0%a8%95%e0%a9%81%e0%a9%b0%e0%a8%a1%e0%a8%b2%e0%a8%a8%e0%a9%80-%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82%e0%a8%a4%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%bf%e0%a8%95-%e0%a8%9c%e0%a8%bf%e0%a8%a8%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%af/
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ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਬ਼ਿ ਨੂੁੰ  ਵਸਾੱ ਧੀ ਬੈਰਾਜ ਿਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਸ ਸ ਮਨਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਸਾੱ ਪ ਨੂੁੰ  ਵਪੁੰਿਲਾ 

ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸਾੱ ਪ ਨੂੁੰ  ਐਡਾ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਫਰ ਮਰਦ ਪਰੇਮੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਉਪਰ ਚਿਹਾ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ 

ਸਿਾਵਧਸਥਾਨ ਚਾੱ ਕਰ ਤ ੇ ਵਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਉਸਨੂੁੰ  ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਾੱ ਿੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ  ਮਾਦਾ ਤਾੁੰਵਤਰਕ ਦ ੇ

 ਸਿਾਵਧਸਥਾਨ ਤ ੇਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱਡੀ ਦਾ ਸਿਾਵਧਸਥਾਨ ਿੀ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ 

ਉਹ ਉਸਨੂੁੰ  ਮਾਦਾ ਦ ੇਸਿਾਵਧਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੁੰ  ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਤ ੇਵਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਡਾ ਵਿਚ 

ਮਨੀਪ ਰ ਨੂੁੰ  ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੁੰ  ਵਸਾੱ ਧਾ ਿਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ 

ਵਿਚ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪੁੰਿਲਾ ਦ ੇਮਨੀਪ ਰ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਸਰਿਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ ਸ ਮਨਾ ਦਾ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਖ ਦ ਹੀ 

ਦੋਿੇਂ ਚਨੈਲਾਂ ਦ ੇ ਮਣੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਦ ੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਕਵਰਆ 

ਸਵਹਸਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਤਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਪਰੇਮੀ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦ ੋ

ਸਾੱ ਪ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ ਿੇ ਹੋਏ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਿਾੱ ਲ ਿਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਸਰਸਾਰ ਤਕ 

ਪਹ ੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਵਡਯ ਸੀਯਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂਤਵਰਕ ਸੈਕਸ ਨ ੁੰ  ਿੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਵਚੁੰ ਨਹ  ਵਿਚ, ਦ ੋਸਾੱ ਪ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ ਿ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਾੱ ਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਸਾੱ ਧਾ ਥੁੰ ਮਹ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ 

ਖੁੰ ਿ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਖੁੰ ਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਸਵਹਸਾਰ ਿਾੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੈਸੇ ਿੀ, ਜਾਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉੱਚੀ 

ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਿਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਹੇਿਾਂ ਿਾੱਲ ਟੇਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚਿਹਨਾ ਿਧੇਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਨ ਖ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਪ੍ੇਟ ੇਹੋਏ ਸੱਪ੍ ਉਸ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਦਮਾਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਸਮਪ੍ਿੈਵੇਟਕ ਅਤੇ 

ਪ੍ੈਰਾਵਸਮਪ੍ੈਿਵੇਟਕ ਅੁੰ ਿਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਤ ਵਲਤ ਸਾਂਝ ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਏਡਾ ਨੂੁੰ  ਪੈਰਾਵਸਮਪੈਥੇਵਟਕ ਨਰਿਸ ਵਸਸਟਮ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਾੱ ਕ ਚੁੰਦਰ, ਸਾਂਤ, ਪੈਵਸਿ ਅਤ ੇਜਨਾਨਾ ਹੈ। 

ਵਪੁੰਿਲਾ ਨਬ਼ਿ ਨੂੁੰ  ਪੈਰਾਵਸਮਪੈਥਵੇਟਕ ਨਾਂ ਿਾਲੀ ਵਦਮਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਜੀ, ਿੌਡੀ, ਿਿਕੀਲੀ, 

ਸਰਿਰਮ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੋੇਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਿਨ ਵਿਚ 

ਸੁੰ ਤ ਲਨ ਅਤ ੇਇਕਸ ਰਤਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਾੱ ਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਹਾ ਹ ੈਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹਮੇਸਾ ਅਦਿੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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(ਵਸਰਫ ਪਰਤੀਕ ਹੈ)

(ਵਸਰਫ ਪਰਤੀਕ ਹੈ) 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕ ਕਾਰੀਿਰ ਿਜੋਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਮਾੜ ੇਮੌਸਮ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਦਿੈਤ ਨ ੁੰ  ਅਡਿੈਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਦੁੰ ਦੀ 

ਹੈ, ਜ ੋਮੌਸਮ ਦ ੇਬਦਲਣ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ (ਸਰਦੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਕੇ ਦੀ ਿੁੰ ਡ ਦਾ ਬਾਰ -2 ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ। ਪਰ 

ਮੇਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਇਸ ਸਮਾੱ ਵਸਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਾੱ ਚ ਕੋਈ ਮਸੌਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। 

ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ ੁੰ ਦਰਤਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਰਮੀਆਂ ਵਿਾੱ ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਾੱਚ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ 

ਦੀ ਇਾੱ ਕ ਿਾੱ ਖਰੀ ਿਾਿਨਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚ ਸਤੀ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ 

ਇਕ ਿਾੱ ਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹ ੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਮਸੌਮ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਢਾਲਣ ਲਈ ਕ ਿ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਵਦਨ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਵਦਮਾਿ ਲਈ ਜੋਖਮ ਿਰਪੂਰ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਉਹ ਪ ਰਾਣੇ ਮੌਸਮ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ 

ਚਾੱ ਲ ਰਹੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਨਿੇਂ ਸੀ਼ਿਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਵਜਹੇ 

ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਵਦਨ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਨੂੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੌਸਮ ਵਿਾੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆ ਂਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਪਹਾਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਹ ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਜਦੋਂ ਧ ਾੱ ਪ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਮੀ ਵਿਾੱ ਚ ਅਚਾਨਕ 

ਿਾਧਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਾੱ ਿੇ ਥੋਿਾ ਵਜਹਾ ਬਾੱ ਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇਕਦਮ ਿੁੰ ਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਵਨਰੁੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਹਾਿਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਧਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੀ ਿਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ੇ

ਕਰਕੇ ਤਾਂਵਤਰਕ ਯੋਿਾ ਵਤਾੱ ਬਤ ਵਿਾੱਚ ਬਹ ਤ ਸਫਲ ਅਤ ੇਪਰਵਸਾੱ ਧ ਹੋ ਵਿਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਇਕ ੋਸਮੇਂ ਚਮਕਣ ਦ ੇ

ਯੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

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

ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚ ਾੱ ਕੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਦਿਤੈ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਥ-2 ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  

ਇੁੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵਜੁੰ ਨਾ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਖ ਦ ਿੀ ਦਿੁੰ ਦ-ਰੂਪ ਹੈ (ਚੁੰ ਿੇ ਅਤੇ ਮਾਿ ੇਵਿਾੱ ਚ ਿੁੰ ਵਡਆ 

ਹੋਇਆ), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਦਿੈਤ ਨਾਲ ਿੀ ਿਰ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੁੰ ਿੇ ਅਤੇ ਮਾਿੇ (ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ) ਵਿਚਕਾਰ 

ਿੂਲਣਾ ਸ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੈਤ ਮਨ ਦੀਆ ਂ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਜਿਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਜਿਹ ਵਬਮਾਰ 

ਵਦਮਾਿ/ਮਨ ਹੈ। 
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ਅਦਿੈਤ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਨਾਲ ਵਨਰੁੰਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਿਏ ਦਿਤੈ ਨੂੁੰ  

ਮਨ ਤੇ ਹਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਇਹ ਬਦਲਦ ੇਮੌਸਮ ਦ ੇਦਿੈਤ ਨੂੁੰ  ਅਦਿੈਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਿੀ 

ਪਰਚੁੰ ਡ ਅਦਿੈਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਿੈਤ ਵਸਰਫ ਦਿਤੈ-ਿਾਿ ਤੋਂ ਬਣਇਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਰਫ ਕ ਸਲ ਕਾਰੀਿਰਾਂ 

ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿਾੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦ ੇਅਰੁੰਿ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਯੋਿਾ ਦੇ ਅਵਿਆਸ ਲਈ 

ਪਹਾਿਾਂ ਿਾੱ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਥ ੇਬਹ ਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਦਿਤੈ ਿਾਿ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਮਸਤਰੀ 

ਅਦਿੈਤ ਵਿਾੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਰ ੱ ਧ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸੁੰ ਦ ਹੈ 

ਖਾਸਕਰ ਸਿੇਰ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੇਰੇ ਸਿੇਰ ੇ

ਵਸਮਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤੀਬਰ ਰੌਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ/ਉਦਾਸੀ ਨੂੁੰ  

ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਚੁੰ ਿਾ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੁੰ ਪ੍ਰਾ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਵਜਸ ਦੇ ਅਦਿੈਤ ਦੇ ਨਸੇ਼ ਵਿਚ ਕ ਝ 

ਸਿਾਰਿੀ ਧਾਰਵਮਕ ਕੱਟੜਪ੍ੁੰਿੀਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇੁੰ ਨੇ ਜਵਹਰ ਨ ੁੰ  ਭਰ ਵਦਤਾ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਦੈਾ ਹੋਈ ਵਹੁੰ ਸਾ ਨੇ ਕਈ 

ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਾਰ ਤੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ੇਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਧਰਮ ਦ ੇਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ ਨੂੁੰ  

ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਦੋਸਤ,ੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਾਰਟੀ (ਆਪ੍) ਦ ੇਵਿਧਾਇਕ ਤਾਵਹਰ ਹ ਸੈਨ ਦ ੇਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਹਵਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਦੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨ ੁੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ 

ਬਣਾਇਆ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਿਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ 

ਕੱਟੜਪ੍ੁੰ ਿੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੁੰ ਿ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਵਜਸ਼ ਨ ੁੰ  ਰਚਣ 

ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪ੍ੁੰਿੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਦ ਨੀਆਂ ਦ ੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨ ੁੰ  ਵਬਲਕ ਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਕ ਝ ਧਾਰਵਮਕ ਰਿਾਇਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਚੁੰ ਿੇ ਕੁੰ ਮਾਂ ਿਾਂਿ ਮਾੜੇ ਕੁੰ ਮ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ 

ਸਾਨੂੁੰ  ਕਦੇ ਿੀ ਇਸ ਿ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨ ਾੱ ਖ ਤੋਂ ਼ੋਿਰ ਨਾਲ ਚੁੰ ਿਾ ਕੁੰ ਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾੱ ਚ ਹੈ ਵਕ ਕ ਿ ਹਾੱਦ ਤਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਚੁੰ ਿੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਾੱ ਖ ਨੂੁੰ  ਆਖਰੀ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਹੈ। ਇਾੱ ਕ ਆਦਮੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਨੂੁੰ  ਼ਿਬਰਦਸਤੀ ਨ਼ਿਰਅੁੰਦਾ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਮਾਿੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਸਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਦਾ ਵਹਾੱ ਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ ਿ 

ਕਾਲੇ ਤਾਂਤਵਰਕ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਇਸ ੇਦ ਰਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਤੁੰਤਰ ਸਿਰਿ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਕ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕਈੋ ਿਾੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਨੂੁੰ  ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੰ ਬੀ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਬਾ ਵਦਾੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਹੀ ਇਕ 

ਵਿਰਸਟ ਪਰੁੰਪਰਾ ਧਾਰਵਮਕ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦ ੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਨ ਾੱ ਖੀ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ, 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਸ ਧਰਨ ਦ ੇਮੌਕੇ ਵਦੁੰ ਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਆਦਮੀ ਿਲਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਦਮੀ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੱਚੇ ਮਾਲਕ/ਿ ਰ  ਿਾਂਿ ਪਰਿਟ ਹੋਣਾ ਸ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਸਮਿਾਉਣ ਲਾੱ ਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੰ ਿੇ ਕੁੰ ਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸੁੰ ਸਾ ਿੀ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। 



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

51 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

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

ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰੁੰਪਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਿ ਸਕਦਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਪੈੈੱਿ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਬੁੰ ਨਹ ਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ, 

ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਵਨਯਮ ਬਣਾਏ ਿਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਵਿਸਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ 

ਬੁੰ ਨਹੇ  ਰਾੱ ਖਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਦਮੀ ਸਰਾਬੀ ਿਾਂਿ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁੰ ਦ ਵਿਾੱ ਚ ਡ ਾੱ ਬਣ ਲਾੱ ਿਾ। ਐਟਂੀ-ਵਡਪਰੇਸੈਂਟ ਦਿਾਈਆ ਂ

ਖਾਣ ਤੋਂ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਾਂਿ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵਮਯਵੂਨਸਟ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੁੰ  ਨਵਸਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੁੰ ਨਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ

ਉਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਨਸਾ ਦ ਆਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਐਡਿਾਇਟਾ/ਅਦਵਿਤਾ ਅਤ ੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ 

ਵਤਆਰ ਐਡਿਾਈਟਾ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਿ ਣਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਬਹ ਤ ਅੁੰਤਰ ਹੈ। 

ਇਵਤਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹ ੈਵਕ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਭਅਤਾਿਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਸੇ਼ ਦ ਆਰਾ ਲਹ -ਲ ਹਾਨ ਹੋ ਿਈਆਂ ਸਨ 

ਧਰਮ ਦੇ ਨਸੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਅੁੰ ਨਹ ਾ ਹੋ ਵਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇੁੰ ਨਾ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਨ ਲਾੱ ਿ ਵਪਆ ਵਕ ਉਸਨੂੁੰ  ਉਸ 

ਵਿਚਲੀਆਂ ਿਲਤ ਿਾੱਲਾਂ ਿੀ ਸਹੀ ਲਾੱ ਿਣੀਆਂ ਸ ਰੂ ਹੋ ਿਈਆਂ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸ ਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨ ਾੱ ਖੀ ਤਾੱ ਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ 

ਦੇ ਨਸੇ ਦੀ ਕ ਿਾੱ ਤਣ ਵਿਾੱਚ ਇੁੰਨਾ ਼ਿਵਹਰ ਵਮਕਸ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਿਆਤਾਿਾਂ ਦਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ 

ਵਿਆ। 
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ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਜੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਜੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ; ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰ ੱ ਧ 

ਵਦੱਲੀ ਦੁੰ ਵਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ੇਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਧਰਮ ਦ ੇਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ ਨੂੁੰ  

ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਵਪ੍ਛਲੀ ਪ੍ੋਸਟ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਵੜਹਆ 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 ਵਜਹੜੀ ਵਹੁੰ ਸਕ ਮ ਵਹੁੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਸਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਕਤ ੇਿੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਅਦਿੈਤ ਸ਼ਕਤੀ) ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ ੈ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 

ਸਰੀਰ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁੰ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਬਤ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸਨ ਬਾਰ ੇਸਚੋ ਕ ੇਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ (ਅਦਿਤੈ ਸਕਤੀ) ਮੇਰੇ ਵਦਮਾਿ ‘ਤ ੇ

ਹਾਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਇਸ ਦਰਸਨ ਦ ੇ15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਇਕ ਬਾਰ ਕ ਿ ਪਲ ਲਈ ਜਾਿ 

ਿਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰੀਰ ਅਦਿੈਤ ਤਾੱ ਤ ਜਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਾੱ ਥੇ ਇਾੱ ਕ ਅਡਿਾਈਟ 

ਤਾੱ ਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਥ ੇਇਾੱ ਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਸਰਸਟੀ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਸਰਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਿਚ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵ਼ਿੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹ।ੈ 

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

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਾੱ ਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਸੈਵਨਕ (ਵਚਾੱ ਟੇ ਲਹੂ ਦ ੇਸੈੈੱਲ), ਮਾਈਕਰ-ੋਅਫਸਰ (ਹਾਰਮੋਨ਼ਿ, ਆਵਦ), 

ਮਾਈਕਰੋ ਫੌਜੀ ਿਾਹਨ (ਖੂਨ ਦ ੇਪਰਿਾਹ ਤੋਂ ਿਤੀਸੀਲਤਾ), ਮਾਈਕਰੋ-ਹਵਥਆਰ (਼ਿਵਹਰੀਲੇ ਰਸਾਯਨ, ਆਵਦ), ਮਾਈਕਰ-ੋ

ਇੁੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਮੈਸੇਵਜੁੰ ਿ ਪਰਣਾਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿ ਕ ਿ ਸਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਾੱ ਕ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਿਾਪਰਦਾ 

ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਿਰੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਕੀਮਾਂ (ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪਰਤੀਵਕਰਆਿਾਂ, ਆਵਦ) ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੂਖਮ-ਹਮਲਾਿਰਾਂ (ਕੀਟਾਣਆੂਂ) ਨੂੁੰ  ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ 

ਵਦਾੱ ਲੀ ਦ ੇਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਹ ੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਾੱ ਤਿਾਦੀ ਦੁੰ ਿੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਿੀ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਰੂਰ ਪਰਾਪਤ ਹ ੁੰ ਦੀ। 
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ਕੀਟਾਣ  ਜ ੋਸਰੀਰ ‘ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ) ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੁੰ  ਕਈ 

ਿਾਰ ਵਸਰਫ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ 

ਕੀਟਾਣਆੂਂ ਦਾ ਕੁੰ ਮ (ਸੂਖਮ ਦਹਸਤਿਰਦ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ) ਿੀ ਬਹ ਤ ਿ ੁੰ ਿਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਹ ੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਨਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵੋਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਕਾਰਜ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਼ਿਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਵਚਾੱ ਟ ੇਲਹੂ ਦੇ ਸੈੈੱਲ (ਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਸੈਵਨਕ) ਮਨ ਾੱ ਖਤਾ ਨੂੁੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ। 

ਹਰ ਿਾਰ ਸਰੀਰ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਨਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ। ਬਹ ਤ ਘਾੱਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਉਹ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਸਰੀਰ-ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਾਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਬਮਾਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਿੀ ਸਰੀਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ, ਬਹ ਤ ਘਾੱਟ 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿਾੱਚ ਹੀ ਸੂਖਮ-ਕਾੱਟਿਪੁੰਥੀ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਨਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਰੋ ਸਮਾਜ ਵਿਾੱ ਚ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਧਾਰਵਮਕ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਹਰ ਿਾਰ ਧਰਮ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ 

ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਿਾੱ ਡਾ ਨ ਕਸਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਬਹ ਤ ਘਾੱ ਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਾੱ ਚ ਹੀ ਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਬਲ 

ਉਨਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡ ੇਸ ਰਾੱ ਵਖਆ ਬਲਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

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

िबं ेसमय तक सीमा दीिारों के बाहर जम ेरहत ेहैं, और शरीर-मडंि/देश पर आक्रमण करने के सही अिसर 

की प्रतीक्षा कर रहे होत ेहैं। जब ककसी भी कारण से इस जीवित मडंि की सीमा-बाड़ क्षनतग्रस्त हो जाती है, 

तो िे दशु्मन सीमा पार कर जात ेहैं। िहा ंपर िे रक्षा विभाग की पहिी पकं्ति के द्वारा हतोत्साहहत कर हदए 

जात ेहैं, जब तक कक रक्षा-विभाग की दसूरी पकं्ति के सनैनक उन दशु्मनों के खििाफ कड़ी नफरत और क्रोध 

हदिात ेहुए, िहां पहुुँि नहीं जात।े कफर महान युद्ध शुरू होता है। अचधकांश मामिों ……….. 

हमारा अपना शरीर एक अदै्वतशािी ब्रमहांड-परुुष 

ਇਹ ਪੋਸਟ ਵਕਤਾਬ “ਸਰੀਰਵਿਵਿਆਨ ਦਰਸਨ (ਵਫ਼ਿੀਓਲੋਜੀ ਵਫਲਾਸਫੀ) ਤੋਂ ਲਈ ਿਈ ਹੈ। 

शरीरविज्ञान दशशन- एक आधनुनक कुण्डलिनी ततं्र (एक योगी 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/


ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 

 

54 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ ਵਿ ਆ ਨ  

 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਿ, ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ ਜ ੋਜਾਨਲੇਿਾ ਸਵਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣ  ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਵਭਆਨਕ ਸਵਿਤੀ 

ਸਾਨ ੁੰ  ਕ ਝ ਪ੍ਹ ੁੰ ਚੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਏਿਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਸੱਧ ੇਵਿਵਿਆਨ ਦ ਆਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ ਪ੍ਾਰਿਮਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 

ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ ੁੰ  ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਯਾਤਰਾ 

ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਤ ੇਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮ ਕਤੀ ਪੱ੍ਕੀ ਹੈ। ਜ ੇਕਈੋ ਮ ਕਤੀ 

ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਇੁੰ ਨਾ ਪੱ੍ਕਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨ ੁੰ  ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ ਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਵਨਰਵਿਘਨ ਅਤ ੇਤੇਜ ਹ ੋਸਕੇ। ਇਹ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦ ਆਰਾ ਵਸੱਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ ੈਵਕ ਇੱਕ ਪ੍ ਲਾੜ ਯਾਨ ਨ ੁੰ  ਧਰਤੀ 

ਦੇ ਵਖੁੰ ਚਾਿ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਉਪ੍ਰ 

ਚਲਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਿੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਸ਼ਟ ਨ ੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਵਸ਼ਤ ਨ ੁੰ  ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮ ਕਤੀ ਵਮਲੀ 

ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਵਸਤ ਨੂੁੰ  ਪਤਾ ਲਾੱ ਿ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਾੱ ਕ ਹਫ਼ਤ ੇਵਿਾੱਚ ਮਰਨ ਿਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧਆਨ 

ਸਰੀ ਵਕਰਸਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੁੰ  ਆ਼ਿਾਦੀ ਵਮਲੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਾਜਾ ਖਟਿਾਂਿ ਨੂੁੰ  ਪਤਾ ਚਾੱ ਵਲਆ ਵਕ ਉਹ 1 

ਘੁੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਿਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਧਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੁੰਦ ਇਸਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੁੰ  ਰੂਹਾਨੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਵਮਲੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਵਹੁੰਦੀ ਸਨ ਵਕ ਅਾੱ ਜ ਕਾੱ ਲਹ ਮ ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹ ਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਅਾੱ ਜ ਕਾੱ ਲ, ਡਾਕਟਰ 

ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾੱ ਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਵਕੁੰ ਨੀ ਸੁੰ ਿਾਿਨਾ ਹੈ। 

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

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਖ ਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਬਹ ਤ ਆਰ਼ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਲੈਂਦ ੇ

ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਵਹਲਾਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰੇਿੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਪਛਲੀ ਇਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ 

ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਿੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੁੰ  ਅਵਧਆਤਮਕ ਆ਼ਿਾਦੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ ਜਾਂ 

ਇਹ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੁੰ  ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੇੇਿੀ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨ ੁੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲ  ਅਤੇ ਿਲੇ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ੋ
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ਹਾਲਾਂਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਹਰ ਚਾੱ ਕਰ ਤੇ ਵਧਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਤਾਲੂ ਚਾੱ ਕਰ, ਸ ਾੱ ਧਕਰਨ/ਵਿਸ ਦ੍ਧੀ ਚਾੱ ਕਰ 

ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਸੇ ਵਧਆਨ ਵਦਾੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੂਨ ਸੁੰ ਚਾਰ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ। ਖੂਨ 

ਦੇ ਿੇਿ ਦ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਖੂਨ ਸੁੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਿੇਿੀ। ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਦਿੈਤ 

ਸਕਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਸਪਾਹੀ ਇਹੀ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂਆ ਂਅਤੇ ਵਿਸਾਣਆੂਂ ਨਾਲ 

ਲਿਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਾਰ ਵਦੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਸਧਾਰਣ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਿੇਿ ਿਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੂ ਦਾ ਚਾੱ ਕਰ ਮੂੁੰ ਹ ਦੇ ਵਬਲਕ ਲ ਵਪਾੱ ਛ ੇਵਪਆ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਉਂਿਲ ਿਰਿੀ ਬਣਤਰ ਲਟਕੀ 

ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਦਰਦ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ ਾੱ ਧਤਾ ਚਾੱ ਕਰ ਿਰਦਨ ਦੇ ਵਬਲਕ ਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਾੱਚ ਹੈ, 

ਵਜਾੱ ਥੇ ਥਾਈਰਇੋਡ ਿਲੈਂਡ ਿੀ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਿੋੇਂ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ ਧੀ ਅਤ ੇਅਨਾਹਤਾ 

ਦੋ ਚਾੱ ਕਰਿਾਂ ਦੇ ਅਿਲੇ ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ-ਦੋ ਿਾਿ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਸਾੱ ਧੀ ਕਾਲਪਵਨਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ 

ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅਵਿਆਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਚਾੱ ਕਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਲਾੱ ਿ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਚਕਰਾਂ ਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਮਨ ਾੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ੇਸ ੁੰ ਿਿਨ ਿਾਂਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਾੱ ਕ ਵਹਲਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਸਨੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਚਾੱਕਰ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹ ੋਿਏ ਹਨ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਹਸਰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਅੁੰ ਵਮਰਤ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਕਰੋੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦ ੇ ਵਿਰ ੱ ਧ ਕੁੰ ਮ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲਿਨ 

ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਵਦਮਾਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ ਚਾਰੂ ਢੁੰ ਿ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰ ਦਸੇ ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਕ ਿ ਸੁੰ ਦੇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਕ ਿ ਸੁੰਦੇਸ ਨਰਿ ਸੁੰ ਕਤੇਾਂ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿਚ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸੁੰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਉਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਘ ਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਜੋ ਿੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਇਸਨੂੁੰ  ਸਰੀਰ ਿਾੱ ਲ ਵਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦ ੇਿਾੱ ਖ-ਿਾੱ ਖ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ‘ਤ ੇਲੈ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਿਿਨ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਮ਼ਿਬਤੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 

ਸੁੰ ਚਾਵਰਤ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਹ ਤ ਘਾੱ ਟ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਈ-2 ਿਾਰ ਉਿਰਨ ਅਤ ੇਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ 

ਧ ੁੰ ਦਲੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਿਾੱ ਖੋ ਿਾੱ ਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਿਟਕਦਾ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾੱ ਵਸਆ 

ਦਾ ਹਾੱਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਾੱ ਚ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਪਸੁੰਦ ਵਚਾੱ ਤਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਬਹ ਤ 

ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੇ਼ਿ ਚਮਕ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਿੀ ਉਥ ੇਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਬਹ ਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਿੀ ਪਰੇਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਤਮਕ 

ਤਰਾੱਕੀ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਹਿੀ ਮ ਕਤੀ ਿਾੱਲ ਖਿਦੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਮਰਤ (ਅਮਰੋਸ਼ੀਆ) ਹੈ ਜੋ ਸਵਹਸਰਾਰ ਤੋਂ ਉੱਿਦੀ ਹੈ 

ਯੋਿਾ ਸਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਸੂਰਜ ਚੁੰ ਦਰਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੁੰ ਵਮਰਤ ਨੂੁੰ  ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਸਰਾ ਚੁੰ ਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੁੰ  

ਵਬੁੰ ਦ ੂਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ ਦ੍ਧੀ ਚਾੱ ਕਰ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਵਮਰਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਕਾਸ, ਅਨੁੰ ਦ 

ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਾੱ ਿੇ ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਨੂੁੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਰਿੀਆ ਂਘਾਤਕ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ 

ਿੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
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ਯੋਿਾ ਅਵਿਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਿੀ ਵਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਮ ਾੱ ਲਾਧਾਰ (ਸਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਚਾੱ ਕਰ) ਤੋਂ 

ਮਹਾਨ ਸਾੱ ਪ ਦ ੇਰਸਤ ੇਸਹਸਰਾਰਾ (ਸਾੱ ਪ ਦਾ ਫਣ) ਤਾੱ ਕ ਚ ਾੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਅਿਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਉਤਾਵਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਸਵਹਸਰਾ ਤੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨ ੁੰ  ਹੇਠਾਂ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਬਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਵਸਰ-ਿਰਦਨ ਦੀ ਹਾੱਦ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਾਲੀ ਵਤਾੱ ਖੀ-ਲੁੰ ਬਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਿਲਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਕਚੈਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੁੰ  ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨ ੁੰ  ਸੱਪ੍ ਦ ਆਰਾ ਿੀ ਹਠੇਾਂ ਵਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵਿਸੂਧੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿ ਤੋਂ ਹੇਿਲੇ ਚਾੱ ਕਰ ਤਾੱ ਕ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਸਾੱ ਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿੀ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ ਾੱ ਧਤਾ ਚਾੱ ਕਰ ਤਾੱ ਕ ਿਰਦਨ ਵਸਾੱ ਧੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੇਿਾਂ ਦ ੇਚਾੱ ਕਰ ਲਈ ਿਰਦਨ ਨੂੁੰ  ਅਾੱ ਿੇ ਮੋਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਿੋਡੀ ਨੂੁੰ  ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੁੰ  ਜਲੁੰ ਧਰ ਬੁੰਦ (ਵਚਨ ਲੌਕ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾੱ ਪ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਨੀਿਾਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਚ ੁੰ ਮ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਹਸਰਾਰ ਅਤ ੇ

ਅਨਾਹਤ ਚਾੱਕਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪ ਲ ਨਾਲ ਜ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਹਸਰਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ; ਸਹਸਰਸਾਰ ਅਤ ੇ

ਸਿਾਵਧਸਟਨ ਚਾੱ ਕਰ; ਅਤੇ ਸਵਹਸਰਾ ਅਤੇ ਮ ਲਾਧਰ ਚਾੱ ਕਰ ਿੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਵਦਮਾਿ ਦੀ 

ਸਾਰੀ ਬਾਇਓਕੈਵਮਸਟਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਾੱਚ ਿੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਤੁੰ ਦਰ ਸਤ 

ਰਾੱ ਖਦੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਵਿਰ ੱ ਧ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
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ਪ ਰਾਣੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਰੋਿਾਣੂਨਾਸਕ ਦਿਾ ਅਤ ੇਟੀਕ ੇਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਫਰ ਿੀ ਲੋਕ ਤੁੰਦਰ ਸਤ ਸਨ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉੁੰਨਾਂ 

ਦੀ ਚੁੰ ਿੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਿਾੱਡੇ ਪਾੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਵ਼ਿੁੰ ਮਿੇਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉੁੰਨਾਂਦੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਯੋਿੀ ਕਦ ੇ

ਵਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੇ ਸਨ। 

ਪ ਰਾਣੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਵਬਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਮਰਦ ੇਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿੀ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਿਲੇ ਦ ੇਰੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸ ਰੂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ ਧੀ ਚਾੱ ਕਰ ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਵਥਤ 

ਹੈ। ਅਵਮਰਤ ਦਾ ਿਰਨਾ ਿੀ ਮ ਾੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਹਸਰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸੂਧੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤਾੱ ਕ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਵਹਰ ਹੈ ਵਕ 

ਇਸ ਨਾਲ ਿਲੇ ਦੀਆ ਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਿੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਯੋਿੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਵਮਰਤ ਅਰਥਾਤ ਜੀਿਨ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲਾ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਨ ੁੰ  ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਿਵਤਆਂ ਿਜੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹ ੈ

ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਵਿਸੇਸ ਰੋਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਾੱ ਕ ਵਿਸੇਸ ਦਿੇਤੇ ਦਾ ਮੁੰ ਦਰ ਸੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਾੱ ਵਚਆ ਂਨੂੁੰ  ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਰੋਿ 

ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੁੰ ਦਰ। ਉਸ ਦਿੇੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੁੰ ਦਰ ਿਿਦੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਨੇਿੇ, ਿੁੰ ਡੀ ਜਿਹਾ ‘ਤੇ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਬ ਖਾਰ ਉਸ ਿੁੰ ਡੀ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਿੁੰ ਡਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਅਾੱ ਜ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਦਰ ਸੇਸ 

ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੇੀ-ਦੇਿਵਤਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮਜਬਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਵਮਯੂਨ ਵਸਸਟਮ ਨੂੁੰ  

ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ -19) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ; ਵਨਜਾਮ ਦੀਨ-ਮਸਵਜਦ, ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿਚ 

ਤਬਲੀਿੀ ਜਮਾਤ ਮਰਕਾਜ ਦੀ ਘਟਨਾ; ਇੱਕ ਰ ਹਾਨੀ-ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ੇਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਧਰਮ ਦ ੇਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ ਨੂੁੰ  

ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵਦਾੱ ਤੀ ਿਈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿ ਤੋਂ ਿਰੋਸੇਮੁੰ ਦ ਮੁੰ ਨੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਦੋਸਤੋ, ਤਾਲਾਬੁੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਵਿਾੱ ਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਿਾਰਤ ਵਿਚ ਿੀ, 14 ਅਪਰੈਲ ਤਾੱ ਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਾਲਾਬੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਉਨ 21 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਕਦੈ ਹਨ। ਵਸਹਤ ਮਾਹਰ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਕ ਿ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਘਟਾ ਦੇਿੇਿਾ, ਪਰ 

ਲਿਿਿ 45 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਵਨਰੁੰਤਰ ਤਾਲਾਬੁੰਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਾੱ ਚ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਵਿਾੱ ਚ ਵਿਸਿਾਸ ਰਾੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਾਵਿਤ ਦੇਸਾਂ ਦ ੇਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਾੱ ਚ ਨਿੀਂ ਵਦਾੱ ਲੀ ਵਿਾੱ ਚ ਇਕਾੱ ਿੇ 

ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਨਿੀਂ ਵਦਾੱ ਲੀ ਵਿਾੱ ਚ ਕਰਵਫਉ ਲਿਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਵਰਸਟ ਿੀ਼ੇਿ ‘ਤੇ ਿਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਥ ੇ

ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਕ ਿੈਰ ਕਾਨੂੁੰ ਨੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪ ਵਲਸ ਦੀ ਚਤੇਾਿਨੀ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਕਈ ਿਾਰ ਪ ਵਲਸ ਿਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਿੀ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹੁੰ ਸਾ ਲਈ ਖ ਾੱ ਲਹੇ  ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾੱਿ ਵਪਾੱ ਛੇ ਤਸੀਹੇ 

ਵਦਾੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਦਖਾਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੀਿਤ ਿਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਮਾਈਕਰ-ੋਪਰਜੀਿੀ (ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ) ਿੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਇਕੋ ਵਜਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਾੱ ਕ ਮੀਡੀਆ ਟੇਪ 

ਦ ਆਰਾ ਇਹ ਖ ਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਵਨ਼ਿਾਮੂਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਿੀ ਮਸਵਜਦ ਵਿਾੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਿਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਸਾਵਰਆ ਂਨੂੁੰ  ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਕਾੱ ਿੇ ਰਾੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਿੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ 

ਛਾੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਾੱ ਿੇ ਕਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਲਾੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ 

ਵਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਾੱ ਲਹਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵਲਖੀ ਹੈ, ਕਈੋ ਿੀ ਉਸਨੂੁੰ  ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਸਵਜਦ ਵਿਚ ਮਰਨ 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਵਕਹਿਾ ਚੁੰ ਿਾ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਅਾੱ ਲਹਾ ਵਿਾੱ ਚ ਵਿਸਿਾਸ 

ਰਾੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਉਹ ਉਸ ਮਸਵਜਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਾੱਚ ਫੈਲ ਿਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹ ਵਤਆਂ ਨੂੁੰ  ਕੋਰੋਨਾ 

ਨਾਲ ਸੁੰ ਕਰਵਮਤ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਕ ਿ ਮਰ ਿਏ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਿੀ ਮਸਵਜਦਾਂ ਆਵਦ ਵਿਾੱ ਚ ਛ ਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 
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ਫਿੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਜਦੋਂ ਕ ਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਲਾੱ ਿ ਰਾੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰ 

ਹਦਾਇਤ ਨੂੁੰ  ਿ ਕਰਾ ਵਦਾੱ ਤਾ, ਦ ਰਵਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾੱਥਰ ਮਾਰੇ (ਕ ਿ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਿੀ ਕੀਤੇ) ਅਤ ੇਅਮਲੇ ਤ ੇਥ ਾੱ ਕ ਵਦਾੱ ਤ ੇਤਾਂ ਜੋ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਹਰ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਾੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਿਾੱ ਧ ਿਈ 

ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਾਲ ਖਿੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜੀਿਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੁੰਿਮ ਵਿੱਚ ਹ ੈ                                         

ਧਾਰਵਮਕ ਸਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਯ ਾੱ ਧ, ਅਕਾਲ ਆਵਦ, ਜੋ ਵਕ ਮਤੌ 

ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਵਧਤ ਹਨ। ਉੁੰਨਾਂ ਸਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਨਾਲ ਿਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿੀ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਿਨ 

ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੁੰ ਿਮ ਿਾੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁੰ ਿਮ ਨੂੁੰ  ਅਦਿਤੈ / ਿੈਰ-ਦਿੈਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਉਹੀ 

ਅਡਿਾਈਟਾ ਦ ੇਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਵਮਕਤਾ ਵਸਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਸਲ 

ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਵਿਚ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਅਵਤਿਾਦ ਜਾਂ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਧਾਰਵਮਕਤਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਣਮਨ ੱ ਖੀ ਧਾਰਵਮਕ ਕਾਰਜ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਤ ਲਾਲਸਾ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ                             

 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯਿੋੀ ਕਈ ਿਾਰ ਸ ਸਤ, ਬੋਵਰੁੰਿ, ਕੁੰਜਰੀ, ਅਣਮਨ ਾੱ ਖੀ ਅਤ ੇਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਲਾੱ ਿਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪਰਿਾਿ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੀਿਨ-ਮੌਤ, ਪਰਵਸਾੱ ਧੀ-ਬਦਨਾਮੀ, 

ਅਤੇ ਖ ਸਹਾਲੀ-ਦ ਖ ਿਰਿੀਆ ਂਦ ਵਿਧਾਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਿੈਰ-ਦਿੁੰ ਦਤਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਯੋਿ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਈ ਿਈ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਵਮਕ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ ਅਣਮਨ ਾੱ ਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਤਾ / 

ਅਡਿਾਈਟਾ / ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਲਤ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤੌ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦ ਾੱ ਖ ਦਾ ਡਰ ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੇ ਵਦਮਾਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੀਿਨ-ਮਤੌ, ਪਰਵਸਾੱ ਧੀ-ਬਦਨਾਮੀ, ਅਤੇ ਖ ਸੀ-ਿਮ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ ਬਰਾਬਰ 

ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਿੈਤ ਨਾਲ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਸਾੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਿ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਦਿੈਤ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਵਮਕ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀ 

ਅਣਮਨ ਾੱ ਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਦਿੈਤ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਵਮਕ ਕਾੱਟਿਪੁੰਥੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ 

ਕਰਨ ਵਿਾੱਚ ਅਸਮਰਾੱਥ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਵਮਡਲ ਿਲੇ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸੁੰਤ ਵਲਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਵਰਕ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸਿਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਹੌਲੀ ਮੁੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਮ ਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਤ 

ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋ ਕ ੇਉਹ ਿੈਰ ਮਨ ਾੱ ਖਤਾਿਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਸਰਫ ਕ ਿ ਕ  ਸਫਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 
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ਨਰਕ ਦੀ ਅਾੱ ਿ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਪ ਨਰ ਜਨਮ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਾੱ ਖ ਵਨਰਾਸ 

ਅਤੇ ਅਣਮਨ ਾੱ ਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਿ ਸਕੇ ਵਕ ਉਸਦੀ ਆਤਮਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸਦ ੇਅਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਾੱਚ ਪੂਰੀ 

ਹੋ ਜਾਿੇਿੀ। 
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ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕਵੋਿਡ -19) ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ੇਨਿੀਨਤਮ ਅਿਤਾਰ ਿਜੋਂ; ਸੁੰ ਭਾਿਤ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਮਵਿਹਾਸਕ/ਪ੍ ਰਾਣ ਦੀ ਮ ਲ 

ਰ ਪ੍ਰਖੇਾ 

ਦੋਸਤੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਐਡਂਰਾਇਡ ਫਨੋਾਂ ਤੇ ਿੈਬਪੋਸਟਾਂ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਵਸਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤ ੇਮੇਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੁੰ ਵਪਯਟੂਰ 

ਿੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦ ਨੀਆ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਕ ਿ ਵਸਾੱ ਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੁੰਨਹ ੀ 

ਸਰੀਰਕ ਦੌਿ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ ਵਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਜੀਣ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਾੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਾੱ ਖਤਾ ਨੂੁੰ  ਹ ਲਾਰਾ 

ਵਦਾੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਕਰਤੀ ਨੂੁੰ  ਵਸਹਤਮੁੰਦ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ ਹੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੁੰ  ਰਾੱ ਬ ਦਾ ਅਿਤਾਰ 

ਮੁੰ ਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਿਤਾਰ ਹੀ ਇੁੰ ਨੇ ਘਾੱ ਟ ਸਮੇਂ ਵਿਾੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀ਼ਿਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਰਵਹੁੰ ਦ ੇਹਨ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ-ਅਿਤਾਰ ਜਾਂ ਿਿਿਾਨ-ਅਿਤਾਰ ਕਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀ਼ਿ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿ ਹੈ। ਉਹ 

ਅਦਿੈਤ ਹੈ। ਵਸਿ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਹਮੇਸਾਂ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਿੈਤ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹਮੇਸਾ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ 

ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਈੋ ਏਕਾਵਧਕਾਰੀ/ਅਦਿੈਤਿਾਦੀ ਬਣ ਵਿਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ-ਮਤੌ, ਪਰਵਸਾੱ ਧੀ-ਘਾਟ ੇਅਤੇ ਖ ਸੀ-ਦ ਾੱ ਖ ਵਿਚ 

ਇਕਸਮਾਨ ਰਵਹਣਾ ਵਸਾੱ ਵਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹਰ ਜਿਹਾ ਹਾਿੀ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹਰ ਜਿਹਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਅਿਤਾਰ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਪ ਰਾਣਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ ੇਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਅਿਤਾਰਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾੱ ਤਸ ਅਿਤਾਰ ਧਾਵਰਆ 

ਹੈ, ਕਦੇ ਕਛਾਪ ਅਿਤਾਰ, ਕਦ ੇਿਰਾਹ ਅਿਤਾਰ ਅਤ ੇਕਦੇ ਮਨ ਾੱ ਖ ਅਿਤਾਰ। ਸਾਰੇ ਅਿਤਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਅਧਰਮ ਨੂੁੰ  

ਖਤਮ ਕਰਕ ੇਧਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾੱ ਬ ਮਾੱ ਛੀ ਦ ੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱਚ ਅਿਤਾਰ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਵਕਉਂ ਨਾ ਇਾੱ ਕ 

ਵਿਸਾਣ ੂ(ਕੋਰੋਨਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿੀ ਬ ਰਾਈਆਂ ਨੂੁੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਿਤਾਰ ਦ ਆਰਾ ਬ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

ਸਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਸਨੇ ਧਾਰਵਮਕ ਕਾੱ ਟਿਪੁੰਥੀਆ ਂਦ ੇਇਕਾੱ ਿ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਾ ਵਦਾੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ’ ਤੇ ਘੋਰ ਼ਿ ਲਮ 

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਕਤੀ ਕਮ਼ੋਿਰ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾੱ ਡੇ -2 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਿਰੂਰ ਵਿਰਾ 

ਵਦਾੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦ ੇਹੁੰ ਕਾਰ ਵਿਾੱਚ ਵਿਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦ ੇਹਵਥਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਾੱ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ

ਹਵਥਆਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮ ਸੀਬਤ ਬਣ ਿਏ ਹਨ। ਸਵਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਿਾਰ 

ਵਿਸਿ-ਪਰਵਸਾੱ ਧ ਮਹਾਂ ਸਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਦਿਾਈਆਂ (ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈ ਕਲੋਰੋਵਕਨ) ਲਈ ਿਾਰਤ ਦੇ ਅਾੱ ਿੇ 
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ਆਪਣਾ ਹਾੱਥ ਫਲੈਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੁੰ ਨਹੇ ਿਾਹ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ

ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਵਹੁੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿਚ ਘਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ਸ਼ਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨ ੁੰ  ਦੀਿੇ ਦੀ 

ਰੋਸ਼ਨੀ 

ਿਰੋਸੇਯੋਿ ਸਤੂਰਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅਾੱਤਿਾਦੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲਾਿ ਲਾੱ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਰਤ 

ਦੀਆ ਂ ਸਰਹਾੱਦਾਂ ਵਿਚ ਘ ਸਪੈਿ ਕਰਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ੇ ਨੂੁੰ  ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਿੇਿਾ। ਿਿਿਾਨ ਵਿਸਨੂੁੰ  ਦ ੇ ਮੋਵਹਨੀ 

ਅਿਤਾਰ ਵਿਚ ਿੀ, ਦ ਸਟ ਦੈਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ੁੰ ਦਰ ਮਵੋਹਨੀ ਦੇਿੀ ਨੇ ਵਖਾੱ ਵਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਨਸਟ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤ।ੇ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਹੱਿ ਬਹ ਤ ਲੁੰ ਬੇ ਹਨ 

ਅਾੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪ ਰਾਣਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਵਿਸਿਾਸ ਿ ਆ ਚ ਾੱ ਕ ੇਸਨ। ਉਹ ਪ ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਿਤਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਕਥਾਿਾਂ ਦੀ ਿਲਤ ਵਿਆਵਖਆ 

ਕਰਨ ਲਾੱ ਿ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਿਣ ਲਾੱ ਿ ਪਏ ਸਨ ਵਕ ਅਜੋਕੇ ਵਮ਼ਿਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੁੰ ਬਾਂ ਦੇ ਯ ਾੱ ਿ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਅਤ ੇ

ਤੀਰ ਦਾ ਵਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤਲਿਾਰ ਰਾੱ ਖਣ ਿਾਲਾ ਦੇਿਤਾ ਕੀ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵਕ ਅਾੱ ਜ ਅਿਤਾਰ ਵਿਾੱ ਚ ਮਾੱ ਛੀ ਜਾਂ ਕਾੱ ਛ ੂ

ਕੀ ਕਰਨਿੇ। ਹ ਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ (ਰਾੱਬ) ਨੇ ਅਵਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਣੂ ਦੇ ਅਿਤਾਰ (ਵਿਸਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ, ਿਾਇਰਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ) 

ਨਾਲ ਪੇਸ ਕੀਤਾ, ਵਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ। ਅਾੱ ਜ, ਕੋਈ ਿੀ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦਾ ਹਵਥਆਰ ਉਸਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ 

ਹੈ, ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦ ੇਯੋਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ, “ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਸ ਰੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ 

ਜਾਿ”ੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਾੱਜ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਰੋੋਨਾ ਵਿਸਾਣ ੂਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮੁੰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮ ਆਫੀ ਮੁੰ ਿੇ, ਿਵਿਾੱ ਖ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੇਿੇ, ਗਲਤ ਕੁੰ ਮ ਨੂੁੰ  ਛਾੱ ਡ ਦਿੇੇ, ਅਤ ੇ

ਧਾਰਵਮਕਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤ ੇਜਾਿ।ੇ 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਹ ਣ ਿਦੇਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਪਾਿਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਸੁੰ ਖੇਪ ਕੋਰੋਨਾ 

ਪ ਰਾਣ ਪਸੁੰ ਦ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲਿਨ 

ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ੇਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਧਰਮ ਦ ੇਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਅਵਧਐਨ ਨੂੁੰ  

ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
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ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵਦਾੱ ਤੀ ਿਈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿ ਤੋਂ ਿਰੋਸੇਮੁੰ ਦ ਮੁੰ ਨੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁੰ ਸਰੀ ਯੋਿਾ;  ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਸਾਧਨ ਿਜੋਂ ਬਾਂਸਰੀ 

ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਧਆਨ ਵਖਾੱਚਦਾ ਹੈ।  ਮੈਨੂੁੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਲਖਣਾ ਪਸੁੰ ਦ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਖ ਸ ਹੋ ਕੇ, 

ਇਹ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਿੇ।ਉਮੀਦ ਹੀ ਵ਼ਿੁੰ ਦਿੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਯ ੱ ਿ ਵਿਚ ਸੁੰ ਿੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਤਾਲਾ-ਬੁੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਿਰਿਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਿਾਣੇ ਿੀ ਬਹ ਤ ਸ ਣ ੇਿਏ।  ਮੈਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਫਲਮਾਂ 

ਿੀ ਿੇਖੀਆ।ਂ  ਿੂਤੀਆ ਆਤਮਾ / ਪਰੇਤਿਾਦੀ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਵਫਲਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।  ਅਾੱਜ ਕਾੱ ਲ ਇਹ ਵਫਲਮਾਂ 

ਿਧੀਆ ਲਾੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।  ਇਕ ਵਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾੱਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਜਹਿ ੇ

ਲਾਕ-ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਖਾਸਕਰ ਸੁੰ ਿੀਤ ਕਲਾ ਨੂੁੰ  ਸੋਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 

ਸੁੰ ਿੀਤ ਿੀ ਵਸਾੱ ਖਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਵਧਆਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਰਾੱ ਖੀ ਹੋਈ ਬੁੰ ਸਰੀ ਵਿਆ ਜੋ ਕ ਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 

ਉਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਕਾਰਨ, ਼ਿਰੂਰੀ 

ਚੀ਼ਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੁੰ ਦੀ ਲਿਾਈ ਿਈ ਸੀ।  ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦ ੇਕਦ ੇਬੁੰ ਸਰੀ 

ਿਜਾਉਂਦਾ ਸੀ।  ਇਸ ਬੁੰ ਸਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਵਦਆ ਂ20 ਸਾਲ ਹੋ ਿਏ ਸਨ।  ਜੇ ਇਕ ਕਲਾ ਇਕ ਿਾਰ ਿੀ ਿਰਤੀ ਿਈ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਧਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਕ, ਵਫਰ ਵਕਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬੁੰ ਦ ਕਰੋ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਪ ਰਾਣ ੇਵਦਨਾਂ 

ਵਿਾੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਸਆ ਂਅਤ ੇਕਲਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਚਪਨ ਵਿਾੱਚ ਵਦਾੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾਾ ਸੀ। ਬੁੰ ਸਰੀ ਿਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਧ ੁੰ ਦਲੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਵਫਰ ਤੋਂ ਚਮਕਣ ਲਾੱ ਿੀ। 

ਬੁੰ ਸਰੀ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਆਪ੍ਸੀ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ;  ਬੁੰ ਸਰੀ ਦਾ ਯੋਿ 

ਬੁੰ ਸਰੀ ਿਜਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਵਿਚ 

ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਉਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛਾੱਡਦੇ  ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਿਲੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੇਿਾਂ ਿਾੱ ਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚਾੱ ਕਰ ਲਿਾਉਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਸਮਰਨ ਨਾਲ ਿਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਵਹਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੋੋੋਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛਾੱਡਣ ਨਾਲ, 

ਬੁੰ ਸਰੀ ਦੀਆ ਂਵਮਾੱ ਿੀਆਂ ਧ ਨਾਂ ਿੀ ਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਅਿਲੇ ਚਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਾੱ ਿੇ ਹੋ 

ਕੇ, ਬੁੰ ਸਰੀ ਦੀ ਅਿਾ਼ਿ ਦੀ ਸਕਤੀ ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦ ਆਰਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਸ ਸਿ ਦ ੇਨਾਲ 

ਚਮਕਣਾ ਸ ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਅਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਉਸਨੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਬੁੰ ਸਰੀ ਦਾ ਯੋਿਾ ਵਿਲਾੱ ਖਣ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਿੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦਿੋੇਂ ਵਬਲਕ ਲ ਤੁੰਦਰ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 
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ਬੁੰ ਸਰੀ ਇਕ ਿਧੀਆ ਵਕਸਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹ ੈ

ਬੁੰ ਸਰੀ ਸਿ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤ ੇਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੁੰ  ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵਕਤ ੇਿੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਨ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾੱ ਟ 

ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀ਼ਿ ਕ ਦਰਤੀ ਹੈ, ਕ ਿ ਿੀ ਵਸੁੰ ਥਵੈਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੰ ਸਰੀ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਅਨ ਕੂਲ ਹੈ।  ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੁੰ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਕਤੇ ਿੀ ਰਾੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿ ਣਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, 

ਬੁੰ ਸਰੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਅਤੇ ਸਦੀਿੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।  ਸਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਿਿਿਾਨ ਵਕਰਸਨ ਨੂੁੰ  ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਬੁੰ ਸਰੀ ਦਾ ਸਕੌੀ ਸੀ।  

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਚੋਦ ੇਹੋਏ ਘਰ ਵਿਚ ਬੁੰ ਸਰੀ ਿਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸਨੂੁੰ  ਖ ਾੱ ਲਹੇ  ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।  ਮੈਂ ਿੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਿ ਲੇਖਾ 20 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਟ ਾੱ ਟ ਵਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੰ ਿਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ 

ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਕਮਵਰਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਬੁੰ ਸਰੀ ਖੇਡਦੇ ਿਵੇਖਆ ਸੀ।  ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਵਕੁੰ ਨਾ 

ਿਾੱ ਡਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਿੂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬੁੰ ਸਰੀ ਹਮਸੇਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਿੀ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  

ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਮਾਰਿ ‘ਤੇ ਰਾੱ ਖੇਿੀ।  ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਘਾੱ ਟ ੋਘਾੱ ਟ ਇਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬੁੰ ਸਰੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲਈ ਯੌਨ ਯੋਿਾ ਦ ੇਵਿਕਲਪ੍ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪ੍ਛੜ ੇਪ੍ਰਿਾਹ ਵਿਧੀ (ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਪ੍ੁੰ ਪ੍); ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਹਿਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਕੋਰਨੋਾ ਕਦੋਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਿਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 

ਯੋਿਾ ਵਿਚ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਿ ਤੋਂ ਮਹਾੱਤਿਪੂਰਣ ਚੀ਼ਿ ਹੈ।  ਯੋਿਾ ਦੀ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਵਸਰਫ ਸਹੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਹ ਵਜਾੱ ਤਣ ਨਾਲ ਮਨ ਿੀ ਵਜਾੱ ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਹੀ ਸਾਹ 

ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਆਪ ਚਲਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਚਾੱਕਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਘ ੁੰ ਮਾਉਣ ਨਾਲ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘ ੁੰ ਮਦੀ ਹ।ੈ 

ਵਪ੍ਛਾਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਹ (ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ) ਤਰੀਕਾ ਸਾਹ ਦੇ ਯੋਿਾ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਵਹੱਸਾ ਹੈ 

ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹ ਨਰ ਨੂੁੰ  ਵਸਾੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੇਟ ਦ ਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਸਾੱ ਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੁੰ  

ਡਾਇਫਰਾਿਮੈਵਟਕ ਡੂੁੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ, ਹਿਾ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਿਾੱ ਲ 

ਫ ਾੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਫੇੇੰਵਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪੇਟ ਅੁੰਦਰ ਿਾੱ ਲ ਸ ੁੰ ਿਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੇ ਉਲਟ ਕਰਮ 

ਵਿਾੱ ਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਹ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਚਕਰਾਉਂਦ ੇਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ

ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਲੋਿੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਿੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ। 

ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹ ਨਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤ ਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਚੀ਼ਿ ਅਜੀਬ ਲਾੱ ਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਲੇੇ ਼ਿਰੂਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਿੇਿਾ।  

ਪਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾੱਚ ਹੈ।  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸੂਖਮ ਵਧਆਨ ਸਕਤੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਧਾੱ ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ 

ਨਾਿੀ ਦੇ ਹੇਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਧੀਸਥਾਨ ਚਾੱ ਕਰ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਇਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਿੀਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੁੰ  ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅੁੰ ਦਰ ਭਰਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਸਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪ੍ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਹ ਸਿਾਧੀਸਥਾਨ ਚਾੱ ਕਰ ‘ਤੇ ਿੀਰਜ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਇਾੱਕ ਵਬੁੰ ਦੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਰੀਿਹ ਦੀ 

ਹਾੱ ਡੀ ਵਿਾੱ ਚੋਂ ਲੁੰ ਘਵਦਆਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਿਾਵਧਸਥਾਨ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਲੁੰ ਘ ਕੇ ਸਹਾਰਸਰਾ ਵਿਚ ਪਹ ੁੰ ਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਹੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦ ੇਅੁੰ ਦਰ ਹੇਿਾਂ ਿਾੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਹਿਾ ਅਸਲ ਵਿਾੱਚ ਉਪਰ ਿਾੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਪਰ ਿਾੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਿਾ ਹੇਿਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੁੰ  ਬਕੈਿਾਰਡ ਫਲੋ ਵਿਧੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਉਲਟਾ-ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮ ਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਹਸਾਰ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪ੍ੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਲੁੰ ਿਾ/ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਿ (ਬਰਹਮ ਸੱਪ੍) 

ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਨਾਲ, ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਸੇਸਨਾਿ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਪਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਸੇਸਨਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕੋਇਲ ਨੂੁੰ  ਮ ਾੱ ਲਾਧਰ ਅਤੇ ਸਿਾੱ ਵਧਥਨ 

ਚਾੱ ਕਰ ਉੱਤੇ ਰਾੱ ਵਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਤਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਹ਼ਿਾਰ ਫਨ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਤੇ ਕਿੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾੱ ਛ ੇਿਾੱਲ ਵਖਾੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨੂੁੰ  

ਉੱਪਰ ਚ ਾੱ ਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਚਵਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਨ ਤਾੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚ 

ਵਿਆ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਉਪਰ ਿਾੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛਾੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਸੇਨਾਿਾ ਢੀਲ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਫਨ ਨੂੁੰ  ਹੇਿਾਂ ਮੋਿਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਥਾੱ ਲੇ ਿਾੱ ਲ ਨੂੁੰ  ਫਨ ਤੋਂ ਫ ਫਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪੇਟ ਅੁੰਦਰ ਿਲ ਸ ੁੰ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਿਾਂ ਿਾੱਲ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦਿੋੇਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸ ਵਧਸਥਨ ਵਬੁੰ ਦ ੂਤ ੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਜਨਸੀ ਯੋਿਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਿਕਲਪ੍ ਹੈ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਸਕੈਸ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ 

ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ। ਸਵਨਆਸੀ ਯੋਿੀ ਨੇ ਿੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ, ਿੀਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਪ੍ਰਮੇੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਪ੍ਾਤੀ ਆਤਮਾ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ ਜਾਉਣ ਲਈ ਅਰਿਾਤ ਮ ਕਤੀ ਲਈ;  ਕ ੁੰ ਡਾਵਲਨੀ 

ਯੋਿਾ ਤੋਂ ਰ ਹਾਨੀ ਸ ਪ੍ਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕਵੋਿਡ -19) ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰ ਹਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੀਆਂ 

ਰ ਹਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਨਿਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਿੀਆਂ।  ਕ ਝ ਰ ਹਾਂ ਨ ੁੰ  ਆਜਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ।  ਮੈਨ ੁੰ  

ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸੋਚ ਅਨ ਸਾਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ ਖਮ ਸਰੀਰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕ ਝ ਰ ਹਾਂ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘ ੱ ਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਇੁੰ ਤਜਾਰ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਰਾਉਣੀ ਸਵਿਤੀ ਨ ੁੰ  ਬਾਰਡੋ ਵਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ “ਡਬੈਜ ਦੀ ਵਤੱਬਤੀ ਵਕਤਾਬ” ਿਰੁੰ ਿ ਵਿੱਚ। ਿਾਰਡ ੋਸਵਿਤੀ ਦ ੇਬਹ ਤ ਡਰਾਉਣੇ ਤਜਰਬੇ  ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ।  ਵਕਸੇ ਨ ੁੰ  

ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹ ੋ

ਰਹੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਦੀ ਅਦਿੈਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਬਾਰਡੋ ਸਵਿਤੀ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹ ਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰ ਹਾਨੀ ਸ ਪ੍ਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ ਸ ਪ੍ਵਨਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਿਾਿ ਕ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਅ਼ਿੀ਼ਿਾਂ ਨਾਲ ਿਵਹਰਾ ਵਦਲ ਦਾ ਵਰਸਤਾ ਰਾੱਖਦੇ ਹਨ।  ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਰੇਮੀਆ ਂਦ ੇ

ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਿਾੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅ਼ਿੀ਼ਿਾਂ ਦ ੇਸ ਪਵਨਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਟ ਹ ੁੰ ਦ ੇਰਵਹੁੰ ਦ ੇ

ਹਨ।  ਇਸ ਨੂੁੰ  ਡਰੀਮ ਵਿਵਜਟੇਸ਼ਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਈ ਿਾਰ ਉਹ ਮਦਦ ਮੁੰ ਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦ ੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ ਕਈ ਿਾਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।  ਉਹ ਪਰੇਮੀ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ 

ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਾੱ ਚ, ਇਾੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਸਰਿਉੱਚ ਵਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸਰਿਉਚ ਿਰੋਸੇਮੁੰ ਦ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਚ ਣਦੀ ਹੈ।  

ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕ ੋਆਦਮੀ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੀ 

ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਛੜੀ ਰ ਹ ਨਾਲ ਇੁੰ ਟਰਵਿਯ  ਕਰਨ ਦਾ ਸ ਪ੍ਨਾ ਇਕ ਆਮ ਸ ਪ੍ਨੇ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸਲ ਜੀਿਤ ਆਦਮੀ ਨੂੁੰ  ਵਮਲਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।  ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਇਹ ਜੀਿਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 

ਿਧੇਰੇ ਅਸਲੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਸ ਕੋਡ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਅਤ ੇ

ਿਵਿਾੱ ਖ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਲ ਕ ੇਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਪਆਰੇ ਸ ਪਨੇਕਰ ਦ ਆਰਾ ਿਖੇੇ ਜਾ ਵਰਹੇ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਅਿਚਤੇਨ ਸ ਿਾਅ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਇੁੰਕੋਵਡੁੰ ਿ ਨੂੁੰ  ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸ ਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨਾ ਡਰੋ।  ਿਵਿਾੱ ਖ 
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ਲਈ ਿੀ, ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ ਪਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ, ਸ ਪਨੇ ਦੇਖਣ ਿਾਲੇ ਨੂੁੰ  ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਕ ਿ ਸ ਰੂਆਤੀ 

ਿਾੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਅਵਿਆਸ ਦੀ ਅਦਿਤੈ ਸਕਤੀ ਉਸ ਡਰ ਨੂੁੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਿਾੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਤਮਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਸਰੀਰ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਿੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਵਜੁੰ ਨਾ ਵਚਰ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰਡੋ ਦ ੇਹਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਤਕਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਨੀ ਚੁੰ ਿੀ ਤਰਾਂ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਰੀਰ 

ਪਰਾਪਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਰੂਹਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਬਹ ਤ 

ਘਾੱ ਟ ਸਵਹਣਸੀਲ ਅਤ ੇਵਕਸਮਤ ਿਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੇਲ ਉਹੀ ਮ ਕਤ ਹੋ 

ਜਾਂਵਦਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜ ਿ ਜਾਂਵਦਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਿਾਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਇਹ ਿੈਰ-ਵਹੁੰਦ ੂ

ਵਿਸਿਾਸ ਿੀ ਸਾੱਚ ਹੈ ਵਕ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦਾ ਫੇਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਹੁੰ ਦੂ ਵਿਸਿਾਸ ਿੀ ਸਾੱਚ ਹੈ ਵਕ ਮਨ ਾੱ ਖ ਮਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸ ਤੁੰ ਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁੰ ਿੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।  ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਨ 

ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਸਮੇਂ (ਪਰਲਯ ਕਾਲ) ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮ ਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਬੀਨਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਸ 

ਮਹਾਪਰਲ ਵਿਾੱਚ, ਸਰੀਰ ਲਾੱ ਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਿਦੇ ਕਵਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਿੀ ਆਤਮਾ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਅ਼ਿਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।  ਦੂਜਾ, ਿੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾੱ ਬ ਨੂੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਮਨ ਾੱ ਖ ਮ ਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਇਹ ਿੀ ਸਾੱਚ ਹੈ ਵਕ ਜੀਿਨ ਿਰ ਸ ਿ ਕਰਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਹੀ, ਮੌਤ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਰਾੱਬ ਨੂੁੰ  

ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸ ਿ ਕਰਮਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਬਲਕ ਲ ਨ਼ਿਰਅੁੰਦਾ਼ਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

ਅਿਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸ ਪਵਨਆ ਂਦੀਆਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਦ ੇਵਨੈੱਜੀ ਤ਼ਿਰਵਬਆ ਂਬਾਰ ੇਦਾੱ ਸਾਂਿਾ ਵਜਾੱ ਥੋਂ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾੱਥਾਂ 

ਨੂੁੰ  ਬਾਹਰ ਕਾੱ ਵਢਆ ਹਾਂ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਨ ੁੰ  ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ;  ਅਤ ੇ

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਬੌਣੇ ਹਨ;  ਭ ਤ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿਾਦਾਂ 

ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਘਟਨਾਿਾਂ 

ਦੋਸਤੋ, ਵਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱਚ ਮੈਂ ਡਰੀਮ ਵਿਵ਼ਿਟ ਦ ੇ ਬਾਰ ੇ ਦਾੱ ਵਸਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱ ਚ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ ਿੇ ਆਪਣ ੇ

ਤ਼ਿਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾੱ ਸਾਂਿਾ। 

ਮਨ ੱ ਖ (ਆਤਮਾ) ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕੇਿਲ ਰ ਪ੍ ਬਦਲਦਾ ਹ ੈ

ਅਾੱਜ ਤੋਂ ਦ ੋਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਈ ਸੀ। ਬ ਢਾਪਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮ ਾੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਵਿਾੱਚ ਲੁੰ ਬੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿੀ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਿੀ ਹ ੈਵਕ ਉਨਹ ਾਂਨ ੁੰ  ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ 

ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ -19) ਿੀ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ 

ਪਰੇਸਾਨੀਆ ਂਦੇ ਵਿਾੱ ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਿਨ ਵਤਆਿ ਵਦਾੱਤਾ ਸੀ।  ਸ ਿਾਅ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਮਲ, ਿਾਿ ਕ, ਸ ਹਾਿਣੀ ਸੋਚ ਿਾਲੀ ਅਤੇ 

ਹਸਮ ਾੱ ਖ ਸੀ।  ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਮੋਹਮਾਯਾ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਨਾਲ ਿਰਸਤ ਪਾਂਦੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੁੰ  

ਸ ਾੱ ਧ ਵਪਆਰ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਿੀ ਕਵਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਵਦਆਲੂ ਮਨ ਾੱ ਖੀ ਸ ਿਾਅ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਿਰੇ ਸ ਿਾਅ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ 

ਮਵਹਨਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇਚੁੰ ਿੇ ਅਤੇ ਮਾਿੇ ਦੀ ਚੁੰ ਿੀ ਪਰੀਵਖਆ ਰਾੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਨ਼ਿਦੀਕੀਆ ਂਦੀ ਖ ਸੀ ਅਤ ੇਚੁੰ ਿੇਪਣ ੇਲਈ 

ਵਚੁੰ ਤਤ ਰਵਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਵਚਆਂ ਨ ੁੰ  ਬਹ ਤ ਵਪ੍ਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨ ੁੰ  ਵਬਲਕ ਲ ਿੀ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ 

ਵਦੱਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਾੱ ਸ ੇ ਵਿਾੱ ਚ ਹਾੱ ਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਿਾੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਹ ਤ ਸਚੋਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਲੇੂ ਪਸੂਆਂ ਦਾ ਿੀ ਬਹ ਤ 

ਵਧਆਨ ਰਾੱ ਖਦੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਦ ਾੱ ਖ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਿਿਿ 15 

ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕ ਸ ਪਨੇ ਵਿਾੱ ਚ ਵਮਵਲਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨੇਰਾ ਸੀ।  ਮ ਾੱ ਿੀ ਵਿਾੱ ਚ ਿਰਨ ਯੋਿ 

ਿ ਾੱ ਡਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਹਨੇਰੇ ਦ ੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ ਮਸਕਰ ਿਰਿੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਾਿ ਜਾਂ 

ਅਵਿਆਨਤਾ ਦ ਆਰਾ ਡ ਾੱ ਬਦੀ ਇਾੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕ ਦਰਤੀ ਚਮਕ ਹੈ।  ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸਟ ਤੌਰ’ ਤ ੇਪਛਾਣ 

ਵਰਹਾ ਸੀ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿਾੱ ਚ ਏਨਕਡੋ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਿਾਿ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ ਰ ਹ ਦਾ 

ਹਨੇਰਾ ਉਸਦੇ ਿ ਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ (ਸਰ ਪ੍) ਅਨ ਸਾਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿ ਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਅਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ 

ਪਰਿਟ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਇਕੋ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਮੈਨੂੁੰ  ਉਹ ਲ ਾੱ ਕ ਪਸੁੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਿਾਂਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖ ਾੱ ਲਾ ਅਤੇ ਚੌਿਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੈ-ਬੋਧ ਿਰਿਾ ਮਵਹਸੂਸ 

ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਰੋਸਨੀ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦਮਈ ਿ ਣ ਵਕਸੇ ਚੀ਼ਿ ਦ ੇਦਮਨ ਜਾਂ ਦਾਬ ਦ ਆਰਾ ਢਾਕੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦ ੇ

ਸਨ। ਸਾਇਦ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੁੰ  ਅਵਿਆਨਤਾ, ਲਿਾਿ, ਦਿੈਤ, ਮੋਹਮਾਯਾ, ਕਰਮ ਸੁੰ ਸਕਾਰ ਆਵਦ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਵਜਹਾ ਲਾੱ ਿ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਜਿੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਿਾਲਾ ਸੂਰਜ ਿਰਵਹਣ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਢਵਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤ ੇ

ਹੇਿਾਂ ਵਦਾੱ ਤੀ ਰੋਸਨੀ ਬਾਹਰ ਿਾੱ ਲ ਸੁੰ ਘਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੁੰ  ਕ ਿ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਮਸਕਾਰੇ 

ਿਰਿੀ ਚਮਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸਨੂੁੰ  ਰੂਹ ਦਾ ਅਵਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੁੰ  ਅਵਿਆਨਤਾ ਦ ੇ

ਬਾੱ ਦਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਿਰਿੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਢਕਣਾ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਉੱਨਾਂਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ ਾੱ ਵਛਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਿੀਕ ਹਾਂ। ਉੱਨਾਂਨੇ ਵਕਹਾ, “ਮਨੂੈੁੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਕੀ ਿਾਪਰੇਿਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਥ ੇਿੀਕ ਹਾਂ।” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਉੱਨਾਂਦੀ ਤੁੰ ਦਰ ਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪ ਾੱ ਵਛਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਥ ੇ

ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾੱ ਵਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਹ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਨੂੁੰ  ਕ ਿ ਸ਼ਾੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਿਰਿੀ ਮੁੰ ਨਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੁੰ  

ਇਸ ਵਿਾੱਚ ਘਾਟ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਨੂੁੰ  ਕ ਿ ਸ਼ਾੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾੱਬ ਮੁੰ ਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਉਂਨਹ ਾਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾੱ ਕ ਨੂੁੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਨਾਂਨੂੁੰ  ਉੱਨਾਂਦ ੇਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ 

ਖ ਸੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਾੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾੱ ਥ ਅਸਮਾਨ ਿਾੱ ਲ ਿਧਾਉਂਦਾ ਅਤ ੇਉੱਪਰ ਿੇਖਦਾ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਅਸਮਾਨ ਉੱਤ ੇ

ਜਾਿੇਿੀ, ਵਜਸਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਵਿਸਿਾਸ ਅਤ ੇਖ ਸੀ ਨਾਲ ਸ ਵਣਆ। ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਪ ਾੱ ਛਵਦਆਂ ਨ ੁੰ  ਦਾੱ ਵਸਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਜਲਦੀ 

ਹੀ ਲਾਇਲਾਜ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਕਾੱ ਥ ੇਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਵਿਸਿਾਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 

25 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਮਹਣੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਦਾੱ ਵਸਆ ਸੀ।  ਮੇਰੀ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹ ਤ ਿਾੱ ਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਸੀ।  

  ਫੇਰ ਉਸ ਸ ਪਨੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿਾੱ ਚ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੁੰ  ਵਕਹਾ, “ਤੇਰ ੇਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਦ ਸਟ-ਬ ਾੱ ਧ ਪਛਾਣ ੇਤੇਰੇ ਵਿਰ ਾੱ ਧ ਬੋਲ ਰਹੇ 

ਹਨ”।  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂਨੂੁੰ  ਵਕਹਾ, “ਤ ਸੀਂ ਰਾੱ ਬ ਦੇ ਬਹ ਤ ਨ਼ਿਦੀਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਥਤੀ ਨੂੁੰ  ਸਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ”। “ਿੀਕ ਹੈ” ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਵਕਹਾ।  ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਹਰ ਵਦਨ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਕਰ 

ਵਰਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ (ਅਦਿੈਤ) ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

  ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹ ਤ ਿਾੱ ਡੀ ਿਾੱਲ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿ ਾੱ ਖਾ, 

ਵਪਆਸਾ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਿਾੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਤੀ ਿਤੀ ਵਦਾੱ ਤੀ 
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ਹੋਏਿੀ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿਾੱਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਜਥ ੇਉਸ ਰੂਹ ਲਈ ਧਾਰਵਮਕ ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਲੋਟਾ ਰਾੱ ਵਖਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਮਵਲਆ।  ਇਕ ਵਸਿਲੁੰ ਿਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੈਟ ਉਥ ੇਕੁੰ ਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ 

ਉਹ ਰੂਹ ਿਾੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਉਸਦੀ ਇਕ ਬਹ ਤ ਸਪਾੱਸਟ, ਪਰਿਟਾਿਾ ਅਤ ੇਜੀਿੁੰ ਤ ਆਿਾ਼ਿ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੁੰ ਹ ਦੀ ਅਿਾ਼ਿ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਸਾੱ ਧਾ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੇੀ ਆਤਮਾ ਨੂੁੰ  ਛੂਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੁੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਕ ਇਾੱ ਕ 

ਸਵਿਾੱ ਚ ਦਬਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਾੱ ਕ ਸਰੀਰਹੀਣ ਦਸਾ ਵਿਾੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਵਿਆ ਸੀ।  ਵਫਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇ

ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾੱਲ ਕਰਿਾਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂਨੂੁੰ  ਮਰਾ ਹੋਯਾ ਸਮਿ ਰਹੇ ਸਨ।  ਵਫਰ ਮਨੂੈੁੰ  ਿੀ ਅਵਹਸਾਸ 

ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਹ ਮਰ ਿਈ ਸੀ।  ਮੈਂ ਥੋਿਾ ਸੋਿ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਥਿੋਾ ਡਰ ਵਿਆ।  ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਆਤਮਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਈ ਅਤੇ ਮੈਂ 

ਤ ਰੁੰ ਤ ਰੂਹ ਦੇ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵਿਆ। 

  ਅਜੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ਹਾਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਿੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 

  ਕ ਿ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂਨੂੁੰ  ਵਿਆਨਕ ਸਵਥਤੀ ਵਿਾੱ ਚ ਿੇਵਖਆ।  ਇਹ ਸਾਇਦ ਉਹੀ ਸਵਥਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਆਪਣੀ 

ਮੌਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਿੀ।  ਮੈਂ ਉੱਨਾਂਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਜਾੱ ਦੀ/ਪ ਸਤੈਨੀ ਘਰ ਦ ੇਿਰਾਂਡੇ ਵਿਾੱ ਚ ਵਮਰਤ ਬੈਿਾ ਿੇਵਖਆ। ਇਹ 

ਇਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਦ ਖਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਇਦ ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਦ ਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਦਾੱ ਸਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ, 

ਪਰ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ ਸੀ।  ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਖਿਕੀ ‘ਤ ੇਇਕ ਼ਿਵਹਰੀਲਾ ਕਬੋਰਾ ਸਾੱ ਪ ਆਇਆ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 

ਅਮਲਾ ਥਿੋਹਾ ਵਜਹਾ ਬਚ ਵਨਕਵਲਆ। 

  ਇਕ ਿਾਰ ਮੈਂਨੇ ਉਸ ਸ ਖਮ ਸਰੀਰ ਨ ੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਵਦੱਤੀ 

  ਉਹ ਵਕਸ ੇ ਵਰਸਤਦੇਾਰ ਦੀ ਜਿਹਾ ‘ਤੇ ਸਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸ ਖ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਿੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂਨੂੁੰ  ਵਮਵਲਆ, ਮੈਂ 

ਉਨਹ ਾਂਨੂੁੰ  ਰਾੱ ਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਿਾ ਵਦਾੱ ਤੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਬਲਵਡੁੰ ਿ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਚਲੀ ਿਈ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਈ।  ਉਨਹ ਾਂਦੀ ਵਦਾੱ ਖ 

ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋਿੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਾੱ ਿ ਰਹੀ ਸੀ।  ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਨਹੀਂ ਸਵਹ 

ਸਕਦਾ। 

  ਆਵਖਰ ਿਾਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸ ਖਮ ਸਰੀਰ ਨ ੁੰ  ਬਹ ਤ ਸਾਫ਼ ਦੇਵਖਆ 

  ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾੱ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਮ ਾੱ ਖ ਿੇਟ ਤੋਂ ਿਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਨਹ ਾਂਨੇ ਵਚਾੱ ਟੇ ਵਚਾੱ ਟੇ ਤੇ ਰੌਸਨ ਕਾੱ ਪਿੇ ਪਾਏ ਹੋਏ 

ਸਨ।  ਉਹ ਬਹ ਤ ਸਾਂਤ, ਹਸਦੀ, ਅਨੁੰ ਦਪੂਰਨ ਅਤ ੇਖ ਸੀ ਿਰੀ ਲਾੱ ਿ ਰਹੀ ਸੀ।  ਮੇਰਾ ਰੋਮ -2 ਉਸ ਨੂੁੰ  ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਵਖਵਿਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਪ ਾੱ ਵਛਆ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਾੱ ਥ ੇਵਿਆ ਸੀ।  ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਹਵਰਦ ਆਰ ਵਿਆ ਸੀ।  ਹਵਰਦ ਆਰ ਨੂੁੰ  ਰਾੱ ਬ ਦਾ 

ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਡਾ ਤੀਰਥ ਮੁੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਸਿ ਪਰਵਸਾੱ ਧ ਯੋਿਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਰਸੀਕੇਸ ਦ ੇ ਨੇਿ ੇ ਸਵਥਤ ਹੈ। ਉਹ 
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ਮ ਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਅੁੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤ ੇਮਨੂੈੁੰ  ਪ ਾੱ ਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਵਰਦ ਆਰ ਨਹੀਂ 

ਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸੀ।  ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਹਵਰਦ ਆਰ ਵਿਆ ਸੀ। 

  ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸ ਖਮ ਸਰੀਰ ਮੈਨ ੁੰ  ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਆਇਆ 

ਇਸ ਤੋਂ ਥਿੋੇ ਵਦਨਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਰੇੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਾਈਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਵਹਰਦੇ ਦੀ ਿਵਤ ਰ ਕਣ 

ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਿਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹ ਤ ਵਮਲਾਪਿੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸਨ।  ਡਰੀਮ ਵਿਵ਼ਿਟ ਵਿਾੱ ਚ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕ ਅਜੀਬ ਹਨੇਰੀ 

ਤੇ ਸਾਂਤ ਿ ਫਾ ਦ ੇਅੁੰ ਦਰ ਤ ਰਵਦਆਂ ਿੇਵਖਆ, ਵਜਥ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮ਼ਿਾਕ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਹਾੱ ਸਦ ੇਜਾ ਵਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ 

ਅਤੇ ਮੇਰੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਬਟੇੀ ਿੀ ਕ ਿ ਅਜੀਬ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਚੁੰ ਦਰਮਾ ਵਮਸਰਤ, ਅਤੇ ਅਨੁੰ ਦ ਿਾਲੀ ਜਿਹਾ ਦੀ ਪੌਿੀਆਂ ‘ਤ ੇ

ਚਿਹੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੀਛਾ ਕੀਤਾ। ਿ ਫਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਾੱ ਕ ਬਹ ਤ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਰਿ ਿਰਿੀ ਰੌਸਨੀ ਸੀ। ਚਾਚ ੇ

ਨੇ ਮੈਨੂੁੰ  ਮ ਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਤ ਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ।  ਮਰੇੀ ਧੀ ਉਸ ਨ਼ਿਰੀਏ ਤੋਂ 

ਬਹ ਤ ਪਰਿਾਵਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਚਾੱ ਲਣ ਦੀ ਵ਼ਿਾੱ ਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਼ਿਬਰਦਸਤੀ ਰੋਵਕਆ ਅਤ ੇਅਸੀਂ 

ਿ ਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਿਲੇ ਵਦਨ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬਾਲ -2 ਸਿਕ ਨੂੁੰ  ਛਾੱ ਡਣ ਤੋਂ ਿਾੱ ਜ ਿਈ।  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਿੇ ਮੇਰੇ 

ਪਵਰਿਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਮਨੂੈੁੰ  ਚੇਤਾਿਨੀ ਵਦਾੱ ਤੀ ਸੀ। 

  ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ਹਾਂ ਿੀ ਸ ਪ੍ਨੇ ਦੀਆਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ  ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਮੇਰੇ ਇਾੱਕ ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਾਨ ਪ ਾੱ ਤਰ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਵਿਾੱ ਚ ਇਕ ਮੁੰ ਦਰ ਦਾ ਸਾਧ ਆਪਣਾ ਅੁੰਤਮ ਸੁੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ -

2 ਆਉਂਦਾ ਸੀ।  ਪਿਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾੱ ਵਿਆ ਵਕ ਉਸ ਵਿਕਸ ੂਦੀ ਹਾੱ ਵਤਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਲਾਸ ਨਾਲੇ ਵਿਾੱ ਚ ਸ ਾੱ ਟ 

ਵਦਾੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਸਤਦੇਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸੂ ਦਾ ਪ ਤਲਾ ਫਵੂਕਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਿਕਸ ੂਨੇ ਸ ਪਨੇ ਵਿਾੱ ਚ ਆਉਣਾ ਬੁੰਦ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਪਵਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਮਨ ਵਿਾੱਚ ਵਿਸਿਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ 

ਆਪਣ ੇਉਪਰੋਕਤ ਖ ਦ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਨੂੁੰ  ਿੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਲੌਵਕਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਚ;  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ (ਖੇਚਰੀ ਮ ਦਰਾ) ਅਤ ੇ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਮਕ ਓਰਵਬਟ ਦਾ ਤ ਲਨਾਤਮਕ 

ਅਵਧਐਨ 

ਯੋਿਾ ਸੁੰ ਸਾਰ ਵਿਚ, ਅਕਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਯੋਿਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੀਿ ਦੇ ਵਸਰੇ ਨੂੁੰ  ਮੂੁੰ ਹ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਵਿਚ ਨਰਮ 

ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਚੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਾੱ ਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ -19) ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬੋਿ ਨੂੁੰ  

ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਾੱ ਜ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਵਹਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ 

ਕਰਾਂਿੇ। 

ਤਾਲ  ਨਾਲ ਜੀਭ ਨ ੁੰ  ਛ ਹਣ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਕਟ ਪ੍ ਰਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇੁੰ ਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਕਰਵਦਆਂ 2-3 ਸਾਲ ਲੁੰ ਘੇ, ਮਨੂੈੁੰ  ਇਸ ਦੀ 

ਮਹਾੱਤਤਾ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੀਿ ਉੱਪਰ ਿਾੱਲ ਮ ਿ ਿਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਰਮ ਤਾਲ  ਦੀ ਮਾਲਸ ਕੀਤੀ, ਮਨੂੈੁੰ  

ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਜਿੇਂ ਇਹ ਮਰੇੇ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਹੇਿਾਂ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਤਾਲ  ਵਤਲਕਿੀਂ ਨਰਮ ਚਟਾਈ ਿਾਂਿ ਮਵਹਸੂਸ 

ਹੋਈ, ਵਜਸ ਉੱਤੇ ਜੀਿ ਇਾੱਥੇ ਉਥੇ ਵਤਲਕਦੀ ਹੋਈ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸ ਹਾਿਣਾ ਮਨ ਹੋਇਆ। ਵਫਰ ਵਦਮਾਿ 

ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਜੀਿ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਤੋਂ ਿਲੇ ਤਾੱ ਕ ਹੇਿਾਂ ਆ ਿਈ। ਉਥੋਂ, ਅਨਾਹਤਾ ਚਾੱ ਕਰ, ਵਫਰ 

ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱਕਰ, ਅਤ ੇਅੁੰ ਤ ਵਿਾੱਚ ਸਿਾੱ ਧੀਸਥਨਾ ਚਕਰ-ਮ ਲਾਧਰ ਚਾੱ ਕਰ ਪਹ ੁੰ ਚੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ 

ਅਾੱ ਿੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਿਾੱਲ ਚਲੀ ਿਈ। ਇਹ ਵਫਰ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਹਕਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕ ੇ ਵਦਮਾਿ ਤਕ 

ਪਹ ੁੰ ਚ ਿਈ।  ਉੱਥੋਂ, ਦ ਬਾਰਾ ਜੀਿ ਦ ਆਰਾ ਹੇਿਾਂ ਆ ਿਈ।  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾੱ ਕਰ ਕਾੱ ਟਣੇ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤ।ੇ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਚ ਨ ੁੰ  ਚਾਲ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਵਹਸ ਸ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਦਮਾਿ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਵਦਮਾਿ ਦਾ ਬੋਿ (ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ) ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਾੱਚ ਦ ਆਰਾ ਹੇਿਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਬਹ ਤ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸਾਂਤ ਹੋ ਵਿਆ।  ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨ ਤਾੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਲਈ ਵਪਾੱ ਛ ੇਤੋਂ ਚਿਹ ਿਈ, ਮਨ ਵਫਰ ਿਾਰਾ ਹੋ ਵਿਆ, 

ਵਫਰ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਮ ਿ ਕ ੇਹੇਿਾਂ ਆ ਿਈ।  ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਘ ੁੰ ਮਣ ਲਾੱ ਿੀ। 

ਜੀਭ ਨ ੁੰ  ਖੇਚਰੀ ਮ ਦਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਮਕ ਓਰਵਬਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲ  ਨਾਲ ਛ ਵਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਚੋਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਾੱਚ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਸਰਫ ਸੂਖਮ ਕੋਸਵਮਕ ਓਰਵਬਟਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇ
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ਮਾਨਵਸਕ ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਯੋਿਾ ਦੇ ਖੇਚਰੀ ਪੋ਼ਿ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਾੱਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਣ ਿੇਰਿਾ 

ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ, ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਇਸਦ ੇਜੋਿ ‘ਤ ੇਕਾੱ ਵਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਜੀਿ ਇੁੰਨੀ ਲੁੰ ਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਉਹ ਿਾਪਸ ਮ ਿਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੱ ਕ  ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰੋੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਾੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲ ੂ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਯੋਿੀ ਹਮੇਸਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਅਨੁੰ ਦ ਵਿਚ ਖ ਸ ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸ ਪਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨ਼ਿਦੀਕੀ 

ਅਿਿਾਈ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਸਲੈੀ ਲਈ ਬਹ ਤ ਿਾੱ ਡਾ 

ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਮਕ ਓਰਰਵਬਟ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਿੱਖਰੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਸਾੱ ਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ 

ਯੋਿੀ ਵਿਾੱ ਚ ਕ ੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਦੀ ਸੀ। ਪਰਾਚੀਨ ਿਾਰਤ ਵਿਾੱ ਚ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸਾਂਤ ਅਤ ੇਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਿਨ ਸਲੈੀ ਹ ੁੰ ਦੀ 

ਸੀ।  ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯ ੂ ਿੀ ਵਿਸਿ ਵਿਚ ਸਿ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦੇ ਯੋਿੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਿਾਰ ਚੁੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਹਣ ਕਰਦੇ ਸੀ।  ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਿੋਾੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਚ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਮਨੂੈੁੰ  

ਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਅਾੱ ਜ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਹ ਣ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁੰ ਮਾਂ ਦਾ ਿਾਰ ਿਧ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਬਹ ਤ ਿਾਰ ਸਿੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆ ਂਅੁੰ ਤਿੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਫਰ ਮੈਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਾੱ ਚ 

ਚਾਲ ੂਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਇਹ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਿੇਿਾ ਲਿਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ 

ਵਪਾੱ ਛੇ ਿਾੱ ਲ ਦਾਖਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਵਪਛਲੇ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਚਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੁੰਤਿੀਆ ਂ

ਜਲਣ ਲਾੱ ਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਬਂਰੋਸੀਆ, ਅਵਮਰਤ, ਅਲੈਕਵਸਰ ਆਫ ਿੌਡ, ਲਿ ਪ੍ੋਸ਼ਨ, ਸੀਐਸਐਫ ਆਵਦ ਨਾਮ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹਏੋ 

ਹਨ 

  ਕ ਿ ਅਵਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਾੱ ਕ ਵਮਾੱ ਿਾ ਨਮਕੀਨ ਅਤ ੇਜੈਲੀ ਿਰਿਾ ਜੂਸ ਨਰਮ ਪੇਲੇਟ ਵਿਾੱ ਚੋਂ ਚਾੱ ਵਖਆ। ਉਹ ਖ ਸੀ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਿਾਰ ਵਿਾੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਦੈਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦ ੇਵਿਰ ੱ ਧ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ – ਤਣਾਅ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨ ੁੰ  ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮ ੱ ਖ ਕ ੁੰ ਜੀ; 

ਭੋਜਨ ਯੋਿ 

ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪਰਿਾਹ ਲਈ ਦ ੋਿਾੱ ਡ ੇਚਨੈਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਹੈ।  ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ 

ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦ ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁੰ ਘਦ ੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਅਤ ੇ ਸਮਵਮਤੀ ਿਾਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਿੁੰ ਡਦੀਆ ਂ

ਹੋਈਆ ਂਿੇਖੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਕ ਵਹਾੱ ਸਾ ਖਾੱ ਬਾ ਵਹਾੱ ਸਾ (ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਵਯਨ) ਹੈ, ਅਤ ੇਦੂਜਾ ਵਹਾੱ ਸਾ ਸਾੱ ਜਾ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਯਾਂਿ) 

ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਧਨਾਰੀਸਿਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਸਾਹਮਣ ੇਆਈ ਹੈ।  ਉਸ ਵਸਿ ਰਾੱਬ ਦਾ ਖਾੱ ਬਾ ਵਹਾੱ ਸਾ ਔਰਤ ਰੂਪ 

ਿਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾੱ ਜਾ ਵਹਾੱ ਸਾ ਨਰ ਰੂਪ ਹੈ।  ਦੋਿੇਂ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਾੱ ਟਦੇ ਹਨ।  ਦਿੋੇਂ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ 

ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ ਿੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਸ ਕਰਕੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਡਾ ਲੂਪ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੋੇਂ 

ਚੈਨਲ ਪੇਰੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਚਾੱ ਕਰ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ ਿ ੇਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਲੂਪ ਸਾਰੇ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਕਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲੂਪ ਵਿਾੱ ਚ ਤ ਰਦੀ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚਨੈਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੋਮ ਾੱ ਖ ਚਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੁੰਨ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 

ਵਿਾੱ ਚ ਫਲੈਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਹਿ ਯੋਿ ਅਤੇ ਤਾਓਿਾਦ ਵਿਾੱ ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਾੱਚ ਦਾੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਹਮਣੇ ਿੱਲ ਚੈਨਲ 

ਵਦਮਾਿ ਵਪ੍ਆਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਦਲ ਵਪ੍ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹ ੈ

ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿਲੇੇ ਵਦਲ ਨੂੁੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕਾੱ ਿੇ ਖਾਣ 

ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਿਾੱ ਧਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਦਮਾਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਲੁੰ ਘਦਾ ਹੈ।  ਸਕੂਲ ਦ ੇਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਨੂੈੁੰ  ਮੇਰੀ ਕਾਲਪਵਨਕ ਪਰੇਵਮਕਾ ਦਾ ਵਟਫਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੂੈੁੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਲਈ 

ਕਵਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਪਆਰ ਦੀ ਬਹ ਤ ਤੇ਼ਿ ਅਤੇ ਖ ਸੀ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਸੀ।  ਖ ਸੀ ਵਦਲ ਵਿਾੱਚ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਿੋ 

ਮਨ ਵਿਾੱਚ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਆਨਿਾਨਤਾ ਿੀ ਉਦੋਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਦਲ ਮਨ ਨਾਲ 

ਜ ਿਦਾ ਹੈ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਇਕਲੌਤ ੇਮਨ ਵਿਚ ਪਾਿਲਪਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਵਦਮਾਿ ਤੋਂ ਵਦਲ ਤਕ ਵਲਆਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬੇਸਕ ਇਹ ਵਦਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਵਦਲ ਤਕ ਬਰੋਬਰ ਤ ਰਦੀ ਰਹੇ।  ਇਸ ਨਾਲ, ਵਦਲ ਅਤ ੇ

ਵਦਮਾਿ ਜ ਿ ਜਾਂਦ ੇਹਨ।  ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਵਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਦੀ ਸ ੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਨਸਾ ਮਰੇੇ ਵਦਲ ਨੂੁੰ  ਲੈ ਵਿਆ”।  

ਿਾਿ ਇਹ ਬਹ ਤ ਅਨੁੰ ਦਪੂਰਣ ਸੀ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਭਜੋਨ ਨਾਲ ਮ ੁੰ ਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹ ੈ

ਇਸਦਾ ਵਸਾੱ ਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਵਟਵਫਨ ਦੀ ਸਚੋ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮੇਰੇ ਮੂੁੰ ਹ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।  

ਉਹ ਰਸ ਜਾਂ ਿੋਜਨ ਦ ੇਕਣ ਦਿੋੇਂ ਜਬਾਿ ੇਨੂੁੰ  ਜੋਿ ਕ ੇਇਕ ਕੁੰ ਡਕਟਰ ਸੁੰਯੋਜਕ-ਿਰੀਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਉਸ ਦ ੇ

਼ਿਰੀਏ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਵਦਲ ਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚਾਇਆ ਵਿਆ ਜੇਸ ਤੋਂ ਅਨੁੰ ਦ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਯਾ।  ਉੱਥੋਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ 

ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੂੈੁੰ  ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਸੁੰ ਤ ਸਟੀ ਦੀ ਿਾਿਨਾ ਵਦੁੰ ਦੀ ਸੀ।  ਇਸ ੇਲਈ ਇਹ ਵਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਿੀ ਵਿਚ ਵਹੁੰ ਮਤ ਜਾਂ ਿਟ੍ਸ ਹੈ।  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੁੰਤਿੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਿਟ ਹੈ।  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੁੰ ਹ ਨੂੁੰ  

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਰ ਕ ੇਮੈਂ ਵਦਮਾਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਸਿ ਤੋਂ ਮ਼ਿਬਤੂ ਜੋਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤ ੇਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਘ ਾੱ ਟ ਮਨੂੈੁੰ  ਅੁੰ ਵਮਰਤ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ ਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਕਸਰ ਦੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਾੱ ਛਾ ਰਾੱ ਖਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਸ ਲਈ 

ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਅਾੱ ਿੇ ਚਨੈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਾਧੀਸਥਾਨ ਚਾੱਕਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 

ਉੱਪਰ ਚਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਚਾੱ ਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਦ ੋਬਰਬੋਰ ਵਹਵਸਆ ਂਵਿਚ ਿੁੰਡਣ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਰਾੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚਨੈਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਸਾੱ ਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖ ਾੱ ਲਹ ਜਾਿੇ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ 

ਮੋਿਣ ਲਈ ਿੀ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾੱ ਕਰ ਮਲੋਤਸਰਿਾ ਨਾਲ ਿੀ ਜ ਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਹਾਜਤ ਦੀ ਸੁੰ ਿਦੇਨਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਿਵਧਸਥਾਨ ਚਾੱਕਰ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ 

ਆ ਕੇ ਮਲੂਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਦ ਆਲੇ, ਜੇ ਿਾਜਰਾ ਵਸਖਾ ਦਾ ਵਧਆਨ ਮਲੂਧਰਾ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇ, 

ਜੋ ਵਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੋੇਂ ਵਜਨਸੀ ਚਕਰਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਇਕਾੱ ਿੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਚੁੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਪਸ ਪਰਤ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਿੀ ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦੇਸ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਿਾਵਪਸ ਮ ਡਕਰ ਹੇਿਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸਵਹਸਰਸਾਰ ਤਾਂ ਮਲੇੂਦਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸੈਂਟਵਰੁੰਿ ਅਤ ੇ ਵਧਆਨ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੁੰ  ਤਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਦੇ ਸਵਹਸਰਤਰ ਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚਣਾ 

ਿਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰਿਰ ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾੱ ਕ ਦੀ ਨੋਕ, ਅਵਿਆ ਚਾੱਕਰ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦੇ 

ਲਮ੍ਪਬੇ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਖਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚੈਨਲ ਨੂੁੰ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਹੁੰ ਦ ੂ

ਧਰਮ ਵਿਚ, ਵਸਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਬੇ-ਸਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਵਸਆਂ ਦ ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁੰ ਬੇ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ / ਟਫਟ (ਵਸਖਾ) ਨੂੁੰ  

ਰਾੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਵਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨ ੁੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਵਕਆ ਹ ੈ
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ਮੈਨੂੁੰ  ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲਾ ਚੈਨਲ ਆਪਸੀ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ ਦਾ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਸੈੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ

ਸੈੈੱਲ ਤਾੱ ਕ ਆਪਸੀ ਛਤੂ ਨਾਲ ਪਹ ੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ।  ਿੈਸੇ ਿੀ, ਖਾਣੇ ਦ ੇਵਨਿਾਲੇ ਨੂੁੰ  ਵਨਿਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਸੂਧੀ 

ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਵਫਰ ਇਹ ਵਦਲ ਦੇ ਅਨਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤਾੱ ਕ 

ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਵਢਡ ਬਹ ਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਹੇਿਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੁੰ  ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਜਨਸੀ ਸਵਿਸਥਨ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। 

ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਾਲਾ ਚੈਨਲ 

ਸੈਕਸ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਮ਼ੇਿਦਾਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜਣਨ ਅੁੰਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਿਾੱ ਧ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਿੀ ਸਾੱ ਚ ਹੈ 

ਵਕ ਅਨੁੰ ਦ ਵਦਮਾਿ ਅਤ ੇਵਦਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਤਾੱ ਖੀ ਸਨਸਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਜਣਨ ਦੀਆ ਂ

ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਵਸਾੱ ਧੇ ਵਦਮਾਿ ਅਤ ੇਵਦਲ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਵਸਾੱ ਧਾ ਵਦਮਾਿ ਿਾੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤਦ ਇਹ ਜੀਿ 

ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਦਲ ਵਿਾੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਾੱਚ ਮ ਖ ਦੀ ਲਾਰ ਿਾੱ ਡੀ ਿੂਵਮਕਾ 

ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹ ਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਵਦਮਾਿ ਿੀ ਘਾੱ ਟ 

ਥਾੱ ਕਦਾ ਹੈ।  ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਜਣਨ ਅੁੰਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਿੇਜਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦ ਆਰਾ 

ਵਸਾੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਵਸਾੱ ਧੇ ਵਦਮਾਿ ਤ ੇਜਣਨ ਅੁੰਿਾਂ ਨਾਲ ਜ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਵਿਵਿਆਨ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ, ਹਰ 

ਚਾੱ ਕਰ ਿੀ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਦ ਆਰਾ ਵਦਮਾਿ ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਚੈਨਲ ਲ ਪ੍ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤ ਰਨਾ 

ਵਜਾੱ ਥੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕਈੋ ਿੌਵਤਕ ਚਵੈਨਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਨਸਨੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੁੰ ਘਦੀ ਹੈ।  ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ, ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਸੈੈੱਲ ਤੋਂ ਸੈਲ 

ਦੇਸੁੰ ਪਰਕ ਦ ਆਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਵਖਆਲ ਵਿਚ ਰੀਿਹ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਿੀ ਸ ਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਵਹਸਾਸ ਦ ੇ

ਤ਼ਿ ਰਬ ੇਦ ਆਰਾ ਉੱਪਰ ਿਾੱਲ ਿਾੱ ਧਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਵਿਚ ਘ ੁੰ ਮਣ ਲਾੱ ਿਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਚੈਨਲ 

ਲੂਪ ਤਾਓ਼ਿਮ ਦ ੇਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਮਕ ਓਰਵਬਟ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਵਿਾੱ ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਚੈਨਲ ਲ ਪ੍ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ੍ ਹ ੋਵਿਆ, ਪ੍ਰ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਭਆਸ ਦ ਆਰਾ ਦ ਬਾਰਾ ਜਾਵਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨ ਿਿ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਜਸਦੀ ਉਸਨੂੁੰ  ਪਦਾਰਥਕ ਬਣਨ ਲਈ ਼ਿਰੂਰਤ ਸੀ।  

ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਨ਼ਿਰ ਅੁੰਦਾ਼ਿ ਕਰਨ ਲਾੱ ਿਾ।  ਇਹ ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਚਨੈਲ ਪਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਸੂਖਮ 
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ਸੁੰ ਿੇਦਨਾਿਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ ਸਾਮਲ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਨੈਲ ਲੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਵਿਆ।  ਹਾਲਾਂਵਕ ਚੁੰ ਿੀ ਿਾੱਲ ਇਹ ਹੈ 

ਵਕ ਇਸ ਚਨੈਲ ਲੂਪ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਦ ੇਲਿਾਤਾਰ ਅਵਿਆਸ ਦ ਆਰਾ ਦ ਬਾਰਾ ਜਾਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਲਟੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤਾਲ  ਨ ੁੰ  ਛ ਹਣ ‘ਤੇ, ਕੁੰ ਮ ਦ ੇਭਾਰ ਨਾਲ ਿਵਧਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤ ਰੁੰ ਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮੈਂ ਇਹ ਵਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਿੀ ਦਾੱ ਵਸਆ ਸੀ।  ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੁੰ  ਕਈ ਿਾਰ ਅ਼ਿਮਾ ਚ ਾੱ ਕਾ ਹਾਂ। ਹ ਣ ਮੈਂ ਇਸਦ ੇਲਈ ਸਹੀ 

ਰਸਤਾ ਵਦਖਾਿਾਂਿਾ।  ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੀਿ ਦੀ ਵਟਪ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਨੂੁੰ  ਵਜੁੰ ਨਾ ਸੁੰ ਿਿ ਹੋ ਸਕੇ ਫਲੈਟ ਅਤ ੇਤੁੰ ਿ 

ਬਣਾਉ।  ਬੇਸਕ ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਮਿੋਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।  ਇਕ ਬਹ ਤ ਚੁੰ ਿਾ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਬੁੰ ਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿਾਿੇਂ ਥੋਿੀ ਵਜਹੀ ਉਲਟ ਜੀਿ ਦਾ ਵਟਪ ਦੁੰ ਦਾਂ ਦ ੇਵਪਾੱ ਛ ੇਤ ਰੁੰ ਤ ਛੂੁੰ ਹਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਉਲਟਾ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇੇੰਟ ਪਰਣਾਲੀ 

ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੇਿਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇੇੰਟ ਪਰਣਾਲੀ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਿੁੰ ਡ ੇ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਿਰਮ ਦ ਾੱ ਧ ਦ ੇਿਲਾਸ ਨੂੁੰ  ਘ ਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਿੁੰ ਡ ੇਪਾਣੀ ਨੂੁੰ  ਉਲਟ ਵਦਸਾ ਵਿਚ 

ਘ ੁੰ ਮਾਉਣਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਦ ਾੱ ਧ ਤ ਰੁੰਤ ਹੀ ਿੁੰ ਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਦ ਾੱ ਧ ਦੀ ਿਰਮੀ ਤ ਰੁੰ ਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਲਾੱ ਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਜੀਿ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ  ਵਦਮਾਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫਲੈ ਵਿਆ ਹੈ।  ਇਕ ਿਾਰ ਮੈਨੂੁੰ  ਿ ਾੱ ਸਾ ਆ ਵਰਹਾ 

ਸੀ।  ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਤਾਲੂ ਤੇ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ।  ਮੇਰਾ ਵਦਮਾਿ ਤ ਰੁੰਤ ਸਾਂਤ ਹੋ ਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵਦਲ 

ਦੇ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਆ ਿਈ ਅਤੇ ਦੋਿੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈ ਿਈ।  ਮਰੇੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਚਾਅ ਪਾੱ ਖ ਦੀ ਲਿਾਈ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸਨ, 

ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਂਤ ਸੀ ਅਤ ੇਲਿਨਾ ਸ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਸਾੱ ਚ ੇਯੋਿੀ ਅਤੇ ਕ ੁੰ ਫੂ / ਕ ੁੰ ਿ 

ਫੂ ਵਿਦਿਾਨ ਰਵਖਆਤਮਕ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਮਲਾਿਰ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੇ।  ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਮ ਬਰਾਂਵਚੁੰ ਿ ਿਰਿੀ ਬਰਾਂਵਚੁੰ ਿ ਚਨੈਲ ਪਰਣਾਲੀ 

ਸਾਹਮਣੇ/ਅਾੱ ਿੇ ਿਾਲੇ ਚਨੈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਾੱਚ ਫਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਵਕ ਜੀਿ ਦ ਆਰਾ 

ਵਦਮਾਿ ਿਲੇ ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ, ਿਲੇ ਵਿਾੱਚ ਤੁੰਿੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਿੀ।  ਵਦਮਾਿ ਦਾ ਬਿੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, 

ਿਲੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ, ਵਿਸ ਧੀ ਚਾੱ ਕਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਕਿੋਰਤਾ ਿਧੇਰੇ ਿਧਦੀ ਹੈ।  ਥਿੋਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਿਾਰ ਵਦਲ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ 

ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਿੇਿਾ।  ਥੋਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਪਾੱਸਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ 

ਦੀ ਲਵਹਰ ਵਦਮਾਿ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਆ ਿਈ ਅਤੇ ਨਾਿੀ ਵਿਾੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਈ।  ਇਸਦ ੇਨਾਲ, ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹ ੋ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਿ ਾੱ ਸ ੇਿਰਿੇ ਮਨ ਦ ੇਵਿਕਾਰ ਿੀ ਸਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮਨ ਦ ੇਿਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ।  ਬਲਾੱ ਡ 

ਪਰੈਸਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਘਾੱ ਟ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਨਾਿੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤੇ ਅਨੁੰ ਦ ਨਾਲ ਚਮਕਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ੇ

ਲਈ ਨਾਿੀ ਨੂੁੰ  ਵਸੁੰ ਕ ਜਾਂ ਸਮ ੁੰ ਦਰ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਮਨ ਾੱ ਖ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਾਰ ਨੂੁੰ  ਜ਼ਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 
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ਜੀਿ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਕੇ ਇਕ ਪਤਲੀ ਨਸ ਥਾੱ ਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਨੂੁੰ  coveringੋਾੱਕਣ ਅਤੇ ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਤੋਂ ਸ ਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਿ ਦੇ ਅਿਲੇ ਵਹਾੱ ਸੇ ਨੂੁੰ  coveringੋਾੱਕਣ ਦੀ 

ਇਕ ਪਤਲੀ ਵਜਹੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਮ ਤਾਲ ੂਦ ਆਰਾ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਿ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਾਿਨਾਿਾਂ ਜਾਂ 

ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਬੋਿ ਨੂੁੰ  ਥਾੱ ਲੇ ਵਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਮਕ ਓਰਵਬਟ ਵਿਚ, ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਵਸਾੱ ਧੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ 

ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਜਾਂ ਬੋਿ ਨੂੁੰ  ਨਬ਼ਿ ਦੇ ਚਨੈਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰਵਦਆਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ 

ਿੋਜਨ ਦ ੇਬਿੈਰ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤਾੱ ਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿੈਸ ੇਿੀ, ਜੇ ਇਕ ੋਸਮੇਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦ ੋ

ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਦ ਬਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜਾਵਣਆ-ਪਛਾਵਣਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਕ ੋ

ਸਮੇਂ 5 ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ ਖਾਸਕਰ ਵਿਆਹ ਆਵਦ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਜਸਨਾਂ ਵਿਚ ਵਜਥੇ ਸ ਆਦੀ ਅਤੇ ਚੁੰ ਿੀ 

ਤਰਹਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਿੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਵਫਰ ਉਹ ਵਬਨਾਂ ਕ ਿ ਖਾਏ 5 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿਾੱ ਚ ਸੌਂਦਾ ਰਵਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਬਹ ਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।  ਉਹ ਬਹ ਤ ਹਾੱ ਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਰਾਂ ਖ ਾੱ ਲ ਕੇ ਹਾੱ ਸਦਾ ਸੀ। ਇਸਦ ੇ

ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਂਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਿੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਸੀ।  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜੇ ਕਈੋ 

ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਕੁੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਤੁੰ ਨ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਿਾਰੀ ਿੋਜਨ ਦ ੇਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਿੋਜਨ 

ਨਾ ਵਸਰਫ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪੌਸਵਟਕ ਤਾੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਮਨ ਦੇ ਿਾਰ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ 

ਅਨੁੰ ਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲਾਿ ਲਈ, ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਮ ੇ ਨਾਿਲ ਕੋਰੋਨਾ (ਕਵੋਿਡ -19) ਿਾਇਰਸ 

ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਉਲੁੰ ਘਣਾ ਕਰਵਦਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਿਾੱ ਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਿ ਾੱ ਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।  ਿੈਸ ੇਿੀ, ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆ ਂ

ਵਿਚ, ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਮ ਫਤ ਿੋਜਨ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ।  ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਰਫ ਿੋਜਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹ ੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਾ 

ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤਾੱ ਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੋਿਾਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਿਵਹ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਵਸਾੱ ਖਣ ਦ ੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਓ਼ਿਮ ਵਿਾੱਚ ਏਨਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਿਾੱਚ ਉੱਪਰ ਿਾੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਇਕ ਿਾਰ 

ਤਾਂਤਵਰਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਨੂੁੰ  ਸਾਹਮਣ ੇ ਿਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਲੁੰ ਘਵਦਆਂ ਮਵਹਸਸੂ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਇਕ 

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸਪਾੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ।  ਵਜਨਸੀ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਵਦਮਾਿ ਤਾੱ ਕ 

ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਲਈ ਲਿਿਿ 5-10 ਸਵਕੁੰ ਟ ਲਾੱ ਿ ਿਏ।  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਨਸਨੀ ਇਕ ਲਵਹਰ ਿਾਂਿ ਉੱਿ ਿਈ।  ਵਜਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 
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ਲੁੰ ਘੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੁੰ  ਖ ਸ ਕੀਤਾ।  ਨੀਿਾਂ ਖੇਤਰ ਸ ੁੰ ਿਿਦਾ ਵਰਹਾ।  ਿਾਿ ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 

ਉੱਿੀ, ਉਹ ਿਾੱਟ ਤੋਂ ਸ ੁੰ ਿਿੇ।  ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਸਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ। 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਿ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤ ੇਮਜਬੂਤ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿਾਿਨਾ ਉਦੋਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਹਮਣ ੇਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਆਉਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤ ੇ ਮ ਾੱ ਲਾਧਰ ਚਕਰ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਪਛਲੇ ਚੈਨਲ ਦ ਆਰਾ ਿਾਪਸ ਉਪਰ ਚਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਦਮਾਿ ਤਾੱ ਕ 

ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਚਮਿੀ ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਵਖਾੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਾੱ ਖਾਂ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣ ਤਾੱ ਕ ਜਕਿ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਵਦਮਾਿ ਲਈ ਕੁੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੁੰ ਦਰ ਘ ੁੰ ਮਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਹਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਵਸੁੰ ਿ ਪਰਿਾਹ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਵਖਾੱ ਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੇਿ ਲਹੂ ਿ ਾੱ ਸੇ ਨਾਲ ਿਿਦਾ ਹੈ।  ਤਦ ਉਹ ਵਦਮਾਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੁੰ  ਜੀਿ ਦੇ ਪ ਲ ਦ ਆਰਾ ਬਾਹਰ 

ਕਾੱ ਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹੇਿਾਂ ਆਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਫਰ ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਫਰ ਅਧਾਰ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ 

ਉੱਪਰ ਿਾੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਨਸਨੀ ਰੀਿਹ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਉਥੇ ਉਿਰਦੇ ਹ ਾੱ ਡ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਸੇਸਨਾਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦ ਆਰਾ 

ਵਦਮਾਗ ਵਿਚ ਪਹ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਿੈਸੇ ਿੀ ਸਾੱ ਪ ਅਤ ੇਜੀਿ ਦੇ ਵਿਾੱ ਚ ਿਵਹਰਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਵਫਰ ਉਹੀ ਪਲ ਉਹ ਜੀਿ ਰਾਹੀਂ 

ਵਦਮਾਿ ਤੋਂ ਹੇਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਹੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਵਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਲਈ ਬੱਵਚਆਂ ਦ ਆਰਾ ਅੁੰ ਿ ਠੇ ਨ ੁੰ ਚ ਸਣਾ- ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਧਆਤਮਕ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ 

ਦੋਸਤੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੈਂ ਵਪਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀ ਦਾੱ ਵਸਆ ਹੈ, ਮੂੁੰ ਹ (ਓਰਲ ਿ ਫਾ) ਇਾੱ ਕ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਾੱ ਚ ਿਾਂਿ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ 

ਹੈ।  ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਓਰਲ ਕੇੋ ੇਵਿਟੀ ਦੀ ਛਾੱ ਤ ਇਸ ਦ ੇਫਰਸ ਦੇ ਵਸਾੱ ਧੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਿਾੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਿਾੱਚ ਚਾਲ ੂਹੋੋੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੋਜਨ ਲੈਂਦ ੇਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੂੁੰ ਹ ਿੋਜਨ ਨਾਲ ਿਵਰਆ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ  ਦਹੋਾਂ ਸਤਹਾਂ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਸੁੰ ਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, 

ਜਦੋਂ ਮੂੁੰ ਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹ ਤ ਿਧੀਆ ਸੁੰ ਪਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਪੀਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹ ਤ ਰਾਹਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।  ਚ ੁੰ ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ, ਇਹੀ ਕ ਿ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੂੁੰ ਹ ਦੀ ਥ ਾੱ ਕ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ 

ਹੈ।  ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਿੀ ਨੇ ਤਾਲ ੂਨਾਲ ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ।  ਇਕਾੱ ਿੇ ਵਮਲ 

ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਜੋਵਿਆ। 

ਬੱਚੇ ਕ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਮਹਾਨ ਯੋਿੀ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ 

ਮੈਂ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਵਲਵਖਆ ਸੀ। ਯੋਿਾ ਬਾੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸ ਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾੱ ਵਚਆਂ ਤੋਂ ਯੋਿਾ ਵਸਾੱ ਵਖਆ।  ਉੱਨਾਂੋਂ ਯੋਿੀਆ ਂ

ਦੀਆਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾੱ ਚੇ ਸਨ। ਸ ਕਦੇਿ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਅਵਜਹੇ ਯੋਿੀ 

ਬਾੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਯੋਿਾ ਸਕਤੀ ਉਤੇ  ਲੋਕ ਅਾੱ ਜ ਤਾੱ ਕ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਦਰਅਸਲ, ਬਾੱਚ ੇਦ ੇ

ਯੋਿਾ ਦੀ ਬ ਵਨਆਦ ਿਰਿ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਦਾ ਰ ਝਾਨ ਕ ਦਰਤੀ ਹੈ 

ਬਾੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਿਰਿ ਵਿਾੱਚ ਆਪਣਾ ਅੁੰ ਿੂਿਾ ਚੂਸਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਪਾੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਰਿ ਵਿਚ ਬਹ ਤ 

ਮ ਸੀਬਤ ਹੈ।  ਇਾੱਕ ਛਟੋੀ ਵਜਹੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਾੱ ਚ ਉਲਿੇ ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ 

ਲਿਾਤਾਰ ਿ ਾੱ ਸੇ, ਡਰ, ਉਦਾਸੀ ਆਵਦ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਅੁੰ ਿੂਿਾ 

ਚੂਸਦੇ ਹਨ।  ਅੁੰ ਿੂਿਾ ਮੂੁੰ ਹ ਦੀਆ ਂਦੋ ਸਤਹਾਂ ਨੂੁੰ  ਜੋਿਦਾ ਹੈ। ਇਕਾੱ ਿੇ ਵਮਲ ਕੇ, ਥ ਾੱ ਕ ਿੀ ਇਹ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਰ ਿਾਨ 

ਬਾੱ ਵਚਆਂ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਿੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂੁੰ ਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੁੰ  ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੁੰ  ਯੋਿਾ ਵਸਖਾਉਣ ਦ ਆਰਾ ਵਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਨਾ ਵਕ ਿਾੱ ਡ ੇਬਾੱ ਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਡਾਂਟ ਕ।ੇ 

ਜਦੋਂ ਏਨੇਰਵਜ ਸਵਿਚ ਚਾਲ  ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨ ੁੰ  ਵਕਿੇਂ ਲਾਭ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਮੂੁੰ ਹ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਵਿਚ ਚਾਲ ੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਨ ਦਾ ਿਾਰ ਹੇਿਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਿਾਰ 

ਉਤਰ ਵਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਹੁੰ ਦ ੇਵਕ ਿਾਰ ਚਿਹ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਾਿ ਨੂੁੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਮਨ ਵਿਾੱਚ ਅਦਿਤੈ / ਿੈਰ ਦਿਤੈ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਮਨ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 

ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਵਿਚ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਯੋਿੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਨਾਿੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦ ੇਜਬਰੀ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਤ ਲਨਾ ਵਿਚ ਿਧੇਰੇ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਿ ੱ ਸੇ ਨ ੁੰ  ਵਕਿੇਂ ਵਨਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿ ਾੱ ਸੇ ਨੂੁੰ  ਵਨਿਲ ਵਲਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਘ ਾੱ ਟ ਵਦਾੱ ਤਾ।  ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿ ਾੱ ਸੇ ਦੌਰਾਨ 

ਕ ਿ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਵਦਮਾਿ ਦਾ ਬੋਿ ਥ ਾੱ ਕ ਦ ੇਨਾਲ ਿਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਿਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਸ ੇਿੀ, ਿ ਾੱ ਸ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੁੰਦ ਿੀ  ਿੀਨਾੱ ਚਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿ ਾੱ ਸ ੇ ‘ਤ ੇਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੁੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਲਿ ਸਕਣ। ਕਈ ਲਿਾਈ ਤੋਂ 

ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੂੁੰ ਹ ਦੀਆ ਂਦਿੋੇਂ ਸਤਹਾਂ ਜੀਿ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਬੁੰ ਨਹ ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਿੇ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਚ ੱ ਪ੍ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਚਾਲ  ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ    

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿਚ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਿੀ ਚ ਾੱ ਪ ਧਰਮ ਦੇ ਵਪਾੱ ਛੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚ ਾੱ ਪ ਰਵਹਣ ਿਲੇੇ ਦੁੰ ਦ ਵਦਰਿਤਾ ਨਾਲ ਇਕਾੱ ਿੇ ਬੁੰ ਦ 

ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੂੁੰ ਹ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਈੋ ਪਾਿਾ/ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ।  ਬਲੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਿਾ ਿਾੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਵਦਮਾਿ ਦਾ 

ਿਾਰ ਹੇਿਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤ ੇਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ ਦ ਆਪਣ ੇਸਿੈ-ਬੋਧ / ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਿਣ 

ਿਾਲੀ ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਨੂੁੰ  ਚ ਾੱ ਪ ਰਵਹ ਕ ੇਦ ਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਮੈਂ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਬਲੋ ਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਾੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਜੀਿ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੁੰ ਦਾਂ ਦ ੇਵਪਾੱ ਛੇ ਤਾਲੂ ਨੂੁੰ  ਛੂਹ ਕੇ ਇਾੱ ਕ ਿਧੀਆ ਸੁੰਬੁੰ ਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕਦੌਨ/ਤਾਲਾਬੁੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ ਮ ਬੱਵਚਆਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ੈਦਲ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ ਿੇਖਣਾ ਬਹ ਤ ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ 

ਹੈ। 
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ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਜ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ 

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਰ ਾੱ ਿੀ ਹੋਈ ਜੀਿਨ ਸੈਲੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਿਆਸ ਵਿਾੱਚ ਰ ਕਾਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਵਜਹਾ 

ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। ਕੁੰ ਮ ਵਿਚ ਰ ਾੱ ਿੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਬਹ ਤ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਉਿਦੀ ਹੈ। ਯੋਿ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਿੀ 

ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਮ ਅਤੇ ਯੋਿਾ ਦਿੋੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। 3 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਵਲੁੰ ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਮੂਲਧਰਾ ਤੋਂ ਵਦਮਾਿ ਤਾੱ ਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਿਈ। ਿਾਰੀ ਿਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਇੁੰਨਾ ਦਿੌ ਸਵਕਆ, 

ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਾ ਅਵਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾੱ ਟ ਸਨ। 

ਮੇਰਾ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਵਲੁੰ ਿ ਯੋਿਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 

ਇਸ ਹਫਤੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਕਰਕ ੇਅਧੂਰੀ ਤਾਲਾਬੁੰਦੀ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤ ੇਆਪਣ ੇਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ 

ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਇਕ ਵਦਨ ਵਿਾੱਚ ਕ ਲ 20 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਵਹਲਾਂ ਵਦਨ, ਮੈਂ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 

ਚਕਰ / ਮ ਲਾਧਰ ਬਹ ਤ ਮ਼ਿਬਤੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਿਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਉਹੀ ਸੀ ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀਰਜ ਧਾਰਨ 

ਨਾਲ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੇਂ ਸੀ ਵਜਿੇਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾਧਾਰ ਚਾੱਕਰ ‘ਤ ੇਵਕਸ ੇਨੇ ਸਾਹਮਣ ੇਤੋਂ ਇਕ ਚਮਿ ੇਦੀ ਵਤਖੀ ਜ ਾੱ ਤੀ 

ਨਾਲ ਡੂੁੰ ਘੀ ਲਾੱ ਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤ ੇਵਫਰ ਮੈਨੂੁੰ  ਵਮਾੱ ਿੀ ਅਤ ੇਿਵਹਰੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਜਸ ਨੇ ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੂੈੁੰ  ਥਿੋਾ 

ਵਜਹਾ ਬਚੇੈਨ ਕਰ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਯੋਿਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਵਫਰ ਿਧ ਿਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁੰ ਿੇਦਨਾ ਨੂੁੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਪਾੱ ਛ ੇਤ ੇਉਪਰ 

ਧਾੱਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਦ ੇਸੇਸਨਾਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਉਪਰ 

ਿਲ ਫੈਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਿਰਣਨ ਇਾੱ ਕ “ਪ ਰਾਣ ੇ ਪਰਿਾਹ/ਪਰਾਣ-ਉਿਾਣ” ਨਾਮ ਿਾਲੀ ਅਤ ੇ

“ਸੇਸਨਾਿ” ਿਾਲੀ ਇਾੱ ਕ ਪ ਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿਾੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਦ ਿਰਿੀ ਸਨਸਨੀ ਚਿਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਦ ਵਪਾੱਿ ਵਿਚ 

ਕਿਿਾੱਲ ਿਰਿਾ ਵਮਾੱ ਿਾ ਦਰਦ ਹ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤਸਿੀਰ ਿੀ ਉਥੇ ਵਦਖਾਈ ਵਦਾੱ ਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਵਦਨ ਚਲਦਾ 

ਵਰਹਾ। ਤੀਜੇ ਵਦਨ, ਉਸ ਸਨਸਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੀਅਰ ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਟਾੱ ਕਰ ਮਾਰ ਵਦਾੱ ਤੀ। ਇੁੰ ਿ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕਸ ੇਨੇ 

ਮੇਰੀ ਵਪਾੱ ਿ ਦੇ ਅਨਾਹਤ ਚਾੱਕਰ ਨੂੁੰ  ਚਮਿੇ ਦੀ ਨ ਕੀਲੀ ਜ ਾੱ ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਵਰਆ ਹੋਿੇ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਮਾੱ ਿੀ ਅਤ ੇਡੂੁੰ ਘੀ 

ਪੀਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ, ਮੂਲਾਧਾਰਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤ ੇਸਨਸਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ। ਸਨਸਨੀ ਨੇ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਚ ਪਚਾਪ 

ਲੁੰ ਘ ਵਦਾੱ ਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਨੂੁੰ  ਰੋਵਕਆ (ਬ੍ਲੋਕ) ਨਹੀਂ ਵਿਆ ਸੀ। ਜੇਿਾ ਚਾੱ ਕਰ ਕਾੱ ਵਟਆ ਜਾਂ 

ਅਨ੍ਬਬ੍ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਮਾੱ ਿੀ ਦਰਦ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਾੱ ਕ ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਿਰਦਨ ਵਿਾੱ ਚੋਂ ਚਿਹਨ 

ਲਾੱ ਿੀ। ਵਫਰ ਮੈਂ ਿਰਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਵਿਸੂਧੀ ਚਾੱ ਕਰ) ਵਿਚ ਵਮਾੱ ਿੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਿੋਰਤਾ ਨੂੁੰ  ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕਰ 

ਵਦਾੱ ਤਾ। ਉਸੇ ਵਦਨ, ਮੇਰੇ ਮੂਲਧਰਾ ਨੂੁੰ  ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸਨਸਨੀ ਵਮਲੀ। ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿਹ ਿਈ, 
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ਵਕਉਂਵਕ ਵਪਛਲੇ ਚਾੱ ਕਰ ਦ ਆਰਾ ਅਧਾਰ ਚਾੱ ਕਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਰਦਨ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਨੂੁੰ  ਵਮਲੀ 

ਅਤੇ ਇਸਨੂੁੰ  ਹੋਰ ਮ਼ਿਬਤੂ ਬਣਾਇਆ। ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਿਾਇਬ ਹੋ ਿਈ। ਅਿਲੇ ਵਦਨ, ਿਰਦਨ ਤੋਂ ਇਹ 

ਸਨਸਨੀ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਪਹ ੁੰ ਚਣੀ ਸ ਰੂ ਹੋ ਿਈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਸਰ ਹਲਕਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਯਾ ਪਰ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਏਨਰਜੀ ਦੇ ਿਾਧੇ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਰੀ। ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਮੈਂ ਕ ਰਸੀ ਤ ੇਬੈਿਾ ਸੀ, ਅਤ ੇਮੈਨੂੁੰ  ਇਾੱ ਕ 4-5 ਵਮੁੰ ਟ ਦੀ ਿਪਕੀ ਲਾੱ ਿੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਵਿਆ, ਊਰਜਾ 

ਦੀ ਲਵਹਰ ਪੂਰੇ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਪੂੁੰ ਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਿਾਰੀ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਿਾਲਾ ਸੀ। ਇੁੰ ਿ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਵਿਾੱਚ ਮਧੂ 

ਮਾੱ ਖੀਆਂ ਦ ੇਿ ੁੰ ਡ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਨੁੰ ਦ ਿੀ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਾਿਨਾ ਨੂੁੰ  ਕੁੰ ਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, 

ਮੈਂ ਜੀਿ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੁੰ  ਤਾਲ ੂਨਾਲ ਛੂਹ ਵਲਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤ ਰੁੰਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀ ਦੀ ਲਵਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 

ਹੇਿਾਂ ਆ ਿਈ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਆ ਿਈ। ਵਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਂਤ ਹੋ ਵਿਆ, 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਦਲ ਵਿਚ ਼ੋਿਰ ਨਾਲ ਪਰਿਟ ਹੋਈ, ਅਤ ੇਵਦਲ ਖ ਸੀ ਨਾਲ ਿਰ ਵਿਆ। ਵਦਮਾਿ 

ਵਿਚ ਇਕਾੱਲੀ ਊਰਜਾ ਸੀ; ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਸਰਫ ਵਦਲ ਵਿਚ ਪਰਿਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਕ ਵਪਆਰ ਵਦਲ ਵਿਚ 

ਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਵਰਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਸਰੀਰ ਵਿਵਿਆਨ ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ 

ਿਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਪਰਿਾਹ ਇਕ ਯੋਿੀ ਦ ੇਜੀਿਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਤਾਂ 

ਹੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦ ੇਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅਨ ਕਲੂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਚਾੱ ਕਰ ਰ ਿੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦ।ੇ ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਿਾਧਾ ਮੇਰੇ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਵਡਿਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਡੂੁੰ ਘੀ ਯਾਦ 

ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਲਈ ਅਨ ਕੂਲ ਸਵਥਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਦਮਾਿ ਵਿਚ ਪਰਾਣ ਦਾ 

ਿਾਧਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਿੀ ਪਰਾਣ ਦਾ ਿਾਧਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ 

ਿਾਿ ਹੈ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਡੂੁੰ ਘੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਾਣ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਲਵਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਇਸ ਿਾਧੇ 

ਨਾਲ ਖ ਦ ਜ ਿੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਪਰਾਣ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਹਾਨ ਲਵਹਰ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਥਤੀ 

ਵਿਾੱ ਚ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਅਕਸਰ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਿਿ 3 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਪਰੀ ਸੀ, 

ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤ ੇਦਾੱ ਵਸਆ ਹ।ੈ 

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਵਲੁੰ ਿ ਯੋਿਾ ਡਾਇਆਫਰਾਿਮੈਵਟਕ ਸਾਹ ਨ ੁੰ  ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਵਖਆਲ ਹੈ ਵਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਢਡ ਨਾਲ ਡੂੁੰ ਘੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮ ਲਾਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਬਹ ਤ ਪਰੇਸਾਨ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਵਿਚ, ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਜਾਂ ਰੀਢ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਦਾ ਆਸਣ ਜਾਂ ਪੋਸਚਰ ਇਸ ਦੀ ਕ ਦਰਤੀ ਅਿਸਥਾ 

ਵਿਚ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ ਲਾਧਰਾ ਚਾੱ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸੀਟ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦ ਆਰਾ ਿੀ ਉਤੇਵਜਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕਾੱ ਿੇ, ਮੇਰੀ ਵਪਾੱ ਿ 
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ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੇਸਨਾਿ ਦ ੇਵਸਮਰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂਲਧਰਾ ਨੂੁੰ  ਿਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਵਦਾੱ ਤੀ। ਇਸਦ ੇ

ਨਾਲ, ਅਧਾਰ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਾੱ ਚ ਿੀਰਜ ਸਕਤੀ ਇਕਾੱ ਿੀ ਹੋਣ ਲਾੱ ਿੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਛਿੇ ਿਹਾਅ ਜਾਂ ਬਕੈਿਾਰਡ ਫਲੋ ਨੂੁੰ  ਿੀ ਸ ਰੂ 

ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਬੇਸ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਇਕਾੱਿੀ ਊਰਜਾ ਵਪਛਲੇ ਚੈਨਲ ਦ ਆਰਾ ਚਿਹ ਿਈ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਉਹੀ ਸੀ 

ਜੋ ਵਜਨਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਾੱ ਿੇ, ਇਹ ਵਜਨਸੀ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਾਂ ਲਈ ਿੀ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਕੁੰ ਮ ਵਿਾੱਚ ਸਰਿਰਮ ਲੋਕ ਵਜਨਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਿੀ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਮੈਂ ਮੂੁੰ ਹ ਅਤ ੇਜੀਿ ਨੂੁੰ  

ਕਾੱ ਸ ਕੇ ਬੁੰ ਦ ਰਾੱ ਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੀਿ ਦੀ ਬਹ ਤੀ ਸਤਹ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਕਾੱ ਸ ਕੇ ਵਚਪਕਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀਿ ਨੂੁੰ  ਇਕ ਖੁੰ ਿੇ ਦੇ ਵਸਖਰ 

ਦੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਚੋਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਦਮਾਿ ਨੂੁੰ  ਅਿਲੇ ਖੁੰ ਿ ੇਜਾਂ ਊਰਜਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੋਿਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਕਵਲੁੰ ਿ 

ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਨ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਹੇਿਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਜਹਿੇ ਸਰੀਰ ਨੂੁੰ  ਊਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੁੰ  ਸਾਂਤ ਿੀ ਰਾੱ ਵਖਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਥਕਾਿਟ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹਣੋ ਵਦਤੀ। 

ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਮਰੇੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਊਰਜਾ ਮਨੀਪ੍ ਰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਿਾਪ੍ਸ ਆਈ 

ਅਿਲੇ ਵਦਨ ਮੇਰਾ ਡੂੁੰ ਘਾ ਅਤ ੇਵਮਾੱ ਿਾ ਦਰਦ ਵਪਛਲੇ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱਕਰ ਤ ੇਆਇਆ। ਸੁੰ ਿਾਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣ ੇਿਾਲੇ 

ਅਨਾਹਤ ਚਾੱ ਕਰ ਤੋਂ ਅਾੱ ਿੇ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਿਾੱ ਲ ਆ ਵਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਪਛਲੇ ਮਨੀਪ ਰ ਚਾੱ ਕਰ ਵਿਚ ਆ ਿਈ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਮਾੱ ਿੇ ਦਰਦ ਨੂੁੰ  ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਏਨਰਜੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਵਿਾੱਚ ਘ ੁੰ ਮਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿ 

ਤੋਂ ਮ਼ਿਬੂਤ ਅਤੇ ਮਨਪਸੁੰ ਦ ਮਾਨਵਸਕ ਤਸਿੀਰ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਿੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਖਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਪਛਲੇ ਚਾੱ ਕਰਾਂ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ 

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਅਿਲੇ ਚਕਰਾਂ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪਰਿਾਿਸਾਲੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਰੋਵਿਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਜੋ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਜਾਂ ਰੀਢ ਦੀ ਹਾੱ ਡੀ ਦੀਆਂ 

ਿਾੱ ਖ ਿਾੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੂੁੰ  ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਤਸਿੀਰ ਨੂੁੰ  ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

ਰ ਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਰਣ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿਰਤੀ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਵਧਆਨ ਦ ੇਿਾੱਲ ਸਾਧਕ ਦ ੇਮਨ ਵਿਚ ਅਟ ਾੱ ਟ ਵਿਸਿਾਸ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ, ਸਾਧਕ ਹਰ ਵਦਨ ਕ ੁੰ ਡਲੀਨੀ ਯੋਿਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਵਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ 

ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਾੱ ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਿਦੀ 

ਮੁੰ ਨੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋਿਸਾਧਨਾ ਨੂੁੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਸਾੱ ਖਣ ਲਈ, ਉਸਨੂੁੰ  ਇਾੱਕ ਯੋਿ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀ 

਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਿੇਿੀ। ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੀ ਇਕ ਿ ਰੂ (ਈ-ਿ ਰੂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿੀ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਵਿਆਨ 
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ਪ੍ਰੇਮਯੋਿੀ ਿਜਰਾ ਦ ਆਰਾ ਵਲਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵਕਤਾਬਾਂ 

 

1) Love story of a Yogi- what Patanjali says 

2) Kundalini demystified- what Premyogi vajra says 

3) कुण्डलिनी विज्ञान- एक आध्यात्त्मक मनोविज्ञान 

4) The art of self publishing and website creation 

5) स्ियपं्रकाशन ि िबैसाईट ननमाशण की किा 

6) कुण्डलिनी रहस्योद्घाहटत- प्रेमयोगी िज्र क्या कहता है 

7) बहुतकनीकी जवैिक िेती एि ंिषाशजि सगं्रहण के मिूभतू आधारस्तमभ- एक िुशहाि एि ं

विकासशीि गाुँि की कहानी, एक पयाशिरणपे्रमी योगी की जुबानी 

8) ई-रीडर पर मेरी कुण्डलिनी िबैसाईट 

9) My kundalini website on e-reader 

10) शरीरविज्ञान दशशन- एक आधुननक कुण्डलिनी ततं्र (एक योगी की पे्रमकथा) 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਐਮਾ਼ਿਾਨ, ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰ, ਲੇਖਕ ਪੇਜ, ਪਰੇਮੋਿੀ ਿਜਰਾ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਬਾਂ 

ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਉਸਦੀ ਵਨੈੱਜੀ ਿੈਬਸਾਈਟ http://demystifyingkundalini.com/shop/ ਦੇ ਿੈੈੱਬ ਪੇਜ "ਸ਼ੌਪ (ਲਾਇਬਰੇਰੀ)" 

ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ ਨਿੀਆ ਂਪੋਸਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਕ ੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ) ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ  ਕ ੁੰ ਡਲਨੀ 

ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਿਾੱ ਚ ਰਾੱਖਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ, https://demystifyingkundalini.com/ 

ਦੀ ਮ ਫਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ / ਫੋਲੋ ਕਰੋ/ ਸਬਸਕਰਾਈਬ ਕਰੋ। 

ਖ ਸ਼ਵਕਸਮਤੀ 

 

http://demystifyingkundalini.com/shop/
https://demystifyingkundalini.com/

