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ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਲਈ ਨਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ 
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜਹੜੀਆਂ 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਨਜਨਗਆਸੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ-ਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਤਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਛੋਟੀ-ਨਜਹੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤਮਤ ਦੀਆਂ 
ਦਸੂਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਨਧਐਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਮਲਾਪ ਦੇ ਇਸ 
ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਵਚ ਸੰਤਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਨਤਗੁਰ ੂਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨਵਚ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ-ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਜਨਗਆਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲੈਣ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨਵਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਉੱਨਚਤ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ  
ਜਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ

ਸੰਤਮਤ—ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤ-ਮਾਰਗ—ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ 
ਦੀ ਨਵਹਾਨਰਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸਮਝਾਈ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ-ਰਪੂੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਦੀਵੀ ਅਨਧਆਤਨਮਕ ਸਚਾਈਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜਹੜੀਆਂ ਬਹਤੁੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ 
ਦਾਰਸ਼ਨਨਕ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਤੁ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਤਮਤ ਨੂੰ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਤਮ-ਨਗਆਨ, ਸ਼ਬਦ-ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਸੁਰਤ-ਸ਼ਬਦ-ਯੋਗ ਵੀ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ 
ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ‘ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਫਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ (ਰਾਧਾ) ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸੁਆਮੀ) ਨਾਲ ਨਮਲਾਪ। ਇਸ 
ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਆਪੇ (ਆਤਮਾ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੂਰਨ ਸਨਤਗੁਰ ੂ
ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਜੰਦ-ਜਾਨ ਅਤੇ ਮੂਲ-ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਸਨਤਗੁਰ ੂਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਮਨੁੱਖਾ-ਦੇਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 
ਨਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਸਰਫ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਜਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਾਮ-
ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਨੱਜ-ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਸ਼ 
ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਆਪਣੇ ਨੂਰੀ-ਸਰਪੂ ਨਵਚ ਸਦਾ ਨਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਵੀ ਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਰ ਰਹੂਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 
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ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਨਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਨਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ 
ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਨਵਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਸਰਫ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਜਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਕੋਈ ਨਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਮਲਦੀ।

ਸਭ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕਉਂਨਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਮਲਾਪ ਦੀ 
ਨਵਧੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤੀ ਉਸ ਨਸਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ 
ਉਸ ਇਕ ਕੁੱਲ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੁੱਲ-ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਓਹੀ ਮਾਰਗ ਹ ੈਨਜਸ ਦਾ ਉਪਦਸ਼ੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਚੀਨੀ ਮਹਾਤਮਾ  
ਲਾਓ-ਜ਼,ੂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਨਹਬ, ਮਲੌਾਨਾ ਰਮੂ ਆਨਦ ਸਾਰ ੇਸੱਚ ੇਤ ੇਪਰੂਨ ਸਤੰਾਂ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨ ੇਨਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਵਕਤ ਦ ੇਦਹੇਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਾ 
ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਨਕਉਂਨਕ ਮਨੁੱਖ ਨਸਰਫ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈੋ ਰਗੋੀ ਚਲੋਾ 
ਨਤਆਗ ਚੁੱਕ ੇਨਕਸ ੇਹਕੀਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈੋ ਨਜ਼ਦੰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਸਰਫ ਆਪਣ ੇਵਕਤ ਦੇ 
ਦਹੇਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਹੀ ਨਸੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਸਧਾਂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 

1. ਆਤਮਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਰਪੂੀ ਨਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਨਮਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ 
ਨਸਰਫ ਅਨਜਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਨ ਸਨਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਦੀਨਖਆ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਹੜਾ 
ਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ।

2. ਇਹ ਸ਼ਬਦ—ਨਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਧੁਨ, ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਨਦੱਬ-ਧੁਨੀ, ਲੋਗਾੱਸ (Logos), ਨਾਮ, 
ਤਾਓ (Tao) ਆਨਦ ਅਨੇਕ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਅਸਲ ਨਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਸਰਜਣਾਤਨਮਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਪੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਾਰੀ ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 
ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਨਜਹਾ ਉੱਪਰ ਨਧਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਮੱਠੇ-ਸੁਰੀਲੇ ਦੈਵੀ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ 
ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਨਕ ਅੰਦਰਲਾ ਅਨਧਆਤਨਮਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨਤਲ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਜਾਂ ਇਕ 
ਅੱਖ ਆਨਦ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. ਨਸਰਫ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਨਸਖਾਈ ਗਈ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਥਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ-ਰਪੂੀ ਪੰਜ-ਨਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਜਾਲ ਨਵਚ 
ਫਨਸਆ ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੁਗਾਂ-ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭੌਨਤਕ ਜਗਤ ਨਵਚ ਭਟਕ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ 
ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇਹ-ਰਪੂੀ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਨਵਚ ਕੈਦ ਹੈ।

4. ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਵਚ ਫਸੀ ਹਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਏਥੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ 
ਕਰਮ, ਪੰੁਨ-ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਚਨਲਆ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 
ਜਨਮ ਨਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਬੋਝਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜੀਵ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਇਕ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਵੀ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਜੀਵ ਲਈ ਨਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਸਰਫ ਆਪਣੇ ਜਤਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣਾ 
ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਸਰਫ ਪੂਰਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਨਜਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰੂਨ ਦਹੇਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਾਮ-ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਨਦਦੰ ੇਹਨ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਕੁਤੀ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 
ਜਮੰਣ-ਮਰਨ ਦ ੇਗੜੇ ਤੋਂ ਛਟੁਕਾਰਾ ਨਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਤੰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮ-ਨਪਤਾ-ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਨਵਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜ ੋਪ੍ਰਮੇ ਅਤ ੇਅਨਦੰ ਦਾ ਰਪੂ ਹ।ੈ

7. ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦੀ 
ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਜਊਣ ਲਈ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਦੰਦੇ ਹਨ।
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8. ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਹਲੀਆਂ ਨਤੰਨ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਨਸ਼ਸ਼ ਸਨਤਗੁਰ ੂਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਵਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਵਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 

1. ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ (ਵੈਸ਼ਨੋ) ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਵਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2. ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
3. ਦਨੁਨਆਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਨਰਮਲ ਨੈਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਬਤਾਉਣਾ।
4. ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ 

ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨਾ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਸਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਦਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਟੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰ ਲਵੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਨਵਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਸੰਤ-
ਸਨਤਗੁਰ ੂ ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ-ਨਵਚਾਰ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨਵਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  
ਨਲਨਖਆ ਹੈ: 

ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ 
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਵਚ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ-ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਨਹਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹਰਦੇ ਨਵੱਚ ਪੂਰਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ 
ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਮਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਇਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਨਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੇ-ਨਦਲੀ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਸਾਨਹਤ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਨਧਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਪਨਹਲੂ 
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਾਸ ਆਨਦ ਵਰਨਜਤ ਭੋਜਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਨਦ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ  ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਨੇਕ-ਪਾਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ 
ਆਚਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਨਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਨਯਮ ਆਨਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਨਤ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮ-
ਸਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ 
ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ-ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ  
ਹੋ ਸਕਦਾ।
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ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ

1.  ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ (ਿੈਸ਼ਨੋ) ਭੋਿਨ ਉੱਤੇ ਿੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ 
ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੈਸ਼ਨੋ-ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਵਚ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, 
ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਆਂਡੇ (ਸਜੀਵ ਜਾਂ ਨਨਰਜੀਵ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਜਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਜਸ ਨਵਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਪੂ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਵਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਨਟਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ—ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ 
ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਆਨਦ), ਅਨਾਜ (ਨਜਸ ਨਵਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈ ੱਡ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਸਵਾਏ 
ਆਂਨਡਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ); ਦਾਲਾਂ, ਮੇਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਬਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸੁਆਨਦਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਨਵਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਜਹੇ 
ਭੋਜਨ ਨਵਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਮਨਰਲ, ਨਵਟਾਨਮਨ ਅਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਤਸੰਗੀ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਸਨਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਨਤਆਰ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਨਵਧੀਆਂ ਨਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਪਗ ਸਭ ਦਕੁਾਨਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟਾਂ (Online 

Websites), ਪੌਸ਼ਨਟਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ (Health Food Stores) ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਨਵਭਾਗ ਨਵਚ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਨਵਸਤਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਨਬਨਾਂ ਜੀਵ ਹੱਨਤਆ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਰਨਹ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨਸਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਨਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਕਉਂਨਕ ਨਸਰਫ ਇਕ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ 
(ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।...

ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਨਤਮ-ਮੰਨਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 
ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਨਦ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਅਵੱਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਏਨਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਇਸ 
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਦੌੜਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਰਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਕਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।...

ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ-ਜਨ ਵੈਸ਼ਨੋ ਰਨਹ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਸਰ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਨਹਲੋਂ ਹੀ ਏਨਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੈ ਨਕ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਨਵਚ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਮਤ ਵੱਲ ਰਚੁੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਨਹਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ 
ਨਹੀਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ।... ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਨਹਲੀ 
ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਤਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ 



6

ਲਾਭਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ... ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਦੀਨਖਆ (ਨਾਮ-ਦਾਨ) ਨਹੀਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ।

ਸੰਤਮਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੱਤਰ 5

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਵਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਨਵਚ ਬਹਤੁ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਤਾਮਨਸਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਦ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਤਨਵਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ 
ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਤੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਆਨਦ ਦੀ ਨਬਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਵਚ ਨਵਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ... ਜੀਵ-ਹੱਨਤਆ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਨਖਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਉਸ ਨਪਤਾ-
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦਰੂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੱਤਰ 501

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਸੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਤਕਾਰ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਕ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ 
ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਨੜਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਕਹੜੀ ਹੱਦ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 
ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਵਚ ਇਸ ਨਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਨਸਧਾਂਤਕ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਦਨੁੀਆ ਨਵਚ ਰਨਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਤੇ ਨਾ 
ਨਕਤੇ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਨਖੱਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ 
ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਞ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਕਉਂਨਕ ਹਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਨਵਚ ਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਬਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ੰਦਾ ਰਨਹ 
ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਨਦਵ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੱਤਰ 125

ਤੁਸੀਂ (ਫਰ) ਜੁੱਤੀਆਂ-ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਟਨਾਂ ਆਨਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਨਛਆ ਹੈ। ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵਚ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਨਹਆਂ ਗੁਜ਼ਰ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨੰਗੇ-ਪੈਰ ਰਨਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ... ਜਦ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਵਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਜ਼ਨਹਰੀਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਮਤ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਰਫ ਸ਼ੌਕ, ਨਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸੂਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਣ, 
ਨਸਹਤ ਦੀ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀੜੇ-ਪਤੰਨਗਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੱਤਰ 219

ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਪਸ਼ੂਆਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
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a. ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾੱਰਟਨਨੰਗ (Shortening) ਜਾਂ ਨਪਓਰ ਸ਼ਾੱਰਟਨਨੰਗ (Pure Shortening) ਚਰਬੀ ਦਾ 
ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਨਵਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਅਨਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਹਾਂ 
ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸ਼ਾਰਟਨਨੰਗ ਜਾਂ ਬਟਰ ਸ਼ਾਰਟਨਨੰਗ ਦਾ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਸੂਰ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਦਜੂੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

b. ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਵਚ ਨਜਲੇਨਟਨ (Gelatine) ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਕਉਂਨਕ ਨਜਲੇਨਟਨ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਲੀ (Jelly) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਲੇਨਟਨ ਤੋਂ 
ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜਲੇਨਟਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਪੇਕਨਟਨ (Pectin) ਅਤੇ 
ਖ਼ਾਸ ਨਕਸਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ  (Sea Weed) ਤੋਂ {ਅਗਰ-ਅਗਰ (Agar-Agar), ਚਾਈਨਾ ਗ੍ਰਾਸ (China grass), 
ਕੈਰਾਗੀਨਨ (Carrageenan)}, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਸੀਨਥਨ (Lecithin), ਗਨਲਸਰੀਨ (Glycerine) ਅਤੇ ਰੈਨਟ (Rennet) ਨਜਸ ਦੀ ਪਨੀਰ ਨਵਚ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਕ 
ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਨਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲਾਲ (Halal) ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਰ 
(Kosher) ਨਜਲੇਨਟਨ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

c. ਕਈ ਖਾਣਯੋਗ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਸਫੈਦ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਬ੍ਰੈ ੱਡ, ਬ੍ਰੈ ੱਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਣਯੋਗ-ਪਦਾਰਥ, ਕ੍ੈਕਰ, ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਣਯੋਗ-
ਪਦਾਰਥ, ਪੇਸਟਰੀ (ਕੇਕ, ਪਾਈ, ਨਬਸਕੁਟ, ਕੁਕੀਜ਼ ਆਨਦ) ਮੇਓਨੇਜ਼ (Mayonnaise), ਮਾਰਸ਼-ਮੈਲੋ (Marshmal-
lows), ਸਲਾਦ ਡ੍ਰੈਨਸੰਗ, ਕਈ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕਰੀਮ, ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਕਈ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਮਨਠਆਈਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

d. ਨਵਟਾਨਮਨ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ 
ਨਲਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਟਾਨਮਨ ਏ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ - 3 (Omega-3) 

ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਟਾਨਮਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ਾਰ 
ਨਵਚ ਕਈ ਨਕਸਮ ਦੇ ਨਨਰੋਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਵੀਗਨ ਨਵਟਾਨਮਨ ਨਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

e. ਅਨਜਹੇ ਖਾਣਯੋਗ-ਪਦਾਰਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ-ਨਜਹੇ ਦਸੂਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਧ-ਸਮੱਗਰੀ ਨਵਚ ਮੌਜੂਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹਤੁ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਜਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਜਸ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ 
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਜੋਨ ਬਾਰ ੇਬਹਤੁ ੇਕੱਟੜ ਹਣੋ ਦੀ ਲੜੋ ਨਹੀਂ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਸਰਫ ਰਹੂਾਨੀ ਪਨਹਲ ੂਨੂੰ ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ ਆਪਣ ੇਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਐਸਾ ਭਜੋਨ ਲਣੈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਨਤਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵੋ।ੇ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਨਕ 
ਤਸੁੀਂ ਨਸਰਫ ਫਲ ਜਾਂ ਨਬਨਾਂ ਪਕਾਇਆ (ਕੱਚਾ) ਭਜੋਨ ਹੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਨਫਰ ਨਸਰਫ ਜਨੈਵਕ ਰਪੂ (Organic) ਨਵਚ ਨਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਖਾਣਯਗੋ-ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਵਰਤ।ੋ ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਮਝਾਉਂਦ ੇਹਨ ਨਕ ਭਜੋਨ ਲਈ ਅਨਜਹ ੇਖਾਣਯਗੋ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ੋਨਜਹੜ ੇਹਲਕ,ੇ 
ਪਸ਼ੌਨਟਕ ਅਤ ੇਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹ ੋਜਾਣ ਵਾਲ ੇਹਣੋ। ਸਤੰਮਤ ਦ ੇਦਸੂਰ ੇਪਨਹਲਆੂਂ ਵਾਂਗ ਭਜੋਨ ਬਾਰ ੇਵੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਨਕ ਤਸੁੀਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦ ੇਕਹ ੇਅਨਸੁਾਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭਜੋਨ ਬਾਰ ੇਕੀਤ ੇਪ੍ਰਣ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਨਕਨੰਾ ਵੱਧ ਜਤਨ ਕਰਦ ੇਹੋ 
ਅਤ ੇਨਕਨੰੀ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤ ੇਕਾਇਮ ਰਨਹਦੰ ੇਹ।ੋ
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2. ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਨਕ ਜਾਂ ਈ-ਨਸਗਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ {ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ (Marijuana), ਕੋਕੇਨ (Cocaine), ਹੇਰੋਇਨ (Heroin), ਐਲ . ਐਸ . ਡੀ. (L.S.D) ਆਨਦ} ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਹੂਾਨੀ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 
ਸਰੀਨਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਸਗਰਟ ਪੀਣ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਲਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ 
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ, ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਨਹਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ।  ਨਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਨਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਨਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਰਬਲ ਕਰ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਹੂਾਨੀ 
ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬਹਤੁ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਹ,ੈ ਇਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅਨਜਹਾ ਜ਼ਨਹਰ ਹ ੈਨਜਹੜਾ ਕਈ ਗਭੰੀਰ ਰਗੋਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ 
ਨਦਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਨਹਣਾ ਹੀ ਨਬਹਤਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦਸ਼ੇ ਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਜ਼ਰੋ ਦ ੇਕ ੇਕਨਹਣਾ 
ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਂ ਨਕ ਨਜਹੜੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਵੋ ੇਅਤ ੇਸਾਡੀ ਨਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਵੋ,ੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੂੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਜੀ. ਐਸ. ਨਢੱਲੋਂ

ਸਨਪਨਰਚੂਅਲ ਨਡਸਕੋਰਨਸਜ਼ ਵਾਲਯੂਮ  1  (Spiritual Discourses, Vol. I) ਦੇ ਅਨਧਆਇ, ਦ ਨਡਸਾਈਪਲਜ਼ ਵੇ ਆਫ 
ਲਾਈਫ (The Disciple’s Way of Life) ਨਵਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਨਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ:

ਖਾਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਰਪੂ ਨਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਜ਼ਨਹਰ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਸਰਫ ਪਲ-ਭਰ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਮੀ ਨਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਏਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਨਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵਵੇਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨਜਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਨਦੰਦੀ ਹੈ 
ਨਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ, ਠੀਕ-ਗ਼ਲਤ, ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਨਵਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੇ 
ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਜਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਵਚ ਫਸਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਨਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਨਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਲ-ਭਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਲੰਮਾ ਮਹਾਂਜਾਲ ਬੁਣ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸੂਰੀ ਅਨਜਹੀ ਦਵਾਈ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਮਨਲਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਨਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ 
ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ (ਭੰਗ, ਹਸ਼ੀਸ਼) ਉੱਤੇ  ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਨਸਨਥੈਨਟਕ (Synthetic) ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਟੀ.ਐਚ.
ਸੀ. ਕੰਪਾਊਂਡ (T.H.C. Compound) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਤਸੰਗੀ ਅਤੇ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਨਕ ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ (Marijuana) ਜਾਂ ਭੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਟੀ. ਐਚ. ਸੀ. (THC) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, 
ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਹਰ ਨਕਸਮ ਦੇ ਕੈਨਾਬੀਨੋਇਡ (cannabinoid) ਪਦਾਰਥ ਨਜਵੇਂ ਸੀ. 
ਬੀ. ਡੀ. (CBD) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
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ਨਜਹੜੇ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ ਜਾਂ ਕੈਨਾਬੀਨੋਇਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. 
(CBD) ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਤਗੁਰ ੂਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਨਕ ਸਨਤਸੰਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਨਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਧਆਨ  ਇਕਾਗਰ 
ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ ਅਨਜਹਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕੀ-ਨਜਹੀ ਮਨੋ-ਭ੍ਰਾਂਤੀ 
(Hallucinogenic) ਪੈਦਾ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਪਨਨਕ-ਨਦ੍ਰਸ਼ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਇਹ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੋ-ਦਸ਼ਾ 
ਨਵਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਨਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਨਵਚਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਸਾਡੇ ਨਵਵੇਕ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਨਵਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ 
ਨਨਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਨਰਸੰਦੇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 
ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਵੱਲ ਪੂਰਾ 
ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨਤਸੰਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ 
ਨਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਦਸੂਰੀ ਦਵਾਈ ਢੂੰਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਨਵਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਭਜਨ-
ਨਸਮਰਨ ਦਆੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਨਜਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲ ਨਵਚ ਰਸਤੇ ਦੀ 
ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਰਕੁਾਵਟ ਹਨ... ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਦੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਨਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ 
ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਵਚ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਨਦਵ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੱਤਰ 351

ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨਵਚ ਨਬਠਾ ਲਵੋ ਨਕ ਭਾਵੇਂ ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਵਸਤੂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਨਰਕ ਜਾਂ 
ਪਦਾਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ.  ਆਨਦ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਮਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਨਕ ਉਹ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਤਨਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦਵਾਲਾ ਕੱਢ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਸਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੱਨਤਆਨਾਸ 
ਕਰ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨਮਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਨੁੀਆ ਨਵਚ ਨਕਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਨਹ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ! ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਰੂ ਨਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ।
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ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨਵਚ ਇਸ ਨਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਦਸੂਰੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਧਆਨ-ਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਵਚ ਪਨਹਲੀਆਂ ਨਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
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ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਤਸੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਨਚੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਕਉਂਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਬਹਤੁੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੈਨਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਨਕਆਂ 
ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਬਦਨਕਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨਵਚ ਨੈਨਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ 
ਨਰਹਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਨਕ ਪ੍ਰਨਤਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ ਜਾਂ 
ਭੰਗ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ-ਹਦੁਰਾ ਸਮਾਜ (Permissive Society) ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਲਈ ਨਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਲਨਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਧਆਨ ਨਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਨਰਹਾ 
ਹੈ ਨਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰੜੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਜਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਵਚ ਉਹ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 
ਨਕ ਉਹ ਨਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨਕੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਨਕਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਵਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਚ ਵਧੇਰੇ ਨਦਲਚਸਪੀ 
ਹੈ? ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਬਹਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਸੰਤਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕੰਨੀ ਨਨਸ਼ਠਾ ਅਤੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਸ, ਆਂਡੇ ਆਨਦ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ, ਹੇਰੋਇਨ, ਐਲ. ਐਸ. ਡੀ. ਆਨਦ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਅਨੈਨਤਕ (ਅਸੁਭਾਨਵਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ) ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜਸ ਦੀ 
ਸੰਤਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ, ਅਨਜਹੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਇਹ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਤਆਗ ਨਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜਮੀ 
ਜੀਵਨ ਨਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਹੀਂ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸੰਤਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ 
ਨਬਤਾ ਸਕੇਗਾ ਨਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਜਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਥਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਹੜੀ ਰਹੂਾਨੀ ਤਰੱਕੀ 
ਲਈ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।

3. ਜਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨੈਜਤਕ ਰਜਿਣੀ
ਨੈਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਅਧਾਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦਾ ਮਨਰਆਦਾ-ਪੂਰਨ ਆਪਸੀ ਸਰੀਨਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਇਸ ਮਨਰਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਸਨਤਗੁਰ ੂਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦੇ ਨਸਰਫ ਕਨੂੰਨੀ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਨਤ ਸਰੀਨਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਨਤਗੁਰ ੂ
ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਵੈਧ ਰਪੂ ਨਵਚ ਇਕੱਠੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨਵਚ ਇਸ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦੇ ਮਨਰਆਦਾ-ਪੂਰਨ ਸਰੀਨਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਫਰਮਾਏ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਭੋਗ, ਰਹੂਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦਸ਼ੁਮਣ ਹਨ। ਸੰਤਮਤ ਕਾਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਨਨੰਨਦਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਪਰ ਨਵਆਹਤੁਾ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਨਰਆਦਾ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ 
ਨਸਰਫ ਕਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਭੋਗ-ਨਵਲਾਸ ਦੀ ਨਬਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ।  ਇਹ ਪੂਰਨ-ਸੰਜਮ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਨ-
ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਨਰਕ ਅਤੇ ਆਤਨਮਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। 

ਨਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਨਰਮਲ ਰੱਖੋ, ਨੇਕ ਸੰਗਤ ਨਵਚ ਰਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਨ ਨਵਚ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 
ਉਸ ਅੱਗੇ ਦਇਆ-ਨਮਹਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸਮਝਾ ਨਦਓ ਨਕ ਨਕਸੇ 
ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ਨਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਤ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਵਚ ਨਲਬੜਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 
ਕੁਝ-ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇਕ-ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, 
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ਚਾਹੇ ਬੁਰੀਆਂ। ਮਨ ਸਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਨਜਹੀ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਜਤਨ ਨਾਲ 
ਇਸ ਦਾ ਰਖ਼ੁ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋਨੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਾਮ ਨਵਚ ਨਲਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭੋਗ-ਨਵਲਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੇਠਾਂ ਨਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਬਰਤੀਆਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਮਨਰਆਦਾ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਬੁਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾਂ ਨਗ੍ਰਹਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤਮਤ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰ ਕੇ ਸਨਨਆਸੀ 
ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਨਹੰਦਾ। ਨਤਆਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤਆਗ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤਆਗ 
ਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਦਨੁੀਆ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ 
ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਨਾਹ ਹੈ।...

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕ ਕਾਮ ਨਵਚ ਬਹਤੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਠ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਨੂੰ, ਸੰਜਮ, ਮਨਰਆਦਾ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਨਤਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੂਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਵਚ ਰੋੜਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।  ਹਰ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਨਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਮਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 
ਨਚੰਤਾ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ।
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ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦੇ ਮਨਰਆਦਾ-ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨੈਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਪਨਹਲੂ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਫਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਨਹਲੂ ਜ਼ਰਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ 
ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ।

ਸੰਤਮਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਵਚ ਨੈਨਤਕਤਾ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਨਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੂਲ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਦਸੂਨਰਆਂ ਨਾਲ 
ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਨਵਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ; ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਦਜੂੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ 
ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣਨਾ; ਦਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਖਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਮਝਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨਮੱਤਰਾਂ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ 
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਨਵਕ ਜੀਵਨ ਨਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੂਾਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਨਧਆਤਮ-ਮਾਰਗ’ ਨਵਚ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ 
ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਨਨਰਮਲ ਆਚਾਰ ਜਾਂ ਨੇਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਨਹਰਦੇ ਨਵਚ ਦਸੂਨਰਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਦ੍ਰੜ੍ਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ 
ਸੁਆਰਥ ਭਨਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਨਯਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰਪੂ ਨਵਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਜੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਨਮਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਨਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਨੇਕ-ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਸੂਨਰਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਨਵਸ਼ੇ-ਨਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਵਚ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨਵਚ ਡੁੱਬੇ ਰਨਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵਚ 
ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਨੇਕ, ਨਨਰਮਲ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਪੂ ਨਵਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਵਸ਼ੇ-ਭੋਗਾਂ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਜਊਣ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਨਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਜਹੜੇ ਨਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨੈਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਅਨਜਹੇ ਜੀਵਨ 
ਨੂੰ ‘ਉੱਨਚਤ ਰਨਹਣੀ’ ਜਾਂ ‘ਨਨਰਮਲ ਰਨਹਣੀ’ ਕਨਹ ਕੇ ਨਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਜਾਨਸਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ 
ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ: 

ਨਜਨਗਆਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਜਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਨਰਮਲ ਆਚਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।... ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਨਹਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨਨਰਮਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਨਕ ਦੀਨਖਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਹੀ 
ਨਜਨਗਆਸੂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਪੂਰਨ ਨਨਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਅਨਗਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਵਚ ਉਹ ਦੀਨਖਆ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ 
ਸਕੇ। ਭੁੱਖਾ, ਨਤਹਾਇਆ ਨਵਅਕਤੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਕ ਪਨਹਲੋਂ ਸਰੀਰ ਨਵਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖਾਣਾ 
ਖਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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4. ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਭਆਸ
ਪਰਮਾਰਥੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਹਲੀਆਂ ਨਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ 
ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਸੰਤਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 315 ਨਵਚ ਨਲਖਦੇ ਹਨ, “ਨਨਰਮਲ ਰਨਹਣੀ ਸਹੀ ਅਨਭਆਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 
ਹੈ।” ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ 
ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਲਈ ਨਕੰਨਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਸੂਰੀਆਂ ਨਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।

ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ-ਨਸਰ ਨੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਪਰ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਰਪੂ ਨਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ 
ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨਹ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਨ 
ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਨਤਸੰਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਬਤਾਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਵੱਚੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਨਵੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਰਕੁਾਵਟ ਦਰੂ ਕਰਨ ਨਵਚ 
ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਨਵਚ ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਅੌਕੜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰ-ਨਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਅੰਦਰ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਸਨਤਗੁਰ ੂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਜ਼ਰਰੂ ਦੇਣ। ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ 
ਅਨਭਆਸ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਹਰ ਸਨਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਅਨਭਆਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰ ੂਨਵਚ ਇਕਦਮ 
ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾਗ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਨਵਚ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਅਨਭਆਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 
ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸੱਚੇ ਨਦਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
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ਨਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਨਮਲਣ ਲਈ ਸੰਤਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਭਆਸ ਨਵੱਚ ਕਦੇ  ਨਾਗ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਨਦਨ ਹੀ ਨਸਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੱਤਰ 435

ਹਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਵਚ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ 
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ  ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਬਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸਮੇਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਫਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨਵਚ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਗ੍ਰਨਹਣ 
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਮਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਨਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਨਟਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮਰੇ ਨਵਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ 
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਨਦਨ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਵਚ ਨਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਨਜਊਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਭਜਨ-
ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਵਚ ਨਜਊਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਫਰ ਸਾਰਾ ਨਦਨ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਵੰਬਰ 26, 1985

ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਆੁਲੇ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚੋਂ ਅਮਨ-
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਆੁਲੇ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲ ਤਰੀਐ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 249

ਏਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋਕ ਨਵਚ ਵੀ ਨਸਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਨਮੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ।  ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਓਟ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਸਭ ਨਮੱਤਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਤਾਂ ਨਜਊਂਦੇ-ਜੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
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ਸੰਤਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਣੀ

ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ: ‘ਸੰਤਮਤ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; 
ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਜਊਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵਚ ਸਨਤਸੰਗੀ ਲਈ ਨਸਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਕ 
ਉਹ ਨਬਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਪੱਛੇ ਦੱਸੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ 
ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਨਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ 
ਖੇਤਰ ਨਵਚ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਨਹਣੀ ਨਵਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨੈਨਤਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ ਨਦਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਲਈ ਸੰਤਮਤ ਦਾ ਸਾਨਹਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਨਤਸੰਗ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਨਹਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨੂੰ ‘ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਰਪੂੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾੜ’ ਨਕਹਾ 
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ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਨਵਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਕ ਸਨਤਸੰਗ ਨਵਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਨਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਦੀ ਹੈ:

ਜ ੇਅਸੀਂ ਨਮੇ-ਪਰੂਵਕ ਸਨਤਸਗੰ ਨਵਚ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਸਤੰਮਤ ਦ ੇਸਾਨਹਤ ਦਾ ਅਨਧਐਨ ਕਰਦ ੇਰਨਹਦੰ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਸਾਰ ੇਸ਼ਕੰ ੇਦਰੂ 
ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚੋਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁਦੰੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ, ਯਾਰ-ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ 
ਨਵਗਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 
ਨਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ:

ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਚ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਕ ਆਪਣਾ ਆਪ 
ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਚ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਚ ਨਕੰਨਾ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ ਕਦਰ ਦਰੂ ਰਨਹਣਾ ਹੈ। ਨਜਸ ਮੁਲਕ ਨਵਚ 
ਵੀ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕੰਨਾਂ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਸਾਡੇ  ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜਵਾਬ ਨਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਰਪੂੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, 
ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਪੂ ਨਵਚ, ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਦੇ ਰਪੂ ਨਵਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ-ਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਹੰਦੇ ਨਕ ਘਰ-
ਪਰਵਾਰ ਛੱਡ ਨਦਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੜੌ ਕ ੇਜਗੰਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨਵਚ ਛਪੁ ਕ ੇਬਠੈ ਜਾਵ।ੋ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨਵਚ ਕਨਹਦੰ ੇਹਨ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਸੰਾਰ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗੁਤੀ ਨਸੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਪਰ ਸਸੰਾਰ ਨਵਚ ਰਨਹਦੰ ੇਹਏੋ ਵੀ ਇਸ 
ਨਵਚ ਨਲਪਤ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਨਪਨਰਚੂਅਲ ਨਡਸਕੋਰਨਸਜ਼, ਵਾਲਯੂਮ 1

ਪਨਹਰਾਵਾ ਜਗ-ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਵੀ ਸਾਊ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਸੰਤਮਤ ਨਵਚ ਪਨਹਰਾਵੇ ਆਨਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾਸ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ 
ਪਨਹਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਦਾ ਸਾਡਾ ਨਧਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਖੱਚਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਤੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ 
ਜੀ ਦਆੁਰਾ ਨਲਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

ਸਨਤਸੰਗੀ ਲਈ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 
ਬਦਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਵਚ 
ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਫੈਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਦਨੁੀਆ 
ਦੀਆਂ ਲੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਨਤਸੰਗੀ ਨਵਚ 
ਵੀ ਵੈਸੇ-ਵੈਸੇ ਨਵਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਤੋਂ ਦਰੂ ਨਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਨਰਲੇਪਤਾ ਦੇ 
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ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੁਹਬਤ, ਨੇਕ 
ਸੰਗਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨਦਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕ  
ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 
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ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨਵਚ ਇਹ ਦਨੁਬਧਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਸ ਅਚੂਕ ਕਸੌਟੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਖ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਨਜਹੜਾ ਕਾਰਜ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਨਵਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਬਨਾਂ ਨਝਜਕ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਨਜਹੋ-ਨਜਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਨਤਗੁਰ ੂਉੱਤੇ ਛੱਡ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਨਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਸੰਤਮਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹਰ ਨਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਾਲ ਨਨੱਜੀ-ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨਜਸ 
ਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਾਮ-ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨਸੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪੱਤਰ, ਭਾਗ ਦਜੂਾ ਦੇ ਪੱਤਰ 117 ਨਵਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਕ ਨਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਕ ਸਨਤਗੁਰ ੂਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ 
ਦਾ ਭਾਵ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ: ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਨਚੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ੂਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਗ਼ਮਾਂ-ਨਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ੂਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਨਦਓ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਨਚੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਵਚ ਵਾਧਾ  
ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ।”

ਆਲੋਚਕ — ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵਦੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਨਕ ਨਜਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤ ੇਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਂ, 
ਪਨਹਲੋਂ ਉਸ ਬਾਰ ੇਪਰੂੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵ।ੇ ਹਰ ਨਜਨਗਆਸ ੂਨ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਇਸ ਮਾਰਗ ਦ ੇਸਾਕਾਰਾਤਨਮਕ ਪਨਹਲੂ 
ਬਾਰ ੇਹੀ ਸਨੁਣਆ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਯਾਰਾਂ-ਦਸੋਤਾਂ, ਪਰਵਾਰ ਦ ੇਜੀਆਂ, ਸਨਹਯਗੋੀਆਂ ਆਨਦ ਤੋਂ ਅਤ ੇਸਨਤਸਗੰ ਨਵਚ ਜਾ ਕ ੇਜਾਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਾਲ 
ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰ ਕ ੇਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਉਹ ਪਨਹਲ ੂਹੀ ਨਦਖਾਈ ਨਦਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਹ ੋਕ ੇਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਇੱਛਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਨਦਦੰ ੇਹਾਂ।

ਸਨਤਗੁਰ ੂਪ੍ਰਰੇਨਾ ਨਦਦੰ ੇਹਨ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰੂੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਗ ਬਾਰ ੇਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਉੱਤੇ 
ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਇਸ ਦ ੇਸਭ ਪਨਹਲਆੂਂ ਬਾਰ ੇਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਲਣੈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਨਜਨੰੀ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਨਵਵਕੇ-
ਸ਼ਕਤੀ ਪਨਰਪੱਕ ਹਵੋਗੇੀ, ਓਨਾ ਨਬਹਤਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗ ੇਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਮਲਾਪ ਦ ੇਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ 
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹ।ੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹ ੈਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਨਤਗੁਰ ੂਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਉਪਦਸ਼ੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ੇਅਤ ੇਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਮਨਹਸਸੂ 
ਹਵੋ ੇਨਕ ਇਹ ਉਪਦਸ਼ੇ ਸੱਚਾ ਹ ੈਅਤ ੇਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਟੌੀ ਉੱਤ ੇਪਰੂਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹ ੈਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦ ੇਨਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਉਪਦਸ਼ੇ ’ਤ ੇਖਰ ੇਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਾਂਗ ੇਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗ।ੇ ਜ ੇਸਾਡਾ ਭਰਸੋਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਤਾਂ 
ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ਰੋ ਰਹਗੇੀ ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦ ੇਨਕਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤ ੇਸਾਰ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਪਰੂ ੇਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਮਲ ਸਕਣਗ।ੇ ਉਸ 
ਸਰੂਤ ਨਵਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਜਨਗਆਸ ੂਰਹਾਂਗ ੇਅਤ ੇਕਦ ੇਵੀ ‘ਪਰੂਨ ਨਗਆਨ’ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚੰ ਪਾਵਾਂਗ।ੇ

ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਨਸੰਘ ਜੀ ਨਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਕ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮ-ਨਮੱਤਰ ਹਨ। ‘ਨਕਸੇ ਨਾ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਨਰੇ-ਪੁਰੇ ਅੰਧ-ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਨਕਤੇ 
ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਜਹੜਾ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਵਵੇਕ ਪੂਰਨ ਪਰਖ ਉੱਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ 
ਹੋਰ ਵੱਧ ਡੁੰਘਾਈ ਨਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡਾ ਨਧਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਖੱਚਦੀ ਹੈ 
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ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਨਹਣ ਨਵਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸਰਫ 
ਆਲੋਚਕ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦ ੇਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਚੋਨਾ ਬਾਰ ੇਅਨਧਐਨ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਨਰਪੱਖ ਰਪੂ ਨਾਲ ਦਖੇਦ ੇਹਏੋ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਡੂਘੰਾਈ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਗੇੀ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਨਕਉਂ ਲਣੈਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹ,ੈ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੀ 
ਕੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਕਉਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਂ? ਪਰਮਾਰਥ ਦ ੇਰਾਹ ਉੱਤ ੇਚੱਲਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਕਉਂਨਕ ਰਹੂਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਜੌਦੂ ਰਨਹਦੰੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸਰਫ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ 
ਜ ੇਨਧਆਨ-ਪਰੂਵਕ ਆਲਚੋਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਮਨ ਨਵਚ ਅਨਜਹ ੇਸ਼ਕੰ ੇਪਦੈਾ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹ ੈਨਕਉਂਨਕ ਉਸ ਸਰੂਤ ਨਵਚ ਅਸੀਂ ਅਨਜਹ ੇਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹਾਂਗ,ੇ ਨਜਸ ਉੱਤ ੇਕਾਇਮ ਨਾ ਰਨਹ ਸਕੀਏ। ਜ ੇਇਹ ਮਨਹਸਸੂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਚੋਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦ ੇਸਾਡੇ 
ਨਨਰਣ ੇਉੱਤ ੇਕਈੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹ ੋਨਰਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵਗੇਾ ਨਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਭਰਸੋਾ ਨਕਨੰਾ ਪੱਕਾ ਅਤ ੇਡੂਘੰਾ ਹ।ੈ

ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ-ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ, 
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਜਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ 
ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਫਰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨ ਨਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਲ :
 • ਕੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਸੱਚਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ?
 • ਕੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਾ ਆਚਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਸਾਡੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਦਸੂਰੇ ਮਤਾਂ-ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮਤ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 • ਨਜਹੜੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਵਚਾਰ ਹੈ?
 • ਕੀ ਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਮੋਹਨ (Hypnotize) ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਬਦਲ ਨਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
 • ਕੀ ਇਸ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਉੱਨਚਤ ਹੈ?
 • ਇਸ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਅਸੀਂ ਨਕਸ ਨਤੀਜ ੇਉੱਤ ੇਪਹੁਚੰ ੇਹਾਂ?

ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਣੁ ਵੀ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਆਰ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਾਲੋਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
 • ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸਰਫ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ?
 • ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ?
 • ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਪਨਰਪੱਕ ਅਤ ੇਸਤੰਨੁਲਤ ਹ?ੈ

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ 
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਨਹਣ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਹੀਂ। 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਨਜਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 
ਨਨਰੰਤਰ ਜਤਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਤੰਮਤ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਨਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਢੂਡੰਣ, ਦਸੂਨਰਆਂ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸੁਤਕਾਂ ਦ ੇਅਨਧਐਨ ਨਵਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈ ੱਟ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਆਲਚੋਕਾਂ ਦ ੇਨਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਣੈੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ਆਲਚੋਕਾਂ ਦ ੇਨਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਗਭੰੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਅਵਸਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਪਰੂੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਕ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹ।ੈ

ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਉੱਤੇ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ (Website) ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 
(Keywords) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ (Radha Soami Satsang Beas);  ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ  (Radha 

Soami);  ਨਬਆਸ ਦੇ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂ(Beas Masters); ਸੰਤਮਤ (Sant Mat); ਆਤਨਮਕ ਨਵਨਗਆਨ (Science of the Soul); 
ਸੁਰਤ-ਸ਼ਬਦ-ਯੋਗ (Surat Shabd Yoga), ਸਨਤਸੰਗ (Satsang) ਆਨਦ। ਕਈ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ  
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਨਧਤ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟਸ ਨਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਆਿੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਜਨਗਆਸੂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਪਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਵਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਨਹਲੀਆਂ ਨਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਤਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ  
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।

1.  ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ:
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਉਮਰ: 

22 ਸਾਲ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ (ਨਵਆਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ)

ਭਾਰਤ ਜਿਚ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ (ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਜਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) 
ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

22 ਸਾਲ ਮਰਦ/ਿੋੜੇ/ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਚੁੱਕਾ ਿੈ। (ਕੁਆਰੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ/ ਕੰਮ-
ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਹੋਣ)

25 ਸਾਲ ਬੀਬੀਆਂ (ਜੇ ਨਵਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਮਨਲਆ।)
25 ਸਾਲ ਬੀਬੀਆਂ (ਜੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਪਰ ਆਤਮ-ਨਨਰਭਰ ਹਨ)
27 ਸਾਲ ਬੀਬੀਆਂ (ਜ ੇਕੁਆਰੀਆਂ ਪਰ ਆਤਮ-ਨਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਿਰਭਿਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਨਾਮਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰਭ ਦੇ 
ਨਸਰਫ ਪਨਹਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਨਆਂ ਨਵਚ ਹੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੱਕ 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

2.  ਪਜਿਲੀਆਂ ਜਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ: 
 • ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ-ਭਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰਨਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 • ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸਮ ਦੇ ਕੈਨਾਬੀਨੋਇਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ. ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
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 • ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵਦੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵਆਹ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰਲ ੇਅਣਉੱਨਚਤ ਸਬੰਧੰਾਂ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਅਤ ੇਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਲਈ ਅਨਜਹੇ 
ਅਣਉੱਨਚਤ ਸਬੰਧੰਾਂ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਜਾਂ ਨਫਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵਗੇਾ।

3.  ਸੰਤਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਜਧਐਨ 
ਸਨਤਗੁਰ ੂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਨਜਨਗਆਸੂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ (ਇਸ ਪਸੁਤਕ ਸਮਤੇ) ਸਤੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਨੰਧਤ 
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪਜੰ ਪਸੁਤਕਾਂ ਨਧਆਨ-ਪਰੂਵਕ ਪੜ੍ਹ ਲਣੈ ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਸਤੰਮਤ ਦ ੇਉਪਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲਣੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਹ ੋਜਾਵ ੇਅਤ ੇਸਤੰਮਤ ਦ ੇਨਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਮਨ ਨਵਚ ਕਈੋ ਸ਼ਕੰਾ-ਭਰਮ ਨਾ ਰਨਹ ਜਾਵ।ੇ ਹਠੇਾਂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਮਢੁਲੀਆਂ ਪਸੁਤਕਾਂ 
ਦੀ ਸਚੂੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੁਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਸੂਚੀ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ  
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ:

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ): 
ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ
ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ

ਪ੍ਰਸਤਾਨਵਤ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ): 
ਪਰਮਾਰਥੀ ਪੱਤਰ, ਭਾਗ ਦਜੂਾ
ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਆਤਮ-ਨਗਆਨ
ਨਦਵ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ
ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ
ਨਾਮ ਭਗਤੀ: ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ
ਸੰਤਮਤ ਨਵਚਾਰ
ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ
ਮੇਰਾ ਸਨਤਗੁਰੂ
ਅੰਨਮ੍ਰਤ ਨਾਮ
ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਾ ਰਹੂਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼
ਸੰਤ ਕਬੀਰ
ਗੁਰ ੂਰਨਵਦਾਸ
ਮੀਰਾ: ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ
ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

4.  ਸਜਤਿੁਰ ੂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀ ਨਾਲ ਜਮਲਣਾ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ (Representative) 
ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦਆੁਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਨਮਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨਤਸੰਗ-
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ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਸੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਨਲਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਕਉਂਨਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਕਸੇ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਦਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

5.  ਆਿੇਦਨ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ
ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਨਹ ਦੇਵੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵਧੀ 
ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਨਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਆਵੇਦਨ-ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਵੇਦਨ-ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਾਨਸਰ (Sponsor) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਵੇਦਨ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ 
ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਤਗੁਰ ੂਕੋਲ ਭੇਜ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, 
ਨਫਰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6.  ਆਿੇਦਨ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿੋ ਿਾਣ ਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਜਤਆਰੀ
ਸੰਸਾਰ-ਭਰ ਨਵਚ ਬਹਤੁੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਨਤੰਨ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਨਵਚ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤਮਤ ਨਵਚ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਪੁਏ-ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਨਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਟੇਪ ਆਨਦ ਵੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਸਧਾਂਤਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਕ ਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਨੱਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 
ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਪਾਨਸਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਤਸੰਗ ਸੈਂਟਰ 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਨਜ਼ੰਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਵਚ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਟੇਪ ਆਨਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰੁਲੱਭ ਅਤੇ 
ਅਮੋਲਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ-ਨਜਹਾ ਖ਼ਰਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਨਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਵੱਤਰ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਆੁਰ ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਲਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨਖੱਚ ਹੈ ਨਜਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਨਮਲਣ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਹਰਦੇ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਨਮਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੱਤਰ 118



20

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ

ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਿਨ?
ਸ੍ਰੀ ਗੁਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨਢੱਲੋਂ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂਹਨ। ਸੰਗਤ ਨਪਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ 
ਕਨਹੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਸੰਤਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਾਰਿ ਿੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਕ ਹਰ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥੀ ਖੋਜ ਦਾ ਅਰੰਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਹੂਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦਆੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤਮਤ ਕੀ ਿੈ?
ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਵਲੋਂ ਨਜਸ ਰਹੂਾਨੀ ਨਫਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਮਤ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਮਤ 
ਨਪਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਦੇ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰਆੂਂ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 
ਅਧਾਨਰਤ ਹੈ। ਸੰਤਮਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਨਫਰਕਾ। ਅਸਲ ਨਵਚ ਸੰਤਮਤ ਜੀਵਨ ਨਜਊਂਣ ਦੀ ਇਕ 
ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸੇ ਦੇ ਨਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 
ਹੋਣ। ਸੰਤਮਤ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਨਹਰਾਵਾ ਪਨਹਨਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨੈਨਤਕ ਨਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਨੱਜੀ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਨਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਤਮਤ ਨਵਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 
ਨਵਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਊਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ ਦਆੁਰਾ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਿੈ?
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।

ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ ਸੇਿਾ-ਭੇਟਾ ਜਿਚ ਜਮਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ?
ਸੇਵਾ-ਭਟੇਾ ਨਵਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਏੋ ਧਨ ਦੀ ਸਗੰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤ ੇਨਵਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਧਨ ਦਆੁਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਇਤੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਅਤ ੇਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਠੇ ਆਏ ਇਲਾਨਕਆਂ ਨਵਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡ-ੇਵੱਡੇ 
ਸ਼ੈ ੱਡ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਸੰਥਾ ਦ ੇਹੈ ੱਡਕੁਆਟਰ ਨਬਆਸ ਨਵਖ ੇਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਦ ੇਕਰੀਬ ਸਗੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹ ੈਨਜੱਥੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਫੁਤ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਭਜੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਿਾਂ ਜਿਚ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ ਦੇ ਜਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬੁਜਨਆਦੀ ਰਿੂਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਿਾਨੀ ਪਿੁੰਚਦੀ ਿੈ?
ਸੰਤਮਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਸੰਤਮਤ ਦੇ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਵਕਾਸ ਕਾਰਨ, ਸੰਤਮਤ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਰਨਹਣੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ 
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ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਨਤਸੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਨਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਵਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਨਪਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 
ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਤਮਤ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਿੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ?
ਸੰਤਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸੰਤ-ਮਾਰਗ, ਹੱਕ-
ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ, ਸੰਤ-ਸੰਵਾਦ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸਨਤਸੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿ ਉਜਚਤ ਿੈ ਜਕ ਮੈਂ ਦਸੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਿੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਈਸ਼ਿਰ ਪੁਰੀ, ਦੇ ਪਰਿਚਨ ਸੁਣਾਂ?
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਸਨਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹੂਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ 
ਚੰਗੇਰਾ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਫਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰ 
ਪੁਰੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਿੜੀ ਿੈ ੱਬਸਾਈਟ (Website) ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਿੈ?
ਰਾਧਾਸਆੁਮੀ ਸਨਤਸਗੰ ਨਬਆਸ ਬਾਰ ੇਠੀਕ ਅਤ ੇਭਰਸੋਮੇਦੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸੰਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ www.rssb.org ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਜਤਿੁਰ ੂਸੰਤਮਤ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈ ੱਟਿਰਜਕੰਿ ਸਾਈਟਸ (Social Networking Sites) ਅਤੇ ਿਰੁੱਪ ਚੈਟ 
ਸਾਈਟਸ (Group Chat Sites) ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਿਾ ਜਕਉਂ ਨਿੀਂ  ਜਦੰਦੇ? 
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਨਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸਨਤਗੁਰ ੂ
ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 
ਸਨਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤਮਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਚ ਸਨਤਸੰਗ-ਘਰ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਨਤਸੰਗ ਨਬਆਸ ਦਆੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਹੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਤਸੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗਸ ਵੀ RSSB ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੰਤਮਤ ਦੇ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ।

ਸਜਤਿੁਰੂ

ਸਜਤਿੁਰ ੂਦਾ ਕੀ ਕਰਤੱਿ ਿੈ?
ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਦੀ ਦੀਨਖਆ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੀਨਖਆ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਸਮੇਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਸਖਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਦਆੁਰਾ ਉਹ ਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 
ਜੋੜ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹ-ਵਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਵਨਾਸ਼ੀ ਧਾਮ ਨਵਚ ਉਹਦੇ ਨਨੱਜ-
ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨਵਚ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ 
ਰਾਹ-ਵਖਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਨਸਰਫ ਆਪਣੇ 
ਵਕਤ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੈਵੀ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਨਗ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਜਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਜਤਿੁਰ ੂਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਿਨ?
ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਅਨਾਦੀ ਨਨੱਜ-ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁਚੰਣ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਮੰਵੇਾਰੀ ਲ ੈਲੈਂਦ ੇਹਨ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ ੇਪ੍ਰਮੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਦਇਆ-ਨਮਹਰ ਦਆੁਰਾ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਅਤ ੇਸਨਹਜ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 



22

ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹਾਂ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਾਡ ੇਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਪਰ ਉਹ ਰਹੂਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਨਵਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨਜਸ ਨਾਲ 
ਸਾਡ ੇਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਵਧਾਨ ਹ ੈਨਕ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖ਼ਦੁ ਆਪਣ ੇਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ

ਸਜਤਿੁਰ ੂਅਤੇ ਜਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਮਿੱਤਿ ਿੈ?
ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਾ ਨਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨਵਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ 
ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰਹੂਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨਵਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਮਲੇ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾਲ 
ਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ 
ਅਨਧਆਪਕ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

‘ਿਕਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਦੇਿਧਾਰੀ ਸਜਤਿੁਰ’ੂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਿੈ?
‘ਵਕਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ’ੂ ਪਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰਆੂਂ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਹੜੇ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ 
ਉੱਚੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਜਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ, ਨਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ‘ਪੂਰਨ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਨਹੰਦ ੂਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਵਚ ਅਨਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨੂੰ ‘ਪੂਰਨ’ ਜਾਂ ਪੂਰਨ-ਪੁਰਖ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਿਾਂ ਸੱਚਾ ਿੁਰ ੂਕੌਣ ਿੈ?
ਸੱਚਾ ਗੁਰ ੂਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਨਸ਼ਸ਼ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ 
ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਨਗ੍ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੈਵੀ-ਧੁਨੀ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ੂਹੈ।

ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪੂਰਨ ਿਾਂ ਸੱਚੇ ਸਜਤਿੁਰ ੂਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ?
ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂਮੌਜੂਦ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ।

ਿਦੋਂ ਸਜਤਿੁਰ ੂਚੋਲਾ ਜਤਆਿ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?
ਸਨਤਗੁਰ ੂਰਹੂਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੂਾਨੀ ਸਰਪੂ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ 
ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੇਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਤਆਗਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਥਾਪ  
ਨਦੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਜਿਲਾਿਾਂ ਿੀ ਸੰਤ ਿੋਈਆਂ ਿਨ?
ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੇਰੀਸਾ ਆਫ ਅਨਵਲਾ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਨਬਆ ਬਸਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਨਹਜੋਬਾਈ, 
ਬਨਹਣਾਬਾਈ ਅਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰਿ ਜਬਆਸ ਨੂੰ ਜਿਿੜਾ ਧਨ ਸੇਿਾ-ਭੇਟਾ ਜਿਚ ਜਮਲਦਾ ਿੈ, ਸਜਤਿੁਰ ੂਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਨੱਿੀ ਲਾਭ ਲਈ ਿੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ?
ਸੰਤ-ਸਨਤਗੁਰ ੂਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹਤੁ ਜ਼ੋਰ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੀ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਆਪ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤ-ਸਜਤਿੁਰ ੂਜਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਿੀ ਜਕਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ?
ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਪਨਹਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਜਮਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਕਸਰਤ-ਘਰ ਨਵਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਕ ਸੂਟ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਫਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਫਤਰ ਨਵਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਬਜ਼ਨਨਸ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
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ਨਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਵੀ ਅਨਜਹਾ ਪਨਹਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਅਰਾਮਦੇਹ, ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਤਗੁਰ ੂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਨਜ਼ ਪਨਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਕ 
ਸੂਟ ਪਨਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਨੱਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਫੈਦ ਨਲਬਾਸ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਫੈਦ ਨਲਬਾਸ ਵੀ ਪਨਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੀਜਖਆ ਿਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਿੈ?
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਨਕ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਸਖਾ ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਨਜਸ ਦਆੁਰਾ 
ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਚ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ 
ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਸ਼ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਸੰਤਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਜਕਿੜੀਆਂ ਸਿੁੰਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ?
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਨਜਨਗਆਸੂ ਆਪਣੇ ਆਤਨਮਕ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਵਸ਼ੈਨ ੋਭਜੋਨ ਉੱਤ ੇਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡ ੇਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ੇਨਕਸ ੇਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰਨਾ।

2. ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਕੈਨਾਬੀਨੋਇਡ ਪਦਾਰਥ ਨਜਵੇਂ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. (CBD) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। 

3. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਨਨਰਮਲ, ਨੈਨਤਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਨਰਕ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਨਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰਨਾ।

4. ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨਾ। 

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਜਸਮਰਨ ਲਈ ਜਦੱਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲ ੇਪਿੰ-ਨਾਂਿਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿੱਤਿ ਿ?ੈ
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਵਚ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਹੜੀ 
ਅਨਭਆਸ (Meditation) ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਨਸਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ-ਮਾਲਕ 
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਮਰਨ ਅਨਭਆਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਥਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਧਆਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨਤਲ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਰਹੂਾਨੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤੰਮਤ ਦਾ ਸਾਨਹਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਨਤਸਗੰ ਸਣੁਨ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਸ਼ਨੰਕਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਲਣੈਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਅਤ ੇਨਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਨਹਦੰ ੇਹਏੋ ਪ੍ਰਮੇ-ਨਪਆਰ ਦਾ ਸਖੁਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਦੈਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਨਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲੇ ੇਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਪਨਹਲੀਆਂ ਨਤਨੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਨਹੀਂ। ਨਜਨਗਆਸਆੂਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਵੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਨਕ ਉਹ ਦਸੂਰ ੇਰਹੂਾਨੀ 
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰ ੇਵੀ ਖਜੋ ਕਰ ਲਣੈ ਤਾਂ ਜ ੋਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਮਨ ਨਵਚ ਪੱਕਾ ਭਰਸੋਾ ਪਦੈਾ ਹ ੋਜਾਵ ੇਨਕ ਉਹ ਅਸਲ ਨਵਚ ਸਤੰਮਤ ਅਨਸੁਾਰ ਹੀ 
ਜੀਵਨ ਨਜਊਣਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਪਜਿਲੋਂ ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਾਂ? 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸਰਫ ਦਹੇਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਨਮੁਾਇਦੰਾ 
ਹੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੀ ਜਗੁਤੀ ਨਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜ ੇਅਸੀਂ (ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ) ‘ਰਾਧਾਸਆੁਮੀ’ ਆਨਦ ਦਸੂਰੇ 
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ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਨਸਮਰਨ ਕਰਾਂਗ ੇਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੁਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਮਨ ਉੱਤ ੇਝਰੀ ਪ ੈਸਕਦੀ 
ਹ ੈਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦ ੇਨਸਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਜਦੋਂ ਅਸੀਂ (ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਭਜਨ-
ਨਸਮਰਨ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਾਂਗ ੇਤਾਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹ ੋਜਾਵਗੇਾ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਜਿਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਕਉਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ?
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ ਸਾਲ-ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ 
ਨਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹਾਂ ਨਕ ਨਹੀਂ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਕੰਨੀ ਉਮਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਕਉਂ 
ਰੱਖੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ?
ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹ ੈਪਰ ਭਾਰਤ ਨਵਚ ਨਵਆਹੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਅਤੇ 
ਕੁਆਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹ।ੈ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬਦੰੀ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਨਕ ਨਵਅਕਤੀ ਪਰੂੀ ਸਚੋ-ਨਵਚਾਰ ਅਤੇ 
ਪਨਕਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰ ੇਫਸੈਲਾ ਕਰ ਸਕ।ੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਜਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਿਤ ਦੇਣਾ ਚਾਿੋਿੇ?
ਅਨਜਹੇ ਨਜਨਗਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦਾ ਕਨਹਣਾ ਮੰਨਣ, 
ਨਹਰਦੇ ਨਵਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਨਹਣੀ ਪਨਹਲੀਆਂ ਨਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ 
ਜਤਨ ਕਰਨ—ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਨਰਮਲ ਨੈਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਜਊਣ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨ।

ਿੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਏ ਪਰ ਪਰਿਾਰ ਿਾਜਲਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਨਲਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਈਏ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਾਜਲਆਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਜਲਆ ਿੋਇਆ ਿੈ?
ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਸੱਧਾ ਸਬੰਧੰ ਹ।ੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਵਾਨਲਆਂ ਜਾਂ ਦਸੋਤਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਹਠੇ ਨਾਮ ਲਣੈ ਬਾਰੇ  
ਫਸੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ?
ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਨਨੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲੈਣਾ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਜਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਿਾਂ ਜਕ ਨਿੀਂ?
ਨਕਹੜਾ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਨਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਜਤਿੁਰ ੂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਜਤਿੁਰ ੂਤੋਂ ਜਮਲੇ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇ ਿੀ ਸਮਾਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?
ਜਦੋਂ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵਚ ਕੋਈ 
ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
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ਕੀ ਸਜਤਿੁਰ ੂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਤਿੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਜਕਸੇ ਅਿਸਰ 
ਜਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ?
ਜ ੇਸਨਤਗੁਰ ੂਦ ੇਪ੍ਰਨਤਨਨਧੀ ਜਾਂ ਨਮੁਾਇਦੰ ੇਤੋਂ ਨਾਮ ਨਮਨਲਆ ਹ ੈਤਾਂ ਸਨਤਗੁਰ ੂਦਆੁਰਾ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ੇਜਾਣ ਵਾਲ ੇਨਕਸ ੇਅਵਸਰ ਨਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀਂ (ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਰੀ-ਨਸਨਟਗੰ (Re-sitting) ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਨਕਉਂਨਕ ਨਮੁਾਇਦੰ ੇਦਆੁਰਾ ਵੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂ
ਹੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਚੁੱਕ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਿ-ੁਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਨਮਕ ਰਹ-ੁਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਕੰਨੇ ਿਫ਼ਜਤਆਂ, ਮਿੀਜਨਆਂ ਿਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ?
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਨਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਡੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਲਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ 
ਨਜੰਨੀ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਅਨੁਭਵ ਦਆੁਰਾ ਸਾਡਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਿਰੰਟੀ ਿੈ?
ਦਰੇ-ਸਵਰੇ ਸਭ ਹੀ ਨਪਤਾ-ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਕਲੋ ਵਾਪਸ ਪਹੁਚੰ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਹਦ ੇਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਨਕਉਂਨਕ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡ ੇਉੱਦਮ ਉੱਤ ੇਨਨਰਭਰ ਹ।ੈ ਮਨ ਰਹੂਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰ ੇਨਗਣਤੀ-ਨਮਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ 
ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਨਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸ ੇਸ਼ਰਤ ਦ ੇਪਰਮਸ਼ੇਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ।

ਕੀ ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਜਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਪੂ ਜਿਚ ਜਸਰਫ਼ ਚਾਰ ਿਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ?
ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨਤਗੁਰ ੂਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਸਖਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ 
ਅਥਾਹ, ਅਸਗਾਹ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹੂਾਨੀ ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਇਸ 
ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਸੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸਰਫ 
ਮਨੁੱਖ ਨਵਚ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਨਵਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਜਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ 
ਨਵਚ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ, ਜਾਨਗ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ-ਭਨਰਆ ਜੀਵਨ ਨਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਵਚ ਨਕੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ, 
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਨਰਭਰ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਕੰਨੀ ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨਤਲ ਉੱਤੇ ਨਧਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ 
ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਨਨਰਮਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਿੂਨ ਜਿਚ ਿਾਪਸ ਿਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮ 
ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਪੂ ਨਵਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਨਵਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਨਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। “ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਓਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। “ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, 
ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’
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ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ

ਸਾਨੂੰ ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਦਆੁਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ?
ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਚ ਵਾਪਸ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਬਦ ਿਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕੀ ਿੈ?
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵਚ ਵਰਡ (Word) ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ-ਧੁਨ ਜਾਂ ਵਰਡ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨੇ ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾਤਨਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ 
ਨਕਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਨਹ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਨਵਚ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ, “ਸ਼ੁਰ ੂਨਵਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ।’’

ਕੀ ਦਸੂਰ ੇਰਿੂਾਨੀ ਮਾਰਿਾਂ ਿਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਿਚ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ ੇਿਰਣਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿ?ੈ
ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਰਹੂਾਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨਵਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਵਚ ਇਸ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪਕੁਾਨਰਆ ਨਗਆ ਹ ੈ ਨਜਵੇਂ: ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਗੋਾੱਸ (Logos), ਪਨਵੱਤਰ-
ਆਤਮਾ, ਤਾਓ, ਦਵੈੀ-ਸ਼ਕਤੀ, ਹਕੁਮ, ਕਲਮਾ, ਆਨਦ।

ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਿਰ ਿੀਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਿੈ ਿਾਂ ਇਿ ਜਸਰਫ਼ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਿੀ ਿੈ?
ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥੂਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਨਵਚ ਨਵਆਪਕ ਜੀਵਨ-ਦਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ਰੈ ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਾਇਮ 
ਨਹੀਂ ਰਨਹ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਚ ਸਮਾ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਿਿੂਦ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਿਾਿੇਿਾ?
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਜਦੂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਂਮੈਂ ਅਤ ੇਆਪਾ-ਭਾਵ ਤੋਂ 
ਮਕੁਤ ਹ ੋਕ ੇਆਪਣ ੇਸੱਚ ੇਸਰਪੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸ੍ਰਤੋ ਨਵਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ।

ਕੀ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ?
ਅਸੀਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਵਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ-ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਨਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਲਈ ਅੰਜਮ੍ਰਤ ਿੇਲਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲਾ-ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤਰੋ-
ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਨਵਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਅਜਭਆਸ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਕਿੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਸਾਨੂੰ ਸਚੁਤੇ ਹ ੋਕ ੇਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੂਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪਰ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲਕੋਾਂ ਨੂੰ ਅਨਭਆਸ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਦੀ 
ਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਨਨਰਤੰਰ ਅਤ ੇਨਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾਪਰੂਵਕ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕੁਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।

ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਅਜਭਆਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਥਰ ਿੋਣ ਲਈ ਜਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਿ ਿੈ?
ਅਨਭਆਸ ਨਵਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨਥਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਹਲੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਥਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਆੁਰਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਥਰਤਾ ਮਨ ਦੀ ਨਥਰਤਾ ਨਵਚ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਦੇ ਫਲ-ਸਰਪੂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਦ ੇਅਜਭਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਿਾਂ?
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਓ ਇਹ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਆੁਰਾ ਅਨਜਹਾ ਆਂਤਨਰਕ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 
ਨਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਨਮਕ ਜਾਂ ਉਸਾਰ ੂਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਰਮ ਜਸਧਾਂਤ

ਕਰਮ ਜਸਧਾਂਤ ਕੀ ਿੈ?
ਕਰਮ-ਨਸਧਾਂਤ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਨਨਯਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ 
ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ‘‘ਨਜਹੋ ਨਜਹਾ ਬੀਜੋਗੇ, ਓਹੋ ਨਜਹੀ ਹੀ ਫਸਲ ਵੱਢੋਗੇ।’’

ਦਨੁੀਆ ਜਿਚ ਏਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਕਉਂ ਿੈ?
ਸੰਸਾਰ ਨਵਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਪੱਛੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਲ ਦਾ ਨਨਯਮ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 
ਇਉਂ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਨਆਂ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੁਨਰ-ਿਨਮ ਕੀ ਿੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਿਨਮ-ਦਰ-ਿਨਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਂਦੇ ਿਨ?
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜੰਮਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਵਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦਆੁਰਾ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਸ੍ਰੋਤ ਨਵਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਿਾਂ ਨਿੇਂ ਕਰਮ ਿਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ?
ਅਸੀਂ ਪੂਰਬਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਨਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਨਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿੈ?
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਜਾਂ ਨਕਸਮਤ ਜੰਮਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਨਵਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-
ਬਹਤੁ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰਰੂ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਕਸ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨੋਨਬਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਕਉਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਜਕਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਆ ਸੀ?
ਨਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਂ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਸਨਹਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।

ਿੈਸ਼ਨੋ ਭੋਿਨ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ 

ਸ਼ਾਕਾਿਾਰੀ ਿਾਂ ਿੈਸ਼ਨੋ ਭੋਿਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਕਉਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਿਾਨਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਿੱਜਤਆ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ 
ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਕਉਂ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੈ? 
ਸੰਤਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਕ ਨਕਉਂਨਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨਕਸੇ ਦੀ ਹੱਨਤਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਰਪੂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ 
ਦੀ ਹੱਨਤਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤਮਤ ਨਵਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੋ 
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ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵ-ਹੱਨਤਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ 
ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 
ਅਨਜਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਜਵੇਂ 
ਨਕ ਨਜਲੇਨਟਨ, ਆਂਡੇ, ਲਾਰਡ (ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾੱਰਟਨਨੰਗ ਜਾਂ ਚਰਬੀ) ਆਨਦ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਦਾਰਥ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਲਆ ਨਗਆ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨਵਚ 
ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਰਸਰਚ—ਨਚਨਕਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ—ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਨਸਹਤ ਲਈ ਨਬਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ 
ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ-ਸਨਤਕਾਰ ਦਾ 
ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਿੇ ਖਾਣਯੋਿ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ, ਜਿਿੜੇ ਅਜਿਿੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਜਿਚ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿੋਣ ਜਿਸ 
ਜਿਚ ਿਾਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿੋਣ?
ਜੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨਵਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਨਮਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਯੋਗ-
ਪਦਾਰਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਇਸ ਨਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ: “ਨਜਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਬਹਤਰ ਹੈ।’’

ਸਿੀਿ ਿਾਂ ਜਨਰਿੀਿ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਜਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੈ?
ਆਂਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜੀਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਨਰਜੀਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਾਰ ਜਿਚ ਜਕਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਾਿਾਰੀ ਭੋਿਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਵਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ 
ਦਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨਕਸੇ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਵੀ ਅਨਜਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ।

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਿਾਨਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖ਼ੁਆਉਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ 
ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਚ ਿਾਧਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਰਪੂ ਨਵਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਆਨਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸੂਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਭਾਗੀ 
ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਚ ਅਜਿਿੇ ਿਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਿਣੁਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਿਾਿੇ ਿੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖੁਆਉਣ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਪਲਾਉਣ 
ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਵਚ ਨਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 
ਇਹੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਨਸਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਨਤਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਕੀ ਅਜਿਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਰੁੱਧ ਿੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਿਾਂ ਮਾਸ ਆਜਦ 
ਨਾਲ ਬਣੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿੋਿੇ?
ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ, ਨਕਸੇ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਅਨਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ।  
ਨਜਸ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਢੂੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਕਸੇ ਨੂੰ 
ਨਸਰਫ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਨਜਹਾ ਭੋਜਨ ਨਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ  
ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿੇਿਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿੈਸ਼ਨੋ ਭੋਿਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 
ਮਿਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। 
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਨਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਨਵਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ 
ਨਕਾਰਾਤਨਮਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ 
ਚੰਗੀ ਨਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ।

ਿੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਅਜਿਿੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ ਜਿਸ ਜਿਚ ਮਾਸ ਿਾਂ ਆਂਡਾ ਜਮਜਲਆ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਿੋਿੇਿਾ?
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕ ੇਜਾਂ ਭੁੱਲ-ੇਭਟਕ ੇਅਨਜਹ ੇਪਦਾਰਥ ਖਾਈਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦ ੇਬਝੋ ਨਵਚ ਜ਼ਰਰੂ ਵਾਧਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਨਮਸਾਲ ਦ ੇਤਰੌ 
ਤ ੇਭਾਵੇਂ ਨਕਸ ੇਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਹਰ ਖਾਧੀ ਜਾਵ ੇਜਾਂ ਕਈੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕ ੇਜ਼ਨਹਰ ਖਾ ਲਵ,ੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤ ੇਅਸਰ ਤਾਂ ਹਵੋਗੇਾ ਹੀ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਚ ਿਾਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਅੰਸ਼ ਿੋਣ ਿਾਂ ਅਜਿਿੀ 
ਦਿਾਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਜਿਿੜੀ ਜਿਲੇਜਟਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਚ ਿੋਿੇ?
ਸਾਨੂੰ ਅਨਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਜਲੇਨਟਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਵਕਲਪ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ 
ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਵਚ ਜ਼ਰਰੂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਕੰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ?
ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੱਤ ਨਵਚ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵਕਲਪ ਜਾਂ ਬਦਲ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਜਿਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਚ ਚਰਸ ਿਾਂ ਿਾਂਿਾ (Marijuana) ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇ?
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਮਾਨਨਸਕ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਨਨਰਦਸ਼ੇ ਅਨਸੁਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ (Marijuana) ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਹੀ ਨਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਤਮਤ ਜਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ (Mind Altering 
Drugs) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਜਕਉਂ ਿੈ?
ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਨਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸਨਥਰਤਾ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਨਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ 
ਨਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਨਨਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਕਾਰਨ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ 
ਨਵਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਤਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਣੀ

ਸਜਤਸੰਿ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਜਤਸੰਿ ਜਿਚ ਿਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿੱਤਿ ਿੈ?
ਸਨਤਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਸਨਤ ਦਾ ਸੰਗ; ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਆਨ, ਅਨੁਭਵ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਸਨਤਸੰਗ ਨਵਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਵਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ 
ਤਾਜ਼ਾ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਜਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਵਚ ਰਨਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਲਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 
ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਿਾ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਤਿ ਿੈ?
ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਨਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਬਤਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਭਲਾਸ਼ੀ (Ambitious) ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ ਸੰਤਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਸੰਤਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਨਤਆਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੰਤਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਨਹਣੀ ਅਪਣਾਉਣ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ (ਸੰਤਮਤ ਦੀਆਂ) ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਨਹਲੂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੀਏ 
ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਨਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ-ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 
ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਬਤਾਈਏ।

ਕੀ ਸਤੰਮਤ ਦ ੇਨਜੈਤਕ ਮਿੱਤਿ ਿਾਂ ਜਸਧਾਂਤ ਅੱਿ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਿੀ ਅਨਕੂੁਲ ਿਨ?
ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਸਧਾਂਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਨਵਚ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਕੱਠੇ ਰਜਿਣ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜਕਉਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ?
ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਨਹਰਾਈ ਨਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਨਹਸਾਸ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਟ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਸਮੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’

ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਿੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਰਪੂ ਨਵਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਤਸੰਿੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਚਾਰ ਦਸੂਨਰਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ।
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ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਸੰਤਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਸਜਤਸੰਿ ਜਿਚ ਿਾਇਆ ਕਰਨ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨੈਨਤਕ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਨੱਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨਵਚ 
ਪ੍ਰੇਮ-ਨਪਆਰ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਨਮਲਾਪ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ 
ਬਗ਼ੈਰ ਨਕਸੇ ਪਰਵਾਨਰਕ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਨਵਰੋਧ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਚ ਤਕਰਾਰ ਿਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਅਜਿਿੀ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਸੰਤਮਤ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਸਮਾਜਕ ਪਦਵੀ ਆਨਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਮਤ ਨਵਚ ਸਨਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਆਪਸੀ 
ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਮਤ ਦੀ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ 
ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਬਹਤਰ ਹੈ ਨਕ 
ਬਨਹਸ ਜਾਂ ਵਾਦ-ਨਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ-ਦਜੂੇ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਆੁਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਨਦਲ ਨਾਲ 
ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇ।

ਿੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਿਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਿੈ?
ਅੱਜ ਦੀ ਦਨੁੀਆ ਨਵਚ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ ਨਵੱਨਦਆ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਗਆਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਨਵੱਖ 
ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਬਹਤਰ ਹੈ ਨਕ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਵੱਲ ਨਧਆਨ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਤਨਰਕ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਵਚ ਤਾਂ ਨਕਸੇ ਸੂਰਤ ਨਵਚ ਵੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਿਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਰੋਜ਼ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਨਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਨਹਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਜਹੀ ਤਾਕਤ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਏਨਾ 
ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਨਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਨਹਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੇ 
ਨਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ? 
ਸਾਨੂੰ ਨਵਅਰਥ ਦੇ ਅੰਧ-ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਡਰ-ਭਉ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਭਜਨ-ਨਸਮਰਨ ਦਆੁਰਾ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

‘ਜਲਜਿੰਿ ਜਿਲਜ਼’ (Living Wills)* ਅਤੇ ‘ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਸਸੀਟੇਟ ਆਰਡਰਜ਼’ (Do Not Resuscitate Orders)† ਬਾਰੇ ਸਜਤਿੁਰ ੂ
ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਿੈ?
ਮਨੁੱਖਾ-ਜਨਮ ਦਰੁਲਭ ਅਵਸਰ ਜਾਂ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੁਨਨਆਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਨਰਭਰ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਨਵਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ 

* ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਨਜਸ ਨਵਚ ਵਸੀਅਤ-ਕਰਤਾ ਇਹ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਚ ਉਹ ਨਜ਼ੰਦਾ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਚ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਨਕਤਸਕ ਇਲਾਜ (medical treatment) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

† ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹਦਾਇਤ।
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ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਨਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਜਹੜਾ ਇਸ ਨਨਯਮ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।

ਿੇ ਲਾ-ਇਲਾਿ ਜਬਮਾਰੀ (Terminally ill) ਦੇ ਰੋਿੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ੰਦਿੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋਣ (Euthanasia) ਤਾਂ ਿੋ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਮਲ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਜਿਮਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਰਥਾਤ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਪੂਰਬ-ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਿਾਨਿਰ ਬਿਤੁ ਜਬਮਾਰ ਿਾਂ ਬੁੱਢੇ ਿੋ ਿਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਸਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ 
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਨਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਿਾ ਜਨਕਲਦਾ ਿੈ?
ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਫਲ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਸਮੇਂ 
ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮ-ਧਾਮ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਹੂਾਨੀ ਸਫਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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