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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਵਿਕਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਵਿਕਤਾਬ ਬਲਾੱ�-ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕਵਿਲਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਾਜਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲਖੀਆਂ �ਈਆਂ ਹਨ ,  ਜੋ ਇਕ

ਰਹੱਸ
ਾਦੀ ਯੋ�ੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿ�ਆਨ
ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜ�ਾ ਵਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਕ ਪੋਸਟ ਇਕ ਅਵਿਧਆਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੋ�ੀ 
ਜਰਾ 3 ਸਾਲ ਪਵਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਬਾਰੇ ਵਿਲਖ ਵਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਨਰੰਤਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਅਵਿ+ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ� �ਈ। ਉਹ

ਇਹ 
ੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਵਿਕ ਵਿਕਤੇ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿ,ਕਰ ਜਾਂ 
ੇਰ
ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੱਤਾ ਵਿ�ਆ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਵਿਰ+ਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ �ਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾ�ਵਿਦਆਂ ਕਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀਆਂ ਦੇ ਤ,ਰੁਵਿਬਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਪਵਿ0ਆ,  ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿ

ਰਣ ਨਹੀਂ ਵਿਮਵਿਲਆ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋ� ਸੂਤਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਸਮਾਧ ਨੰੂ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਵਿ2ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮ

ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ2ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਿਰਤ ਹੋ ਕੇ , ਉਸਨੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨੰੂ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਜਾਂ ਬਚਕਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ ਨੰੂ ,ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ  'ਤੇ,  ਸਹੀ,

ਅਨੁ+
ੀ, ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ, ਅਸਲ, ਵਿ
ਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁ+
ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਕਵੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ


ਜੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ 
ਰਦਾਨ 
ਜੋਂ ਵਿਦਖਾਈ

ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਾਲੀਆਂ ਇਲੇਕ੍ਟ੍ਰਵੋਿਨਕ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਵਿ8ਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾੱ� ਪੋਸਟਾਂ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨਾ

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਿਕੰਡਲ ਈ-ਵਿਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ ਜੋ ਪ0੍ਹਨ ਵਿ
ਚ

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ  ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  
ਜੋਂ,  ਇਹ ਪੂਰੀ  ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ  ਵਿਕ ਪਾ8ਕ ਇਸ ਵਿਕਤਾਬ ਨੰੂ

ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਪ0੍ਹਨ ਵਿ
ਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਾ ਸਕਣ�ੇ। 
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1975 ਵਿ
ਚ ਵਿਹਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰ ਟੋਕਰੀ 
ਰ�ੀ ਘਾਟੀ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਿਜਹੇ ਵਿਪੰਡ

ਵਿ
ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲਖਣ, ਦਰਸ਼ਨ, ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕਤਾ, ਯੋ�ਾ, ਲੋਕ ਸੇ
ਾ, ਲਾ�ੂ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-

ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ 
ੈਟਰਨਰੀ ਦ
ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋ� ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ

ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਫਾਰਵਿਮੰ�, ਜੈਵਿ
ਕ ਖਤੇੀ, ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ 
ਾਲੀ ਵਿਸੰਜਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ (+ੰਡਾਰਣ),

ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਾ�ਬਾਨੀ  (ਵਿਕਚਨ �ਾਰ੍ਡਵਿਨੰ�),  �ਉਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ,  
ਰਮੀਕਮਪੋਸਵਿਟੰ�,  
ੈਬਸਾਈਟ ਵਿ
ਕਾਸ,  ਸ
ੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ,

ਸੰ�ੀਤ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੰਸਰੀ 
ਜਾਉਣ) ਅਤੇ �ਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲ�ਪ� ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿ
ਵਿਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸ ਵਿਕਤਾਬਾਂ 
ੀ

ਵਿਲਖੀਆਂ ਹਨ,  ਵਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ੇਰ
ੇ ਐਮਾ,ੋਨ ਔਥਰ ਸੇੰਟ੍ਰਲ,  ਔਥਰ ਪਜੇ,  ਪ੍ਰੇਮੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਤਾਬਾਂ

ਦਾ 
ੇਰ
ਾ ਉਸਦੀ ਵਿਨਜੀ 
ੈਬਸਾਈਟ ਡੈਮੈਸਟੀਫਾਈੰ�ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ।ਕਾੱਮ  : www  ।  demystifyingkundalini.com   ਉੱਤੇ  
ੀ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹ ਥ0ੋ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਵੈਿਦਕ ਪੁਜਾਰੀ 
ੀ ਵਿਰਹਾ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 
ੈਵਿਦਕ ਪਜੁਾਰੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਘਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਧਾਰਵਿਮਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿਨ+ਾਈਆਂ ਸਨ । ਉਸਨੇ ਕ2ੁ ਉੱਤਮ ਆਤਮਕ ਤ,ਰਬੇ  (ਵਿ�ਆਨ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਜਾ�ਰਣ)  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ  ਹਨ। ਉਸ ਦੀ  ਸ
ੈ-ਜੀ
ਨੀ,  ਆਪਣੇ  ਵਿ
ਲੱਖਣ ਤ,ਰਵਿਬਆਂ  ਦੇ  ਨਾਲ,  ਵਿਹੰਦੀ  ਵਿ
ੱਚ ਵਿਲਖੀ  �ਈ

"ਵਿਫ,ੀਓਲੋਜੀ ਵਿਫਲਾਸਫੀ - ਇੱਕ ਆਧਵੁਿਨਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੰਤਰ (ਇੱਕ ਯੋ�ੀ ਦੀ ਲ
 ਸਟੋਰੀ): शरीरवि�ज्ञान दश�न- एक आधुनिनक

कुण्डलि�नी तंत्र {एक योगी की पे्रमकथा}” ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂ2ੀ ਕੀਤੀ �ਈ ਹੈ। ਅੰ�ਰੇ,ੀ ਵਿ
ਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ

ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ “ਇਕ ਯੋ�ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ- ਪਤੰਜਲੀ ਕੀ ਕਵਿਹੰਦਾ ਹੈ : Love story of a Yogi- what Patanjali

says”। ਇਹ ਵਿਕਤਾਬ ਉਸ ਦੇ ਜੀ
ਨ ਦੀ ਸ+ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਅਵਿ+ਲਾਸ਼ੀ ਵਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿ
ਚ ਉਸਦੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਦੇ

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸ+ ਤੋਂ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ 25 ਸਾਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਕਤਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੇ,ਨ ਡਾਟ ਕਾਮ

'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਨਰਪੱਖ ਸਮੀਵਿਖਆ ਵਿ
ਚ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੰਜ-ਵਿਸਤਾਰਾ, ਸਰਬੋਤਮ, ਸ+ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨ ਲਈ ਲਾ,ਮੀ

ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਤਾਬ 
ਜੋਂ ਸਮੀਵਿਖਆ ਕੀਤੀ �ਈ ਹੈ। �ੂ�ਲ ਪਲੇ ਬੁੱ ਕ ਦੇ ਵਿਰਵਿ
ਯੂ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਇਸ ਵਿਕਤਾਬ ਲਈ ਪੰਜ

ਵਿਸਤਾਰੇ ਵਿਮਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਤਾਬ ਨੰੂ 
ਧੀਆ ਦਰਜਾ ਵਿਦੱਤਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਾਜਰਾ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਦਮੀ 
ਰ�ਾ ਹੈ,  ਵਿਜਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੂਪ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਟ੍ਰਾਂਸ / ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਰ+ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਵਿਨਰੰਤਰ ਅਨੁ+
 ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,  +ਾ
ੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਕ
ੇਂ ਵਿਦਖਾਈ ਦੇ
ੇ । ਉਹ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ

ਸਮਵਿ2ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਜਾ� �ਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਲੋ ਕੁਦਰਤੀ / ਪ੍ਰੇਮ ਯੋ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਸ
ੈ-ਬੋਧ ਜਾਂ ਸ
ੈ-

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਣਾ
ਟੀ ਸਾਧਨਾਂ / ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੰੂ ਵਿਸੰਬੋਵਿਲਕ

ਅਤੇ ਯਨੂੀ-
ਾਹਨ 
ਾਲੇ ਤੰਤਰ ਯੋ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਦੱਤੀ �ਈ ਸੀ,  ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸ  /  ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਤੁੀਆਂ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-
ਾਹਨ 
ਾਲੇ ਤੰਤਰ ਯੋ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

  


ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹ8ੇਾਂ ਵਿਦੱਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਉ-

https://demystifyingkundalini  .  com/  
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

© 2019 ਪ੍ਰੇਮ੍ਯੋ�ੀ 
ਾਜਰਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖ
ੇਂ ਹਨ।

ਕਾਨੰੂਨੀ ਛੁਟਕਾਰਾ: -

ਇਹ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਵਿਕਤਾਬ ਵਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾਰਾ, ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ �ਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ

ਅਵਿਜਹੀ ਸਵਿਥਤੀ ਲਈ ਪਾ8ਕ ਆਪ ਹੀ ਵਿ,ੰਮੇ
ਾਰ ਹ
ੋੇ�ਾ। ਅਸੀਂ 
ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿ
ਚ ਵਿਲਖੀ ਸਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ �ਈ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਨਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੱਤੀ �ਈ ਵਿਕਸੇ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ,  ਇਸ �ੱਲ ਦਾ ਵਿਧਆਨ ਰੱਵਿਖਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ

ਵਿਦੱਤੀ �ਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ8ਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾ+ਦਾਇਕ ਹੋ
ੇ ;  ਵਿਫਰ 
ੀ,  ਇਹ ਬਹੁਤ �ੰ+ੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ,  ਵਿਕਤਾਬ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿ,ੰਮੇ
ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ
ਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਜਦੋਂ ਵਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ

ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾ8ਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਤੀਵਿਜਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਵਿ,ੰਮੇ
ਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਵਿ
ਚ ਕੋਈ ਸੰ਼ਕਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਨਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦੀ ਸਰੱੁਵਿਖਆ

ਸਾਡੇ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਿ'ਤੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਤੇ,ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ 
ੱਲ ਜਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਾਤਾ
ਰਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿ
ਅਕਤੀ


ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਵੂਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿ
ਚ ਲੱ�ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ
ਾਂ ਵਿਬਲਕਲੁ ਵਿਨਯੰਤਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ. ਪਦਾਰਥਕ

ਚੀ,ਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ,  ਵਿਜਸ ਲਈ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦਾ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ

ਪਦਾਰਥ ,ਵਿਹਰੀਲਾ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਹੈ. ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀ
ਨ ਵਿ
ੱਚ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਖਆ

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਇਕ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਸੀ.  
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਦੇ
ਵਿਤਆਂ 
ਾਂ� ਪੂਵਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.  ਪਹਾ0ਾਂ,

ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰ ਦਰ, ਦਰੱਖਤ, ਜੰ�ਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ ਨੰੂ ਦ
ੇਤਾ ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਆਧਵੁਿਨਕ ਲੋਕ

ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਦਮਾ� ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿ
ੱਚ ਪਛ0ੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ

ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਵਿਦਮਾ� ਦੇ ਵਿਲਹਾ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ, ਸੀ . ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਜੰ�ਲ ਵਿ
ਚ ਖੁਸ਼ੀ

ਨਾਲ ਵਿਬਤਾਉਂਦਾ  ਸੀ.  ਅੱਜ ਦੇ  ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ
ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ  ਸਕਦੇ .  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ 
ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਸ ਨਾਲ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਸੀ.

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੱੁ� ਵਿ
ਚ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦੀ ਰੱਵਿਖਆ ਲਈ ਕੰੁਡਵਿਲਨੀ ਦਾ ਯੋ�ਦਾਨ

ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ ਨੰੂ ਦ
ੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ . ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਰੀਅਨਸ

ਨੰੂ 
ੇਖੀਏ. ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਦੇ
ਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਦੱਤਾ, ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ 
ਾਯੂ

ਦੇ
, ਜਲ ਦੇ
, ਸੂਵਿਰਆ ਦੇ
, ਅ�ਨੀ ਦ
ੇ ਆਵਿਦ. ਅੱਜ 
ੀ 
ੈਵਿਦਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿ
ਚ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦ
ੇੀ -ਦੇ
ਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ

ਦੀ ਰ
ਾਇਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਮਸਰ ਅਤੇ ਸੇਲਵਿਟਕ ਸਮਾਜ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ . ਲ�+� ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿ
ਚ, ਇਹ

ਪਰੰਪਰਾ ਇਕ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਰਹੀ ਹੈ .  ਇਸ ਨਾਲ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਿ
ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਿਮਲੀ.
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ਕੁਦਰਤੀ ਚੀ,ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦ
ੈਤ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਥੋ0੍ਹੇ ਵਿਜਹੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ ਦੀ ਰਹੂ ਇਕ
ਾਸੀ

ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਨ 
ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ 
ੀ ਹਨ. ਉਹ ਕੰਮ 
ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ 
ੀ. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਲ 
ੀ ਵਿਮਲਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਨਹੀਂ 
ੀ.  ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ 
ੀ ਹੈ,  ਹਨੇਰਾ-ਰੂਪ 
ੀ,  ਅਤੇ ਦੋ
ਾਂ ਤੋਂ 
ਾਂ2ੇ 
ੀ ਹੈ .  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿ
ਚ 
ੱਸਦੀ ਸੀ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਅਦ
ੈਤ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਇਕੱ8ੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੱੁ� ਵਿ
ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿ
ਚ ਵਿਕਸੇ ਨਾ ਵਿਕਸੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿ,ਕਰ

ਜਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਕੰੁਡਵਿਲਨੀ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਵਿਕ
ੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਹਨ. ਮਨ ਬਾਂਦਰ 
ਰ�ਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ੀ ਨੱਚਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮਨ ਦੇ �ੁਲਾਮ

ਹਨ,  ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁ0ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ .  ਉਹ 
ੀ ਮਨ ਦੇ �ੰੁਮ ਜਾਣ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ +ਵੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਨਰ+ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ .  ਜੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ

�ਤੀਵਿ
ਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਮਲਦੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਲੱ� ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਬਨਾਂ ਵਿਕਸੇ ,ਰੂਰਤ ਦੇ ਨ
ੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ +ਾਲ ਕਰਦਾ

ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ 
ੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਦ
ੈਤ-+ਾ
 ਕਾਰਨ 
ਾਤਾ
ਰਣ

ਵਿ
ਚ ਦੇ
ਤਾ / ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ੇਖਦਾ. ਉਹ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਵਿ
ਚ ਵਿਸਰਫ ਹਨੇਰਾ 
ਖੇਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ.

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਯੋ�ੀ ਦਾ ਮਨ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਉੱਤੇ ਵਿਨਰ+ਰ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ .

ਪਦਾਰਥਕ �ਤੀਵਿ
ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ
ਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ,ਰੂਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕੱਵਿਤਆਂ

ਵਿ
ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਿ
ਅਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਫਾਲਤੁ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿ
ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ .  ਉਹ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਵਿਬਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ,ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 
ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨ,ਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਹਰ ਜ�੍ਹਾ

ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਸੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਬ੍ਰਵਿਹਮੰਡ ਵਿ
ੱਚ ਹਰ ਜ�੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਦ
ੈਤ ਤੱਤ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ 
ੀ ਵਿਕ ਅਦ
ੈਤ ਨਾਲ ਇੱਕ

ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦਾ ਵਿਨਜ ਤਜ਼ਰੁਬਾ
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ਇਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿ�ਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਵਿਜ
ੇਂ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਸੀ. ਉਹ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ

ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਮਵਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਨੰੂ 
ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਲੋ0

ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਕੰਮ ਅਦ
ੈਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਨੰੂ ਸ+ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱ ਖ 2ੱਲਣਾ ਪਏ .

ਉਹ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਪ੍ਰਤੀ  ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ  ਕੁਦਰਤ-ਪ੍ਰੇਮੀ  ਬਣ ਵਿ�ਆ ਸੀ.  ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ  ਵਿ
ਚਾਲੇ

ਇਕੱਵਿਲਆਂ ਵਿਬਤਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਦੂਵਿਜਆਂ ਲਈ, ਵਿਬਨਾਂ ਲੋ0 ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾ�ਲਪਨ ਵਿਜਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਉਸ ਨੰੂ

ਅਵਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 
ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਵਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਵਿਕ ਇੱਕ

ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਯੋ�ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਕੋਈ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ . 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦੀ ਰੱਵਿਖਆ ਲਈ ਇਹ ,ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਕ

ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਯੋ�ੀ ਬਣਨ.
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ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਨਾਲ ਸੰ�ੀਤ

ਸੰ�ੀਤ  ਦੇ  ਲਾ+ਕਾਰੀ  ਪ੍ਰ+ਾ
  ਜਾਣੇ  ਜਾਂਦੇ  ਹਨ.  ਸੰ�ੀਤ  ਨਾ  ਵਿਸਰਫ  ਸਰੀਰਕ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਲਾ+ਕਾਰੀ  ਹੈ,  ਬਲਵਿਕ ਇਸਦਾ

ਅਵਿਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ੀ 
ੱਡਾ ਯੋ�ਦਾਨ ਹੈ. ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਅਤੇ ਸੰ�ੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ0ਲਾ ਵਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਸੰ�ੀਤ ਦੁਆਰਾ �
ਾਹ ਰ
ੱਈਏ ਦਾ ਵਿ
ਕਾਸ

ਸੰ�ੀਤ ਦੇ ਨਾਲ,  ਤਸ
ੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਕਸਮ ਵਿਕਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਨ
ੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿ
ੱਚ ਉ+ਰਨ ਲੱ�ਦੇ ਹਨ .

ਇਸ ਵਿ
ਚ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ �ੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਸ
ੀਰਾਂ ਨਾਲ �
ਾਹੀ ਰ
ੱਈਏ ਜਾਂ ਅਲੱ� ਹੋਣ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਹੈ .  ਉਹ ਕੁ2-2

ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਪੁਵਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸ
ੀਰਾਂ 
ਾਂ� ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ .  ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੰੂ 
ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੰਦ 
ੀ

ਵਿਲਆਉਂਦਾ ਹ.ੈ  ਸੰ�ੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ.  ਦਰਅਸਲ,  ਸੰ�ੀਤ ਵਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਦੰਦਾ,  ਪਰ

ਅਵਿਸੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਸ
ੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ. ਇਕ ਹੋਰ ਚੀ, ਹੈ. ਸੰ�ੀਤ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਧੇਰੇ ਵਿਦਲਚਸਪ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਧਰੇੇ

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ.  ਦਰਅਸਲ,  ਉਹ ਸੰ�ੀਤ 
ੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿ
ੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਨਵਿਸਕ ਵਿਚੱਤਰ ਵਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ

ਵਿ
ੱਚ �
ਾਹੀ  ਰ
ੱਈਏ ਦੀ  ਇੱਕ 
ੱਡੀ  ਮਾਤਰਾ  
ੀ.  ਇਸੇ  ਲਈ ਇਕ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਲਈ ਬਵੋਿਰੰ� ਸੰ�ੀਤ ਦੂਜੇ  ਲਈ ਬਹੁਤ

ਵਿਦਲਚਸਪ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਨੰਦ ਸੰ�ੀਤ ਵਿ
ਚ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ 
ੀ ਸੰ�ੀਤ ਸਾਵਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ . ਇਹ 
ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ

ਕਈ 
ਾਰ ਕੁ2 ਸੰ�ੀਤ ਵਿਦਲਚਸਪ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ, ਕਈ 
ਾਰੀ ਕੋਈ ਹਰੋ. ਸੰ�ੀਤ ਦੀ ਚੋਣ 
ੀ ਮਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਸੰ�ੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ

ਹੈ. ਇਹ ਸ+ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕ ਅਨੰਦ ਵਿਨਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ �
ਾਹੀ ਰ
ੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਸੰ�ੀਤ ਨਾਲ ਕੰੁਡਵਿਲਨੀ ਦਾ ਵਿ
ਕਾਸ

ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਉੱਪਰ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ , ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ �
ਾਹੀ ਰ
ੱਈਯਾ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ.  ਸਾਕਸ਼ੀ+ਾ
/�
ਾਹੀ ਰ
ੱਈਯਾ ਅਦ
ੈਤ ਦਾ ਇਕ

ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ.  ਅਕਸਰ ਇਹ 
ੀ ਦਵੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਵਿਕ ਅਦ
ਤੈ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਇਕੱ8ੇ ਰਵਿਹਣ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਇਕਵਿ
ਸ਼
ਾਸ
ਾਦ/ਅਦ
ੈਤ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਉ+ਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਦਾ ਵਿ
ਚਾਰ ਅਦ
ੈਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ

ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਸੰ�ੀਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿ
ਕਸਤ ਕੀਤੀ �ਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਸੰ�ੀਤ ਤੋਂ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਨਰੰਤਰ ਵਿ
ਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦਾ ਕੰੁਡਵਿਲਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
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ਰੇਡੀਓ, ਕੈਸੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਵਿਦ ਦਾ ਸੰ�ੀਤ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿ
ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ �ਾਣੇ ਸੁਣਦਾ

ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ �ੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਉਸਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਚਮਕ �ਈ. ਰੋਮਾਂਵਿਟਕ �ੀਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਇੱਕ

ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਪ੍ਰੇਵਿਮਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿ
ੱਚ ਉ+ਰ �ਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕ �ੰ+ੀਰ ਅਤੇ ਅਵਿਧਆਤਮਕ �ੀਤਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਉਹ ਇੱਕ �ੁਰੂ

ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ.  ਬਹੁਤ 
ਾਰ,  ਪ੍ਰੇਵਿਮਕਾ ਦੀ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਮ,ਬੂਤ ਸੀ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਵਿ
ਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਵਿਖੰਚਾ
 ਸੀ,  ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ੍ਯੋ�ੀ 
ਜ੍ਰ

ਆਪਣੀ ਜ
ਾਨੀ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ �ੁਰੂ ਦੇ ਸਰਪੂ ਦੀ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ

ਨਹੀਂ ਜਾ� ਪਈ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ �ੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਜਾ� �ਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰ+ਾ
ਸ਼ਾਲੀ ਹਣੋ ਲੱ�ੀ. ਵਿਫਰ

ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵੇਿਮਕਾ ਦੇ ਰਪੂ ਵਿ
ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਿਡੱ�ਣ ਲੱ�ੀ. ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ�ੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਦੇ

ਮਨ ਵਿ
ੱਚ ਕੇ
ਲ �ੁਰੂ ਦੀ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੋਣ ਲੱ�ੀ. ਦ
ੇੀਰਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ 
ੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦੀ ਸੀ,

+ਾ
ੇਂ ਵਿਕ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ. ਇਹ ਰ2ੁਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਵਿਰਹਾ, ਅਤੇ �ੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਹਲੌੀ ਹੌਲੀ ਮ,ਬੂਤ

ਹੋ �ਈ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਹਰ ਰ,ੋ ਸ
ੇਰੇ -ਸ਼ਾਮ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਯੋ� ਸਾਧਨਾ ਵਿ
ਚ �ੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ

ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ.  ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਰਾਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਲੂਟੁੱ ਥ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਪੀਕਰ  ‘ਤੇ

ਰੰ�ੀਨ �ਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਵਿਰਹਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਹੋਰ 
ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾ+ ਵਿਮਲੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲ�ਾਤਾਰ

ਉੱਚ ਆ
ਾ, ਵਿ
ਚ ਸੰ�ੀਤ ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ.


ੱਖਰੇ 
ੱਖਰੇ ਚੱਕਰ ਸੰ�ੀਤ ਦੇ 
ੱਖ 
ੱਖ ਸੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵਿ�੍ਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਅਕਸਰ ਯੋ� ਦੇ ਵਿ
ਚਾਰ-
ਟਾਂਦਰੇ ਵਿ
ਚ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁ+ਾਵਿ
ਕ 
ੀ ਹੈ. ਹਰ ਸ
ਰ +ਾ
ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵਿਕਸੇ ਸ
ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ�ਟਾਏ +ਾ
ਾਂ ਮਲੂਧਰਾ ਚੱਕਰ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਵਿਕਸੇ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹੋਈ +ਾ
ਨਾ

ਸ
ਾਵਿਧਸ਼8ਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਵਿਦ. ਬੱਵਿਚਆਂ ਦੇ �ਾਵਿਣਆਂ ਦਾ ਵਿਦਲ ਤੇ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਧ ਪ੍ਰ+ਾ
 ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਫਰ ਰੋਮਾਂਵਿਟਕ �ੀਤਾਂ

ਦਾ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਧ ਪ੍ਰ+ਾ
 ਸੇਕਸ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ .  ਅਸਲ ਵਿ
ਚ,  ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  +ਾ
ੇਂ ਕੋਈ 
ੀ

ਚੱਕਰ ਵਿਕਵਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ
ੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਹਰ ਵਿਕਸਮ ਦਾ ਸੰ�ੀਤ ਲਾ+ਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ . ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ

ਹਰ ਆ
ਾ, ਵਿ
ਚ ਸੰ�ੀਤ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਹਰ ਵਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆ
ਾ,ਾਂ ਕੁੰ ਡਵਿਲਨੀ ਨੰੂ ਉਤੇਵਿਜਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹਰ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦੀ �
ਾਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰ�ਟ ਕਰਨ ਵਿ
ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ . ਸ਼ਰ
ਣ ਸ+

ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ�ੀਤ ਸੁਣਨਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਜੋਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ

ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਵਿਦਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ 
ੀ ਕੇਂਵਿਦ੍ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਧਾਂ ਦੇ ,ਰੀਏ, ਹ8ੇਾਂ ਆਉਣ 
ਾਲੀਆਂ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ /

ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ 
ੀ ਵਿਦਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਅਤੇ ਹੇ8ਲੀਆਂ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ

ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਧਮਾਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਦਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ,  ਅਨੰਦ ਪੈਦਾ  ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ,  ਸਵਿਹਸ੍ਰਾ  ਚੱਕਰ ਲਈ,  ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ 
ਾਲੀਆਂ

ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ /  ਪ੍ਰਾਣ 
ੀ ਆਡੀਟਰੀ ਸਨਸਨੀ ਉੱਪਰ ਵਿਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਅਤੇ ਸਵਿਹਸ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ

ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮ2ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਨਾਲ ਜਾਨ
ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਪਆਰ

ਇਹ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਪਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਸਵਿਤਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸੇ
ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਵਿ�ਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਰਵਿਹਣ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱ ਖ �ੁਣ ਹਨ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ �ੁਣ 
ੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਆਨ ਵਿਦੱਤਾ ,  ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਖ �ੁਣ ਜਾਨ
ਰਾਂ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਮੌਜੂਦ

ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ �ੁਣ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ +ਾ
 ਹੈ ਵਿਕ ਜਾਨ
ਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ -ਪ੍ਰੇਮੀ

ਹਨ। ਆਓ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

ਅਜ ਤਕ ਵਿਕਸੇ ਨੇ 
ੀ ਕੁੱ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਸੇ ਜੀ
 ਵਿ
ੱਚ 
ਧੇਰੇ ਸ
ਾਮੀ-+�ਤੀ ਨਹੀਂ 
ੇਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ

ਇੱਕ ਕੁੱ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਜਾਨ 
ੀ ਦੇ ਵਿਦੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਸ
ੀਰ ਸਵਿਥਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੱਤਰ ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਲਈ ਖੰ+ੇ 
ਾਂ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ �ਤੀਵਿ
ਧੀਆਂ ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਨਰਲੇਪਤਾ ਜਾਂ �
ਾਹੀ ਤੋਂ +ਰਪੂਰ ਰ
ੱਈਆ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਕਰਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਤਾ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਚੱਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ +ੁੱ ਲਦਾ , ਉਸਦੇ ਲਈ

ਮਰ 
ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ 
ਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿਦਖਾਉਣ ਵਿ
ੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ

ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੱ ਤਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 
ਧੇਰੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸੇ
ਾ ਭਾ
ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, �ਾਂ ਨੰੂ 
ੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਵਿਪਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇ
ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ �ਾ
ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ

ਵਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਵਿਕਕ 
ੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ

ਅਕਸ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਵਿਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਵਿਕਸੇ 
ੀ ਸਮੇਂ

ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ � ਅਵਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ 
ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਜਾਨ
ਰ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ ਵਿ,ਆਦਾ

ਧਰਮੀ ਹਨ।

ਇਹ 
ੱਖਰੀ �ੱਲ ਹੈ ਵਿਕ ਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨ
ਰ ਮਾਲਕ (ਕੁੰ ਡਲਨੀ)  ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ

ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਮਾ� ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਵਿਜਹੀ ਸਵਿਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਨ
ਰ ਦੀ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿਬਹਤਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੀ, ਹੈ। ਜਦੋਂ
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ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੁ ਨੰੂ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਅਤੇ +ਜੋਨ ਵਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਮਲਦਾ

ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ੱਖੋ 
ੱਖਰੇ ਜਾਨ
ਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ 
ੱਖ 
ੱਖ ਵਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ +ਲਾ ਕਰਦੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ।

ਮਨੱੁਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰ+
 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 
ੱਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ

ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਪਆਰ ਵਿਸਰਫ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ੱਖਰੀ �ੱਲ ਹੈ ਵਿਕ ਜਾਨ
ਰ ਇਸ ਨੰੂ ਬੋਲ

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਜੇ ਵਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ , ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸੇ ਦੀ ਵਿਦਲਚਸਪੀ ਕਰਵਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਪਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ

ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿ
ਚ ਰੁੱ 2ੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਆਵਿ�ਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜਸਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਧ 
ੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨੰੂ

ਅਸੀਂ ਸ+ ਤੋਂ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਸਮ2ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਜਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਧ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ਾਂ� ਹੀ


ਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 
ੀ ਹੈ। ਕੁੱ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਤੇ ਵਿ
ਚ

ਵਿਦਮਾ� 
ੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੱ ਤਾ ਵਿਸਰਫ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਆਵਿ�ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਿਰਤ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਵੂਿਜਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਲਾ�ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਇਕ

ਕੁੱ ਤੇ ਨੰੂ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਚੰ�ੀ ਸਮ2 ਹੈ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀ,ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਿ
ਚ ਕੋਈ ਸੱ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿ
ਕਾਸ ਦੀ ਪੌ0ੀ ਦੇ

ਵਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਫ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ �ੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

+ਾ
ੇਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਵਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਵਿਫਰ 
ੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨੰੂ 
ਾਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ 
ੀ

ਉਹ ਵਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਇਕ 
ੱਖਰੀ ਚੀ, ਹੈ,  ਜੇ ਉਹ ਹਲ ਚਲਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਦੇ
ੇ ਤਾਂ ,ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੇੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਵਿਡੱ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਬਲਦ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੋ,ਾਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ ਦੀ

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਇਕ ਮ,ਬੂਤ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨ,ਰਅੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ

ਇੱਕ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਜੀ
 ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੇ +ੰਡਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣ ਚਾਹੇ�ਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਵਿ2ਆ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਜਾਨ
ਰਾਂ ਦੇ ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰੁਬਾ

ਉਸਦਾ ਬਚ੍ਪਾਨਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ
ਰਾਂ ਨਾਲ +ਵਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨ
ਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੰ�ਲ

ਵਿ
ਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ �ੇਮ 
ਰ�ੀ ਲ0ਾਈ ਨੰੂ 
ੇਖਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਜੰ�ਲ ਦੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਦੌ0ਦੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਇਕ 
ੱਖਰਾ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ � ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ , ਖੇਡਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ 
ੀ ਸੀ। ਇਕ ਲੀਡਰ ਦੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ,  ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱ�ੇ ਦੌ0ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਵਿਹੰਦੇ ਸਨ,  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ

ਚਰਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੰ�ਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 
ੇਖਣ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਸੀ।

ਜੰ�ਲ ਤੋਂ ਹੇ8ਾਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਬ0ੀ ਤੇ,ੀ ਨਾਲ ਪੂਛ ਨੰੂ +ਜਾ ਕੇ +ੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ , ਵਿਫਰ ਵਿਪੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤ,ਾਰ

ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, 
ਾਰ-
ਾਰ ਆਪਣੀ �ਰਦਨ ਮੋ0 ਕੇ ਪੀਛੇ 
ੇਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ0ੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌ0 ਜਾਂਦੀ

ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤਾਕਤ
ਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕ2ੁ ਜਾਨ
ਰਾਂ ਨੇ  ਆਪਣੇ

ਕੰਨ ਮੋ0ੇ ਅਤੇ ਉਹਨੰੂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਪਆਰ ਨਾਲ 
ਵੇਿਖਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੱਟਣਾ 
ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੰੂ


ਾਰ 
ਾਰ ਸੁੰ ਵਿਘਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੰਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੇਸ਼ ਛੇਦ ਵਿ
ਚੋਂ ਵਿਨਕਲਦੇ ਉੱਵਿਚਤ 
ੀਰਜ

ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੰੂ 
ੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ (ਪ੍ਰਾਣ ਚੱੁਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਨ
ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿ
ਚ 
ੀ

ਅਵਿਜਹਾ ਅਨੁ+
 ਵਿਮਵਿਲਆ ਸੀ। ਕਈ 
ਾਰੀ ਮੱ2ਾਂ ਵਿ
ਚ ਕੋਈ ਕਮ,ੋਰ ਵਿਦਲ ਰਖਣ 
ਾਲੀ ਮੱ2 ਵਿਡੱ� ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੰੂ

ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱ+ ਲੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਵਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਜਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮੱ2ਾਂ ਨਾਲ

ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਵਿਜਹ0ੀ �ੱੁਸੇ 
ਾਲੀਯਾਂ, ਵਿਸੰ� ਮਾਰਣ 
ਾਲੀਯਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਸੀ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਰਵਿਹ ਕੇ ਕੰੁਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿ
ਕਾਸ

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਨੇ ਸਮ2 ਵਿਲਆ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਰਵਿਹ ਕੇ 
ਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ ਤੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ,

ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਵਿਜਹ0ੇ ਜੰ�ਲ ਵਿ
ੱਚ ਖੁੱ ਲੇ ਘੰੁਮਦੇ ਹਨ,  ਘਰਲੇੂ ਅਤੇ � ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ। ਜਾਨ
ਰ ਕੁਦਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ

ਵਿਪਆਰ ਕਰਨ 
ਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਦ
ੈਤ ਰੂਪ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿ
ਚ ਹਰ ਜ�੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੰੂ

ਜਾਨ
ਰਾਂ ਨੰੂ 
ੀ ਵਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿ
ਕਾਸ

ਅੱਜ ਦਾ ਯੱੁ� ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਯੁੱ � ਹੈ। ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਯੋ�ਦਾਨ ਪਾਉਣ 
ਾਲੇ ਹਨ। ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਹੁਨਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਵਿਕਸੇ 
ੀ ਕੰਮ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਸਫਲ

ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ / ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਲ�+� ਹਰ ਜ�੍ਹਾ ਮਜੌੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਤੇ


ੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛ0ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿ
ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾ
ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿ
ਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਰ

ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਰ ਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਪਾਸ 
ੇਖਦਾ ਹਾਂ , ਮੈਨੰੂ ਹਨੁਰ ਦੀ +ਾਰੀ

ਘਾਟ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਿਮਸਾਲ ਲਈ,  ਵਿਚਵਿਕਤਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ �ੁਣ ਵਿਕਤੇ 
ੀ ਨਹੀਂ 
ੇਖਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ ਦਾ

ਵਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਵਿਖਆ ਜਾਂਦਾ,  ਵਿਜਸ ਨਾਲ 
ੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਕਵੈਿਨਕ-ਵਿਮਸਤਰੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਲਾ�ੂ ਕਰਨ ਵਿ
ਚ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਾ�ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹੰਮਤ

ਜੁਟਾਉਣ ਵਿ
ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਬੁੱ 2 ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ

ਨੰੂ ਲਾ�ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ 
ੱਲ ਵਿਕ
ੇਂ ਅ�
ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਅਦ
ੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿ
ਚ 
ੱਸਣ 
ਾਲੀ ਤਸ
ੀਰ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ

�ੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੇਮਕਾ, ਪੁੱ ਤਰ, ਮਾਵਿਪਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਜ�੍ਹਾ ਜਾਂ ਚੀ, ਆਵਿਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸੇ ਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਵਿਕਸੇ 
ੀ ਚੀਜ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਵਿ
ਚ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ-ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿ�ਆਨ
ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਡੂੰ ਘੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ+ੁਾਅ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁ+ਾਅ

ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 8ੰਡੇ ਲਹੂ 
ਾਲੇ ਸੁ+ਾਅ ਤੋਂ ਹੈ ਵਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਵਿ
ਸਥਾਰ

ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁਵਿ0ਆ ਹੋਇਆ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਉਸਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 
ੱਧ ਤੋਂ 
ੱਧ ਵਿ�ਆਨ ਅਤੇ ਤ,ਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ , ਉਸ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ


ੀ ਮ,ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ 
ੀ ਵਿਚਪਕੂ ਸੁ+ਾਅ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਦੋ
ੇਂ ਵਿਸਧੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ,  ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ,  ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ �ੁਣ
ੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਪਦਾਰਥਕ

ਵਿਸਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕ ਵਿਸਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਜਦੋਂ ਪਵਿਹਲੀ ਦੇ
ੀਰਾਣੀ 
ਜੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ +0ਕ �ਈ ਸੀ ,  ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇਵਿ0ਓਂ

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਵਿਮਕ ਅਵਿਧਐਨ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਿ
ਸ਼ੇ ਦੀ ਜ0 ਤੱਕ

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਵੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ-2  ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਈ 
ਾਰ ਉੰਨਾਂ ਦੀ

ਤਾ0ਨਾ 
ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅ
 ਅਵਿ
ਆਵਿ
ਹਾਵਿਰਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ, 
ੱਡੇ-

+ਾਸ਼ਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਦਵੂਿਜਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਵਿਕ
ੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ

ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਚਾਨਾ ਘ0ੇ ਨੰੂ ਤੋ0 ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਕਈ 
ਾਰ ਸਵਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਵਿਜੱ8ਣਾ ਵਿਪਆ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ �ੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਚਮਕਣ ਲੱ�ੀ , ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿ
ਆ
ਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸ
ੈ-

ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਵਿ�ਆ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਹਏੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਕਰਦਾ ਸੀ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕੋਈ 
ੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਡੰੂਘੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮ2 ਸਕਦਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ

ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ 
ੇਖੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ� ਵਿ�ਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤੀ।

ਸੁਵਿਹਰਦ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਵਿ
ੱਚ ਹੁਨਰ 
ਧੇਰੇ ਵਿ
ਕਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਅਵਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿ
ੱਚ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੀ,ਾਂ ਅਤੇ ਸੇ
ਾ
ਾਂ ਅਤੇ ਵਿ

ਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ -ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਲਈ 
ੀ ਸਵੁਿਹਰਦ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ

ਵਿ
ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੰੁਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਨੰੂ ਹੁਨਰ ਵਿ
ਕਾਸ ਵਿਸਖਲਾਈ ਵਿ
ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਪਆਰ ਵਿਮਵਿਲਆ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿ
ਕਾਸ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੰੂ ਯੋ�ਾ

ਕਰਨ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਈ। ਇਹ 
ੱਖਰੀ �ੱਲ ਹੈ ਵਿਕ ਬਾਅਦ ਵਿ
ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਵੂਿਜਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਤੋਂ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਜੰਨੇ ਖੁਸ਼ਵਿਕਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸ+ ਤੋਂ ਵਿਪਆਰੀ ਚੀ, ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਜੋਵਿ0ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ


ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ਰ�ਾ ਸ+ ਤੋਂ ਵਿਪਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਆਪਸੀ �ੱ8ਜੋ0 ਦਾ

ਬੁਵਿਨਆਦੀ ਵਿਸਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀ
ਨ +ਰ 
ਧਦੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਉੱਵਿਚਆਂ ਨੰੂ

ਇੱਕ8ੇ ਛਹੂਦੇ ਹਨ। 
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੋਂ ਸੁਹਾ
ਣੇ ਸੁਪਨੇ

ਦੋਸਤੋ,  ਹਣੁ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨ
ੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਲਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,  ਅਤੇ ਨ
ੇਂ ਪ੍ਰੋ�ਰਾਮ 
ੀ। ਅੱਜ

ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਲਆ। ਉਹ ਰੋਚਕ ,  ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸ
ੇਰੇ

ਆਇਆ। ਅਵਿਜਹਾ ਲ�ਦਾ ਸੀ ਵਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ

ਬਹੁਤ ਵਿ,ਆਦਾ +ਾ
ਨਾਤਮਕ ਰਪੂ ਵਿ
ੱਚ ਇਸ ਵਿ
ੱਚ 
ਵਿਹ ਵਿ�ਆ ,  ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ 
ੀ ਵਿਲਆ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ

ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਪਰੁਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿ
ਧੀ ਬਾਰੇ ਤਸ
ੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ �ਈ। ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ , ਇੱਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁਨੇ

ਵਿ
ੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਪਛਲੀਆਂ ਵਿਜੰਦ�ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ
ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿ
ਚ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸੀ

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿ
ਚ, ਮੈਂ 
ਵੇਿਖਆ ਵਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿਰ
ਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾ0ੀ ਅਤੇ ਸਰੈ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਜ�੍ਹਾ ਵਿ
ਚ ਸੀ , ਵਿਜਥੇ ਮੈਂ

ਤੁਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲੈ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਕ2ੁ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ੀ ਵਿਮਵਿਲਆ। ਉਸ ਪਹਾ0 ਦੀਆਂ ਤਲ੍ਹਾਂ

+ੂਰੇ 
ਰ�ੇ ਮਦੈਾਨ ਨਾਲ ਜੁ0ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜੋ0 ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ 
ਰ�ਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹ8ੇਾਂ ਉਤਰ ਕੇ

ਉਸ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿ
ੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲੈ ਵਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ �ੁਫਾ 
ਰ�ਾ ਸਥਾਨ 
ੀ ਸੀ,  ਵਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾ,ਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ੀ ਸਜਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ

ਪਤਨੀ ਤੁਰਵਿਦਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿ
ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਤੇ �ੰੁਮ �ਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ੀ +ਾਲ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ

ਖੋਜ ਵਿ
ਚ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿ
ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 
ੇਖੇ, ਜੋ ਵਿਕ ਇਕਸਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਕੁ2 ਕਮਰੇ ਕੁ2 ਪੌ0ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 
ੀ

ਸਨ। ਅਵਿਜਹਾ ਲ�ਦਾ ਸੀ ਵਿਜ
ੇਂ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਛੱਤ ਹੇ8 ਸੀ। ਮੈਂ ਹੇ8ਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿ
ਚ

ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹ8ੇਾਂ ਬ8ੇੈ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਥੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ, ਵਿਜ
ੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈ� ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ

ਤੋਂ ਉਤਾਵਿਰਆ,  ਅਤੇ ਮੈਂ 
ੀ ਬੈ8 ਵਿ�ਆ। ਤਦ ਇੱਕ ਮਵਿਹਲਾ ਅੰਦਰ ਆਈ,  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ �ਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਪੌ0ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿ
ੱਚ ਲੈ �ਈ। ਕੁ2 ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ �ਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ

ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾ
ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਲਈ


ੀ ਵਿਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿ
ਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬ8ੈ �ਈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾ�,ਾਤ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ

ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਆਦਮੀ 
ੀ ਬੈ8ੇ ਸਨ। ਮਵਿਹਲਾ ਨੇ ਬੀਮਾ 
ਰ�ੀ ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਕ2ੁ ਕਾ�, ਵਿਦਖਾਏ ,  ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ

ਦੱਵਿਸਆ ਵਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਯਜੋਨਾ ਲਈ ਸਵਿਹਮਤ ਹੋ �ਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਪੱਛੇ ਮੁ0ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਚਹਰੇ ‘ਤੇ
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ਹਲਕੀ ਵਿਨਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਵਿਫਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁ2 ਹੋਰ �ਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ ,  ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਮੌਕਾ

ਵਿਮਵਿਲਆ ਅਤੇ ਚਲ ਵਿ�ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿ
ਚ 
ਾਪਸ ਆਇਆ ਵਿਜਥੇ ਮੈਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਬੈ8ਾ ਸੀ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈ� ਉਥੇ ਹੀ

+ੁੱ ਲ ਵਿ�ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈ� ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱ+ ਸਵਿਕਆ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸ ਸੀ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਇਸ ਵਿ
ੱਚ ਕੁ2 ਹੋਰ

ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਚੀ,ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਵਿਹੰ�ਾ ਵਿਕੰਡਲ ਈ-ਰੀਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹਤੁ ਵਿਨਰਾਸ਼ ਬੈ� ਦੀ +ਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਕਮਵਿਰਆਂ ਵਿ
ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਚਵਿਦਆਂ ਵਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਦਜੂੇ ਕਮਵਿਰਆਂ ਵਿ
ਚ ਬ8ੈਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਫਰ ਵਿ
ਚਕਾਰਲੀ

ਖੁੱ ਲੀ ਲਾਬੀ ਵਿ
ਚ ਵਿ�ਆ,  ਵਿਜਸ ਵਿ
ਚ ਉਹ ਕਮਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਲੇ
ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱ ਲੀ ਜ�੍ਹਾ ਸੀ ,  ਵਿਜੱਥੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ  �ਤੀਵਿ
ਧੀ  ਸੀ।  ਉਥੇ  ਇਕ-ਦੋ  ਪੁਵਿਲਸ 
ਾਲੇ  
ੀ  ਸੀਮੈਂਟ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਤੇ  ਬੈ8ੇ  ਸਨ । ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਪੁੱ ਵਿਛਆ ,  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ

ਲਾਪਰ
ਾਹੀ ਕਰਵਿਦਆਂ ਮੈਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਮੇਰਾ ਬੈ� ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਮਲੇ�ਾ ,  ਅਤੇ ਵਿਕਸੇ ਨੇ ,ਰੂਰ

ਇਸ ਨੰੂ ਚੱੁਵਿਕਆ ਹ
ੋੇ�ਾ। ਮੈਂ ਵਿਫਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰ
ਾ,ਾ ਖਵੋਿਲ੍ਹਆ ਵਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬ8ੈਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿ
ਚ ਦੋ ਕੋਮਲ ਆਦਮੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ
ੇਂ ਦਰੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈ8ੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵਿਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁ2 ਹਨੇਰੇ

ਰੰ� ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦੇ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਸਕਾਨ ਉੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਹਰੇ ‘ਤੇ ,ਾਹਰ ਸੀ। ਪੁੱ ਛਣ ‘ਤੇ ਉੰਨਾਂ ਨੇ ਮਨੰੂੈ ਦੱਵਿਸਆ

ਵਿਕ ਮੇਰਾ ਬੈ� ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿ
ਚ ਵਿਪਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੰਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ , ਵਿ�ਆਨ ਦੀ ਅੱਖ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿ
ੱਚ ਖੁੱ ਲ੍ਹ �ਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈ� ਲੱ+ ਸਕੋ। ਉਹ ਬ0ੀ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਪੇ� ਫ0 ਕੇ

ਮੈਨੰੂ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਮੈਂ 
ੀ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇ
ੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੀ
ਾਂ�ਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨ
ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚਵਿਲਆ ਵਿ�ਆ।

ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਮੈਂ ਲ�ਾਤਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਰਹਾ ਸੀ ਵਿਕ ਮੈਂ ਦੇ
ੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੈੱ� ਲ�ਾ
ਾਂ�ਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ

ਵਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਪੱਛੇ ਮੁ0ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਕਾਮ੍ਪ੍ਲੇਕ੍ਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ 
ਖੇੀ �ਈ। ਮੈਂ

ਕੁ2 ਮਵਿ8ਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਮੱ8ੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿ
ਚ ਘੁਸਪੈ8 ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿ
ਚ ਉਥੇ ਖ0੍ਹੇ ,

ਮੈਨੰੂ ਕ2ੁ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਦੋਸਤ ਵਿਮਲੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ �ੱਲ ਕਰਨ ਲੱ�ੇ। ਮੈਂ ਵਿਕਹਾ ਅਵਿਜਹੀਆਂ �ੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੋ , ਨਹੀਂ

ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ੀ ਦ
ੇੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈੱ� ਬਣਾ ਦ
ੇੇ�ਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਲੱ� ਵਿਪਆ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ


ਾਲੀ ਸ0ਕ ਚ0੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਦਸ਼ਾ ਵਿ
ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ2ੁ ਚ0੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਹੇ8ਾਂ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ

ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਤੇ ਚਵਿ0੍ਹਆ। ਵਿਫਰ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਦਲ ਨੰੂ ਛੂਹਣ 
ਾਲੇ ਸੰ�ੀਤ ਦੀਆਂ ਆ
ਾ,ਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਜਾਏ �ਏ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ
ੀ ਦੀ 2ਾਂਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹ
ੋੇ�ੀ। ਮੈਂ ਦ
ੇੀ ਦੇ ਵਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ +0ਕ ਵਿ�ਆ

ਸੀ ਵਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਪਆਰ ਦੇ ਹੰ2ੂਆਂ ਨਾਲ +ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਰਮ ਆ
ਾ, ਵਿ
ਚ ਰਣੋਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ
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ਾਰ 
ਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੰੂ ਮੋ0 ਵਿਰਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂੰ 2 ਵਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਆਪਣੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਢਕ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਕ ਕੋਈ 
ੀ ਮੈਨੰੂ ਰਣੋ ਦੇ 
ੱਜੋਂ ਅਜੀਬ ਨਾ ਸਮ2ੇ , ਅਤੇ ਇਹ

ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਵਿਪਆਰ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਵਿ
ੱਚ 
ਵਿਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ । ਵਿਫਰ ਮੈਂ ਸਵੋਿਚਆ ਵਿਕ ਕੋਈ 
ੀ ਉਸ ਅਜੀਬ ਜ�੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ

ਪਛਾਣੇ�ਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਵਿਦਲ ਨਾਲ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸ0ਕ ਤੇ ਵਿਪਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵਿਖਆ,

ਵਿਜਹ0ਾ ਘੁੰ ਮ ਵਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰ 
ੱਲ ਆ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ
ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 
ੱਡਾ +�ਤ ਹੋ
ੇ�ਾ। ਉਹ ਮੱਧਮ �ੂ0੍ਹੇ

ਰੰ� ਦਾ 
ੀ ਸੀ। ਉਹ ਖ0੍ਹਾ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਅਤੇ 
ੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 
ੱਲ 
ਵੇਿਖਆ ,  ਅਤੇ ਉਹ 
ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਪਆਰ ਵਿ
ੱਚ +0ਕ ਵਿ�ਆ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ 
ੇਵਿਖਆ ਵਿਜਸਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ

ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਧਾ ਉੱਪਰ �ਰਦਨ ਤੋਂ ਫਵਿ0ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ �ੱੁਸੇ ਅਤੇ ਵਿਹੰਸਕ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਨਾਲ 
ੇਵਿਖਆ.

ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ
ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕ2ੁ ਜਾਪ ਵਿਰਹਾ ਸੀ. ਬੱਚਾ ਵਿਮਵਿਮਯਾ ਵਿਰਹਾ ਸੀ. ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਇੱਕ 
ੱਡਾ ਖੰਜਰ ਫ0

ਕੇ ਵਿਸੱਧਾ ਹੇ8ਾਂ ਸੀ. ਉਹ 
ਾਰ 
ਾਰ ਮਾਂ ਦੇ
ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 
ੱਲ ਪਰਵਿਤਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਰਵਿਹਮ ਵਿਦ੍ਰਸ਼

ਨਾ 
ੇਖ ਸਕਾਂ. ਥੋ0੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅੱ�ੇ 
ਵਿਧਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ 
ੇਖ ਸਕਾਂ ਵਿਕ ਕੀ ਉਥੇ ਇਕ ਉਜਾਵਿ0ਆ ਹੋਇਆ ਧ0 ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਦਾ ਵਿਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਸੀ. ਪਰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਕਡ ਪਵਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ

ਸਨ.  ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹ ਵਿਲਆ ,  ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ.  ਸ਼ਾਇਦ ਦ
ੇੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਵਿ�ਆ ਸੀ. ਵਿਫਰ ਅਲਾਰਮ 
ੱਵਿਜਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਵਿ�ਆ.

ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਨਤ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ,  ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਲੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ +ਾ
ਨਾ ਵਿਦੱਤੀ.

ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿ
ੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਫਵੈਿਲਆ. ਪਰ ਉਸ ਵਿ
ਚ ਵਿਹੰਸਾ, ਵਿ
+ਚਾਰ

ਆਵਿਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ 
ੀ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ . ਵਿਸਰਫ ਤੰਤਰ

ਵਿਸਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰ
ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ .  ਇਸਲਾਮ 
ੀ ਇਕ ਵਿਕਸਮ ਦਾ ਅਵਿਤ
ਾਦੀ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ

ਕੱਟ0 ਹੈ ਵਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ �ੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿ2ਜਕਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਇਹ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿ
ਚ

ਵਿਹੰਦੂ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਨਰਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿ
ਆਪਕ ਵਿ
ਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ

ਵਿਦੱਤਾ ਵਿ�ਆ।

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਧਤ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰੁਬਾ
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ਉਸਨੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਸੇ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਤਰ ਵਿ
ਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਲਆ .  ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 
ਾਂ� ਉਹੀ

ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਵਿਦUਤ +ਾ

ਾਦੀ / ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਨ,ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੇ. ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਵਿਚਤ ਹੈ. ਇਹ

ਤੰਤਰ ਵਿਸਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰ
ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੋਂ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕ'ਾਮ

ਇਹ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਪੋਸਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਦ
ੇ +�
ਾਨ ਵਿਸ਼
 ਅਤੇ ਤੱਤਰ �ੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੰੂ ਸਮਰਵਿਪਤ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਿਣਤ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ ਤਾਂਤਵਿਰਕ 
ੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿਕਸੇ ਦੀਆਂ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਨੰੂ 8ੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹੱਤ ਵਿ
ੱਚ ਤਾਂਤਵਿਰਕ 
ੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿ
ਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ

ਪੀ0ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ�ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਣੁੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿ
ਚ ਹੋ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ

ਵਿ
ੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਪ
ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਪ੍ਰਯੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਵਿਜਨਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ

ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦਜੂਾ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਨਾ
 ਵਿ
ੱਚ ਇਕ ਕਵਿਨਆ ਦਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਵਿਜੰਦਾ ਜਲਾਉਣ

ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ । ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ, ਸਮਾਵਿਜਕ ਅਤੇ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਪਵਿਹਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ,  ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ,  ਵਿ
+ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਨ ਨਾਲ +ਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾ
ਾਂ ‘ਤੇ 
ਰਤੀਆਂ ਜਾਣ


ਾਲੀਆਂ ਆਡੀਓਵਿ
,ਅੁਲ ਸਮੱ�ਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ,  ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕ

ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਜਨਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਵਿਸਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾ+ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ

ਲਈ, ਮਾਨਵਿਸਕ ਪਹੁੰ ਚ/ਨਜਰੀਏ ਦੀ ਵਿਕਸਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿ
ਚ 
ਧੇਰੇ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿ
ੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾੰਵਿਤ੍ਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾ
ਾਂ ਤੇ ਵਿਜਹ0ੀ ਵਿਲੰ� ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਵਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਉਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਪ੍ਰ+ਾ
ਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਅਸਲ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਵਿਲੰ� ਦਾ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ , ਜਦੋਂ

ਸਰੀਰਕ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਹਰ ਥਾਂ ਫਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਨੰੂ 
ਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ

ਇਸ ਵਿ
ਚ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਕਈ 
ਾਰ ਲਾ+ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ

ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ,  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਵਿਜਨਸੀ ਅਨੰਦ ਤੋਂ 
ੀ 
ਾਂ2ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਹੈ,  ਜੋ

ਸਰੀਰਕ ਵਿਜਨਸੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਿਸਕ ਅਤੇ ਅਵਿਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ  ਦਾ  ਤੀਜਾ  ਮੁੱ ਖ  ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿ
ੱਚ 
ੱਧ ਰਹੀ  ਉਜਾ0ਾ  ਅਤੇ  ਬੇਰੁ,�ਾਰੀ  ਹੈ।  ਇਹ ਅਸੁਰੱਵਿਖਆ ਦੀਆਂ

+ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਨੰੂ 
ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਜਸ ਕਲੋ ਕੰਮ

ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕਤਾ 
ੀ ਖਾਲੀ ਮਨ ਨੰੂ ਵਿਨਯੰਤਰਣ ਵਿ
ੱਚ ਰੱਖਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ�ੀ-ਫਕੀਰ ਖਾਲੀ ਬ8ੈਵਿਦਆਂ ਕਦੇ 
ੀ �ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦਾ ਪੰਜ
ਾਂ 
ੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਨਆਂਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਇਹ ਅਪਰਾਵਿਧਕ ਮਾਨਵਿਸਕਤਾ ਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਬਧੇਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਿਰਹਾ । ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ

ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿ
ਚ ਸ਼ਰਵਿਮੰਦ�ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਧੇਰੇ ਮਾਨ
ਤਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੌ0ੀ ਸੱਚਾਈ

ਇਹ 
ੀ ਹੈ ਵਿਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ੱਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀ0ਤ ਨੰੂ ਸ,ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਵਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਬੂਤ

ਵਿਮਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ 
ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਵਿਤੱਖੀ ਸੋਚ 
ਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਵਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ

ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਿਮਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿ
ਚ ਹਰੋ 
ੀ ਕਈ ਮਹੱਤ
ਪਰੂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਤਰੀਵਿਕਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕ'ਾਮ

ਬੇਸ਼ਕ ਤੰਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਕਸ-ਫ੍ਰੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਅਵਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਪੋਰਨ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਬਲਕੁਲ

ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿ
ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿ
ਚ ਆਪਸੀ ਸਵਿਹਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਸਹਤ ਅਤੇ ਵਿਜਨਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਧਆਨ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਵਿਸਤ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਅਤੇ ਪਵਿਰ
ਾਰਕ ਵਿਪਆਰ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ਤੇ 
ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ 
ਰ�ੇ ਲੱ�ਦੇ ਹਨ। ਤੰਤਰ ਵਿ
ਚ ਵਿਕਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ

ਨੰੂ ਵਿਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਰਾ ਇਹ ਵਿਕਸੇ ਦੀ +ਾ
ਨਾਤਮਕ ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ।

ਤੰਤਰ ਵਿ
ੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ �ੂ0੍ਹਾ ਵਿਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਵਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੰੂ 2ੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਵਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਇੱਛਾ
ਾਂ ਵਿਜ
ੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਅਤੇ ਵਿਜਸਮੀ 
ਾਸਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ 
ੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਵਿ
ਚ ਏਕਾਪਟਨੀ
ਰਤ ਨੰੂ ਉੱਤਮ ਨੈਵਿਤਕਤਾ ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਅਤੇ

ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਸਾਥੀ ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। +�
ਾਨ ਵਿਸ਼
-ਪਾਰ
ਤੀ ਦੀ ਜੋ0ੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਚੰ�ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕ'ਾਮ ਕੰੁਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲ�ਾ ਕੇ

ਵਿਜੰਨਾ ਸੰ+
 ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ੀਰ੍ਯ ਦੀ ਵਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ , ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿ
ਚ

ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਮਾਹ
ਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ �ਰਭ ਅ
ਸ'ਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਖਅਤ ਅ
ਧੀ (ਮਾਵਿਸਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਵਿਹਲੇ 7
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ਅਤੇ ਆਖਰੀ 7 ਵਿਦਨ, ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੱਵਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿ
ੱਚ ਕੀਤੇ �ਏ 
ੀਰ੍ਯ ਵਿਨਕਾਸੀ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੰਵਿਤ੍ਰਕ ਸੇਕਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਬਲਵਿਕ 
ੀਰਜ-ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਵਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ੀਰ੍ਯ ਵਿਨਕਾਸੀ

ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਟਰੌ
ਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜਨਸੀ +ਾਈ
ਾਲ/ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ 
ਰੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਵਿਕ

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਵਿ
ੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬਾਹਰ 
ੱਲ ਖੁੱ ਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਜਹਾ

ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਕ2ੁ ਵਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ (ਸੱਪ) ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਆਦਤ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬਰੂ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ


ੀਰ੍ਯ ਵਿਨਕਾਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਵਿਫਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਨਰੰਤਰ ਬ2ੁਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ

ਹੁੰ ਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿ
ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿ
ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਸਕ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ+
 ਹੋ ਸਕੇ

ਉਪਰ 
ੱਲ (ਵਿਦਮਾ�) ਉੱਤੇ ਚ0ਾਈ ਜਾ
ੇ। ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਸੈਕਸ ਇਕ 
ਾਰ 
ੀ 
ੀਰਜ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਚ0ਾਈ

ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ੇ, ਤਾਂ 
ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰ ਦਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਜਾ
ੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਐਕਸਟਰੋ
ਰਟ (ਸੱਪ ਦਾ ਵਿਚਹਰਾ ਹੇ8ਾਂ 
ੱਲ ਹੈ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਜੋਂ ਆਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਰੰਤ ਯੂ-

ਟਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਵਿਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਦਾ

ਵਿਪਆਰ 
ੀ 
ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਵਿਕ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ
ੇਂ-2  
ੀਰਜ 
ਧਦਾ ਹੈ,  ਵਿਤ
ੇਂ-2  ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ/ਅਸਰ 
ੀ 
ੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਅਸੀਂ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ੀਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਵਿਕਉਂਵਿਕ

ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚ0੍ਹਾ ਵਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰੁਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ

ਇਹ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਲਈ ਵਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤੱਤਰ �ੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਇਹ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਹੈ ਵਿਕ ਸੰ+ੋ� ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਿ
ਹਾਰਕ ਹੈ।

ਇਥੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਨਰੰਤਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਧਆਨ ਜਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾ�ਰਣ। ਇਸ ਵਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਯੋ� ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਸ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਫਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਰਸ਼ੀ-ਵਿ+ਕਸ਼ੂ

ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋ�ੀ ਵਿਬਨਾਂ ਵਿ
ਆਹ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀ
ਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋ� ਸਨ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਇਵਿਤਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵਿਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ +ਾਰਤ ਦੀ 
ਵੈਿਦਕ ਸਵਿ+ਆਚਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਵਿ+ਆਚਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਘੇਵਿਰਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ ,

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਧੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿ+ਆਨਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜਨਸੀ ਵਿਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇ8 ਵਿਲਖੀਆਂ ਵਿਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਸੈਕਸ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਨੰੂ ਸਰ
 ਵਿ
ਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

1) ਸ਼ਰੀਰਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦਰ੍ਸ਼ਨ- ਇੱਕ ਆਧਵੁਿਨਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੰਤਰ (ਇੱਕ ਯੋ�ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਕਥਾ)

2) ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਰਹਸਯੋਦਘਾਵਿਟਤ- ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ ਕਯਾ ਕਹਤਾ ਹੈ

3) ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ – ਇੱਕ ਆਵਿਧਆਤਮਕ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸੱਪ 
ਰ�ੀ

ਦੋਸਤੋ  ,   ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਿਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ  -  ਮੰਦਰ ਵਿ
ੱਚ ਪਵਿਰ
ਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਮਵਿਲਆ  । ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ  

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ  ,   ਅਤੇ ਉ'ੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ਰ
ਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲ�ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ।   ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸ'ਾਨ ਵਿ
ਚ

ਬੁੱ ਤ ਆਵਿਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਦਲ ਛੂਹਣ 
ਾਲੀ ਇਕ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੰ�ੀਨ ਤਸ
ੀਰ ਦੀ
ਾਰ ਤੇ ਪੇੰਟ ਕੀਤੀ

�ਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� 
ਰ�ਾ ਸੀ, ਵਿਜਸ ‘ਤੇ ਭ�
ਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਣ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਉਹ

ਜਾਣੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱ�ੀ। ਉ'ੇ ਮੇਰੀ ਕੰੁਡਲਨੀ 
ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱ�ੀ, ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਵਿਲਆ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ

ਰਹੱਸਮਈ ਬੁਝਾਰਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਪਵਿਹਲਾ ਵਿ
ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਸੀ ਵਿਕ ਨਾਰਾਇਣ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ

+ਰਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ 
ੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ
ਰੂਪ ਨਾ� ਵਿਦਖਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ।

ਵਿਫਰ 
ੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿ
ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਾ� ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਜੋਂ

ਮੈਂਯੋਵਿ�ੰਵਿਦਆਦੋਟਕਾਮ(yogaindia.com) ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪ0੍ਹ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿ
ਚ ਕੁ2 ਵਿਲਵਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,  ਵਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ

ਸਮ2 ਵਿ�ਆ ਵਿਕ ਸੱਪ ਸਾਢ਼ੇ ਵਿਤੰਨ ਚੱਕਰ ਲ�ਾ ਕੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਵਿ8ਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦਾ

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਰੰ�ਾਂ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ , ਤਦ ਇਹ ਵਿਸੱਧਾ ਉੱ8ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਮਾ� ਤੱਕ

ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਵਿ2ਆ ਵਿਕ ਸਾਡੀ ਨਾ0ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਉ+ਾਰੇ ਸੱਪ 
ਰ�ੀ ਵਿਦਖਦੀ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ,  ਨਾ0ੀ ਦੀਆਂ ਸਨਸਤੀਆਂ ਸੱਪ 
ਾਂ� ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜਰਾ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ।

ਇਸਨੰੂ ਅੱਧੀ ਵਿਰੰ� 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਵਿਹਲਾ ਵਿਰੰ� / ਕੋਇਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ

ਮਾਸ ਅਤੇ ਰਵੇਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁ0ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉ+ਾਵਿਰਆ

ਸੱਪ ਹ8ੇਲੀ ਵਿਪੱ8 ਵਿ
ੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਸ਼ਾ ਵਿ
ੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਡ / ਮੋ0 ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਪੱ8 ਦੇ ਹੇ8ਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਵਿ
ੱਚ

ਹੈ (ਨਾ+ੀ ਦੇ ਵਿਬਲਕਲੁ ਉਲਟ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ
ੋੇਂ ਬਾਹਰ 
ੱਲ ਉ+ਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਫਰ ਦੋ
ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰ ਦਾ ਮੋ0 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ

ਵਿਕ ਲ�+� ਇਕੋ ਵਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਵਿਦਖਾਏ �ਏ ਹਨ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸਰ ਤਲੁਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀ0੍ਹ

ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ �ੁਣਾ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੈ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਪ 
ਰ�ੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾ0ੀ ਨੰੂ ਸੱਪ 
ਾਂ� ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਦ
ੋਾਂ ਵਿ
ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਏ�ੀ।

ਨਾ0ੀਆਂ 
ੀ ਸੱਪ ਜਾਂ ਰੱਸੀ 
ਾਂ� ਹਨ। 
ਜਰ ਦੀ ਨਾ0ੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਸਮ2ੋ। ਇਹੋ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ 
ੀ ਹੋਇਆ। ਸ
ੱਧੀਥਨ

ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਖੇਤਰ (ਵਿਜੱਥੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸੱਪ ਦਾ ਪਵਿਹਲਾ ਚੱਕਰ / ਕੁੰ ਡਲ / ਚੱਕਰ ਹੈ। ਆਸ

ਪਾਸ ਦੀ ਨਾ0ੀਆਂ 
ੀ ਉਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਪਵਿਹਲਾ ਵਿਘਰਾਓ ਹੈ। ਦਜੂਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਾ0ੀ ਸੈਕਰਲ ਪਲੇਕਸ / ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੈਟ
ਰਕ ਨਾਲ ਜੁ0ਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਵਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿਜਥੇ ਸੈਕਰਲ ਪਲੇਕਸਸ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁ0ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੱਪ / ਸਪਨੀਲ ਕੋਰਡ ਖ0੍ਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੰਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿ
ਚ, ਪੇਟ 
ੱਲ ਟਏੋ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਮਰੋ0 ਹੈ। ਮੋ0 ਦੀ ਅ�ਲੀ 
ਾਰੀ ਵਿਸਰ ਦੇ ਨੇ0ੇ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾ0ੀਆਂ ਵਿ
ੱਚ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਰ/ਹੂਡ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ / ਸੱਪ-ਸ਼ਰੀਰ

ਨਾਲ ਜੁ0ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰੁਡਲਨੀ ਚੱਕਰ ਦੇ
 ਸ਼ੀਸ਼ਨਾ� ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਵਿਬੰਦੂ

ਇੰਨੀ ਡੂੰ ਘੀ ਜਾਣ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ  । ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਰਾ ਸੇਕ੍ਸੁਅਲ ਖਤੇਰ ਸੰਘ ਦੀ ਚੌ0ਾਈ 
ਰ�ਾ  

ਸੰਘਣਾ  ,   �ੋਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਤਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ 
ਜਰ   /   ਪੂਛ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰ 
ੱਲ  

ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ  ।  ਸੱਪ ਦੇ  ਮੁੱ ਖ ਬੌਂਵਿਜੰ�  /  ਟਵਿਰYੰ� ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ  ਸਰੀਰ ਦੇ  ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਹਨ  ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਧਆਨ ਦੇ  ਦਰੌਾਨ  

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਥੇ 
ਧੇਰੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। 
ਜ੍ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਖਾ ਵਿਬੰਦੁ ਮਲੁਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜਵੁਿ0ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅ�ਲੇ ਸ
ਾਧੀਸਥਾਨ

ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ   (  
ਜਰਾ  )   ਸੱਪ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱ ਖ �ੁਥੇ ਹੋਂਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁ0ੀ ਹੋਈ ਹੈ  ,   ਜੋ ,ਮੀਨ’ ਤੇ ਹੈ  । ਵਿਪਛਲੇ ਸ
ੱਧੀਥਾ  

ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਉ8ਾਣ ਲ�+�   90   ਵਿਡ�ਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ  । ਸੱਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੁਮਾ
 ਦਾ ਸ+ ਤੋਂ ਡੂੰ ਘਾ ਵਿਬੰਦੂ  

ਵਿਪਛਲੇ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱ+ਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿ
ਸੁਧੀ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ

ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਸਰ ਨੇ0ੇ ਮੋ0 ਦਾ ਸ+ ਤੋਂ ਡੂੰ ਘਾ ਵਿਬੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਸਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉ+ਾਰ ਵਿਪਛਲੇ 
ੱਲ ਦੇ ਆਵਿ�ਆ

ਚੱਕਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਮਾ�   /   ਵਿਦਮਾ� ਦਾ ਵਿਸਖਰ  ,   ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਿਜਥੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਹੁੰ ਦੀ  

ਹੈ   (  ਵਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਸ+ ਤੋਂ ਅੱ�ੇ ਅਤੇ ਸ+ ਤੋਂ ਵਿਪਛਲੇ +ਾ� ਦੇ ਮੱਧ ਵਿ
ੱਚ  ;   ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਏ 
ਰ�ਾ ਮਵਿਹਸੂਸ  

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  ,   ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਬ੍ਰਹਮਮਾਰਧਰਾ  /  ਬ੍ਰਹਮਰੰਧ੍ਰ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  )  । ਉਥੇ ਦ
ੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਦੇ ਇਕ ਹ,ਾਰ ਫਾਨਾ   ਹਨ।  

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਸਵਿਹਸ੍ਰਾਰ   (  ਇੱਕ ਹ,ਾਰ +ਾ�  )   ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ।     ਕੁੰ ਡਾਵਿਲਨੀ ਮੱਧ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੇ ਬੀਚ 
ਾਲੇ ਵਿਸਰੇ/ਹੂ0 ਤੇ ਮੌਜਦੂ

ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ- ਅਵਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ� ਨਾਲ ਅਵਿਭਆਸ ਦੌਰਾਨ

ਮੈਂਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰ� ਵਿ
ਚ ਇਕ ਵਿਦਨ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਵਿ
ਧੀ ਨਾਲ ਵਿ
ਚਾਰ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਵਿਕਆਂ ਨਾਲ ਨਾ� ਦਾ

ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸਦੀ ਪਛੂ / 
ਜ੍ਰ ਵਿਸ਼ਖਾ ‘ਤੇ ਉ+ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪ 
ਰ�ੀ

ਵਿਹਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫੱਣ / ਮੇਰੇ ਵਿਦਮਾ�’ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿ
ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇ,, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ +�
ਾਨ ਨਾਰਾਇਣ 
ਰ�ੀ

ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵਿਜ
ੇਂ +�
ਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਉੱਤੇ ਲ�,ਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ

ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕੱ8ੇ, ਮੈਨੰੂ ਉਹੀ +ਾ
ਨਾ ਵਿਮਲੀ ਵਿਜ
ੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾ� ਮੰਦਰ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਮਲੀ ਸੀ। ਵਿਫਰ ਮੈਂ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਵਿ
ੱਚ ਸੱਪ ਦੀ

ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮ2ਣ ਦੇ ਯੋ� ਹੋ ਵਿ�ਆ।

ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਸੱਪ ਨੰੂ ਲ�+� ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਪਵਿ
ੱਤਰ ਅਤੇ ਸਵਿਤਕਾਰਯੋ� ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਰਾਇਣ ਸੱਪ ‘ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।  ਸੱਪ

+�
ਾਨ ਵਿਸ਼
 ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ 
ੀ ਬੈ8ਾ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿ
ਚ, ਦੋ ਸੱਪ ਇਕੱ8ੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰ+
 ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਦੋ ਦਾ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਜੋ0ਾ ਯੈਬ-ਯਮ/ਯਬ-ਯੁਮ ਆਸਣ ਵਿ
ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਾ� ਕੰੁਡਲਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮੈਂਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਵਿਰਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ� ਦੇ ਸਰੀਰ /  ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੱਪ 
ਾਂ�

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੇ
ਤਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾ� ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ 
ਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ,ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਨਾ� ਦੇ ਵਿਧਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰ ਨੇ ਸੱਪ 
ੱਲ ਵਿਧਆਨ ਨਹੀਂ

ਵਿਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਕ 
ਾਰ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸੱਧੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚ0੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ,  ਵਿਜ
ੇਂ ਇਕ

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹ
ਾ ਵਿ
ਚ ਵਿਸੱਧਾ ਚ0੍ਹਦਾ ਹੋ
ੇ। ਸੱਪ ਦਾ ਵਿਧਆਨ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱ8ਣ ਲਈ ਵਿਸਰਫ 
ਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਸੱਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ੱਡੇ ਦੇ
ੀ-ਦ
ੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਖਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ।

ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਦੇ ਵਿਸਰ ਤੇ ਧਰਤੀ

ਇੱਕ ਵਿਮਵਿਥਹਾਸਕ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਹੈ ਵਿਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� / ਮਲਟੀ-ਹੁਡਡ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਸਰ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ�

ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  /  ਵਿਦਮਾ� ਦੇ ਤ,ਰੁਬੇ 
ਰ�ੀ ਹੈ।


ਾਸਤ
 ਵਿ
ੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਥਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁ2 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ 
ਾਕ ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕਤਾ ਦਾ ਬਵੁਿਨਆਦੀ ਮੰਤਰ ਹੈ।

ਸੰ
ੇਦਨਾ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਆਰੋਪਣ
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ਹਰ ਸਰੀਰਕ ਸਨਸਨੀ ਨਾ0ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ / ਇਕ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਵਿਸਕ ਤਸ
ੀਰ ਦਾ ਲੇਪ

ਲ�ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾ� ਤੱਕ 
ੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ+ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ

ਸਨਸਨੀ 
ਜਰ-ਵਿਸਖਾ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲ�ਾਈ �ਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ੱਚ ਵਿਜੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ

ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮਲੁਾਧਾਰ ਵਿ
ਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ,  ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਵਿਸਰਫ 
ਜਰ-ਵਿਸਖਾ ਹੀ

ਦਰਸਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ,  ਦ
ੋੇਂ ਇਕ ਕਾਲਪਵਿਨਕ ਲਾਈਨ ਵਿ
ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ �ਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿ
ਚ ਉਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਥੇ ਜਾ� ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾ�ਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ

ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਵਿਲਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ� ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਮੂੰ ਹ ਵਿ
ੱਚ ਦਬਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ਜਰ ਤੋਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ੀਰਜ ਵਿਨਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ 
ਜਰ ਵਿ
ਚ 
ਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵਿ
ਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਸੱਧੇ

ਖ0੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ਾਜਰਾ ਵਿਸ਼ਖਾ ਤੋਂ ਵਿਸੱਧੀ ਵਿਦਸ਼ਾ 
ੱਲ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਮਾ� 
ੱਲ ਚਲੀ �ਈ ਹੈ ,

ਬਾਰ -2 ਵਿਜਨਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿ
ੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰ ਮਦੀ। ਇਹ +ਾ
ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਰਾ ਵਿਜਨਸੀ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਵਿਕ ਇੱਕ 
ੱਡੇ ਸੱਪ ਦੇ

+ੂਮੀ ਦੇ ਢੇਰ / ਘ0ੇ 
ਰ�ਾ ਸ਼ਕਲ 
ਾਲਾ ਹੈ) ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਸਓਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਡੁੱ ਵਿਬਆ / ਵਿਘਵਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸੱਧੇ

ਵਿਸਖਰ/ਹੂ0 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਮ,ਬਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ੀਰਜ ਦੀ ਵਿ�ਰਾ
ਟ ਲਈ 
ਾਜਰਾ ਤੇ


ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਅੱ�ੇ / ਅੱ�ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਥਲੇ +ਵੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮ,ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਵਿਕ੍ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁੰ ਡਲੀ / ਕੋਇਲ 
ਾਲੀ ਹੈ।

+ਾ
, ਕੋਇਲ ‘ਤੇ ਬ8ੈੀ ਇਕ ਮਾਨਵਿਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ – ਇਹ ਵਿਕ
ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ, ਕੋਰਾ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾ�ਰਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ

ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਬਾਰ -2 ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱ�ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ 
ੈਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾ8ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਾ ਤੋਂ +ੇਵਿਜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣਾ ਵਿਕਸੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਅਸਲੀਯਤ ਹੈ। ਵਿਸਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ 
ੱਧ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾ�ਰਣ ਦੀ ਅ
ਸਥਾ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਲ ਦੀ �ਵਿਹਰਾਈ ਵਿ
ਚ ਚ0੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਜ�ਾਉਣ

ਦੇ ਸਮੇਂ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਵਿ
ੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁ0 ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅ+ੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰੂਹ ਇਸਨੰੂ ਵਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ

ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਪੂ ਵਿ
ੱਚ ਦਖੇਦੀ ਹੈ। ਰਹੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ -ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱ'ੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਿ
ਅਕਤੀ    (  �ੁਰੂ  ,  

ਦੇ
ਤਾ  ,    ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਿਦ ਜਾਂ ਵਿਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੱੁਝ 
ੀ  )    ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ।   ਆਤਮਾ ਦਾ +ਾ
 ਇਥੇ ਹੈ,  ਆਮ

ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਨਰੰਕਾਰੀ

 ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਪੂ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤ,ਰਵਿਬਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਨੇਰਾ ਰੱਦੀ 
ਾਂ� ਹੈ। ਇਹ

+ਰਮ ਜਾਂ ਦਵੁਿਬਧਾ ਜਾਂ +ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ,  ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਜੰਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੂਹ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ਾਂ� ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਦ
ੰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਦ
ੈਤ-ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਸ+ ਕੁ2 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਾਰੇ ਤ,ਰਬੇ ਸਮੇਤ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ 
ੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਅ�ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 
ੱਖਰੀ ਲਾਟ ਵਿਕ
ੇਂ ਲੱ+

ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤ,ਰੁਬੇ / ਪਦਾਰਥ ਤਦ 
ੱਖਰੇ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਜਵੁਿ0ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਉਸ ਤੋਂ 
ੱਖਰੀ ਲੱ� ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ �ੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੱਲ ਵਿਕੰਨਾ

ਵਿਧਆਨ ਵਿਦੱਤਾ ਵਿ�ਆ ਸੀ,  ਇਸ ਤੋਂ ਕ2ੁ 
ੱਖ ਰਵਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਅੱ� ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਟ ਆਪਣੇ 
ਰ�ੀ ਵਿਕ
ੇਂ ਵਿਦਖ

ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 
ੱਖਰੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੋਏ�ੀ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ  ਜਾ�ਰਣ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ  ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ  2ਲਕ ਵਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ  ।   ਇਸ ਦੁਆਰਾ  ,    ਉਹ ਯੋ�ਸਾਧਨਾ ਆਵਿਦ ਦੇ  

ਵਿਨਰੰਤਰ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ।  
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਕੁ2 ਸਵਿਕੰਟਾਂ ਤੋਂ 
ੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਇਕ ਵਿ
ਸਫੋਟਕ ਦਬਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਹਤੁੇ

ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ੱਚ,  ਆਦਮੀ ਡਰ ਜਾਂ ਵਿ2ਜਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਵਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ

ਵਿਲਆਉਂਦਾ, ਥੋ0੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿ
ਚ ਵਿਦਮਾ� ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜ�ਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਰੋਕ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ

ਆਦਮੀ ਥਕਾ
ਟ ਕਾਰਨ 
ੀ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦੁ ,

ਅਵਿਦUਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿ
ੱਚ ਡੂਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਇਕ ਵਿਸਫਰ 
ਰ�ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਵਿ
ਚ ਉਹ ਵਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ

ਹੋਚ ਦੇ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁ+
 
ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਦੀ ਅ
ਧੀ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਦੇ ਅਵਿ+ਆਸ,  ਮਨੋਬਲ,  ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ,  ਉਮਰ,  ਸਮਾਵਿਜਕ ਰੁਤਬੇ ਆਵਿਦ ‘ਤੇ 
ੀ

ਵਿਨਰ+ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਵਿਮੰਟ ਤੋਂ 
ੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰ+
 ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਧਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣੋਥਨ/prana-rising (ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਤ੍ਥਾਨ/ਰਾਈਵਿਜਨ੍ਗ) ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਮੰਨਦੇ

ਹਨ। ਇਹ ਉਲ2ਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਜੁਰਬੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕੋ ਵਿਜਹੇ ਹਨ ,  ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸਵਿਥਤੀਆਂ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਵਿਚੰਤਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਵਿਸਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ/level 
ੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ

ਆਮ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਸਮਰਨ ਵਿ
ਚ ਸ+ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ।  ਇਹ ਯਾਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ  ਚਢ਼ਾ
/prana-rising  ਵਿ
ਚ ਉਸ ਤੋਂ 
ਧ ਹੈ ।  ਇਹ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਜਾ�ਰਣ ਵਿ
ੱਚ ਸ+ ਤੋਂ ਉੱਚਾ  ਹੈ ।  ਸਧਾਰਣ ਕੁੰ ਡਲਨੀ  ਅਵਿ+ਆਸ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਣ-ਚਢ਼ਾ
 ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ  ਅਵਿ+ਆਸ

ਵਿਨਰੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ (ਘੰਵਿਟਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਨਾਂ ਤਕ) ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਇਕ ਵਿਮੰਟ ਤੋਂ 
ੱਧ

ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਣ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਿ+ਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਚਢ਼ਾ
 ਨਾਲ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਧਆਨ ਵਿਕਸੇ 
ੀ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਪਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਮਰ,ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,  ਅਤੇ ਵਿਬਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਕ
ੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕੱ8ੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾ
ਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਿਸਕ ਸਦਮਾ/trigger ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ 
ੀ

ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ +ਵਿ
ੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 
ੀ ਸੱਚ ਹੈ

ਵਿਕ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਵਿਸਰਫ ਵਿਧਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਚਢ਼ਾ
 ਦੀ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ

(ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਜਾਰੀ ਰੱਵਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

31 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ
 ਵਿ� ਆ ਨ



ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਪ੍ਰਣੋ'ਨ/ਪ੍ਰਾਣ-ਚਢ਼ਾ
 ਬਾਰੇ ਵਿ
ਸ'ਾਰਪੂਰ
ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਦੱਤੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ 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 ਵਿਦੱਤੇ 
ੈੱਬਪੇਜ ਨੰੂ ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਵਿੜ੍ਹਆ 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

ਅ�ਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ�ੇ ਵਿਕ ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਕੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਹਨ।

ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਵਿ
ਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ, ਵਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅ�ਲੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮ
ਾਰ ਪ0੍ਹੋ.
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 ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ- ਰੂਹਾਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਸਭ ਲਈ ਸੰਭ
 ਹੈ!

ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵਿਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ ਵਿਲਵਿਖਆ ਸੀ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ

ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦ੍ਰ0ਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,  ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 
ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਇਕ ਅਜੀਬ 
ਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ+ ਤੋਂ ਸਰਲ 
ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ+ ਤੋਂ ਜਵਿਟਲ 
ੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ

ਮਰ,ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

ਨਹੀਂ 
ੀ। ਸਵਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿ
ਚ 
ੱਖਰੀਆਂ ਵਿ
ਰੋਧੀ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ�ੇ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਲਈ ਇਕੱ8ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਕਹ0ੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀ,ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਧਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤ


ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸਮਰਨ ਸ+ ਤੋਂ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਚੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ

ਮਨ ਵਿ
ਚ ਅਡ
ਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜਾਂ ਅਵਿਧਆਤਮਕ �ੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖ ਵਿ
ੱਚ ਪ੍ਰ�ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ �ੁਣਾਂ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ 
ੀ ਪਤਾ ਲ�ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸਮਰਨ ਵਿਕੰਨਾ ਮ,ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਕ
ੇਲ ਯੋ�ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਸਮਵਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ,  ਅਦ
ੈਤ +ਾ
ਨਾ  (ਕਰਮਯੋ�ਾ)  ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਧਆਨ 
ਧੇਰੇ ਵਿ
ਹਾਰਕ ,  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 
ਧੇਰੇ

ਮਾਨ
ਤਾ ਤੋਂ +ਵਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ੱਖ-
ੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 
ੀ ਮ,ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਫਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤਾਂਤਵਿਰਕ

ਪ੍ਰਵਿਕਵਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਚਕਰਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ੀ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ

ਕਾਰਕ ਹੈ.

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਲਈ ਜੀ
ਨ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤ


ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਸਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਵਿਜ
ੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਸੰ+
 ਨਹੀਂ,

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਜੀ
ਨ ਸ਼ਕਤੀ./ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਸੰ+
 ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱਕ ਕਮ,ੋਰ, ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਵਿਬਮਾਰ

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਮਲ ਸਕਦੀ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਕੱ8ੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਯੋ�ਾ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇ8ਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ

+ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਤਦ ਜੀ
ਨ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ 
ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ0 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ਚ ਵਿ,ੰਦ�ੀ-ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ

ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਕਮ,ੋਰ ਰਹੇ�ੀ, ਅਤੇ ਜਾ�ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ੇ�ੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈ8 ਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਜੀ
ਨ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਇਕੱ8ੀ

ਹੋ ਜਾ
ੇ�ੀ। ਪਰ ਅਵਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ , ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ,ਰੁ� ਸੇ8ਾਂ ਨੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਜਾ�ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ

ਹੁੰ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਅਸਲ ਵਿ
ੱਚ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਮਾਵਿਜਕਤਾ,  ਅਵਿਦUਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ  ਵਿਕ ਪੁਰਾਣੇ  ਸਮੇਂ ਵਿ
ੱਚ ,  ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ+ ਤੋਂ 
ਧੀਆ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ -ਕਾਜ/ਰਾਜ-ਵਿਨਯਮ

ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਕੇਲੇਪਨ ਦੀ ਗੁ਼ਲਾਮੀ ਵਿ
ੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੇ0ਾ ਉੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰ�ਰਮੀ ਨਾਲ ਮ,ਬੂਤ 

ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਚਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਵਿ�ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਨਾਲ 
ੀ ਅਵਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਸਮ ਦੀ ਸੰਸਾਵਿਰਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,  ਉਹ ਯੋ�ਾ ਅਵਿ+ਆਸ

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਵਿ
ਚ ਚਲਾ ਵਿ�ਆ। ਉਸਦੀ ਇਕੱ8ੀ ਹੋਈ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ �ਈ

ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ� �ਈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਲਈ ਇੰਦਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜੇਇੰਦਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਹ,ੈ  ਇਕੱ8ੀ ਹੋਈ ਵਿਜੰਦ�ੀ-ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ
ੇ�ੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਜ�ਾਉਣ ਦੇ ਯੋ� ਨਹੀਂ ਹੋ
ੇ�ੀ। ਇਹ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਬੋਲੇ਼ ਅਤੇ �ੰੂ�ੇ ਬਣੋ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੱਟੋ

ਘੱਟ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿ
ਚ ਉਲ2ਣਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰ ਦੁਵਿਨਆ
ੀਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ , ਇਕਾਂਤ ਵਿ
ਚ ਯੋ�ਾ ਦਾ ਅਵਿ+ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਰੰ+ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ, ਤਦ

ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ  ਬਾਹਰ ਰਵਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ, ,ਰੂਰੀ ਤੋਂ 
ੱਧ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਤਂਤਰ ਨੇ 
ੀ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ

ਵਿਜਹ0ੀ ਤਾਕਤ ਦਵੁਿਨਆ
ੀਤਾ ਵਿ
ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਜੀ
ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ

ਮਜਬੂਤ ਜੀ
ਨ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ  ਨਾਲ ਉਸਨੇ  ਕੁੰ ਡਲਨੀ  ਅਤੇ  ਯੋ�ਾ  ਬਾਰੇ  ਡੂੰ ਘਾ  ਅਵਿਧਐਨ ਕੀਤਾ,  ਯੋ�ਾ  ਕੀਤਾ,  ਘਟੋ  ਘਟ

ਯਾਤਰਾ
ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ,  ਅਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਵਿਫਰ 
ੀ,  ਉਸ ਵਿ
ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੀ ਸੀ,  ਜੋ

ਉਸਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਜ�ਾਉਣ ਲਈ 
ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਲਈ 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
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ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਧਾਰ ਹੈ। 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਲਈ ,ਰੂਰੀ +ਾ�ਣ ਦੀ �ਤੀ

(escape velocity) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉ8ਾਈ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ +ੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ 
ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣ 
ੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿ
ਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਣ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਵਿ,ੰਦ�ੀ-ਸ਼ਕਤੀ/ਪ੍ਰਾਣ

ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ,ਰੀਏ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਸਵਿਥਤ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵਿਰੱ�ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜੇਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਮਜੌੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵਿਸਕ ਸਦਮਾ / ਟਵਿਰੱ�ਰ ਨਹੀਂ ਵਿਮਵਿਲਆ, ਤਾਂ 
ੀ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਵਿਰੱ�ਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ2ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕ ਇੱਥੇ ਦੋ �ੁਰੂ+ਾਈ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ
ੇਂ 
ੱਖ-
ੱਖ ਥਾ
ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ �ੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਫਰ

ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਨਰਪੱਖ / ਸਮਾਰੋਹ ਆਵਿਦ ਵਿ
ੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
ਧੇਰੇ ਵਿਪਆਰ ਨਾਲ ਵਿਮਲਦੇ ਹਨ , ਤਦ ਉਹ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋ
ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵਿਰੱ�ਰ 
ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ�ੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋ
ਾਂ ਦਾ ਵਿਧਆਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ �ੁਰੂ 
ੱਲ ਜਾ
ੇ�ਾ , ਤਾਂ ਜੋ

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਪਵਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ �ੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ� ਪ
ੇ। ਜੇ ਉਹ ਟਵਿਰੱ�ਰ ਵਿ
ੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ +ਾ� 
ੀ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮ,ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱ8ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਜੋਂ ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ -ਜਾ�ਰਣ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਤ,ਰਬੇ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨ ਲਈ

ਹੇ8ਾਂ ਵਿਦੱਤੇ ਵਿਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ।

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

ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਵਿ
ਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਵਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਅ�ਲੀ ਪੋਸਟ ਨੰੂ ਪ0੍ਹੋ.
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਵਿਸਰਫ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਸੈਕਸੁਅਲ ਯੋ�/ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਾਲੇ ਕੰੁਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ

ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੰਭ
 ਹੈ

ਇਹ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਪੋਸਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਦ
ੇ +�
ਾਨ ਵਿਸ਼
 ਅਤੇ ਤੱਤਰ �ੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੰੂ ਸਮਰਵਿਪਤ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਿਣਤ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ ਤਾਂਤਵਿਰਕ 
ੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿਕਸੇ ਦੀਆਂ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਨੰੂ 8ੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹੱਤ ਵਿ
ੱਚ ਤਾਂਤਵਿਰਕ 
ੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿ
ਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ

ਪੀ0ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ�ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੋਸਤੋ,  ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਦੋ
ੇਂ ਵਿਪਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਵਿਤੰਨੋਂ  ਪੋਸਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਪ0੍ਹੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੰੂ  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਤੰਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿ
ਹਾਰ ਵਿ
ੱਚ ਲਾ�ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ,  ਤਾਂ ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਜਾ�ਰਣ 
ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮ2ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂ�ਾ ਵਿਕ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਜ�ਾਉਣ ਦਾ ਸ+ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਪ੍ਰ+ਾ
ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫਲਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਜਨਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਵਿ
ਧੀ ਹੈ।

ਵਿਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ, ਮੈਂ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿਕ ਉਹ ਵਿਕਹ0ੇ ਛੇ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਵਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਕੱ8ੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ

ਦੀ ਅ�
ਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ�ਾ ਵਿਕ ਵਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ� ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਧਾ ਵਿਦੱਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਹ0ਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ�ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾੰਵਿਤ੍ਰਕ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਧਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ


ਾਜਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 
ਾਜਰਾ ਵਿ
ੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਖੂਨ 
� ਵਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ 
ਾਜਰਾ-ਵਿਸਖਾ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਾਜਰਾ-ਵਿਸਖਾ ਉਹ ਮੂਲਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵਿਜਸ ਉੱਤੇ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਨ
ਾਸ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,  ਜਦੋਂ 
ਾਜਰਾ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਤਾਂ 
ਾਜਰਾ ਵਿਸਖਾ

ਉਸ ਵਿਬੰਦੂ ਨੰੂ ਛੂਹ ਵਿਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਮਲੁਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ�੍ਹਾ ਨੰੂ 
ਾਜਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ

�ੁਦਾ ਨੰੂ ਜੋ0ਨ 
ਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿ
ਚ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਫਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਚੱਤਰ ਨੰੂ 
ਾਜਰਾ-ਵਿਸ਼ਖਾ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸਨਸਨੀ

ਉੱਤੇ ਰੱਵਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ
ੇਂ ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਬ-ਯੂਮ (yab-yum) ਵਿ
ੱਚ ਜੁ0ੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਾਜਰਾ ਸਨਸਨੀ ਕਮਲ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਰੋਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,  ਵਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 
ੀਰਜ ਦੀ ਵਿਨਕਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ +ੱਜਦੀ। ਦ
ੋੇਂ  ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ

ਅ�ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਪਛਲੇ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਕ੍ਰਮ
ਾਰ ਛੂਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

ਸੰ+ੋ� ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ 
ਾਜਰਾ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਵਿਸਖਰਾਂ ਤੇ  ਵਿਲਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਵਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ  ਯੋ�-ਬੰਦਸ਼ਾਂ/ਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ
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ਚੱੁਵਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਤ,ੇ +0ਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਫਰ 
ਾਜਰਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ/ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ੀਰਜ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਫਲੈਣ ਤੋਂ 
ੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ -

2 ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚਲੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜੀਵਿ
ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਣੋਥਾਨ ਜਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਉਥਾਨ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨਵਿਖੰ� ਦਾ ਵਿਮਸਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ੀ 
ਰਵਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਟੋਵਿਰਸ ਇਕ ਮਵਿਹਲਾ ਵਿ
ਚ 
ਾਜਰਾ ਦਾ ਕੰਮ

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਡੀ ਵਿਜਨਸੀ +ਾ
ਨਾ/ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਜ
ੇਂ

ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਿ
ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਵਿਹਲਾ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਕਲਾਈਟੋਵਿਰਸ ਦੀ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਵਿਸਖਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ

ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ �ਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ 
ੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ ਦੀ ਵਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ 
ੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਜਨਸੀ ਪੂਰਤੀ

ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾੰਵਿਤ੍ਰਕ ਯੌਨ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ
ਨ/ਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ

ਇਹ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸੱਧ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ 
ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਜਨਸੀ ਤ,ਰਬੇ ਦੁਆਰਾ

ਚਮਕਣ ਅਤੇ +0ਕਣ ਲ�ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਥੇ ਜੀ
ਨ/ਪ੍ਰਾਣ ਖੁਦ ਹੀ +0ਕਣ ਲ� ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ

ਵਿ
ਚ ਵਿਲਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਜੀ
ਨ/ਪ੍ਰਾਣ 
ੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸੁਅਲ ਯੋ� (ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀਕਰਨ

ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀ
ਨ/ਪ੍ਰਾਣ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਸੰਚਾਵਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋ
ੇਂ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਹਤਮੰਦ ਵਿ
ਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ 
ੱਲ ਵਿਨਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਵਿਨਰਲੇਪਤਾ ਨੰੂ ਅੰਤਰ੍ਮੁਖਤਾ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ0 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿ
ੱਚ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ/ਲਾਲਸਾ

ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ/ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਸੈਕਸ ਦੁਆਰਾ +0ਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 
ੀ ਉਸਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਨਰਲੇਪ

ਰਵਿਹਣ ਵਿ
ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ੀਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ 
ਧਾਈ

ਜੇਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,  ਤਾਂ 
ੀਰਜ ਵਿਕ
ੇਂ ਪੈਦਾ ਹ
ੋੇ�ਾ? ਜੇ 
ੀਰਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ,  ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਕ
ੇਂ ਪਾਈ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਸਰਫ ਯੌਨ ਯੋ�ਾ 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ੀਰਜ

ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਨਾਲ ਵਿਟ੍ਰ�ਰ ਨੰੂ ਤਾਕਤ

ਸੈਕਸੁਅਲ ਯੋ�ਾ ਟਵਿਰੱ�ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮ,ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਮਾਮਲੂੀ ਟਵਿਰੱ�ਰ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਅਤੇ

ਸਧਾਰਨ ਟਵਿਰੱ�ਰ 
ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱ8ੇ ਹੋਣ (ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�/ਯੌਨ-ਯੋ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਜੋਂ ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ-ਜਾ�ਰਣ

ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਤ,ਰਬੇ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨ ਲਈ ਹ8ੇਾਂ ਵਿਦੱਤੇ ਵਿਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ।

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

ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਈਸ੍ਹ ਭ�
ਾਨ ਨਾਰਾਇਣ (ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ) ਦੇ ਨਾਭੀ ਕੰ
ਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ (ਬ੍ਰਹਮਦੇ
ਾ)

ਦੀ ਪੈਦਾਈਸ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਦੱਸੀ �ਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰ'ਨ ਜਾਂ ਵਿ
ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ .  ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ

ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਧਐਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕ2ੁ ਲੇਖਕ-ਬ੍ਲੋਕ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖੀ ਵਿ,ੰਮੇ
ਾਰੀ ਦਾ ਅਵਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ

ਵਿਜ
ੇਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਵਿਰਆਂ ਨੰੂ ਚੰ�ੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਚੀ,ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ  ਸਾਵਿਰਆਂ ਦਾ ਫਰ, ਹੈ।  ਵਿਹੰਦੂ  ਧਰਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ

ਾਦੀ

ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਹੈ। ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਹਨ,  ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਹੰਦੂ ਧਰਮ 
ੀ ਇਕ +ੌਵਿਤਕ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ

ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੀ ਪਰੀਵਿਖਆ ਵਿ
ੱਚ ਖ0੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕ0ੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ,  
ੱਖ-
ੱਖ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਧਰਮ
ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਸ ਨੰੂ ਜ0 ਤੋਂ ਉਖਾ0 ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਹੋ �ਏ ਹਨ।

ਇਸਲਾਵਿਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ,ੀ ਨਾਲ 
ੱਧ ਵਿਰਹਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜੀ
ਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ੱਖ 
ੱਖ ਧਰਮਾਂ

(ਈਸਾਈਅਤ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ,ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਵਿਰ
ਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। +ਾਰਤ ਵਿ
ਚ, ਵਿਹੰਦੂ-ਵਿ
ਰੋਧੀ

ਵਿ
ਚਾਰਧਾਰਕ ਮਵੁਿਹੰਮਾਂ (ਏਜੰਡਾ)  ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ
ੇਂ ਵਿਕਸਮਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿ
ਚ ਤੇ,ੀ ਨਾਲ 
ਧੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿ
ੱਚ,

ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ (ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ �੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿ
ੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ +0ਕਾਊ +ਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਵਿਬਨਾਂ ਵਿਕਸੇ ਪਛਤਾ
ੇ ਦੇ ਪੁਵਿਲਸ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ �ੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਨਾਲ

ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ 
ਾਲੀਆਂ ਪੀ0੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਾਂ2ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਇਸ ਦੇ

ਧੁਰੇ ਵਿ
ਚ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਵਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰਵਿਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਤੱਥ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ

ਬ੍ਰਹਮਾ-ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਇਸਦਾ 
ਰਣਨ ਕਰਾਂ�ੇ।

ਭ�
ਾਨ ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ / ਨਾਰਾਇਣ ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਹਨ

ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਮੈਂ ਪਵਿਹਲਾਂ 
ੀ ਦੱਵਿਸਆ ਹੈ , ਵਿਜ
ੇਂ +�
ਾਨ ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

(ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� 
ਰ�ੀ ਸ਼ਕਲ 
ਾਲੀ) ਵਿ
ੱਚ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਰਾਇਣ ਹੈ। ਦੋ
ੇਂ ਇਕੋ ਵਿਜਹੇ ਹਨ। ਹਣੁ,

+ਾ
ੇਂ ਇਹ ਸੁ
ਰ, ਮੱਛੀ, ਕੱਛੂ, ਦੇ
ਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਵਿਦ ਦਾ ਬਵਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ੈਸੇ 
ੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਵਿਜਹੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ

ਵਿ
ਚ ਅ
ਤਾਰ ਧਾਵਿਰਆ ਹੈ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿ
ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਭ�
ਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ / ਬ੍ਰਹਮਦੇ
 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਹਨ


ੇਦਾਂ ਵਿ
ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਲਵਿਖਆ ਹੈ ਵਿਕ ਬ੍ਰਵਿਹਮੰਡ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਮੈਕਰੋ-ਮਨ / ਬ੍ਰਵਿਹਮੰਡੀ ਮਨ

ਵਿਜਸਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਵਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿ
ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪਦੈਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਵਿ
ਚਾਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿ
ੱਚ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਤੇ/ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਹਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿ
ਚਾਰ ਕੇ
ਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਾ/ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਕੋਈ

ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸਦਾ +ਾ
 ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਵਿ
ਚਾਰ ਤੇ ਲਾ�ੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਤੋਂ

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ

ਕੇ
ਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ੀ 
ੇਵਿਖਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ ਵਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਪੱਛੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਵਿਕਸੇ 
ੀ �ੁਰੂ,  ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਿਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ੀ ਹੈ ਵਿਕ �ੁਰੂ ਆਵਿਦ ਦਾ ਅਕਸ /ਰੂਪ

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਵਿਨਰੰਤਰ ਬਵਿਣਆ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਈ ਮਾਨਵਿਸਕ ਵਿਚੱਤਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁ+
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ

ਤੌਰ ਤੇ 
ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕ ਯੋ�ਾ (ਕੁੰ ਡਲਨੀ) ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ 
ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿ
ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿ
ੱਚ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ
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ਨਾ+ੀ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਈ ਨ
ੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ

ਵਿ
ਹਲੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ, ਲਾ+ਕਾਰੀ ਵਿ
ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ +�
ਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ  (ਸੰਕਲਪ-ਰੂਪ)  ਨੰੂ  +�
ਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਾ+ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ

ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿ
ਚ ਰੁੱ ਵਿ2ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ,  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿ,ਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਇਹ ਵਿਸੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਜੇ0ਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ +�
ਾਨ ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ ਦੀ ਨਾ+ੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਦੱਵਿਸਆ ਹੈ , ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ
ਾਂ ਸਵਿਥਤੀਆਂ ਵਿ
ੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਵਿ
ੱਚ ਜੋ ਕੁ2 
ਾਪਰ ਵਿਰਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਵਿਹਮੰਡ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਵਿਰਹਾ ਹੈ.

only indicative image (के�� संकेतात्मक चि'त्र)
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕਲਾ/ਹੁਨਰ,  ਸ਼ਖਸੀਅਤ,  ਅਨੁਭ
,  ਵਿਦਮਾ� ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਵਿਸਹਤ ਦਾ ਵਿ
ਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ, ਲੇਖ ਵਿਲਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਲਵਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ�ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਵਿਲਖੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ ,ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ �ੈਰ-ਲੋ0
ੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ

ਤੋਂ ਲਾ+ ਹਣੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ0੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ

ਕਰਨ�ੇ। ਕਈ 
ਾਰ ਲੋਕ ਉਲਟ ਵਿਸੱਵਿਖਆ 
ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੰੂ 
ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ

ਵਿਕਸਮਤ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿ
ੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਧੀਆ ਵਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਲਵਿਖਆ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾ+ ਹੋ
ੇ। ਜੇ ਵਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਿਲਖਣ ਦਾ ਲਾ+ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਆਮ

ਪਾ8ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ 
ਧੇਰੇ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਬਲਵਿਕ ਲੋ0
ੰਦਾਂ ਅਤੇ

ਯੋ� ਪਾ8ਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿ
ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ �ੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੇ
ਲ ਇੱਕ

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਰ�ੇ ਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿ
ਚ ਮੈਡੀਕਲ

ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਲਵਿਖਆ ਸੀ। ,ਾਹਰ ਹੈ ਵਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾ8ਕ ਡਾਕਟਰੀ

ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਵਿ
ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸਰਫ 100-200 ਪਾ8ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿ0੍ਹਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ

ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਮਵਿਲਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲ�ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਕ ਉਹ ,ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋ� ਸਨ , ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ

,ਰੂਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾ+ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਾ8ਕਾਂ 
ਾਂ�, ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋ0
ੰਦ ਅਤੇ ਯੋ� 
ੀ ਸੀ, ਇਸੇ

ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਲਾ+ ਵਿਮਵਿਲਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਲੇਖਕ ਪਵਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ,ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਵਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿ
ਚ ਇਹ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੀਆਂ ,ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ,ਰੂਰਤਾਂ

ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੀਆਂ ,ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਕ
ੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ�ੀਆਂ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਿਲਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾ+ ਵਿਮਲੇ

ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਦੀ ਵਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਿਦੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ,  ਜਨੰੂਨ,  ਵਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ

ਮਾਨੁਖ
ਾਦੀ ਬਣ �ਈ। ਅਵਿਜਹਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਪਾ8ਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾ+ ਹੋਇਆ ਹੋ
ੇ�ਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ

ਲੇਖਕ ਪਾ8ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ,  ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ 
ੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,  ਵਿਸਰਫ ਚੰ�ਾ ਅਤੇ

ਲਾ+ਕਾਰੀ ਹੀ ਵਿਲਵਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਦਮਾ� ਦੀ ਬਲੋੇੜੀ ਆ
ਾਜ਼ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ,  ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਇਕ ਨ
ੀਂ ਜ�੍ਹਾ

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ‘ਤੇ ਵਿਧਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾ� ਦੀ 
ਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ’ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਈ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋ0ੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । +ਾ
ੇਂ ਵਿਕ ਇਹੋ ਵਿਜਹੇ ਜੇ0ੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਬਹੁਤ

ਕਮ,ੋਰ ਹੁੰ ਦੇ  ਹਨ,  ਵਿਜਸ ‘ਤੇ  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰ ਦਾ  ਹੈ।  ਫ,ਲੂ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿ
ਰਾਮ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਨ
ੇਂ ,  ਸੁੰ ਦਰ,

ਵਿ
ਹਾਰਕ, ਅਨੁ+
ੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ�੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿ
ਚਾਰ ਵਿਲਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਸੁੰ ਦਰ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਨਵਿਸਕ 'ਕਾ
ਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨ
ੇਂ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾ�ਰ

ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕਾਂ ਨੰੂ ਵਿਲਖਣ ਲਈ ਵਿਤੱਖੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿ
ਚਾਰ 
ੱਖ 
ੱਖ ਵਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁ2 ਨ
ੇਂ ਹਨ, ਕੁ2

ਪੁਰਾਣੇ  ਹਨ,  ਕੁ2  ਬਹੁਤ  ਪੁਰਾਣੇ  ਹਨ।  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦਾ  ਹ0੍ਹ ਲੇਖਕ  ਨੰੂ  ਥੋ0ਾ  ਘਬਰਾਹਟ ,  ਬੇਚੈਨ,  ਤਣਾਅਮੰਦ  ਅਤੇ

ਉਲ2ਣਮੰਦ ਬਣਾ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ +ੱੁਖ ਅਤੇ ਵਿਪਆਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 
ੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਵਿਕਆ ਜਾ

ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋ0ਾ ਵਿਚ0ਵਿਚ0ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ੱਚ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀ
ਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਤਾ,�ੀ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨ
ਾਂ ਲੇਖ ਵਿਲਖਣ ਲਈ ਸਵਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਵਿਕਆ ਰਵਿਹ ਕੇ ਵਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਬਹਤੁਾ ਸਮਾਂ ਬੈ8ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇ
ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜੀ
ਨੀ-ਸ਼ਕਤੀ / ਪ੍ਰਾਣ-

ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ �ਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿ
ਚ ਪਾਂਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਲਖਣ ਵਿ
ਚ ਕਮੀ ਜਾਵਿਹਰ ਕਰੇ�ਾ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ

ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,  ਪਰ ਵਿਫਰ 
ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬ8ੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਸ ਲਈ ਦ
ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹੱਵਿਸਆਂ ਤੇ ਖਨੂ ਦੇ �ੇ0 ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਵਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੂਨ ਦਾ

�ੇ0 / ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਜੀ
ਨ/ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹ ੀ ਦੌੜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਲ�ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ
ਾਂ ਦੀ ਸ
ੈਇੱਛੁਕਤਾ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਇੱਛਾ
ਾਂ ਵਿ
ਚ ਪਾ8ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ।  ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ  ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੰੂ  ਅਵਿਜਹੀਆਂ  ਇੱਛਾ
ਾਂ ਨਾਲ  ਘੇਰਦੀਆਂ  ਹਨ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ  ਆਦਮੀ  ਨੰੂ

ਅਡ
ਾਈਟਾ/non-duality  ਬਾਰੇ ਜਾ�ਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀ
ਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕ

ਆਪਣੀ ਵਿਲਖਤ ਦੇ ਵਿ
ਅਰਥ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ 
ੀ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਿਲਖਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ
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ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਾ8ਕ ਉਸ ਵਿਕਸਮ ਦੇ ਲੇਖ ਨੰੂ ਖੁਦ ਲੱ+ਦਾ ਹੈ,  ਵਿਜਸਦੀ ਉਸਨੰੂ ,ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸਨੰੂ ਥੋ0ਾ

ਵਿਜਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਾ8ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 
ੀ ਲੇਖਕ 
ਰ�ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾ+ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ,

ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਾਲੇ ਲੋਕ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾ+ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਮਨ /

ਵਿਦਮਾ� ਹੀ ਸ+ ਕੁ2 ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਨਾਲ ਏਡਾ  ,   ਵਿਪੰ�ਲਾ  ,   ਸੁਸ਼ੁਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੰੂ  ;   ਚੱਕਰ  ,   ਅਤੇ ਅਦ
ੈਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ  

ਕਰਦੀ     ਹੈ  

ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸ਼
ਰਾਤਰੀ ਵਿਤਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਪੋਸਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਦੇ
 +�
ਾਨ

ਵਿਸ਼
 ਅਤੇ ਤੱਤਰ �ੁਰੂ ਓਸ਼ੋ ਨੰੂ ਸਮਰਵਿਪਤ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਵਿਣਤ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ ਤਾਂਤਵਿਰਕ 
ੈੱਬ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿਕਸੇ ਦੀਆਂ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਨੰੂ 8ੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹੱਤ ਵਿ
ੱਚ ਤਾਂਤਵਿਰਕ 
ੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿ
ਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ

ਵਿਲੰ�
ਾਦ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿ
ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ+ ਕੁ2 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੱਕਰ

ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ �ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਪਵਿਨਕ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ0ੀਆਂ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦ
ੈਤ

+ਾ
ਨਾ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ,  ਅਦ
ੈਤ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰ�ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿ
ਚ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿ
ਚ ਜੁ0ੇ ਸੱਪ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿ
ਚ ਵਿਦਖਾਏ �ਏ ਹਨ। ਵਿ
ਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸੱਧੀ ਨਬ, ਹੈ।

ਉ'ੇ ਦੋ ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੋ ਆਸਣ ਵਿ
ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹ8ੇਾਂ ਵਿਦੱਤੀਆਂ ਤਸ
ੀਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਸੱਪ ਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਪ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿਹਲਾਂ


ੀ ਦੱਵਿਸਆ ਹੈ ਵਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਕੇ
ਲ ਉਸਦੀ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉ+ਰੇ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਦਖ


ਰ�ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਵਿਹੱਸਾ ਵਿਦਮਾ� ਸਮੇਤ ਵਿਪਛਲੇ (ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ) ਵਿ
ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ

ਵਿਪੱ8 ਸੱਪ 
ਰ�ੀ ਲੱ�ਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ (ਸਨਸਨੀ) ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਸਰੀਰ (ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ

ਜੋ 
ੀ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੇਸ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 
ੀ ਵਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਸੱਪ

ਇਕ ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਵਿਪੱ8 
ਰ�ਾ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੱਪ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਪ੍ਰਵੇਿਮਕਾ ਦੀ ਵਿਪੱ8 
ਰ�ਾ।

ਮਰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂਲਧਰਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਵਿਸਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਫਰ ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਵਿਸੱਧਾ


ਾਪਸ ਵਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ
ੋਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲੁਾਧਰ ਚਕਰੀਆਂ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁ0ੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਬ, ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਧਰ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ,  ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਤਸ
ੀਰ ਵਿ
ਚਲੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਬ, ਨੰੂ ਵਿਸੱਧੀ ਬੈਰਾਜ 
ਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਸ਼ੁਮਨਾ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਸੱਪ ਨੰੂ ਵਿਪੰ�ਲਾ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸੱਪ ਨੰੂ ਐਡਾ ਵਿਕਹਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਵਿਫਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਉਪਰ ਚ0੍ਹਾ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ
ਾਵਿਧਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵਿਬ8ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਵਿਸੱਧਾ ਅੱ�ੇ

ਲੈ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਸਨੰੂ  ਮਾਦਾ  ਤਾੰਵਿਤ੍ਰਕ  ਦੇ   ਸ
ਾਵਿਧਸਥਾਨ ਤੇ  ਸਥਾਵਿਪਤ ਕਰਦਾ  ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,  ਰੀ0੍ਹ ਦੀ  ਹੱਡੀ  ਦਾ

ਸ
ਾਵਿਧਸਥਾਨ 
ੀ ਵਿਕਵਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਫਰ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸ
ਾਵਿਧਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉ8ਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ

ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵਿਬ8ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਡਾ ਵਿ
ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਨੰੂ ਵਿਕਵਿਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਵਿਸੱਧਾ 
ਾਪਸ ਲੈ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਸਥਾਵਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪੰ�ਲਾ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੰੂ 
ੀ ਸਰ�ਰਮ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਸੁਸ਼ੁਮਨਾ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦ
ੋੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਕਵਿਰਆ ਸਵਿਹਸਰਾ ਚੱਕਰ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ 
ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਸੱਪ ਆਪਸ ਵਿ
ਚ ਜੁ0ੇ ਹੋਏ ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ 
ੱਲ 
ਧਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਰਾਹੀਂ ਸਹਸ੍ਰਸਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ।

ਕੈਵਿਡਯੂਸੀਯਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਸੈਕਸ ਨੰੂ 
ੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਚੰਨ੍ਹ  ਵਿ
ਚ, ਦੋ ਸੱਪ ਇਹੋ ਵਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁ0ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿ
ਚ ਇਕ ਵਿਸੱਧਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਖੰ+

ਹਨ। ਦਰਅਸਲ,  ਉਹ ਖੰ+ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਸਵਿਹਸਾਰ 
ੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ੈਸੇ 
ੀ,  ਜਾ�ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ

ਉੱਪਰ 
ਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਹ8ੇਾਂ 
ੱਲ ਟੇਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਚ0੍ਹਨਾ 
ਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਦੋ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਮਪੈ'ੇਵਿਟਕ ਅਤੇ

ਪੈਰਾਵਿਸਮਪੈ'ੇਵਿਟਕ ਅੰ�ਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਵਿਲਤ ਸਾਂਝ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਏਡਾ ਨੰੂ ਪੈਰਾਵਿਸਮਪੈਥਵੇਿਟਕ ਨਰ
ਸ ਵਿਸਸਟਮ ਵਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਾਂਤ, ਪੈਵਿਸ
 ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਪੰ�ਲਾ

ਨਬ, ਨੰੂ ਪਰੈਾਵਿਸਮਪੈਥੇਵਿਟਕ ਨਾਂ 
ਾਲੀ ਵਿਦਮਾ�ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜੀ , �ੌਡੀ, +0ਕੀਲੀ, ਸਰ�ਰਮ ਅਤੇ

ਮਰਦਾਨਾ  ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਦ
ੋੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਨੰੂ  ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ  ਵਿ
ਚ ਵਿਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ ,  ਤਦ ਜੀ
ਨ ਵਿ
ਚ ਸੰਤਲੁਨ ਅਤੇ

ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਵਿਜਹੀ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ੱਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਅਸੀਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਵਿਕਹਾ ਹੈ ਵਿਕ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦ
ੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ।
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(ਵਿਸਰਫ  ਪ੍ਰਤੀਕ  ਹੈ)

(ਵਿਸਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ)
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਇਕ ਕਾਰੀ�ਰ 
ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਦ
ਤੈ ਨੰੂ ਅਡ
ੈਤ ਵਿ
ਚ ਬਦਲ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ ,

ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾ
ਾਂ (ਸਰਦੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਵਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਕ0ਕੇ ਦੀ 8ੰਡ ਦਾ ਬਾਰ -2 ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਵਿਰਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸਮੱਵਿਸਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿ
ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋ ਵਿਦੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿ
ੱਚ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਹਰ ਮੌਸਮ

ਵਿ
ਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। �ਰਮੀਆਂ ਵਿ
ੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿ
ੱਚ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ 
ੱਖਰੀ

+ਾ
ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿ
ਚ ਚੁਸਤੀ ਦਾ ਅਵਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ 
ੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਦੀ ਵਿਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਢਾਲਣ ਲਈ ਕ2ੁ ਵਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ

ਵਿਦਨ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਲਈ ਜੋਖਮ +ਰਪੂਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਦਨਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ

ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਨ
ੇਂ ਸੀ,ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋ0ੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਿਜਹੇ ਖਤਰੇ 
ਾਲੇ

ਵਿਦਨ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਨੰੂ 
ਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿ
ੱਚ ਅਵਿਜਹੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਾ0ਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੁੱ ਪ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ �ਰਮੀ ਵਿ
ੱਚ ਅਚਾਨਕ


ਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱ�ੇ ਥੋ0ਾ ਵਿਜਹਾ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇਕਦਮ 8ੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ

ਵਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਪਹਾ0ਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਧਦੀ ਹੈ ,  ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ੀ 
ਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ

ਕਰਕੇ ਤਾਂਵਿਤ੍ਰਕ ਯੋ�ਾ ਵਿਤੱਬਤ ਵਿ
ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਸੱਧ ਹੋ ਵਿ�ਆ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚਮਕਣ ਦੇ ਯੋ�

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ �ਈ ਦ
ਤੈ ਨੰੂ ਅਡ
ਾਈਟਾ ਵਿ
ੱਚ ਬਦਲ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਾਂ ਵਿਕ ਅਦ
ੈਤ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਥ -2  ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸਰੀਰ ਨੰੂ

ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵਿਜੰਨਾ ਮਨ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਖੁਦ 
ੀ ਦ
ੰਦ -ਰੂਪ ਹੈ  (ਚੰ�ੇ ਅਤੇ ਮਾ0ੇ ਵਿ
ੱਚ 
ੰਵਿਡਆ

ਹੋਇਆ), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਨੰੂ ਦ
ੈਤ ਨਾਲ 
ੀ +ਰ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰ�ੇ ਅਤੇ ਮਾ0ੇ (ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ) ਵਿ
ਚਕਾਰ 2ੂਲਣਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ
ੈਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ0੍ਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ0੍ਹ ਵਿਬਮਾਰ ਵਿਦਮਾ� /ਮਨ

ਹੈ।

ਅਦ
ੈਤ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਨਾਲ ਵਿਨਰੰਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ �ਏ ਦ
ੈਤ ਨੰੂ ਮਨ ਤੇ

ਹਾ
ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦ
ੈਤ ਨੰੂ ਅਦ
ੈਤ ਵਿ
ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ 
ੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਦ
ੈਤ
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ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ,  ਅਦ
ੈਤ ਵਿਸਰਫ ਦ
ੈਤ-+ਾ
 ਤੋਂ ਬਣਇਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਵਿਸਰਫ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀ�ਰਾਂ ਦੀ ਲੋ0 ਹੈ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਇਵਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਰੰ+ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਅਵਿ+ਆਸ ਲਈ ਪਹਾ0ਾਂ 
ੱਲ ਜਾ

ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿ,ਆਦਾ ਦ
ੈਤ +ਾ
 ਹੈ ,  ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਵਿਮਸਤਰੀ ਅਦ
ੈਤ ਵਿ
ੱਚ

ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿ
ਰੱੁਧ ਪ੍ਰਭਾ
ਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦ ਹੈ

ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ
ੇਰ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਦੋਂ ਸ
ੇਰੇ ਸ
ੇਰੇ ਵਿਸਮਰਨ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤੀਬਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ/ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਜੇ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰ�ਾ ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ �ਈ , ਵਿਜਸ ਦੇ ਅਦ
ਤੈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿ
ਚ ਕੁਝ ਸ
ਾਰ'ੀ

ਧਾਰਵਿਮਕ ਕੱਟੜਪੰ'ੀਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਵਿਹਰ ਨੰੂ ਭਰ ਵਿਦਤਾ, ਵਿਜਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਹੰਸਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਿਭਅਤਾ
ਾਂ

ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਿਭਅਤਾ
ਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕ�ਾਰ ਤੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿ
ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਧਐਨ ਨੰੂ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿ
ੱਚ, ਵਿਦੱਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿ
ਧਾਇਕ ਤਾਵਿਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਹਵਿ'ਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੱਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੰੂ ਵਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ , ਵਿਜਸ

ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ �ਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿ
ਚ,  ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰ'ੀਆਂ ਦੀ

ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰ� ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿ
ੱਚ ,  ਇਸ ਸਾਵਿਜਸ਼ ਨੰੂ ਰਚਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ

ਕੱਟੜਪੰ'ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰੁਡਲਨੀ-ਵਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਿਲਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ

ਵਿਬਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਾਰਵਿਮਕ ਰ
ਾਇਤੀ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ਚ ਚੰ�ੇ ਕੰਮਾਂ 
ਾਂ� ਮਾੜੇ ਕੰਮ 
ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਾਨੰੂ ਕਦੇ 
ੀ ਇਸ +ੁਲੇਖੇ ਵਿ
ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ,ੋਰ ਨਾਲ ਚੰ�ਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਕ2ੁ ਹੱਦ ਤਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਚੰ�ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ

ਲੈਣ ਦੀ ਆ,ਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੰੂ ,ਬਰਦਸਤੀ ਨ,ਰਅੰਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ

ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਾ0ੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁ2 ਕਾਲੇ ਤਾਂਤਵਿਰਕ


ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਇਸੇ ਦੁਰ
ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਜੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ -ਤੰਤਰ ਸ
ਰ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਇਹ ਨਰਕ 
ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ �ੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਦੋਂ 
ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੰੂ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਿਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਬਾ ਵਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਵਿਜਹੀ ਹੀ ਇਕ ਵਿ+੍ਰਸ਼ਟ ਪਰੰਪਰਾ ਧਾਰਵਿਮਕ

ਕੱਟ0ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਵਿਦੰਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ੀ ਆਦਮੀ �ਲਤ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ/�ੁਰੁ 
ਾਂ�

ਪ੍ਰ�ਟ ਹਣੋਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮ2ਾਉਣ ਲੱ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰ�ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰ਼ਸਾ 
ੀ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਕਸੇ ਲਈ ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਨਯਮ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸਰਜਣਾ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ ਸੀ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮ2 ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਨਵਿਸਕ ਪੈੱ� ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਣ ਲਈ ਬਣਾਈ �ਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿ
ਚ , ਆਦਮੀ ਦੇ

ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿ

ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਨਯਮ ਬਣਾਏ �ਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਉਸ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਰੱਖਦੇ

ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ,  ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬੀ 
ਾਂ� ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਵਿ
ੱਚ ਡੁੱ ਬਣ ਲੱ�ਾ। ਐਟਂੀ-ਵਿਡਪਰੇਸੈਂਟ ਦ
ਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ 
ੀ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ਾਂ� ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵਿਮਯਵੂਿਨਸਟ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੰੂ ਨਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਿ
ਰੋਧ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ,  ਨਸ਼ਾ ਦਆੁਰਾ ਵਿਤਆਰ ਕੀਤੀ �ਈ ਐਡ
ਾਇਟਾ/ਅਦਵਿ
ਤਾ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਵਿਤਆਰ ਐਡ
ਾਈਟਾ ਦੇ

ਵਿ
ਚਕਾਰ �ੁਣਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਇਵਿਤਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਿਭਅਤਾ
ਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋ �ਈਆਂ ਸਨ

ਧਰਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ  ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਅੰਨ੍ਹ ਾ  ਹੋ  ਵਿ�ਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਵਿ
ਚ ਇੰਨਾ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਕਰਨ ਲੱ� ਵਿਪਆ ਵਿਕ ਉਸਨੰੂ  ਉਸ

ਵਿ
ਚਲੀਆਂ �ਲਤ �ੱਲਾਂ 
ੀ ਸਹੀ ਲੱ�ਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ �ਈਆਂ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਤੱਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁ0ੱਤਣ ਵਿ
ੱਚ ਇੰਨਾ ,ਵਿਹਰ ਵਿਮਕਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਿ+ਆਤਾ
ਾਂ ਦਾ ਖੂ਼ਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ।
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ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਦੰਵਿ�ਆਂ ਲਈ ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਜੰ਼ਮੇ
ਾਰ ਹੈ,  ਅਤੇ ਕੰੁਡਲਨੀ 
ੀ ਦੰਵਿ�ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਜੰ਼ਮੇ
ਾਰ ਹੈ ;  ਐਨਆਰਸੀ ਵਿ
ਰੱੁਧ

ਵਿਦੱਲੀ ਦੰਵਿ�ਆਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਵਿ
ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਅਸੀਂ ਵਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿ
ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਧਐਨ ਨੰੂ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ,  ਅਸੀਂ ਪਵਿੜ੍ਹਆ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਕ
ੇਂ ਵਿਦੱਲੀ ਦੰਵਿ�ਆਂ ਦੀ ਵਿਤਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ,  ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ �ੁਪਤਤਾ

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਅਵਿਜਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਜਹੜੀ ਵਿਹੰਸਕ ਮੁਵਿਹੰਮਾਂ ਦੀ ਅ�
ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ

ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਹੀ ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਕਤੇ 
ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਅਦ
ੈਤ ਸ਼ਕਤੀ)  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ ਹੈ,  ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੰੁਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਦੱਲੀ

ਵਿ
ਚ ਜੇਹਾਦੀ ਮਾਨਵਿਸਕਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਪੱਛੇ ਮੱੁਖ ਯੋ�ਦਾਨ ਸੀ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ (ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਮ ਦਾ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਵਿਹਮੰਡ (ਮੈਕਰੋਕਸਮ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਮਾਜ ਵਿ
ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ

ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਕੁੰ ਡਲਨੀ (ਅਦ
ੈਤ ਸ਼ਕਤੀ) ਮੇਰੇ ਵਿਦਮਾ� ‘ਤੇ ਹਾ
ੀ ਹੁੰ ਦੀ

ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਬਾਰ ਕ2ੁ ਪਲ ਲਈ ਜਾ� �ਈ ਸੀ। ਇਹ

ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਸਰੀਰ ਅਦ
ੈਤ ਤੱਤ ਜਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤੋਂ ਚਲ ਵਿਰਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਵਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਅਡ
ਾਈਟ ਤੱਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ

ਇੱਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹੀ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿ,ੰਮੇ
ਾਰ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਵਿਟਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਸੈਵਿਨਕ  (ਵਿਚੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ),  ਮਾਈਕਰੋ-ਅਫਸਰ  (ਹਾਰਮੋਨ,,  ਆਵਿਦ),

ਮਾਈਕਰੋ  ਫਜੌੀ  
ਾਹਨ  (ਖੂਨ ਦੇ  ਪ੍ਰ
ਾਹ ਤੋਂ �ਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ),  ਮਾਈਕਰੋ-ਹਵਿਥਆਰ  (,ਵਿਹਰੀਲੇ  ਰਸਾਯਨ,  ਆਵਿਦ),  ਮਾਈਕਰੋ-

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (
ੱਖ 
ੱਖ ਮੈਸੇਵਿਜੰ� ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ+ ਕੁ2 ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ 
ਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ +ਰੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਕੀਮਾਂ (ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਵਿਕ੍ਰਆ
ਾਂ, ਆਵਿਦ) ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ


ਾਲੇ ਸੂਖਮ-ਹਮਲਾ
ਰਾਂ (ਕੀਟਾਣੂਆਂ)  ਨੰੂ  ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 
ਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਵਿਦੱਲੀ ਦੇ

ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਵਿਥਤੀ ਇਹੋ ਵਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਤ
ਾਦੀ ਦੰ�ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 
ੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ।
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ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ) ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਈ 
ਾਰ

ਵਿਸਰਫ ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਿਦੰਦੇ ਹਨ

ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ (ਸੂਖਮ ਦਹਸ਼ਤ�ਰਦ,  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ) 
ੀ ਬਹੁਤ �ੰੁ2ਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ

ਅਵਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਅੰ,ਾਮ ਦਣੇ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ,

ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਵਿਚੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ (ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਸਵੈਿਨਕ) ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।

ਹਰ 
ਾਰ ਸਰੀਰ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੱਟ0ਪੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ੱਚ, ਉਹ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਸਰੀਰ-ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਾ
ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਅਵਿਜਹੀ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਸਰੀਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਜਹੇ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ , ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਵਿਲਆਂ

ਵਿ
ੱਚ ਹੀ ਸੂਖਮ-ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਰੋ ਸਮਾਜ ਵਿ
ੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ। ਧਾਰਵਿਮਕ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਹਰ 
ਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਮਦਦ

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ 
ੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਬਲ ਉਨYਾਂ ਦੀ

ਯੋਜਨਾ
ਾਂ ਨੰੂ ਅਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਵਿਖਆ ਬਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਹੈ , ਵਿਜਸ ਲਈ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

अनचिगनत संख्या में युद्ध, इस शरीर-देश के अंदर और बाहर '� रहे हैं, हर प�। घणृा से भरे कई दशु्मन, �ंबे

समय तक सीमा दी�ारों के बाहर जमे रहते हैं,  और शरीर-मंड�/देश पर आक्रमण करने के सही अ�सर की

प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब किकसी भी कारण से इस जीवि�त मंड� की सीमा-बाड़ क्षनितग्रस्त हो जाती है, तो �े

दशु्मन सीमा पार कर जाते हैं। �हां पर �े रक्षा वि�भाग की पह�ी पंक्तिB के द्वारा हतोत्साहिहत कर हिदए जाते हैं,

जब तक किक रक्षा-वि�भाग की दसूरी पंक्तिB के सैनिनक उन दशु्मनों के खिH�ाफ कड़ी नफरत और क्रोध हिदHाते हुए,

�हां पहँु' नहीं जाते। किफर महान युद्ध शुरू होता है। अचिधकांश माम�ों ………..

हमारा     अपना     शरीर     एक     अदै्वतशा�ी     ब्रम्हांड  -  पुरुष  

ਇਹ ਪੋਸਟ ਵਿਕਤਾਬ “ਸ਼ਰੀਰਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦਰਸ਼ਨ (ਵਿਫ,ੀਓਲੋਜੀ ਵਿਫਲਾਸਫੀ) ਤੋਂ ਲਈ �ਈ ਹੈ।

शरीरवि�ज्ञान     दश�न  -   एक     आधुनिनक     कुण्डलि�नी     तंत्र     (  एक     योगी     की     पे्रमकथा  )  
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ
, ਇਹ ਕੰੁਡਲਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਲੇ
ਾ ਸਵਿ'ਤੀ ਵਿ
ਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ੱਧ ਭੂਵਿਮਕਾ ਵਿਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਭਾ
ੇਂ

ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿ
ਸ਼ਾਣੂ ਹੋ
ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਆਨਕ ਸਵਿ'ਤੀ

ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏ�ਾ , ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਵਿਸੱਧੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ ਪਾਰ�ਮਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿ
ਚ

ਇਹ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ

ਸਹੂਲਤ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁ਼ਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਨਰਵਿ
ਘਨ

ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ 
ੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ ਵਿਕ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਖੰਚਾ
 ਤੋਂ

ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ

ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਵਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਸ਼ਟ ਨੰੂ ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਵਿਸ਼ਤ ਨੰੂ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿਸਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿ
ੱਚ ਮੁਕਤੀ ਵਿਮਲੀ

ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਵਿਸ਼ਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱ� ਵਿ�ਆ ਸੀ ਵਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿ
ੱਚ ਮਰਨ 
ਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਆਨ ਸ਼੍ਰੀ

ਵਿਕ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਆ,ਾਦੀ ਵਿਮਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਖਟ
ਾਂ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਵਿਲਆ ਵਿਕ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ

ਬਾਅਦ ਮਰਨ 
ਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਇਸ਼ਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ

ਉਸਨੰੂ ਰੂਹਾਨੀ ਆ,ਾਦੀ ਵਿਮਲੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਵਿਹੰਦੀ ਸਨ ਵਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ । ਅੱਜ ਕੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਿਹਲਾਂ

ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਵਿਕਸੇ ਵਿਬਮਾਰ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਕੰਨੀ ਸੰ+ਾ
ਨਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਅਵਿਭਆਸ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਵਿਧਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿ
ਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਜੰ� ਵਿ
ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 
ੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਬਹੁਤ ਆਰ,ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ,

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਵਿ+ਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਵਿਹਲਾਂ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ

ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਵੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ�ੀ, ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਵਿਪਛਲੀ ਇਕ ਅਤੇ ਵਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿ
ਚ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿ�ਆ

ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਅਜੇ 
ੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੰੂ ਅਵਿਧਆਤਮਕ ਆ,ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ�ੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇ
ੇ�ੀ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲੂ ਅਤੇ �ਲੇ਼’ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ
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ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਹਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵਿਧਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,  ਵਿਫਰ 
ੀ ਤਾਲੂ ਚੱਕਰ,  ਸ਼ੁੱ ਧਕਰਨ/ਵਿ
ਸ਼ੁਦ੍ਧੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ

ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਆਨ ਵਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਇਲਾਵਿਕਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿ
ਚ 
ਾਧਾ ਹੋ
ੇ�ਾ। ਖੂਨ ਦੇ �ੇ0 ਦੇ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਣੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ
ੇ�ੀ। ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਦ
ੈਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸਪਾਹੀ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿ
ਸ਼ਾਣਆੂਂ ਨਾਲ ਲ0ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਵਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਣ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ �ੇ0 
ਧਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤਾਲੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਵਿਬਲਕੁਲ ਵਿਪੱਛੇ ਵਿਪਆ ਹੈ, ਵਿਜਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਉਂ�ਲ 
ਰ�ੀ ਬਣਤਰ ਲਟਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। �ਲੇ ਵਿ
ਚ ਖਰਾਸ਼

ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਦਰਦ 
ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਚੱਕਰ �ਰਦਨ ਦੇ ਵਿਬਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿ
ੱਚ ਹੈ , ਵਿਜੱਥੇ ਥਾਈਰੋਇਡ �ਲੈਂਡ 
ੀ ਹੈ।

ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿ
ਚ ਅਤੇ ਦੋ
ੇਂ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਹੈ। ਵਿ
ਸ਼ੁਧੀ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤਾ ਦੋ ਚੱਕਰ
ਾਂ ਦੇ ਅ�ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਪਛਲੇ

ਪਾਸੇ ਦੇ-ਦੋ +ਾ� ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਸੱਧੀ ਕਾਲਪਵਿਨਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜ0ੁੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿ+ਆਸ ਨਾਲ , ਇਹ

ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱ+ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਵਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੰ �0ਨ 
ਾਂ�

ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਸਨੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ

�ਏ ਹਨ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿਹਸ੍ਰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਵਿਮ੍ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿ
ਡ-19) ਦੇ ਵਿ
ਰੱੁਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦਾ ਵਿ
ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਵਿਕ ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਵਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲ0ਨ ਲਈ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਿਦਮਾ� ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੂੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁ2 ਸੰਦੇਸ਼ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਕੁ2 ਸੰਦੇਸ਼ ਨਰ
 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਘੁਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਜੋ 
ੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ,  ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਫ ਇਸਨੰੂ ਸਰੀਰ 
ੱਲ ਵਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ

ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ੱਖ-
ੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ �8ਨ ਨੰੂ 
ੀ ਮ,ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ਚ ਸੰਚਾਵਿਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕਈ-2 
ਾਰ ਉ+ਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਧੁੰ ਦਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਕ

ਵਿ
ਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ 
ੱਖੋ 
ੱਖਰੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ +ਟਕਦਾ ਰਵਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਵਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ੱਚ

ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਚੱਤਰ ਹੈ,  ਵਿਜਸ ਨੰੂ ਰੋ,ਾਨਾ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਤ,ੇ ਚਮਕ ਤੇ,ੀ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ 
ੱਖ 
ੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ਚ

ਵਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣ 
ੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਰੂਪ

ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ 
ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ 
ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਵਿਜਹ0ੀ ਮੁਕਤੀ


ੱਲ ਖ0ਦੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਅਵਿਮ੍ਰਤ (ਅਮ੍ਰੋਸ਼ੀਆ) ਹੈ ਜੋ ਸਵਿਹਸ੍ਰਾਰ ਤੋਂ ਉੱ�ਦੀ ਹੈ

ਯੋ�ਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਵਿਲਵਿਖਆ ਹੈ ਵਿਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਵਿਮ੍ਰਤ ਨੰੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਹਸਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਿਬੰਦੂ


ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿ
ਸ਼ੁਦ੍ਧੀ ਚੱਕਰ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਅੰਵਿਮ੍ਰਤ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਅੱ�ੇ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ , ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਨੰੂ ਕੋਰਨੋਾ 
ਰ�ੀਆਂ ਘਾਤਕ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ੀ ਬਚਾਉਂਦੀ

ਹੈ।

ਯੋ�ਾ ਅਵਿ+ਆਸ ਵਿ
ਚ ਇਹ 
ੀ ਵਿਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਮੁੱ ਲਾਧਾਰ (ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਾਲੇ ਚੱਕਰ) ਤੋਂ ਮਹਾਨ

ਸੱਪ ਦੇ  ਰਸਤੇ ਸਹਸ੍ਰਾਰਾ  (ਸੱਪ ਦਾ ਫਣ)  ਤੱਕ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤਦ ਇਸ ਨੰੂ ਅ�ਲੇ ਸਾਰੇ  ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ

ਉਤਾਵਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ।
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ਸਵਿਹਸਰਾ ਤੋਂ ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਬਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਵਿਸਰ-�ਰਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਾਲੀ ਵਿਤੱਖੀ-ਲੰਬਕਾਰੀ ਲਾਈਨ �ਲਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਕੈਚਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ
ਾਂ ‘ਤੇ ਲ�ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ 
ੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿ
ਸ਼ੂਧੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ+ ਤੋਂ ਹੇ8ਲੇ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਸੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ੀ ਵਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਚੱਕਰ ਤੱਕ �ਰਦਨ ਵਿਸੱਧੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੇ8ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਈ �ਰਦਨ ਨੰੂ ਅੱ�ੇ ਮੋਵਿ0ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8ੋਡੀ

ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜਵੋਿ0ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ (ਵਿਚਨ ਲੌਕ) ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵਿਕ ਸੱਪ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰ ਨੀ
ਾਂ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਚੰੁਮ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ,  ਸਵਿਹਸ੍ਰਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ

ਚੱਕਰ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜੁ0 ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਸਰਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ;  ਸਹਸ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸ
ਾਵਿਧਸਟਨ

ਚੱਕਰ;  ਅਤੇ  ਸਵਿਹਸਰਾ  ਅਤੇ  ਮੁਲਾਧਰ  ਚੱਕਰ  
ੀ  ਆਪਸ  ਵਿ
ਚ  ਜੁ0  ਜਾਂਦੇ  ਹਨ।  ਇਸਦੇ  ਨਾਲ,  ਵਿਦਮਾ�  ਦੀ  ਸਾਰੀ

ਬਾਇਓਕੈਵਿਮਸਟਰੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿ
ਰੱੁਧ ਲੜਨ ਵਿ
ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਨਾਂ ਵਿ
ੱਚ, ਰੋ�ਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦ
ਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਫਰ 
ੀ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉੰਨਾਂ ਦੀ

ਚੰ�ੀ ਵਿਸਹਤ ਲਈ 
ੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿ,ੰਮ
ੇਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉੰਨਾਂਦੇ ਰ,ੋਾਨਾ ਜੀ
ਨ ਵਿ
ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ �ਈ ਸੀ। ਯੋ�ੀ ਕਦੇ ਵਿਬਮਾਰ

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਨਾਂ ਵਿ
ੱਚ, ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ 
ੀ ਸਾਹ ਦੀ ਵਿਬਮਾਰੀ ਦਾ

ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ �ਲੇ਼ ਦੇ ਰੋ�ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿ
ਸ਼ੁਧੀ ਚੱਕਰ �ਲੇ ਵਿ
ਚ ਸਵਿਥਤ ਹੈ।
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ਅਵਿਮ੍ਰਤ ਦਾ 2ਰਨਾ 
ੀ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਿਹਸ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿ
ਸ਼ੂਧੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਵਿਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਵਿਹਰ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ

ਨਾਲ �ਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ 8ੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ,  ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਯੋ�ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ

ਅੰਵਿਮ੍ਰਤ ਅਰਥਾਤ ਜੀ
ਨ ਬਚਾਉਣ 
ਾਲਾ ਵਿਕਹਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਾਨੰੂ ਵਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ
ਵਿਤਆਂ 
ਜੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿ
ੱਚ, ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਰੋ�ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਦ
ੇਤੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ , ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਬੱਵਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਰੋ� ਤੋਂ

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਉਸ ਦ
ੇੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ 
�ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇ0ੇ, 8ੰਡੀ ਜ�੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ

ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਸ 8ੰਡੀ ਜ�੍ਹਾ ਤੋਂ 8ੰਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 
ੀ ਅਵਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ੀ-ਦੇ
ਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਵਿਮਯੂਨ ਵਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ

ਕਰਦੀ ਹੈ।

59 | ਇ ਕ  ਆ ਤ ਮ ਕ  ਮ ਨੋ ਵਿ
 ਵਿ� ਆ ਨ



ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿ
ਕਾਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ  (ਕੋਵਿ
ਡ -19)  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;  ਵਿਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ-ਮਸਵਿਜਦ,  ਨ
ੀਂ ਵਿਦੱਲੀ ਵਿ
ਚ

ਤਬਲੀ�ੀ ਜਮਾਤ ਮਰਕਾਜ ਦੀ ਘਟਨਾ; ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ-ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਵਿ
ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਅਸੀਂ ਵਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿ
ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਧਐਨ ਨੰੂ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ ਵਿਦੱਤੀ �ਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ+ ਤੋਂ +ਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 
ਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ �ਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿ
ਚ

ਲੇਖਕ ਜਾਂ 
ੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋ�ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿ
ੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਵਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ । +ਾਰਤ

ਵਿ
ਚ 
ੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿ
ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਕਡਾਉਨ 21 ਵਿਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ

ਘਰਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਵਿਸਹਤ ਮਾਹਰ ਕਵਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਕ ਇਹ ਕੁ2 ਵਿਦਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇ
ੇ�ਾ , ਪਰ ਲ�+� 45

ਵਿਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਰੰਤਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਵਿਜਹੀ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ੱਚ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ ਨਾਲ

ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰ+ਾਵਿ
ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿ
ੱਚ ਨ
ੀਂ ਵਿਦੱਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਇਕੱ8ੇ ਹੋਏ , ਜਦੋਂ

ਨ
ੀਂ ਵਿਦੱਲੀ ਵਿ
ੱਚ ਕਰਵਿਫਉ ਲ�ਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੂਵਿਰਸਟ 
ੀ,ੇ ‘ਤੇ +ਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਉਹ ਧਰਮ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਕ �ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਵਿਲਸ ਦੀ ਚੇਤਾ
ਨੀ ਨੰੂ 
ੀ ਸ
ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ 
ਾਰ ਪੁਵਿਲਸ


ਾਲੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 
ੀ ਹਨ ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੰਸਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ,  ਪਰ ਵਿਪੱ8 ਵਿਪੱਛੇ ਤਸੀਹੇ ਵਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ

ਵਿਦਖਾ
ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿ
ਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 
ੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੀ0ਤ 
ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋ -ਪਰਜੀ
ੀ

(ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ) 
ੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਵਿਜਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟੇਪ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ

ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਨ,ਾਮੂਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀ�ੀ ਮਸਵਿਜਦ ਵਿ
ੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ +0ਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਵਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕਵਿਹ ਵਿਰਹਾ ਹੈ ਵਿਕ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱ8ੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂ2ੀ ਪਲੇਟ ਵਿ
ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱ�ੇ ਕਵਿਹੰਦਾ ਹੈ

ਵਿਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਲੱ� ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸੇ ਲਈ

ਮੌਤ ਵਿਲਖੀ ਹੈ,  ਕੋਈ 
ੀ ਉਸਨੰੂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਸਵਿਜਦ ਵਿ
ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ
ਾ ਹੋਰ ਵਿਕਹ0ਾ ਚੰ�ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਮਸਵਿਜਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿ
ੱਚ ਫਲੈ �ਏ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ ਬਹਵੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਵਿਮਤ ਪਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਕੁ2 ਮਰ �ਏ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ 
ੀ ਮਸਵਿਜਦਾਂ ਆਵਿਦ ਵਿ
ੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਜੋ ਫ0ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਜਦੋਂ ਕ2ੁ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
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ਅਲੱ� ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ �ਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਨੰੂ 8ੁਕਰਾ ਵਿਦੱਤਾ, ਦੁਰਵਿ

ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ (ਕੁ2 ਤਾਂ

ਫਾਇਰ 
ੀ ਕੀਤੇ) ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਥੁੱ ਕ ਵਿਦੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ ਹਰ ਜ�੍ਹਾ ਫੈਲ ਸਕੇ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼

ਵਿ
ੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀ,ਾਂ ਦੀ ਵਿ�ਣਤੀ 
ੱਧ �ਈ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸ
ਾਲ ਖ0ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਜੀ
ਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰ�ਮ ਵਿ
ੱਚ ਹੈ                                         

ਧਾਰਵਿਮਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿ
ਚ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਯੱੁਧ , ਅਕਾਲ ਆਵਿਦ, ਜੋ ਵਿਕ ਮੌਤ ਨਾਲ

ਸੰਬੰਵਿਧਤ ਹਨ। ਉੰਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਹੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਨਾਲ +ਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ੀ ਵਿਲਖੀਆਂ �ਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ
ਨ ਅਤੇ ਮੌਤ

ਦੇ ਸੰ�ਮ 
ੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰ�ਮ ਨੰੂ ਅਦ
ੈਤ /  �ੈਰ-ਦ
ੈਤ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਉਹੀ ਅਡ
ਾਈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਵਿਮਕਤਾ ਵਿਸਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਵਿ
ਚ ਵਿਲਆਉਣ

ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਵਿਤ
ਾਦ ਜਾਂ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਧਾਰਵਿਮਕਤਾ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਣਮਨੱੁਖੀ  ਧਾਰਵਿਮਕ  ਕਾਰਜ  ਕੰੁਡਲਨੀ  ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨ ਦੀ  ਅਵਿਤ ਲਾਲਸਾ  ਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ  ਹੋ  ਕੇ  ਹੀ  ਕੀਤੇ  ਜਾਂਦੇ

ਹਨ                            

 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ੀ ਕਈ 
ਾਰ ਸੁਸਤ ,  ਬੋਵਿਰੰ�,  ਕੰਜਰੀ,  ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਅਤੇ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਲੱ�ਦੇ ਹਨ। ਅਵਿਜਹਾ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰ+ਾ
 ਨਾਲ , ਉਹ ਜੀ
ਨ-ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਿਸੱਧੀ-ਬਦਨਾਮੀ, ਅਤੇ

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ-ਦੁਖ 
ਰ�ੀਆਂ  ਦੁਵਿ
ਧਾ
ਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਵਿਹੰਦੇ  ਹਨ । ਉਸਦੇ  ਮਨ ਵਿ
ਚ ਇਹ �ੈਰ-ਦ
ੰਦਤਾ  ਕੁੰ ਡਲਨੀ  ਯੋ�

ਅਵਿ+ਆਸ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਈ �ਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਵਿਮਕ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਤਾ / ਅਡ
ਾਈਟਾ /

ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ �ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਮਾ� ਤੋਂ ਦੂਰ

ਹੋ ਜਾ
ੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੀ
ਨ-ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਿਸੱਧੀ-ਬਦਨਾਮੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-�ਮ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਬਰਾਬਰ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦ
ੈਤ

ਨਾਲ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ 
ਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

+ਾ
 ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਦ
ੈਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਧਾਰਵਿਮਕ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਅਣਮਨੱੁਖੀ

ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦ
ੈਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ,  ਧਾਰਵਿਮਕ ਕੱਟ0ਪੰਥੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਕਰਨ ਵਿ
ੱਚ

ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਵਿਮਡਲ 
ਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਵਿਲਤ ਅਤੇ ਤਾਂਤਵਿਰਕ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਹ

ਇਸ ਵਿ
ਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਿਤ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਿਰਤ ਹੋ

ਕੇ ਉਹ �ੈਰ ਮਨੱੁਖਤਾ
ਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ ਵਿਸਰਫ ਕੁ2 ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱ� ਵਿ
ਚ ਪੈ
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ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਵਿਨਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ
ੇ,

ਅਤੇ ਉਹ ਸਮ2 ਸਕੇ ਵਿਕ ਉਸਦੀ ਆਤਮਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸਦੇ ਅ�ਲੇ ਜਨਮ ਵਿ
ੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ
ੇ�ੀ।
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ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ (ਕੋਵਿ
ਡ -19)  ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੇ ਨ
ੀਨਤਮ ਅ
ਤਾਰ 
ਜੋਂ;  ਸੰਭਾ
ਤ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਿਮਵਿ'ਹਾਸਕ/ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਮੂਲ

ਰੂਪਰੇਖਾ

ਦੋਸਤੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਐਡਂਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਤੇ 
ੈਬਪੋਸਟਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਸਖਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਵਿਪਯੂਟਰ 
ੀ

ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁ2 ਵਿਸੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹ ੀ ਸਰੀਰਕ

ਦੌ0 ਨੰੂ ਰੋਕ ਵਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਜੀਣ ਦੀ ਵਿਸਖਲਾਈ ਵਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਵਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ

ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿਕ੍ਰਤੀ ਨੰੂ ਵਿਸਹਤਮੰਦ ਰਵਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਮਵਿਲਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨੋਾ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਅ
ਤਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ,

ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਵਿਸਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅ
ਤਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿ
ੱਚ ਅਵਿਜਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀ,ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੰੁਡਲਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ-ਅ
ਤਾਰ ਜਾਂ +�
ਾਨ-ਅ
ਤਾਰ ਕਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀ, ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼
 ਹੈ। ਉਹ ਅਦ
ੈਤ

ਹੈ। ਵਿਸ਼
 ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੱ8ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਦ
ੈਤ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱ8ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹਰ

ਕੋਈ ਏਕਾਵਿਧਕਾਰੀ/ਅਦUੈਤ
ਾਦੀ ਬਣ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਿਸੱਧੀ-ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਦੁੱ ਖ ਵਿ
ਚ ਇਕਸਮਾਨ ਰਵਿਹਣਾ

ਵਿਸੱਵਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹਰ ਜ�੍ਹਾ ਹਾ
ੀ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹਰ ਜ�੍ਹਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿਕਸੇ 
ੀ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਅ
ਤਾਰ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ੱਖ 
ੱਖ ਅ
ਤਾਰਾਂ ਦਾ 
ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਤਸ ਅ
ਤਾਰ ਧਾਵਿਰਆ ਹੈ,

ਕਦੇ ਕਛਾਪ ਅ
ਤਾਰ,  ਕਦੇ 
ਰਾਹ ਅ
ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨੱੁਖ ਅ
ਤਾਰ। ਸਾਰੇ ਅ
ਤਾਰਾਂ ਵਿ
ਚ,  ਉਸਨੇ ਅਧਰਮ ਨੰੂ ਖਤਮ

ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਅ
ਤਾਰ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਵਿਫਰ ਵਿਕਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿ
ਸ਼ਾਣੂ

(ਕੋਰੋਨਾ) ਦੇ ਰਪੂ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ। ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ 
ੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅ
ਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ

ਸ+ ਤੋਂ ਪਵਿਹਲਾਂ, ਇਸਨੇ ਧਾਰਵਿਮਕ ਕੱਟ0ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱ8 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲ�ਾ ਵਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ’ ਤੇ ਘੋਰ ,ਲੁਮ ਕਰਦੇ

ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮ,ੋਰ ਹੋ �ਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ , ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ੱਡੇ -2 ਵਿ
ਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ �ਰੂਰ ਵਿ�ਰਾ ਵਿਦੱਤਾ ਹੈ

ਜੋ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਵਿਥਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਿਥਆਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ

ਲਈ ਵਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ �ਏ ਹਨ। ਸਵਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਇਕ 
ਾਰ ਵਿ
ਸ਼
-ਪ੍ਰਵਿਸੱਧ

ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦ
ਾਈਆਂ (ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈ ਕਲੋਰੋਵਿਕਨ) ਲਈ +ਾਰਤ ਦੇ ਅੱ�ੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫਲੈਾ
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ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ 
ਾਹ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ

ਦੀ ਵਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿ
ਚ ਘਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਵਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜ
ੇਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨੰੂ ਦੀ
ੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

+ਰੋਸਯੇੋ� ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਿਕਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਤ
ਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲਾ� ਲੱ�ਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ +ਾਰਤ

ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿ
ਚ ਘੁਸਪੈ8 ਕਰ
ਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ
ੇ�ਾ। +�
ਾਨ ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ ਦੇ ਮੋਵਿਹਨੀ ਅ
ਤਾਰ

ਵਿ
ਚ 
ੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁੰ ਦਰ ਮੋਵਿਹਨੀ ਦ
ੇੀ ਨੇ ਵਿਖੱਵਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਿਦੱਤੇ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੇ ਹੱ' ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹਨ

ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੁਾਣਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ �ੁਆ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰੁਾਣਾਂ ਦੇ ਅ
ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ
ਾਂ ਦੀ �ਲਤ ਵਿ
ਆਵਿਖਆ ਕਰਨ

ਲੱ� ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਮ2ਣ ਲੱ� ਪਏ ਸਨ ਵਿਕ ਅਜੋਕੇ ਵਿਮ,ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਯੱੁ� ਵਿ
ਚ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦਾ

ਵਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤਲ
ਾਰ ਰੱਖਣ 
ਾਲਾ ਦੇ
ਤਾ ਕੀ ਕਰੇ�ਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵਿਕ ਅੱਜ ਅ
ਤਾਰ ਵਿ
ੱਚ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਕੱਛੂ ਕੀ ਕਰਨ�ੇ।

ਹੁਣ ਕੁੰ ਡਲਨੀ (ਰੱਬ) ਨੇ ਅਵਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿ
ਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਅ
ਤਾਰ (ਵਿ
ਸ਼ਨੰੂ ਨਹੀਂ, 
ਾਇਰਸ ਜਾਂ ਵਿ
ਸ਼ਾਣੂ) ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,

ਵਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕੋਈ 
ੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹਵਿਥਆਰ ਉਸਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋ� ਨਹੀਂ ਹੈ , ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ

ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋ� ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਵਿਕਹਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ, “ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸ ਰੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਜਾ
ੇ”। ਇਸ ਲਈ,  ਅੱਜ

ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿ
ਸ਼ਾਣੂ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ , ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ

ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰ�ੇ, +ਵਿ
ੱਖ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੇ
ੇ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇ
ੇ, ਅਤੇ ਧਾਰਵਿਮਕਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ
ੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਹੁਣ 
ੇਦਾਂ ਵਿ
ਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਕ ਪਾ8ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਕੋਰੋਨਾ ਪੁਰਾਣ

ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦਾ ਵਿ
ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਵਿਕ ਇਸਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਵਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਨੋਾ ਨਾਲ ਲ0ਨ ਲਈ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਵਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿ
ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਧਐਨ ਨੰੂ

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ ਵਿਦੱਤੀ �ਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ+ ਤੋਂ +ਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 
ਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ �ਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿ
ਚ

ਲੇਖਕ ਜਾਂ 
ੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋ�ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਵਿ
ਕਾਸ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਯੋ�ਾ;  ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਸਾਧਨ 
ਜੋਂ ਬਾਂਸਰੀ

ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ 
ਾਇਰਸ ਵਿਧਆਨ ਵਿਖੱਚਦਾ ਹੈ।  ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਲਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 
ਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ
ੇ।ਉਮੀਦ ਹੀ ਵਿ,ੰਦ�ੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਯੱੁ� ਵਿ
ਚ ਸੰ�ੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਤਾਲਾ-ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿ
ਚ ਕੈਦ 
ਰ�ਾ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। �ਾਣੇ 
ੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ �ਏ।  ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਫਲਮਾਂ 
ੀ


ੇਖੀਆਂ।  +ੂਤੀਆ ਆਤਮਾ / ਪ੍ਰੇਤ
ਾਦੀ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਫਲਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਫਲਮਾਂ 
ਧੀਆ

ਲੱ� ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਕ ਵਿਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿਰ
ਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ �ੱਲ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ ਵਿਜਹ0ੇ ਲਾਕ -ਡਾਉਨ

ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰ�ੀਤ ਕਲਾ ਨੰੂ ਸੋਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੰ�ੀਤ 
ੀ ਵਿਸੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਵਿਧਆਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿ
ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਿ�ਆ ਜੋ ਕੁ2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ


ਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਕਾਰਨ, ,ਰੂਰੀ ਚੀ,ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ
ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ,ਾਂ ਦੀ

ਆ
ਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲ�ਾਈ �ਈ ਸੀ।  ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਸਰੀ 
ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ।  ਇਸ ਬੰਸਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ

ਕਰਵਿਦਆਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ �ਏ ਸਨ।  ਜੇ ਇਕ ਕਲਾ ਇਕ 
ਾਰ 
ੀ 
ਰਤੀ �ਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਧਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ,

ਵਿਫਰ ਵਿਕਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀ 
ਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਨਾਂ ਵਿ
ੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿ
ਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ
ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਬਚਪਨ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾਾ ਸੀ। ਬੰਸਰੀ 
ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਧੁੰ ਦਲੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਫਰ ਤੋਂ ਚਮਕਣ ਲੱ�ੀ।

ਬੰਸਰੀ ਅਤੇ ਕੰੁਡਲਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ;  ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਯੋ�

ਬੰਸਰੀ 
ਜਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿ
ਚ ਉੱਪਰ


ੱਲ ਉ8ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ  ਸਮੇਂ ਇਹ ਅ�ਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ ਹੇ8ਾਂ 
ੱਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਰੇ

ਸਰੀਰ ਵਿ
ਚ ਚੱਕਰ ਲ�ਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਵਿਕਵਿਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ

ਵਿਸਮਰਨ ਨਾਲ +ਰਪੂਰ ਅਤੇ �ਵਿਹਰੀ  ਲਈ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।  ਤਦ ਹੋੋਲੀ  ਹਲੌੀ  ਵਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਨਾਲ,  ਬੰਸਰੀ  ਦੀਆਂ

ਵਿਮੱ8ੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 
ੀ 
ਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਅ�ਲੇ ਚਕਰਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਇਕੱ8ੇ ਹੋ ਕੇ,  ਬੰਸਰੀ ਦੀ

ਅ
ਾ, ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਆੁਰਾ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਇਸ ਸ+ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਅਵਿਜਹਾ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਜ
ੇਂ ਉਸਨੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਯੋ�ਾ

ਵਿ
ਲੱਖਣ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� 
ੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋ
ੇਂ ਵਿਬਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੰਸਰੀ ਇਕ 
ਧੀਆ ਵਿਕਸਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ
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ਬੰਸਰੀ ਸ+ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਿ
ਆਪਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵਿਕਤੇ 
ੀ ਅਤੇ ਕਦੇ 
ੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸੇ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋ0 ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿ
ਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ 
ਰਤੋਂ 
ੀ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿ
ਚ ਹਰ ਚੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕੁ2 
ੀ ਵਿਸੰਥਵੈਿਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਸਰੀ 
ਾਤਾ
ਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹਣੋ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਤੇ 
ੀ ਰੱਵਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ �ੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਬੰਸਰੀ ਸਦਾਬਹਾਰ

ਅਤੇ ਸਦੀ
ੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।  ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ +�
ਾਨ ਵਿਕ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਿ
ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸੀ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ

ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿ
ਚ ਬੰਸਰੀ 
ਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਇਸਨੰੂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਵਿ
ਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਮੈਂ 
ੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ

ਸੀ,  ਪਰ ਮਰੇਾ +ਲੇੁਖਾ 20 ਸਾਲ ਪਵਿਹਲਾਂ ਟੁੱ ਟ ਵਿ�ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰ�ਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਇਲਾਵਿਕਆਂ ਵਿ
ਚ ਰਵਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ

ਰਵਿਹਣ 
ਾਲੇ ਕਮਵਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਸਰੀ ਖੇਡਦੇ 
ੇਵਿਖਆ ਸੀ।  ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕ ਵਿਕੰਨਾ 
ੱਡਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ�ੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਸਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ�ੀ,  ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕ ਮਾਰ� ‘ਤੇ

ਰੱਖੇ�ੀ।  ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿ
ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਲਈ ਯੌਨ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਵਿ
ਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਪਛੜੇ ਪ੍ਰ
ਾਹ ਵਿ
ਧੀ (ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੰੁਡਲਨੀ

ਪੰਪ); ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿ
ਚ ਹ
ਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਿਕ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਵਿਕਸੇ ਦਾ ਸਾਹ 'ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਯੋ�ਾ ਵਿ
ਚ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ+ ਤੋਂ ਮਹੱਤ
ਪੂਰਣ ਚੀ, ਹੈ।  ਯੋ�ਾ ਦੀ ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸਰਫ ਸਹੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਹ ਵਿਜੱਤਣ ਨਾਲ ਮਨ 
ੀ ਵਿਜੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਹੀ ਸਾਹ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਘੰੁਮਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ।

ਵਿਪਛਾਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰ
ਾਹ (ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ) ਤਰੀਕਾ ਸਾਹ ਦੇ ਯੋ�ਾ ਦਾ ਮੱੁਖ ਵਿਹੱਸਾ ਹੈ

ਉਲਟਾ  ਸਾਹ  ਲੈਣ  ਦੇ ਹੁਨਰ  ਨੰੂ  ਵਿਸੱਖਣ  ਲਈ ਸ+  ਤੋਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਪੇਟ  ਦੁਆਰਾ  ਸਾਹ  ਲੈਣਾ  ਵਿਸੱਖਣਾ  ਪੈਂਦਾ  ਹੈ ।  ਇਸ ਨੰੂ

ਡਾਇਫਰਾ�ਮੈਵਿਟਕ ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ੀ ਜਾਵਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿ
ਚ, ਹ
ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੇਟ ਬਾਹਰ 
ੱਲ

ਫੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਫੇੰਵਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪੇਟ ਅੰਦਰ 
ੱਲ ਸੁੰ �0 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ

ਵਿ
ੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਹ ਮਨ ਨੰੂ ਚਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ

ਨੰੂ ਲੋ0ੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ 
ੀ ਨਹੀਂ ਵਿਮਲਦੀ।

ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿ
ੱਚ, ਸਾਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਚੀ, ਅਜੀਬ ਲੱ� ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 
ਲੇੇ ,ਰੂਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ
ੇ�ਾ।  ਪਰ

ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ।  ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਾਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸੂਖਮ ਵਿਧਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੇ8ਾਂ ਧੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਇਹ ਨਾ+ੀ

ਦੇ ਹੇ8ਾਂ ਅਤੇ ਸ
ਾਧੀਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਸਨਸਨੀ 
ੀਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਕਵਿਰਆ

ਨੰੂ ਉਤਵੇਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਜਾਣ 
ਾਲਾ ਸਾਹ ਅਸਲ ਵਿ
ੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿ
ੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਾਲੀ ਸਾਹ ਸ
ਾਧੀਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ 
ੀਰਜ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਬੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ

ਹੱਡੀ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਲੰਘਵਿਦਆਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਸ
ਾਵਿਧਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ

ਲੰਘ ਕੇ ਸਹਾਰਸਰਾ ਵਿ
ਚ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਸਨੀ 
ੀਰਜ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇ8ਾਂ 
ੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹ
ਾ ਅਸਲ ਵਿ
ੱਚ ਉਪਰ 
ੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ

ਉਪਰ 
ੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹ
ਾ ਹ8ੇਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਬੈਕ
ਾਰਡ ਫਲੋ ਵਿ
ਧੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਲਟਾ-ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਹਸਾਰ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਵਿ
ਆਪੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਲੰ�ਾ/ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� (ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਪ) ਦੇ

ਅਵਿਭਆਸ ਨਾਲ, ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਪਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕੋਇਲ ਨੰੂ ਮੁੱ ਲਾਧਰ ਅਤੇ ਸ
ੱਵਿਧਥਨ

ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਰੱਵਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਉਸਦੇ ਹ,ਾਰ ਫਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ

ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ,  ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਕ8ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਵਿਪੱਛੇ 
ੱਲ ਵਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨੰੂ ਉੱਪਰ

ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਸਾਹ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਚਵਿ0੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਿ�ਆ।  

ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ 
ੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ , ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ�ਾ ਢੀਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨੰੂ ਹੇ8ਾਂ ਮੋ0ਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਜਹਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਥੱਲੇ 
ੱਲ ਨੰੂ ਫਨ ਤੋਂ ਫੁਫਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ , ਪੇਟ

ਅੰਦਰ 
ਲ ਸੁੰ �0ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇ8ਾਂ 
ੱਲ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਦ
ੋੇਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰ+ਾ
ਾਂ ਤੋਂ ਸਵੁਿਧਸ਼ਥਨ ਵਿਬੰਦੂ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ

ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਲਟਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਜਨਸੀ ਯੋ�ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਧੀਆ ਵਿ
ਕਲਪ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਯੋ� ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ । ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਸ+

ਤੋਂ 
ਧੀਆ ਹੈ। ਸਵਿਨਆਸੀ ਯੋ�ੀ ਨੇ 
ੀ ਇਸ ਵਿ
ਧੀ ਦੀ 
ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ, 
ੀਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਅਸਾਨੀ

ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਵਿ
ਦਾਈ ਪਾਤੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਜਾਉਣ ਲਈ ਅਰ'ਾਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ;  ਕੰੁਡਾਵਿਲਨੀ

ਯੋ�ਾ ਤੋਂ ਰੁਹਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿ
ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿ
ਡ -19) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ

ਆਪਣੇ ਸਖੂਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨ
ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ�ੀਆਂ।  ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ 
ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ੇ�ਾ।  ਮੈਨੰੂ ਲ�ਦਾ ਹੈ

ਵਿਕ ਇਹ ਇਕ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,  ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ

ਸਾਫ ਹੋ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।  ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  ਹਨੇਰੇ  ਵਿ
ੱਚ ਦਮ ਘੱੁਟਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਅਤੇ  ਵਿਜ਼ਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ

ਸਕਦੀਆਂ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਰਾਉਣੀ ਸਵਿ'ਤੀ ਨੰੂ ਬਾਰਡੋ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ, “ਡੈਬਜ਼ ਦੀ ਵਿਤੱਬਤੀ ਵਿਕਤਾਬ” �੍ਰੰ ' ਵਿ
ੱਚ। 
ਾਰਡੋ ਸਵਿ'ਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਵਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ

ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿ
ੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ

ਹਨ।  ਕੰੁਡਲਨੀ ਯੋ� ਦੀ ਅਦ
ੈਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਬਾਰਡੋ ਸਵਿ'ਤੀ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿ
ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ ਸੁਪਵਿਨਆਂ ਨਾਲੋਂ  
ੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

+ਾ
ੁਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅ,ੀ,ਾਂ ਨਾਲ �ਵਿਹਰਾ ਵਿਦਲ ਦਾ ਵਿਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।  ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ

ਸੰਪਰਕ ਵਿ
ੱਚ ਰਵਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅ,ੀ,ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਵਿਨਆਂ ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਨੰੂ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿ
ਵਿਜਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਈ 
ਾਰ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰ�ਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,  ਅਤੇ ਕਈ 
ਾਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।  ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਪਵਿਰ
ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ੱਚ,

ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਸਰ
ਉੱਚ ਵਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸਰ
ਉਚ +ਰੋਸੇਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ।  ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿ
ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਵਿ
ਛੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿ
ਯੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ 
ੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਿ
ਚ,  ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਅਸਲ ਜੀ
ਤ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਵਿਮਲਾ ਜਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ।  ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕ ਇਹ ਜੀ
ਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ


ਧੇਰੇ ਅਸਲੀ ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ।  ਅਵਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਵਿਜਸ ਕੋਡ ਫਾਰਮ ਵਿ
ਚ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਅਤੇ

+ਵਿ
ੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ੇਰ
ੇ ਲੁਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,  ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਪਆਰੇ ਸੁਪਨੇਕਰ ਦੁਆਰਾ 
ੇਖੇ ਜਾ ਵਿਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅ
ਚੇਤਨ ਸੁ+ਾਅ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਇੰਕੋਵਿਡੰ� ਨੰੂ ਸਖੂਮ ਸਰੀਰ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਡਰੋ।  +ਵਿ
ੱਖ ਲਈ


ੀ,  ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿ
ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ 
ਾਲੇ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਨ 
ਲੇੇ ਕੁ2 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ �ੱਲਬਾਤ
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ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਅਵਿ+ਆਸ ਦੀ ਅਦ
ੈਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਡਰ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿ
ੱਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨ
ਾਂ ਸਰੀਰ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ 
ੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਵਿਜੰਨਾ ਵਿਚਰ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰਡੋ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇ ਰੇ ਦੇ ਛਾਂਟੀ ਹਣੋ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਤਕਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਨੀ ਚੰ�ੀ ਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇ
ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਸਵਿਹਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਮਤ 
ਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇ
ਲ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਵਿਦਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁ0 ਜਾਂਵਿਦਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਿਥਤੀ ਅਤੇ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ �ੈਰ-ਵਿਹੰਦੂ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ 
ੀ

ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਫੇਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ , ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਹੰਦੂ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ 
ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਮਨੱੁਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਮ

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਵਿਕ,  ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰ�ੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ੀ ,ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ,  ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿ
ਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੇਂ

(ਪ੍ਰਲਯ ਕਾਲ) ਵਿ
ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਬੀਨਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਸ ਮਹਾਪ੍ਰਲ ਵਿ
ੱਚ, ਸਰੀਰ ਲੱਖਾਂ

ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।  
ੇਦ ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅ,ਾਦ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ।  ਦੂਜਾ, 
ੇਦਾਂ ਵਿ
ਚ ਇਹ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਵਿ�ਆ ਹੈ ਵਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਰ ਇਹ 
ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ ਜੀ
ਨ +ਰ ਸ਼+ੁ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ,  ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ,  ਰੱਬ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦਾ

ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਸ਼+ੁ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਵਿਬਲਕੁਲ ਨ,ਰਅੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅ�ਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਵਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਨੱਜੀ ਤ,ਰਵਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ�ਾ ਵਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ

ਬਾਹਰ ਕੱਵਿਢਆ ਹਾਂ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਵਿਬਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ ;  ਅਤੇ ਕੰੁਡਲਨੀ

ਜਾ�ਰਣ ਸਭ ਤੋਂ 
ੱਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬੌਣੇ ਹਨ;  ਭਤੂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰ
ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ

ਘਟਨਾ
ਾਂ

ਦੋਸਤੋ,  ਵਿਪਛਲੀ  ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ  ਵਿ
ਵਿ,ਟ ਦੇ  ਬਾਰੇ  ਦੱਵਿਸਆ ਸੀ । ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਮੈਂ ਇਸਦੇ  ਨਾਲ ਜੁ0ੇ  ਆਪਣੇ

ਤ,ਰਵਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ�ਾ।

ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਾ) ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕੇ
ਲ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਵਿਹਲਾਂ ,  ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ �ਈ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਮਤੌ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਸੀ,  ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਇਸ ਵਿ
ੱਚ ਲੰਬੀ

ਵਿਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ੀ ਯੋ�ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ 
ੀ ਹੈ ਵਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਸਾਹ ਦੀ ਵਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਵਿਸਆ ਸੀ,

ਅਤੇ  ਕੋਰੋਨਾ  (ਕੋਵਿ
ਡ  -19)  
ੀ ਸਾਹ ਦੀ  ਵਿਬਮਾਰੀ  ਫੈਲਾ ਵਿਰਹਾ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੇ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ  ਮਾਨਵਿਸਕ

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿ
ੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀ
ਨ ਵਿਤਆ� ਵਿਦੱਤਾ ਸੀ।  ਸ+ੁਾਅ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਮਲ, +ਾ
ੁਕ, ਸੁਹਾ
ਣੀ ਸੋਚ 
ਾਲੀ ਅਤੇ ਹਸਮੁੱ ਖ

ਸੀ।  ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੋਹਮਾਯਾ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਨਾਲ �੍ਰਸਤ ਪਾਂਦੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਸੀ , ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਿਪਆਰ

ਦੀ +ਾ
ਨਾ 
ੀ ਕਵਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਦਆਲੂ ਮਨੱੁਖੀ ਸੁ+ਾਅ ਅਤੇ ਵਿਪਆਰ +ਰੇ ਸ+ੁਾਅ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਵਿਹਨਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰ�ੇ

ਅਤੇ ਮਾ0ੇ ਦੀ ਚੰ�ੀ ਪ੍ਰੀਵਿਖਆ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨ,ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰ�ੇਪਣੇ ਲਈ ਵਿਚੰਤਤ ਰਵਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ

ਬੱਵਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਵਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵਿਬਲਕੁਲ 
ੀ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਵਿਦੱਤਾ , ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ �ੱੁਸੇ ਵਿ
ੱਚ ਹੱਥ

ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦਰੂ ਦੀ �ੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 
ੀ ਬਹੁਤ ਵਿਧਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਹੋਣ 
ਾਲੇ ਦੁੱ ਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲ�+� 15 ਵਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿ
ੱਚ

ਵਿਮਵਿਲਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨੇਰਾ ਸੀ।  ਮੁੱ 8ੀ ਵਿ
ੱਚ +ਰਨ ਯੋ� �ੱੁਡਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉਲਟ,

ਇਸ ਵਿ
ਚ ਚਮਕਦਾਰ ਮਸਕਰ 
ਰ�ੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਇਹ ਲ�ਾ
 ਜਾਂ ਅਵਿ�ਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱ ਬਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ

ਚਮਕ ਹੈ।  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿਰਹਾ ਸੀ।   ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ

ਹਨੇਰੇ  ਵਿ
ੱਚ  ਏਨਕੋਡ  ਹੋਇਆ ਸੀ।  +ਾ
 ਮਨੱੁਖ  ਦੀ  ਰੂਹ  ਦਾ  ਹਨੇਰਾ  ਉਸਦੇ  �ੁਣਾਂ ਅਤੇ  ਕਰਮਾਂ (ਸਰੂਪ)  ਅਨੁਸਾਰ

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ �ੁਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਅ�ਲੇ ਜਨਮ ਵਿ
ਚ ਉਸੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ

ਇਕੋ ਵਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਲੁੱ ਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ 
ਾਂ� ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱ ਲਾ ਅਤੇ ਚੌ0ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ
ੈ -ਬੋਧ 
ਰ�ਾ ਮਵਿਹਸੂਸ

ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿ
ਚਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦਮਈ �ੁਣ ਵਿਕਸੇ ਚੀ, ਦੇ ਦਮਨ ਜਾਂ ਦਾਬ ਦੁਆਰਾ ਢਾਕੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ

ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਅਵਿ�ਆਨਤਾ,  ਲ�ਾ
,  ਦ
ੈਤ,  ਮੋਹਮਾਯਾ,  ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਵਿਦ 
ਜੋਂ ਜਾਵਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਵਿਜਹਾ ਲੱ� ਵਿਰਹਾ ਸੀ ਵਿਜ
ੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿ
ਸਤਾਰ 
ਾਲਾ ਸੂਰਜ �੍ਰਵਿਹਣ ਸਮੇਂ ਵਿ
ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਵਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ,  ਅਤੇ

ਹੇ8ਾਂ ਵਿਦੱਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ 
ੱਲ ਸੰਘਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ,  ਉਸ ਕਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਕੁ2 ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਮਸਕਾਰੇ


ਰ�ੀ ਚਮਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸਨੰੂ ਰੂਹ ਦਾ ਅਵਿ�ਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਅਵਿ�ਆਨਤਾ ਦੇ

ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਸਰੂਜ 
ਰ�ੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਢਕਣਾ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉੱਨਾਂਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਵਿਛਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਮੈਂ 8ੀਕ ਹਾਂ । ਉੱਨਾਂਨੇ ਵਿਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਵਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ


ਾਪਰੇ�ਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਥੇ 8ੀਕ ਹਾਂ।” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਨਾਂਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਵਿਛਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੇ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਉਥੇ ਅਵਿਜਹੀ

ਕੋਈ ਸਮੱਵਿਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਹ ਇਸ ਸਵਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕੁ2 ਸੱ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ 
ਰ�ੀ ਮੰਨਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਨੰੂੈ ਇਸ ਵਿ
ੱਚ

ਘਾਟ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਸਵਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕੁ2 ਸੱ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਨ੍ਹ ਾਂਨੇ ਉਸ ਸੱ਼ਕ ਨੰੂ

ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਨਾਂਨੰੂ ਉੱਨਾਂਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿ
ੱਚ ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਅਸਮਾਨ 
ੱਲ 
ਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ  ਉੱਪਰ 
ੇਖਦਾ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਉਹ ਸ+ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ
ੇ�ੀ ,  ਵਿਜਸਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੇ

ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਵਿਣਆ। ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਛਵਿਦਆਂ ਨੰੁ ਦੱਵਿਸਆ ਸੀ ਵਿਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਇਲਾਜ ਵਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ

ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵਿਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਵਿਹਲਾਂ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ

ਮਹਾਨ ਸ
ੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਵਿ�ਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਵਿਸਆ ਸੀ।  ਮੇਰੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿ
ਚ ਮਰੇੇ

ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ੱਡਾ ਯੋ�ਦਾਨ ਸੀ। 

  ਫੇਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿ
ੱਚ,  ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਵਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ-ਬੁੱ ਧ ਪਛਾਣੇ ਤੇਰੇ ਵਿ
ਰੁੱ ਧ ਬਲੋ ਰਹੇ

ਹਨ”।  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਵਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨ,ਦੀਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਧਾਰਣ ਕਰਨ

ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ”। “8ੀਕ ਹੈ” ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੇ ਵਿਕਹਾ।  ਮੈਂ ਉੱਨਾਂ ਵਿਦਨਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਹਰ ਵਿਦਨ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ (ਅਦ
ੈਤ) ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
ੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 
ੱਡੀ �ੱਲ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ +ੁੱ ਖਾ , ਵਿਪਆਸਾ

ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਰਵਿਹਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ �ੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ �ਤੀ ਵਿਦੱਤੀ ਹੋਏ�ੀ।   ਹੈਰਾਨੀ
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ਦੀ �ੱਲ ਹੈ ਵਿਕ ਉਹ ਜ�੍ਹਾ ਵਿਜਥੇ ਉਸ ਰੂਹ ਲਈ ਧਾਰਵਿਮਕ ਰੀਤੀ ਵਿਰ
ਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਰੱਵਿਖਆ ਵਿ�ਆ

ਸੀ, ਉਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਮਵਿਲਆ।  ਇਕ ਵਿਸ਼
ਲੰ�ਾ ਟਲੈੀਫੋਨ ਸੈਟ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਰਹਾ ਸੀ, ਵਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੂਹ �ੱਲ ਕਰ ਰਹੀ

ਸੀ।  ਉਸਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪ੍ਰ�ਟਾ
ਾ ਅਤੇ ਜੀ
ੰਤ ਆ
ਾ, ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਅ
ਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸੱਧਾ ਉੱਨਾਂ ਦੀ

ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਿਕ ਇੱਕ ਸਵਿ
ੱਚ ਦਬਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ

ਇੱਕ ਸਰੀਰਹੀਣ ਦਸ਼ਾ ਵਿ
ੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਸੀ।  ਵਿਫਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਵਿਰ
ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ �ੱਲ ਕਰ
ਾਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ

ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਮਰਾ ਹਯੋਾ ਸਮ2 ਰਹੇ ਸਨ।  ਵਿਫਰ ਮੈਨੰੂ 
ੀ ਅਵਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਕ ਉਹ ਮਰ �ਈ ਸੀ।  ਮੈਂ ਥ0ੋਾ ਸੋ�

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋ0ਾ ਡਰ ਵਿ�ਆ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਅਲੋਪ ਹੋ �ਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਰੂਹ ਦੇ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵਿ�ਆ।

  ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਣ 
ਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਾ
ਨਾ 
ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

  ਕੁ2 ਮਹੀਵਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਵਿ+ਆਨਕ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ੱਚ 
ੇਵਿਖਆ।  ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਵਿਥਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏ�ੀ।  ਮੈਂ ਉੱਨਾਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ/ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਦੇ 
ਰਾਂਡੇ ਵਿ
ੱਚ ਵਿਮ੍ਰਤ ਬ8ੈਾ 
ੇਵਿਖਆ। ਇਹ ਇਕ

ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅ�ਲੇ ਵਿਦਨ ਹੋਣ 
ਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ,  ਪਰ

ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ ਸੀ।  ਅ�ਲੇ ਵਿਦਨ ਮਰੇੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਖ0ਕੀ ‘ਤੇ ਇਕ ,ਵਿਹਰੀਲਾ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਆਇਆ,  ਵਿਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਮਲਾ

ਥੋ0੍ਹਾ ਵਿਜਹਾ ਬਚ ਵਿਨਕਵਿਲਆ।

  ਇਕ 
ਾਰ ਮੈਂਨੇ ਉਸ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਵਿਦੱਤੀ

  ਉਹ ਵਿਕਸੇ ਵਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ�੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਾਵਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈ8ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਵਿਮਵਿਲਆ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ

ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਦ
ਾ ਵਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਵਿਬਲਵਿਡੰ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ �ਈ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ �ਈ।  ਉਨ੍ਹ ਾਂਦੀ ਵਿਦੱਖ ਪਵਿਹਲਾਂ

ਨਾਲੋਂ ਥੋ0ੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲੱ� ਰਹੀ ਸੀ।  ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿ,ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਵਿਹਮਾ ਨਹੀਂ ਸਵਿਹ ਸਕਦਾ।

  ਆਵਿਖਰ 
ਾਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦੇਵਿਖਆ

  ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ �ੇਟ ਤੋਂ 
ਰਾਂਡੇ ਵਿ
ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੇ ਵਿਚੱਟੇ ਵਿਚੱਟੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੱਪ0ੇ ਪਾਏ ਹਏੋ ਸਨ। 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ,  ਹਸਦੀ,  ਅਨੰਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁ਼ਸ਼ੀ +ਰੀ ਲੱ� ਰਹੀ ਸੀ।  ਮੇਰਾ ਰੋਮ -2 ਉਸ ਨੰੂ ਵਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਵਿ0ਆ।

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨੰੂੈ ਪੁੱ ਵਿਛਆ ਵਿਕ ਮੈਂ ਵਿਕੱਥੇ ਵਿ�ਆ ਸੀ।  ਮੈਂ ਵਿਕਹਾ ਵਿਕ ਮੈਂ ਹਵਿਰਦੁਆਰ ਵਿ�ਆ ਸੀ।  ਹਵਿਰਦੁਆਰ ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਡਾ

ਤੀਰਥ ਮੰਵਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿ
ਸ਼
 ਪ੍ਰਵਿਸੱਧ ਯੋ�ਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ0ੇ ਸਵਿਥਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹਵਿਰਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਵਿ�ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵਿਕ ਮੈਂ ਪਵਿਹਲਾਂ 
ੀ ਹਵਿਰਦੁਆਰ ਵਿ�ਆ ਸੀ।
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  ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮੈਨੰੂ ਚੇਤਾ
ਨੀ ਦੇਣ ਆਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਥੋ0ੇ ਵਿਦਨਾਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਮਰੇੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਾਈਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਵਿਹਰਦੇ ਦੀ �ਵਿਤ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ

ਮੌਤ ਹੋ �ਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਮਲਾਪ0ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵਿਜਕ ਸਨ।  ਡ੍ਰੀਮ ਵਿ
ਵਿ,ਟ ਵਿ
ੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ

�ੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਵਿਦਆਂ 
ੇਵਿਖਆ, ਵਿਜਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮ,ਾਕ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਵਿਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 7-8

ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ 
ੀ ਕੁ2 ਅਜੀਬ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿਮਸ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਅਨੰਦ 
ਾਲੀ ਜ�੍ਹਾ ਦੀ ਪੌ0ੀਆਂ ‘ਤੇ ਚ0੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ

ਪੀਛਾ ਕੀਤਾ। �ੁਫਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸ
ਰ� 
ਰ�ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ।  ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ

ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ।   ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਸ ਨ,ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰ+ਾਵਿ
ਤ ਸੀ,

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿ,ੱਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ,ਬਰਦਸਤੀ ਰਵੋਿਕਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ �ੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਤ

ਆਏ। ਅ�ਲੇ ਵਿਦਨ,  ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬਾਲ -2 ਸ0ਕ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ +ੱਜ �ਈ।  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈ8ੇ ਮਰੇੇ ਪਵਿਰ
ਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸਰ ਮੈਨੰੂ

ਚੇਤਾ
ਨੀ ਵਿਦੱਤੀ ਸੀ।

  ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ 
ੀ ਸਪੁਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿ
ਚ  ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

 ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜ
ਾਨ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਸਪੁਨੇ ਵਿ
ੱਚ ਇਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਧ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ -2

ਆਉਂਦਾ ਸੀ।  ਪ0ਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਵਿ�ਆ ਵਿਕ ਉਸ ਵਿ+ਕਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਵਿਤਆ ਕੀਤੀ �ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਵਿ
ੱਚ ਸੁੱ ਟ

ਵਿਦੱਤੀ �ਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ  ਵਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿ+ਕਸ਼ੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫਵੂਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ।  ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ,  ਉਸ ਵਿ+ਕਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿ
ੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਪਵਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਮਨ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ

ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੁਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੰੂ 
ੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਲੌਵਿਕਕ ਘਟਨਾ
ਾਂ ਵਿ
ਚ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ  ਸਵਿ
ਚ;   ਕੰੁਡਲਨੀ  ਯੋ�  (ਖੇਚਰੀ  ਮੁਦਰਾ)  ਅਤੇ  ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਿਮਕ  ਓਰਵਿਬਟ  ਦਾ  ਤਲੁਨਾਤਮਕ

ਅਵਿਧਐਨ

ਯੋ�ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿ
ਚ, ਅਕਸਰ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਯੋ�ਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੀ+ ਦੇ ਵਿਸਰੇ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਵਿ
ਚ ਨਰਮ ਤਾਲੂ

ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ  (ਕੋਵਿ
ਡ -19)  ਕਾਲ ਦੇ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬ2ੋ ਨੰੂ ਦੂਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਵਿਹਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿ
ਚਾਰ ਕਰਾਂ�ੇ।

ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੀਭ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਇੰਨੀ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਕਰਵਿਦਆਂ 2-3 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਦਾ ਅਵਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੀ+ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਮ0ੁ �ਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਰਮ ਤਾਲੁ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ,  ਮੈਨੰੂ ਮਵਿਹਸੂਸ

ਹੋਇਆ ਵਿਜ
ੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਹ8ੇਾਂ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਤਾਲੁ ਵਿਤਲਕ
ੀਂ ਨਰਮ ਚਟਾਈ 
ਾਂ� ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੋਈ, ਵਿਜਸ ਉੱਤੇ

ਜੀ+ ਇੱਥੇ ਉਥੇ ਵਿਤਲਕਦੀ ਹੋਈ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੁਾ
ਣਾ ਮਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਫਰ ਵਿਦਮਾ� ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਜੀ+ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਤੋਂ �ਲੇ ਤੱਕ ਹੇ8ਾਂ ਆ �ਈ। ਉਥੋਂ, ਅਨਾਹਤਾ ਚੱਕਰ, ਵਿਫਰ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿ
ੱਚ

ਸ
ੱਧੀਸਥਨਾ ਚਕਰ-ਮਲੁਾਧਰ ਚੱਕਰ ਪਹੁੰ ਚੀ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱ�ੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਚਲੀ �ਈ। ਇਹ

ਵਿਫਰ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ  ਹਕਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਮਾ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ �ਈ।  ਉੱਥੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ+ ਦੁਆਰਾ ਹੇ8ਾਂ

ਆ �ਈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਿ�ਆ ,  ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤੇ। ਇਸ

ਪ੍ਰਵਿਕਵਿਰਆ ਵਿ
ਚ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ੀ ਯੋ�ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ 
ਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿ
ਚ

ਵਿ,ਕਰ ਕਰਾਂ�ੇ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿ
ਚ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਵਿਜ
ੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਦਮਾ� ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਵਿਦਮਾ� ਦਾ ਬੋ2 (ਕੁੰ ਡਲਨੀ) ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਦੁਆਰਾ ਹ8ੇਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ

ਹਲਕਾ ਅਤੇ  ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ  ਵਿ�ਆ।  ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਵਿਪੱਛੇ  ਤੋਂ ਚ0੍ਹ �ਈ ,  ਮਨ ਵਿਫਰ +ਾਰਾ ਹੋ  ਵਿ�ਆ,

ਵਿਫਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁ0 ਕੇ ਹ8ੇਾਂ ਆ �ਈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ਚ ਘੁੰ ਮਣ ਲੱ�ੀ।

ਜੀਭ ਨੰੂ ਖੇਚਰੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਿਮਕ ਓਰਵਿਬਟ ਵਿ
ੱਚ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੂਵਿਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਦਾ 
ਰਣਨ ਵਿਸਰਫ ਸੂਖਮ ਕੋਸਵਿਮਕ ਓਰਵਿਬਟਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਯੋ�ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਿਹਲਾਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਸਕ

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ,  ਯੋ�ਾ ਦੇ ਖੇਚਰੀ ਪ,ੋ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਦਾ ਵਿ
ਸਥਾਰਪੂਰਣ 
ੇਰ
ਾ ਹੈ ।  ਇਸ
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ਵਿ
ਚ,  ਜੀ+ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਜੋ0 ‘ਤੇ ਕੱਵਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜੀ+ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਕ ਉਹ 
ਾਪਸ ਮੁ0ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਨੱਕ  ਵਿ
ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਵਿ
ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ

ਕਾਰਨ ਯੋ�ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿ
ਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਸੁਪਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨ,ਦੀਕੀ ਅ�
ਾਈ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ

ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਹ ਵਿਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀ
ਨ ਸ਼ਲੈੀ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਿਮਕ ਓਰਰਵਿਬਟ ਅਤੇ ਕੰੁਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ 
ੱਖਰੀਆਂ ਸਵਿ'ਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ,  ਹੋਰ ਚਕਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਨਹੀਂ।  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ

ਯੋ�ੀ ਵਿ
ੱਚ ਕੁੰ ਡਾਲੀਨੀ ਜਲਦੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ +ਾਰਤ ਵਿ
ੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀ
ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰ ਦੀ

ਸੀ।  
ਾਤਾ
ਰਣ ਅਤੇ ਜਲ
ਾਯੂ 
ੀ ਵਿ
ਸ਼
 ਵਿ
ਚ ਸ+ ਤੋਂ 
ਧੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦੇ ਯੋ�ੀ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਦਾ +ਾਰ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਹਣ ਕਰਦੇ ਸੀ।  ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਯੋ�ਾੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ਚ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਮੈਨੰੂ 
ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਜਾ�ਰਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ,ਰੂਰਤ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ

ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ +ਾਰ 
ਧ ਵਿ�ਆ ਹੈ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤ 
ਾਰ ਸ
ੇਰੇ,  ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਤ0ੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ,  ਵਿਫਰ ਮੈਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ

ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਇਹ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ �ੇ0ਾ ਲ�
ਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ

ਵਿਪੱਛੇ 
ੱਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਪਛਲੇ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚੋਂ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਚ0੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਤ0ੀਆਂ ਜਲਣ

ਲੱ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਬਂਰੋਸੀਆ, ਅਵਿਮ੍ਰਤ, ਅਲੈਕਵਿਸਰ ਆਫ �ੌਡ, ਲ
 ਪੋਸ਼ਨ, ਸੀਐਸਐਫ ਆਵਿਦ ਨਾਮ ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿ
ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

  ਕੁ2 ਅਵਿ+ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਮੱ8ਾ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਜੈਲੀ 
ਰ�ਾ ਜੂਸ ਨਰਮ ਪਲੇੇਟ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਚੱਵਿਖਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ

ਵਿਦਮਾ� ਦੇ +ਾਰ ਵਿ
ੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾ
ਾਂ ਨਾਲ 
ੀ ਜਾਵਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿ
ਰੱੁਧ ਕੰੁਡਲਨੀ – ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕੰੁਜੀ ;

ਭੋਜਨ ਯੋ�

ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰ
ਾਹ ਲਈ ਦੋ 
ੱਡੇ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਵਿ
ਚ

ਹੈ। ਇਹ ਦੋ
ੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਵਿਮਤੀ +ਾ�ਾਂ ਵਿ
ੱਚ 
ੰਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ੇਖੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਹੱਸਾ ਖੱਬਾ ਵਿਹੱਸਾ  (ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਯਨ)  ਹੈ,  ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਹੱਸਾ ਸੱਜਾ  (ਮਰਦ ਜਾਂ ਯਾਂ�)  ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼
ਰ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।  ਉਸ ਵਿਸ਼
 ਰੱਬ ਦਾ ਖੱਬਾ ਵਿਹੱਸਾ ਔਰਤ ਰੂਪ 
ਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ

ਵਿ�ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਵਿਹੱਸਾ ਨਰ ਰੂਪ ਹੈ।  ਦ
ੋੇਂ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।  ਦ
ੋੇਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿ
ਚ ਆਪਸ ਵਿ
ਚ ਜੁ0ੇ

ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਡਾ ਲੂਪ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ
ੇਂ ਚੈਨਲ ਪੇਰੀਨੀਅਮ ਅਤੇ

ਵਿਦਮਾ� ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿ
ਚ ਜੁ0ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਲੂਪ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਕ
ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਲੂਪ ਵਿ
ੱਚ

ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਫਲੈਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ

ਹ8 ਯੋ� ਅਤੇ ਤਾਓ
ਾਦ ਵਿ
ੱਚ ਵਿ
ਸਥਾਰ ਵਿ
ੱਚ ਦੱਵਿਸਆ ਵਿ�ਆ ਹੈ।

ਸਾਹਮਣੇ 
ੱਲ ਚੈਨਲ

ਵਿਦਮਾ� ਵਿਪਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਲ ਵਿਪਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹੈ

ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਵਿਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ 
ੇਲੇ ਵਿਦਲ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਇਕੱ8ੇ ਖਾਣ

ਨਾਲ ਵਿਪਆਰ 
ੱਧਦਾ ਹੈ।  ਇਹ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਦਮਾ� ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੇਟ ਵਿ
ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।   ਸਕਲੂ ਦੇ ਵਿਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ,

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਕਾਲਪਵਿਨਕ ਪ੍ਰਵੇਿਮਕਾ ਦਾ ਵਿਟਫਨ ਵਿ
ਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਵਿਤਆਰ ਰਵਿਹਣ ਲਈ ਕਵਿਹੰਦੇ

ਸਨ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਪਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤ,ੇ ਅਤੇ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।  ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਲ ਵਿ
ੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬੋ2 ਮਨ ਵਿ
ੱਚ

ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿ�ਆਨ
ਾਨਤਾ 
ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਲ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁ0ਦਾ ਹੈ।  

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਿਕ ਇਕਲੌਤੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਪਾ�ਲਪਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਜੀ+

ਨੰੂ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਵਿਦਮਾ� ਤੋਂ ਵਿਦਲ ਤਕ ਵਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ

ਵਿਦਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਤੋਂ ਹੇ8ਾਂ ਵਿਦਲ ਤਕ ਬਰੋਬਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ।  ਇਸ ਨਾਲ, ਵਿਦਲ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਜੁ0 ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸੇ

ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਲ ਨੰੂ ਲੈ ਵਿ�ਆ”।  +ਾ
 ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦਪੂਰਣ ਸੀ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ
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ਇਸਦਾ ਵਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਟਵਿਫਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਦਲ ਵਿ
ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।  ਉਹ

ਰਸ ਜਾਂ +ੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਦ
ੋੇਂ ਜਬਾ0ੇ ਨੰੂ ਜੋ0 ਕੇ ਇਕ ਕੰਡਕਟਰ ਸੰਯੋਜਕ -�ਰੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਸ ਦੇ ,ਰੀਏ,

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਵਿਦਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਵਿ�ਆ ਜੇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਵਿਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਯਾ ।  ਉੱਥੋਂ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ

ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ +ਾ
ਨਾ ਵਿਦੰਦੀ ਸੀ।  ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ

ਨਾ+ੀ ਵਿ
ਚ ਵਿਹੰਮਤ ਜਾਂ �ਟ੍ਸ ਹੈ।  ਅਸਲ ਵਿ
ਚ, ਅੰਤ0ੀ ਦਾ ਦਜੂਾ ਨਾਮ �ਟ ਹੈ।  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ +ਰ ਕੇ

ਮੈਂ ਵਿਦਮਾ� ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਸ+ ਤੋਂ ਮ,ਬੂਤ ਜੋ0 ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਮੈਨੰੂ ਅੰਵਿਮ੍ਰਤ ਦੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਅਕਸਰ ਦਵੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿ,ਆਦਾ +ਜੋਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਇਸ ਲਈ


ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱ�ੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸ
ਾਧੀਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ

ਉੱਪਰ ਚ0੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੂਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੋ ਬਰੋਬਰ ਵਿਹਵਿਸਆਂ ਵਿ
ਚ 
ੰਡਣ ਲਈ ਸ+ ਤੋਂ ਹੇ8ਾਂ ਰੱਵਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ

ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਚੈਨਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿ
ਚ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਜਾ
ੇ । ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਮੋ0ਣ

ਲਈ 
ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਲੋਤਸਰ�ਾ ਨਾਲ 
ੀ ਜਵੁਿ0ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜਤ ਦੀ

ਸੰ
ੇਦਨਾ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸ
ਵਿਧਸਥਾਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੇ8ਾਂ ਆ ਕੇ ਮਲੂਧਰਾ

ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੇ 
ਾਜਰਾ ਵਿਸਖਾ ਦਾ ਵਿਧਆਨ ਮਲੂਧਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ
ੇ , ਜੋ ਵਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ,

ਤਾਂ ਦ
ੋੇਂ ਵਿਜਨਸੀ ਚਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਆਨ ਇਕੱ8ੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ

ਇਹ 
ੀ ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 
ਾਵਿਪਸ ਮੁਡਕਰ ਹੇ8ਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਿਹਸ੍ਰਸਾਰ ਤਾਂ ਮੂਲੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਸੈਂਟਵਿਰੰ� ਅਤੇ ਵਿਧਆਨ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਦੇ ਸਵਿਹਸ੍ਰਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ 
ਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰ�ਰ ਲੱ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ

ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ, ਅਵਿ�ਆ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਿਸਰ ਦੇ ਲਮ੍ਬੇ 
ਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਖਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 
ੀ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਚੈਨਲ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ,  ਵਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿ
ਚ,  ਵਿਸਰ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਬੇ-ਸਜੇ ਦੋਹਾਂ

ਪਾਵਿਸਆਂ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਲੰਬੇ 
ਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ / ਟਫਟ (ਵਿਸ਼ਖਾ) ਨੰੂ ਰੱਵਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਵਿਕਆ ਹੈ

ਮੈਨੰੂ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲਾ ਚੈਨਲ ਆਪਸੀ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ ਦਾ ਬਵਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਇਹ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲ

ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਛੂਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ।  
ੈਸੇ 
ੀ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਨ
ਾਲੇ ਨੰੂ ਵਿਨ�ਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਵਿਹਲਾਂ �ਲੇ਼ ਦੇ ਵਿ
ਸੂਧੀ ਚੱਕਰ
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ਵਿ
ਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਵਿਫਰ ਇਹ ਵਿਦਲ ਦੇ ਅਨਹਤ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ

ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਵਿਢਡ ਬਹੁਤ ਵਿ,ਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹ8ੇਾਂ

ਦਬਾ ਕੇ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਤਵੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਵਿਜਨਸੀ ਸਵਿ
ਸ਼ਥਨ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਵਿਕਵਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਾਲਾ ਚੈਨਲ

ਸੈਕਸ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਧ ਮ,ੇਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜਣਨ ਅੰ�ਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਸ+ ਤੋਂ 
ੱਧ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ 
ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਕ

ਅਨੰਦ ਵਿਦਮਾ� ਅਤੇ ਵਿਦਲ ਵਿ
ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਤੱਖੀ ਸਨਸਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।   ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕ ਜਣਨ ਦੀਆਂ

+ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਵਿਸੱਧੇ ਵਿਦਮਾ� ਅਤੇ ਵਿਦਲ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਵਿਹਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸੱਧਾ ਵਿਦਮਾ� 
ੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤਦ ਇਹ ਜੀ+ ਦੀ

ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਲ ਵਿ
ੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿ
ੱਚ ਮਖੁ ਦੀ ਲਾਰ 
ੱਡੀ +ੂਵਿਮਕਾ ਅਦਾ

ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਤੁ ਵਿ,ਆਦਾ ਲਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾ� 
ੀ ਘੱਟ ਥੱਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਜਣਨ ਅੰ�ਾਂ ਤੋਂ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ +ੇਜਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ 
ੀ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸੱਧ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਸੱਧੇ ਵਿਦਮਾ� ਤੇ ਜਣਨ ਅੰ�ਾਂ ਨਾਲ ਜੁ0ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਚੱਕਰ 
ੀ ਰੀ0੍ਹ

ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਮਾ� ਨਾਲ ਜੁਵਿ0ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਵਿ
ਚ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਰਨਾ

ਵਿਜੱਥੇ ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ +ਵੌਿਤਕ ਚੈਵਿਨਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,  ਸਨਸਨੀ ਉਸ ਵਿ
ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।  ਦਜੂੀਆਂ ਥਾ
ਾਂ ਤੇ,  ਸੰ
ੇਦਨਾ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸੈਲ

ਦੇਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਵਿਖਆਲ ਵਿ
ਚ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਸਨਸਨੀ 
ੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਵਿਹਸਾਸ ਦੇ ਤ,ਰੁਬੇ

ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ 
ੱਲ 
ੱਧਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਵਿ
ਚ ਘੁੰ ਮਣ ਲੱ�ਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਤਾਓ,ਮ

ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਿਮਕ ਓਰਵਿਬਟ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਵਿ
ੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਵਿ�ਆ, ਪਰ ਕੰੁਡਲਨੀ ਅਵਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਦਬੁਾਰਾ ਜਾਵਿ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ

ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਸਰਫ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ ਦਾ ਅਨੁ+
 ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਜਸਦੀ ਉਸਨੰੂ ਪਦਾਰਥਕ ਬਣਨ ਲਈ ,ਰੂਰਤ ਸੀ । 

ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਨੰੂ ਨ,ਰ ਅੰਦਾ, ਕਰਨ ਲੱ�ਾ।  ਇਹ ਅਵਿਧਆਤਵਿਮਕ ਚੈਨਲ ਪਾਸ਼ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੂਖਮ ਸੰ
ੇਦਨਾ
ਾਂ

ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਵਿ�ਆ।  ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਚੰ�ੀ �ੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ

ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਦੇ ਲ�ਾਤਾਰ ਅਵਿ+ਆਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਿ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਲਟੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤਾਲੁ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ‘ਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ 
ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਪਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਦੱਵਿਸਆ ਸੀ।  ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਕਈ 
ਾਰ ਅ,ਮਾ ਚੱੁਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ

ਰਸਤਾ ਵਿਦਖਾ
ਾਂ�ਾ।  ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੀ+ ਦੀ ਵਿਟਪ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਵਿਜੰਨਾ ਸੰ+
 ਹੋ ਸਕੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਤੰ�

ਬਣਾਉ।  ਬੇਸ਼ਕ ਜੀ+ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਵਿ,ਆਦਾ ਮੋ0ਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।  ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰ�ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਬੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ +ਾ
ੇਂ

ਥੋ0ੀ ਵਿਜਹੀ ਉਲਟ ਜੀ+ ਦਾ ਵਿਟਪ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪੱਛੇ ਤੁਰੰਤ ਛੂੰ ਹਦਾ ਹੈ।   ਇਹ ਉਲਟਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹ8ੇਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵਿਜ
ੇਂ 8ੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ

ਪਲੇਟ ਵਿ
ਚ ਇਕ �ਰਮ ਦੁੱ ਧ ਦੇ �ਲਾਸ ਨੰੂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਵਿ
ਚ 8ੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਲਟ ਵਿਦਸ਼ਾ ਵਿ
ਚ ਘੁੰ ਮਾਉਣਾ।  ਇਸ

ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 8ੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਦੁੱ ਧ ਦੀ �ਰਮੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਵਿ
ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਲੱ�ਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਇਸ ਜੀ+

ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ  ਵਿਦਮਾ� ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ਚ ਫਲੈ ਵਿ�ਆ ਹੈ।  ਇਕ 
ਾਰ ਮੈਨੰੂ �ੱੁਸਾ ਆ ਵਿਰਹਾ ਸੀ।  ਉਸੇ ਸਮੇਂ,  ਮੈਂ ਆਪਣੀ

ਜੀ+ ਨੰੂ ਤਾਲੂ ਤੇ ਲਾ�ੂ ਕੀਤਾ।  ਮੇਰਾ ਵਿਦਮਾ� ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਵਿ�ਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਦਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਆ �ਈ ਅਤੇ

ਦੋ
ੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿ
ਚ ਫੈਲ �ਈ।  ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਲ0ਾਈ ਲਈ ਵਿਤਆਰ ਸਨ ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਅਤੇ

ਲ0ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਸੱਚੇ ਯੋ�ੀ ਅਤੇ ਕੁੰ ਫੂ / ਕੁੰ � ਫੂ ਵਿ
ਦ
ਾਨ ਰਵਿਖਆਤਮਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,

ਹਮਲਾ
ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।  ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਮ ਬ੍ਰਾਂਵਿਚੰ� 
ਰ�ੀ ਬ੍ਰਾਂਵਿਚੰ� ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ/ਅੱ�ੇ 
ਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿ
ੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਵਿਕ ਜੀ+ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਮਾ� �ਲੇ਼ ਨਾਲ ਜੁਵਿ0ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ,  �ਲੇ਼ ਵਿ
ੱਚ ਤੰ�ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ�ੀ।  ਵਿਦਮਾ� ਦਾ ਬ2ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ,  �ਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ,  ਵਿ
ਸ਼ੁਧੀ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ,  ਉਹ

ਕ8ੋਰਤਾ 
ਧੇਰੇ 
ਧਦੀ ਹੈ।  ਥੋ0੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ +ਾਰ ਵਿਦਲ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾ
ੇ�ਾ।  ਥੋ0੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਾ+ੀ

ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਕਸੇ ਵਿਕਸਮ ਦੀ ਲਵਿਹਰ ਵਿਦਮਾ� ਤੋਂ ਹੇ8ਾਂ ਆ �ਈ ਅਤੇ ਨਾ+ੀ

ਵਿ
ੱਚ ਲੀਨ ਹੋ �ਈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  �ੱੁਸੇ 
ਰ�ੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿ
ਕਾਰ 
ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਉਹ ਮਨ ਦੇ +ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 
ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ

ਨਾ+ੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ+ੀ ਨੰੂ ਵਿਸੰਕ ਜਾਂ ਸਮੁੰ ਦਰ 
ੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ

ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ +ਾਰ ਨੰੂ ਜ,ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀ+ ਦੇ ਵਿਪਛਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਇਕ ਪਤਲੀ ਨਸ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ+ ਚੱਕਰਾਂ ਨੰੂ ਕ
ਰ ਕਰਦੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਨੰੂ  coveringੱੱਕਣ ਅਤੇ �ਲੇ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਣੋ ਨਾਲ ਜੀ+ ਦੇ ਅ�ਲੇ ਵਿਹੱਸੇ ਨੰੂ  coveringੱੱਕਣ ਦੀ ਇਕ

ਪਤਲੀ ਵਿਜਹੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ0 ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ +ਾ
ਨਾ
ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਮਾ� ਦੇ ਬ2ੋ
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ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਵਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਕੋਸਵਿਮਕ ਓਰਵਿਬਟ ਵਿ
ਚ, ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਿਕ ਵਿਸੱਧੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਜਾਂ ਬ2ੋ ਨੰੂ

ਨਬ, ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿ
ਚ ਚਾਵਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਵਿਦਆਂ ਕੰੁਡਲਨੀ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ

+ੋਜਨ ਦੇ ਬ�ੈਰ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ੈਸੇ 
ੀ, ਜੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਦੋ

ਵਿਦਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਇਕ ਜਾਵਿਣਆ-ਪਛਾਵਿਣਆ ਵਿ
ਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ

5 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿ
ਆਹ ਆਵਿਦ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿ
ਚ ਵਿਜਥੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਤਲੇ ਹੋਏ +ੋਜਨ ਵਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਫਰ ਉਹ ਵਿਬਨਾਂ ਕੁ2 ਖਾਏ 5 ਵਿਦਨਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿ
ੱਚ ਸੌਂਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਸੀ।  ਉਹ ਬਹਤੁ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਖੁੱ ਲ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ +ੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਵਿ
ਚ ਮਦਦ ਵਿਮਲਦੀ ਸੀ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਉਨ

ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,  ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਤੰਨ ਵਿਦਨਾਂ ਲਈ +ਾਰੀ +ੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਪਰ +ਜੋਨ ਨਾ ਵਿਸਰਫ

ਸਰੀਰ ਲਈ ਪੌਸ਼ਵਿਟਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਬਲਵਿਕ ਮਨ ਦੇ +ਾਰ ਨੰੂ 
ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਲਾ+ ਲਈ, ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਮੇ ਨਾ
ਲ ਕੋਰੋਨਾ (ਕਵੋਿ
ਡ -19) 
ਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਕਰਵਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ +ੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, +ੱੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।  
ੈਸੇ 
ੀ, ਵਿ,ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਿਲਆਂ ਵਿ
ਚ, ਕੈਂਪਾਂ ਵਿ
ਚ ਮੁਫਤ +ੋਜਨ

ਵਿਮਲ ਵਿਰਹਾ ਹ।ੈ  ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਰਫ +ਜੋਨ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਦੋ
ਾਂ ਵਿਦਸ਼ਾ
ਾਂ ਵਿ
ੱਚ 
ਵਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਓ,ਮ ਵਿ
ੱਚ ਏਨਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਿ
ੱਚ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਇਕ 
ਾਰ ਤਾਂਤਵਿਰਕ

ਪ੍ਰਵਿਕਵਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਿ
ਚੋਂ ਲੰਘਵਿਦਆਂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ ਮਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ ਸੀ।  ਵਿਜਨਸੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵਿਦਮਾ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਲ�+� 5-10

ਸਵਿਕੰਟ ਲੱ� �ਏ।  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਨਸਨੀ ਇਕ ਲਵਿਹਰ 
ਾਂ� ਉੱ8 �ਈ।  ਵਿਜਸ ਖੇਤਰ ਵਿ
ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ

ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ।  ਨੀ
ਾਂ ਖੇਤਰ ਸੁੰ �0ਦਾ ਵਿਰਹਾ।  +ਾ
 ਵਿਜ
ੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱ8ੀ , ਉਹ 2ੱਟ ਤੋਂ ਸੁੰ �0ੇ।  ਪਵਿਹਲਾਂ

ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਵਿਰਤ ਕੀਤੇ �ਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਸ+ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੁੰ ਡਲਨੀ +ਾ
ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹ8ੇਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ   ਮੁੱ ਲਾਧਰ ਚਕਰ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਪਛਲੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ 
ਾਪਸ ਉਪਰ ਚ0੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਮਾ� ਤੱਕ

ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਹਰੇ ਦੀ ਚਮ0ੀ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਵਿਖੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਕ0 ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਵਿਦਮਾ�
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ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰ ਮਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਹਲਾਉਣਾ ਜਾਂ �ਵਿਸੰ� ਪ੍ਰ
ਾਹ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।   ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਵਿਖੱਚ ਦੇ

ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹ8ੇ ਲਹੂ �ੱੁਸੇ ਨਾਲ 
�ਦਾ ਹੈ।  ਤਦ ਉਹ ਵਿਦਮਾ� ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਜੀ+ ਦੇ ਪਲੁ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਵਿਡਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ।  ਹੇ8ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿਫਰ ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਵਿ
ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਫਰ ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ੱਲ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ।  ਉਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਨਸਨੀ ਰੀ0੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਥੇ ਉ+ਰਦੇ ਹੁੱ ਡ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਮਾਗ਼ ਵਿ
ਚ ਪਹੁੰ ਚ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ੈਸੇ 
ੀ ਸੱਪ ਅਤੇ ਜੀ+ ਦੇ ਵਿ
ੱਚ �ਵਿਹਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਵਿਫਰ ਉਹੀ ਪਲ ਉਹ ਜੀ+ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਮਾ� ਤੋਂ ਹੇ8

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਫਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਿਕਵਿਰਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਵਿਹੰਦੀ ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਲਈ ਬੱਵਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰ�ੂਠੇ ਨੰੂਚੂਸਣਾ- ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਿਧਆਤਮਕ ਮਨੋਵਿ
ਵਿ�ਆਨ

ਦੋਸਤੋ, ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਮੈਂ ਵਿਪਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿ
ੱਚ 
ੀ ਦੱਵਿਸਆ ਹੈ, ਮੂੰ ਹ (ਓਰਲ �ੁਫਾ) ਇੱਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ 
ਾਂ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਜ
ੇਂ ਹੀ ਓਰਲ ਕੇਵੇਿ
ਟੀ ਦੀ ਛੱਤ ਇਸ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿ
ੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ,  ਸਵਿ
ੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। +ੋਜਨ ਲੈਂਦੇ

ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੂੰ ਹ +ੋਜਨ ਨਾਲ +ਵਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ  ਦੋਹਾਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੂੰ ਹ ਪਾਣੀ

ਨਾਲ +ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 
ਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ

ਰਾਹਤ ਵਿਮਲਦੀ ਹੈ।  ਚੰੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ੀ, ਇਹੀ ਕੁ2 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਥੁੱ ਕ 
ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਸਧਾਂਤ ਦਾ

ਪੂਰਾ ਲਾ+ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋ�ੀ ਨੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੀ+ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ।  ਇਕੱ8ੇ ਵਿਮਲ ਕ,ੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ

ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨੰੂ 
ੀ ਜਵੋਿ0ਆ।

ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋ�ੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਮੈਂ ਇਹ ਪਵਿਹਲਾਂ 
ੀ ਵਿਲਵਿਖਆ ਸੀ । ਯੋ�ਾ ਬੱਵਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਵਿਚਆਂ ਤੋਂ ਯੋ�ਾ ਵਿਸੱਵਿਖਆ।   ਉੱਨਾਂਂ ਯੋ�ੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਦ
ੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਅਵਿਜਹੇ ਯੋ�ੀ ਬੱਵਿਚਆਂ

ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ,  ਵਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਯੋ�ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ  ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਦਰਅਸਲ,  ਬੱਚੇ ਦੇ ਯੋ�ਾ ਦੀ

ਬੁਵਿਨਆਦ �ਰ+ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਵਿਚਆਂ ਦਾ ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ �ਰ+ ਵਿ
ੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰ�ੂ8ਾ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ �ਰ+ ਵਿ
ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ

ਹੈ।  ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿਜਹੀ ਜ�੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਵਿ
ੱਚ ਉਲ2ੇ ਰਵਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲ�ਾਤਾਰ

�ੱੁਸੇ,  ਡਰ,  ਉਦਾਸੀ ਆਵਿਦ ਮਾਨਵਿਸਕ ਵਿ
�ਾ0ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ,  ਉਹ ਅੰ�ੂ8ਾ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। 

ਅੰ�ੂ8ਾ ਮੂੰ ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਜੋ0ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱ8ੇ ਵਿਮਲ ਕੇ , ਥੁੱ ਕ 
ੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਰ2ੁਾਨ ਬੱਵਿਚਆਂ ਵਿ
ਚ 4

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ 8ੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਇਸ ਆਦਤ ਨੰੂ ਯੋ�ਾ ਵਿਸਖਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਵਿਕ 
ੱਡੇ ਬੱਵਿਚਆਂ ਨੰੂ

ਡਾਂਟ ਕੇ।

ਜਦੋਂ ਏਨੇਰਵਿਜ ਸਵਿ
ਚ ਚਾਲੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰੁਡਲਨੀ ਨੰੂ ਵਿਕ
ੇਂ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਵਿ
ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਨ ਦਾ +ਾਰ ਹੇ8ਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ +ਾਰ ਉਤਰ ਵਿ�ਆ

ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਿਹੰਦੇ ਵਿਕ +ਾਰ ਚ0੍ਹ ਵਿ�ਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲ�ਾ
 ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿ
ੱਚ
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ਅਦ
ੈਤ / �ੈਰ ਦ
ੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਬਣਾਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿ
ਚ +ਰਨ

ਲਈ ਪ੍ਰ�ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਯੋ�ੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਤੇ ਨਾ0ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਵਿਧਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿ
ਚ 
ਧੇਰੇ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਲਾ+ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ �ੱੁਸੇ ਨੰੂ ਵਿਕ
ੇਂ ਵਿਨ�ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ �ੱੁਸੇ ਨੰੂ ਵਿਨ�ਲ ਵਿਲਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਘੱੁਟ ਵਿਦੱਤਾ ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ �ੱੁਸੇ ਦੌਰਾਨ

ਕੁ2 ਪੀਣ ਦੀ ਕਵੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਵਿਦਮਾ� ਦਾ ਬ2ੋ ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ �ਲੇ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੇ8ਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ੈਸੇ 
ੀ, �ੱੁਸੇ

ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੰਦ 
ੀ  +ੀਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ �ੱੁਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲ0 ਸਕਣ। ਕਈ ਲ0ਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਹੋਣ ਲਈ ਅਵਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੂੰ ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ
ੇਂ ਸਤਹਾਂ ਜੀ+ ਦੇ ,ਰੀਏ ਬੰਨ੍ਹ ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਇਕ8ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਵਿ
ੱਚ ਵਿਕ
ੇਂ ਚੱੁਪ ਰਵਿਹਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ   

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਸਵਿ
ਚ ਦਾ ਵਿਸਧਾਂਤ 
ੀ ਚੱੁਪ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਪੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱੁਪ ਰਵਿਹਣ 
ਲੇੇ ਦੰਦ ਵਿਦ੍ਰ0ਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱ8ੇ ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ,  ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾ0ਾ/ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।  ਬੋਲਣ ਨਾਲ,  ਇਹ ਪਾ0ਾ 
ੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਦਾ +ਾਰ

ਹੇ8ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਖੁ਼ਦ ਆਪਣੇ ਸ
ੈ-ਬੋਧ /  ਵਿ�ਆਨ ਅਤੇ ਜਾ�ਣ 
ਾਲੀ

ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਨੰੂ ਚੱੁਪ ਰਵਿਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਮੈਂ ਜਾ�ਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਬਨਾਂ ਬਲੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ +ੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਜੀ+ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪੱਛੇ ਤਾਲੂ ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ ਇੱਕ 
ਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਲੋਕਦੌਨ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਵਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ 
ੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
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ਕੰੁਡਲਨੀ ਸਰਜ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਿਕ ਰੋ,ਾਨਾ ਰੁੱ 2ੀ ਹੋਈ ਜੀ
ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਅਵਿ+ਆਸ ਵਿ
ੱਚ ਰੁਕਾ
ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਅਵਿਜਹਾ ਨਹੀਂ

ਹੁੰ ਦਾ। ਕੰਮ ਵਿ
ਚ ਰੁੱ 2ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇ,ੀ ਨਾਲ ਉ8ਦੀ ਹੈ। ਯੋ� ਰੋ,ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ੀ ਵਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋ�ਾ ਦੋ
ੇਂ ਇਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। 3 ਵਿਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਵਿਲੰ� ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਮੂਲਧਰਾ

ਤੋਂ ਵਿਦਮਾ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ �ਈ। +ਾਰੀ �ਰਮੀ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ,  ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੌ0 ਸਵਿਕਆ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ

ਸਰੀਰ ਰੋ,ਾਨਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਾ ਅਵਿ+ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਫੱਟ ਸਨ।

ਮੇਰਾ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਵਿਲੰ� ਯੋ�ਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਇਸ ਹਫਤੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ

ਵਿਦੱਤਾ। ਇਕ ਵਿਦਨ ਵਿ
ੱਚ ਕੁਲ 20 ਵਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਵਿਹਲਾਂ ਵਿਦਨ, ਮੈਂ ਦਵੇਿਖਆ ਵਿਕ ਮੇਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚਕਰ /

ਮੁਲਾਧਰ ਬਹਤੁ ਮ,ਬਤੂ ਸੀ  ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ +ਰਪਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਉਹੀ ਸੀ ਵਿਜ
ੇਂ ਕੋਈ 
ੀਰਜ ਧਾਰਨ ਨਾਲ

ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇ
ੇਂ ਸੀ ਵਿਜ
ੇਂ ਮੇਰੇ ਮਲੌਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਚਮ0ੇ ਦੀ ਵਿਤਖੀ ਜੁੱ ਤੀ ਨਾਲ

ਡੂੰ ਘੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਫਰ ਮੈਨੰੂ ਵਿਮੱ8ੀ ਅਤੇ �ਵਿਹਰੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਜਸ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਥੋ0ਾ ਵਿਜਹਾ ਬੇਚੈਨ

ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਯੋ�ਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਵਿਫਰ 
ਧ �ਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰ
ੇਦਨਾ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਪੱਛੇ ਤੇ ਉਪਰ ਧੱਕਣ ਦੀ

ਕੋਵਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਦਾ ਵਿ
ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ,  ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਉਪਰ 
ਲ ਫੈਲਦੀ

ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ 
ਰਣਨ ਇੱਕ “ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰ
ਾਹ/ਪ੍ਰਾਣ-ਉ8ਾਣ” ਨਾਮ 
ਾਲੀ ਅਤੇ “ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ�” 
ਾਲੀ ਇੱਕ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿ
ੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਦ 
ਰ�ੀ ਸਨਸਨੀ ਚ0੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ,  ਤਦ ਵਿਪੱ8 ਵਿ
ਚ ਕ0
ੱਲ 
ਰ�ਾ ਵਿਮੱ8ਾ

ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤਸ
ੀਰ 
ੀ ਉਥੇ ਵਿਦਖਾਈ ਵਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਦਨ ਚਲਦਾ ਵਿਰਹਾ। ਤੀਜੇ ਵਿਦਨ,  ਉਸ

ਸਨਸਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੀਅਰ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦੱਤੀ। ਇੰ2 ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਪੱ8 ਦੇ ਅਨਾਹਤ

ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਚਮ0ੇ ਦੀ ਨੁਕੀਲੀ ਜੁੱ ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਵਿਰਆ ਹ
ੋੇ, ਵਿਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਮੱ8ੀ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਪੀ0 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ,

ਮੂਲਾਧਾਰਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਖਤਮ ਹੋ �ਈ। ਸਨਸਨੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਚੁਪਚਾਪ ਲੰਘ ਵਿਦੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ

ਹੈ ਵਿਕ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਰੋਵਿਕਆ (ਬ੍ਲੋਕ)  ਨਹੀਂ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਜੇ0ਾ ਚੱਕਰ ਕੱਵਿਟਆ ਜਾਂ ਅਨ੍ਬ੍ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ,  ਉਥੇ ਵਿਮੱ8ੀ

ਦਰਦ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਨ ਬਾਅਦ,  ਉਹ ਸਨਸਨੀ �ਰਦਨ ਵਿ
ੱਚੋਂ ਚ0੍ਹਨ ਲੱ�ੀ । ਵਿਫਰ ਮੈਂ �ਰਦਨ ਦੇ ਵਿ
ਚਕਾਰ

(ਵਿ
ਸ਼ੂਧੀ ਚੱਕਰ) ਵਿ
ਚ ਵਿਮੱ8ੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ8ੋਰਤਾ ਨੰੂ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਿਦੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਿਦਨ, ਮੇਰੇ ਮਲੂਧਰਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ

ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਧੇਰੇ ਸਨਸਨੀ ਵਿਮਲੀ । ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚ0੍ਹ �ਈ,  ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਵਿਪਛਲੇ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ
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ਪਵਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਵਿ�ਆ ਸੀ। ਇਹ �ਰਦਨ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਨੰੂ ਵਿਮਲੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਹੋਰ ਮ,ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਨਾਹਤ

ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਨਸਨੀ �ਾਇਬ ਹੋ �ਈ। ਅ�ਲੇ ਵਿਦਨ,  �ਰਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਪਹੁੰ ਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ �ਈ ,  ਵਿਜਸ

ਨਾਲ ਵਿਸਰ ਹਲਕਾ ਮਵਿਹਸੂਸ ਹਯੋਾ ਪਰ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਏਨਰਜੀ ਦੇ 
ਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ +ਾਰੀ। ਵਿਦਨ 
ਲੇੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈ8ਾ ਸੀ, ਅਤੇ

ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ 4-5 ਵਿਮੰਟ ਦੀ 2ਪਕੀ ਲੱ�ੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਵਿ8ਆ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਵਿਹਰ ਪੂਰੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਪੂੰ 2 ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨ +ਾਰੀ ਅਤੇ

ਦਬਾਅ 
ਾਲਾ ਸੀ। ਇੰ2 ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵਿਕ ਇਸ ਵਿ
ੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ 2ੁੰਡ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਵਿਕ ਅਨੰਦ 
ੀ ਆ ਵਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਸ +ਾ
ਨਾ ਨੰੂ ਕੰਮ ਵਿ
ਚ ਦਖਲ ਦਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੀ+ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਵਿਲਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ

ਸਨਸਨੀ ਦੀ ਲਵਿਹਰ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇ8ਾਂ ਆ �ਈ ਅਤੇ ਮਰੇੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਆ �ਈ।

ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਵਿ�ਆ,  ਵਿਜ
ੇਂ ਵਿਕ ਕੁ2 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਦਲ ਵਿ
ਚ ,ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰ�ਟ

ਹੋਈ, ਅਤੇ ਵਿਦਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ +ਰ ਵਿ�ਆ। ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਇਕੱਲੀ ਊਰਜਾ ਸੀ; ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਸਰਫ ਵਿਦਲ ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰ�ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੋਂ

ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਿਕ ਵਿਪਆਰ ਵਿਦਲ ਵਿ
ਚ 
ਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਵਿਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ , ਬਲਵਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ

ਸਰੀਰ ਵਿ
ਵਿ�ਆਨ ਨਾਲ ਜੁਵਿ0ਆ 
ਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਸਮ ਦਾ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰ
ਾਹ ਇਕ ਯੋ�ੀ ਦੇ ਜੀ
ਨ ਵਿ
ਚ ਜਾਰੀ

ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਤਾਂ ਹੀ 
ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਵਿਥਤੀਆਂ ਹੋਣ , ਅਤੇ ਚੱਕਰ

ਰੁ2ੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ 
ਾਧਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਵਿਡ�ਾ ਵਿਰਹਾ ਸੀ ,  ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਵਿਕਸੇ ਕਾਰਨ

ਕਰਕੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ,  ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਵਿਥਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ,

ਇਹ ਵਿਦਮਾ� ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ 
ਾਧਾ ਸੀ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਸ ਵਿ
ਚ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ 
ੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ 
ਾਧਾ

ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ +ਾ
 ਹੈ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਵਿ
ਸ਼ਾਲ ਲਵਿਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਇਸ 
ਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁ0ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਉਂਵਿਕ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਹੈ ਵਿਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਹਾਨ ਲਵਿਹਰ) ਬਣਾਈ

ਹੈ। ਉਸ ਸਵਿਥਤੀ ਵਿ
ੱਚ,  ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲ�+� 3 ਸਾਲ ਪਵਿਹਲਾਂ


ਾਪਰੀ ਸੀ, ਵਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ 
ੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪਜੇ ‘ਤੇ ਦੱਵਿਸਆ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਵਿਲੰ� ਯੋ�ਾ ਡਾਇਆਫਰਾ�ਮੈਵਿਟਕ ਸਾਹ ਨੰੂ ਉਤੇਵਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਵਿਖਆਲ ਹੈ ਵਿਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਢਡ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ

ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਵਿ
ਚ, ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰੀਢ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਸਣ ਜਾਂ ਪੋਸਚਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅ
ਸਥਾ ਵਿ
ਚ ਹੁੰ ਦਾ

ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਧਰਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ 
ੀ ਉਤੇਵਿਜਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱ8ੇ, ਮੇਰੀ ਵਿਪੱ8 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ� ਦੇ ਵਿਸਮਰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਲੂਧਰਾ ਨੰੂ 
ਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਵਿਦੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਾਰ ਚੱਕਰ
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ਵਿ
ੱਚ 
ੀਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱ8ੀ ਹੋਣ ਲੱ�ੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਛ0ੇ 
ਹਾਅ ਜਾਂ ਬੈਕ
ਾਰਡ ਫਲੋ ਨੰੂ 
ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਬੇਸ ਚੱਕਰ

ਵਿ
ਚ ਇਕੱ8ੀ ਊਰਜਾ ਵਿਪਛਲੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਚ0੍ਹ �ਈ। ਮਲੂਾਧਾਰ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਜਨਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱ8ੇ, ਇਹ ਵਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ 
ੀ ਪ੍ਰੇਵਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕ ਕੰਮ

ਵਿ
ੱਚ ਸਰ�ਰਮ ਲੋਕ ਵਿਜਨਸੀ ਰਪੂ ਤੋਂ 
ੀ ਵਿਕਵਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਜੀ+ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਜੀ+

ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਤਹ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਵਿਚਪਕਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ+ ਨੰੂ ਇਕ ਖੰ+ੇ ਦੇ ਵਿਸਖਰ ਦੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ,  ਜੋ

ਵਿਦਮਾ� ਨੰੂ ਅ�ਲੇ ਖੰ+ੇ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੋ0ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਕਵਿਲੰ� ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਨ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਵਿ
ਚਾਰਾਂ ਦੀ

ਪ੍ਰ
ਾਹ ਹ8ੇਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਜਹ0ੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ 
ੀ ਰੱਵਿਖਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ

ਥਕਾ
ਟ 
ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਿਦਤੀ।

ਅ�ਲੇ ਵਿਦਨ ਮੇਰੀ ਕੰੁਡਲਨੀ ਊਰਜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ 
ਾਪਸ ਆਈ

ਅ�ਲੇ ਵਿਦਨ ਮੇਰਾ ਡੂੰ ਘਾ ਅਤੇ ਵਿਮੱ8ਾ ਦਰਦ ਵਿਪਛਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੰ+ਾ
ਤ ਤੌਰ ਤੇ,  ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ 
ਾਲੇ

ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱ�ੇ ਮਨੀਪਰੁ ਚੱਕਰ 
ੱਲ ਆ ਵਿ�ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ,  ਇਹ ਵਿਪਛਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਵਿ
ਚ ਆ �ਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਮੱ8ੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਏਨਰਜੀ ਵਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਚੈਨਲ ਲੂਪ ਵਿ
ੱਚ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ+ ਤੋਂ

ਮ,ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਾਨਵਿਸਕ ਤਸ
ੀਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਵਿਕਹਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 
ੀ ਮਵਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਿਕ ਖਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿਪਛਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ 
ਧੇਰੇ ਪ੍ਰ+ਾ
ਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ,  ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਕੁੰ ਡਲਨੀ

ਅ�ਲੇ ਚਕਰਾਂ ਤੇ 
ਧੇਰੇ ਪ੍ਰ+ਾ
ਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਵੋਿ0ਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਜੋ ਵਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰੀਢ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ 
ੱਖ 
ੱਖ ਥਾ
ਾਂ

ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਜਸ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਤਸ
ੀਰ ਨੰੂ ਵਿਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰੁਡਲਨੀ ਜਾ�ਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾਵਿ�੍ਰਤੀ ਦਾ ਯੋ�ਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵਿਕ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਵਿਧਆਨ ਦੇ 
ੱਲ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿ
ਚ ਅਟੁੱ ਟ ਵਿ
ਸ਼
ਾਸ ਪੈਦਾ

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ,  ਸਾਧਕ ਹਰ ਵਿਦਨ ਕੁੰ ਡਲੀਨੀ ਯੋ�ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,  ਜੇ ਕੋਈ ਵਿ
ਅਕਤੀ

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ� ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਜਾ�ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ
ੇ�ੀ।

ਹਾਲਾਂਵਿਕ, ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਯੋ�ਸਾਧਨਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸੱਖਣ ਲਈ, ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਯੋ� ਅਵਿਧਆਪਕ ਦੀ ,ਰੂਰਤ ਹੋ
ੇ�ੀ। ਇਕ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ 
ੈਬਸਾਈਟ 
ੀ ਇਕ �ੁਰੂ (ਈ-�ੁਰੂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿ
ਚ 
ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਪ੍ਰੇਮਯੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਤਾਬਾਂ

1) Love story of a Yogi- what Patanjali says
2) Kundalini demystified- what Premyogi vajra says
3) कु� ण्डलि�नी� लि
ज्ञा�नी- एकु आध्या�लि��कु �नी�लि
ज्ञा�नी
4) The art of self publishing and website creation
5) स्
या�प्रकु�शनी 
 
�बसा�ईट लिनी���ण कु� कु��
6) कु� ण्डलि�नी� रहस्या�द्घा�टिटत- प्र%�या�गी� 
ज्र क्या� कुहत� ह�
7) बहुतकुनी�कु� जै�लि
कु खे%त� ए
� 
र्षा��जै� सा�ग्रहण कु%  �.�भू.त आधा�रस्तम्भू - एकु खे�शह�� ए
� लि
कु�साश�� गी�2

कु� कुह�नी�, एकु पया��
रणप्र%�� या�गी� कु� जै�ब�नी�
8) ई-र�डर पर �%र� कु� ण्डलि�नी� 
�बसा�ईट
9) My kundalini website on e-reader
10) शर�रलि
ज्ञा�नी दश�नी- एकु आधा�लिनीकु कु� ण्डलि�नी� त�त्र (एकु या�गी� कु� प्र%�कुथा�)
11) श्री�कु8 ष्ण�ज्ञा�लिभूनीन्दनी�
12) सा��नी कु� सा
�लिहत सा�धानी�
13) या�गी�पलिनीर्षाद; �< र�जैया�गी
14) क्षे%त्रपलित ब�जै%श्वर �ह�द%

15) द%
भू.लि� सा��नी
16) �?लि�कु व्यलिA�
 कु%  प्र%रकु सा.त्र
17) बघा�ट%श्वर� ��2 श.लि�नी�
18) म्ह�र� बघा�ट 
19) भू�
 सा��नी: एकु आधा�लिनीकु कु�व्यसा�धा� सारसा

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ 
ਰੇ
ਾ ਐਮਾ,ਾਨ, ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰ, ਲੇਖਕ ਪੇਜ, ਪ੍ਰੇਮੋ�ੀ 
ਜਰਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ


ੇਰ
ਾ ਉਸਦੀ ਵਿਨੱਜੀ 
ੈਬਸਾਈਟ http://demystifyingkundalini.com/shop/ ਦੇ 
ੈੱਬ ਪਜੇ "ਸ਼ੌਪ (ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ)"  ਤੇ 
ੀ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤਾ
ਾਰ ਨ
ੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁੰ ਡਲਨੀ ਨਾਲ

ਵਿਨਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿ
ੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ੈਬਸਾਈਟ, https://demystifyingkundalini  .  com/   ਦੀ ਮਫੁਤ

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ / ਫੋਲੋ ਕਰੋ/ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ।ੋ

ਖੁਸ਼ਵਿਕਸਮਤੀ
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