
                 ‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪ ੁਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲੁ ਪਛਾਣੁ॥’ 

  

 ‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲੁ ਪਛਾਣ॥ੁ’ ਗੁਰ ਵਾਕ ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 

ਧੁਰਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰੂੰਥ ਸਾਤਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਤਵਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਛੂੰਤ ਦੇ ਪੂੰਜਵੇਂ ਬੂੰਦ ਤਵਚ, ਸਰੀ ਗੁਰ  

ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰੁਮਾਉਦਂੇ ਹਨ: 

                     ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲ ਪਛਾਣ॥ੁ 

 ਮਨ ਹਤਰ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਤਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੂੰਗ ਮਾਣ॥ੁ 

 ਮ ਲੁ ਪਛਾਣਤਹ ਤਾਂ ਸਹ ੁਜਾਣਤਹ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 

 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਤਹ ਤਾਂ ਦ ਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥ 

 ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

 ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮ ਲੁ ਪਛਾਣ ੁ॥ (ਪੂੰਨਾ 441) 

ਅਰਥਾਤ ‘ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤ ੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਹੈਂ ਜੋ ਤਨਰਾ ਨ ਰ ਹੀ ਨ ਰ ਹੈ। ਤ ੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ  ਦੀ ਮਤਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਤਮਲਾਪ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ। ਹੇ ਮਨ! ਜੇ ਤ ੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਸਮਝ ਲਏ ਂਤਾਂ ਉਸ ਖਸਮ-ਪਰਭ  ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਡ ੂੰਘੀ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕ ਆਤਤਮਕ ਮੌਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ 

ਆਤਤਮਕ ਤਜ਼ੂੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਜੇ ਗੁਰ  ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡ ੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏ,ਂ 

ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਪਰਬਲ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਮਨ ਤਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਭ  ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਤਵਚ 

ਕਬ ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।... ਹੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ।’ਸੂੰਖੇਪ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜੋਤਤ-ਸਰ ਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੁੱਚਾ 

ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਪਰਕਾਤਸ਼ਤ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤਤ ਰ ਪ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਤਹਰਦੇ ਤਵਚ ਤਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰ  ਦੀ ਤਸੁੱਤਖਆ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਆਤਮ ਤੁੱਤ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣ ਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਅਰਥਾਤ ਅਭੇਦਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਤਸੂੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, “ਗੁਰਮੁੱਤ ਦਾ ਪਰਮ ਪਦ 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਤਨਰੂੰਕਾਰ ਤਵਚ ਜੋੜ੍ਨਾ ਹੈ।” 

 ਵਾਸਤਵ ਤਵਚ, ਆਤਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਮ ਲ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਸਮੁੁੱਚੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੁੱਤ ਹੈ। ਹੁੱਥਲੇ 

ਲੇਖ ਤਵਚ ‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲ ਪਛਾਣ’ੁਤਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ , ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 



(ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਵਚ), ਤਵਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਮੀ 

ਧਰਮ-ਪਰੂੰਪਰਾਵਾਂ ਤਵਚ ਆਏ ‘ਆਪਣਾ ਮ ਲ ਪਛਾਣ’ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਉਤਚਤ ਹੈ: 

 

ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਧਰਮ-ਪਰੂੰਪਰਾ 

  

 1. ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਤਮਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਤਨਕ ਪਰੂੰਪਰਾ ਤਵਚ ਤਰਗ ਵੇਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਧੁਰ ਅੂੰਦਰਲੇ 

ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਤੁੱਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹਤੁੱਤਾ ਉੁੱਪਰ ਬਲ ਤਦੁੱਤਾ ਜਾਣ ਲੁੱਗ ਤਪਆ ਸੀ। ਉਪਤਨਸ਼ਦਾਂ ਤਵਚ 

ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਰ ਪ ਆਤਖਆ ਤਗਆ ਹੈ। ‘ਅਹੂੰ ਬਰਹਮ ਅਸਤਮ’ਤੇ  ‘ਤਤ ਤਵਮ ਅਤਸ’’ 

ਕਥਨ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਸਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤਵਚ ਸਰੀ ਤਕਰਸ਼ਨ 

ਜੀ ਅਰਜਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਅੂੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਵਨਾਸ਼ੀ 

ਤੁੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ। ਅਰਤਵੂੰਦ  ਘੋਸ਼ ਨੇ ‘ਗੀਤਾ ਬਾਰ ੇਲੇਖਾਂ’ ਤਵਚ 

ਤਲਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਹਰ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਤਵਆਪਕ ਆਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੁੱ ਖ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ 

ਦਾ ਚੇਤੂੰਨ ਅੂੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੂੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਜਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤਵਚ ਉਸ ਬੇਅੂੰਤ 

ਅਪਾਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਤਹਦ ਦ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਪਰ-ਅਪਾਰਤਾ ਤਵਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦ ਰ-

ਦਰੁੇਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜੀਵ ਤਵਚ ਤੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤਵਚ ਵੀ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਤਮਾ 

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਰ ਇਹ ਤਨਹਚਲ, ਸਵੈ-ਪਰਕਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਅਪਰੂੰ-ਅਪਾਰ ਪਾਰਬਰਹਮ 

ਤਵਚ ਜਾ ਲੀਨ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਚੂੰਤਨ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਵਾਸਤਤਵਕ ਸਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਜਾਨਣ ਦੇ 

ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ ਖਮ ਤੁੱਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਵਵੇਚਨ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

 2. ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਪਰੂੰਪਰਾ ਤਵਚ ਵੀ ਆਤਮ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਵਸ਼ਾ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੁੱਤਵ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਤਹਲਾਂ ਯ ਨਾਨ ਤਵਚ ਜਦੋਂ ਡੈਲਿੀ ਦਾ ਮੂੰਦਰ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਤਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ੇਯ ਨਾਨ ਤਵਚੋਂ ਸੁੱਤ ਤਵਦਵਾਨ ਅਤਤ ਤਸਆਣੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਦਰਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੁੱਭ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਤਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਕ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੁੱਤੇ ਲਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਪੁੱਥਰ ਉੁੱਤੇ ਉਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਕੀਮਤੀ ਤਸ਼ਲਾਲੇਖ ਤਤਆਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹਤੁ 

ਸੋਚ ਤਵਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਸ਼ਲਾਲੇਖ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਜਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਸੀ: ‘ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣੋ’। ਇਸੇ ਲੜ੍ੀ ਨ ੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਯ ਨਾਨੀ ਤਿਲਾਸਿਰ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਲਆਂ 

ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਨਾ ਤਦੁੱਤੀ- ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋ’(know thyself). ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨ ੂੰ  

ਪਛਾਣ ਤਲਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀ ਂਸੀ ਤਰਹਾ ਅਤੇ 

ਜ਼ਤਹਰ ਦਾ ਤਪਆਲਾ ਹੁੱਸਦੇ ਹੁੱਸਦੇ ਕਬ ਲ ਕਰ ਤਲਆ। ਇਸੇ ਸੂੰਦਰਭ ਤਵਚ ਮਨਸ ਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਅਲਹੁੱਕ 

ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੂੰਦ ਕੀਤਾ। 



 

ਗੁਰਮਤਤ ਤਿਚਾਰਧਾਰਾ 

  

 ਗੁਰਮਤਤ ਅਨੁਸਾਰ‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲੁ ਪਛਾਣ’ੁ ਤਵਸ਼ੇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੁੱਥ ਦੀ ਸਾਰ ੇਧਾਰਤਮਕ ਆਗ ਆਂ ਨੇ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਬਰਤਹਮੂੰਡ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਮਰਕਸ਼ੀ ਪਦਵੀ ਉੁੱਤੇ 

ਖਲੋਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਸ਼ਰਿਲੁ ਮਖਲ ਕਾਤ ਤਕਹਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਐਵੋਤਲਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨੁੁੱ ਖ 

ਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਤਵਕਾਸ ਦੀ ਪਉੜ੍ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰਲਾ ਡੂੰਡਾ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  

ਦਰੁਲੁੱਭ (‘ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੁੂੰਭ’) ਆਤਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਵਤ ੇਵੀ ਤਰਸਦੇ 

(‘ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਤਰਸਤਹ ਦੇਵ’) ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤਕਉਤਂਕ ਤਵਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੂੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤਲਾ 

ਿਲ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ- ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਹਨ: 

 -ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੂੰਗਾ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੂੰਗਾ ॥ 

   ਕਈ ਜਨਮ ਪੂੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਤਬਰਖ ਜੋਇਓ ॥...  

  ਤਚਰੂੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੂੰਜਰੀਆ ॥...ਸਾਧਸੂੰਤਗ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਤਤ ॥ (ਪੂੰਨਾ 176)  

  -ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਤਨ ਸਬਾਈ ॥ ਮਾਣਸ ਕਉ ਪਰਤਭ ਦੀਈ ਵਤਡਆਈ ॥ 

    ਇਸ ਪਉੜ੍ੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ੁਚ ਕੈ ਸੋ ਆਇ ਜਾਇ ਦਖੁੁ ਪਾਇਦਾ ॥ (ਪੂੰਨਾ 1075) 

 ਚੌਰਾਸੀ ਲੁੱਖ ਜ ਨਾਂ ਤਵਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਤਵਚ ਹੀ ਆਤਮ-ਤਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਮ ਲ ਆਪੇ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਹੈ। ਪਸ਼  ਜਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜ ਨਾਂ ਤਵਚ ਸਵੈ-ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਕਵੇਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ।  ‘ਆਤਮ ਪਛਾਣ’ਦੇ 

ਆਦਰਸ਼ ਨ ੂੰ  ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਪਰਮ ਸ਼ੁਭ ਮੂੰਤਨਆਂ ਤਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ੇਨ ੂੰ  ਪਛਾਨਣ ਤਵਚ ਹੀ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਹੋਂਦ 

ਦਾ ਗੌਰਵ ਤਛਤਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰੂੰਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਚ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  

ਪਸ਼  ਤੇ ਢੋਰ ਦੀ ਸੂੰਤਗਆ ਤਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:  

  -ਮ ਲੁ ਨ ਬ ਝਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸ ਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ॥ (ਪੂੰਨਾ 751)  

                    -ਆਵਨ ਆਏ ਤਸਰਸਤਟ ਮਤਹ ਤਬਨੁ ਬ ਝੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥ (ਪੂੰਨਾ 251) 

 ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ-ਫ਼ਰੁਮਾਣਾਂ ਤਵਚ ਪ ਰਨ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਕ ਆਪਣੀ ਤਵਲੁੱਖਣ ਤੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ 

ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਪਸ਼  ਨਾਲੋਂ  ਕੋਈ ਿਰਕ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵ 



ਦੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤਵਉਹਾਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰ-ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਤਵਚ ਡੁੁੱਬ 

ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਭਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਤਲਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ 

ਤੁੱਕ ਭੀਖ ਮੂੰਗਦਾ ਤਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਤਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂਆਈ। ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੁੱਚਾ ਤਕਸ ੇ

ਕਾਰਨ ਤਗੁੱਦੜ੍ਾਂ ਤਵਚ ਪਲਦਾ ਤਰਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੂੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤਰਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਤਦਨ ਉਸ ਨੇ 

ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚੂੰਘਾੜ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ-ਤਵ ਦਾ ਅਤਹਸਾਸ ਹੋ ਤਗਆ। ਇਸ ਅਤਹਸਾਸ 

ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਤਦੁੱਤਾ। ਤਜਨਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੁੱਗ ਤਪਆ। ਇਸ 

ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਮ ਲ ਪਛਾਨਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰੀਰ, 

ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ; ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤਰ-ਸੂੰਬੂੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ 

ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਵਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ: 

  ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੁੱ ਖ ਤਨਰਾ ਮਾਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਦੁੱਸ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 

ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਬਤਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ਼ੀ 

ਆਪਾ (self or I-element) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ   ਤਦੁੱਸਦਾ-ਆਪਾ (Apparent self or not I-element) 

ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵਚ ਭੌਤਤਕ ਤੁੱਤ, ਇੂੰਦਰੇ ਜਾਂ ਹਉ (ego) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੂੰਜਾਂ ਤੁੱਤਾਂ 

ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਵਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤਤ ਰੁੱਖੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰ  

ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਸਲਤਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਲ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਤਵਚ ਆਈ ਹੈ:  

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਤਰਆ ਹਤਰ ਤੁਮ ਮਤਹ ਜੋਤਤ ਰਖੀ ਤਾ ਤ  ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥  

ਹਤਰ ਜੋਤਤ ਰਖੀ ਤੁਧੁ ਤਵਤਚ ਤਾ ਤ  ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥  

ਹਤਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਤਪਤਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥  

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਤਝਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥  

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਮ ਲੁ ਰਤਚਆ ਜੋਤਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤ  ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ (ਪੂੰਨਾ 921)  

 “ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਦੋ ਵੁੱਡੇ ਪਤਹਲ  ਹਨ: ਇਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦ ਜੀ ਆਤਮਾ, ਹਤਰ ਜੋਤਤ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ 

ਅਸਲਾ ਇਕ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਭੇਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਥ ਲ ਹੈ ਤੇ ਦ ਜੀ ਸ ਖਮ। ਸਥ ਲ ਭਾਗ ਰਕਤ ਤਬੂੰਦ ਦੇ ਮੇਲ 

ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।... ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁਜ਼ ਤਮਲ ਕੇ ਪਰਿਲੁਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਲਈ ਜਾਮਾ (ਸਰੀਰ) 

ਤਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੂੰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈ-‘ਸਾਢੇ ਤਰੈ ਮਣ ਦੇਹਰੁੀ ਚਲੈ ਪਾਣੀ ਅੂੰਨ॥’ 

ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ‘ਅੂੰਨ ਮਈ ਕੋਸ਼’ਕਤਹਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਥੂੰਮਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਾਣ (ਸਵਾਸ) ਹੈ। 

ਇਸ ਨ ੂੰ   ‘ਪਰਾਣ ਮਈ ਕੋਸ਼’ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ ਮਾਨਤਸਕ ਮੂੰਡਲ ਹੈ। ਮਨ ਭੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰਤਧਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 



ਮੁੁੱਢ ਪੂੰਜ ਭੌਤਕ ਸਰੀਰ ਭੀ ਹੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਤਕਹਾ ਹੈ: ‘ਇਹ ਮਨੁ ਪੂੰਚ ਤਤ ਤੇ ਜਨਮਾ’ ਇਹ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ ਦੋ ਬਹਤੁ ਸ ਖਮ ਪਰਦੇ- ਤਗਆਨ ਮਈ ਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਮਈ ਕੋਸ਼ ਹਨ। ਤਗਆਨ ਬੁੁੱਧੀ ਦਾ 

ਤਵਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਆਤਮਾ ਦਾ।...ਆਤਮਾ ਬਰਹਮ ਜੋਤਤ ਜੂੰਮਦੀ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨੁੁੱ ਖ ਤਵਚ ਅਸਲ 

ਤੁੱਤ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਇਸ ਤੁੱਤ ਨ ੂੰ  ਰੋਲਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਦਸਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਭੁੁੱਲਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੀਦਾ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।”ਇਸ 

ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਕ ਇਸ ਆਤਤਮਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਤਕਉਤਂਕ ਇਹ ਹਰਕਤ 

ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਰੂੰਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 

ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

-ਇਹ ੁਸਰੀਰ ੁਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੂੰਦਤਰ ਸਚੇ ਕੀ ਤਵਤਚ ਜੋਤਤ ॥  

ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਤਵਤਚ ਲੁਤਕ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕੁ ਕਢੈ ਖੋਤਤ ॥ (ਪੂੰਨਾ 309) 

-ਕਾਇਆ ਨਗਰ ੁਨਗਰ ਗੜ੍ ਅੂੰਦਤਰ ॥ ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਤਰ ਗਗਨੂੰ ਦਤਰ ॥  

ਅਸਤਥਰ ੁਥਾਨੁ ਸਦਾ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਆਪੇ ਆਪ ੁਉਪਾਇਦਾ ॥ (ਪੂੰਨਾ 1033) 

-ਪੂੰਚ ਤਤੁ ਤਮਤਲ ਇਹ ੁਤਨੁ ਕੀਆ ॥ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਾਏ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥ (ਪੂੰਨਾ 1039) 

 ਆਤਮਾ ਸ ਖਮ ਤੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਬਰਹਮ, ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੂੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ  ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ 

ਤਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੌਤਤਕ ਸਰੀਰ ਚੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਤਹਮੂੰਡ 

ਤਵਚ ਇਹ ਮਨੁੁੱ ਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਨਖੇੜ੍ੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਤਂਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੈਵੀ ਰਚੁੀ ਵੀ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਰਤਹਮੂੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੂੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਤਵਚ ਇਕ 

ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਹਮੂੰਡ ਤਵਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੀਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਸ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜੋਤੀ ਸਰ ਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਰਾਮ ਦੀ) ਅੂੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ-ਘਟਾ ਤਵਆਪਕ ਪਰਮ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨ-

ਸਰ ਪ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਨੇ ਇਸ ੇਆਤਤਮਕ ਤੁੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ।  

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਧ:  

 ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਬਹਤੁ ਗ ੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਧ 

ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਬਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਤੇ ਤਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੂੰਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਇਕ ਕਲਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਤਬਜਲੀ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ 

ਸਥ ਲ ਖੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੂੰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣ ਲੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛੁਹ 

ਨਾਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਜੜ੍ਹ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜ ਤਗਆਨ ਇੂੰਦਰੇ ਤੇ ਪੂੰਜ ਕਰਮ 

ਇੂੰਦਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਨਭਾਉਦਂ ੇਹਨ। ਤਜਉ ਂਹੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤਵਚੋਂ ਤਨਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੁੱ ਖੀ 



ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਮੁਰਦਾ ਐਲਾਤਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤਵਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਜੋ 

ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਤਜੂੰਦਗੀ ਤਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਹੈ: 

  ਸਭ ਮਤਹ ਜੋਤਤ ਜੋਤਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਤਤਸ ਦੈ ਚਾਨਤਣ ਸਭ ਮਤਹ ਚਾਨਣ ੁਹੋਇ ॥  

  ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਤ ਪਰਗਟ ੁਹੋਇ ॥ (ਪੂੰਨਾ 13) 

 ਤਜਵੇਂ ਤਬਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ, ਤਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰੂੰਟ ਹੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਸ਼ਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮ ਲ ਤੁੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਤ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵਚ ਹਰ 

ਇਕ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ੇਆਤਮ ਤੁੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਜੀਵ ਨ ੂੰ  

ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੂੰਜੋਤੜ੍ਆ ਤਗਆ ਹੈ- ‘ਸਾਕਤ ਤਨਰਗੁਤਣਆਤਰਆ ਆਪਣਾ ਮ ਲੁ ਪਛਾਣ ੁ॥’(63) ਪਰ ਮਨੁੁੱ ਖ 

ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਤਰਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮ ਲ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੁੱਥ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ 

ਪਰਥਾਇਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਤਕਹਾ ਤਗਆ ਹੈ- ‘ਆਤਮੁ ਨ ਚੀਨੈ ਭਰਮੈ ਤਵਤਚ ਸ ਤਾ ॥‘  (362) ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ 

ਗੁਰ  ਦੀ ਤਸੁੱਤਖਆ ਦਆੁਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਤਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮ ਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: 

  ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਤ ਘਤਟ ਚਾਨਣ ੁਹੋਇ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥ (ਪੂੰਨਾ 364)  

 ‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲੁ ਪਛਾਣ’ੁਗੁਰ ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਤਵਚ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ 

ਤਗਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਂਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਮਨ ਕੀ ਹੈ 

ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹੈ?  

ਮਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ:  

 ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁੱਤਸਆ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਤਜੁੱਤਣ 

ਨਾਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਸਾਰੇ ਤਵਸ਼ਵ ਦਾ ਜੇਤ  ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਅਲੌਤਕਕ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਮੂੰਤਨਆਂ ਤਗਆ ਹੈ। “ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੁੱ ਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਤਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨ ਹੈ।” 

ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੂੰਤਰ-ਸੂੰਬੂੰਧ ਨ ੂੰ  ਇਉ ਂਦਰਸਾਇਆ ਹੈ- “ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਸਰਾ (ਹੁੱਦ) 

ਸ ਖਮਤਾ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵਚ, ਮਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਇਕੋ ਲੜ੍ੀ ਦੇ ਦੋ ਤਸਰੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੂੰਜਾਂ ਤੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 

ਉਪਤਜਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਤਵਚ ਮਨ ਭੀ ਜੋਤਤ ਰ ਪ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ- ‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ 

ਮ ਲ ਪਛਾਣ’ੁਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਤਸਰਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾ ਤਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਉ ਂਸਮਝੋ ਤਕ ਤਜੁੱਥੇ 

ਸਰੀਰ ਮੁਕਦਾ ਹੈ ਉੁੱਥੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਜੁੱਥੋਂ ਮਨ ਮੁੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉੁੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਤਵਚਕਾਰ ਤਵੁੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾੜ੍ੇ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਭੂੰਨ ਤਭੂੰਨ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਇਹ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਇਕੋ ਸੂੰਗਲੀ ਤਵਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਵਚ ਿਰਕ ਤਕਸਮ ਦਾ ਨਹੀ,ਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਤ-ਭੇਦ ਨਹੀ,ਂ 

ਸਿਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਕਾਲੇ ਤਚੁੱਟੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ-ਚਾਨਣ ਦਾ ਤਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਲਾ-ਤਚੁੱਟਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ-

ਚਾਨਣ ਦੋ ਤਸਤਰਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਂਹਨ, ਤਵਚਕਾਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਚੁੱਟੀ। ਚੁੁੱਪ-ਚਪ ਤੇ ਤੇ ਬੇ-



ਮਲ ਮੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਤਚੁੱਟਾ ਤੇ ਤਚਟਾ ਕਾਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਤਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥ ੇ

ਭੇਦ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀ ਂਭੀ। ਇਹ ਦੋ ਭੀ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਭੀ। ਇਸ ਭੇਦ ਤਵਚ ਅਭੇਦ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਅਭੇਦ ਤਵਚ ਭੇਦ 

ਭੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਤਵਚ ਦਵੈਤ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵੈਤ ਤਵਚ ਏਕਤਾ ਭੀ। ਅਸੀ ਂਕਤਹ ਨਹੀ ਂਸਕਦੇ ਤਕ ਤਚੁੱਟਾ ਤਕੁੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰ  

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕੁੱਥ ੇਖਤਮ, ਪਰ ਿੇਰ ਭੀ ਤਚੁੱਟਾ, ਤਚੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਤਚੁੱਟੇ ਦੀ 

ਏਕਤਾ (ਅਭੇਦਤਾ) ਭੀ ਹੈ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਸਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਵਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੈ।”  

 ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ:  

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਵਚ 

ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ:    

  -ਬਰਹਮ ਮਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਮਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥ ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥ (ਪੂੰਨਾ 287) 

  -ਆਤਮ ਮਤਹ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਤਹ ਆਤਮੁ ਚੀਨਤਸ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ॥ (ਪੂੰਨਾ 1153) 

 ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗੋਤਬੂੰਦ ਤਸੂੰਘ ਜੀ ਨੇ‘ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ॥ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ॥’ ਅਤੇ ‘ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਦਈੁ 

ਏਕ ਹੈ, ਤਬਬ ਤਬਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ॥’ਆਖ ਕ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਕਰ ਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਦਰੜ੍ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਤਬਤ ਤਵਚ ਤਵਸਥਾਰ 

ਸਤਹਤ ਤਬਆਤਨਆਂ ਹੈ: 

 ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨ ਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੇ,  

 ਤਨਆਰੇ ਤਨਆਰੇ ਹਇੁ ਕੈ ਿੈਤਰ ਆਗ ਮੈ ਤਮਲਾਤਹਗੇ॥ 

  ਜੈਸੇ ਏਕ ਧ ਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧ ਰ ਿਰੁਤ ਹੈ, ਧ ਰ ਕੇ ਕਨ ਕਾ ਿੇਰ ਧ ਰ ਹੀ ਸਮਾਤਹਗੇ॥ 

 ਜੈਸੇ ਏਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੂੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੇ ਤਰੂੰਗ ਸਬੈ ਪਾਨ ਹੀ ਕਹਾਤਹਗੇ॥ 

 ਤੈਸੇ ਤਬਤਸਿ੍ਵ ਰ ਪ ਤੇ ਅਭ ਤ ਭ ਤ ਪਰਗਟ ਹੋਇ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਸਬੈ ਤਾਹੀ ਮੈ ਸਮਾਤਹਗੇ॥ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਤਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸੁੱਧ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਵਚ ਇਕਰ ਪਤਾ 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਤਵਚ ਅੂੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਗ ਤੇ ਚੂੰਤਗਆੜ੍ੀ, ਧ ੜ੍ ਤੇ ਧ ੜ੍ ਦਾ ਤਕਣਕਾ, 

ਜਲ ਤੇ ਜਲ ਤਰੂੰਗ, ਆਤਦ ਤਵਚ ਜੋ ਅੂੰਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅੂੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਵਚ ਮੂੰਤਨਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਤਹਰ ਅਤੇ ਸ ਰਜ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਕਰਣ ਤਵਚ ਜੋ ਅੂੰਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 

ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਵਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਕ ਲਤਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਾਹ 

ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤਜਸਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀ ਂਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਵਚਾਰ ਕੀਤਤਆਂ ਸੋਝੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ਂਤਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਜਵੇਂ ਹਣੁ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 



ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। “ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਤਵਚ ਤਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਤਤਵਕ ਅੂੰਤਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਜੋ ਭੇਦ 

ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਤਸੁੱਟਾ ਹੈ। ਸਤਤ ਤਨਤ, ਸ਼ੁਧ-ਬੁੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਸਰ ਪ ਆਤਮਾ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਿਲਸਰ ਪ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਭੁਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਵ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮ ਲ 

ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਭੁੁੱਲਤਦਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਰ ਪਾਤਮਕ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਪਤਰਵਾਰ ਦਾ ਅੂੰਗ ਮੂੰਨਣ ਲਗ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” “ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਭੂੰਨ ਨਹੀ,ਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤਵਚ ਆਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤਭੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਤਵਕ ਮਾਰਗ ਨ ੂੰ  ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਤਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਧ ਬੁੁੱਧ ਚੈਤੂੰਨਯ ਨਹੀ ਂਰਤਹ ਜਾਂਦਾ।” ਗੁਰ  

ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਦਆਂ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਰ ਪ 

ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਊਣੀ ਅਤੇ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਤੁੱਤਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਵਚ 

ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਤੁੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:  

  ਤ  ਪ ਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੋਛੇ ਤ  ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ॥ (ਪੂੰਨਾ 597) 

 ਪਰ ਇਕ ਗੁੱਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ ਤਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਵੁੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨ ੂੰ  ਗਵਾ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਵਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕਉਤਂਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਅੂੰਸ਼ ਵੂੰਸ਼ ਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੁੱਥ ੇ

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੁੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੀ 

ਵੁੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈਂ ਨ ੂੰ  ਦੁੱਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਹਉਮੈਂ ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਤਨਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਰ ਪ ਦਾ ਤਵਕਾਰੀ ਰ ਪ ਹੀ ਮੂੰਤਨਆਂ ਤਗਆ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 

ਕਾਰਨ ਮਨੁੁੱ ਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮ-ਸੁੱਤਾ ਤੋਂ ਵੁੱਖਰਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਤਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹ ੇ

ਮਨੁੁੱ ਖਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰੁਮਾਣ ਹੈ: 

  ਇਤਕ ਮ ਲੁ ਨ ਬੁਝਤਨਿ੍ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦ ੇ॥ (ਪੂੰਨਾ 468)  

 ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਅੂੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ  ਤਵੁੱਛੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਹ ਦਬੁਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਵਚ ਲੀਨ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦੀ, 

ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਚੁੱਲਦੀ ਰਤਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਅੂੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਅਤਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਆਪਣੇ ਮ ਲ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ  ਤਨੁੱ ਖੜ੍ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ 

ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਮਲਾਪ ਤਵਚ ਹੀ ਸਿਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਮਨ ਖੋਜੀ 

ਪਰਤਵਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸੁੱਚ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਤਵਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੂੰਘਾ ਤਦੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੱਥ-ਪੁੱਲੇ ਨਹੀ ਂਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ

ਤਵਅਕਤੀ ਨਾਸਤਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ੍ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਮਨੁੁੱ ਖ ਜਾਣੇ ਤਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?  ਉਸਦਾ 

ਮ ਲ ਕੀ ਹੈ?  ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਕੁੱਥੇ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜੀਵ ਨ ੂੰ  ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਤੁਬਧਾ ਤਵਚ 

ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉੁੱਤਰ ਲੁੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਸਤਾ ਤਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਇਸ 

ਸਤਥਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ:  



 ਕੋ ਕਹਤ ੋਸਭ ਬਾਹਤਰ ਬਾਹਤਰ ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ॥  

 ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਤਚਹਨੁ ਨਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਤਨ ਸਾਤਤ ਬੁਝਹੀਅਉ ॥  

 ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥ (ਪੂੰਨਾ 700) 

ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਈੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤਵਚ 

ਵੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੂੰਗ ਨਹੀ ਂਤਦੁੱਸਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। ਹੇ ਸੁਗਾਗਣੋ! ਤੁਸੀ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਸੁੱਚੀ ਗੁੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈਹੇ ਲੋਕੋ! ਸੁਣੋ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਤਰਆਂ ਤਵਚ ਤਨਵਾਸ 

ਰੁੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਵੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  

ਸਾਧਨ:  

 ਗੁਰਮਤਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨਸਤਚਤ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਤ ‘ਸਰਬ-ਜੋਤਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ’’  

ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ।ਂ ਜੂੰਗਲਾਂ ਤਵਚ ਭਟਕਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ 

ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂੰਦਰਾਂ ਤਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਸਾਧਣੇ, ਹਠ-ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ, ਜਲ-ਧਾਰੇ 

ਕਰਨੇ, ਧ ਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਰਸਮੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਆਤਦ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਤਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤਹਰਨ ਕਸਤ ਰੀ ਦੀ ਸੁਗੂੰਧੀ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਤਵਚ ਚਾਰ-ਚਿੁੇਰੇ ਭਟਕਦਾ 

ਤਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਲੁੱਗਦੀ ਤਕ ਸੁਗੂੰਧੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਸਤ ਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ੇ

ਤਰਹਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੋਤਤ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਪਛਾਨਣ ਕਰ ਕ ੇਭਟਕਦਾ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹ ੇਜੀਵ ਨ ੂੰ  ਸਰੀ 

ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਚਤਾਵਨੀ ਤਦੁੱਤੀ ਹੈ: 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥  

ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੂੰਤਗ ਸਮਾਈ ॥  

ਪੁਹਪ ਮਤਧ ਤਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਤਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ॥  

ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਤਰ ਬਸੇ ਤਨਰੂੰਤਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹ ੁਭਾਈ ॥ (ਪੂੰਨਾ 684) 

 ਧਾਰਤਮਕ ਤੁੱਤ ਵੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤਦਤਬਅਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 

ਤਵਅਕਤੀ ਤਵਚ ਛੁਪੇ ਇਸ ਦੈਵੀ-ਪਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਕ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਤਵਚ ਗੁਰ  ਸਹਾਇਕ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਉੁੱਤਰ ਦੇ ਤਦੁੱਤਾ ਹੈ-‘ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪ 

ਹੈ’। ਗੁਰ  ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਤਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਕ ਇਹ ਜੋਤਤ 

ਸਰ ਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਰ ਬਾਹਰ ਢ ੂੰਢਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਰਤਹ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਆਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਤਦੂੰਤਦਆਂ ਆਤਖਆ ਤਕ ਦ ਈ ਤੋਂ ਅੁੱਗ ੇਲੂੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋ 

ਤਕਉਤਂਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਵਾਤਕਫ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ 



ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਰ ਪੀ ਦ ਈ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦੀ ਕੂੰਧ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਤੇ 

ਜਾਤਣਆ ਤਕ ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਕੀ ਨਹੀ ਂਨ ਰੀ ਹਾਂ’। ਬੇਖ਼ਦੁੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬ ੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ 

ਤਨਬੜ੍ੀ। ਤਕਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਤਖਆ ਹੈ- ‘ਖ਼ਦੁ ਸਨਾਸੀ ਖ਼ਦੁਾ ਸਨਾਸੀ ਹੈ।’ 

‘ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਛਾਣੁ’ਕੇ ਮ ਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੀ ਅਿਸਥਾ:  

  ਜਦੋਂ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰ-ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਬਰਹਮੁ ਦੀਸ ੈ

ਬਰਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ (846) ਦੀ ਤਵਸਮਾਦੀ ਹਾਲਤ ਤਵਆਪਦੀ ਹੈ। ‘ਏਕ ਨ ਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ 

ਉਪਤਜਆ’(1349) ਦਾ ਤਗਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ‘ਹਤਰ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਤਲ ਹੈ’ 

(441), ‘ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਤਤ ਤੁਮਾਰੀ’(596) ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵ-ਜੂੰਤ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਪਰਾਣੀ-ਮਾਤਰ 

ਤਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਨ ਰਾਨੀ ਜੋਤਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਹ ਉੁੱਠਦਾ ਹੈ: ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ 

ਤੋਹੀ ਅੂੰਤਰ ੁਕੈਸਾ ॥ ਕਨਕ ਕਤਟਕ ਜਲ ਤਰੂੰਗ ਜੈਸਾ॥ (ਪੂੰਨਾ 93) ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਤਮੁੱਤਰ 

ਜਾਪਣ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ: 

 ਨਾ ਕ ੋਮੇਰਾ ਦਸੁਮਨੁ ਰਤਹਆ ਨਾ ਹਮ ਤਕਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ॥ 

  ਬਰਹਮੁ ਪਸਾਰ ੁਪਸਾਤਰਓ ਭੀਤਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 

 ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ॥  

 ਦ ਤਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਤਬਰਹਾ ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਰਾਜਨ॥ (ਪੂੰਨਾ 671) 

 ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ‘ਤਾਤ ਪਰਾਈ’ ਦਾ ਭੇਦ ਤਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਹਰਖ-ਸੋਗ, ਦੁੁੱਖ-ਸੁੁੱਖ, ਆਸਾ-ਤਨਰਾਸਾ, ਆਪਣੇ-ਤਬਗਾਨੇ ਦਾ ਭੇਦ, ਆਤਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਪਰਮ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਚਖੂੰਡ 

ਦਾ ਤਨਵਾਸ ਹੈ। 

  ਪਾਠਕ ਜਨੋ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੁੱ ਖੀ 

ਜੀਵਨ ਤਮਤਲਆ ਹੈ। ਸਤਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  “ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਚ ਦੇ ਤਦੁੱਤਾ ਹੈ। 

ਹਣੁ ਕੇਵਲ ਲੋੜ੍ ਹੈ- ‘ਮੈਂ’ ਦੇ ‘ਜੋਤਤ ਸਰ ਪ’ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਦੀ; 

ਦ ਤਜਆਂ ਤਵਚ ਵੀ ਉਸੇ ਜੋਤਤ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ, ਅਤਜਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀ ਂ

ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੁੱਖਾਂਗੇ- “ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਪਤਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਗਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ; ਜ ੋ

ਤਨਰਭੈਤਾ, ਤਨਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਤਮਠਾਸ, ਤਖਮਾ,  ਆਤਦ ਸਮ ਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੂੰਦਰ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤਵਦਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੂੰ ਦ ਸਰ ਪ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦ ਤਜਆਂ ਤਵਚ ਵੀ 

ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਦਾ 

ਤਦਲ ਦਖੁਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦਆੁਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਸਤਥਤੀ ਤਵਚ ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ 



ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੱਤਪਰ ਰਤਹਣਾ ਹੈ।” ਆਓ! ਆਪਾਂ ਗੁਰ-ਫ਼ਰੁਮਾਣ- “ਮਨ ਤ ੂੰ ਜੋਤਤ ਸਰ ਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮ ਲ 

ਪਛਾਣ॥ੁ” ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਤਲਖਣ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੁੱਖੀਏ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦ ਤਜਆਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਲੇਬਲਾਂ (ਜਾਤੀ, ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਤਲੂੰਗ, ਧਰਮ, ਪਦਵੀ, ਆਤਦ) ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਉੁੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ 

ਮਨੁੁੱ ਖਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਤਵਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦ ਜੇ ਪਰਤੀ ਨਿਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।  
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