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version is being sent to you for uploading by 
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( kitab dost, book friends ). 

This pre publication version is sent for 
review by visitors of ur website to have their 
views before its publication. 

Moreover any one interested for its 
publication is welcome and may please 
contact us. 

esaakhi@gmail.com 
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 :يدن جي اهميت و

 ڇو؟_ڪئلهه، اڄ ۽ سڀئڻي 

جنگ نامه  پراڻ، شاستر، ُاپنيشد، ويد، هندستان جي جُھوني ادب

۾ ٹٻي هئڻ سان ان جي الفاني حسن ۽ ڏاهپ مان  )رامائڻ  مهاڀارت،(
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ان ذريعي بن ۾ رهندڙ .عجيب لذت آفرين مشاهدي جو تجربو ٿئي ٿو

ڻن انسانن جي شاعرن، ڏاهپ سان ٹمٹار رشين ۽ نكتي سنج سيا

انهن _ هي ُاهي عظيم انسان هئا .جو گھرو احساس ٿئي ٿو ‘ قربت’

جن  قديم _نام رهجي ويا_ ۾ اكثر پنهنجي خواهش ۽ مرضي سان  اَ 

۾ گھري ‘ اندر’هندستان اندر كڎهن ٻاراڻي طريقي سان، كڎهن 

فكري جھاتي پائڻ سان، كڎهن جھرڻي جھڑي ولولي ۽ جوش سان 

جي رچنا جي معنٰي جي تالش ۾ ڏينهن رات ‘ دوجو’آتمك سچاين  ۽ 

ان تالش جو .هك كري زندگي نڇاور كندي به كين هٻكيا هئا

تجربو هر باشعور جي ذهن کي جال بخشيندڙ آهي ڇو جو هندو 

‘ مايو’سنسكر تي نه صرف منفرد آ بلكه ان اندر گھڻو كجھه املهه 

رهيو  موجود آهي جيكو انسان ذات ال هر يگ ۾ الڀدائك ٿيندو

 .درياهه جي وهك جيان ايندڙ يگن ۾ به جاري رهندو.آهي 

ان ادب اندر ُاهي انساني آدرش موجود آهن جن گذريل ساڍن 

ٹن هزار سالن کان هن قوم جي ذهني تربيت كري ان کي فعال ۽ 

جيستائين اسين ان كلپنائي ادب جي گھرائي ۾ .سرگرم رکيو آهي 

بي بها هيرن، موتين، ياقوتن وڃي انهن اندر سوچ، ساڃهه، ڏاهپ جي 

کي كين پرکينداسون تيستائين ان ديس جي ذهن ۽ روحانيت ۽ 

 .فعاليت کي سمجھڻ ۾ سڦل ٿي كونه سگھنداسون 

هي اهو سدا ٻهڳڻو ۽ جركندڙ ۽ زندهه ادب آ جنهن اندر 

ٹرگونا ميٹري، گرامر، لسانيات، رنگين الف ليلوي داستان، جانورن، 

سان سينگاريل كٿائون، شطرنج ،  پکين جون ڏاهپ جي موتين

روحاني ۽ مادي فكر جا سدا وهندڙ جھرڻا پئي وهيا جن صدين کان 
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دنيا جي بهترين ذهنن شوپنهاور، هر ڊر ، گوئٹي ،ُبكاشو ،لن 

يوتانگ ،ميكس ملر ،سر ايڈون ارنولڈ،امرسن، ايسپ وغيره کي 

 .پئي متاثر كيو هو 

ي ڌرتي دنيا ۾ اڄوكي ماديت پرست دور ۾ به هند ج

 . جي ٻاڻي جي نشي ۾ سڀ کان وڌيك سرشار نظر اچي ٿي ‘ ايشور’

نائون پڑهڻ بعد وڌيك پختو ٿيو ارٿاهو تاثر رگ ويد جي پر

‘ لگن جي اگن’ ويندي اپنشدي ۽ ٻوڌي زمانن تائين، _ وڃي ٿو 

آتما ۽ ’ويدن جي مطالعي مان .ڀڑكندي ڏيکارجندي رهي ٿي 

ك ۽ ڌرمي جذبي سان امرتا جي ڇنڈڇاڻ ۽ ڳولها، اڻ ٿ‘پرماتما

هڑي پرٻلتا صرف ڳولها جي ا! ۽ اڄ به جاري آ _ماڻيندي رهي آهي 

 .يهوديت ۾ نظر آيم

 ويد،سام ويد،رگ (هند جي ڌرتي تي رچيل چئن ويدن 

فكر جي ُاتمتا،  مان رگ ويد پنهنجي پراچينتا، )يجرويد ،اٿرويد

شاعري جي گھرائي گيرائي ۽ سونهن، ڏاهپ ڀري مواد جي 

، ُاتم ۽ آريائي انسان جو  وناگونيت جي لحاظ کان وڌيك محترمگ

روماني گيان جا ’ان ويد جو مفهوم آ .پهريون شبد ليکيو وڃي ٿو 

 ! اشلوكن تي مشتمل آهن  1028جيكي ڏهن جلدن ۾ ‘گيت

ڊاكٹر راڌاكرشن، ميكس ملر۽ داس گپتا مطابق ان جي 

ر ورهيه اڳ ٿي رچنا ٻين ٹن ويدن سميت اڄ کان اٹكل ساڍا ٹي هزا

م ۾  ۽ جيكوبي .سال ق 6000پرلو كمانيه تلك مطابق .  هئي

(Jacobi)   انهن ويدن اندر قديم دور جي كيترن .م ۾ . ق 4500چواڻي
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ئي نام ۽ َانام مهان ڏاهن رشين منين جي عرق ريزي سمنڈ جيان 

ڇلكندي ڏيکارجي؛ ٿي پر كٹر پنٿي سوچ مطابق اهي آكاش 

ان اندر ايشور جي روپ ۽ سروپ ،نرگن .هيون ) revelations( واڻيون 

وهنوارن ۽ هنن جي امر _ ڌڄا، ديوتائن ۽ ديوين جي كاريه سرگن

سندرتا، مهانتا، سنسار ۽ سرشٹي جي ويدانتي ويچار ،ان جي وجودي 

جنك وادوواد وغيره پرتاثير پيرائي ۾ ورنن ٿيل _ حيثيت تي کوجنا

_ يکيو وڃي ٿو هندو فطري طور هك ويدانتي اكائي ل.آهي 

ويدانتي يا صوفي مت جو مقصد آتما جي پرتما سا ميالپ جي راهه ۽ 

منهنجي خيال ۾ ويدڪ فلسفي جو تت . روئي جو تعين كرڻ آهي 

انهن شلوكن اندر ڌرمي جذبو، سامهون ڦهليل وسيع . به اهو آهي 

سنسار ۽ سرشتي ڏسي آتما جي حيرت جو اظهار، شعوري کوج ۽ 

خاص . ورنن جا بجا پکڑيل نظر اچي ٿو تشكيك جو غير مبهم

جي رچنا جي ڏس ‘ پرجا پتي’جي مهما، سڄ ڌڄ ۽ ويرتا، ‘ اِندر’طور 

۾ اڌڀت شكتي، ورن ديوتا جي ٿڌاڻ بخشيندڙ چمك، يا سپرش 

جنهن کي سرشٹي سان ڀيٹيو ويو آهي، جي واکاڻ ، يا رات، جيكا 

‘ ُاوشا’ پرڀات جي ڀيڻ كوٺي ويئي آ ، بابت من موهيندڙ چتر يا

يعني پرڀات جي دلكش شاعراڻا پيرائي ۾ چتر كاري وغيره انهن 

نائن ۾ پڑهي ان دور جي انساني تصوراتي اڏام ۽ ارٿاستتين، پر

۽ يقيني _ڏاهپ ۽ شرڌا تي ڄڻ وشواس پختو ٿيندو نظر اچي ٿو 

ڀاسي ٿو ته ماضي جي ان ڌرمي ورثي جي صورت ۾ مليل ادب ۾ 

جي ٻئي كنهن ورثي ۾ شايد ئي ملي  ايڎي مڻيا  مهانتاآ جيكا دنيا

 .سگھي 
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کي هندومت ۽ سوامي )يجر ويد،سام ويد۽ اٿرويد( انهن ويدن

طور مڃيو وڃي ٿو )  revelations(ديانند سرسوتي مطابق آكاش واڻين 

سان نسبت ڏني وئي آهي جيكي ) shruti( انكري کين شروتي 

ي ويد اهي سڀئ.پراڻي يگ جي رشين منين مٿان نازل ٿيون هيون 

پهرين ڀاڳ کي سمهيتا چئجي ٿو .ٻن حصن ۾ تقسيم كيا ويا آهن 

جنهن ۾ اصلي مواد يعني منتر ،ُاستتيون ۽ پراٿنائون شامل آهن ۽ 

ٻئي ڀاڳ کي برهم شاستر كوٺيو وڃي ٿو جنهن اندر سوتر شاستر 

اهو ٻيو ڀاڱ اصل مواد تي ٹيكا،تبصري تشريح .ُاپنيشد اچيو وڃن ٿا

ت رکي ٿو جنهن كري اهو شروتي يعني جي حثي سمجھاڻييا 

 (آكاش واڻي جي زمري ۾ كون ٿو اچي ۽ انهن کي سمرتي  

smiriti(  هندو ڌرمي شبد ۾ ويدن جي انهن ٻنهي حصن .چيو وڃي ٿو

جيئن ته ويدن جو گيان ڏکيو پرا .کي كرم كانڈ به سڎيو ويندو آهي 

سراسر مبهم ۽ باطني ساڃهه سان پر آهي انكري مٿي ڄاڻايل 

سمرتين جي ضرورت محسوس كئي وئي هئي پر اهي سڀئي علمي 

ڀنڈار هندومت ۾ مقدس ۽ پوتر ڄاتا وڃن ٿا ۽ انهن جو وڏي واكي 

آالپ يا ڌيان ذريعي سمرڻ انسان جي جنم جنمانتر جي چكر کان 

 !ال الزمي ليکيو وڃي ٿو)نجات(موكش

ويدڪ ڌرم ۽ ويدن جي گيان حاصل كرڻ ال انهن اندر 

وتائن جي اهميت سندن سڀا ۽ وصفن جو علم سڀ کان موجود دي

اهي ديوتائون بعد ۾ پراڻن يا ٻن عظيم جنگ .اهم ليکيو وڃي ٿو

ذريعي شامل كيل هندو انيك واد  )مهاڀارت ۽ رامائڻ( نامن

(polytheism)  واري ديوتائي لمبي قطار جي ڀيٹ ۾ نه صرف مختصر

گھڻو مختلف هئا بلكه پنهنجي كارج ۽ كاريه وهنوار ۾ به 



20 

 

ويدڪ ڌرم ۾  ٹي ديوتائون ان دور جي  ٹمورتي سڀ کان وڌيك .هئا

اگني ديوتا جوسموري !اگني اندر ۽ وايو سوريه.ُاتم مهاٻلي ۽ اهم هئا

تي ڌاكو ۽ راڄ هو ،اندر ۽ كنهن حد تائين )مرتيو لوڪ (ڌرتي 

جا ديوتا ۽ مالك هئا ۽ سوريه ديوتا )پرلوڪ (وايو ديوتاآكاش منڈل 

ن گھڻو اتاهين خال اندر ديو لوڪ يا برهم لوڪ جو مهراج ۽ ان کا

اٺين صدي ق م (باقي ديوتا ۽ ديويون .حاكم كري پوڄيو ويندو هو

انهن ٹنهي مهان ديوتائن جا روپ ) ۾ موجود يسكا نالي رشي مطابق 

۾ )  region( سروپ سمجھي پوڄيا ويندا هئا ۽ انهن ٹنهي لوكن

جي پنهنجي مهان ديوتائن ذريعي موجود اهي باقي ديوتائون پنهن

انهن۾ چند من موهن، سندر ۽ ٻلوان نان هن . سڃاتا ويندا هئا

 ،ُاوشا، پشن، سوم، ماُروت،ويشنوورن، سويتر، َاشونيِ : پركار آهن

اڳتي هلي ويدن ان تي به روشني وڌي هئي ته هر لوڪ ۾ . وغيرهه

 33بق كل ۽ ان نكتي مطا.يارنهن ديوتائن جي مڃتا ۽ اثر هوندو هو

۽ پراڻن جي يگ ۾ انهن جو تعداد وڌي .ديوتائون ۽ ديويون هيون 

اهو ئي كارڻ آ ته ويدڪ دور جي !كري ٹيٹيهه كروڙ ٿيو هو 

ديوتائن کي ڌرمي ڌارا ،يا فلسفيانا سوچ جي انيك واد ۽ ايك واد 

جي خانن ۾ ورهائي كين سگھجي ٿو جيكاسوچ گھڻو بعد ۾ پيدا 

جي زماني ۾ شروعاتي دور ۾ ويدن کي غالبن اپنيشدن . ٿي هئي

ان مان لڳي ٿو ته .يعني ٹي عددي به ليکيو ويندو هو (Trayi)ترايي 

 ،،يجر ويدرگ ويد.وقت جي هك موڙ تي صرف ٹي ويد موجود هئا

اٿرويد ان پوتر ڌرمي ٹمورتي ۾ گھڻو بعد ۾ شامل كيو  سام ويد ،

 !ويو هو 
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. ي وئي آهيترايي شبد جي تشريح هك ٻئي انداز ۾ به كئ

يعني )Jnana(نرواڻ يا موكش جا ٹي دڳ ڏسيا ويا آهن، انهن ۾  جننانا

جي ) Action(جو دڳ ۽ ٹيون كرم )devotion(گيان جو رستو،  ڀڳتي 

يجرويد کي كرم ۽ سام ويد کي  رگ ويد کي گيان سان،.واٽ 

 .ڀڳتي جي رستن سان سلهاڙيو ويو هو 

روڙڻ ۽ پرجھڻ ثقافت ۽ ڏاهپ کي سمجھڻ پ ،تاني فكرهندس

خاص طور رگ ويد جو ڳوڙهو مطالعو  ال ويدن اپنيشدن،گيتا،

ان ويد اندر انيك ديوتائن جي موجودگي جي باوجود .دركار آهي 

 حقيقت كل هك آهي جنهن کي ڏاهن انيك ناال ڏنا”ڄاڻايو ويو آ ته 

ي وغيره جي نالن سان ڄاتو وڃي هن کي اندر، مترا، ورن، اگن.آهن 

ڏاهايم .رڙ كائناتي پکيئڑو وغيره به ان ۾ شامل آهن ،ديويا، گٿو

 . “ديوتا ۽ متري ِشَون جو نان به کڻن ٿا

ٺوس وستو کان  ،اتل کان اڻ ڄاتلته ڄ يان مان ظاهر آه

تجريدي شي ڏانهن ئي ويدن، خاص طور رگ ويد جي واٽ وٺي 

کتل  هندستاني فكر اندر ان جون پاڙون تمام گھريون.وڃي ٿي 

ني جي مشهور ڏاهي ۽ ودوان ميكس ملر سچ چيو آهي جرم .آهن

انسان جي چڱي پروڙ ۽ شناس حاصل كرڻ ال ويد جھڑي املهه ”ته 

جا ناال ) رشين(رگ ويد ۾ جن مشهور ڏاهن “ .وستو ٻي كا كانهي

 نارد، وشيشٹ، ماركنديه، وشوامتر، ميتري،ورتل آهن انهن ۾ 

ڻايون ويون آهن جن ۾ ۽ هنن سان گڎ ڏاهيون عورتون به ڄا گرستمد

 .خاص اهميت رکن ٿيون  لوپامدر مسوريه، اپاال، جوهو، يامي،گھشا،
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اگر ويد شروتي آهن تڎهن به دانائي ۽ ڏاهپ جو انمول خزانو 

 .ن جو اتم ليکجي سگھجن ٿاآهن ،جيكڎهن سمرتي آهن تڎهن به گيا

شبد مان )rik(رگ ويد جنهن ال چيو وڃي ٿو ته اهو نان رڪ

شعر ۽  10589ان ويد اندر .يو آ جنهن جو مطلب منتر آهي كڍيو و

ان اندر .اشلوڪ آهن جيكي ڏهن منڈلن كتابن ۾ ورهايل آهن 1028

خوبصورت شعرن ۾ الفاني پراٿنائون رچيون ويون آهن جيكي 

تخليق جي عمل، پرش جي مهما، كرياكرم جي اپٹار وڇڑي ويل 

چيون آهن جيكي  آتمائن جي استتي، كجھه اتم ديوتائن جي شان ۾

پنهنجي سندرتا ۽ اتمتا فكر جي گھرائي سبب پڑهڻ سان تعلق رکن 

 .ٿيون 

ان کان عالوهه ياما ۽ يامي ۽ پرُوروا ۽ اروشي وچ ۾ 

 .خوبصورت، تز ۽ سياڻپ ڀريل مكالما به پنهنجو مٹ پاڻ آهن 

۽ ‘ اتم سکيا’، ‘انساني آدرش’ويد خاص طور رگ ويد اندر           

جو وستار سان ورنن ۽ ان کي جيون جوتي بڻائڻ تي ‘ نآفاقي قدر’

زور ڏاڍ وڻندڙ ۽ پرتاثر آهي ۽ انهن ۾ سمايل نكتا وقت جي 

ٻوساٹنيدڙ دز کان آزاد ۽ مكان جي قيد کان آجا ۽ سموري انسان 

 !ذات سان الڳو ٿين ٿا

يجر ويد اندر منترن جي روپ کي شاعري جو سندر لباس 

ك ۾ ترنم ۽ غنائيت آهي ۽ ان جو ان جي شعري بيه.اوڍايو ويو آ

نائن ۽ استتين تان ورتو ويو آهي،باقي ارٿاكثر مواد رگ ويد جي پر

يجر جو لفظي مفهوم َٻلِي يا قرباني .بچيل حصو نثر ۾ ورنن ٿيل آ
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ان جا اشلوڪ اكثر يگين ،ٻلين ۽جادوئي آالپن سان الڳاپيل .آهي 

واڳيل نه  آهن ،يجرويد انساني ڇوٹكاري، كرم واري فلسفي سان

 .آهي 

اهو سڄو ويد سنگيت ۽ .آهي ‘ آالپڻ’ يا‘ ُسر’سام جو مطلب 

ان جا .راڳ جي روپ ۾ رچيل آ ،۽ شاعري جو حسن الفاني اٿس 

اشلوڪ خاص طور يگيه ياٻلي وقت خاص پروهتن ذريعي اگني كنڈ 

شلوكن کان سوا باقي سمورا رگ ويد  175.جي گرد ڳاتا ويندا آهن 

 .تان ورتل آهن 

ام ويد پنهنجي ضخامت جي لحاظ کان رگ ويد جي اڌ س

 4000منتر آهن جن جو بنياد تقريبا  1875حصي جيترو آهي جنهن اندر 

پراٿنائن ۽ استتين تي ٻڌل آهي جيكي اگني كنڈ ۾ ٻلي جي يجن 

اهو كاريه پروهتن جو هك . دوران وڏي آالپ ۾ ڳايون وينديون آهن

خاص شاخن ۾ ورهايل آهي  اهو ويد تيرهن.خاص طبقو ادا كندو آ 

جئي . 3كٿوما . 2رنايانا . 1 .جن مان فقط هيٺيون ٹي مروج آهن 

ان .پر ان جي جڑت سنگيت ۽ راڳ جي تاڃي پيٹي سان ٿيل آ  .َمنيِ 

۾ موجود پراٿنائون اندر سوم ۽ اگن ديوتا کي مخاطب ٿي كيون 

 ! سام ويد سڀني ويدن جي ڀيٹ ۾ اتم پدوي ماڻي ٿو .ويون آهن 

سڎايندي سام ويد کي به  ‘اوم’تي هلي كرشن پاڻ کي اڳ

 !جو روپ قرار ڏنو آهي  ‘اوم’

 ؛هما ته ڏسو، جهڑي اهم اپنيشد ۾ سام ويد جي مچندو گيا

ڌرتي جو ست جل آهي،جل جو . سڀني موجودات جو ست ڌرتي آهي
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ست وڻ ٻوٹا آهن، وڻن ٻوٹن جو ست منش آهي، منش جو ست شبد 

آهي، رگ ويد جو ست سام ويد آهي ۽ آهي، شبد جو ست رگ ويد 

ان .يعني شبد رگ ويد آ  !سام ويد جو ست پروهت جو آالپ آهي 

 !آهي ‘ پروهت’جي جان سام ويد آ،۽ اوم شبد 

نا ۽ وشواس ،گيان جي رستي کان وڌيك ارٿپوڄاجي راهه پر

 .سڻائي آهي جيكا سام ويد ذريعي اپنائي سگھجي ٿي 

عالوهه اٿرو ويد ۾ جادو  نا کانارٿٻين ويدن جي ڀيٹ ۾ پر

اگني ’ٹوڻن ،ٹوٹكن ۽ كرامتن جو خوب ورنن ٿيل آهي ته جئين 

  اٿرويد ويهي!وقت بدي ۽ برائي جو توڙ كري سگھجي ‘ پجن

کي مخاطب ٿي ‘ اندر ديوتا’ان اندر .كتابن ياكانڈن تي رچيل آهي 

استتيون ۽  750ان سموري ويد اندر .كيل استتيون به موجود آهن 

 .ر آهن شع 6000

سنڌي ٻولي اندر ڌرمي ادب ۾ ويد پركاش هك مثالي 

مان ڀانيان ٿو ته پهريون ڀيرو سڀني .حيثيت ماڻڻ جوڳي رچنا آهي 

 سمجھاڻي۽  ارٿويدن جي اهم اشلوكن کي سنڌي جامو پهرائي 

ٻئي سرل تز ۽ عام فهم  سمجھاڻيترجمو ۽ . سان پيش كيو ويو آ

 .آهن 

ت ۽ ضرورت اڄوكي انهن اشلوكن جي اهميت ۽ افادي

۾ ٹپا سائين آهي )age(نفسانفسي ۽ كٹر پنٿي ڌارائن واري يگ 

پهرين ته اهي اڄ کان ساڍن ٹن هزار ورهين کان به اڳ رچيا ويا هئا .

جي حيثيت ماڻين ٿا،ٻيو )smiriti(۽ سمرتي )shruti(۽ ڌرم اندر شروتي 
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انهن جي رچنا شعري صنف يا قالب ۾ كئي وئي هئي ؛ جئين دنيا 

جنهن . ي ٻين عظيم مذهبن جي مقدس صحيفن جي ٿيل آهي ج

۾ )ادب عاليه(‘ مهان كالسيكي ادب’كري انهن جو ڳاڻاپو دنيا جي 

به كيو وڃي ٿو ۽ دنيا جا ناليوارا ودوان پڻ ان اهم نكتي تي متفق 

آهن ۽ ٹيون سنسار اندر پراچين يگ ۾ تاريخ نويسي جو رواج خاص 

۽ اسان جو ننڍو کنڈ به .هوندو هو طور سائنسي انداز ۾ بلكل كين 

ان اهم علمي گھٹتائي جو شكار هوندو هو، ان كري مذهبي 

اپنيشدن، پراڻن، مهاڀارت ،رامائڻ )ويدن(صحيفن ۽ پوتر گرنٿن 

وغيره جي پرک، پروڙ ۽ کوجنا وسيلي تاريخ داني جو علم وجود ۾ 

آيو؛ ۽ تاريخ کان اڳ واري ان دور جي سلسلي کي موجوده تاريخي 

 .سلسلي سان مالئڻ ،ڳنڍڻ ال اڄ تائين تحقيق ۽ ڇنڈ ڇاڻ جاري 

انهن شلوكن جي اهميت انكري وڌيك محسوس ٿئي ٿي 

ته انهن جي پيڑهه ۾ موجود اخالقياتي نظام ڌرم رنگ عالئقي نسل  

ٻولي کان گھڻو اتاهون ٿي سموري انسان ذات ال هك اهڑو آفاقي 

ري ساري دنيا کي هرقسم پيغام ڏئي ٿو جنهن تي عمل پيرا ٿي ك

ڏڦيڑ ،نفرت ،هنسا ۽ افراتفري کان پاڪ صاف .جي آلودگي ،تناو 

 .رکي سگھجي ٿو 

 

 مهئڳ
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موجوده يگه جو منش هام هڻي ٿو ته َاڄ جي زماني ۾ اِنسان           

جي وسيلي قدرت ) سائنس(هن وگيان! كيڎي نه ترقي كئي آهي 

هر قسم جي سکه ۽  تي قبضو كيو آهي ۽ سکي جيَون گذارڻ ال

سهنج ، عيش ۽ عشرت ، آنند ۽ الهاس جا سڀ وسيال ميسر كيا 

سائنس ذريعي زندگي جون سڀ سهولتون ۽ سکه جا ساڌن . آهن 

ميسر هئڻ جي باوجود به ، ڇا َاڄ جو اِنسان سکي آهي ؟ هي هك 

حقيقت ۾ موجوده يگه جو منش سڀني سکن جي . بنيادي سوال آهي

جيڎانهن نهار تيڎانهن َاسنتوش ۽ . ه دکي آهي ساڌن موجود هوندي ب

َاشانتي ، دکه ۽ درد ، بکه ۽ بيماري ، كلفت ۽ كشمكش ، فتور ۽ 

جيكڎهن سائنس جي هيڎي ترقي هوندي به سنسار . فتنو نظر ايندو 

جا سڀ اِنسان پيٹ ڀري ڀوڄن نه ٿا كري سگھن ، ته پو چئبو ته اها 

َاڄ دنيا ۾ .وئي نقص آهي كٿي نه كٿي كو مڑي. ترقي ناقص آهي 

 .َاڌ کان مٿي انسان بک ، بيماري ۽ بيروزگاري جو شكار  آهن  

 

پر جن کي ڌن ۽ ملكيت آهي ، ! هي ٿيو غريبن جو حال           

. سي سکي آهن ، هرگز نه ، انهن کي ننڈ به پوري نه ٿي ٿئي 

شاهوكار ماڻهو دولت دوران نرم گاديلن وارو بسترو خريد كري 

. سگھي ٿو، پر هو پئسي سان گھري ننڈ خريد نه ٿو كري سگھي 

هُو ڌن ذريعي سٺو ڀوڄن خريد كري سگھي ٿو پر هو ڀوڄن کي 

هُو . هضم كرڻ جي شكتي پئسي سان خريد نه ٿو كري سگھي 

، مان ۽ مرتبو خريد كري سگھي ٿودنيا جي ذريعي عهدو ۽ اقبال ، 

جو غريب ملكن جي  اهو ئي سبب آهي ،! پر آتما جي شانتي نه 

۾ آتم هتيا جا كيس ) يورپ ۽ آمريكا ( ڀيٹ شاهوكار ديش 
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ٻين لفظن ۾ اِئين کڻي چئجي ته شاهوكار پاڻ . زيادهه ٿين ٿا 

 .غريبن کان به وڌيك دکي آهن 

 

           ۽ ) ناانصافي(َاڄ جو اِنسان ، اِنسان سان جيكو َانرٿ ، َانيا

واپاري کاڌي . ۽ پکي به نٿا كن  كري ٿو، سو پسون) ظلم(َاتياچار 

وكيل . جي شين ۾ مالوٽ كري اِنسان جي زندگي زهر بڻائي ٿو 

وويك جي آواز کي دٻائي پنهنجي حرفت ۽ چاالكي سان قانون 

كچي، چورن کي ڇٹائي ، ڀاڳين کي ٻڌائي اِنصاف  ارٿجو الٹو 

ڊاكٹر غريب مريضن کان ڳري في وٺي .جي مٹي پليت كري ٿو

َاڄ جو سياستدان پنهنجي كرسي قائم . چوسي ٿو سندس خون 

رکڻ ال جيئن سانڈو رنگه بدالئيندو آهي ، تيئن سياسي پارٹيون 

۽ ذات جي ) ٻولي(ُهو ووٹن جي اللچ خاطر مذهب ، ڀاشا . بدالئي ٿو 

۽ وير پيدا كري ، کين پاڻ ۾  U)فرق(ونجوڳه Uبنياد تي ماڻهن ۾ 

هو چرچ ڏئي . كري ٿوويڑهائي سماج ۽ ديش کي ٹكر ٹكر 

خساود فرقيوار فساد پيدا كري ٿو ، پو فساد ۾ شكار ٿيل 

جيان كوڙا  UواگھوUهمدردي ڏيکاري ،  UمصنوعيUمظلوم اِنسان سان 

هُو اٻوجھه ۽ اڻ پڑهيل مزدورن کي ڀڑكائي، . ڳوڙها ڳاڙي ٿو 

كامورو . پيدا كري ٿو  Uڏڦيڑ ۽ ڏوالئوUهڑتالون كرائي ديش ۾ 

 . كري ٿو ) غلط استعمال( UدرُاپيوگهUي عهدي جو رشوت وٺي پنهنج

 

جي  UپبلكUجيان “  Uجوء ڍيري گڎهه رکوال”Uپوليس عملدار           

حاكم کي . ڇڎي ڏئي ٿو  U)ڇوٽ(ڇيك Uسنڀال كرڻ بدران گنڈن کي 

هيكر سياسي ستا هٿ اچي ٿي ته پو هُو ُان جو غلط استعمال 

ٿو يا ڦاسي كري پنهنجي سياسي دشمنن کي جيلن ۾ بند كري 
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. هن حالت ۾ سكن سان گڎ ساوا به سڑي وڃن ٿا . تي چاڙهي ٿو 

 مذهبي رهنما ، مذهب جا ٺيكيدار بڻجي اٻوجھه عوام کي مكتي

جا كوڙا ڏٹا ڏئي ، سندن کيسا خالي كري ٿو ، جنهن جو ) نجات(

هن . اٻوجھه عوام کي  ڀوڳڻو پوي ٿو ) آخر( نتيجو پس پيش 

يون طبقو بک، بيماري ۽ بيروزگاري كشمكش ۾ عوام جو هيٺ

کان تنگه اچي، جُوئا ، شراب نوشي ، چوري ۽ ڦرلٹ جا طريقا اختيار 

 .كري ٿو ، جنهن جو نتيجو سڄي سماج کي ڀوڳڻو پوي ٿو 

 

هاڻي اسان کي ڏسڻو آهي ته مٿي بيان كيل اخالقي گراوٽ           

و آهي ؟ ۽ كشمكش ، َاسنتوش ۽ َاشانتي جو بنيادي كارڻ كهڑ

گيان ۽  .كارڻ آهي اسان جو سچي ۽ صحيح ڌرم کان منهن موڙڻ 

وگيان جي هك . وگيان اِنساني زندگي جي گاڏي جا ٻه ڦيٿا آهن 

صحيح . ڦيٿي ذريعي زندگي جي گاڏي جو هلڻ ناممكن آهي 

 .ٿي سگھي ٿو ) حاصل(گيان سچي ڌرم دواران ئي پراپت 

 

مذهبي فرقا ۽ پنٿ ايترا ته وڌي ويا اڄكلهه جي زماني ۾           

آهن ، جو رواجي ماڻهو ته ڇڎيو ، پر پڑهيل ڳڑهيل اِنسان به جدا جدا 

ھي پوي مذهبي فرقن ۽ پنٿن طرفان پيدا كيل مونجھارن ۾ منج

اڄكلهه . ايتري قدر جو هُو سچ ۽ كوڙ سڃاڻي نه ٿو سگھي   .ٿو

 هر هك فرقو پنهنجي پنٿ کي سچو ۽ صحيح ثابت كرڻ  ال

مذهبي اڳواڻن جون ڀڑكائيندڙ . كشمكش كري رهيو آهي 

. تقريرون كڎهن كڎهن فرقيوار فسادن جو روپ اختيار كن ٿيون

عجب ۽ ارمان جي ڳالهه وري اِها آهي ته مذهبي ليڈرُانهن فرقيوار 

 Crusade“ ڌرم  يڌ ” يا “ جهاد ” فسادن ۽ جنگين کي نئون نالو  
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۽ ُانهن جنگين ۾ مري ويل اِنسانن  ڏيئي جائز ۽ واجبي ٺهرائين ٿا

. کي شهيد جو لقب ڏئي مذهبي جنون جي اگ کي ڀڑكائيندا رهن ٿا

بس ، اهڑي طرح مذهب جي نالي ۾ اِنسان ، اِنسان جي خون جون 

هن درد شا ۾ كي پڑهيل ماڻهو مذهب جي نالي . نديون وهائي ٿو 

تك ۾ ٿيل خُونريزيون ۽ فساد ڏسي ڌرم کي تالنجلي ڏيئي ناس

اهڑي .سندن دل ۾ ڌرم ال ڌكار ۽ نفرت پيدا ٿئي ٿي .بڻجن ٿا 

طرح هو ڌرم کان منهن موڙي ،َاڌرم جي واٽ اختيار كري آخر 

هينئر اسان کي سوچڻو آهي ته مٿي بيان .وڃي اوڙاهه ۾ َاڙجن ٿا 

كارڻ آهي سچي ۽ كيل مصيبتن جو كارڻ ۽ عالج كهڑو آهي ؟ 

ج آهي هك ئي ايشوري ڌرم جو عال. صحيح ڌرم جي ڄاڻ نه هئڻ 

 .سهارو وٺڻ 

 

كي سياستدان ٿورائي واري جاتي جي ووٹن هٿ كرڻ           

جا   Secular ruleنرپيکشتا يا غير ڌرمي راڄ _ ڌرم جي اللچ خاطر 

هُو پنهنجي سياسي ستا هٿ كرڻ خاطر سڀني کي . ٻول ٻولين ٿا 

فرقا ۽ پنٿ هك ئي خوش كرڻ ال ائين به چون ٿا ته سڀئي مذهبي 

ذرا غور كري ڏسو ته هك مذهبي فرقو . منزل تي وٺي هلن ٿا 

گان کي قتل كري ُان جي ماس کائڻ جي اِجازت ڏيئي ٿو ۽ ٻيو 

. ڌرم مٿين ڳالهه جي اجازت نه ٿو ڏئي ۽ َاهنسا جو ُاپديش كري ٿو

هاڻي جڎهن اِهي ٻئي ڳالهيون هك ٻئي جي بنهه ُاڀتڑ آهن ، تڎهن 

رم هك ئي منزل تي كيئن وٺي هلندا ؟ اِهو اِئين ٿيو ، سڀئي ڌ

جيئن چئجي ته شڌ کير ۽ تتي پاڻي جو ملهه ساڳيو آهي يا پركاش 

تنهن كري اِئين چوڻ ته سڀئي . ۽ اوندهه ۾ كو به فرق نه آهي 

   .مذهبي فرقا ۽ پنٿ ساڳي روحاني منزل تي پهچائين  ٿا ، غلط آهي 
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To say that all religious sects lead to the same spiritual goal is wrong. 

هڑي ريت سرشٹي جو سرجڻهار حقيقت اِها ئي آهي ته ج          

پرماتما هك آهي، تهڑي ريت سموري اِنسان ذات ال ايشوري ڌرم 

به هك آهي، ٻيا سڀ مذهبي فرقا آهن ، جيكي جدا جدا ماڻهن جدا 

، جوسرشٹي جي ويدڪ ڌرمو ڌرم آهي ُاه. جدا وقتن تي پيدا كيا 

جڎهن سرشٹي جي آد ۾ هندو، مسلمان، . آد ۾ ايشور ُاتپن كيو

سکه، عيسائي ، پارسي ۽ يهُودي ناال به نه پيدا ٿيا هئا ، تڎهن ديالو 

پرماتما كرپا كري سموري اِنسان ذات کي ويدن ذريعي ُاپديش 

ُو ، آدتيه ۽ اگني ، وايويدن جو ايشوري گيان چئن رشين . كيو 

اهڑي . کي پراپت ٿيو ، جن وري ُاها ديَوواڻي برهما کي ڏني انگرا 

جو  )رگه ويد ، يجر ويد ، َاٿر ويد ۽ سام ويد ( طرح رشين چئن ويدن 

ايشوري گيان ُان وقت ڦهاليو ، جڎهن كوبه منش نه هندُو هو ، نه 

ته ويد  اِن مان اِهو ثابت ٿيو. مسلم ، نه عيسائي هو ، نه يهُودي 

ويد سموري . كنهن به خاص ديش يا جاتي جي پُونجي نه آهن 

 .سنسار جي ساري اِنسان ذات ال الثاني َامر ورثو آهي 

Vedas are the unique immortalheritahe of man kind belonging to the 

whole universe.  

 

َاڌكار نه  ويد پڑهڻ جو. ويد سڀني جا آهن ۽ سڀ ال آهن           

. فقط هندو کي آهي پر مسلمان ، عيسائي ۽ يهُودي کي پڻ آهي 

. ويد پڑهڻ جو حق شُوڌر کي به اوترو ئي آهي جيترو برهمڻ کي 

اِئين چوڻ ته ويد . استري کي به اوترو ئي آهي جيترو پرش کي 

جھُوني زماني جا گرنٿ آهن تنهن كري ُانهن جو گيان موجوده 

ن نٿو ٺهكي يا ترقي پسند ملكن ۽ جاتين ال نٿو ماڊرن زماني سا
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ويد جو ايشوري گيان سڀ ال ، سڀ . سونهي سراسر ناداني آهي 

هندن ۽ سڀني وقتن تي سدا َامر ، سدا تازو ، سدا موزون ۽ سدا 

ويدن جو انادي گيان ، مكان ، زمان ۽ گمان جي حدن . معقول آهي 

 .کان گھڻو مٿي آهي 

The divine knowledge of Vedas is universal. Age can not wither it, nor 

custom stale its infinite variety. 

كليش ۽ Uموجوده مصيبتن ۽ َاپدائن ، جھڳڑن ۽ فسادن ،           

، دکن ۽ دردن ، جنگين ۽ خُونريزين جو كارڻ اهو ئي آهي Uكشٹن

َاڄ به !  كاش. ته اسان ويدن جي الثاني ورثي کان منهن موڙيو آهي 

جيكڎهن اسان ويد جي ُاپديش تي عمل كريون ته جيكر سڄو 

موجوده سڀني آپدائن جو . سنسار سکڌام ۽ سرڳڌام بڻجي پوي 

 .فقط هك ئي يك ٹك عالج آهي ويد ڏانهن ورڻ 

Return to Vedas is the only panacea for all ills.     

 

 .۾ پراچين پستك ويد آهن Uپستكالين Uسموري سنسار جي

لکين سال گذري ويا آهن ته به ويد جو گيان نت نئون نظر اچي ٿو ، 

ويد . تي ٻڌل نه آهي   blind faithڇاكاڻ ته ويدڪ ويچار ڌارا َانڌ شرڌا

ويدڪ . جي فالسافي دليل ، ترڪ ۽ منطق جي بنياد تي بيٺل آهي 

يورپ ۽ آمريكا جي كيترن . گيان وگيانك سڌانتن تي مبني آهي 

ردانن وقت به وقت اِهو رايو پئي ڏنو آهي ته جن سائنسدانن ۽ و

سائنس جي سڌانتن جي موجوده يگه ۽ کوج كئي وئي آهي ، تن 

ٻين مذهبي كتابن ۾ اهڑيون . بابت اشارو اڳيئي ويد ۾ ڏنل آهي 

كي ڳالهيون به لکيل آهن ، جن کي اڄكلهه جي سائنسدان غلط 
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آهي ، جنکي پر ويدن ۾ ُانهن سڌانتن جو بيان . ثابت كيو آهي 

 .سائنس جي كسوٹي تي پرکي صحيح ثابت كيو ويو آهي 

 

كيترن مفكرن جو اِهو رايو آهي ته وگيان جي کيتر ۾           

کين  UپريرڻاUسائنسدان جيكي جديد ايجادون كيون آهن ، ُانهن جي 

كيترين . سڌي طرح يا َاڻ سڌي طرح ويدن مان ئي ملي آهي 

ب ٿيڻ جا ناياب نسخا، ڊاكٹرن ۽ حكيمن نگرين بيمارين مان شفايا

وديا جا سڀ وشيه ، سمورا درشن ، گيان . کي ويد مان کي مليا آهن 

سڀني وديائن جا . ۽ وگيان جون سڀ شاخون ويدن مان ئي ڦٹن ٿيون 

سچ  .گرنٿ آهن  Uُاننت ،انادي ۽ اوناشيUويد . آدي مُول ويد ئي آهن 

رکڻ جي تز كسوٹي فقط يا كُوڙ ، غلط يا برابر ، کري يا کوٹي پ

ويد جو مارگه ئي سچو ۽ . ويد ئي پرم پرماڻ آهن . ويد ئي آهن 

 .ويد ُاپديش جي ُابتڑ هلڻ َاڌرم آهي . صحيح ڌرم آهي 

Vedas are the only reliable authority and onfallible criteria to test what 

is right or wrong. 

           

تبديلي جي گنجائش ٿي سگھي ٿي ، مگر ويد ٻين گرنٿن ۾           

منترن جي رچنا اهڑي ته پكي ۽ پختي بنياد تي ٿيل آهي جو كو به 

ماڻهو، چاهي هُو كيڎو به سنسكرت جو ودوان هجي ، هك پد يا 

اِئين كرڻ سان ويد منتر جو . ماترا به ُانهن ۾ ٹنبي نه ٿو سگھي 

اِهو . پوندو  وزن ۽ اصلي روپ ٹٹي پوندو ۽ تبديل كندڙ پكڑجي

ئي كارڻ آهي جو لکين سال گذري ويا آهن ته به ويدن جي كنهن به 

 .هك منتر کي تبديل كرڻ جي كنهن کي به جرئت نه ٿي آهي 

 .اڄ به ويد پنهنجي اصلي َاوائلي شڌ روپ ۾ موجود آهي  
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  Interpolationin Vedas is impossivle. It can be detected immediately by 

the scholars of Sanskrit. 

           

كامياب زندگي جي . ويد اِنسان جا رهبر ۽ رهنما آهن           

زندگي جي هر مشكل مسئلي جو حل . كال ويد ئي سيکارين ٿا 

جسماني توڙي روحاني ترقي جو وسيلو فقط . ويدن ۾ ئي ملندو 

ايل موجوده اخالقي گراوٽ جو عالج ويدن ۾ ئي سم. ويد ئي آهن

 Relgion۽ ڌرم   Science، وگيان  Philosphyويدن ۾ تتَو گيان . آهي 

ويد U. ويد منش کي آدرشي اِنسان بڻائين ٿا . آهي  UسمنويهUجو سندر 

اِنسان کي سادگي ۽ سداچار ، ساهس ۽ سُورمتا ، سهكار ۽ سهن 

. شيلتا ، ستيه ۽ سندرتا ، سنسكرتي ۽ سڀيتا جو پاٺ پڑهائين ٿا 

Uديش تي عمل كرڻ سان اِنسان بي داغ ۽ بي عيب ويدن جي ُاپ

ويد ديش ڀڳتي ۽ راشٹر پريم جو سبق . زندگي گذاري ٿو 

سيکارين ٿا ، اِنسان کي آديش ڏين ٿا ته راشٹر جي رکشا هن جو 

اروگيه سماج ۽ شكتيشالي راشٹر جو بنياد ويدن . پرم كرتويه آهي 

 .آهي ) ناممكن ( تي عمل كرڻ کان سوا اسموڀوء 

 .............. 

 ). 3.30.16اٿرو ويد .(  تون راشٹر جو رکشك آهين_:  ارٿ_منتر 

ديش مٿان جان جند گھورڻ ، ساهه سر صدقي كرڻ جو _:  ارٿ_منتر 

 .سبق ويد ئي سيکارين ٿا 

شل اسين ماتر ڀومي خاطر پنهنجي جان ۽ جند گھوري  : ارٿ_منتر 

 ) . 26.1.12اٿرو ويد . (ڇڎيون 
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جو سنديش ڏين  Uكلياڻ_راشٹريه شانتي ۽ وشَو  _نتر مUويد           

. ويد سهكار ۽ سهجيون ، پريم ۽ پيار جو پيغام ڏين ٿا   .ٿا

جو آدرش    Universal brotherhood)  وشَو ڀائپي (عالمگير برادري 

ويدن جو ُاپديش آهي ته سرشٹي . اِنسان ذات اڳيان ويد ئي رکن ٿا 

. پرماتما آهي ۽ سڀ اِنسان پاڻ ۾ ڀائر آهن  جي سڀني پراڻين جو پتا

كو به منش ٻئي کان اوچ يا نيچ نه آهي ، سڀني جو حق يا درجو 

جو عمدو آدرش  fraernity۽ ڀائپي      equalityسمانتا   . آهي ساڳيو

ويد اِنسان جي من مان نفرت ۽ ناسازي دور . فقط ويد ۾ ئي ملي ٿو

 .تپن كن ٿا كري همدردي ۽ همنوائي جا گڻ اُ 

 

توهين پاڻ ۾ ڀائر آهيو ، هك ٻئي کي نه ! اي اِنسانو :  ارٿمنتر 

 )  3. 30. 3اٿرو ويد ( .ڌكاريو 
 

سڀني خرابين جي جڑ ۽ مصيبتن جو مُول كارڻ آهي هك           

ايشَور جي هستي کان اِنكار كرڻ منش کي ايشَور جو درجو ڏيڻ 

پرميشور  UنراكارUھڻ ۽ يا ايشور کي منش جي روپ ۾ َاوتار سمج

جي پوڄا ڇڎي ، منش ، بت ، مورتي ، پٿر ، پاڻي ، باهه ، قبر ، 

ويدن ۾ صاف لکيل . سماڌي، پپر ، سورج ۽ چندرما جي پوڄا كرڻ 

پوڄا ۽ پراٿنا جي يوگيه صرف نراكار  U�ُستتي ۽ ُاپاسناUآهي ته ا

منش كڎهن به پرماتما ٿي نٿو سگھي ۽ نه وري U. (پرماتما آهي

ايشور کي كوبه  U.)پرماتما منش جو روپ اختيار كري ٿو نراكار 

 .روپ ، ريکه ۽ رنگه نه آهي ،هن جي كابه مورت يا صورت نه آهي 

 )  2. 33يجر ويد .(پرماتما جي كابه مورت نه آهي :  ارٿمنتر 
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پرماتما . چٹي طرح ڏنل آهي  UوياکياUويدن ۾ ايشور جي           

نوپ ، اجر ، اروپ ، اننت ، انادي ، اکنڈ ، اگم، اگوچر ، امر ، ا

هُو نراكار ، نروكار ، نيا كاري ، . اكالي، اجوني ۽ ابناسي آهي 

هُو هرتا كرتا ، دانا بينا ، شمڀو شروتا ، اليپا ۽ . نرمل ۽ نرليپ آهي 

هو پرم . هو ئي سرَوياپك سريويشور سرجڻهار آهي . اجنما آهي 

هن جو ذاتي نالو اوم . آهي  پوجنيه، كروڻاميه ، كلياڻكاري كرتار

 .۽ صفاتي ناال كيئي آهن 

 

God is Creator of Cosmos andOrigonator of all beings. He is not only 

Creator, but also Sustaoner and Dissolver. He is Benevolent, Beneficent, 

Benign, Blissful, Bestower and Benefactor. He is Supreme, Superior and 

Sole Sovereign of the whole universe. He is Self_effulgent, Self 

_existent and Self_resplendent. He is Eternal, Infinire, Unborn, Immortal 

Everlasting, Imperishabble, Intangible, Incorporeal, Invisible, Endless, 

Unfathomable, Unparalleled, Unequalled, Impartial, Illuminator, 

Omnipresent, Omniscient, All _powerful and dAll _pervassive, Almighty. 

He is Deathless, Shapeless, Birthless, Bodiless, Formless, Featureless and 

Flawless. He is Merciful, Magnificent, Maker and Master, Great, Grand 

and Glorious God. 

           

كوڙا گرو ۽ كوڙا  افسوس،َاڄ ويد جا كوڙا ٺيكيدار ،

اوتار مندرن ۾ نراكار ايشور جا بت ۽ مورتيون کڑيون كري پاڻ 

کين  اٻوجھه ماڻهن کي ڀنڀالئي ، کي ايشور جو اوتار سڎائي ،

نه فقط پاڻ پوڄائي رهيا آهن پر  مكتي جا كوڙا دالسا ڏيئي ،
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هو ڀيٹائن  .جا کيسا خالي كري رهيا آهن ويساهه وسوڙن ماڻهن 

 .وڌائي رهيا آهن  Uك َاسمانتاارٿUجي روپ ۾ كارو ناڻو گڎ كري 

U َاڄ به ڌرمي آستانن ۾ َاٹكل َاٺ سو كروڙ روپيه كارو ناڻو جمع

كيڎو نه قهر ۽ كلور  ڌرم جي نالي اِنسان َاڌرم ڦهالئي ، U.ٿيل آهي

پديش تي عمل كڎهن منش ويدن جي اُ  كاش ، .كري رهيو آهي 

ڌام  ڌام ۽ سک ك اسمانتا دور كندو ۽ سنسار کي سرڳارٿكري 

 .بڻائيدو 

 

پراچين سمي ۾ ماڻهو تندرست ۽ ٻلوان رهي ، وڏي آورجا           

ماڻيندا هئا پر َاڄ جو اِنسان كمزور ۽ كاهل ، ڀوڳي ۽ روڳي ، نٻل 

اِن جو كارڻ صرف . ۽ نستو ، بيمار ۽ بي همٿ ڏسڻ ۾ اچي ٿو 

ويد . هو آهي ته ُهو ويدن جي ُاپديش کي وساري ويٺو آهي اِ 

برهمچريه جو ُاپديش ڏين ٿا پر َاڄ اِنسان كام ۽ شهوت جو شكار 

اڄكلهه . ناس كري رهيو آهي ) ويريه ( ٿي پنهنجو قيمتي خزانو 

كي وري اهڑا به سائين جا سنواريا پيدا ٿيا آهن ، جيكي كام 

، شهوتي موج ماڻڻ دوران  ذريعي رام، سنڀوڳ ذريعي سماڌي

جا ليكچر ڏيئي ) ( Salvation through Sexمكتي حاصل كرڻ 

ويد ۾ بيان كيل حقيقت ۾ U. نوجوانن کي اوڙاهه ۾ گھلي رهيا آهن

برهمچريه ، يوگه، پراڻايام ، پراكرتك عالج ، هَون ، يگيه ، قدرتي ۽ 

اهنسك غذا ۽ پراكرتك جيَون ذريعي ئي منش شاريك شكتي ، 

اسان  U.ك ٻل ۽ آتمك ُانتي كري وڏي آورجا ماڻي سگھي ٿو مانس

جڎهن کان ويدن جي واٽ ڇڎي هَون ۽ يگيه كرڻ بند كيو آهي 

تڎهن کان كٿي سوڪ ۽ كٿي ٻوڏ جي َاپدا جو شكار پئي ٿيا 

شل اسان ويدن جي ُاپديش تي عمل كري ، هَون ۽ ! كاش. آهيون 
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جو كلياڻ  وسائي پراڻين Uسريکي ورشاUيگيه دوران ديش ۾ هك 

 !كريون

 

كي َاڻ ڄاڻ ماڻهو چوندا آهن ته آزادي ۽ لوڪ شاهي جديد           

هن کان اڳ اِنسان ُانهن ٻنهي نعمتن . زماني جون سوغاتون آهن 

کان نراس ۽ محروم هو پر حقيقت اِها آهي ته موجوده زماني جي 

ناقص آزادي ۽ ناكامياب لوڪ شاهي جي ڀيٹ ۾ ويد كال ۾ 

يورپ جي ودوانن جڎهن . ۽ لوڪ شاهي هوندي هئي  سچي آزادي

پراچين گرنٿن ويدن ۾ آزادي جا ُاپديش پڑهيا تڎهن هو حيران ٿي 

 .ويا 

 

سچا سماج وادي ُاهي آهن جيكي من ، وچن ۽ كرم           

ويدن ۾ سماج واد جو . ذريعي كريلن کي مٿي کڻڻ جو پتن كن ٿا 

و سويكار كندو ته اهڑو ُاپديش پڑهي هر هك سمجھُو ماڻه

جيتوڻيك ويد پراچين گرنٿ آهن ته به منجھن جديد زماني سان 

 .ٺهكندڙ سکيا ڏنل آهي 

 

 . كريلن کي هك دفعو وري مٿي کڻو! هي ودوانو:  ارٿمنتر 

 ). 1.138.10َاٿرو ويد ( 

 

) سڌانتن(ويدڪ فالسافي فقط خيالي ۽ غير عملي نظرين           

Unpractical imaginary theories   ويد عملي . ۾ وشواس نٿي رکي

. ويدن ۾ كرم تي گھڻو زور ڏنل آهي .جيون جو ُاپديش ڏين ٿا 

منش جيكڎهن اوچ يا نيچ ، سکي ۽ دکي آهي ته جنم كري نه، 
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ڌرم جا كوڙا ٺيكيدار ۽ كوڙا گرو پنهنجن . مگر كرم ذريعي 

ٻالن ڀولن چيلن کان دکشڻا وٺي کين پاپ معاف كرائڻ جا دالسا 

ويدن ۾ صاف لکيل آهي ته هر هك منش کي كرم جو . يندا آهن ڏ

ككرم كري گناهن جي معافي جي ُاميد رکڻ . ڦل ڀوڳڻو آهي 

اِئين آهي جيئن جَو پوکي كڻك لڻڻ جي آشا رکڻ يا ٻير پوکي َانب 

 . کائڻ جي تمنا كرڻ 

 

کيس كوڙ ۽ .ويد پڑهڻ سان اِنسان جون اکيون کلن ٿيون           

هُو ويد پڑهڻ بعد اِئين . ڻ جي ساڃهه نصيب ٿئي ٿي سچ سڃاڻ

محسوس كري ٿو ته آگيان ۽ َاڌرم جي َانڌكار مان نكري گيان ۽ 

ويد هر طبقي جي . ڌرم جي پركاش روپي مندر ۾ گھڑيو آهي 

ويدن جي گونا گوني  .اِنسان ال مفيد ۽ كارآمد گيان جو ڀنڈار آهن 

يا ملي ٿي ، برهمچاري کي ي کي هر وشيه جي ودارٿگيان مان ودي

، گرهستي کي جيون جي كال ملي ٿيبرهمچريه جو گيان ملي ٿو ، 

سنياسي روحاني راز پروڙي ٿو ، سائنسدان کي نين ايجادن جي 

پريرڻا پراپت ٿئي ٿي ، ڊاكٹر ۽ حكيم کي نوان نسخا ملن ٿا ، 

هٿ اچن ٿا ، سياستدان کي  UنقطاUفيلسوف کي فالسافي جا قيمتي 

جنيتي جو رهسيه حاصل ٿئي ٿو ، سوشل وركر سماج واد جو را

سبق سکي ٿو ، يوگي يوگ وديا ۽ پراڻا يام سکي ٿو ، گياني کي 

گيان ملي ٿو ، َاڌياتمك کي مارگه جي پانڌيئڑن جي آتمك ُاڃ ُاساٽ 

 .ٻجھي ٿي ۽ ايشور ڀڳت کي پرماتما جو درشن ٿئي ٿو 

 

ي سنڌو ڀومي کي آهي ، جتي ُاهو شرف اسان جي سونهار          

پراچين كال ۽ سنڌو درياهه جي كنٺي تي اسانجي رشين کي ويد 
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جي ڳالهه آهي ته ويد جي  UگوءروUاسان سنڌين ال اِها . جو پركاش ٿيو 

. پركاش ، پرچار ۽ پرسار جو آرنڀ اسانجي سنڌو ڀومي ۾ ئي ٿيو

، اسان جا ُاهو كهڑو نه سنهري زمانو هو جڎهن اسان جا ابا ڏاڏا 

پونجيه رشي مني سنڌو مهراڻ جي كنٺي تي ويهي ويد منتر جو 

گيان كندا هئا ۽ سموري سنسار کي ويدڪ سنسكرتي جو 

اسان سنڌين غالمي !! صد افسوس ! افسوس . سنديش ڏيندا هئا 

) ويدڪ ساهتيه ۽ سنسكرتي ( سبب پنهنجو اباڻو ۽ ڏاڏاڻو ورثو 

. کي سنسكرت پڑهائڻ ڇڎي ڏني اسان پنهنجي ٻارن. وساري ڇڎيو 

اِن جو نتيجو اِهو نكتو ، جو اسان كيترا سال ويد جي امرت کان 

 .وانجھيل رهياسين 

 

اڻويهين صدي ۾ پرماتما اسان جي ديش ۾ هك مهان           

پرش، مهان ودوان ۽ مهرشي پيدا كيو ، جنهن اسان کي ويد جي 

ساسان جي اڳيان صحيح وياکيا ٻڌائي ، ويدڪ ڌرم جو سچو روپ 

سوامي جن جو . سوامي ديانند سرسوتي ُاهو مهرشي هو . رکيو 

اسان سڀني تي ُاپكار آهي ، جو هن اسان کي پنهنجي اباڻي ۽ 

مهرشي ديانند سرسوتي هندستان . ڏاڏاڻي ورثي جو درشن كرايو 

جي كنڈ كڑڇ ۾ آريه سماجون برپا كري ويدن جو پرچار ۽ پرسار 

رڳواس پڌارجڻ بعد اهو كاريه سندن ششن سوامي جن جي س. كيو 

سنڌ جي سنڌين ۾ ويد جو پرچار گھڻن ئي سنڌي .  هٿ ۾ کنيو 

شري تارا چند گاجرا ، پرڀداس برهمچاري ، ودوانن كيو، ُانهن ۾ 

 .مشهور آهن  شري ديپچندر بيالڻي
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هن کان اڳ سنڌي ٻولي جي وياکيا تي اهڑو عمدو پستك           

شري ديپچندر بيالڻي بيشك کيرون لهڻيون ، . كين نكتو آهي 

جنهن برڌ َاوسٿا ۾ سواڌيايه كري سنڌين ال ويد پركاش تيار كيو 

اِها هك اتفاق . ان ال سنڌي جاتي سندس سدا َاڀاري رهندي . آهي

جي ڳالهه آهي ته جن ڏينهن ۾ شري ديپچند بيالڻي ويد پركاش 

  لکي رهيو هو ، تن ڏينهن ۾آPhilosophy of Vedas   جو پستك

اڃا آ پستك مكمل كري . انگريزي ۾ لکڻ ۾ مشغول هوس 

پريس ڏانهن موكلڻ جو ويچار كري رهيو هوس ته شري ديپچند 

بيالڻي جو اجمير مان خط آيو ته ، جنهن ۾ هن مون کي سندس 

 .پستك جو مهاڳ لکڻ ال لکيو 

 

ي ديپچند شر. مون ويد پركاش نظر مان كڍيو آهي           

بيالڻي سرل ۽ سپك ، سوادي ۽ سلوڻي سنڌي ۾ ويد منترن جي 

جي جدا جدا پهلوئن کي خيال ۾ زندگي . ڏني آهي  سمجھاڻي

هر هك Uهن پهريائين . ، هن ويد منترن جي چونڈ كئي آهي رکي

 ارٿپوU  ويد منتر جي ڏکين شبدن جي سرل سنڌي ۾ معني لکي

هن ويد منتر جي چٹي طرح  لکڻ کان پو ارٿ. لکيو آهي

ڏيندي هن جدا جدا پستكن مان  سمجھاڻي. ڏني آهي سمجھاڻي

هندي ، سنڌي ، اردُو، انگريزي ۽ سنسكرت ڀاشائن ۾ حواال ڏنا آهن 

جيكي پستك جي سونهن وڌائين ٿا ۽ ليکك جي ودوتا ۽ سواد 

هن . هر پستك ليکك جي اندر جو آئينو آهي . يايه جي ثابتي ڏين ٿا

پڑهڻ سان ليکك جي آچار ، ويچار ، وهنوار ۽ جذبات جو  پستك

. هُو تن من آريه ، رڳه رڳه آريه ۽ سنڌ سنڌ آريه آهي . پتو پوي ٿو

سندس دل ۾ ويد ساهتيه ۽ سنسكرتي ال َاٿاهه پريم ۽ َاگاڌ شرڌا 
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سندس من ۾ عجيب قسم جي تڑڦ آهي ته شل ُاهي سدورا . آهي 

جي گھر گھر ۾ ويد منترن جو پاٺ ڏينهن جلد اچن ، جڎهن اسان 

ٿئي ۽ اسان جو ٻچو ٻچو ويد امرت جو پاٺ كري پنهنجي آتمك 

 .پياس ٻجھائي 

 

شري ديپچند بيالڻي تي ايشور جي َاپار كرپا آهي جو هن           

هُو . ورهن جي ٻال اوسٿا ۾ ويد اڀياس جو موقعو مليو  14_13کي 

ري سان كنهن نه كنهن سنڌ ۾ رهندي ئي اخبارن ۾ ويد َامرت س

آريه  ، آتم درشن ڀارت ۾ اچڻ بعد هوُ . منتر جي وياکيا ڏيندو هو 

شري . ليکه مالها ڏيندو رهيو آهي  ويد َامرترسالن ۾  ڦلواڙي۽  وير

 جي پرڀاكر 1950ديپچند بيالڻي ع ۾ پنجاب جي يُونيورسٹي

هُو . پريکشا پاس كئي ، جنهن ۾ هن سنسكرت وشيه کنئي هئي 

هن جو هندي . دي ۽ سنسكرت جو سٺو اڀياسي ٿي رهيو آهي هن

سالن  47۾  1958۾ ايڎو ته پريم آهي ، جن ڀارت ۾ اچڻ بعد هن  

ي ارٿجي وڏي عمر ۾ گورنمينٹ كاليج اجمير مان ريگيولر ودي

هن کي هندي ۾ . رهي ، هندي ۾ ايم ، اي ، پريکشا پاس كئي 

پڑهڻ جو سوڀاڳيه پراپت ٿيو  ويد تي انيك ودوانن جي وياکيائن 

 .آهي 

مون کي آشا آهي ته سنڌي پاٺك ، ودوان ، ساهتيكار ۽           

َاديب هن قيمتي پستك جو قدر كندا ۽ ليکك جي اهڑي 

جي ٻئي ڀاڱي تيار كرڻ  ويد پركاشقدرشناسي كندا، جيئن هن ۾ 

ايا شل پرماتما بيالڻي کي نروڳي ك. جو ُامنگه ۽ ُاتساهه پيدا ٿئي 

سان وڏي آورجا بخشي ، جيئن هُو ويد ساهتيه ۽ سنسكرتي جو 

 .وڌيك پرچار كري ، مهرشي ديانند سرسوتي جو رڻ الهي 
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 گرنٿ ويد پراچي 

ڀارت جا آريه چاهي هندو سناتن ڌرمي ويد کي پنهنجو ڌرم 

هُو ويد  .گرنٿ كري مڃين ٿا ۽ ان ال سندن دلين اندر پوڄا ڀاو آهي 

ڌرمي ويد کي ڀڳوان ۽  ڪويد .واڻي جي نظر سان ڏسن ٿا  کي ديوَ 

تپسوي  ۾ )شروعات( هو مڃين ٿا ته جڳت جي آد. ماتا كوٺين ٿا 

جن انهن جو ُاچارن كيو هو  ناد ٿيو هو ،جي اندر ۾ اهو انتر رشين

كرائيندا ايندا  ياد ۽ پرمپرا کان رشي پنهنجي شش کي اهو كنٺ

 .يعني ٻڌل چيو ويو هو  رتيشُ ان كري ان کي  .آهن 

هندو جھوني ۾ جھونو گرنٿ كري  ،ويد کي صرف آريه

و رايو بلكه سڄي سنسار جي مهان ودوانن جو اه كونه ٿا مڃين ،

هنن جي اها قبوليت  .آهي ته ويد کان كو پراڻو گرنٿ آهي ئي كونه 

سنسار جي الئبرري ۾ جھوني ۾ جھونو پستك  رگ ويدآهي ته 

 .آهي 

پنهنجي مشهور  پروفيسر مئكس مولراولهه جو ودوان 

 History of Ancient)  “پراچين سنكرت ساهتيه جو اتهاس ”كتاب 

Sanskrit Literature) جيستائين اسين پستكالين ” کي ٿو ته ۾ ل

۾ اڳين يڳن جون ) Museums_عجائب گهرن(۽ سنگرهالين ) الئبررين(

يادگيريون كٺيون كندا رهنداسين تيستائين انسان ذات جي آريه 

شاخا جي ليکكن جي لکيل گرنٿن جي ڊگهي قطار ۾ رگ ويد 

هن اسين ان”اڳتي هلي وڌيك لکي ٿو ته “  .سدائين پهريون رهندو

 ،جي باري ۾ كهڑو به انومان لڳايون) قدامت(گرنٿن جي پراچينتا 
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جو سنسار جي اتهاس ۾  ،مگر ڀارتييه ساهتيه جو هك اهو حصو

سو نه رڳو  ،هكڑو ئي پنهنجي ان پكي آسٿان جي دعوٰي كري ٿو

وارن جو پر سڄي سنسار ۾ منش ٻڌي  )اوڀر( پورب ،انهن سڀني جو

اچ پڑتال كن ٿا ۽ آئيندهه به جي اوچين حاصالتن جي جيكي ج

كندا، انهن جو ڌيان ڇكائي ٿو ۽ ُاهي شنكائون جيكي كيترن 

 “ .سالن کان مون کي به هيون تن کان آزاد كري ڇڎي ٿو

 ويد ۾ ڇئ آهي ؟

ساڌارڻ گيان نه .   (knowledge)آهي گيان  ارٿويد جو لفظي 

 نشچي، )آزموده(ي ، َانڀو) شك کان آجو(، ڀرم رهت )سچ(پر ستيه 

. ويد گيان جو ڀنڈار آهي. گيان ) حقيقي( ارٿپٿ) فيصالئتو(كيل 

دنيا ۾ كوبه پراچين خواهه نئون اهڑو گيان وگيان كونهي، جنهن 

روپ ۾ ويد ۾ ڄاڻايو نه ويو ) ڳجهي(جو بيان کليل روپ ۾ يا سوتر 

، تندرستي وگيان )اخالقي ڄاڻ(گيان، نيتي ڌرم )روحاني(تتَو . هجي

، سائنس، جنگي گيان، )سياست(راڄنيتي گيان  ،)صحت جو علم(

 .جوتش وغيره اهڑي كابه وشيه كانهي ، جيكا ويد ۾ موجود ناهي 

 

 چئر ويد
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پر ان جا چار كانڈ يا ڀاڱا كيا ويا  ،ويد اصل ۾ هك آهي

 . ناال ڏنل آهن اٿرو ويد۽  سام ويد ، يجرويد ، رگ ويد آهن، جن کي

ڈ، سام ويد ُاپاسنا رگ ويد گيان كانڈ، يجر ويد كرم كان

 .كانڈ ۽ اٿرو ويد وگيان كانڈ آهي

. ۾ ستيه جو، پرڀو جو، آتم گيان جو ورڻن آهي  رگ ويد

انهي گيان کي كرم جي روپ ۾ آڻڻ، عمل ۾ آڻڻ جو بيان  يجرويد

کي دور كرڻ ال ُاپاسنا ڀڳتي ۽  UچئنچلتاU۾ من جي  سام ويد. آهي 

آهي وگيان سان ڀريل ،جو  ويد اٿروَ . سنگيت وديا جا منتر ڏنل آهن 

گيان بنا .جو ڦل ) عبادت(۽ ُاپاسنا ) عمل(، كرم ) علم(آهي گيان 

ان سان گڎ ايشور ڀڳتي بنا . كرم ۽ كرم بنا گيان اڻپورو آهي

گيان كرم ۽ َاپاسنا جو .منش جيون بي رس ۽ َاشانت بڻجي ٿو 

 .آخرين نتيجو وگيان آهي 

 اَنسئن ذات جو گرنٿ

۽ آرين جو ورثو كونهي ، اهو كنهن هك  ويد كو هندن

مذهب يا جاتي يا ديش جو گرنٿ ناهي، اهو ته ساري انسان ذات جو 

ويد ۾ جيكي كجھه . گرنٿ آهي  (Universal)عالمگير ،گرنٿ آهي

هك ئي (ال سمان روپ ) زمانن_ وقتن(ڄاڻايل آهي سو ٹنهي كالن 

. به ستيه رهندو۾ ) مستقبل(آهي ۽ ايندڙ وقت ) سچ(۾ ستيه ) ريت

ويد جي اپديش  پراچين كال ۾ منش جو كلياڻ كيو آهي ، اڄ به 

منش جي كلياڻ كرڻ جي منجھس يوگتيا آهي ۽ ايندڙ وقت ۾ به 
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ويد ۾ جيكو كجھه چيو ويو آهي اهو هر . كلياڻ كاري ٿيندو

ان . كيو ويو آهي) سڎ(ويد ۾ منش کي ئي سمٻوڌن . انسان ال آهي 

خاص ديش، خاص ڌرم يا رنگ واري کي ۾ كنهن خاص جاتي ،

 . سمٻوڌن  نه كيو ويو آهي 

. مرت پتركري مڃي ٿوويد ساري انسان ذات کي پرماتما جا اَ 

انهي كري . ويد ڌرتي جي سڀني ماڻهن کي پاڻ ۾ ڀائر مڃي ٿو

ويد كنهن خاص ديش ۾ رهندڙ ماڻهن جو ڌرم گرنٿ ناهي بلكه 

 . سموري انسان ذات جو ڌرم گرنٿ آهي

 مئنَو سنسڪريي_ ويدڪ  سنسڪريي 

اها به سموري منش  ،ويد ۾ جنهن سنسكرتي جو ذكر آهي

انهي كري ويد جي سنسكرتي صرف ڀارت ۾ ناهي . ذات ال آهي

 (Universal)ويدڪ سنسكرتي عالمگير . اها ساري دنيا ۾ آهي 

انهي کي ڀارتييه سنسكرتي انهي كري چيو . سنسكرتي آهي

ڀارت جي ماڻهن انهي سنسكرتي جي خاص طرح  جو ،وڃي ٿو

جي ) انسان (اصل ۾ ته ويد سنسكرتي مانَو .  رکشا كئي آهي

ها سنسكرتي سڀني ماڻهن کي اوچو كرڻ چاهي اُ . سنسكرتي آهي

 .ٿي ۽ نه كنهن خاص ديش جي ماڻهن کي 

 ويد سنسڪرييھ جو درشيه
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 ويد جي ڌرم جو ساري پرٿوي ،جڎهن ويد سنسكرتي جو

تڎهن سنسار ُانهن سڀني كشٹن کان ڇوٹكارو  ،تي ڦهال ٿي ويندو

پائي سگھندو، جنهن جو كجھه درشيه اولهه جي ڀوتكتاوادي  

(Materialist)  اڄ جي  .سنسكرتي جي خراب نتيجن مان نظر اچي ٿو

ڀوتكتاوادي ۽ ڀوڳيه وادي يورپين سنسكرتي ۽ سڀيتا اڄ جي 

ان جي چنبي ۾ اچي  .و آهي انسان کي خراب نموني وكوڙي ڇڎي

هو . ي ٿي ويو آهي ارٿسوجو انسان پكو ڀوڳيه وادي ۽ گهور اڄ

پنهنجي ڀوڳه جي پياس جي پورائي ۽ خودغرضي ال كا اهڑي 

نيچتا، كو اهڑو انرٿ، كو اهڑو ككرم ۽ كو اهڑو اتياچار 

انهي يورپين . كونهي، جو كرڻ ال تيار ٿي نه ٿو وڃي

ٻلوان . ثر اڄ دنيا جي ٻين حصن تي به پيو آهي سنسكرتي جو ا

جي ماڻهن هٿان ڌرتي جي عام ماڻهن کي بيان کان ٻاهر  نديش

 . كشٹ ڏسڻا پيا آهن 

پر ويدڪ سنسكرتي ۾ اهي سمورا تتو پوري انداز ۾ 

جن جي اختيار كرڻ سان انسان آدرشي انسان بڻجي . موجود آهن

ا جي ستا ۾ زندهه وشواس مويد سنسكرتي آتما ۽ پرمات .سگھي ٿو

پيدا كري ٿو ) روحانيت (اهو وشواس منش ۾ َاڌياتمكتا  .رکي ٿو 

. ۽ هر انسان ۽ پراڻي کي پنهنجو ڀا سمجھڻ جي پريرڻا كري ٿو 

ان ڊوڙڻ اهو وشواش هي به سيکاري ٿو ته  آنند صرف پركرتي پٺي

ك مگر پراكرتك آنندن کان گھڻو وڌي ،سان ئي پراپت نه ٿو ٿئي

. اوچو ۽ جٹادار آنند پرماتما جي ساکياتكار سان پراپت ٿئي ٿو 

انهي كري دنيوي سکن پٺيان انڌو بڻجي ڊوڙڻ جي ضرورت 

دنيوي سکن پٺيان انڌو ٿي  ڊوڙڻ منش کي گھور سنكٹ . كانهي
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سان  )سمجهه( سنجمانهي كري دينوي سکن جو . ۾ وڃي اڇلي ٿو

ان کي زواليت طرف استعمال كرڻ جڳائي، جنهن كري اهي اس

 .وٺي وڃي نه سگھن 

تك شرير جي ويد سنسكرتي، پركرتي ۽ ان مان ٺهيل ڀوَ 

) جسماني(، انهي كري شرير جي ڀوتك ري ٿيستا کي سويكار ك

ي كرڻ ال به نتِ ال هر پركار جي پراكرتك اُ  ضرورتن جي پورتي

ك پركرتي ۽ ان مان ٺهيل اسان جي ڀوتمگر . پريرڻا كري ٿي 

 يان كري اسان ج. تما جي آڌين آهي شريرن جي ستا پرماتما ۽ آ

جيون جي دنيوي انتي جو نكته نظر اڌياتمك انتي جي نكته نظر 

دنيوي ۽ اڌياتمك انتي جو مناسب ميل . جي آڌين رهي هلڻ کپي

ويدڪ سنسكرتي منش جيون کي َادرش جيون بنائڻ . ٿيڻ گھرجي 

ن جي سکڻ ۽ ڌارڻ كرڻ تي تمام ال ضروري سڀني اڌياتمك گڻ

ها ٻڌائي ٿي ته منش کي ستيا جو پورن اپاسك اُ . گھڻو زور ڏئي ٿي

ستيه جي پالنا كرڻ تي ئي پرٿوي اسٿر رهي سگھي . ٿيڻ گھرجي 

نتي كري سگھن ٿا ۽ ٿي ۽ ستيه جي اختيار كرڻ سان ئي راشٹر اُ 

 .جي اهڑي طرح سڀني کي پريم سان پورن اهنسك جيون گذارڻ گھر

ن ارٿدتياڳه جي منورتي سان گڎ دنيوي پ_اها سنسكرتي اپريگرهه 

ه سان ڀوڳه جي جيون تي زور ڏئي ٿي يعني تياڳجي استعمال كرڻ 

 ) يجرويد. (كريو 

هي سنسكرتي چوي ٿي ته ماڻهن کي چوري نه كرڻ جو، 

لوڀ اللچ کان پري رهڻ جو ۽ اهڑي طرح چوري، ڌاڙي وغيره ذريعي 

رڻ جو ۽ ٻين جو سامان ۽ اڌكار دوکي سان نه ٻين جي ملكيت نه ڦ
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هڑپڻ جو ۽ پنهنجي ئي كمائي تي راضي رهڻ جو جيون گذارڻ 

هن سنسكرتي ۾ برهمچريه تي، من ۽  )40_1يجرويد( .جڳائي

 .جي سنجم تي تمام زور ڏنو ويو آهي  )حواسن(ندريناِ 

هي سنسكرتي چوي ٿي ته انسان کي ڀوڳه والس جي جيون 

جو  )برداشت( سادگي ۽ سهن شيلتا ،، تپ جو، سرلتاکان جدا رهي

مرتيو تي جيت  برهمچريه ۽ تپ سان ديوَ  يعني جيون گذارڻ گھرجي

 )5_ 11_19اٿرو ويد . ( پائين ٿا

هي سنسكرتي كرم شيلتا تي وشواس كري ٿي ۽ چوي 

سال جي ڊگهي عمر پراپت كرڻ جي كوشش  100ٿي ته منش کي 

 طرح ( جي عمر جيئڻ الء ڀانت ڀانت سال100كرڻ گھرجي ۽ انهي

جا ُاتم كرم كندو رهڻ گھرجي ، كڎهن به آلسي بڻجي ويهڻ  )طرح

 . نه گھرجي 

 ) 40_6يجرويد (سالن تائين جيئڻ جي اڇا كريو  100كرم كندي 

هي ويدڪ ڌرم، جيون کي اوچو، هي ويدڪ سنسكرتي، 

. ديش ڏئي ٿوتر ۽ ُانتي وارو بڻائڻ وارن ٻين به انيك تتون جو اپپو

ٿوري ۾ . سان لکڻ جي ضرورت كانهي )تفصيل(هتي ُاهي وستار

ي ارٿچئجي ته ويدڪ سنسكرتي ماڻهو کي پوتر بڻائي ٿي، پرش

هن سنسكرتي کي عملي روپ ۾ . بڻائي ٿي، ٻلوان ۽ وير بڻائي ٿي

اختيار كرڻ سان كنهن شخص يا راشٹر جي هار يا زواليت نٿي ٿي 

ش جا ماڻهو انهي ويدڪ دي جي اسانجيستائين .  سگھي

سنسكرتي کي شڌ روپ ۾ عملي روپ ۾اختيار كندا رهيا ، 
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جي ماڻهن  انتهجڎهن . تيستائين ڀارت ورش جي كماليت رهي 

 ڻويدڪ سنسكرتي کي ڀالئي ڇڎيو، تڎهن سندس زواليت ۽ هار ٿي

واسي ويد جي ڌرم تي  اسان جي ديش جاجيكڎهن . شروع ٿي ويئي

 .ا ته هو كڎهن به غالم ٿي نه سگھن ها هلندا رهن ه

 سنسڪريي ۽ سنسڪرت سئهتيه وئدڪ

سنسكرتي کي جن کي ڏسڻو آهي انهن کي  وئدڪ

سنسكرت ساهتيه روپي . سنسكرت ساهتيه جو اڀياس كرڻو پوندو 

ويچار  هپنشدن ، گيتا، شٹ درشنن وغيرهسمنڈ جي مهان رتنن اُ 

كاويه گرنٿن ۽ منو گرنٿن، رامايڻ ، مهاڀارت وغيره اتهاس ۽ 

سمرتي وغيره ڌرم گرنٿن ۾ ڀارتييه سنسكرتي جو وشال روپ 

 .ڏسڻ ال ملندو 

 سنسڪرييھ جو مول وئدڪ

سنسكرت ساهتيه جي مٿي ڄاڻايل گرنٿن پنهنجو آڌار ويد 

اهي گرنٿ پنهنجي پريرڻا ويد مان پراپت كن ٿا ۽ هر . بڻايو آهي 

 رڻ ال ويد کي آخريك )فيصلي( جي نشچي )نظريي( تاهك ماني

اهڑي طرح اهي گرنٿ جنهن سنسكرتي . مڃين ٿا  )ثبوت( پرماڻ

ويد ئي . دي مول ويد آهي آانهن جو  ،كن ٿا )چٹسالي( جو چترڻ

سنسكرتي جي گنگا  وئدڪحقيقت ۾ اها گنگوتري آهي، جتان 

ڀارتييه سنسكرتي ۽ ويد سنسكرتي هك ئي وستو جا . وهي ٿي 
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يكڎهن حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ڀارتييه سنسكرتي جو ج .ٻه ناال آهن 

 .  بلكل شڌ روپ ويد ۾ ئي ملي ٿو 

مٿي جن گرنٿن جو ذكر كيو ويو آهي، اهي جيتوڻك ويد 

کي پنهنجو آڌار ۽ پرماڻ مڃين ٿا، تڎهن به انهن ۾ كيترين حالتن 

جن جو ورڻن ويد ۾ كيو  ،كونهي )ذكر( ۾ انهن ڳالهين جو ورڻن

ري كن حالتن ۾ انهن گرنٿن ۾ ويد جي خالف هيكا. ويو آهي 

 وئدڪجيكڎهن اسان کي . مانيتائن جو به ورڻن كيو ويو آهي

آهي ته اسان کي سڌو ويد جي  سنسكرتي جو بلكل شڌ روپ ڏسڻو

 .كرڻ گھرجي  )مطالعو( يايهسواڌ

 يئ منش ڪرت ؟ )رچيل( ويد ايشور ڪرت

ان  ،يڀارتييه سنسكرتي ۾ ويد جي عزت ۽ مان گھڻو آه

۾ جيترا مهان ويچارڪ، برصغير كري مڃيو وڃي ٿو  اٿارٹيکي 

آچاريه ۽ رشي مني ٿي گذريا آهن، اهي اكثر سڀئي ويد جي 

كن ٿا ۽ ان کي بنا كنهن  )قبول( سويكار) اٿارٹي(پرماڻكتا 

جي ايترو پرماڻ كري مڃين ٿا ۽ ان کي پرماتما  )شك شبهي(شنكا

سرشٹي جي آد ۾ ماڻهن جي  جو گيان كري مڃين ٿا ، جو پرماتما

ڀارت جي . رهبري ۽ كلياڻ جي ال َاد رشين تي ظاهر كيو هو 

ساري ساهتيه ۾ ان کي ايشور جي واڻي كري مڃيو ويو آهي ۽ ان 

ڀارتييه آرين جا . کي سڀ کان وڌيك اٿارٹي كري ليکيو ويو آهي 

برهمڻ گرنٿ، ُاپنشد، درشن شاستر، سمرتيون، گيتا، ڌرم سوتر ۽ 

گرهيه سوتر وغيره ڌارمك ۽ اڌياتمك گرنٿ ته ويد جي اهڑي مهمان 
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ڳائين ئي ٿا مگر پراڻ ، كاويه ۽ َايرويد شاستر وغيره جا وگيانك 

ڀارت جا آريه ان . گرنٿ به ويد بابت اهو ئي رايو رکن ٿا ) سائنسي(

درشٹي سان ئي ڏسن ٿا  )نظر( کي انهي. 

 ي بابت اهائي ڌارڻاآرين جي گھر گھر ۾ اڃا تائين ويد ج

ڀارت جي ساري پرمپرا ويد کي ئي پنهنجي  .هلي اچي ٿي  )نظريو(

به  ليکك جو .چنتن جو مول وهكرو ۽ آڌار مڃي ٿيسنسكرتي ۽ 

پوڻ يان آهي پر هتي انهي بحث ۾ گاهو وشواس آهي ته ويد ايشور 

ا جو ڏنل آهي يا پراچين رشين مجي ضرورت كانهي ته ويد پرمات

جيكڎهن ٿوري دير ال مڃيو به وڃي ته ويد پراچين .نا آهي جي رچ

. رشين جي رچنا آهي ته به ويد جي اهميت كجھه گھٹ كانه ٿي ٿئي 

اسانجا اپنشد ۽ گيتا خواهه انهي در جي جا ٻيا انيك گرنٿ رشين 

انهن ۾ ويچارن اڳيان .جي رچنا هوندي به گھٹ اهميت كانه ٿا رکن 

پنهنجو مستك نمائين ٿا ۽  )مفكر( چارڪسنسار جا وڏا وڏا وي

مڃين ٿا ته وشو جو كلياڻ انهن ويچارن جي سويكارن كرڻ ۽ 

رشين جي  .كرڻ سان ئي ٿي سگھي ٿو) هلت(چرڻ انهن پٹاندر آ

 .ايشور جي رچنا جھڑو مڃيو وڃي ٿو رچنا هوندي به انهن گرنٿن کي

 .ايڎو وشواس ماڻهن جو انهن گرنٿن ال آهي 

جهه لکن ۽ كدرجي جا پهتل رشي لوڪ جو  يٰ حقيقت ۾ اعل

اهڑي طرح ويد کي  .چون ٿا ان ۾ ايشور جي پريرڻا به رهي ئي ٿي 

کڻي كو ايشور گيان نه مڃي ته به ان ۾ ايشور گيان جھڑي شرڌا ته 

اهي ايترا ته اوچا  ،رکي سگھي ٿو ويد ۾ جيكي كجھه اپديش آهن
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ُاپنشد ۽ گيتا جھڑا آهن جو انهن جي پريرڻا ۽ انهن جي آڌار تي 

  .گرنٿ لکيا ويا آهن

 غلط ڌارڻئ

 .غلط خيال ويٺل آهن اڏاڍ ۾جي باري ۾ كن ماڻهن  نويد

۾  نكي وري چوندا آهن ته ويد .يت آهن گنوارن جا گچي ويد 

كي  .گيان ٿي نه ٿو سگھي  يان كري اهو ايشور ،اتهاس ڏنل آهي

نيك ديوي بلكه ا ،چوندا آهن ته ويد ۾ هك ايشور جي پوڄا نه

كن ۾ وري اها غلط فهمي  .ديوتائن جي پوڄا جو ورنن كيل آهي 

قي يا سمپردايه جو ڌرمي گرنٿ ويٺل آهي ته ويد كنهن خاص فر

مگر اهي غلط خيال تڎهن ڦهليا آهن جڎهن ويد جي گيان کان  .آهي

ماڻهو محروم رهيا آهن ۽ كيترن ۾ ويد جي ڳوڙهي گيان جي 

 .ي آهي سمجھڻ جي گھربل الئقي نه ره

 .حقيقت ۾ ويد جو هك هك منتر اعلٰي گيان سان ڀرپور آهي

اهو ويد روپي  پاراند ۾ رشين آجي  )كائنات( جيئن ته سرشٹي

۾ اتهاس  نان كري ويد ،كيو )عطا( گيان ايشور لوكن کي پردان

نه وري ويد ۾ هك ايشور  .جو هئڻ مڃڻ هك وڏي اڻ ڄاڻائي آهي 

 اندر، وايو، اگني، .پوڄا جو ورنن آهيجي  ديوي ديوتائن نگھڻبجا 

ويد ته ڏونكي  .صفاتي ناال آهن ئي ه ايشور جاشَو، وشنو وغيره ب

جي چوٽ سان هك ئي نراكار پرماتما جي اپاسنا كرڻ جي آگيا 

ه جو گرنٿ مڃڻ به ويد کي كنهن خاص فرقي يا سمپرداي .كئي آهي

يا فرقي ڇاكاڻ ته ويد ۾ كٿي به كنهن خاص مت  ،هك ناداني آهي
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 .سيکاريندڙ گرنٿ آهي  )انسانيت( تاويد ته مانوَ .جو ذكر كونهي 

 .سچو انسان ٿي  تهويد جي ته اها ئي سکيا آهي 

 ويد سڀني جو ۽ سڀني ِء

۽  )عورتن( كي تنگ خيال ماڻهو ائين مڃيندا آهن ته استرين

كونهي ،پر اهو غلط پرچار  )حق( رن کي ويد پڑهڻ جو اڌكارشود

د ۾ ته صاف چيل آهي ته هي كلياڻكاري واڻي سڀني ال وي .آهي 

كنهن خاص جاتي يا  حقيقت ۾ ويد گيان سڀني ال آهي ، .آهي 

هي ته اهڑي طرح سڀني ال آهي جھڑي طرح  .خاص ديش ال كونهي 

بيوقوفي کان تنگه خيال ۾ كٹر پنڈتن  .هوا ۽ پاڻي سڀني ال آهي 

 .ي ڇهندا ته ُاهي َاپوتر ٿي پونداويد کچيو ته هيٺين ذات جا ماڻهو 

ته  ۾ اچي ) سمجهه( سچ ته ائين آهي ته ويد جو گيان كنهن کي ڇهي

 .پوتر ٿي پوندو و هبه  اهو كيترو به کڻي اپوتر هجي ته 

كنهن جي ڇهڻ سان اپوتر ٿي  اهو ،ويد ته ايشور گيان آهي

 اڻويهين .ڃڻ بلكل بي سمجھي جو نتيجو آهيائين م ،پوندو

ته ايتري  ديانند سرسوتي مهرشيودوان ۽ ڌرم اڌارڪ صدي جي مها

ان جو  ،پستك آهيجو  )علمن( ائنيويد سڀني ست ود”قدر چيو ته 

اهو ياد  “ .پڑهائڻ ۽ ٻڌڻ ٻڌائڻ سڀني آرين جو پرم ڌرم آهيپڑهڻ 

رکڻ گھرجي ته ويد سڀني ال هك جھڑو كارائتو ۽ كلياڻ كندڙ 

 .آهي 
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 ويد جي مهمئ

ي هديپربلكه  نه ودوانن هندوفقط  )اعلي( جي مهما ويد

يدن جو گيان محدود ته و ڇاكاڻ ،آهي  دل سان ڳائيودوانن به کلي

اهي انسانيت جي راهه  .يبلكه سڄي انسان ذات ال آه ،ماڻهن ال نه

اتمك آنند جو مارگه ٻڌائين ٿا ۽ انهن جو گيان موجوده  ،ائين ٿاٻڌ

 .بت ٿو ٿئي سائنس پٹاندڙ به کرو ثا

دوائن ۾ امرت ،ندين  ،ماڻهن ۾ برهمڻ ،جيئن ڏهي ۾ مکڻ

ٺيك اهڑي طرح سموري  ،۾ گان سريشٺ آهن۾ گنگا ۽ پسن 

 .ساهتيه ۾ ويد سڀ کان سريشٺ ۽ سڀ کان وڌيك اهميت وارو آهي 

سکيائن جا ڀنڈار  .ويد ويدڪ سنسكرتي جو مول آڌار آهن

گر کي پار كرڻ ال جھازسمان سنسار روپي سا ويد .۽ خزانو آهن

ويد .هي۾ انساني جيون جي سڀني مسئلن جو حل ڏنل آ ويد .آهن

آگيان جي انڌكار ۾  .کان تتل هردن ال سيتل ملم آهن کنوي ديند

، جي ڀليل ڀٹكيل نآه (Light House)ناريپيل انسانن ال روشن م

ٻڎندڙ  ر ۾دي جي ساگويد ناامي .کي ست مارگه ڏيکارين ٿا  ماڻهن

اهي روحاني پانڌيئڑن ال ڀرڀو پراپتي جي  .ال آشا جو ترورو آهن

ٿوري ۾ چئجي ته ويد َاملهه رتنن جو ڀنڈار  .ساڌنن جو ُاپديش ڏين ٿا 

 .آهن 
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 ڀئريي ودوان  جئ رايئ

ويد سڀني ستيه وديائن جو پستك :  مهرشي ديانند سرسوتي

 .آهي 

ناستك اهو آهي .ي ويد ڌرم جو مول پستك آه:  مهرشي منو

 .جيكو ويدن جي نندا كندڙ آهي 

 .ويد کان وڌيك كو اتم شاستر كونهي :  رشي اتري

بابت هندن جي اها ڌارڻا آهي ته  نويد:  سوامي وويكا نند

 .اهي پراچين كال ۾ كنهن خاص شخص جي رچنا يا گرنٿ ناهن 

 ،گيان جو خزانو مڃين ٿا )المحدود( جو اننت اهي انهن کي ايشور

ويد جي  .وقت ظاهري ۽ كنهن وقت لكل رهي ٿوجو كنهن 

جو خيال كرڻ  ان كري ان رچيندڙ کي كڎهن كنهن نه ڏٺو آهي،

ن جي صرف رشي لوڪ انهن منترن يا سناتن نيم .به ناممكن آهي

کان قائم گيان  )شروعاتي وقت( ي كالآدانهن .کوجنا كندڙ هئا 

اهي ويد ئي .هو  كيو) ظاهري طور ڏسڻ(ڀنڈار ويدن جو ساکياتكار

 .آهي   آهن ۽ انهن تي سڀني جو َاڌكار اسانجا اكيال پرماڻ

 .كانه هئيويد ڀاشا کان اڳ كابه ڀاشا :  مهاتما نارائڻ سوامي

كري ان جي .وانگر جيو به نتيه آهي  ايشور ۽ پركرتي انهي

 .جو به نتيه هئڻ الزمي آهي ) ويد(كلياڻ ال ڏنل گيان 
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ئن خاص كري ويدن جي گيان اسڀني وداي : چاريهشري ماڌو اَ 

 .ڏيڻ وارو خود وشڻو ڀڳوان آهي 

يا روپي تيرٿ مهيشور کي دمان انهي و:  شري سايڻ َاچاريه

۽ انهن ويدن  جنهن جي ساهه مان ويد پيدا ٿيا ،نمسكار كريان ٿو

 .مان سارو جڳت پيدا ٿيو 

ويد ايشوري شكتي دواران پرگھٹ ٿيو :  شري كپل مني

 .پرماڻ آهي ) خود به خود (ته انهي كري اهو سوَ  ،آهي

 شئسترن جئ رايئ

رگ :  شنكر آچاريهرچيندڙ ) 3_ 1_ 1سوتر : (  ويدانت شاستر

اهي  .تن ۾ انيك وديائون سمايل آهن ،ويد آدي جيكي چار ويد آهن

سندن ٺاهڻ وارو ڄاڻي  .جو پركاش كن ٿا  ارٿج جيان سچي ويد س

ٻيو كو كونه آهي  ڄاڻڻهار برهم کان سوا. 

:  رشي پاتنجليرچيندڙ  )سوتر 26يوگه درشن سماڌي پاد 

جو ڏيندڙ هئڻ كري اڳين پوين سڀني جو گرو ) ويد(ايشور نت گيان 

 .هن کي كال كاٹي نه ٿو سگھجي .آهي 

  آگيا جنهن ڳالهه جي ويد: مني جئمنيرچيندڙ  پورو ميمانسا

 .و اڌرم آهي جي خالف هجي س جيكي ويد.ڏئي سو ڌرم آهي 



59 

 

ويد پرم آپت يعني :  گوتم منيرچيندڙ ) 28_1_2(  نيا درشن

 .پرماتما جي وچن هئڻ كري پرم پرماڻ آهي 

ويد پرم   : كڻاد منيرچيندڙ ) 30_ 1_ 1( وئشيشك درشن

 .پرماڻ آهي 

راڻين جو پ) : ب شلوڪ 15_14اڌ يا ٹيون ( شريمد ڀڳوت گيتا

بادل  .َان پيدا ٿئي ٿو جي دوارامينهن  .جيون ان تي مدار رکي ٿو

 ڌرم .يگيه پورڻ ٿيندو آهي كرم دوارا .يگيه دوارا پيدا ٿيندا آهن

) اوناشي پرميشور (ويد اکر  .كرم جي ڄاڻ ويد دوارا ٿيندي آهي

انهي كري ائين سمجھو ته يگيه ۾ پرميشور .مان ُاتپن ٿئي ٿو 

 .سدائين موجود آهي 

 )ازلي( ويد انادي) : 4،شلوڪ 232شانتي پرو اڌ يا ( مهاڀارت 

خود ڀڳوان انهي واڻي روپ .ناس ٿيڻ جو ناهي  ،اهو نت آهي ،آهي

انهي دوارا ئي منش پنهنجي پنهنجي .جوتي جو پركاش كيو هو 

 .كمن ۾ لڳن ٿا 

ج ۽ چنڈ س ،اگني ڀڳوان جو مٿو آهي): 2،1،4( منڈڪ ُاپنشد

جھو ته مويد س .آهن دسائون ۽ طرف هن جا كن ،آهن نسندس اکيو

 .سندس واڻي مان نكتل آهن 

رگ ويد ،يجرويد ،سام ويد ۽ ) : 11،5،4( برهدارڻيك ُاپنشد

 .آهن  اانهي پرماتما جي پراڻن مان نكتاٿروويد 
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ديون ،پترن،منش ال ويد :  منو مهاراجرچيندڙ ) : 64،12( منو سمرتي

ريل آهي ته ويد ۾ ڏيکا) 2.6( .انادي رتن ڏيکاريندڙ اک جيان آهي

 .ساري ڌرم جو مول آهي 

کان  ويد شاستر:  مني ياگيه ولكيه، رچيندڙ ياگيه ولكيه سمرتي

سناتن ويد مان ئي  رتاسشٻيا به  .وڌيك كو ٻيو شاستر كونه آهي

 .نكتا آهن 

 .ويد کان وڌيك كوئي شاستر كونهي :  اتري سمرتي

 مهئيمئ گويم ٻي جئ ويئئر

و نكي ايشور ليکكن جو رايو آهي ته هُ مهاتما گوتم ٻڌ ال كن 

وشواس هو پر واڻي ۾ سندس  يور جشکي مڃيندو هو نه كي اي

ڳوان ٻڌ ڀهي ته آتڑ كيترن ودوانن جو خيال بهن ويچار ڌارا جي اُ 

ويد ۽ پرمپرائن  هن جو ڀڳوان ،.هك سڌارڪ هو  نرشي ديانند جيا

 :هي هيٺيان پرماڻ پيش كندا آهن اُ  .۾ پورو وشواس هو

جيكي ودوان ويدن جي دوارا ”۾ لکيل آهي ته ) 29(ت نپاتس .1

  )يقين( ڌرم جو گيان پراپت كندا آهن ،انهن جي ُاسٿا

 . “نه ٿيندي آهي ڊانواڊول كا

 

جيكو ويد ”شلوڪ ۾ اچي ٿو ته 322للت وستار ست نپات  .2

جنهن گھڻو كجھه  ،جنهن ساڌن كيو آهي ،ڄاڻڻ وارو آهي
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پ سان ڄاتو آهي اهو ٻڌو آهي ۽ جنهن ڌرم کي نشچي رو

 “.ٻين اڌكارين کي گيان ڏئي ٿو  ،پاڻ گياني ٿي

مان چوان ٿو  ته ”۾ مهاتما ٻڌ چوي ٿو ته ) 458( ست نپات  .3

 ،جنهن جي َاهوتي ڏيڻ سمي ويد جو ڄاڻو اچي پهچي ٿو

 .تنهن جو يگيه سڦل ٿئي ٿو 

 

 گرو ج  جئ ويد چئچت ويئئر

 
ن جو ارادو ه  ،گرو گرنٿ صاحب ۾ گرو جن جي ٻاڻي آهي

هنن هندو جاتي  .كنهن به نموني ٻي ڌرم پيدا كرڻ جو كونه هو 

شد خالص ۽ وير  آيل وچين زماني جي دوشن کي هٹائي کين پوتر ۾

و جن هيٺ ڏنل مثالن مان ڏسندا ته ويد بابت گر .بڻائڻ جو يتن كيو

  :جا كهڑا نه ُاتم ويچار هئا 

 )پهال رام كلي ، محال  راڳ(  رمائيناونكار ويد  .1

 .اونكار ويد ٺاهيا :  ارٿ

 ) 17جپ صاحب پُوڙي ( ه ويد پاٺاسنکه گرنٿ مک .2

 .۾ مکيه هي ويد جو پاٺ  انهن گرنٿ انيك آهن ،: ارٿ

 جاهه جپي گت پاو ، كل ۾ ايك مان كر پانڌ ، .3

 .اس وڌ ويد بتاو ر ڌرم تاكي سم ناهن،او     

 )   5سورٺ محال  راڳ(     
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، تنهنجي وپيندجنڌان جو نالو رڳو كرپا ه ۾ جيكوكلجڳ:  ارٿ

 .جي برابر كو ٻيو ڌرم كونه آهي ) جپ(انهي  .گنتي ٿيندي 

 .ويد ٻڌائي آهي  )طريقو( اِها وڌي

 

 !ا کائي پويد پاٺ مت پا ديوا جلي انڌيرا جائي ،

 .يان مٹنت گجھان گيان پرگاس ا اگوي سور نه جاپئي چنڈ ،

 

 نندهه ناس ٿيندي آهي تيئن ويدجيئن ديپك جي ٻرڻ سان او:  ارٿ

جتي گيان جو  .ڻ سان پاپ مئه ٻڌي ناس ٿيندي آهيجي پاٺ كر

جي روشني ڈ اتي سج ۽ چن ،ركاش ٿئي ٿو ۽ اگيان مٹجي وڃي ٿوپ

 .به نه ٿي پهچي 

 

به ويد جي ساراهه ۾  گرُو گوبند سنگھه صاحبين پاتشاهي ڏه

ڌيا جي ڀجنگه چوٿين ا جي“ وچتر ناٹك ”  .گھڻا ئي وچن لکيا آهن

 ي كري۾ لکيل آهي ته جن ويد پڑهيو تنکي ويد دپرڀات ڇن

اڳتي ائين به  .كوٺيائون ۽ انهن ڌرم كرم جي ٺيك ريت هالئي 

ڏيکاريل آهي ته كيئن انهن اپديش كيو ۽ لوكن جو پاڻ ۾ وير 

اٿرو ويدن جا ناال صاف  سام ، يجر ، انهي ڇنڈ جي اندر رگه ،.مٹايو 

 .صاف اچن ٿا 
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 سنت  ۽ ڪوي  جئ ويئئر
 

ن گرو گرنٿ جي راگه پر ڀاتي جو هيٺيون وچ كبير صاحب

 :يئن ۾ ڏنل آهي ٹشبد 

 . جھوٺا جو نه وچاري_ ويد كتيب كههه مت جھوٺي 

كوڙا آهن اهي ماڻهو ،جيكي .مطلب ته ويد شاستر سڀ سچا آهن 

 .ان جو پورو ويچار نه ٿا كن 

 : ا هن ريت كئي آهي سنت لفظ جي وياکي گوسوامي تلسيداس

 ) حقيقي( ارٿسنت اهو آهي جنهن کي ويد ۽ پراڻ جو يٿ”

 “.گيان آهي 

جا انيك شلوڪ  “سامي”چئنرا بچومل سنڌ  جي كوي شري 

 :سامي جي شلوكن ۾ هيٺ ڏنل وچن موجود آهن  .رچيل آهن 

 

 .ڳالهه چون ٿا هكڑي _ ڇهه اٺارهن چار  .1

پراڻ ۽ چار ) 18(ڇهه آهن درشن گرنٿ ،اٺارهن :  ارٿ

 ويد آهن رگو ويد ،يجر ويد ،سام ويد ،اٿرو ويد

 .هل هيٺاهين واٹڑي _ چاريئي ٿا چون  .2

 .سو سنڌي ۾ سڻايو _جو ويچار  نويد .3

 .ٿا ويد كرن وستار _اٺئي پهر ُاچار .4

 .توکي سنڌي ۾ سڻايان _ويد جي واڻي  .5
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 توکي! هي شرتي”گرنٿ ۾ آيل آهي ته  كاويه پركاش

كارن ۽ كوين ين ،شاسترش،جنهن کي پد پد تي رنمسكار هجي 

 “    .پنهنجي پنهنجي ويچار موجب پئي ڏڌو آهي

  

 هڪ پئرسيھ جو رايو
 

اسانجي ديش جي مشهور پارسي نگرواسي فردون چانجي 

نٿ آهن، منجھن رويد گيان ۽ سڃاڻپ جا گ”و آهي ته دادا لکي

پستك جو  رنا جو پستك ۽ آچار وهنواارٿسرشٹي جو پستك ،پر

يان ۽ سڃاڻپ گآهي عقل،وديا، ارٿويد شبد جو . سڀ سمايل آهن 

 “ .سچ پچ ته ويد ۾ ٺوس گيان موجود آهي .

 

 هڪ مسلمئن جو رايو
 

ڀارت کي مبارڪ باد زمين  شاعر عربستان جي البي نالي

انهي ملك ۾ ئي ايشور پنهنجو سچو علم : كوٺيندي لکيو آهي ته 

” ائين به لکيو آهي ته  ،جا ناال ڏيئيهن چئني ويدن “ظاهر كيو هو 

منوهر ۽ سيتل جيوتي  ،چارئي الهامي پستك كهڑي نه پوتر اهي

اهي چار گرنٿ ڌڻي  .انجي هردي جي اکين کي پهچائين ٿااس

 “ . تي هند ۾ نازل كيا) رشين (پنهنجي پيغمبرن 
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 وديشي ودان  جئ رايئ
 

 (Prof. Heeren)پروفيسر هيرن . 1
The Vedas stand alone in their solitary splendor serving as beacon of divine light for 

the onward march of humanity. 

ن چمكندڙ آهن اهڑي طرح ٻيو جھڑي طرح ويد پركاش سا

اهي انسان ذات جي انتي ۽ ترقي ال دويه .گرنٿ نٿو چمكي  كو

 “.جو كم ڏين ٿا  )ناريم روشن( پركاش

  ڊ مئرليِر .2 
What is found in the Vedas exists nowhere else 

 “.جيكو كجھه ويد ۾ ملي ٿو ،اهو ٻئي كنهن هنڌ ناهي ”

 

 ) :گ  يونيورسٽيناُچ( پروفيسر پئل ييمئ. 3
The Vedas are noble documents: documents not only of value and pride to India but to 

the entire humanity because in them we see man attempting to lift himself above the 

earthly. 

 

  ”،ويد اهي پوتر گرنٿ آهن ،جيكي نه فقط ڀارت ورش ال 

ڇاكاڻ ته اسان انهن ۾ انسان کي .بلك ساري سنسار ال قيمتي آهن 

كندو  )كوشش( جو يتن )موکش پراپت كرڻ (دنيا کان مٿي ُاٿڻ 

 “. ڏسون ٿا 
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 ) :امريڪ  استري( هويلر ولوء ڪس. 4

We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the 

great Vedas _ the most remarkable works containing not only religious ideas for a 

perfect life but also facts which all the science has since proved true.  

Electricity, Radium, Electric trains, Airships, all seem to be known to the seers who 

found the Vedas. 

اسان پراچين ڀارت جي ڌرم جي وشيه ۾ پڑهيو ۽ ٻڌو ”

جي انهن مهان ويدن جي ڀومي آهي ،جيكي تمام عجيب گرنٿ .آهي

 كارائتن ڌارمك تتون جو انهن ۾ نه فقط مكمل زندگي ال.آهن 

بلكه انهن حقيقتن جو به بيان آهي ،جن کص سائنس  ئي بيان آهي ،

اليكٹرانس ۽ هوائي جھاز  ريڈيم ، بجلي ، .ستيه ثابت كيو آهي

وغيره ايجادون سڀيئي ويدن جي درشٹا رشين کي معلوم ٿيل نظر 

  “. اچن ٿيون

 : شري ايڊورڊ ڪئرپينٽر. 5

ويچار ڌارا جي نه اسان کي اميد  شنككنهن نئين دار”  

ڇاكاڻ ته اتهاس جو اڀياس اسانکي  كرڻ گھرجي ۽ نه اڇا ئي ،

شوپنهار ۽ انهي نتيجي تي پهچائي ٿو ته پراچين زماني کان وٺي 

۾ ويچار ڏنل  )سوتر روپ ( تائين ويد ۾ جيكي ٻيج روپ  وٹمن

ڻا ُاهي ئي ويچار هر هك ڌرم ۽ هرهك درشن شاستر جا پرير آهن ،

ال ) ُاصولن(انهن َانادي سڌانتن  كندڙ سڌ ٿيا آهن ۽ هاڻوكو گيان ،
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 .هك نئون كپڑو تيار كري رهيو آهي درشٹانتن ۽ شد رچنا جو

 “.) يعني هاڻوكي سائنسي پيد منترن جي فقط وياکيا ئي آهي (

 :پروفيسر ايمرس  . 6

يورپ جا .ري سگھن ٿا ويد اسان جي جيون کي اوچو ك” 

آهن انهي كري  )خسيس (۽ گيان ُانهن اگيان تڇ  سمورا درشن

 “.طرف وڃو  نويد

 :شري ڊايس   .7

 .چائي کي گرهڻ كرڻ جي ضرورت آهيويد جي چيل س”

تڎهن مون کي ائين معلوم ٿئي ٿو ته  جڎهن مان ويد پڑهان ٿو ،

 “ .آتمك هوا ڦڦڑن مان لني رهي آهي 

 :شري ٽئلسٽئليه . 8

سمپورڻ ڌرم آهي ۽ سنسار جي ويد ڌرم تمام پراچين ۽ ”

مان چاهيان ٿو ته ان  .ڌرمن جي قطار پهريون حصو جڳهه ان جي آهي 

جي منوهر ۽ دلپسند ُاپديشن ۽ ويچارن جو مختصر سنگرهه تيار 

 “.كريان ،جيئن اهي آساني سان پڑهي ۽ سمجھي سگھون 
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 :شري مورس مئٽلڪ . 9

 اني هئا ،اسان سمجھي ويٺا آهيون ته ويدن جا رشي آگي” 

 ،روشنيون نظر اچن ٿيون_يون ويچار ويد ۾ اسان کي اهڑ مگر

تري ُاهي اي.جيكي اسان جي ٻڌي کي حيران كري ڇڎين ٿيون 

جيكو َاڄ به اسان ۾ ناهي ۽  ،همت ۽ وشواس سان ڳالهائين ٿا

 ،جن تي هاڻوكو وگيان ن وشين بابت،جيكڎهن كيترين اهڑي

اسانجي  ،نهن جا ويچار،اڀٹكي ڀٹكي ويد مارگه تي آيو آهي

ندو ويچارن بنسبت وڌيك ٺيك ثابت ٿيا آهن ته ڇا اِهو مناسب نه ٿي

جن بابت ُاهي نشچي ڀريل ُاپديش  ،ته انهن سڌانتن جي باري ۾ به

اسان سندن واڻي کي  كن ٿا ۽ جيكي اسانجي سمجھه ۾ به نه آيا ،

۽ بيحد ڇاكاڻ ته انهن رشين جي َاپار ٻڌي  وڌيك پرماڻت مڃون ؟

 “.گيان جو اندازو لڳائڻ به اسان ال مشكل آهي 

 :پروفيسر مئڪسمولر . 10

ويد گ تيسين ر جيسين هن پرٿوي تي پهاڙ ۽ سمنڈ قائم هوندا ،”  

 “.جي مهما لوكن ۾ ڦهلجندي رهندي 

 ) :فرانس : (شري جيڪو ليٽ . 11

انهن  ،ستك آهنپجا ) ايشور گيان ( به الهامي  يجيك”   

جنهن جا ويچار اڄكلهه  ڳو هندن جو ئي ايشوري پستك آهي ،مان ر
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ويد گھوشڻا كري ٿو ته  .جي سائنس سان پوري ريت ٺهكي اچن ٿا 

 “ .هي سنسار آهستي آهستي قدم قدم كري جڑي راس ٿيو آهي  

 :شري جيمس ڪزنس .  12

ان  جوڇاكاڻ  ،ڀارت جي ويدڪ سڀيتا آهي آدرشن سڀيتا ،”

كري ئي  ببانهي س .ايل آهيٻڌمكتي جو مارگه منش ماتر ال  ۾

ڀارت جي طرف تكي  نكته نظر کي تالنجلي ڏيئي ، ينهايورپ 

دس جيكو سن يورپ انهي نقطه نظر جي کوج ۾ آهي ، .رهيو آهي 

جيكا سندس .ل تي ٻڌل هجي ئويچار کان وڌيك پكو ۽ وڌيك دال

 ڪ آدرشيدو .هي ناش جو كارڻ آ ته خاص سروَ  سا ويچار ڌارا آهي ،

اهو آدرش همدردي جي امگن  .کي ناس كري ٿو  نوروڌ جي كارڻ

اِها ڳالهه  .تي پيدا كري نفرت کي سنسار مان ڀڄائي ڇڎي ٿو 

ممكن آهي ته هن ويدڪ آرشن جي آڌار تي ئي نئين دنيا کي 

 “ .سکڌام بڻائي سگھجي 

 :شري چرائون . 13

ري طرح اهو پو .ويد فقط هك ايشور کي مڃي ٿو ”  

جنهن ۾ ڌرم ۽ سائنس هٿ ۾  وگيانك ڌرم جو بيان كندڙ آهي ،

“ .ئنس ۽ درشن فيلسوفي تي ٻڌل آهيان جو ڌرم سا .هٿ مالئين ٿا 

ويد جي مهانتا جي باري ۾ دنيا جي انيك اعلٰي انسانن ۽ ودوانن 

جي سڀ جا تي تنگي كري هتي ڏيئي نه  پنهنجا ويچار ڏنا آهن ،

 .ٿي سگھجن  
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  :  شي ديئنند جو اُپڪئرر

اهڑو وقت به آيو  .جو خزانو ڀارتواسي وڃائي ويٺا هئا  نويد

وري به شكر آهي جو اڻويهين ! جو ڀارت ۾ ملڻ به مشكل ٿي پيو 

جنهن پنهنجو سڄو جيون  صدي ۾ ڀارت ۾ رشي ديانند جنم ورتو،

 .اکيس ويد جرمني مان گھرائڻا پي .ويد جي ُاڀياس ۽ پرچار ۾ لڳايو 

 كري ،) چڱي طرح اڀياس (هن پراچين ويدڪ ساهتيه جو منٿن 

سايڻ نه ته  کي سمجھڻ جي صحيح طريقي جو پتو لڳايو ، نويد

جنهن كري  كري رهيا هئا ، ارٿجھڑا ودوان ويد جو الٹو  آچاريه

رشي  .اسانجي دنيا جي ودوانن اگيان كنڌ هيٺ كرڻو ٿي پيو 

سنسكرتي جو  ڪويد ،جو رمڌ ڪجنهن ويد ديانند جو ُاپكار آهي ،

اڻي ۾ چيو ته نڀير وگهن  .سڄو روپ لوكن جي اڳيان رکيو 

۽ سنسار جا لوڪ پنهنجو كلياڻ چاهين ٿا ته  جيكڎهن ڀارت ورش”

 ورشي ج .کين ويد ۽ ان جي سنسكرتي کي اختيار كرڻو پوندو

 “!هلو طرف  نوري ويد ”هن يگه ال اهو ئي سنديش هو ته

رشي ديانند جي ويدن بنسبت كيل :   سمولرپروفيسر مئك

سوامي ديانند سرسوتي هندو ڌرم ” كم کي سارهائيندي لکي ٿو ته 

هو پنهنجي ويچارن  .جي سڌاري جو نهايت وڏو كاريه كيو آهي 

تي َاڌار رکندڙ ۽  انهن کي رشين جي گيان تي ٻڌل  نکي ويد

معلوم ٿئي ٿو جن مان  هن ويد تي وڏا وڏا ڀاشيه كيا ، .مڃيندو هو 

 “ . اپك هئي يسندس سواڌ يايه تمام و .ته هُو پورن ڄاڻو هو 
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سوامي ديانند هك ” آهي ته  جو لکڻ:  شري مونيمروليم

 “ .ويد موجب پنهنجن سڌانتن کي مڃيندڙ هو  کي مڃيندڙ ، ايشور

رشي ديانند جي ويد بنسبت كيل :    يوگيراج اروند  گھوش

جي ڀاشيه كرڻ بنسبت  نويد”ه شيوائن جو ذكر كندي لکي ٿو ت

 منهنجو وشواس آهي ته چاهي ته آخرين پورن مطلب ڇا به هجي ،

هن سڀ کان  .مگر انهن ڳالهين جو شرف ديانند کي ئي حاصل ٿيندو 

 .جي وياکيا ال بي عيب مارگه جي کوج كئي هئي نپهريان ويد

جيكي  رشي ديانند انهن دروازن جي كنجي حاصل كئي هئي ،

 “ . بند هئا ۽ هن بند ٿيل جھرڻن جو منهن کولي ڇڎيو  جڳن کان

هن ويدڪ ڌرم جي .جو تمام شيدائي هو  نويد رشي ديانند  

پرچار ال آريه سماج قائم كئي ۽ آريه سماج جي ٹئين نيم الزمي 

ٻڌڻ، ٻڌائڻ سڀني آرين جو پرم  پڑهائڻ ، ويد جو پڑهڻ ،” ٺهرايائين ته 

  “. ڌرم آهي 

تڎهن  ڀارت ۾ آيا، ٹسكي ۽ كرنل الكاٽميڈم بلئوجڎهن 

پرهن  .کين سندس خيال ڏاڍا پسند آيا  .رشي ديانند سان به گڎيا هئا 

ان تي هنن کي كجھه  کي تمام گھڻي اهميت ٿي ڏني ، نجيكا ويد

ان گڎجي كم كرڻ هان سهنن کيس چيو ته اسان تو .تراض هو عا

سڀ ست وديا جا  ويد”پر آريه سماج جي ٹئين نيم ۾ ال تيار آهيون 

انهي لکڻ بجا لکو ته ويد به سڀ ست وديا جا پستك “ .پستك آهن 

سچ پچ انهي ! ال رشي ديانند کي  نكيڎي نه شرڌا هئي ويد“ .آهن 

جو َاڄ ويد جي پرچار نه صرف ڀارت ۾ پر  ،كرپا جو نتيجو آهي

 .وديشن ۾ به ڦهلجي رهيو آهي 
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  جو سئڌن سک

هو ته اهائي  ،شرڌا كانه هئي ۾ انڌنند جي ويد مهرشي ديا

تي کري ) بازي دليل(جيكا ترڪ ڳالهه قبولڻ ال تيار ٿيندو هو 

جاچيو ۽  ،رشي مشرق ۽ مغرب جي الڙن کي ڏٺو .ثابت ٿئي 

جڎهن  ،سمجھيو ته دنيا ۾ ماڻهو سکه تڎهن پراپت كري سگھندو

 . هاڳاتي ڀوڳيه ۽ نه اتي تيي نه واري مڌيم واٽ وٺندو يعن نويد

جيستائين اسانجو جسماني شرير اسانجي آتمائن سان لڳل 

ست هئڻ ئي به ۽ اڃ کي مٹائڻ جو بندوبکتيستائين شرير جي  آهي ،

شا وغيره ۽ شرير جون کتيستائين گرمي سردي کان ر گھرجي ،

ن سان ارٿدجدا جدا قسمن جون پركرتي جي پ ٻيون ضرورتون

يك قسمن جي پركرتي جي كري ان انهي .پوريون ٿين ٿيون 

ورڇ ۽ گڎ كرڻ جو بندوبست به ٿيڻ  ئي  نرماڻ ، ن جي اتپادن ،ارٿدپ

جيون جي جسماني حصي يعني  منشٻين لفظن ۾ چئجي ته  .گھرجي 

وي يني ضرورتن جي پورائي ال ضروري دسندس شرير جي جسمان

ا متانهي امر پرما اها ڳالهه ڀلجڻ نه کپي ته اسان سڀئي انتي كندي ،

 .جا پتر آهيون ۽ ان كري اسان پاڻ ۾ ڀائي ڀائي آهيون 

سکه ۽  جي اسانکي سدائين ياد رکڻ گھرجي ته اسان سڀني

پت كرڻ ۽ دکه کان ادکه جو احساس سمان آهي ۽ سڀني ۾ سکه پر

كري اسان کي پنهنجي سکه ۽  انهي .نا به سمان آهي بچڻ جي تم

اسان کي پنهنجو دکه  .جي ال ٻين جو سکه ۽ آرام ڦرڻ نه گھرآرام 

اسانکي  .ال ٻين جي جيون کي دکي  بڻائڻ نه گھرجي  ڻكر ٹگھ
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پنهنجي ڀلي ال .جن ال ٻين جا اڌكار لتاڙڻ نه گھر ارٿپنهنجي سو

شريرن جي پٺيان ويٺل آتمائن  .چار نه كرڻ گھرجي ٻين تي اتيا

 .ڏانهن به نهارڻ گھرجي ۽ سنجم کان كم وٺڻ کپي 

سڀني جي سکه جو  ،اسانکي سڀني کي پاڻ جھڑو سمجھي          

تي كرڻ ناُ ) وي يند(  كاسانکي هر پركار جي پراكرت ،ڌيان رکندي

 .ه كرڻ جڳائي ن جو ڀوڳارٿگھرجي ۽ انهي ُانتي ۾ ملندڙ پڌ

يون ۾ ويدڪ سنسكرتي چوي ٿي ته اسان کي پنهنجي ج

 ح گھرجي ،نتي به پوري طروي اُ ينسکه جي ماترا وڌائڻ ال د

 ڪويد .ن سڌارڻ سان سکه جي ماترا وڌندي تلپنهنجي جسماني حا

پركرتي  .سنسكرتي پركرتي کي بلكل دکدائك كانه ٿي مڃي 

سکه دکه ته اسان جي  .سکدائك آهي ۽ نه دکدائك  هپنهنجي سر ت

جيكڎهن .ريعي ان جي سٺي خواهه بري استعمال تي مدار رکي ٿو ذ

تي جو سٺو استعمال كريون ته ُاها اسان خبرداري سان پركر

وي سکه سان گڎ جڎهن َاڌياتمك سکه جو ميل يند .سکدائي ٿئي ٿي 

وي ُانتي ته ينصرف د ٿيندو تڎهن اسانجي حقيقي ُانتي ٿيندي ،

شل  .برهم ساکياتكاري ئي آنند جو سرچشمو آهي .كيرائيندڙ آهي 

 .بڻايون  ميهه پنهنجو جيون سک ويدن جي انهي سکيا پٹاندڙ هلي ،

 :مشڪِت

ڇاكاڻ ته انهن  ي ويد انهي كري مشكل لڳن ٿا ،کكن  

 .۾ سوتر روپ ئي ويچار ڏنل آهن ۽ گھاگھر ۾ ساگر ڀريل آهي
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ماڻهن کي ودوانن جي كيل  عام انهي كري ضروري آهي ته

 . هڻ گھرجيسمجپڑهي منترن جو راز ) کول ( کيا ويا

ا محسوس كن ٿا ته موديشن جا ودوان به ويدن جي مه جڎهن

پو اهو كيئن ٿو سونهين ته اسان سناتني ۽ ويدڪ ڌرمي سڎائيندڙ 

 پاڻ کي ويدن جي گيان کان محروم رکون ؟ 

 :   ويد ڏانه  ورون

شانتي ۽  هن وقت جڎهن سنسار ۾ دکه درد وڌي ويو آهي ،

هك ماڻهو  سکه جي پراپرتي ال لوڪ هٿوراڙيون ڏيئي رهيا آهن ،

هك سماج ۽ جاتي جو ٻئيسماج ۽ جاتي سان ،هك  ، جو ٻئي سان

هك ديش جو ٻئي ديش سان وير وروڌ وڌندو  ي سان ،ئقوم جو ٻ

وڃي ٿو ، هك ٻئي کي چوسڻ ال جنگيون جھيڑا زور وٺندا وڃن ٿا 

 ،ائن کي موڙ ڏيڻنهن سڀني جي دور كرڻ، دنيا جي ڀاوتڎهن ان

اسٿاپن كرڻ ال  ي۽ شانتي ج سچي سک سنسار ۾ صلح سازي ،

 ،ڏانهن ورڻ جي نويد جي گيان جي پرچار جي ، ضرورت آهي ويد

ئي سچي  ياه ڇاكاڻ ته ويد کي سنگھٺن جو سنديش ڏيندڙ آهن ،

 .انسان ٿيڻ ۾ هك ٻئي سان شانتي ۾ رهڻ جي سکيا ڏيندڙ آهن 

 گيان سان ال ڻجو پنهنجي كليا ،ه اچيهشل لوكن ۾ساڃ

ه منجھن ٻڌايل مارگ نهن جو اڀياس كري ،ا ن،ڀريل ويدن ڏانهن ور

                                                                                                                                                                                                    .                             تي هلي پنهنجو جيون سڦل بڻائين

  ديپ چندر بيالڻي -
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 ويد پرڪئش
 گئيتري منتر.1

جي هك هك منتر کي پنهنجي اهميت آهي مگر  نويد

منتر  300هزار  20۾  نچئني ويد .گايتري منتر پنهنجو مٹ پاڻ آهي 

گر چيا وڃن ٿا انهن مان هك منتر اهو چونڈيو ويو آهي جنهن کي 

  .به چيو ويندو آهي  مهامنترچيو وڃي ٿو ان کي  ترمن

 .تري منتر کي جڳت جي ماتا چيو آهيگاي شري شنكر اچاريه

 ،چيو هم پتا مهڀيش.ايتري کي پاپ ناشك سڎيو آهي راجا جنك گ

ني جالئي گا ،ك مري نه ٿواپ ٿئي ٿو ُاتي ٻالججتي گايتري جو ” 

ي رشي گايتري شرنگ “.نٿي ۽ گايون وڌيك کير ڏيڻ لڳن ٿيون 

۽ برهم ۾  گايتري وياس مني .کي موکش جو مکيه وسيلو ٻڌايو 

و ڀڳوان گايتري منترکي برهم جو منُ . كوبه تفاوت كونه سمجھيو

 .کيو آهي كردار ل
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تي  ارٿ يمنتر ج گايتري مها ”لکي ٿو ته  نندمهارشي ديا

 يلي وشَو کي اتپن كرڻ واريهن منتر جي وس .ويچار كرڻ کپي 

ملينتا دور ٿي وڃي ا جي تيج جو ڌيان كرڻ سان ُٻڌي جي مپرمات

ٻئي كنهن به  .ڌرم ۾ شرڌا ۽ كاريه جي يوگتيا پيدا ٿئي ٿي  ،ٿي

 “.نا جي منترن ۾ اهڑي گھرائي ۽ سچائي نه آهي ارٿمت ۾ پر

ار جي جپ کان گايتري جپ هر پرك”لکي ٿو ته  پاراشر مني

سڀ کان سڌو مارگه گايتري جپ پرماتما جي ُاپاسنا جو  .ُاتم آهي

 “.آهي

گايتري جي ”جو رايو آهي ته  سوامي رام كرشن پرمهنس

 “.ي شكتي ملي ٿي ڻجپ كرڻ سان منش کي گھڻي کان گھ

جو وسيلو  سٺي ٻڌي”جو چوڻ آهي ته  سوامي وويكانند

ي وستو فقط سٺي ٻڌي ڑڀڳوان کان گھرڻ جھ .گايتري منتر آهي 

 “ .سچو ۽ صحيح مارگه ملندو آهي سٺي ٻڌي مان ئي . آهي

جنهن  ،گايتري منتر ئي آهي” جو مت آهي ته  لوكمانيه تلك

ان وسيلي ئي .۽ صحيح جي پروڙ ٿئي ٿي  طجي جاپ كرڻ سان غل

 “ .آتما کي پركاش حاصل ٿئي ٿو 

ايشور کي پراپت  ”جو چوڻ آهي ته   پنڈت مدن موهن مالويه

ي منتر ۾ آهي ۽ كرڻ جا ويچار پيدا كرڻ جي شكتي گايتر

 “.ڀاون کي دور كرڻ جي شكتي به هن ۾ آهي اَ  يسنسار
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ايكاگر چت سان گايتري جو پاٺ ” لکي ٿو ته گانڌي تما مها

ا رکي تيكشٹن ۽ سنكٹن کي دور كرڻ جي يوگ منش جي سڀني

 “ .نتي ال گايتري جو جپ وڌيك الڀدائك آهي آتما جي اُ  .ٿو 

هه ۾ كنهن به قسم جو ان ڳال” چوي ٿو ته  كوي ٹئگور

متڀيد ٿي نه ٿو سگھي ته هي منتر ڀڳوان سان اسانجو سنٻنڌ جوڙڻ 

 “ .رام ٻاڻ آهي  ۾ اڻ گس آهي ،

ي سڦل اسانجي جيون ک” لکي ٿو ته  ڊاكٹر راڌا كرشنن

 “.نا آهي  ارٿن شيل پرگبڻائڻ ال هي هك قسم جي ل

ٻڌي .ي ٿي ان کان اوچو بڻائوسنسار ۾ ٻڌي اِنسان کي حي          

گايتري منتر ۾ .سڌري ويندا  توڙي پرلوڪ ٺيك رهي ته لوڪ

ايشور کان ٻئي كنهن ڌن دولت جي طلب نه كري صرف ٻڌي جي 

 ،سنتن ،وڏڙن ،منين ،اسانجي رشين. شيش گھري ويئي آهي بخ

اڄ به شرڌا .ريعي ئي سڦلتا پراپت كئي آهي ذ يمهاتمائن هن منتر ج

جو استعمال كندو ،پك ئي پك هن  ۽ ڀڳتي ڀاو سان جيكو هن دوا

 .جا دکه دور ٿي ويندا ۽ لوڪ پرلوڪ سڌري ويندس 

ورجانند  نتر وسيلي ئي مهرشي ديانند ۽ گروگايتري م             

رشي ڀڳوان كرشن ،  ان نموني شري رام ،.پنهنجو جيون چمكايو 

۽ ٻين كيترين ودوانن  پرساد ڊاكٹر راجيندر راجا جنك ، تر،وشوام

پنهنجي امر گرنٿ  مهرشي ديانند .ري منترجي مهما ڳائي آهي گايت

 : ۾ لکي ٿو “پركاش  ارٿستي”
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رسان ڀٿان تي وڃي ساوڌاني سان جل جي ايكانت اس”

گيان تي ويچار كري ،ان  ارٿ .گايتري منتر جو جاپ كريو  ،ويهي

پر اهو جاپ  .موجب پنهنجو آچرڻ بنائڻ سان من ۾ آنند پيدا ٿئي ٿو 

 سڌ يا ُاپاسنا به ضرور .ھٹ هك كالڪ ضرور كجي گھٹ ۾ گ

 “.كجي 

جو  ،گايتري منتر ۾ اکرن جو ميالپ اهڑي نموني ٿيل آهي

 ،جي ٻڌي من ان جي ُاچارڻ سان هك قسم جون لهرون اٿن ٿيون ،

جيئن ويڻا جي تار  .ديه تي وڃيو سڌي چوٽ كن موالڌار چكر ۽ هر

وني هن مها منتر جا انهي نم کي ڇيڑڻ سان مٺو آواز نكري ٿو ،

لفظ اندر وڃي هردي روپي ويڻا جي تارن کي ڇيڑين ٿا ۽ اندر ئي 

ساڌڪ کي پو كنهن به قسم  .اندر مٺو رس وارو آواز پيدا كن ٿا 

جي چيو  انهي چوڻ ۾ وڌا نه ٿيندو ، .جي گھبراهٹ نه ٿي ٿئي 

وڏن وڏن يوگي  ،ايندا ضرور .ي دکه ايندا ئي كونه وڃي ته سنسار

پر گايتري جو پوجاري  كشٹ اچن ٿا ، مهاتمائن تي به دکه اچن ٿا ،

ڀڳت ۽ رواجي انسان  .دکن ۽ كشٹن ۾ به سدائين شانت چت رهندو 

  .۾ اهو ئي ڀيد آهي 

يجر ويد ۾ ته  .جو ورنن چئني ويدن ۾ آيو آهي  گايتري منتر

تي  ارٿ يه گايتري منتر جهاڻي اچو ت .ٹي دفعا اهو منتر آيل آهي 

 .چار كريون وي

 .وريڻيم َڀرگو ديَوسيَه ڌي َمهي رَو تُ َتت سِ . اوم ڀُور ُڀَوه سَوه 

 )36_3يجر ويد . (ِڌيو يو نَهه پَر چود يات
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 : ارٿاکري 

وياپك ،سڀني جو  ڌهرهن ،ايشور جو مکيه نالو =اوم  

دکه ناس  =ڀوهه  .ست، گيان  پراڻن جو داتا ، = )ُڀوه(ُڀور .ركشك 

جڳت   =سوتر .آنند روپ  سکه سروپ ، = سوهه .كرم  ،چت كندڙ،

 =تت .گڻن واري پرميشور جي دويه =  سيهوَ دي .کي پيدا كندڙ 

گيان سروپ  شڌ=گرهڻ كرڻ يوگيه ،سريشٺ ،ڀرگو  =ڻيم يور .انهي

. اسانجي=نهه  .جو پرميشور  = يو .اسان ڌارڻ كريون=ڌي مهي  .تيج

 .۾ لڳائي  ت كري شڀ كرمنرپري=پرچوديات .ٻڌين کي =ڌيو

 :  ارٿ ڀاو

! سکن داتا ! دکه ناس كندڙ ! پراڻ داتا  !انند دهي سچ

اپ پ! پركاش ڏيندڙ ۽ ورڻ يوگيه ! ساري سنسار کي پيدا كندڙ 

اسان توهانجي مهان تيج جو !  اکي ناش كندڙ ۽ پوتر بڻائڻ وار

شڀ  هان اسان جي ٻڌين کي پركاشوان بڻائي ،تو .ڌيان كريون ٿا 

 . كرمن ۾ لڳايو

 : ارٿ كوتا ۾ ڀاو

 تو كيو پيدا اسان کي دکه هريندڙ اي پتا ،_ 1

 هر سميه ٿو پراڻ ڦوكين سکه سروپ تون سرودا ،    

 تيج تنهنجو آهه جڳ ۾ ديو هرجا ٿو وسين ،_  2
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 ، سنسار جي كڻ كڻ اندر تون سمايل ٿو رهين   

 تنهن جي ديا ۽ ڌيان ٿا تنهن جو ڌريون ، نوڱٿا م_  3

 .پيا كريون  تشڀ كرم ن ،ٻڌي کي پريرڻا جئنڏي      

 :ارٿ انگريزي ۾ ڀاو

Oh Almighty God, the source of all beings, Dispeller of distress and 

darkness and Bestower of bliss .Thou art Omnipotent, the Supreme Being 

and creator of the whole Universe.  We  dedicate ourselves to Thee and 

Thy  meditation. We entreat Thee to pervade, and enlighten our minds 

and always guide them to correct path. 

ويد جي آرنڀ كرائڻ وقت ويد جو سارو روپ هن منتر :  سمجھاڻي

جو اپديش گرو شش ڏيندو آهي ۽ سندس ستل گيان شكتين کي 

هن منتر جي .ن نرماڻ كندو آهي جاڳرت كري سندس جيون جو نئو

ڀور ڀوهه “پهرين .ٹيئي كيل آهن ) ڀڳتي(ُاپاسنا ۽ پراٿنا  استتي

ان کي پراڻ کان .كئي ويئي آهي  استتيچئي ايشور جي “ سوهه 

استتي كندي .پيارو دکه ناس كندڙ ۽ سکه سروپ چيو ويو آهي 

اسان کي پاڻ ۾ انهن گڻن جي آڻڻ جي كوشش كرڻي آهي ۽ 

 .ن جا دکه ناس كندڙ ۽ سکه پهچائيندڙ بڻجون يٻجڳائي ته 

كئي  اپاسنا چئي “تت سويتر وريڻيه ڀرگو ديو سيه ڌي مهي ”

ڀڳوان کي ويجھو ٿي چيو ويو آهي ته توهان ساري .ويئي آهي 
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 .پركاش ڏيڻ وارا آهيو سنسار جا نرماڻ كرڻ وارا سڀ جا ماتا پتا ،

توهانجي پاپن کي  .توهان ئي ورڻ يوگيه اپاسنا كرڻ يوگيه آهيو 

 .ناس كندڙ تيج جو اسان ڌيان كريون ٿا 

يعني اسانجي ٻڌي  كرم ۽ وچن  “ديو يو نهه پچو دايات”

. آهي  ٿنارپرااها . گه تي وٺي هلو رکي شڀ پريرڻا ڏيئي ست ما

آهي شيوا ۽ شيوا كندڙ کي سڎيو ويندو آهي  ارٿڀڳتي جو 

 .موجب كم كري  جو سوامي جي آگيا ،شيوڪ سچو سو. شيوڪ 

ان جو جواب ڏيندي  استتي اپاسنا ۽ پراٿنا ڇو كرڻ گھرجي ؟

استتي كرڻ سان ” ۾ لکي ٿو ته  پركاش ارٿمهرشي ديانند ستي

 “ .سان ميل ٿئي ٿو ٿنا مان نئڑت ۽ اپاسنا مان پرڀوپرا ،پرڀو ۾ پريت

جو درشن سچي پريمي ۽ گيان سان ڀريل ٻڌي واري  پرڀو

جي انيك گڻن  وڀان كري ضروري آهي ته پر .هي کي ئي ملندو آ

ان کان پو ئي ساڌڪ وڏي آشنا  .مان كجھه گڻ اپاسك پاڻ ۾ آڻي 

 .رکي پراٿنا كري سگھندو 

هن گايتري منتر ۾ ٹيئي انگه استتي اپاسنا ۽ پراٿنا سمايل 

ان كري هن منتر وسيلي پريمي ۽ پريتم جو ميالپ جلد ٿئي . آهن 

ها شكتي آهي جو ساڌڪ جي من جي ورتي ٺيك هن منتر ۾ ا .ٿو 

رکي ٿي ۽ ان جي ٻڌي وكارن رهت بڻائي ساڌڪ کي سدائين 

 .سم رس ۽ پرسن چت بڻائي ٿي  ،شانت
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 ،تڎهن ڌن كمائڻ جڎهن ٻڌي جي ملينتا دور ٿئي ٿي ،

ين سان وهنوار كرڻ جي الئقي منش ٻسنساري سکه حاصل كرڻ ۽ 

ا کان فقط هك ئي شي مهن گايتري منتر ۾ پرمات .۾ اچي ٿي 

جيئن توهان ڏانهن  ڏيو ، اڻري وڃي ٿي ته اسانجي ٻڌي کي پريرگھ

توهان جو پريم روپي رنگه ۾ ئي  جھكي توهان جو گڻ گان كري ،

 .رڱجي وڃي 

منش جي خوبي به  .سنسار ۾ ٻڌي ئي سڀ کان مٿي آهي 

 : ٺيك لکيو آهي   گوسوامي  تلسيداس .آهي  ئي ٻڌي جي كري

 .جھان كمت تهن وپت وڌانا  ا ،نمت تهن سمپتي ناجهان س

 :   شلوڪ ۾ صاف چيل آهي  36جي اڌ پا ٻئي جي  گيتا

 “ ٻڌي جي ناس ٿيڻ سان سڀ كجھه ناس ٿي وڃي ٿو ”

ندرين ۽ آهي اِ  ارٿگيه جو  .تر+ گايتري جو اشتقاق آهي گيه 

سڄو مطلب آهي  .آهي رکيا كرڻ وارو ارٿتر جو .پراڻ جو ٻل

كو سنسار جي هر هك وكار کي جي ،و اهو ٻل۽ آتما ج ندريناِ 

پراڻ نرٻل ته موت نزديك سمجھڻ . اپاسك جي رکيا كري  ،جالئي

 .گھرجي 

پرميشور منش کي شرير روپي رٿ ٺيك اسٿان تي پهچائڻ 

انهن جنهن ۾ اندرين روپي ڏهه گھوڙا جوٹيل آهن ۽  ال ڏنو آهي ،

پنهنجي ) كوچوان(ي ارٿسي روپي ٻڌ۾ من روپي لغام لڳل آهي ۽ 
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سامي آتما جي آگيان پٹاندڙ ٺيك اسٿان تي پهچائڻ ال رٿ کي 

 .وڌائي رهيو آهي 

 گئيتري جپ جو طريقو

جڎهن پورو  ،ن اوم جو اچارڻ ڊگھي آواز ۾ كريوئيپهريا

۾ رکي ان جي ڌيان ۾ مگھن  تڎهن اوم اکر کي هرديه ،ٿيڻ تي اچي

وري اوم جو اچارڻ  ،رهي كجھه وقت انهي اوسٿا ۾ .ٿي وڃو

 .كريو 

ا مت اهو انڀوهه كرڻ گھرجي ته پرماتشبد جي اچارڻ وق“ ڀوُ ”

سان هن آتما جو سنٻنڌ ٿي رهيو آهي ۽ مونکي نئون جيون ملي 

چوڻ وقت اهو سنكلپ پڻ كرڻ گھرجي ته “ ڀوهه ” .رهيو آهي

 ..منهنجا سمورا پاپ سمورو مئل ۽ وكار اندر مان نكري رهيا آهن

 .ن ۽ منهنجا سڀ دکه دور ٿيندا پيا وڃن وتر ٿيندو پيو وڃامان پ

گھرجي ته شبد جو اچارڻ كندي اهو ويچار كرڻ “ سوهه ”

ا منهنجي مٿان سکن جي برسات وسائڻ شروع مسکه سروپ پرمات

“ سوتا ”.کان سکه ئي سکه ايندا پيا وڃن چوء طرف  .كري ڇڎي آهي 

وتي هك نرمل ج شبد ايندي ئي انڀوهه كرڻ گھرجي ته) سوتر(

 اڻمنهنجي رستي کي پركاشوان كري،منهنجي من ۽ ٻڌي کي پرير

 .كري رهي آهي 

كرڻ سان سڀ كجھه پرڀو کي آرپڻ كري “ وريڻيم ”           

جو ) پركاش ( “ ڀرگه ”پو ائين محسوس كجي ته مان .ڇڎجي 
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دويه اکين سان ديدار كري رهيو آهيان ۽ پڇاڙي ۾ ائين  نپنهنجي

ٿنا كريان ٿو ته رڀوهه كري ته مان پنهنجي ديو کي اها ئي پراان

ي پاڻ ڏانهن وٺي کمنهنجي وچن  منهنجي كرم ۽ منهنجي ٻڌي ،

 .هل

هردي ۾ ويهاري گايتري جو جپ  ارٿگايتري منتر جو           

 ،بعد جپ بند كري ڌيان مستك ۾ آڻي رڻذكالڪ گ .شروع كريو 

رڻا كريو ته ڀركٹي ۾ اڌ .اتي پركاش ڏسڻ جي كوشش كريو

واس رکندي هك نه هك ڏينهن شاهڑو مضبوط و .پركاش آهي

 .انهي نموني لڳاتار اڀياس كريو  .جوتي پيدا ٿيندي 

  گئيتري جپ ڪندڙن ِء ضروري ڳئلهيون

دل ۾  ارٿساڌڪ کي گايتري منتر جو پنهنجي ماتر پاشا ۾  .1

 .پو جپ كرڻ گھرجي  ويهاري ،

 

ستيه ، استييه  ۾ يم نيم يعني اهنسا ، ساڌڪ پنهنجي جيون .2

ضرورت کان وڌيك گڎ (برهمچريه ،اپگرهه ) چوري نه كرڻ (

۽ پرڻيڌان  تپ ، سواڌيايه  نتوش ،س) پوترتا (  شوچ) نه كرڻ 

انهن . گڻ ڌارڻ كندو رهي هوغيره) ايشور ۾ ڌيان لڳائڻ (

 .کان سوا فقط گايتري منتر جي جپ مان پورو الڀ نه ملندو 

پرڀات جو ويلو ۽ سج لهڻ  .شڌ ۽ پوتر ئي كرڻ کپيجپ  .3

 .کان پو جو وقت جپ ال سٺو آهي 
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كن جو چوڻ آهي ته آواز نه  .من جو جپ ُاتم مڃيو ويو آهي  .4

ان ال کڻي آواز  .كرڻ سان من كٿي جو كٿي ڀٹكي ٿو 

 .جو ٻيو كو ٻڌي نه سگھي  ،تي كجيسايترو آه

5. َانوسار مقرر  جپ ڏهاڙي نيم سان كرڻ کپي ۽ شكتي

 . انداز پكو سنكلپ كري ضرور كرڻ گھرجي 

 

 چڱئئي ڏي_ چراي  ئئن چئئء  2

 اسئنجون! هي سئري سنسئر جئ پيدا ڪندڙ پرميشور  :ارٿ

جيڪي ڪليئڻڪئري .ور ڪر سموريون چرايون ،دئه ، درگڳ ، د

 .آه  ،اهي اسئن ئي پراپت ڪرايو  ارٿپد
 

سان ٿنا كري ٿو ته تون ارپراکي هن منتر ۾ اپاسك پرڀو: سمجھاڻي

۽ چڱايون  عيبن کي هٹا ،حوسن ن يعني براين حرصتجي سڀني در

هتي شنكا اٿندي ته براين جي دور كرڻ ال  .ست گڻ اسان ۾ آڻ 

 ينا كئي وڃٿرڱاين آڻڻ ال پرا؟ ڇونه رڳو چٿنا ڇو كئي ويئيرپرا

گندو  واري كٹوري ۾ کير وجھبو ته انجو جواب اهو آهي ته لڎ ؟ها

ان كٹوري ۾ کير پيئڻو آهي  .ٿي ويندو ۽ پيئڻ جي الئق نه رهندو 

صاف كري پو کير  بلكل ته اول ان مان گندگي كڍي ان کي

 ،يونبوري مان پهريان برايون كڍي ڇڎهردي روپي كٹ .وجھبو 

 .تڎهن ان ۾ ست گڻ رهي سگھندا 
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كنهن ماڻهو کي شرير ۾ ڦٹ آهي ته سياڻو ڊاكٹر اول ان 

و ته بيمار جلد تندرست ٿي م پٹي كندپو مل روگه رت كڍي ،مان 

م وغيره رکبي ته ڦٹ ۾ روگه ڀريل رهندو ۽ مٿان مل پر جيپوندو 

گڻواڻ ٿيڻو  ۽ ان كري اسان کي جيكڎهن پوتر .فائدو كين ٿيندو 

 .ڻن ۽ براين کي تالنجلي ڏيڻي پوندي گآهي ته پنهنجي او

 

هكڑا اهي جي سنسار  .سنسار ۾ ٹن قسمن جا ماڻهو ٿين ٿا 

هو ائين  .ن كين ٿا سمجھن گڻن کي برايون ۽ اوگجي براين ۽ او

کين انهن كرڻ ۾ پاپ .چوندا ٻڌبا آهن ته اهي سڀئي سڀاويك آهن 

 .كونه ٿو ڏسڻ ۾ اچي 

 

هن جي انهن اوگڻن کي  اوگڻ ته مڃين ٿا ۽ اهو به آٻيا اهي 

ٿي رهي  جي كري اسانجي گراوٽمحسوس كن ٿا ته انهن اوگڻن 

. سمجھندي ۽ چاهيندي به ان کي الڳه كري نه ٿا سگھن، آهي

جيتوڻك اهي ڏسن ٿا ته سندن برايون اهڑيون كونه آهن جيكي 

ڇاكاڻ ته سنسار ۾ اهڑا ماڻهو آهن جيكي ن جالڳ كري نه سگھ

۽ ودوان جن انهن  ديوَ  آهن ماڻهو نٹيا .انهن اوگڻن کان بچيل آهن 

 .سکي ۽ شانت بڻايو آهي براين کان پاڻ کي الڳ كري 

دل سان  کي هن منتر ۾ اهي ئي جڳياسو پرڀو سچي

ڻ چاهين ٿا ۽ اهڑي طرح هو نتي كرجيكي اُ  ٿنا كن ٿا ،رپرا

 .پنهنجون برايون دور كري ديو ۽ ودوان بڻجن ٿا 

 

كيئن سڃاڻون ؟  سوال اٿي ٿو ته درت ڇا آهي ۽ اهو اسان

جنهن  کي دکه پراپت ٿئي ، كرڻ کان پو اساندرت يعني جنهنجي 
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. اهو درت يعني برائي آهي ۾ كاريه بعد اسان جي درگتي ٿئي ،

جنهن ”چڱي آهي پر حد کان وڌيك پڑهڻ ۾ لڳو رهڻ  ڻه كريسواڌيا

كري اکين جي جوت گھٹ ٿئي ۽ بدني صحت به چٹ ٿئي ته اهو به 

جيكڎهن ٿوري سواڌيايه اسان جي جيون جو انگ بڻجي  .درت آهي 

 شرير سان تندرست ۽ من سان شانت ۽ آتما کي ترپت كرڻ اسان ال

 .آهي ) چڱائي (واري آهي ته اها سٺو نتيجو پيدا كرڻ كري ڀدر 

 

برن افعالن ۽ براين  ،اپاسك هتي سڀني قسمن جي درگڻن

. وجنهن جو ڦل کيس دکه كشٹ ۽ كليش ملي ٿ ،کان بچڻ چاهي ٿو

ا جو مهو پرمات ڀاسڻ لڳي ٿي ۽ بهسچي اپاسك کي سوکيم برائي 

آڌار وٺي ان کان به ڇٹڻ چاهي ٿو ۽ ڀدر جي پراپتي ال اتاهه سان 

جيئن جيئن هو براين کي دور كري ٿو تيئن تيئن  .اڳتي وڌي ٿو 

هو  .هو ديو جي كرپا جو پاتر ٿيندو وڃي ٿو ۽ نرمل ٿيندو وڃي ٿو 

ي ٿو ڇاكاڻ ته هو ڄاڻ ٿنا كري ٿو ،را کي سڀني اوگڻن ال پرامپرمات

اهو ڀلي کڻي ننڍو به  ته جيكڎهن هك به برائي روپي سوراخ هوندو،

جيئن سنهي سوراخ سان ڀريل  هجي ته به تباهي كري ڇڎيندو ،

ٿنا رئي پراان كري ُاپاسك پرڀو کي اها .گھڑو خالي ٿي وڃي ٿو 

 : كري ٿو 

 كو ڀالئي ديجئي ,دور كركي هر برائي 

منتر  يگايتر .پريه هو هي ويد منتر رشي ديانند کي نهايت 

د پنهنجين لکيتن ۾ گھڻو كم ان پو هن منتر کي ئي رشي دياننک

سنكلپ كريون ته پاڻ ۾ جيكي به برايون آهن : اچو ته  هآندو آهي، ت
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اسين ۽ پنهنجو جيون آدرشي ۽ سي تياڳي، چڱائي اختيار كند

 .بڻائينداسين  ئيسکدا

           

 دئوي جيون جو نتيجو 3
 

يه گڻ  واري ديَو پرش جي ِاڇئ ڪندڙ اسئن پنهنجي دو: ارٿ

ڪن  سئن شڀ ڳئلهيون ئي ٻيون، پوير يگيه ميه جيون چئهيندڙ 

اسئن  پنهنجي  ائي  سئن شڀ شيون ئي پسون؛ پرمئيمئ جي 

اُستتي اُپئسنئ ڪندڙ اسئن ِاسٿر يعني مضبوط ٻلوان انگ  ۽ 

ديَو پرش  پراپت ڪريون، جيڪئ ) عمر(شريرن وارا يي، اُهئ آيُو 

 )يجر ويد(. جي هتڪئري يئي
 

هن منتر ۾ جيون کي ديون جو جيون، دويه جيو بڻائڻ جو : سمجهاڻي

هك نسخو ٻڌايو ويو آهي، جيكو عمل ۾ آڻينداسين ته اسانجو 

ال (Divine Life) دئوي جيون . سڦل ۽ كلياڻكاري جيون بڻجي پوندو

ان جي عمر ويد ڀڳوان عام طرح انس. وڏي عمر ماڻڻ ضروري آهي

جيويم شردهه ” ويد ۾ ٻئي هنڌ چيل آهي ته . سال ٻڌائي آهي 100

ويد ۾ جتي به . يعني سو سالن کان وڌيك به اسان زندهه رهون“ شتم

ڻ جو جيئ  ، اتي اكثر سو سالن تائينجيون جو پرسنگ آيو آهي

انهي . ذكر كيو ويو آهي يعني اسانکي سو سال ته جيئڻ گهرجي

سال  100جيون جي پهرين سڃاڻپ آهي ته كري ويد موجب دئوي 
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جيكو سو سالن کان گهٹ جيئي ٿو، انجي جيون ۾ . عمر ماڻيون

كٿي نه كٿي غلطي آهي، كٿي نه كٿي جيون جي نيمن جو 

 .النگهن كيو ويو آهي

 

سالن جي وڏي عمر كيئن پراپت  100تڎهن سوال اوٿي ٿو ته 

شرير ۽ انجي  ٿئي؟ انهي ال هن منتر ۾ چيو ويو آهي ته پنهنجي

سالن جي عمر ٿي  100ائين . انگن کي مضبوط ۽ ٻلوان بڻايو

ان ال ويد ۾ ٻين هنڌ بيان كيل ُاتم جل ، ُاتم َان، شد ۽ . سگهندي

 کلي هوا ۽  سج جي کلئي پركاش ۽ گرمي جو واپرائڻ، نيمائتو

۽ برهمچريه جي پالن وعيره جا جيكي شكتي ۽ ) كسرت(ويايام 

. ش ڏنا ويا آهن، انهن جو پالن كرڻ گهرجيصحت وڌائيندڙ اپدي

اهڑي طرح دئوي . انهي كري اسان جا شرير مضبوط ۽ ٻلوان ٿيندا

  .ندرست رهڻٻي سڃاڻپ آهي ٻلوان ۽ تجيون جي 

انهي بعد سوال اٿي ٿو ته ُاها طاقتور ۽ سو سالن جي عمر 

كهڑن كمن ۾ لڳائي وڃي؟ انهي ال هن منتر ۾ چيو ويو آهي ته 

آيُو اهڑي هجي، جنهن كري ديَو . ديو هتكاري ٿيڻ گهرجي آيوُ 

ٿيندو هجي، انهن جو ) ڀلو(پرشن جهڑين سٺين ڳالهين جو هِت 

ٻين لفظن . واڌارو ٿيندو هجي ۽ راکشي ڳالهين جو ناس ٿيندو هجي

۾ چئجي ته اسانجي جيون ذريعي رام وغيرهه ديَو پرشن جهڑا سٺا 

ڃاڻپ آهي ديَو پرشن جهڑا ٹين سدئوي جيون جي  .كم ٿيڻ گهرجن

 . دويه يعني تمام اتم كم كرڻ

اسان مك اهي كندا آهيون، جهڑا اسان اندر ۾ هوندا     

اسان اندر ۾ اهڑا هوندا آهيون، جهڑا چوويهه كالڪ اسان . آهيون

ويچار اسانجي من ۾ اهي اٿندا آهن، . جي من ۾ ويچار ٿيندا آهن
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من ۾ هر وقت ديون  جي اسان جي. جهڑي اسان سنگت هوندي آهي

جهڑا ئي ويچار اٿندا رهن ۽ جنهن سان اسان ديون جهڑا كم كندا 

اها كيئن پراپت . ان ال اسان کي دئوي سنگت هئڻ گهرجي. رهون

جي  ماتامسدائين پرٿئي؟ ان ال هن منتر ۾ چيو ويو آهي ته توهان 

ئي وقت ان جي سنگت يا ٻڌ۽ سن سدائين پراتهه . اپاسنا كندا كريو

،نيا  ها جي اپاسنا ۾ ويهي ان جي ستيمپرمات .۾ وهنوار كريو

اهي  نيم پالن ۽ سنجم وغيره گڻن جو چنتن كري ، ،،ديا،ٻل ، گيان

ريعي ذاپاسنا جي  ،ا ديو آهيمپرمات .گڻ پنهنجي اندر ۾ ڌارڻ كريو 

ان جي سنگت ۾ وهڻ سان اندر دئوي ويچار پيدا ٿيندا جن سببان 

اهڑي طرح دئوي  .به دئوي بڻجي پوندو ) هلت( توهان جو اچرڻ 

 . چوٿين سڃاڻپ آهي پرماتما جي اپاسنا كرڻجيون جي 

 

پرماتما جي اپاسنا وقت جيكي دئوي اتم ويچار اسانجي من           

كالڪ اڌ ۾ اتپن ٿين ٿا اهي قائم كيئن رهن ؟ اپاسنا ته اسان 

لڳو نڌن ۾ ته اسانکي سارو ڏينهن ڌكنداسين پر دنيوي كمن ۽ 

هن اپاسنا وقت انهي سنساري جيون جا اثر جيكڎ .رهڻو پوي ٿو 

پيدا ٿيل اسان جي دئوي ويچارن کي دٻائي راکشي ويچار پيدا كندا 

 چيو ويو آهي ته توهان چوويهرهن ته ؟ انهي ئي كالكن جي  نال

 ،حالتن کي اهڑو بڻايو جو ان وقت جيكي اثر توهانجي آتما تي پون

كندڙ ئي ٿين ،ان کي  ٹت جي دئوي ويچار کي پشاپاسنا وق اهي

حالتن جو اثر اسان جي پنجن ئي اندرين ذريعي . ناس كندڙ نه ٿين 

 اسان کي پنهنجون حالتون اهڑي خبرداري سان .آتما تي پون ٿا 

جو انهن دوران اندرين تي چونڈي اتم نموني جون رکڻ گھرجن 

ر اسان پنهنجي كنن مثال طو .جيكي به ڀاو پون سي اتم ئي هجن 
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اتم ويچار پيدا كندڙ  هجي ، ئي ڀسان جيكي كجھه ٻڌون اهو ش

اسان پنهنجي اکين سان جيكي كجهه ڏسون سو اهڑو  .ئي هجن 

ن جي من ۾ اتم ويچار ئي پيدا ڏسڻ سان اسا جي هجي جنهن

۾ لڳائڻ گھرجي ۽ نه  شينوٿين،اهڑي طرح ٻين اندرين کي شڀ 

اهي ته اسان جون  پنجين سڃاڻپ دئوي جيون ال .شين ۾وَاشپ 

  .ڏسن وغيرهه  ،اندريون شڀ ٻڌن

 

جيكي ماڻهو پنهنجو جيون پٹاندڙ  ينمٿي ڄاڻايل پنجن ڳاله       

،سندن ،اهي ديو بڻجي ويندابڻجي ويندا اهي يگيه جيون وارا ،بڻائيندا

 .جيون دئوي جيون بڻجي پوندو 

 سيي مئر  يي هِء.4

وريه پراپتيھ ِء سوي شاسئن ئي ائ! و هي گيئن سروپ پرڀ:  ارٿ

گڻ  جئ دايئ پرڪئش سروپ پرم  هي دويه.مئرگه سئن وٺي هل 

اسئن جي پئپ .يوهئن سڀني ڪرم  ئي ڄئڻڳ وارا آهيو  !ديو

اسئن يوهئن جي وار وار استتي ڪريون .ڪرم  ئي نئس ڪريو 

 ) يجرويد . (يئ 

ايشور کي .ٿنا كيل آهي رپرا هن ويد منتر ۾ آدرش:  سمجھاڻي

منتر .ٿنا كرڻ نه گھرجي رپنهنجين ٿڇ تمنائن کي پوري كرڻ ال پرا

 : تي ويچار كرڻ سان ٹن ڳالهين تي پركاش پوي ٿو 



93 

 

ك کي ايشوريه پراپتي ال پوئلڳن کي سٺي مارگه تان ئي وٺي ينا.1

 .وڃڻ گھرجي

 ،شوريه جي پراپتي ٿيڻ گھرجيئسان اجن ست مارگه جي كرمن . 2

 .ان اسان کي هئڻ گھرجي انهن جو گي

 .خراب مارگه کي هٹائڻ جي شكتي ان ۾ هئڻ گھرجي . 3

 

نڀيرتا سان ويچار كرڻ تي معلوم ٿئي ٿو ته گيان سروپ گ

ائڻ ۽ ٹيك آهي ۽ منجھس خراب مارگه کان هپرميشور ئي اسان جو نا

سٺي مارگه تي وٺي وڃڻ جي اننت گيان ٻل كريا روپي شكتي 

ي هردي ۾ براجمان آهي ۽ سدائين سٺي هو اسان ج .سڀاويك آهي 

پر  .مارگه تي وڌڻ ۽ كمارگه کان هٹڻ جي پريرڻا كندو رهندو آهي 

شردا جي كمي سبب اسان انهي سچائي جي پيروي نه ٿا كري 

 .سگھون ۽ راهه کان ڀرشٹ ٿي وڃون ٿا 

 

اڳري ٿئي ٿي ۽ كمن جي كرڻ ۾  يني سنسارگئن اجي

سان اها رتن وغيره انيك اتم ۾ اتم ان كرڻ ٺوڌي ان انجو انش

ان کي پراڻي ماتر جي  هتيئن شرتي ت ،ن جي ڏيڻ واري ٿئي ٿيارٿپد

هونئن به  .چيو آهي  ئي ڀالئي ۽ تمام اعلٰي كاريه يگيه جو پروهت

 ڻياتمك مارگه تي وڌائن ال اگني ديو پرميشور تي اسان جو اڳوااڌ

اسان  .ائين براجمان آهي جيكو اسان جي هردي ۾ سد ،آهي) نايك(

پر سنساري ترقي ال اگني  کي ان جي آگيا موجب کي هلڻ گھرجي ،

ديو جي مٿين گڻن سان ڀرپور ساٿي کي پنهنجو نيتا مڃي شرڌا 

منتر ۾ ڏيکاريل  .سان ان دوارا مقرر مارگه جي پيروي كرڻ گھرجي 

جيكڎهن نيتا ۾ پنهنجي  .ٹيئي ڳالهيون نيتا ۾ هئڻ گھرجن 
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لڳن کي كمارگه تان هٹائڻ ۽ سڌي رستي تي هالئڻ جي شكتي پوئ

نه كي پنهنجو اهڑو  ناهي ته ان کي پاڻ کي نيتا نه سمجھڻ جڳائي ،

ضروري  هئڻ منزل تي پهچڻ ال صحيح رهبري .نيتا بڻائڻ گھرجي 

 .آهي 

 

 مئرگه_ جيون  .5

 

ان .اسئن ،آسئن پئپ رهت مئرگه يي سدائي  هلندا رهون :  ارٿ

يش ڀئون ئي دور ڪري يو ۽ ويي هلڳ سئن مئڻهون سڀني درستي 

 ) يجرويد .( ائشوريه پراپت ڪري يو 
 

اسان سدائين اهڑي ”توهان سدائين اها كامنا كريو ته :  سمجھاڻي

جنهن  پاپ کان پري هجي ، رستي تي هلنداسين جيكو آسان هجي ،

) ڌن، دولت ، اوج (ي دريش ڀاو دور ٿين ۽ ائشوريه يئسڀكري 

 .اپت ٿئي پر

 

 .لب كو شاهي رستو يا سڑڪ كونه آهيهتي مارگه جو مط

توهان جو جيون اتم . هتي مارگه جو مطلب زندگي جو ڍنگه آهي 

كرم ۽ سڀاو وارو هوندو ته توهان سدائين تندرست ۽ پرسن  ،گڻن

 .رهندي جيون مارگه تي هلندا رهندا 

جو جو خراب  .ڻ به ضروري آهيتوهانجو جيون پاپ رهت هئ

 .اهو سڀ پاپ آهي  ،خراب وچن ،خراب ويچار ، برو كم آهي ،آهي
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جي نه كي توهان جي كمن ۾ پاپ ۾ پاپ ه ننه توهان جي ويچار

ان کي ئي  هي ،آجيكو ٹنهي قسمن جي پاپن کان رهت ٿيندو  .هجي

 .چوندا آهن  )نشپاپ (پاپ رهت 

 

ائي ٺجتي س .آسان ۽ نشپاپ جو پاڻ ۾ گھاٹو سنٻنڌ آهي 

۽ پاپ  آهي ي سگھندو ؟ جتي سٺائيي پاپ كيئن پير پائهوندي ات

ي هئڻ ۽ پاپ کان پري هئڻ جا سٺائ .يش ڀاو ڀڄي وڃن ٿا ود ،ناهي

هي اتي يش آوجتي پاڻ ۾ د .يش ڀاو کي ناس كري ڇڎين ٿا وگڻ د

ي نآسا ،توهان جيكڎهن سٺائي .اس كري ٿووپك ئي پك پاپ ن

دا ته توهان ۾ پريم جو جيون مارگه تي هلن سان ۽ پاپ رهت ٿي ،

توهان جڎهن  .كتا جي ڌاڳي ۾ ٻڌجي ويندا يتوهان ا ٿيندو ، سواو

 .ڎهن توهان ائشوريه جا مالك ٿيندات ،هلندا موجب ويد جي هن آگيا

جيكڎهن توهان هر پركار جي ائشوريه جا مالك ٿيڻ چاهيو ٿا ته 

 ايكتا سان زندگي جي راهه ۾ ضرور سٺائي سان پاپ رهت ٿي ،

 .هلو 

 

 پئپ جو پرائشئت. 6
 

جيڪو سڀئ ۾ يعني سڀني جي ،جيڪو چ  ۾  ،جيڪو ڳوٺ ۾:  ارٿ

پنهنجو پئڻ ۾ لڪل ندري  سئن يعني سئمهون ،جيڪو پنهنجي اِ 

،اسئن اهو چرو ڪم دور  ڪم اسئن ڪيو آهي وچر_ روپ ۾ پئپ 

 ) يجرويد (  .اهو اسئن جو ستيه سنڪلپ آهي  ؛ڪريون يئ 
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۾ ٻڌايو ويو آهي ته ماڻهو ظاهر يا لكل روپ  هن منتر:  سمجھاڻي

ان  بري كم جو ڦل پك ئي پك دکه ٿئي ٿو ، .۾ برو كم كري ٿو 

 اهو ضروري ٿئي ٿو ته الان  كري جيكو دکه کان بچڻ چاهي ٿو ،

كيل پاپ كرم  .ئيندهه ال انهي بري كرم کي صفا ڇڎي ڏي آو هُ 

 .ائشچت آهي رسندس پ ئياهو تي پڇتا كري ،

 

جڎهن كيل كرم تي سچي دل سان انسان پڇتا كندو 

ائشچت ظاهر رپ .تڎهن هو پك ئي پك اڳتي اهو كرم نه كندو 

پر لكل جي ڀيٹ ۾  .چاهي لكل ٻنهي نمونن سان ٿيندو آهي 

ائشچت كرڻ وڌيك كارگر ٿئي ر۾اڻهن جي اڳيان کليل روپ ۾ پ

ن اڳتي هو ان سان ان جي آتما ٻلوان ٿئي ٿي ۽ لوڪ لڄا سببا .ٿو 

زيادهه خبرادار ٿي هلڻ جي كوشش كري ٿو ۽ آئيندهه ال هو پاپ 

 .كرم كرڻ کان هو بچي پوي ٿو 

 

هن منتر ۾ پاپ کان بچڻ جو رستو ٻڌايو ويو آهي ۽ اهو 

 بري كم کان پرائشچت كري آئيندهه ال. رستو آهي پرائشچت

 . را سنسكار به آهستي آهستي ميٹبا وڃن ٿاببچجي ٿو ۽ اڳيان 
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 ڌرم جو نئساَ _  سٿئپنئ  ڌرم جي اِ .7
 

 ٻيي ۽ .ڌيرج ،ايسئهه ، همت ڌارڻ ڪر  .ڊڄ نه ،گٻرراء نه :  ارٿ

پئپ .شڪتي ڌارڻ ڪريو . مضبوط ييندي ٻئي پختيون ييو ! ڀئونئ

 ) يجرويد . ( ڌرم _ نئس يئي ۽ نه سوم يعني پڃ 
 

ٿيڻ جي  آڌرم جي ناس۽  هن منتر ۾ ڌرم جي اسٿاپنا:  سمجھاڻي

ڻيك هن منتر جر مکيه وشيه آهي جيتو .دست پريرڻا سمايل آهي زبر

تڎهن به هن ۾ بيان كيل سکيا  انتي ۽ اڌرم جي پاڙ پٹڻ ، م جيڌر

۽ پريرڻا جي سهاري انسان كنهن به کيتر ۾ سوڀ ۽ سڦلتا  پراپت 

 .كري سگھي ٿو 

 

 ڌرم ناس ٿئي،اَ  يعني پاپ ناس ٿئي ،“  پاپما هتو نه سومهه”

اهو ويد جي “ جئه  يڌرم جي کئه ۽ ڌرم جاَ  ”.رم جي هاڃي نه ٿئي ڌ

  .آهي ) ماٹو(آدرش واكيه  پوئلڳن جو نعرو آهي ،

 

آڌرم ڇا آهي ۽ ڌرم ڇا آهي ؟ كا  ،پاپ ڇا آهي پڃ ڇا آهي

ال ڌرم آهي ته  كو كم كنهن .ڳالهه كنهن جي درشٹي ۾ پڃ 

 ين ماجك براني سي سڀتي ئاهڑي قسم جي منور ،ڌرماَ كنهن ال

 ،،انسان ذات ۾ پاپاهڑن ويچارن سان مانَو جاتي .جي ما آهي

 .ڦهليو آهي  ردراچار ۽ پرشٹا چا
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 يكڎهن كڎهن كنهن خاص بيماري  ج اهو ٺيك آهي ته

پر انهي كري  .دور كرڻ ال زهر به دوا طور كم آندي ويندي آهي 

 م طور چيوعا.وبر کي الڀدائك كري ٺهرائي كين سگھكو زه

پر انهي کان وڌيك  .ويندو آهي ته زهر کي زهر سان ماربو آهي 

 .رت سان زهر کي ناس كيو ويندو آهيائين چوڻ صحيح آهي ته ام

زهر سان آخر شرير ۾ خرابي ڦهلجي ٿي پر امرت سان زهر جي ناس 

ئي كلياڻكاري  جو كرڻ سان شرير ۾ امرت جو سنچار ٿئي ٿو ،

 .آهي

 

ا چار ڦل ۽ موکش مانَو سماج روپي وڻ ج ،كام ارٿڌرم ، 

يعني ڌن كمائجي  ارٿڌرم سان  .انهي وڻ جي پاڙ آهي ڌرم  .آهن

۽ كام دوارا موکش جي ) كامنا جي پورتي (۽ ڌن سان كام 

 ،بلكه يگيه كامنا ،كام جو مطلب وشيه كامنا كانهي .يپراپت

ان ڌرم سان ڌن ،ڌن س .لوكن جي ڀلي جي كامنا يا پراپكار آهي 

ٻين جو،سڀني  آهي پنهنجو ، ارٿموکش جو  .يگيه ،يگيه سان موکش 

سماج جي موکش ۾ شخصي موکش به  .وٹكاروڇجو دکن کان 

 .سمايل آهي 

 

ڌرم وڌي ٿو تڎهن كو مائي جو لعل اٿي اَ سماج ۾ جڎهن 

 .ڌرم جو نه انهي پختي نشچي سان ته َاڌرم جو ناس ٿئي ، ٿو ،

ناس كرڻ ۽ ڌرم  يج مَاڌر .جي جئه ٿئي ڌرم  َاڌرم جي کئه ٿئي ،

سڄو سنسار ان جو  .جي اسٿاپنا كرڻ ال هو جدوجھد كري ٿو 

پر هو اكيلو به پوئتي نه  ،پنهنجا پراوا ٿي وڃن ٿا  .وروڌ كري ٿو 

بي ڊپو  .ته ڊڄ نه گھٻرا نه  سندس اندر مان ئي آواز اٿي ٿو .ٿو هٹي
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ور ۽ مشكالتن کي چُ  رنڈكن .مخالف حالتن جو مقابلو كر  ،ٿي

 .ور كندو اڳتي وڌ ۽ ڌرم جي اسٿاپنا كر چُ 

 

انهن ٻن ويدڪ واكين ۾ هك مهان “  .گھٻرا نه ڊڄ نه ،”

پو ڊپ ۽  .جئه آهي جتي ڌرم آهي اتي  .شكتي سمايل آهي 

مٹائڻ  ڌرم اسٿاپن كندڙ دٻائڻ سان دٻبو كين ، ؟گھٻراهٹ ڇاجي

 . هٹائڻ سان هٹندو كين ،سان مٹندو كين

 

ڌرم جي اسٿاپنا كندڙ کي گھرجي ته خوف ۽ گھٻراهٹ کي 

خوف جي پرويش كرڻ سان ماڻهو جي  .پنهنجي ويجھو اچڻ نه ڏئي 

وڃائي )  Balance(ن زتواك دم دکي ٿين ٿا ۽ هو پنهنجو دل ۽ دماغ ه

انجو نتيجو اهو  .سندس ٻڌي ۽ ڀاونا شكست کائي ٿي  .وهي ٿو 

ٹٹڻ سان نااميدي پيدا ٿئي ٿي ۽ جو اتساهه ۽ همت جي  نكري ٿو

 . نااميدي ساڌنا کي سماپت كري ڇڎي ٿي 

 

بي ڊپائي ۽ دليري سان مستك ۽ هردي جو ميزان ته سمان 

 يبي ڊپي انسان ج .ٻڌي  ۽ ڀاونا به پختي رهي ٿي  ئي رهي ٿو ،

اهو ئي سبب آهي جو سوامي  .لوان ٿئي ٿي ٻٻڌي ۽ ڀاونا تمام 

 ،ند جھڑا ڌرم سنسٿاپك بي ڊپا ۽ دلير هئاريه ۽ رشي ديانشنكر آچا

جن گھور وروڌين جو بي ڊپائي سان مقابلو كري سوڀ جو سهرو 

 .ٻڌو 

 

هه ۽ همت ڌارڻ كري اتسا ڌرم جا اسٿاپنا كندڙ ديرج ،

ويد جي آگيا ! تڎهن اي ساڌكو . ي سڦل كري ٿو کپنهنجي ساڌنا 
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 ڻائي ،ٻڌي ۽ ڀاونا کي مضبوط ب ڊپ ۽ گھٻراهٹ ڇڎي ، موجب ،

رد بڻجي ميدان ۾ ڌرم جي اسٿاپنا ۽ َاڌرم جي ناس كرڻ ال م

اتساهه ۽ همت سان پنهنجي ساڌنا كندا هلو ته  ،نكري پئو ۽ ڌيرج

 .اوهان جي جئه ضرور ٿيندي 

 

 پئڻ ئي پرٻوڌ. 8

 

يون  ٻيي آهي  ، ،يون م  واري آهي  يون چت آهي  ، : ارٿ

 آهي ،) آيمئ جو آڌار۽  ڌرم(ئشتريئ  هي ،هوشيئري جو ڀنڊار آ

ي  يي ،يون دينتئئ  سريشٽ ڪرم  جو گڏ ڪندڙ چڻج_يگي 

و هئ يون اسئن ِء سواُ .يون ٻ  سرن واري آهي  . ئئن مڪت آهي 

 ئي پراڻ سئڌنئ ۾ ٻيي،ندر ِء يواِ  اڌ يکش.اوڀر ۽ سوو اولهه آهي  

 ) يجر ويد( . م  مئرگه ئئن چئئئي
 

زندگي جي  .هي آتم پكار آهي وير آتم سئناني جي :   سمجھاڻي

راهه ۾ هلندي ،انسان جي هك طرف موهني مايا پنهنجي بيشمار 

ٻئي طرف بيٺو آهي اكيلو  سئنائن جو چكرويوهه رچي بيٺي آهي ،

 .برهم كوچ ڌارڻ كري ۽ پڃ هٿيار سنڀالي  ڌرم ،

 

 .مون طرف اچ ! اي اِنسان ”مايا ناز مان چوي ٿي ته 

 ڏس هيڎانهن كهڑي نه موج آهي، .ر رهه منهنجي شيوا ۾ حاض



101 

 

 ،ن آهيچكامني آهي ، كن هتي وشيه سکه آهي ،ڀوڳيه والس آهي ،

 “. ڌن دولت ۽ اوج آهي 

 

هن  .مان انسان آهيان ! ياما”_ انسان موٽ ۾ جواب ڏئي ٿو 

،نه يندسانه مان تنهنجي شرن  .چنا آهيان برهمانڈ ۾ برهم جي پوتر ر

مان ڌرم جي  .تنهنجي اڳيان جھكندس  نه كندس ، تنهنجي اپاسنا

 “.طرف آهيان ۽ انسانيت جي پاسي ۾ قائم آهيان 

 

واسنائن ۽ وكار ورتين جون  ،پاپ”مايا مشكندي چيو ته 

جڎهن مان پنهنجي سمورين سئنائن  .منهنجون انيك سئنائون آهن 

تنهنجو ڌرم تنهنجي رکشا ڇا  تڎهن سان توتي حملو كنديس ،

 “؟ كندو

 

انسان “  .اهو محفوظ آهي ،هنجي رکشا كري ٿوڌرم من” 

انسان خبردار  .مايا پنهنجو زوردار حملو كيو  .هكدم جواب ڏنو 

هن پنهنجي آتما کي ويد منتر پٹاندڙ  .ٿي پنهنجي طاقت جاچڻ لڳو 

ن جڑ مايا چيتاَ هي  ، تو ۾ چيتنتا آهي چيو ته تون چيتن آهين ،

جو چيتن کي  مجالاچيتن جي ڇا  ؟تنهنجو مقابلو ڇا كندي

تنهنجي چيتنا جي اڳيان هي جڑ مايا هك  !شكست ڏئي سگھي 

 .کن به بيهي كانه سگھندي 

 

 ئيتيستائين  جيستائين انسان آتما کي وساري ويهي ٿو ،

من ۽  ندريون ،سندس كايا به مايا ۾ ڦاٿل رهي ٿي ۽ سندس گيان اِ 

آتم سمرتي  ڌ ،آتم ٻو پر آتما چيتنا ،جي وڃن ٿا ڇكٻڌي مايا طرف 
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سان انسان جي كايا به آتم ساڌكا بڻجي وڃي ٿي ۽ آتما جو ساٿ 

 .ڏئي ٿي 

 

هندي ۽ پنهنجو آتم ٻل َانڀو مايا جي سخت حملن کي س

! منهنجي كايا”انسان پنهنجي كايا کي پكاري چيو ته  ،كندي

جو تيز  ئرو جاڳندو من سمايل آهي ،جيتون ۾  تون من واري آهين ،

جنهنجي سهائتا سان ماڻهو ست  .و ۽ جوتين جي جوت آهي رفتار وار

تو  .كرم كري ٿو ۽ ڌيرج وارا انسان جيون يوگيه ۾ وجيه پائين ٿا 

 ،جو سڀني گيان وگيانن جو مول آهيوٽ اهو شو سنكلپ من آهي 

 .ي آهي ارٿجيكو جيون روپي رٿ جو سٺو س

 

 .تو وٽ ٻڌي آهي .تون ٻڌي واري آهين ! منهنجي ديهه 

 .ئي برايون دور ٿين ٿيون ينهن دوارا مايا منجھان پيدا ٿيل سڀج

 

هنجي تن .تون هوشياري جو ڀنڈار آهين ! منهنجي ديهه 

  .دا ٿيل مڑئي وكار مات ٿي وڃن ٿايهوشياري سان مايا مان پ

           

سٺي  تون سٺي من ،.تون کشتريا آهين ! منهنجي جيوني 

مايا مان پيدا ٿيل سڀني هاڃين  رپور ٿي ،ٻڌي ۽ هوشياري سان ڀ

  .آتم ،۽ آتم راڄ جو آڌار ۽ آسرو آهين  جي کئه كري ڌرم ،

 

 ،ككرمن کي ڀڄائي ،تون يگيا آهين! منهنجي جيوني 

 .يگين ۾ ست كرمن كندڙ بڻجين ٿي 
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تون سڀني ديوتائن کان  .نا آهين تون اڌي !منهنجي جيوني 

 .مكت ٿي وڃين ٿي 

 

تون  .رن واري آهين ون ٻنهي طرف ٻن ست! هي جيوني 

َاڌرم جو ناس ۽  .لوڪ پر لوڪ ٻنهي طرف جھدوجھد كندڙ آهين 

 .ٻنهي طرف لڑائي كري سوڀاري ٿيندڙ آهين  .اِسٿاپنا كندڙ آهين 

 

 .هن ٻنهي لوكن کي جيتيو كري ،مايا کي پوري طرح مات 

هن برهم لوڪ  سج ۽ چنڈ وانگر ڌرم جي ست مارگه تي هلندي ،

ٻئي  سان ڇكجي ، نانهي آدرش انسان جي َادرش .رويش كيو پ

تون اسان سڀني ال سٺو اوڀر ! جيوت کي پكاريو ته جيوني  يانسان

 .۽ سٺو اولهه آهين 

  

اڀرڻ ۽ .اولهه کان سج لهندو آهي  .اوڀر کان سج اڀرندو آهي

ديه اوسٿا اوڀر اُ  .لهڻ جي وچ ۾ سج ساندهه پركاش ڏيندو رهي ٿو 

جي وچ  اديه ۽ است  .اوسٿا آهي ) غائب ٿيڻ جي ( اولهه است  آهي ۽

انسان جو جنم اديه اسٿا آهي ۽ موت است  .۾ پركاش اوسٿا آهي 

اسان جي جيون جي سٺي پرپات ٿئي ۽ اسان جو موت به  .اوسٿا آهي 

 .شاندار ٿئي 

 

كري چوي ٿو ته منهنجي  شانسان پنهنجي ديهه طرف لكهر

اڻ توکي ساڌنا ۾ ٻڌي ۽ من توکي ڌيکش ال پراندر ا! ياري جيوني پ

ندر جو سامي هئڻ كري آتما کي اِ  يناِندر. بري راهه کان بچائي 
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کي ) ديهه(پراڻ دوست وانگر جيوني  .پراڻ منتر هي  .چيو ويو آهي 

 .جيون سان ٻڌل رکي ٿو 

 

من ڏاڍو  .هيآپوشا آهي يعني جيوني جو پوشك  هي من

من جي كمزور ٿيڻ . ان جيوني ٻلوان بڻجي ٿي من س .ٻلوان آهي 

من جي  .تي تندرست ۽ مضبوط ديهه به پراكرم رهت ٿي وڃي ٿي 

انهي .مضبوط ٿيڻ تي كمزور كايا به پراكرم واري ٿي پوي ٿي 

 .وشا يعني پشٹ كندڙ چيو ويو آهي كري من کي پُ 

 

 .جو نشان آهي پراڻ ساڌنا .پراڻ جي ساڌنا سان سنٻنڌ آهي 

جيكڎهن هك کن .جي ساڌنا سان ئي جيوني جيوت رهي ٿي  پراڻ

) آتما( ندر ال به ساڌنا بند كري ته يكدم جيوني سماپت ٿي وڃي ۽ اِ 

آتما کي گھرجي ته اهو پنهنجي جيوني سان پراڻ  .هليو وڃي 

 سنكلپ وارو  َوپنهنجي من کي ٻلوان ۽ ش .وانگر ٻٹي ساڌنا كري 

جيكي پنهنجي  هي َانسان ڌنيه آهن ،اُ  .جيون ۾ اڳتي وڌي  كري ،

َاملهه مانَو جيوني سان پراڻ وانگر سدائين ساڌنا كن ٿا ۽ پنهنجي 

 ،شل اسين هن ويد منتر جو آواز ٻڌي .مقصد ڏانهن وڌندا رهن ٿا 

 .پنهنجي ُانتي كريون 
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 وستئر واڌارو. 9
 

و ي.ي چگٻڙ نه يئ.نئنگ نه يئي )!دڙ واڌارو ڪن(وستئر شيل :  ارٿ

 ،رهت يي ،يون اڳتي وڌ اڀمئن.نمريئ ضروري آهي _ ِء نم  

 )ستيه(جي ڌارائ  جو آسرو وٺي ،رت  )سنيهه (گيهه  ،واڌارو ڪر

 ) يجرويد .(جي مئرگ  موجا وڪئس ڪر 
 

جڎهن .لكشڻ آهي جيون جو ) وكاس(وستار يا واڌارو :  سمجھاڻي

 ،كنهن شخصجڎهن  ،جو واڌارو ٿئي ٿوجيون  ،اوسٿا ۾ ئي وستار

كجي وڃي تڎهن سمجھڻ گھرجي جاتي يا راشٹر جو واڌارو ر ،سماج

 .ته اهو مرڻ هاركو آهي 

 

هن منتر واڌارو كندڙ ال جيكا پهرين چيتاوني ڏني وئي 

نانگ .ي نه بگھڑ نه نانگه ٿ !اها آهي ته وكاس جي اڇا رکندڙ  آهي ،

وكار  ، دوش پاپ ، .زهر جو نشان آهي ۽ بگھڑ نشان آهي هنسا جو 

ئي جو نقصان وغيره مڑئي دويش ،ٻ ايرکا ، .وغيره سڀئي زهر آهن 

پنهنجي جيون کي ) جڳياسو(وكاس واڌاري ال ساڌڪ  .هنسا آهن

ڀلي ۽ پنهنجائي  ،نردوش نشپاپ ۽ نروكار رکي ۽ سڀني سان پريم

 .سان هلي 

۽ وڏائي پراپت ٿيڻ تي  اكثر ائين ٿيندو آهي جو سڦلتا

ان كري واڌاري كندي انهن .گھڑ بڻجي پوندو آهي ۽ ب گماڻهو نان

 .کان خبردار رهڻو آهي 
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ال ٻيو چتا ويد ڏئي ٿو ته مان تو ال نمن ، نمسكار  روستا

اڀمان وكاس ۽ وستار جو سڀ کان وڏو شترو  .الزمي ٺهرايا ٿو 

سڦلتا ۽ سمرڌي پراپت كرڻ تي اكثر ماڻهو ۾ اهنكار جو . آهي

جيكڎهن ان کي پاڙ کان پٹيو نه وڃي ته اهو  .سلو پيدا ٿيندو آهي 

اڀمان  .پهريان پنهنجي ساراهه ۽ پو اڀمان جو روپ ڌارڻ كري ٿو 

انسان  .نمسكار ۽ نمرتا  _ آهن ارٿنمهه جا ٻه ! جي معني سروناش 

کي گھرجي ته انتي كندي سدائين پرڀو کي نمسكار كندو رهي ۽ 

نماڻو ۽ نهٺو كڎهن به  .رهي  اڳيان سدائين نماڻو يج جنتا۽  پرڀو

 .اهه ۾ پختائي سان وڌندو هلي ٿوٺوكر نه ٿو کائي ۽ انتي جي ر

 .مگر اڀماني ٺوكر تي ٺوكر کائي ٿو ۽ ذليل ٿئي ٿو 

 

 انروا .پيدل هلندڙ  آهي بنا گھوڙي هلندڙ ، ارٿجو  انروا

انتي كندي منش کي گھوڙي تي سوار نه  .هك وئدڪ مهاورو آهي 

جو “ گھوڙي تي سوار رهڻ  ”.ڀومي تي هلڻ کپي  ي ،رهڻ گھرج

انروا جو مطلب آهي اڀمان نه  .مطلب آهي زمين تي پير نه رکڻ 

 .كڑ نه كرڻ گھرجي وڌندي ماڻهو کي اَ  .كرڻ

 

گھرت کي سنيهه به چيو ويندو  .گيهه ۾ چكانائي ٿيندي آهي 

كرڻ  انسان کي پنهنجو واڌارو سنيهه جون ڌارائون وهائيندي، .آهي 

 .سڀني سان ميل جول سان هلڻ کپي .جڳائي 

 

جيكو زباني  ،صرف اهو ستيه نه .رت چئبو آهي ستيه کي 

ندرين اِ  .مگر جيكو آتم انڀو پٹاندڙ آهيي جمع خرچ تائين محدود آه

رت وكاس ۽ وستار  .کان پري آتما سان ساکيات كيل گيان آهي 
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جي ساڌنا جو ستيه  .كندي ماڻهو کي ستيه مارگن تي هلڻ گھرجي 

اهو حقيقي كندي جيكو واڌارو ۽ وستار كيو وڃي ٿو  ڳتيا

 ،ين هلي سگھي ٿوئي سدائوكاس جي مارگه تي اهو .واڌارو نه آهي 

 .ه ۽ ستيه جي ٻن پيرن سان وکه کڻندو هجيكو سني

18.11.10 

 رئشئ ۽ سواهئ.  10
 

ئئن مون ئي ) پئپ(يير !سڀ ۾ ويئپڪ اگني  نه نئس ييندڙ،:  ارٿ

ء ،ٻنين ئئن رئشئ ڪر ،چرائيھ ئئن چئئء ،خراب ئئڌي ئئن چئئ

يھ سو.روزگئر ئي زهر رهت ڪر_ ڀوڄ  _ ناسئن جي اَ .رئشئ ڪر 

،يش ،ڀڳتي ،سرسوييھ ِء  ِء ھجوڻ ۾ سواهئ ،ديهه پتي اگني

 )يجرويد.(سواهئ
 

تن کي ني ٺاهي ،ان ال ته هو ٻين جيو جكوريئڑي ڄار:  سمجھاڻي

۾ كوريئڑو پاڻ  پر پنهنجي ڄاري .ر كندو ذکائي گ ڦاسائي ،اهي

انسان به ڄار رچيو رشيه والسن ۽ سکه ڀوڳن ال ۽ ان ۾  !ڦاسي پيو 

وشيه .ئين ياجيو جنتن ۽ ماڻهن وغيرهه کي ڦاسا انيك پراڻين ،

۽ سکن ڀوڳڻ ال هن انيك  والسن ماڻڻ ال هن انيك برا كرم كيا

ه ۽ ڳس ڀوڳن بجا مليا انيك روطور کينتيجي  .دولت گڎ كئي 

و ته هو پنهنجي تڎهن انسان محسوس كي. دولت مان مليا انيك دکه 

هن ڏٺو ته وكار ۽ وشيون  .ب ڦاسي پيو آهي وئي رچيل ڄار ۾ خ

 .کيس رات ڏينهن تڑڦائي رهيون آهن 
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تڎهن هو پرڀو  کي ٻاڏائي چوڻ  ؟هاڻي اهو ڄار ٹٹي كيئن

ڀيانك دکه ۽ پيڑا کان  .ا ر کان بچلڳو ته مون کي پاپ روپي تي

بچا.  اسان جو َان پوتر كر .مون کي خراب کاڌي کان بچا. 

 

كندو رهيو  جواب مليس ته تون هيلتائين سواها بجا كواها

ان كري ئي تون .تنهنجي جيون ۾ بدبو ڦهلجي وئي آهي  .آهين 

هين ته جي رکشا كرڻ چاپنهن .دکي آهين ۽ ٻنڌن ۾ پئجي ويو آهين 

هينئر تون سکه سان وهڻ  .و َاچار ڦيري سنئو سڌو كرٹلپنهنجو اُ 

سٺيون  ۾پنهنجي جيون روپي سٺي گھر  الئق جوڻ ۾ آهين ،

تڎهن ئي تون سکي  .آهُوتيون ڏي ته تنهنجي جيون جي سڳند ايندي 

 .۽ مكت ٿيندين 

 

تون .تائين تون فقط ديهه ال َاهوتيون ڏيندو رهئين  هيل

انهي ڀل سبب  .پر ديهه پتي اگني  يهين ته ديهه نه آهين ،وساري ٿو و

ه پتي اگني ال َاھوتيون هاڻي تون ديه .تون دکي ٿي رهيو آهين 

 .اتم ٻود پراپت كر  اتم ساڌنا كر ، .ڏي

 

 َاڌياتم ڌارا(تنهنجي اندر ۾ سرسوتي  _ جو )  ڀكتي

،انهي و آهيتنهنجو جيون رس رهت ٿي پي .وهكرو بيهي ويو آهي 

سرسوتي جي َاتم آهوتين سان تون سکي .كري تون وياكل آهين 

 .۽ مكت ٿي ويندين 

 

ٿنا آهي ته رپهرين ڀاڱي ۾ پرا: . هن منتر جا ٹي حصا آهن 

 ٿنا آهي ته اسان جو َان زهر رهت رٻئي حصي ۾ پرا.مون کي بچا
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 پهرين حصي ۾ .ٿنا آهي سواها كرڻ جي رٹئين ڀاڱي ۾ پرا .كر 

كل (ٻئي ڀاڱي ۾ ويشٹي  .ٿنا آهي ر پراال) شخص(ويكتي 

 .ٹئين ڀاڱي ۾ سواها جي ڀاونا آهي .ٿنا آهي رال پرا) كائنات

 

۽ مم ) مان(سڌاري جي سلسلي ۾ پهريون اسٿان آهي َاهم 

“ ن ارسڌمان ”)اهم( .جو ) اسان (جو ۽ ٻيو اسٿان آهي ويم ) منهنجو(

  سڌار ٿئي ) منهنجو ( ان مم پهري“ اسان سڌرون ”) ويم(پو. پو

سڌري ته هوند سارو سنسار سڌري “مان ”.اسان جو سڌار ٿئي ) ويم (

پنهنجي پنهنجي جيون کي سڌارڻ سان سموري سماج سڌري .وڃي 

جڎهن هر شخص سماج جي سڌاري  پر پاڻ کي نه سڌاري ، .وڃي  ٿي 

 سڌارڻ بدران وڌيك بگڑندي وڃي تڎهن سماج جو نعرو هڻي ٿو ،

 .ٿي

 

اهو آتما آهي يا ، ئيكڎهن ناس نه ٿ) ستا(جنهن جي آيُو 

پاپ ورتي ٻڌڻ . ر هتي پرماتما ال كم آندل آهي پ .پرماتما آهي

 .اپي ٻنڌن ۾ ۽ نهه پاپ مكت رهي ٿوپ .ڻ واري آهي جكڑ ،واري

پاپ ورتي سبب ئي  .پاپ کان پري ٿيڻ تي ئي ماڻهو سكرم كندو 

ي بي گناهه پراڻين کي پاپي ئ .ٿو  ماڻهو خراب ڀوڄن كندڙ ٿئي

پاپ ورتي سبب ئي ماڻهو شراب ۽  .كري ٿو  رهاآماري ماس 

پاپي  .پاپي جو روزگار به ملين ٿئي ٿو  .سگريٹ وغيرهه واپرائي ٿو 

پاپ ڀاونا ڇڎڻ تي ئي  .بي گناهه کي  ستائي ٿو  .رشوت وٺي ٿو 

ٿنا كيل ان كري پرا .ماڻهو سندر ۽ ساتوڪ ڀوڄن كندڙ ٿئي ٿو 

ال مون کي پاپ ٹكارو پائڻ خراب ڀوڄن کائڻ کان ڇ! ي ته پرڀوآه

ڀاونا کان بچا. 
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ٿنا كيل آهي ته اسان جو َان زهر رپو سمشٹي ڀاونا سان پرا

ميه _  اهو ان ،کان سوا شرير ۾ جيكي كجھه آهي آتما .رهت كر 

اڻهو م .َانتهكرڻ ۽ شرير سڀئي َان سان بڻجن ۽ پشٹ ٿين ٿا  .آهي 

تامسي کاڌو  .اهڑو َان جو جيون بڻجي ٿو  جھڑو ڀوڄن كري ٿو ،

 .بيكار بڻجي ٿو  ماڻهو کائڻ سان

 

 كنن، پر اکين ، اِهو ياد رهي ته کاڌو صرف مکه سان نه ،

هار كيو ويندو آاکين سان درشن  .ندو آهي يونك سان به ورتايو 

هر .آهي  هار كيو ويندوآهار ۽ نك سان پراڻ آكنن سان شبد  .آهي 

تڎهن ئي ماڻهو پورن  ،كار جو ڀوڄن جڎهن زهر رهت ٿئي ٿوپر

ي ال روزگار جو وسيلو به شڌ. بڻجي ٿو ريت سان ساتوڪ سريشٹ 

اسان ! ٿنا كئي وئي آهي ته هي پرڀوران كري پرا .ضروري آهي 

 جو ڀوڄن ،اسان جو روزگار زهر رهت نردوش بڻا. 

 

ان ئي سٺي ساڌنا سمشٹي ۽ سماج جي سڌاري س ،ويكتي

 ،يگيه ڀاونا .هڃاڻ آهي يگيه كرڻ جو سواها اُ  .كري سگھجي ٿي 

چرتروان شخص ئي لوڪ جو  .پوتر ۽ نهه پاپ منش ۾ ئي جاڳي ٿي 

ني ۾ گپاڻ کي لوڪ ا .تياڳه كن ٿا  ٻليدان ، ني ال ،گپالن كندڙ ا

 .كن ٿاسواها 

 

تي  سڀ کان اوچي چوٹي سرسوتي جو نواس ستيه جي

سرسوتي جو .سنسكرتي کي به سرسوتي چئبو آهي  .ٿئي ٿو

رسوتي جس کان سوا ٻي  س .واڌارو جس جي واهپي سان ٿئي ٿو 

آچار ۽  جن جاتين جا آدرش ، .كنهن چيز جو واهپو نه كندي آهي 
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ٿي ،انهي  انهن جي سرسوتي وڌي ويجھي وهنوار جس وارا ٿين ٿا ،

نردوش ۽ نهپاپ  ناگرڪ ۽ سماج  .ي ٿي جي سرسوتي دنيا ۾ ڦهلج

ئي سرسوتي جي رکشا ۽ وڌاري ال پنهنجي آهوتي ڏيندي ُاتم ساڌنا 

ني كيترا سندر راز کوليا ويا ٿنا جي بهارهن منتر ۾ پرا .كن ٿا 

 .آهن

 

 م  جو اچڳ.   11
 

 ،ِء) ڪرم ( ڪريوَ  )؟  ِء ڇئ( .وڃي  ينهنجو م  وري اچي: ارٿ

ئ ،ٻل جي واڌاري ِء ،آيم ٻل واري جيون ِء ۽ هوشيئري ،يوگيت

 ) ر  ويد ۽ يجر ويد . (گٻڻي سمي يئئي  س  ئي ڏسڳ ِء 
 

سماج ٺهندي آهي ۽ سماج ۾ انيك  يشخص شخص ٿ : سمجھاڻي

جيكڎهن هر شخص جو من وري اچي وڃي ته  .شخص ٿيندا آهن 

جيكڎهن سماج جو من وري  .سماج جو من وري ازخود اچي ويندو 

 .اچي وڃي ته هر شخص جو من ازخود اچي ويندو 

 

ان كري رگه ويد  شخص جو من كيڎانهن هليو ويو آهي ،

سماج جو من كيڎانهن  .چوي ٿو ته تنهنجو من موٹي اچي وڃي 

انهي كري يجرويد چوي ٿو ته اسان جو من موٹي  هليو ويو آهي ،

 .اچي وڃي 
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صان ٿئي و اٿي ته ڇا من جي هلئي وڃڻ سان كو نقٿسوال 

ها،  جو شخص ۽ سماج جي من کي واپس گھرايو پيو وڃي ؟ ٿو ،

 ،ن شخص يا سماج جو من هليو وڃي ٿوجڎه .ڏاڍو نقصان ٿئي ٿو 

جيون ۾ رچي گھٹجي ٿي  يوگتيا ، ،تڎهن ُان جي كرڻ جي شكتي

رچي گھٹجڻ سان شخص ۽ سماج بلكل دين هيڻ کيڻ ٿي  .وڃي 

رو نه فقط سارو اوج ۽ واڌامن رهت شخصن ۽ سماجن  جو  .وڃن ٿا 

 .بلكل ناس ٿي وڃي ٿو  كجي وڃي ٿو ،ر

 

تڎهن هو نهايت چستي  جڎهن ارجن جو من ساڻس گڎ هو ،

جنگه ۾ ويرتا ۽ ٻل  ،كري رهيو هوسان لڑائي جون تياريون 

کيس پنهنجي هٿيارن پنوهارن ۾  يکارڻ ال کيس گھڻو اتساهه هو ،ڏ

يوگتيا ۽ سوڀ ۾ پورن  کيس پنهنجي .ڏاڍي دلچسپي هئي 

ي جيون جا روشن سپنا ڏسي هو سوڀ بعد ايندڙ سکدائ .وشواس هو 

رت جي سوڀيا وڻندڙ معلوم سج جي پركاش ۾ کيس قد  .رهيو هو

 .ئي هٿي رهي 

 

جڎهن  يو ،ومهاڀارت جي يڌ ۾ جڎهن ارجن جو من هليو 

تڎهن ارجن جي سموري كرم  ارجن جي من سندس ساٿ ڇڎي ڏنو ،

جو اوج ۽ ان جو سندس زندهه جيون  سندس يوگتيا ، ،جي شكتي 

گھڑي وير ارجن  .ئي غائب ٿي ويا يه نظر سڀكتسنسار سنٻنڌي ن

  ،منهنجا لڱه كانڈارجي رهيا آهن”_ ساعت ۾ كانئر بڻجي چوڻ لڳو 

 منهنجي شرير ۾ ڏكڻي آهي ، منهنجو من سكي رهيو آهي ،

چمڑي سڑي منهنجي  گانڈيو منهنجي هٿ مان كري رهيو آهي ،

نه مون کي راڄ کپي نه مون کي  .مان بيهي نه ٿو سگھان  رهي آهي ،
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 ،ن پيار آهيمونکي نه ڀوڳن ۾ رچي آهي ۽ نه جيون سا .سکه کپي 

  “.سار آهيهي سنسار اَ 

 

شري كرشن جي اپديش سان جڎهن ارجن جو من وري اچي 

ويو ته ارجن جي كم كرڻ جي شكتي ،يوگتيا ،جيون شكتي ۽ 

من جي موٹي اچڻ تي  .ئي وري جاڳرت ٿيون يدرشٹي  مڑ_ سنسار 

هن لڑائي ۾ پنهنجو كرم شكتي ۽  .ارجن وري وير بڻجي ويو 

هن سوڀ پاتي ۽ هو زندهه شخص جيان  .يوگيتا جي ساکي ڏني 

ڏٺو ۽  سان كاش ۾ سنسار کي پسنديپرهن سج جي  .جيئڻ لڳو 

 .ان کي سار ڀريو سمجيو 

 

ن احساس ٿئي ٿو ته جڎهن كنهن ماڻهو سنسار ۾ اهو سدائي

هوشياري  جو من هليو ويو يا ساٿ ڇڎي ڏنائين ته اهو كرم هيڻ ،

جڎهن ان جو من موٹي  .رهت ۽ اداسين درشٹي وارو ٿي پوي ٿو 

،يوگيتا ،زندهه جيون ۽ جاگرتا جو  ارٿتڎهن ان ۾ پرش اچي ٿو ،

كم كر ته هونئين به چئبو آهي ته من لڳائي  .جلوو اچي ٿو 

بي منو ٿي پڑهڻ سان كجھه به ياد نه  كاميابي پائيندين يا َان منو،

 من جو  .يعني ان وقت من سچ پچ ٻئي پاسي هليو وڃي ٿو .ٿيند

موٹي اچڻ كاميابي ڏئي ٿو ۽ من جو هليو وڃڻ ناكاميابي جو 

 .كلنك مڑهي ٿو 

 .من ۾ كمزوري جو اچڻ ئي من جو وڃڻ آهي 

 ،دار ڀاونائون پرويش كن ٿيونر ۽ اُ ويچا جڎهن من ۾ اعليٰ 

منجھس  .استر شتر سنڀالي ٿو  َاتساهت ٿي پنهنجا تڎهن ارجن وري

 .اهو ئي من جو موٹي اچڻ آهي  .الثاني تيج ڀرجي وڃي ٿو 
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 :ن ۾ چار سڌيون سمايل ٿين ٿيون م) اسٿر(آيل 

 مقرر كمن ۽ ورت سانڌهه ساڌنا ، .ٻڌي  يگيه ، كرم ،  =كرتَو ). 1(

 .نيمن جي پالنا ،اهي ٻه ڀاو به كرتَو لفظ ۾ آهن 

 .هوشياري  يوگيتا ، ترقي ، ٻل ،  =دکش) . 2(

 .جيو شكتي ، آتم ٻل  =جيوس ) . 3(

بن ، پربت وغيرهه ڏسڻ  چندر ، جل ، سوريه ، =سوريه درشن ) . 4(

 .جھڑن قدرتي نظارن ۾ رچي ۽ انڀوتي 

 

 ،كتيليو وڃي ٿو تڎهن كرم كرڻ جي شجڎهن من ه

جڎهن من اچي  .ٿي  eاتم ٻل ۽ سنسار ۾ رچي غائب ٿي وڃ ,يوگيتا

 .اتم ٻل ۽ رچي جي پراپت ٿئي ٿي  يوگيتا ، تڎهن ساڌنا ، ٿو ،

 

من جي وري وري وڃڻ ۽  وري وري اچڻ سان ساڌنا جي تار 

 ،ٿناره پراان كري گھرجي ت .ٹٹي پوي ٿي ۽ ساڌنا ۾ وگھن پوي ٿو 

ويايام ،اتم  پراڻايام ، اپاسنه ، ستسنگه ، ،سواڌيانه  ،ايشورآراڌنا

منوٻل  رڍ سنكلپ سان من کي سدائين اسٿر رکي ،دنريکشڻ ۽ 

 .اهو ئي كلياڻ ۽ كاميابي جو مارگه آهي  جٹادار رکڻ گھرجي ،
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 جئڳه يه لڳيئي ڀئڳه.   12
 

 .چئهي  ييون) استتيون(انکي رچئئون  ،جئڳي ويو جيڪو:  ارٿ

پراپت ) سم اوسٿئئون (آهي ،ان ئي ئي سمتئئون جيڪو جئڳي ويو 

جيڪو جئڳي ويو ان ِء هي  سوم چوي يو ،مئن . ڪ  ييون 

 ).ويد ر .(ينهنجي متريئ ۾ مقرر آهيئن 
 

“ .جو سروت هئه ،سو کروت هئه ”اها ڳالهه عام آهي ته  :  سمجھاڻي

 .ان جو سامان گم ٿي وڃي ٿو جيكو ياتري ياترا ۾ سمهي پوي ٿو ،

جن  .ي سمهن ٿا تن جي ته گھرن مان چوري به ٿي وڃي ٿي جيك

انهن جي سامان جي ئي  .تن سمهي ئي گنوايو آهي  گنرايو آهي ،

انهن . رکشا ٿيندي آهي ،انهن جي حكومت جي رکشا ٿيندي آهي 

جيكي .جيكي جاڳندا رهن ٿا جي ئي ُاتم ڌن جي رکشا ٿيندي آهي ،

 .جاڳرت رهندي سمهندا آهن سمهندا به آهن ته اهي خبرداري سان 

 

 ،جنهن ُاتم جاڳرڻ كيو آهي .آهي استتيون  ارٿرچهه جو 

سڀئي ساراهون ان کي  .سموريون استتيون ان جي كامنا كن ٿيون 

خص جي استتي ۽ ساراهه كئي جاڳرت آتما واري ش .چاهين ٿيون 

آتم  نسوڀيائو سڌيون ، وڌيون ، سموريون وڀوتيون ، .وڃي ٿي

ديه ٿئي ٿو آتم جاڳرڻ سان اهو آتم اُ  .ويك كرڻا آهن جاڳرڻ جا سڀا

 .پرييه جون جوتيون چمكڻ لڳن ٿيون رييه ۽شجنهن جي پركاش ۾ 

تيز ۽  کي ندرين سڀنياِ  من ، جيكا ٻڌي ، آتم جاڳرڻ اها َاگني آهي ،



116 

 

جڎهن  ٿيندا ، نگه تڎهن سڌيوگيه جا سڀئي ا .روشن بڻائي سگھي ٿي 

 .توهانجي آتما جاڳندي

 

جاڳرڻ ٿيڻ تي  مآت .چئبو آهي  ه چئني ويدن جي منترنرچه

هر منتر ازخود توهان تي  .ويد منتر توهانجي كامنا كرڻ لڳندا 

جاڳرت آتما جي ويد  .ڀا ۽ راز ظاهر كرڻ لڳندو  ، ارٿپنهنجو 

ان ظاهر ۽ وگي ارٿيائون ئي ويد منتر جو پٿاکڀاشيه ۽ ويد وي

 .كن ٿا  تپركاش

 

 .انهي ۾ كو وڌا كونهي “. اوت هئهجو جاڳت هئه ،سو پ”

اهو ئي ويد منتر کي پراپت كري . جنهن جيكي كجھه پاتو آهي 

سمهيلن کي ويد مان كهڑو الڀ ٿيندو ؟ سمهيلن ئي ويد کي  .ٿو

 .جاڳندڙن ئي وري ويد جو پرچار كيو .غائب كري ڇڎيو هو 

جاڳندڙ ٿوري وديا مان به  .سمهندڙن جي وديا اجائي وڃي ٿي 

 .چمتكار كري ڏيکارين ٿا 

 

سام  ) .دکه(سام جي ابتڑ آهي وشاد  .آهي سمتا  ارٿسام جو 

نه دکي ٿئي ٿو ۽ نه  جنهن ۾ ماڻهو نه گھٻرائي ٿو ،اها اوسٿا آهي 

اها .هر حالت ۾ شانت ۽ خوش رهي ٿو  .نه شك كري ٿو ،ڊڄي ٿو

 ،نه واسنا  نه وكار ، جنهن ۾ نه هوش نه شوڪ ، اهڑي اوستا آهي ،

ٻڌي ۽ شريرن  انهي جاڳرت آتما پرش جو من ، .نه ممتا  نه موهه ،

سدائين سم  .جي اثرن کان ۽ دنيوي نتيجن کان بلكل آجو رهي ٿو 

 .۽ شانت رهي ٿو 
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جو پتي سندر  ساري وشوَ  .هي سوميه سنسار سوم آهي 

خود  .ساري دنيا جاڳرتا آتما جي وندنا كري ٿي  .برهم سوم آهي 

سدائين ان سان ايكاكار  ت آتما جي مترتا ۾ مقرر ٿي ،برهم جاڳر

جاڳندڙ جو يوگه سڦل ٿئي .سوم كٿي ناهي ؟ هر هند آهي  .رهي ٿو 

 .جاڳندڙ کي ئي برهم جو ساکيا تكار ٿئي ٿو  .ٿو 

 

 .جا سڀئي َانگه ُاپانگه َاسار آهنآتم جاڳرڻ کان سوا ويد 

آتم جاڳرڻ  .گه آهن يوگيه جون كريائون ڍون سمورا كرم اجايا آهن ،

 .سان ئي برهم جي پراپتي ٿئي ٿي 

 

آتم جاڳرڻ كري  !ُاٿو ،جاڳو  .ما سمجھو هآتما جاڳرڻ جي م

الشك توهانجي جيون جي اها مبارڪ  چاهيل جي پراپتي كريو ،

انكري ئي چيو  .جڎهن توهان جاڳرتا آتما ٿي ڳائيندا  گھڑي ٿيندي ،

 “. جاڳه ته لڳه ڀاڳه”ويو آهي ته 

 

 جيئڳ جو ڍنگه.     13
 

 ن ئي پراپت ڪرائيندي جڳيئسئ ڪرڻ سئن گڏ شنڪئديوَ :  ارٿ

جو وسو ) پراڻ ،لوڪ ،ائشوريه (ويجٻي ۽ وس  .رهت گتي ڪريون 

ون ،اسئن پتي ائي  ڪري جو اسئن سدائي  سوي م  وارا ره

 )ويد  ر .(اڀرندڙ س  ئي ڏسون 
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ڻ به هك كال پر جيئ دنيا ۾ جيئڻ ته سڀكو ٿو چاهي ،:  سمجھاڻي

هكڑي اردو  .كي ورال ئي ڄاڻن ٿا  جيئڻ كيئن گھرجي ،اهو .آهي 

 : اعر چيو آهي  ش

 

 “! تب جيني كا ڍنگ آيا  جب وقت نكل گيا ،” 

 

ضروري  .نگه ٻڌايو ويو آهيدرش جيون جو ڍهن ويد منتر ۾ آ

صحيح نموني  .نچڱي طرح غور كري عمل ۾ آڻيو آهي ته ان تي

لفظ گھري ڀڳتي ڀاونا “  نام پتي وسوُ  وسوُ ”. جيئڻ جو ڍنگه سکون

 .ائشوريه ۽ پراڻ کي  وسُو چئجي ٿو لوڪ ، .جو اظهار كندڙ آهن 

 

لوڪ ۾ پراڻي جو جيون پراڻ تي آڌار رکي ٿو ۽ پراڻ 

پراڻ ناهي ته  .پراڻ ئي جيون آهي  .پراڻي جو پر۾ پيارو ڌن آهي 

انهي  .به كونهي  ڌن ائشوريه تهلوڪ به كونهي  .جيون به كونهي 

 .ئي پراڻي جو سڀ کان مٿي ڌن آهيكري چيو ويو آهي ته پراڻ 

آدرش  .پراڻي پنهنجي پراڻ کي ئي سڀ کان زيادهه پيار كري ٿو 

كامنا كندا آهن ته پراڻن جو  تماُ جيئڻ جي ڍنگه جي مهما سمجھندڙ 

پرم پوتر پرڀو کي  .اهڑي كرپا كري  پراڻ پتي ائين كري ،

. اها پرڀو پريم جي وڏي حد آهي  .و پراڻ پتي چيو ويو آهي پراڻن ج

هن منتر جو اچارڻ كيو  هر صبح جو اڀرندڙ سج جو درشن كندي ،

 .وڃي ته آتما جي بيان كرڻ کان ٻاهر حالت ٿيندي 

جي سمپتي پراپت  دويه ماڻهن جي سنگت سان ئي دويه گڻن

راپت هرگز دويه انسانن جي سنگت بنا دئوي گڻن جي پ .ٿيندي آهي 

 .كانه ٿي ٿئي 
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شرڌا سان دويه ماڻهن جي ساهتيه جو اڀياس ۽ جڳياسا  متاُ 

اهي ٻه ساڌن ئي دويه  ڀاَو سان دويه ماڻهن جي ساکيات سنگت كرڻ ،

ائين پرم ديو پرماتما جي هن دويه  .گڻن جي پراپتي جا آهن 

جنهن  .۾ كو نه كو گڻ ضرور آهي  ارٿسرشٹي ۾ هر پراڻ ۽ پڌ

  .ي ،اهو پنهنجي جيون ۾ جوڙڻ گھرجيڏسڻ ۾ اچ ڻو دويه گ۾ جيك

 

كتي ۾  .جو گڻ آهي ) موهه نه رکڻ (طوطي ۾ اناسكتي 

 ،چور ۾ خبرداري جو ٻلي ۾ بنا کڑكي هلڻ جو ، ،وفاداري جو

۾  ارٿنه رڳو هرهك انسان ۾ پر هرهك پڌ ڊاكو ۾ همت جو ،

اسان جو جيون دويه اهو کڻڻ سان  .هك نه هك دويه گڻ سمايل آهي 

قدم ) چرڻ (نگه جو اهو پهريون ڍ يجيئڻ ج .۽ ڏسڻ جھڑو ٿي پوندو 

 .آهي 

 

 ،آهي رکشا ارٿجنهنجو  لفظ به اچي ٿو ، )اوهه(هن منتر ۾ 

ڌرم جي هلت كرڻ سان ئي جيون جي رکشا ٿئي  .تيج  ٻوڌ ، گتي،

۽ تيج سان جيون جي راهه تي هلڻ زندهه  ٻوڌ  رکشا ،گتي ،. ٿي 

جيون جي ڍنگه جو اهو  .ڍنگه آهي  آدرش جيون جو هك .ن آهي جيو

 .ٻيو چرڻ آهي 

 

اسان سدائين سٺي . آهي سٺو من ، شڌ من  ارٿجو _  سمنس

 .سندر ۽ پوتر  من وارا ٿيون  ۽ شڌ من وارا رهون ،

 

 .اسان سدائين پرسن رهون .ي پرسنتا آه ارٿسمنس جو ٻيو 

ڻ ۽ مركڻ ۾ سڀئي ساٿ پرسن ره .اسان مايوس ۽ دکي نه رهون 
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جنهنجو من سٺو  .پر مايوسي ۽ دکه ۾ ته كوبه ساٿ نه ڏيندو  ڏيندا ،

و ،اهي جنهنجو من خراب ٿئي ٿ .آهي سڀاوڪ اهو ئي پرسن رهندو 

 .ندا وئناخوش رهندا ۽ اكيال ئي ر

 

ٿئي ٿو اهي ئي جنهنجو من پوتر  . گل ارٿسمنس جو ٹيون 

) لگ(سمنس  .ڙ ۽ خوشبودار رهن ٿاموهيند ،ٹڑيل ،لن وانگرگسدائين 

ماکي ۽ خوشبو جو واسو آهي ان  ۾جو من سٺو آهي ،ان جي هردي 

اسان جي منن ۾ به ميٺاج ۽ سڳنڌ .كري هو سدائين ٹڑيل رهي ٿو 

اهو  .هوندي ته ته اسان پشپ وانگر سدائين پرسن رهي سگھنداسين 

 .جيئڻ جي ڍنگه جو ٹيون چرڻ آهي 

  

اڀرندڙ  .شن كرڻ گھرجي نه لهندڙ جو سج جو ئي در ندڙاڀر

ٿا ، ان سان گڎ  ئي سج جي درشن مان انيك شاريرڪ الڀ ته ٿين

اڀرندڙ سج ڏانهن نهارڻ سان تيج  .مانسك الڀ به پراپت ٿين ٿا 

 .پركاش جي پريرڻا ملي ٿي 

 

اسان جو جيون جي هر کيتر ۾ ُاڀرندڙ سج وانگر اڀرون ،سج 

مٿي  کان كاش ڦهاليون ۽ سڀسج سمان پر .سمان تيجسوي رهون 

ٻيا سڀئي  .كريون  )ترقي(پنهنجي ئي مركز تي رهي پرم گتي  

 پر سج ئي آهي جيكو كنهنجي چوڌاري سج جي چوطرف ڦرن ٿا ،

اهڑي طرح اسان به پاڻ ۾  .نه ٿو ڦري ۽ پنهنجي مركز تي ڦري ٿو 

 .ئڻ جو ڍنگه جو اهو چوٿون چرڻ آهيجي .تي وڌون ڳآ اسٿت رهي ،

 .ويد منتر تي عمل كري ،جيئڻ جو ڍنگه سکون شل هن 
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 ڪرم ڪندو رهه.  14
 

جيو ئي گٻرجي يه هو ڪريويه ڪرم ڪندي ئي ه  سنسئر :  ارٿ

اهڙي طرح اُن ئئن جدا .۾ سو سئل  يئئي  جيئڳ جي اڇئ ڪري 

ائي  ڪندي يون جيو ۾ ڪرم لپت نه .ٻيو ڪو مئر  ڪونهي 

 ) يجرويد . ( ييندا 
 

 .جي پريرڻا كانه ٿو كري ڻم کان ڀڄهن به كرويد كڎ:   سمجھاڻي

سنسكرت ۾ كرم  .ان هميشه كرم شيل ٿيڻ جي آگيا كئي آهي 

ه سنڌي وانگر كرڻ نكرتويه كرم ال كم ايندو آهي ۽ لفظ فقط 

 .كرڻ جھڑن ٻنهي قسمن جي كمن ال  نه ۽

 

هن ويد منتر ۾ به فقط كرتويه كرم كرڻ جي آگيان كئي 

كرم كندي به هدايت كئي وئي آهي ته سدائين  كرتويه .وئي آهي 

ائين كرڻ سان ئي ماڻهو سنساري ٻنڌن کان  .ڦل رهت ٿي كريو 

ڇاكاڻ ته كرم جي ڦل جي كامنا کان رهت ٿي  .بچي سگھي ٿو 

مثال طور توهان پٹ کي  .ٿئي كيل كرم ٻنڌن جو كارڻ نٿو 

و ان وقت جيكڎهن توهان اه.نپايو ۽ تكليف سهي پاڙهيو  ،پاليو

سڀ كجھه پنهنجو فرض سمجھي كيو ۽ كيل شيوائون ۽ كشٹ 

وساري ڇڎيو ته ٺيك پر جي توهان انهي مراد سان پٹ جي پالنا 

شيوا كندو ته پو جيكڎهن پٹ ائين نه كيو  كئي ته هو وڏو ٿي ،

پر جي پٹ جي پالنا نشكام ٿي  .ته توهان کي نهايت دکه رسندو 
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تي به توهان کي دکه كين  ته پٹ جي شيوا نه كرڻ وَ كئي هوند

 .ٿيندو 

 

روپيا  10، 20انسان کي  يتوهان كنهن دک. وٺو ٻيو مثال 

وقت توهان جي اها اڇا هوندي ته  ڻجيكڎهن ڏي .سهائتا كريو ٿا 

آهن ،پو جيكڎهن هو پيسا نه ٿو اِهي روپيا هن کان واپس وٺڻا 

جي  پر ڏيڻ وقت توهان .وٹائي ڏئي ته  توهان دکه محسوس كندا م

وٹڻ تي به مپيسن نه  ته اها ڀاونا نه هوندي ۽ سهسائي ڏنا هوندوَ 

 .بس اهو ئي نشكام كرم جو راز آهي  .توهانکي دکه نه ٿيندو 

 

انهي كري جيكو  .ٻنڌن جو مول كارڻ ڀاونا ئي آهي 

جي ابتڑ َاكرتويه كرم كري ٿو يا ڦل جي كامنا  اگيا ڪانسان ويد

 .ه سکي رهي نٿو سگھي اهو كڎهن ب رکي كرم كري ٿو ،

 

هن ويد منتر ۾ سو سالن تائين جيئڻ ال به چيو ويو آهي ،پر 

، كرم کان ڀڄڻ بزدل ۽  خبردار كيو ويو آهي ته َاكرمي ٿي نه جي

ان كري اسان کي سو سالن تائين جيئرو  .َاگياني  جو كم آهي 

ام ڀاَو سان كرڻ گھرجن ،انهي كپنهنجا كرتويه كرم نش رهي ،

 .ئي سڀني جو ڀلو آهي  ۾
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 ديويئئ  جي ٻيي پراپت ڪريو.    15
 

جي ڪليئڻ ڪرڻ واري اُيم ٻيي ڏئي  ) ودوان  (ديويئئ  :  ارٿ

دان شيل ودوان  جي دان جو .وشي  ئي سرل چڻئئي ڇڏي يي 

اسئن .طريقو اسئن ئي سڀني گڻ  سئن ڀرپور ڪري يو ڇڏي 

ڱيھ يون يعني چودوان  جي متريئ ويجٻئئيھ ئئن پراپت ڪر

ودوان  اسئن جي عمر ئي وڏيھ آورجئ ِء  .طرح حئصل ڪريون

 ) يجرويد . ( پو ريون ٻئنهون ڦهِئي  
 

هن منتر ۾ وڏي عمر ال بنيادي چئن ڳالهين ڏانهن :  سمجھاڻي

وڏي عمر ماڻڻ آريه جيون جي هك خاص  .اشارو كيو ويو آهي 

انهي .سراپ آهي  ننڍي عمر ۾ موت هك وڏو .خوبي رهي آهي 

كري ويد ۽ شاسترن ۾ كيترن هندن وڏي آورجا ال پراٿنائون 

سو سال ڏسون ۽ سو سال (“ م هه شت پشييم شرد”.كيل آهن 

آريه جيون ال سو سال  .اها آرين جي روز جي پراٿنا آهي ) جيئون

 .عمر ته گھٹ ۾ گھٹ آهي 

 

يو ويو هن منتر ۾ وڏي عمر ال چئن ڳالهين جو بيان ك

)  4( ديو مترتا )  3( ديو دان شيلتا ) 2(  ديو ٻڌي)  1.( هي آهن اُ  .آهي 

ان جو مطلب ٿيو ته ماڻهو وڏي عمر ماڻي ،ان ال ضروري . ديو كرپا

َاناڙي ماڻهو پنهنجي مورکتا سبب  نه کائڻ . آهي ته ست ٻڌي هجي 
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ئي موت جلد  جھڑا کاڌا کائي ۽ نه واپرائڻ جھڑيون شيون واپرائي ،

ذاب ،گھڻا پسندين  عريعقل ” پهاكو به آهي ته  .ه ٿئي ٿو کب وج

 “.جندڙي

  

سا آهي ديون جي ر ال جيكا ٻي ڳالهه گھربل آهي وڏي عم

هن کي اندرين .ي ٿئي ُاپكارتياڳي پر ارٿماڻهو سولتا يعني يدان ش

هو ڌن جو ٿورو حصو پاڻ ال  .ابطو رکڻ گھرجي ضتي خاص طرح 

 .۾ لڳائي  ارٿمباقي پر ، خرچ كري

 

ٹين ڳالهه آهي ديوتائن جي مترتا يعني ودوانن ۽ ست پرشن 

ته مشهور چوڻي “  سنگه تاري ،كسنگه ٻوڙي”. جي سنگت كرڻ 

سان اچار  بري سنگه .چڱن جي سنگه جو چڱو ئي اثر ٿئي ٿو  .آهي 

ئي ماڻهو ماڻهو وشيه وكارن جو شكار ٿئي ٿو ۽ وش. به برو ٿيندو 

 .مر ماڻي كين سگھندو وڏي ع

 

ودوانن ،ست  انت ۾ چوٿين ڳالهه چئي وئي آهي ديو كرپا ،

وڏڙن جي آسيس ۽ . وڌڻ ۾ هٿي ڏئي ٿي  رپرشن جي آسيس به عم

جڎهن سندن شيوا كبي ۽ سندس ٻڌايل ست كرپا تڎهن ٿيندي 

 .مارگه تي هلبو 

 

جو پنهنجي تي زور انهي كري ڏنو ويو آهي  وڏي عمر

جلد ئي موت اچڻ  .رڻ ال خاصو عرصو ملي ويندو مقصد پراپت ك

ياد رکڻ گھرجي ته  .سان ماڻهو گھربل واڌارو كري كين سگھندو 

ست ٻڌي ته پهريون شرط  .پيئي  پاپ سان ڀريل وڏي عمر به کهه
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يل مٿين چئن ڳالهين کي جيو ۾ اٻڌان كري اسان کي ويد جي  .آهي

 . ي پنهنجي وڏي عمر بڻائڻ جي كوشش كرڻ کپ ،آڻي

 

 ندي پئر ڪريو.  16
 

! هي سئييو . پٿرن ،ڇپ  واري ندي زور سئن وهي رهي آهي:  ارٿ

ي چڱي طرح يري سهئرو ڏيو ۽ هي ند ياُيو گڏجي هڪ ٻئي ئ

جمع (سنگرهه  اچو جيڪي اسئن جئ غير ڪليئڻڪئري ، .وڃو

ڇڏي ڏيون ۽   هتي ئي انه  ئي اسئن ،آه ) ارٿڪيل پد

  ندي ئئن ئصل ڪرڻ ِء اسئن هٻل ۽ گيئن ح ،ڪليئڻڪئري سک

 ) ر  ويد ۽ اير وويد   ،يجرويد. ( پئر يي وڃو 
 

اها  .سنسار سندي ندي ڏاڍي تکه مان وهي رهي آهي :   سمجھاڻي

 كنداسين تڎهن ئي اسان سچو سکه پراپت كري سگھندا هن پارڎج

 هك آهي سنسار كتا .يد منتر ۾ ٻه رستا ٻڌايا ويا آهنهن و.سين 

)Materialism ( جو ۽ ٻيو آهي َاڌياتمكتا(Spiritualism) جو. 

 

جي وهك ۾ لڑهي ) مادي پرستي ( ي طرح اسان جڑوادجروا

جيكڎهن .دنيا جا ڀوگه وشيه وكار ٻوڙيندڙ آهن  .وڃي رهيا آهيون 

سچو آنند پائڻو آهي ته ٻيو رستو روحانيت جو  اسان کي ترڻو آهي ،

وي ڀوڳن ينجڎهن د ندو ،اهو تڎهن هٿ اي .اختيار كرڻو پوندو 
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ان کان ٻاهر ٿيڻ آسان به  .سندي ندي کان نكري ٻاهر ٿينداسين 

ن روپي لسا پٿر اسان جي ارٿڇاكاڻ ته ان ۾ ڀوڳه پد كين آهي ،

پن جي ٺوكر کائي قدم ڇانهن  .پيرن کي هك هنڌ بيهڻ نٿا ڏين 

هوڏانهن ندي جو تيز وهكرو  قدم تي كري پوڻ جو خطرو آهي ،

 .ن کي وهائي وڃي ٿو اسا

 

انسان اهڑو موڳو ٿي ويو آهي جو سنسار ندي پار ُاكرڻ جي 

 .يا جي ڀوڳن ۾ ئي مست ٿي ويو آهيدن. کيس اون ئي كانه آهي 

روحانيت يعني  .دنيا سندي گھاڻي ۾ ڍڳي وانگر وهي رهيو آهي

جو اهوئي كارڻ آهي  .ايشوري راهه کان هو بي خبر ٿي رهيو آهي 

ڀال دنيا جي ڀوڳن مان به كو ڍائو  .ملي رهيو آهي  کيس كو چين نه

انهن مان كنهن آنند پاتو آهي ؟ مهاراجا ڀرترهري خوب  آهي ؟

 :پر آخر هن کي به نراس ٿي چوڻو پيو  ڀوڳه ڀوڳيا ،

 

 “ڀوڳا نه ڀكتا ويميو ڀكتا ،ترشڻا نه جيرڻا ،كالو نه ياتو ويميو ياتا ”

 

ترشڻا ٻڍي  .ان کي ڀوڳي ڇڎيو پر ڀوڳن اس اسان ڀوڳه كين ڀوڳيا” 

پر وقت اسان  ريوذت كين گوق .پر اسان ٻڍا ٿي وياسين كانه ٿي 

 “.ڇڎيو  گذاريکي 

 

نهي هوندي به ڀڳوان کي ڀالئي ا! كهڑو نه عجيب تماشو 

تڇ ڀوڳن جي سواد ۾ ڦاسي ويا  ي رهيا آهيون ۽ڳوي ندي ۾ تڑيند

 : كنهن اردو  شاعر ٺيك چيو آهي .آهيون 
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 ، مينروزي  ا كو ڀول گئي لوگ فكرِ خد

 .رازق كا كڇ خيال نهين  رزق هئه  خيالِ 

 

بس انهي پٺيان پئجي  !ها ڌن ، ها عيش ها روٹي ،

جنهن سچي آنند پراپت كرڻ ال هن سنسار  .پريشان ٿي رهيا آهيون 

نتيجو اهو ئي .ه ٿو وڃي اوڏانهن كنهن جو خيال ئي ن ۾ آياسين ،

كو به هام ڀري ائين نه  .سڀكو سور سلي رهيو آهي جو آڏو آهي 

كوي جي لفظن ۾ حقيقت اِها  !ٿو چئي سگھي ته مان سکي آهيان 

 : آهي 

 حيات مين ،  ڦول چنني آيا ٿا باغ” 

 “.دامن كو خار راز ۾ الجھا كي رهه گيا 

 

 باغ ۾ ته گل يعني سک گڎ كرڻ آيو انسان هن حياتي روپي

بيوقوفي پالند كنڈن ۾ اٹكائي ويهي  سبب پنهنجو پر پنهنجي

كامنائن ۽ ڀوڳن ۾ پاڻ ئي ڦاسائي  يعني هو وشيه وكارن ،رهيو 

جنهن ۾ ٹپي ٹپي تي تركي وال ٿو اٿي ته انهي ندي مان س .ويٺو 

ٿو وڃجي ،تنهن مان كيئن پار پئجي ؟ ويد انهي ال اهو ئي طريقو 

۾  برساتي ندي .وڌو  ٻڌايو آهي ته هك ٻئي جو سهارو وٺي اڳتي

جا ماڻهو  پر َو هك تيز هوندي اٿس ،جيتوڻك پاڻي ٿورو ٿيندو آهي 

پر ماڻهو هك ٻئي کي پكڑي  خواهه جانورن کي وهائي ويندي آهي ،

سماج ۾ هك ٻئي جي سهاري ۽ سهكار  .اها پار كري ويندا آهن 

جو ويد سهكار ۽ اهو ئي سبب آهي .لي نه ٿو سگھجي کان سوا ه

 .تا جو اپديش ڏنو آهي ايك
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پٿر لسا ۽ گسڻكا ،ُان ۾  كتا جي ندي ۾ َوهك تيز ،سنسار

ر پوڻ جي كيئن ٿي اميد ماڻهو سر تي بار به کڻي هلي ته ُان جي پا

؟ ويد ۾ صاف چيل آهي ته جيكي كلياڻكاري سامان رکي سگھجي

ماڻهن کي ميڑ ميڑ جي اچي لڳي  .انهن جو تياگه كريون  نه آهن ،

ن كو خاص كلياڻ مال ميڑڻ جي پٺيان ڊوڙ آهي ،جن ما ڌن ، .آهي 

و مل ٿي پنهنجي ٻڌڻ جو سامان پر اسان رڳو ميڑُ به ٿيڻو كين آهي 

نه ٿا سوچيون ته اسان هتي دائما رهڻ وارا كين  .گڎ كري رهيا آهن 

 : كنهن كوي ٺيك چيو آهي  .آهيون 

 

 آگاهه اپني موت سي كوئي بشر نهين ،

 .كا كل كي خبر نهين سامان سو برس 

 

جو تمام ضروري  ري هن دنيا ۾ اهو ئي سامان رکو نان ك

ُاڌرم جي واسنا ۽ پاپن  خراب سنسكارن ، ڀوڳن جي اڇائن ، .هجي 

انهي كري ئي اسان جو پار پوڻ .اسانکي دٻائي ڇڎيو  ههوجٻجي 

اچو ته اسان پهريائين انهن سڀني  !ساٿيو .مشكل ٿي پيو آهي 

انهن کي ڇڎي هلكا  .وستن کي هتي ئي اڇلي ڇڎيون َاكلياڻكاري 

 آساني پنهنجي پوري شكتي سان ٿيون جيئن ندي پار پوڻ ال

سي ه آهن ڳگيان ۽ ڀو جيكي شڀ كلياڻكاري ٻل ، .لڳائي سگھون 

هي اسان ا.ته  اسان ال گھڻي انداز ۾ ندي جي پرين ڀر موجود آهن 

بيوقوفي كري انهن هاڃيكار سان پو اجو انتظار كري رهيا آهن 

و ته اسان کي ٻوڙڻ جو هوجٻي رهيا آهيون ؟ انجو ئستن کي ڇو ڍوو

ستن جو وجڳائي ته انهن سڀني َاكلياڻكاري ان كري .باعث ٿيندو 

اسان کي هك ٻئي جي سهاري جي  .يجي کان ڇوٹكارو پائهوجٻ
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اچو سڀئي همت كريون ۽ كچري جي ڳٺڑين کي .ضرورت آهي 

 .۽ هك ٻئي جي مدد سان هي ڀينكر ندي پار كريون  ُاڇلي ڇڎيون

 

 حقيقي منش چڻجو.   17
 

ي پيروي ججو وستئر ڪندي پرڪئش ير سنسئر جي سوُ  : ارٿ

 .يل مئرگ  جي رئشئ ڪررٻييھ سئن چڻئيل پرڪئش سئن ڀ .ڪر

 .وارن جي ڪرم  ئي چنئ رڪئو  وڌاءگيئن سئن ڪرم ڪرڻ 

گٻڻگٻري انسئن ئي _جي هتيشي  ديون.من  شيل منش ييء 

 )ويد  ر (پيدا ڪر 
 

! كري ٿو ته هي انسان  وان آگياڳهن ويد منتر ۾ ڀ:  سمجھاڻي

منش  .پركاش جي پيروي كر  سنسار جي سوتر جو وستار كندي ،

منش جو  سوكت كار .اهو ئي آهي جيكو منن سان كم كري 

ُاهي  چار كري كرم كن ٿا جيكي وي”كندي چوي ٿو ته  ارٿ

منش جي وياکيا كندي چيوآهي  مهرشي ديانند سرسوتي “.منش آهن

 “.جيكو بنا ويچار كم نه كري ،اهو منش سڎجي ٿو ”ته 

 

سرشتي ۾ انسان کي اشرف المخلوقات يعني سڀني پراڻين 

 : چوي ٿو منو مهاراجا . ۾ مٿي چيو ويو آهي 

ڻين ۾ ٻڌي جيو يعني اڀوتن ۾ پراڻي سريشٹ آهي ۽ پر”

برهم يعني ٻڌيوانن ۾ منش ۽ منشن ۾ برهمڻ  ، ٻڌي سان جيئندڙ
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مڻ ۾ ودوان يعني ست است جا بره .طرف ويندڙ سريشٺ آهي

 ،و كندڙچ۾ كرت ٻڌي يعني كاريه كرڻ جو نش ودوانن ،وويكي

ڌين ۾ كرتا يعني كرتويه كرم ٻ ، كرتكرتويه جو فيصلو كندڙ

 “ . برهم گياني سريشٺ آهن _ كندڙ ۽ كرتائن ۾ برهم ويتا 

 

نهي ته منش پنهنجي گيان ۽ كرتويه پالڻ وك هي ۾ شكان

سان انتي كندي برهم گياني ٿي وڃي ٿو ۽ برهم جي آنند کي 

منش جي شري ويد وياس  .َاٹل شانتي پراپت كري ٿو  پراپت كري ،

منش کان سريشٺ ٻيو ” يو آهي ته چمهانتا انڀو كندي ،سار روپ ۾ 

 “.كو كونهي 

 

مايل آهن ،اهو انهن جو وكاس اِنسان ۾ الثاني شكتيون س

نهن جو وكاس صحيح ڏس ۾ ٿيڻ كري ،اوچو ٿي سگھي ٿو پر ا

و منش جي درجي ي حالت ۾ ان جي گراوٽ ٿئي ٿي ۽ هٻ ،گھرجي

وڏي ڀاگه سان منش جنم پراپت ٿئي ٿو پر اهو  .کان كري پوي ٿو 

ان ال پراپت كري به جيكڎهن هيٺ كري ٿو ته ان کان وڌيك 

ان كري پرڀو هن منتر ۾ انکي  ؟ٿي سگھي ٿيبدقسمتي كهڑي 

 :بردار كندي دويه سنديش ڏئي ٿو  خ

 

پيدا ) ماڻهن(حقيقي منش ٿي ۽ دويه جن تون ! هي منش 

پر اڄ ته انسان ويد جي هن دويه .كري يعني منش جو نرماقڻ كر 

سنسار جي ٻين انيك قسمن جي نرماڻ ۾ لڳل  سنديش کي ڀالئي ،

 .و پرم لکش سمجھن ٿانجي انتي جآهن ۽ انهن کي ئي پنه

 .ڏن كارخانن جو نرماڻ ٿي رهيو آهيتيڎانهن وڏن و ،جيڎانهن ڏسو
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پورتي جي نالي تي ڏينهن رات هيكاري وڌيك ضرورتن جي 

درلڀ ٿيندا پيا جيون جا ساڌن بلكل . ضرورتن کي وڌايو پيو وڃي

مگر چاندي سون جي چمك دمك ڏينهن ٻيڻي رات چوڻي  ،وڃن

مارگه کان ڀرشٹ  جيكا منش کي انڌو بڻائي ، ي پيئي وڃي ،ٿيند

ڀکشك بڻجي رهيو  منش منش جو رکشك نه ٿي ، .كري رهي آهي 

ائٹم بم ۽ هئڈروجن بم جھڑي نرماڻ سان كروڙين بي گناهه  .آهي 

شانتي جي نالي تي َاشانتي جو  .پراڻين جو ناس كيو پيو وڃي 

 .حيوانيت ڇانئجي رهي آهي نالي تي انسانيت جي.بول باال آهي 

 .پرجاتنتر جي نالي تي دل بندي جو راڄ آهي 

 

 كوري اڌكار جي طلب ٿي رهي آهي ، كرتويه ڀالئي ،

 کي تپ، تياڳه ۽ سادگي .سکيا جو نكته نظر بدلجي ويو آهي 

ماتا پتا ،گرو ۽ وڏن ال آدر جي ڀاونا  .ڍونگه سمجھيو وڃي ٿو 

اهڑي .آهي ۽ بدانتظامي وڌي رهي آهي ڏينهون ڏينهن گھٹجي رهي 

جي زواليت تيزي سان ٿي رهي ۽ سماج ) شخص(طرح ويكتي 

 .آهي

 

ڳالهه ٿا كن ته هك ڀيري ولي فقير ڏينهن ڏٺي جو ڏياٹي 

بازار ۾ هر دكان تي ويٺل ۽ بيٺل ماڻهن جي منهن ۾ ڏياٹي  کڻي،

 ؟ينٿو كر ماڻهن پڇيس ته اهو ڇا .سان چتائي نهاري رهيو هو 

جواب ڏنائين ته ڏسان ٿو ته كو اِنسان به آهي ؟ ماڻهو وائڑا ٿي پڇڻ 

 !لڳا ته هي سڀئي ماڻهو ته آهن  
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 ،رابر اهي سڀ صورت ۾ ته انسان آهنولي جواب ڏنو ته ب

انسان اهو جنهن ۾ انسانيت  .مگر سيرت ۾ كي ورال انسان آهن 

 .هجي 

 

 ،يش کي منسان کي ويد جي سناتن سندگراوٽ کان بچڻ ال ا

۾ پنج آگيائون ڏنيون هن ويد منتر  .واڻي ۽ وچن سان َاپنائڻ گھرجي 

 :آهن   نويو

 

جي ) گيان(پركاش  سنسار جي سوتر جو وستار كندي ، )1(

 .پيروي كريو 

بڻايل پركاش ڀريل مارگن جي  يٻڌي دوارا سوچي ويچار )2(

 .رکشا كريو 

گيان سان كاريه كندڙن جي كرمن کي بنا كنهن ركاوٽ  )3(

 .َاڳتي وڌايو  جي

 .كندڙ منش ٿيو ) ويچار ( منن  )4(

 .ديون جي هتكاري اِنسانن کي پيدا كريو  )5(

 

سڀ کان اول ماڻهو کي انسان بڻجڻ ال آگيا ان كري ڏني 

ويئي ته هو منن ساڻ كرتويه ۽ اكرتويه کي سمجھي خود كرتويه 

پنهنجي سنتان جو نرماڻ كري  پالڻ دوارا پنهنجو نرماڻ كري ئي ،

جنهن جو پنهنجو جيو ئي نه ٺهيو آهي ،اهو ٻئي جو  .ٿو   سگھي

چيل به آهي ته جيكو خود كريل  جيو كيئن ٿو بڻائي سگھي ؟

انهي كري ماڻهو کي اول  .اهو ٻئي کي به كيرائيندو  ،آهي

 .پنهنجو نرماڻ كرڻ گھرجي 
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ته سنسار جي سوتر جو  عات ۾ چيل آهيومنتر جي شر

ڇاكاڻ  .اهو آهي به ته ٺيك  .روي كر پركاش جي پي ،وستار كندي

ته كپڑي جي ٺاهڻ ال ڌاڳن جو تاڃي پٹيو پركاش ۾ ئي كڍيو 

يٹو كڍڻ سان كپڑو اونڌهه ۾ تاڃي پ .ويندو آهي ۽ نه انڌكار ۾ 

اهڑي طرح . جي ٺهي به ته اهو سندر نه ٿو ٿئي  ،ٺهي نه ٿو سگھي

ن روپي نتامنش پنهنجي كاريه روپي تندن سان پنهنجي شرير ۽ س

يان روپي پركاش ان جي سندر نرماڻ ال گ.سنسار جو نرماڻ كري ٿو

 .جو هئڻ ضروري آهي

 

گيانن جي سنگه ۽ سندن اپديش ذريعي پنهنجي ٻڌي کي 

كرتويه كرمن کي سڃاڻڻ کپي ۽ پو شرڌا سان ان  روشن كري ،

 .پنهنجي سنسار کي روشن بڻائڻ گھرجي  جي پيروي كندي،

 

وٽ هلي سگھجي ،ان ال انهن تي پركاش رستي تي بنا ركا

جو پورو پرٻڌ كيو ويندو آهي ۽ انهن جي سالمتي جو به خاص 

پتا پرماتما اِنسانن جي جيون مارگن  مپر .بندوبست كيو ويندو آهي 

 .کي روشن كرڻ ال ستيه سناتن ويد گيان ڏنو 

 

پريم ،شرڌا ۽ شكتي سان ماتا پتا ۽ آچاريه کي پرسن كندڙ 

 ياهي ئي سماج ۾ پنهنج. آهن سچا پتر تياگه پتر ئي  وي ،تپس

 .وهنوار ۽ آچار سان سکه شانتي جو واڌارو كن ٿا  ،گيان

 

شل اسين سچي معنٰي ۾ منش بڻجون ۽ ٻين کي بڻائڻ ۾ 

 .مددگار ٿيون 
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 سوو سوار ييء.    18
 

ينهنجي انتي ئي يئي ،هيٺ گراو  ڪڏه  چه نه ! هي جيو  : ارٿ

ئن ه  امرت س.وارو ڪران يو نهنجي جيون ئي ٻل يئي ، ي

پوء ٻياپي ۾ چه گيئن .،سکدائڪ رٿ يي نشئيه ئي يون چڙهه ڀريل

 ) ايروويد . (جو پرچئر ڪندو رهه 
 

تون هر سرشٹي ۾ كومايل ۽ اداس ! هي انسان :  سمجھاڻي

توکي ته ڏينهون ڏينهن . تون اٿ   عت جو ٿي ڇو ٿو رهين ؟يطب

تون هن سنسار ۾ انهي ال آيو آهين ته ڏينهون  .ي انتي كرڻ  گھرج

تو کي جيون ذريعي آتما جي شكتين جو  .ڏينهن انتي كندو رهين 

 .پركاش كرڻ گھرجي 

 

اهو ٻل پراپت .ايشور اسان جي جيون ۾ ٻل پروان كيو آهي 

پاڻ کي پتت بڻائڻ كيتري  .كري توکي ُانتي كندو رهڻ گھرجي 

تون مليل ٻل کي جاڳائيندو ويندين . هار قدر مناسب آهي ؟ همت نه 

 انوان كري تون ٻل .تن تنهنجو جيون هك آنند ڏيندڙ ياترا ٿي ويندو

پاڻ تي سوار ٿيڻ  نشرير کا .تي سوار ٿي  رٿ هن شرير روپي ٿي ،

هي رٿ تنهنجو آهي ،ان کي .تون شرير جو مالك آهين  ،اٿ .نه ڏي

وند ته هي رٿ كيئن نه پنهنجي وس ۾ رکي هال ته پو پتو پ

دکه ۽  پو تنهنجي شرير جي كليش، .آساني ۽ سکه سان هلي ٿو 

سان هي  ربلكه تنهنجي اث .تي اثر نه ٿي سگھندو بيماري جو تو
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نه رڳو ايترو پر تون  .شرير بيماري وغيره کان آجو ٿي نوبنو رهندو 

ل جي ذريعي تنهنجي آتما پراڻ ٻ .انهي رٿ جو پورو سوار ٿيندين 

تون  .انهي كري تون اٿ  .انهي رٿ کي امرت به بڻائي سگھي ٿي 

الڳيتي انتي  ذريعي هه ۽ انهيهن سکكاري امرت رٿ تي چڑ

ٿيڻ کان پو تون كري نه انهي رٿ تي چڱي طرح سوار  .كندو هل

سڀاويك ٻڍاپي اچڻ تي به  .پراڻ ٻل وڌندو ئي رهندو .سگھندين

الڳيتو وڌندڙ پراڻ ٻل تي پيري  .نه ٿيڻ کپي  تنهنجي  شكتي گھٹ

 .۾ پوري طرح وكاس كري ٿو 

 

ن تيئ ،ريه هرهنڌ پنهنجا كرڻا ڦهالئي ٿوجيئن پراڻ ڀنڈار سو

پنهنجي وشال انڀو ۽ گيان  تون پيري ۾ شكتي هيڻ  نه ٿي ،

ٻين جي ڀلي ۾ به تنهنجو ڀلو  .ذريعي ساري انسان ذات ال الڀ ڏئي 

 .آهي 

 

 زندگيھ جي راهه.     19
 

ئڻندي، وري وري اڳتي ڄيي راهه جي چڙهئئي  تايسئه  : ارٿ

هر هڪ انسئن جو ) اڳتي وڌڻ (مٿي چڙهڳ ۽ اڪرمڳ  .وڌندو هل 

 ) ايرو ويد . ( آهي ) مقصد (    مئر 
 

هي ته کيس اهو سمجھڻو آهي ته آانسان هن دنيا ۾ آيو  :  سمجھاڻي

و جي زندگي جو مقصد مٿي ماڻه ؟ ياچڻ جو مقصد ڇا آهس سند
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طرح جو واڌارو  جيو جي هر ڏس ۾ هر .اڳتي وڌڻ آهي  چڑهڻ ۽

آهي انتي  ارٿچڑهڻ جو  .كرڻ ئي انساني زندگي جي سڦلتا آهي 

آهي بنا بيهڻ جي ترقي جي راهه تي چڑهي  ارٿكرڻ ۽ اكرمڻ جو 

كيتري به انتي كري رهڻ  .بناركاوٽ انتي كندو رهڻ  هلندو هلڻ ،

 . سدائين كافي کيتر ۾ وجھه آهيوڌيك ۽ وڌيك انتي كرڻ ال تي

انتي جي .انتي جو ساڌنا ۾ خاتمو كٿي به ۽ كڎهن به كونه ٿو ٿئي 

پهاڙ جي اوچي چوٹي تي پهچڻ ال ساندهه چڑهائي ۽ الڳيتو حملو 

 .كندا ئي رهو 

 

نڈكن کان كڎهن به شكست روروڌ ۽  انسان کي وگھن ،

ته به ٿورو به نراس نه ٿيڻ  ،حالتون ڏکيون هجن .کائڻ نه گھرجي 

اڻٿك  .محنت کان ٿكجي چڑهڻ ۽ اكرمڻ ڇڎيو نه  .گھرجي 

دم  آخري .نه موڙيو  اوج ۽ انتي کان منهن .كوشش كندا هلو 

پنگتي ۽  ڌرمي ، مالي ، دماغي ، تعليمي ، آتمك ، ،تائين شاريك

 .قومي هرطرح جي ترقي كندا ،اڳتي هلندا هلو 

 

نه كي  نه ترسو ۽ نه آرام وٺو ، .دائين اڳيان رکو ظر سن

هر هك ناكامي سان  .کان گھٻرايو نه  Uوٹنچٺوكرن ۽ U .پٺتي هٹو 

هر كا ٺوكر توهانجي   .ندورو طريقو سڌج جي كاريه توهان

شيلتا ۾  هر كا چوٽ توهان جي سهن. خبرداري ۽ سجاڳي وڌائيندي 

اكاميابي توهان کي اهو نه وساريو ته هركا ن .اضافو آڻيندي 

هر كا ٺوكر توهان جي راهه  .كاميابي طرف وٺي وڃي رهي آهي 

 .روشن كندي 



137 

 

نئين ُامنگه ۽ ُاتساهه سان جيون جي  ۽ ه ٹپ ڏئي ُاٿوتو كر

راهه جي چڑهائي طرف نظر رکو ۽ وري وري چڑهائي ۽ اكرمڻ 

هن هيڎانهن هوڏاننه ه بيهو ۽ ن وڌندا هلو ، چڑهندا هلو ،. كندا هلو 

 .اهو توهانجو مکيه مقصد ٿيڻ گھرجي  .نهاريو

Arise , Awake and Stop not till the goal is reached . 

 “  . جيسين مقصد حاصل نه ٿيو آهي  ُاٿو جاڳو ۽ بيهو نه ،”

 

 سيارڪ.        20
 

   هويون _ يوهئن پوير آچئر ڪندڙن جو جيون  !نوو مئ  مهئ : ارٿ

هوي  سئن ئي يگيه جي _شي جيون ن مئ.پوير آه  ) سئمگري (

 ريگيه ڪندڙ پوير جنمئ ،پوستيه پري.پوير يئ ئي سمرڌ ڪريئن يو 

 .ذريعي ستيه ئي اسٿئپت ڪيو ) هلت (ستيه آچرڻ  ،سيارڪ 

 ) ايرو ويد ( 
 

سنسار  اڄ. ڳوري معلوم ٿيندي پر آهي سچ  ڳالهه كجھ: سمجھاڻي

ٿان چئي سر سنپوت جنهنکي شڌ ، ،ٿان كونهيس۾ هك به اهڑو سن

جڎهن خود سنسٿائون ئي شڌ نه آهن ، تڎهن انهن ذريعي  .سگھجي

ٿائون س؟ حقيقت ۾ سنجو سڌار، كلياڻ كيئن ٿو ٿي سگھيسنسار 

مها پرش جي نالي سان  جوان ،  جن کي من چال ،هي دكان آهناُ 

اهو غلط آهي ته منش جو  .سڌ كندا آهن  ارٿهالئيندا ۽ پنهنجا سو

منش جاتي جو سڌار ته  مها مانو ئي . نديون آهنكلياڻ سنسٿائون ك
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مها مانو  .سنسٿائن كڎهن به مها مانو تيار نه كيو آهي . كندا آهن

جي نالي تي سنسٿائون  ٻڌي .جي نالي تي سنسٿائون پيدا ٿيون آهن 

پر سڀئي ٻڌ سنسٿائون هك به ٻڌ تيار كري نه  ،کڑيون ٿيون

پر سڀئي شنكر مٺ شنكر جي نالي تي مٺ قائم ٿيا !  سگھيون

جي نالي تي آريه سنسٿائون ديانند ! هك به شنكر بڻائي نه سگھيا 

 .بڻائي نه سگھيون  دسٿائون هك به دياننپر آريه سنکليون 

 

مانو جو سڌار سدائين مها مانو ئي كندو آيو آهي ۽ مها مانو 

چيتن مانو سان ئي سڌار جي آشا  جڑ سنسٿائن سان نه ، .ئي كندو 

 .مها شخصيت جي پوڄا كريو ن جي نه ،وكار سنسٿائشاه .كريو 

پر سچا ۽ چرترواڻ  يه ۽ ڌرم جي اسٿاپنا سنسٿائون نهست ،نيا

ئن اكثر انسان کي چوسيو آهي ۽ سنسٿا .سڌارڪ ئي كندا آهن 

 .سانيت کي ٹكو التو آهي ان

 

ندڙن جو جيون هويون پرم توهان پوتر آچار ك! مهامانو 

ڌت ۽ انسانيت کي خوشبودار كرڻ ال سنسار کي سڳن .پوتر آهن

ٻڌو پرڀو ويد ! مها پرشو  .پنهنجي جيون هوين جون آهتيون ڏيو 

مانو  ،ين سان ئي يگيه کيواڻي ۾ چوي ٿو ته مان شڌ جيون هو

 .پوترتا کي اوچو كريان ٿو ،سماج کي

 

ست  توهان مهان سڌاركن جو سواگت كريو ،! اِنسانو  

 ،پوتر جمنا پرتگيا كندڙ ، ته ستيه ،ڇاكاڻ  پرشن جو پوڄن كريو ،

نيا ۽ ڌرم جي  سڌارڪ ئي ستيه اچرڻ ذريعي ستيه ، _پوتر كرتا 

 .اسٿاپنا كن ٿا 
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 پنهنجئ    پراوا    ييئ.     21
 

مگر ورڻ .هي پراڻ پيئرا وويڪ رهت يي ويئ آه  منهنجئ اُ :.  ارٿ

ئئن ستيه ! هي راج  .يو  يون مون ئي ڀئئي ! ڪرڻ جٻڙا پرمئيمئ 

جي حڪومت ) جيون (نهنجي راشٽر الڱ ڪندي ، م ياستيه ئ

 ) ر  ويد (   .ڪر
 

 :هك ڳائيندڙ هيٺيون گيت گنگنائيندو رهندو هو  :  سمجھاڻي

 

 كئسي ُاتريگي پار ، جييا كو سوچ ڀيو ، ناو ميري

 ڀئي بواني ، دشمن هوگئي يار ، اپني ٿي سو

 . ناو ميري كئسي ُاتريگي پار جيا كو سوچ ڀيو ،

 

خبر ناهي ته .اهو گيت ڳائيندي هن جي اکين مان لڑڪ لڑي پوندا هئا 

ٿي سگھي ٿو ته سندس ويجھن  .هن جي من ۾ كهڑي پيڑا هئي 

انهي ۾ شك كونهي ته . عزيزن ساڻس وشواس گهات كيو هجي 

جڎهن پنهنجا پراوا ٿي پوندا آهن تڎهن مسئلو ڏاڍو ڀيانك ٿي پوندو 

 .آهي 

 

آتما . ٹر جو مسئلو درپيش آهيراش_ يو هن ويد منتر جو ج

روا ٿي رهيا ٿي ۽ اها ڏسي ٿي ته پنهنجا به پ ساڌنا ۾ اڳتي وڌي مُات

من ،چت ، ٻڌي ،گيان اندريون ۽ كرم اندريون جيكي آتما  .آهن 
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اهي ئي اتم ساڌنا ۾ آتما جي راهه ۾  کي ڏاڍيون پياريون آهن ،

ٻڌي وشين  .ي چت چنچلتا كري رهيو آه .آهن  نرنڈڪ ٿي رهيو

اندريون وشين  .من وكار وارو ٿي رهيو آهي . جو ڌيان كري ٿي 

 .هنکه كري رهيا آمسڀئي آتما کي پرڀو کان و .ڏانهن ڊوڙن ٿيون 

! ُاف . پاڻ کي بي وس ڄاڻي ساڌڪ کان پكار نكري وڃي ٿي 

جيكي منهنجا پراڻ پيارا آهن ،ُاهي وويك رهت ،مورکه ۽ پرائي 

 .ي رهيا آهن هئڻ جي ڏيکار ڏيئ

 

برهم . آهن ) بي جٹا ، کڻ ڀنگر (مايا سندا ڀوڳه سڀئي استيه 

مگر دنيوي ڀوڳن جي مرگه ترشنا ۾ . ئي ستيه ۽ سدائين قائم آهي 

آتما كوشش كندي به وري وري ستيه کان هٹي استيه طرف هلي 

پاڻ کي بلكل بي وس ڄاڻي ساڌڪ ورڻ ديو کي پكارڻ  .وڃي ٿي 

 نجي موهه ۾ مان توکي ڀلجي وڃا هنن اندرين! لڳي ٿو ته هي ورڻ 

 .سدائين چاهي رهيو آهين .هيو آهين انئي رڀمگر تون مون کي  ،ٿو

 .تون مونکي كڎهن به ڀالئين كين ٿو 

 

ن استيه ستيه کا! ۽ ساڌڪ وري پراٿنا كرڻ لڳي ٿو ته راجن 

منهنجي . راشٹر جو سنچالن كر  _کي الڳ كري منهنجي جيون 

ا باغي جمنهن جي سموري پر. ت ٿي رهي آهي غاوجيون راشٹر ۾ ب

هاڻي ته .راشٹر بربادي ڏانهن وڃي رهيو آهي _جيون . ٿي رهي آهي 

 ،تڎهن ان جو سٺو انتظام ،كرسنچال تون خود هن راشٹر جي 

تون پاڻ هن ٻيڑي  .تڎهن ئي منهنجو نيتارو ٿيندو  .انوشاسن ايندو 

 28.11.10 .يندي جو مالح ٿي ،نه ته هي ٻيڑي ٻڌي و
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 ُمئل    جي چنتئ  نه   ڪر.     22
 

انيڪئرن .مئل  جي چنتئ نه ڪر جيڪي پري وٺي وڃ  يئ :.   ارٿ

ئي ڇڏي مٿي چڙهه ،پرڪئش ئي پراپت ڪر ،اڄ، ينهنجي هٿ  

 ) .ايرو ويد . (ئي زور وارو ڪريون يئ 
 

ٻئي .ت جو چكر ڏينهن رات هلي رهيو آهيزندگي ۽ مو  : سمجھاڻي

سنسار ۾ جيكڎهن موت نه هجي ته .كي جا ٻه پاسا آهن هك س

پراڻي دنيا ۾ آيو آهي ته هك ڏينهن .جيون ۾ رس ئي نه رهي 

موت شرير .آتما ته َامر آهي .ناسونت شرير ڇڎي وري ٻيو جنم وٺندو 

جڎهن جيون جو انت موت آهي ته پو موت تي .جو ٿئي ٿو نه آتما جو 

كري ويد جي هن منتر ۾ چيو ماتم كرڻ مناسب كيئن چئبو ؟ ان 

اهي هاڻي اسانجو .ويو آهي ته مئلن جي چنتا مان كو الڀ كونهي 

اپكار يا برائي كري نه ٿا سگھن ۽ نه اسان ئي انهن جو كجھه 

پو انهن جي چنتا كرڻمان كهڑو ُسود .سنواري يا بگاڙي سگھون ٿا 

 ؟

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 “. ؟پنڈت لوڪ گياني انهن مئلن جر جنتا نه كندا آهن

شرير سان آتما جو .زندگي ڇا آهي ؟ شرير ۽ آتما جو ميل 

سنٻنڌ هئڻ تي جيون جو ُاهڃاڻ پراڻ به شرير ۾ اچي ديرو ڄمائي ٿو 

آتما شرير ڇڎي ڏنو يا آتما کان شرير ڇڎايو ويو ته پراڻ به هليو يو .

پريت نه رهيو ته اهو رهي ڇا كري ؟ ان .هئي ان جي آتما سان پريت .
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آتما ۽ پراڻ هليو وڃي ته .کان سوا اهو كري به كجھه نه ٿو سگھي 

اهو سندر جوڀن وارو شرير ،مٺ کن مٹي ٿي رهجي ! هاڻي شرير

پيار كري ته كنهن سان كري .جيون ليال سماپت ٿي ويئي ! ويو 

ي وڃڻ تي شرير ؟آتما جي رهندي شرير کي سينگاريون ٿا ،آتما ج

  .پو كوبه ان شرير کي گھر ۾ رکڻ ال تيار ناهي.کي جاليون ٿا 

 

جيون پركاش .مئلن جو جنتن جيون کان دور وٺي وڃي ٿو 

انهي كري ويد جو اپديش آهي ته انڌكار کي .موت انڌار آهي .آهي 

ويد جو . ڇڎي پركاش تي سوار ٿيو ويد پركاش جو اپديشك آهي 

برهمڻ .گيان پركاش آهي ۽ ُاگيان َانڌكار آهي .آهي گيان  ارٿ

مونکي انڌكڳار مان “ تمسوما جيوتر گميه ”گرنٿ ۾ آيل آهي ته 

ڇاكاڻ ته انڌكار ته الُو يا انجھڑن .كڍي ،پركاش ڏانهن وٺي هل 

 .کي پسند پوندو آهي 

 

لكير جي فقيري اوندهه .انڌكار ۾ اڳتي وڌڻ ناممكن آهي 

نقل كرڻ يا ٻين جي .   جي ضرورت آهي اڳتي وڌڻ ال جوتي.آهي 

آتم چيتنا سان اڳتي وڌڻ .پوٺيان هلڻ ته مورکتا جي نشاني آهي 

چيتن ۽ .جڑ هئڻ كري پركوتي انڌكار آهي .جوتي جو لکشڻ آهي 

ابن ڏاڏن جي غالمي جو تياگه .گيان ميه هئڻ كري آتما جوتي آهي 

پاڻ .چڑهڻو آهي  كرڻو آهي ۽ دنيوي ڀوڳن کان هٹي آتم جوتي تي

 .تي ڀاڙي آتم جوتي جو سهارو وٺي اڳتي وڌ 

 

پركاش جي پيروي ”ويد ۾ منش بڻجڻ ال پهريون ساڌن 

ڀال مئلن جي پيروي ڇا كبي ؟جيئرو گرو .ٻڌايو ويو آهي “ كرڻ 



143 

 

جيون جوتي آهي ۽ جوتي جيون آهي .ئي مئلن کي سڌاري سگھي ٿو 

السي ته پركاش پراپت .جوتي ۽ جيون كرڻ الُادم كرڻ گھرجي .

كري به انڌكار ۾ رهي ٿو ،ان كري ويد چوي ٿو ته گتي كر ،هر 

پريم گياني گرو چوي ٿو ته اچ ،اچ ،اسان تنهنجي هٿن .طرف هل 

 .کي زور وارو كريون ٿا 

 

سنسار . جيكو پرشار ٿي آهي ،ان جا سڀئي سهائك ٿين ٿا 

ه  ان كري تون ب.جون سڀئي شكتيون سندس ساٿ ڏين ٿيون 

 .پرشار ٿ كر 

 

انهن .مرڻ وارا ته مري ويا ،انهن ڏانهن نهارڻ ۾ ڇا ورندو 

جيئرو ماڻهو .جي وري ويچا كراڻ موت جو شكار بڻائيدو آهي 

سون ڀالين جو انڀو كرائيندو آهي ، انهي كري ويدڪ رشي وڏي 

اهي كال کي للكاري سگھندا . عمر جي پراپتي ال يتن كندا هئا 

ئلن جي چنتا ڇڎي ، جيئرن جو ڏيان كر ،انهن جو انكري م.هئا 

 .سکه سهنج جو سامان گڎ كر ،انهي ۾ نتيجو ڀلو آهي 
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 انتيھ جو مئر .    23
 

راجئئ  ۾ ) اندر (ِاندر جيتئئي يو ،هئرائي نه يو ،مهئراجئ :.  ارٿ

يون هتي اُدم شيل سئراهه جوڳو ،ودنئن ! منش .جڳمڳئئي يو 

سنئ ڪرڻ جوڳو ۽ نمسڪئر ڪرڻ جوڳو چڻ  ڪرڻ جو ڳو ،اُپئ

 ) ايرو ويد .(
 

هن ويد منتر ۾ اندر يعني آتما جي وڏائي جاڳائي وئي :.  سمجھاڻي

 .ا اندر آهياندر جو راج.اندر كڎهن به شكست كونه ٿو کائي .آهي 

جيكڎهن اسان پاڻ کي اندرين جي حوالي كنداسين ته اهي اسان 

جيو ۾ سوڀارا ٿي نه کي اوڙاهه ۾ وڃي هڻنديون ۽ اسان 

 .سگھنداسين 

 

دنيا ۾ پاپ،سئنا جو انت كونهي ، بيشمار برا ويچار ،بريون 

ورتيون ،َاكيچار خراب ڀاونائون ،جھجھيون گنديون واسنائون اهي 

 .سڀ پاپ روپي سئنا جا سپاهي آهن 

 

هك ڀيري پاپ سموري فوجي : اپنشدن ۾ هك كٿا اچي ٿي 

گھڻي واد وودا .ديون سڀا كئي .شكتي سان ديون تي حملو كيو 

۽ صالح بعد غلبه را فيصلو كيائون ته ٻڌي روپي سئنا پتي جي 

پر پاپ دليلبازي ،کيڎبازي .اڳواني ۾  پاپ سان لڑائي كئي وڃي 
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۽ چترائي سان ٻڌي کي پرشٹ كري ڇڎيو ،ان كري ديون جي هار 

 .ٿي 

 

نيتر کي سئنا  گھڻي صالح مصلت بعد.ديون وري سڀا كئي 

ان .پتي بڻايائون ،پاپ روپ ۽ سوڀيا سان نيتر کي چٹي ڀرشت كيو 

 .كري ديون کي وري شكست آئي 

 

ديون وري سڀا كئي ۽ گھڻي بحث بعد كن کي سئنا پتي 

پاپ گندن ۽ فاحش لفظن سان چيري كن کي ڀرشٹ كيو ،ان .بڻايو 

 .كري ديون جي سخت هار ٿي 

 

چار بعد زبان کي سئانا پتي ديون وري سڀا كئي ۽ گھڻي وي

 ،کائڻ جھڑن کاڌن ۽ پيئڻ جھڑن پيڄنپاپ نه .مقرر كيائون 

بدفضيلت ۽ كوڙ سان چٹي زبان کي ڀرشٹ كيو ۽ ديون شكست 

 .کاڌي 

 

گھڻي غور بعد فيصلو كري پراڻ کي .ديو وري سڀا كئي 

پاپ كنهن به .پراڻ ته بي وشيه ۽ نراكار ٿئي ٿو .سئنا پتي بڻايائون 

پراڻ کي جيتي نه ٿي سگھيو مگر اندرين جي وشيه ۾ ڦاسڻ نموني 

 .كري پراڻ كمزور ٿيو ۽ ديون جي وري هار ٿي 

 

ديون وري سڀا كئي هن ڀيري هنن نه بحث مباحثو كيو ۽ 

سڀئي هك هك .ديو انتر مکه ۽ مون ٿي ڌيان ۾ ويٺا .نه ويچار كيو 

ال جھڑي انتر پريرڻا ٿي ۽ سڀني اندر کي سئنا پتي مقرر كرڻ 
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اندر جي سئنا پتي پڻي هيٺ ديون پاپ ۽ پاپ جي اكيچار .چونڈيو 

 .فوج کي کن پل ۾ ئي ماري ڀڄايو ۽ ديون سوڀ جو سهرو ٻڌو 

 

جيكي پنهنجي جيون .اندرين وارو هئڻ كري آتما اندر آهي 

۾ آتما جي حكومت قائم كن ٿا ، اهي كڎهن به شكست نه ٿاکائين 

 ۾ آتما کي سئنا پتي بڻائين ٿا جيكي پنهنجي زندگي جي لڑائي.

اندر آتما جي راڄ ۾ جيون ۾ اها .،انهن ۾ كڎهن به هار نه ٿي ٿئي 

چمك دمك ۽ نور نظر اچي ٿو ،جو انسان راجائن جو راجا بڻجي 

 .وڃي ٿو 

جنهنجو جيون آتمك جيون ٿئي ٿو ،اهي آدرشي ،شڀ كرم 

درش سنسار سندن آ.ٿي پون ٿا ) چتر( كندڙ ۽ كرم كرڻ ۾ كشل 

 .كرمن جي پيروي كري ٿو ۽ هو ادرڻييه بڻجي وڃن ٿا 

تون اندر جي اندر پڻي کي سڃاڻ ۽ پنهنجي هار ! هي انسان 

تنهنجي جيكڎهن هار ٿي رهي آهي ته .کي به سوڀ ۾ بدالئي ڇڎ 

صرف انكري جو تنهنجي جيون روپي سلطنت ۾ اندرين تي اندر 

ڌين كري ،اندر پنهنجي اندرين کي اندر جي اَ .جي حكومت كانهي 

 کي اندرين جو مهاراجا بڻا. 

جتي اندرين جو شاسن ٿيندو ،اتي ڀوڳيه والس ۽ نيچ كرم 

ئي ٿيندا ۽ نراشا ۽ شكست کان سوا كو ٻيو نتيجو كونه 

جتي اندرين تي اندر جو شاسن ٿيندو ،اتي سنجم ،سداچار .نكرندو 

جي  ۽ شڀ كرم ئي ٿيندا ،جنهنكري چوطرف ساراهه ،سوڀ ۽ سلڦا

 .پراپتي ٿيندي 

تڎهن سمجھه ۾ پنهنجي اندر ۾ اندر جي حكومت ! انسان 

 .قائم كر 
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 سندر سکيئ.   24
   

ينهنجي ڱمڪ سونه  اوچي .اُي  ينهنجئ ٻل اوچئ ! اگني  : ارٿ

وڌندو يون اچو چڙهه پر .يو يڪڙو هلندڙ جئ زور مٿي اي   .ايي

 ) ر  ويد( . اڄ ينهنجي ويجٻو وه   سڀئي پراڻي ،ڌن.هيٺ جٻڪ 
 

هر انسان نر هجي يا ناري ،كارو هجي يا گورو ،هن   :سمجھاڻي

پنهنجي پتر کي .لوڪ يا ٻئي لوڪ ۾ ويد ماتا جو پتر يا پتري آهي 

 .ويد ماتا نهايت سندر سکيا ڏيئي رهي آهي 

 

ٻڌي ٻل ،گيان ٻل ،َجن ٻل ،شرير ٻل ،من ٻل ،پد ٻل ،راج ٻل 

ن سڀني جي سهاري سان تون خود وغره تنهنجا جيترا به ٻل آهن ،انه

ٻلن جو ٻلوان ٿي ،تون پنهنجي ۽ .اوچو اٿ ۽ ٻين کي اوچو ُاٿار 

 .سڀني جي انتي كر 

 

نيا ۽ نيم .ٻلوان بڻجي تون انسان ۽ انسانيت جي رکشا كر 

تنهنجي طاقتن جو .سداچار ۽ ڌرم جي رکشا كر .جي رکشا كر 

 .اسعمال گراوٽ ال نه پر انتي ال ٿئي 

 

چمك ۽ سونهن جي سندرتا سندر كرمن كرڻ سان آهي 

سندر بڻجي ،تون .سندر ،اهو آهي جيكو سندر كرم كري ٿو .
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تنهنجي سوڀيا تو کي خواهه ٻين کي اوچو .كوجھا كرم نه كر 

 .بڻائيندڙ هجي 

 

 ،ي ۽ زور سان تنهنجي پريوار ،سماجتنهنجي تكڑي هلڻ

ان گڎ هوش به هجي تنهنجي جوش س.راشٹر ۽ سنسار جو واڌارو ٿئي 

۽ تنهنجي چستي ۽ ڦڑتي ۽ وسو جي كلياڻ جي اعلٰي َاٻال کان 

 .سمايل هجي 

جيئن جيئن تون چڑهندو ۽ وڌندو هلين ،تيئن تيئن تون نمي 

ميوي دار وڻ .تنهنجي سچي وڏائي انهي نمرتا ۾ آهي .هلين 

نمرتا مهانتا جو .مهان شخص نهٺائي ٿيندا آهن .جھكيل رهندو آهي 

 .مهانتا اڀمان کان آجي رهندي آهي .ڳهڻو آهي 

 

تنهنجو جيون انهي سکيا پٹاندڙ هوندو ته ڏينهون ڏينهن 

تون .سموري مانو سماج توکي ڀائيندي ۽ تنهنجي پركرما كندي 

سڀ ماڻهو .سڀني جو ٿيندين ۽ سڀئي تنهنجا ٿيندا ،جتي جن ،اتي ڌن 

کيا هنڈايون ته ان ۾ ويد جي هي س.تنهنجاآهن ۽ سڀ ڌن تنهنجا آهن 

 .اسان جو ڀلو آهي 
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 آنند پئيو_ شيوا ڪريو  .  25
 

روانئ ييو ،ايي پهئو ،يمئم ييز هلندڙ سواري  سئن  : ارٿ

سنگٻڙائيھ سئن جنکي ڪجٻه ڪونهي ،اسهئء آه  ،انه  ِء 

رهو ،چڱي ) خوش (ايي خوب آنندت  يوهئنجون شيوائون آه  ؟

 . طرح آنند پراپت ڪريو 

 ) ر  ويد ( 
 

 ارٿكڻو ڌاتو جو .لفظ آيو آهي “ كڻويش”هن منتر ۾ :.  سمجھاڻي

 ،ڻوان يعني كنجھندڙ ۽ سڎكا ڀريندڙآهي كنجھڻ ۽ سڎكا ڀرڻ ،ك

 .دکي ،پيڑت ۽ اڀاو وارو 

 

ڇا كڻون جي توهان شيوا كئي آهي ؟ دنيا ۾ كيترا نه 

بب دکي ۽ سڎكا ڀريندڙ انسان آهن ،جي كنجھي رهيا آهن ۽ دکن س

ڇا کين تندرست ۽ سکي بڻائڻ ال توهان .زار زار روئي رهيا آهن 

جون شيوائون انهن تائين پهچي رهيون آهن ،ڇا توهان انهن جي 

۾ آهي ته چئبو ته “ هائو ”خدمت كري رهيا آهيو؟جيكڎهن جواب 

توهان ڌرماتما آهيو ،آريه آهيو ،ويدکي مڃيندڙ آهيو ،سڀ كجھه 

 ،هي ته توهان پاپي ،َاڻ آريه ،دئت۾ آ“ نه ” جيكڎهن جواب .اهيو 

 .راکشس آهيو 

 



150 

 

تڎهن روانا ٿيو ،اڳتي وڌو ۽ نهايت تيزي سان اتي اتي 

پهچو ،جتي جتي ستايل ،دين دکي انسان پرچار بيمارين سبب 

 ،وڃو.۽ دکن سبب سڎكا ڀري رهي آهي كنجھي كركي رهي آهي 

 .وڃي کين تندرست ،تعليم يافته ،سکي ۽ پرسن كريو 

 

،تيز سوارين سان ،جيٹ ومانن  جلد كريو! ويد جا پوئلڳو 

 .،بسن سان ڊوڙي وڃو ،دير نه كريو ٹرينن سان ،كارين سان ،سان

ويد .هك گھڑي جي دير نقصانكار ۽ ستم كندڙ ٿي سگھي ٿي 

توهان جي شيوا جا صحيح اسٿان اهي ئي آهن ،جتي ! مشنريون 

انهن جو ڏينهن  ستايل انسان دکهه سان كنجھي رهيا آهن ،جتي

سڎكن سان ۽ رات ُاٻاهين ۾ گزري رهي آهي ،جتي اڻ هوند جي 

توهان جي خدمت جا کيتر اهي آهن .ڌكن سان هاها كار متل آهي 

جتي اٹي ،لٹي ۽ اجھي سڀ جي كمي آهي ۽ دکي انسان ٻاكاري 

۾ ئي ) دکين (توهان جي خدمت جا بيشمار کيتر كڻون .رهيا آهي 

 .آهن 

 

رڳو .سيوا جي اهميت ٻڌائي وئي آهي هن ويد منري ۾ 

ٻوكن كرڻ ۾ شيوا كانهي ،شيوا واڻي جي به ٿئي ٿي پر اها 

سچي شيوااها آهي ته عملي طرح دکين جي خدمت .معمولي آهي 

اهو ئي سبب آهي جو رشي ديانند چيو ته سنسار جو اپكار .كجي 

كرڻ ريه سماج جو مکيه ُاديش آهي يعني شاريرڪ ،آتمك ۽ سماجك 

 .تي كرڻ ان
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شيوا سان .ٻين مها پرشن به شيوا تي نهايت زور ڏنو آهي 

اهو به هن منتر ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته سٺي شيوا .ئي انن د ملي ٿو 

جڎهن دکي جيو سکي ٿي ،توهان کي آسيس .۾ ُاتم آنند سمايل آهي 

كندا ،تڎهن جيكو آنند توهان کي ملندو ،اهو ئي سچو آنند ٿيندو 

آنندرڳو اوم اوم چوڻ يا پوڄا كرڻ .رهمانند ٿيندو ،اهو ئي سچو ب

سان كونه ٿو ملي ،اهو گھرجائن ۽ مسكينن جي ڳوڙهن اگھڻ 

جيكڎهن توهان سکي ٿيڻ .،همدردي كرڻ ۽ شيوا ۾ سمايل آهي 

چاهيو ٿا ته ٻين کي سکي كري شيوا كريو ،پر نمرتا سان ۽ سچي 

 ئي آهي ته  ويدڪ سکيا جو سار ته اهو.دل سان ،۽ نه ڏيکه ال

 .شيوا كريو ۽ ان بعد اپديش كريو پو.پهريائين پيار كريو 

 :.انگريزي ۾ به ساڳئي طرح چيل آهي  

 

First love , then serve, then teach.      

 

 

 آشيرواد.  26
 

سوو هٿ ،سوي آڱر ۽ سوي ٻئنه  ! )منهنجي جيوني (  : ارٿ

يڙا رهت پ.ييجسوي سويئ شڪتيھ سئن يوئي اوچو ڪري 

يجر .(ئي ڀري ڇڏ )طرف  (رهندي يون پريويھ يي آشئئ  دشئئ  

 )ويد 
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ديا كرپا ۽ آشيرواد انهن ٹن پوتر چيزن جو تمام بد  : سمجھاڻي

انسان اكثر ٻين تي ديا كرپا كندا آهن ۽ .استعمال ٿي رهيو آهي 

ٻين کي ئي آشيرواد ڏيندا آهن پر نه پنهنجو پاڻ تي كو ديا،كرپا 

ماڻهو کي کپي .۽ نه پنهنجو پاڻ تي آشيرواد كندو آهي  كندو آهي

ته ٻين تي ديا كرڻ کان اڳه هو پنهنجو پاڻ تي ديا ،كرپا كري ،ٻين 

ماڻهو کي .کي آشيرواد ڏيڻ کان اڳه هو پنهنجو پاڻ کي آشيرواد ڏئي 

گھرجي ته پرڀو کان ديا كرڻ جي طلب كرڻ کان اڳه خود پاڻ تي 

پرڀو کان يا ٻئي كنهن کان ديا كرپا جي ديا، كرپا كري ۽ ان بعد 

اهڑي طرح انسان پرڀو يا ٻئي كنهن کان آشيرواد .طلب كري 

 .گھرڻ کان اڳه پنهنجي آشيرواد سان پاڻ کي فيض ياب كري 

 

هك تماڪ واپرائيندڙ جڎهن تماڪ واپرائيندو هو ،تڎهن 

هك واري تيز گھنگھ ٿيڻ .کيس ڏاڍي زور سان گھنگھ ٿيندي هئي 

ديا كر ،پنهنجي كرپا كر ،مونکي ! هن پراٿنا كئي ،پرڀو تي 

 گھنگھ جي بيماري کان ڇڎا. 

 

پهريان تون خود پنهنجو پاڻ تي ”پرڀو اندر مان آواز ڏنس ته 

هك “.ديا ميا كر ۽ تماڪ واپرائڻ جو بيماري ڀريو حرص تياگه 

آشيرواد ڏئي ته مان خوشحال ٿي ! پرڀو ” جواري پراٿنا كئي ته 

تون اول پنهنجو پاڻ کي آشيرواد ڏي ۽ ”انکي آواز آيو ته “ .پوان 

 “.تون جوئاجي سروپ کان پاڻ کي آجو كر 
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ديا ،كرپا۽ آشيرواد جي راز کي سمجھندڙ ُاتم ساڌڪ هن 

منتر ذريعي پاڻ تي ديا كرپا كندي ،پنهنجي جيوني کي هتي 

ديو سوتا توکي اوچو !منهنجي جيوني ”.آشيرواد ڏئي رهيو آهي 

 ،ڀاونا سان ،وهنوار سان ،ڌرم سان ويچار سان، آچار سان ،! ري ك

،يوڳيه چار سان ،شكتي سان ،ڀڳتي سانكرم سان ،چوتر سان ،سدا

) ُانتي (سان ،ُادم سان تون بلكل اوچي ٿي ،تنهنجو سدائين ُاٿان 

كماليت .كڎهن به تنهنجي كنهن به طرح گراوت نه ٿئي .ٿيندو رهي 

 “.ن ئي ڌنيه جيون آهي ڏانهن وڌندڙ جيو

 

هٿ سان ئي كمايو .هٿ سان ئي سڀ كم كيا ويندا آهن 

هٿ بهبنا آڱرين بيكار ٿيندو آهي .ويندو آهي ۽ دان ڏنو ويندو آهي 

هٿ ۽ .كيا وڃن ٿا  ارٿآڱريو جي سهكار سان ئي سڀئي كم پرش.

 .آڱريون ئي ٻانهن کي كارائتو كن ٿا 

 

اندرين جو ُاهڃاڻ ماتر هن منتر ۾ هٿ ،آڱر ،ٻانهن انهن ٹن 

مطلب اهو آهي ته جيوني جون سموريون .نالو کنيو ويو آهي 

اندريون سٺيون ٿين ،مستك سٺو ٿئي ،ويچار سٺا هجن ،نيتر سٺا 

مکه سٺو ٿئي ،وچن سٺا وچن ٿين ،زبان .هجن ،درشتي سٺي هجي 

 ،هردو سٺو هردو ٿئي.پيئڻ سٺو ٿئي کاڌو سٺو ٿئي ،.سٺي ٿئي 

سڀئي اندريون .پيرڀ سٺا ٿين ،چال سٺي ٿئي .يون ٿين ڀاونائون سٺ

 .سٺيون اندريون بڻجن ،ان جو وهنوار سٺو بڻجي 

جتي جيوني انتي ڏانهن وڌندڙ ٿئي ٿي ۽ مڑيئي اندريون سٺيون 

تڎهن به .آهن ،اتي نه ناس ٿيندڙ شكتي جو ڀنڈار ڀريو ئي رهي ٿو 

ان جي جيوني  ُاتم ساڌڪ جو سارو وهنوار اهڑو رهڻ گھرجي ،جو
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نيمائتو جيون ،ٺيك َاهار .آخرين دم تائين ٻلوان ۽ يوگيه بڻي رهي 

وهنوار ،شانت سڀا ،خوش مزاج هلت ،ورزش،پراڻايام ،منالش ،يوگه 

ُادم سنجم ،وغيره اهي ساڌن آهن ،جنهن جي سهاري .اڀياس ،تپ 

 .سان يوگي سدائين شكتي سان ڀرپور رهن ٿا 

 

جنهن ڀرف .ڏانهن نهاري ٿو )طرفن (آشا سان ئي منش دشائن 

کان آشا جي پورتي جو امكان رهي ٿو ،انهي طرف ڏانهن هو 

پرٿوي تي هرطرف سڀني ڏسائن ۾ .پنهنجي درشٹي ڦهالئي ٿو 

ترقي .سڀني جون آشائون پوريون كندڙ جيوني ئي ڌنيه جيوني آهي 

 اندرين جو سٺو هئڻ ۽ شكتي جو فائدو ئي كهڑو ،جيكڎهن انهن

سان ڀرپور جيوني سڀني ڏسائن ۾ سڀني جون آشائون پوريون نه 

 .كري 

 

جيكڎهن سنسار توکان آشائون كري ! هي منهنجي جيوني 

 دکه رهت ٿي ،تون سڀني جون آشائون پوريون .تو ته تون دکي نه ٿي

شانت ۽ .جيكڎهن سنسار سوار ٿي آهي ته تون بي آرام نه بڻج .كر 

هرطرف آشائن .ن جي پورتي كر ارٿسواڏول رهندي ،تون سڀني جي 

ما .آنند انهي ۾ آهي .جي پورتي كندي ،تون سدائين پرسن رهه 

پي ،ڀا ڀيڻ ،كٹنب پريوار ،سماج ۽ قوم ،ديش وديش جون آشائون 

اهو ئي كلياڻ مارگه .اها ئي تنهنجي سچي مهما آهي .پوريون كر 

 .هه آهي شرييه ۽ پرييه جي اها ئي را!منهنجي جيوني .آهي 
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 آيم ٻوڌ.      27
 

 ،  ،شستر جو شستر آهي يون دوش جو دور ڪندڙ آهي : ارٿ

 .يمئم سريشٺ ئي پراپت ڪر.ي لنگٻه سم ئ.وجر جو موجر آهي  

 )ايرو ويد (
 

هن ويد منتر ۾ خبردار كيو ويو آهي ته پنهنجي سروپ :  سمجھاڻي

ڌارڻ كندڙ کي سڃاڻ تون ديهه ناهين ،تون شرير ناهين پر شرير کي 

تون َاشڌ نه بلكه شڌ آهين .تون مرڻ وارو نه بلكه امر آهين .آهين 

تون اندرين جو مجموعو نه پر .تون ديهه جو داس نه پر ڌاري آهين .

تون نرڪ پتر نه پر امرت پتا جو امرت پتر .اندرين جو سوامي آهين 

 .آهين 

 

پنهنجي سروپ کي سڃاڻي،پنهنجي اڌكار ۽ شكتي کي 

ن ديهه جو اڌشٺاتا آهين ،شرير جو هالئيندڙ آهين ،جيون تو.سڃاڻ 

تنهنجو نواس .تون نردوش آهين .پري جو نواس كندڙ پرش آهين 

اسٿان ،هي ديهه پري به شڌ ،پوتر ،پاپ کان پري ۽ بي عيب ٿيڻ 

 .گھرجي 

 

تون شكتي رهت نه .سروپ ۽ پنهنجي شكتي کي سڃاڻ 

ي آيل درشن کي هٹائڻ جي تو ديهه پري ۾ گھڑ.پر شكتيوان آهين 

سڀئي وكارن .تون درشن کي دور كندڙ آهين .۾ طاقت آهي 
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واسنائن،وشين ،پاپن ،برن ويچارن ۽ پاپ ورتين کي پنهنجي جيون 

 .روپي قلعي مان كڍي ٻاهر كر 

 

جو ) هٿيارن(تون شسترو .دوش کي دور كري تون اڳتي وڌ 

ن سيبارين کي بيماري.جو وجر آهين ) تيز ٻاڻن (شستر ۽ وجرن 

سم کي .چيريندو ،وگھنن ۽ رنڈكن کي چور چور كندو اڳتي وڌ 

 .ل كري ،انهن جي سمانتا وارو ٿيلنگھي تمام سريشٺ کي حاص

اهڑي .پراپت كري ،انهن جي به برابر بڻجان بعد وڌيك سريشٺ کي 

کي پار )دنيوي سکه (پرييه .طرح تون سريشٺ مان تمام سريشٺ بڻج

نه رڳو ايترو پر تون پرييه ۽ .پراپت كر ) آنند آتمك (كري ،شرييه 

شرييه کان به اوچو چڑهي انهن پرم ڌام ۾ پرويش كر ،جنهن كري 

 .تو ال ٻيو كجھه مهان ۽ پري نه رهي 

 

اکيون کول ۽ هن ويد منتر مان پريرڻا حاصل ! اي جيو 

كري ،اڳتي ۽ اڳتي وڌندو هل پر مقصد کي پراپت كري ،پنهنجو 

 .جيون سڦل كر 
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 پئڻ ئي پئڻ ٺئهيو.   28
 

خود پنهنجي !هي گيئن ڪريئ شڪتيھ سئن ڀريل جيو :  ارٿ

خود يگيه ڪي ۽ خود ئي پريم سئن .شرير ئي شڪتيواڻ چڻئء 

ٻئي ئئن پراپت ينهنجي مهمئ .ڪر )استعمئل (اُنجو سيون 

 ) يجرويد (  .ڪرائي نه يي سگٻجي
  

 ،تون گيان! منش ٿو ته هي  هن منتر ۾ پرڀو آگيا ڏئي:.   سمجھاڻي

تون پاڻ پنهنجي شرير جي پوري .كرپا ۽ شكتي سان ڀريل آهين 

طرح نرماڻ كر ۽ خود ديو پوڄا ،سنگتي كرڻ ،دان وغيره شڀ 

خود پريم سان انهن جي ڦلن جو سيون .كرمن جر پيروي كر 

 .هما ٻئي کان پراپت ٿي نه ٿي سگھيتوکي پنهنجي م.كر )استعمال (

 

جي جوڻ ڀوڳه ۽ كرم جي جوڻ آهي ،هو پنهنجي انسان 

پسن .كرمن موجب انيك قسمن جي ڀوڳن کي پراپت كري ٿو 

پکين وغيره ساهوارين جي ڀيٹ ۾ ماڻهو ۾ ئي گيان جي خوبي آهي 

۽ هو گيان سان پنهنجي فرض کي سمجھي ،ُانهن کي نڀائيندي ُانتي 

پنا ئي جيكڎهن ماڻهو انتي جا س.جي چوتي تي پهچي سگھي ٿو 

ڏسندو رهي ۽ ان ال كنهن قسم جو جتن نه كري ته اهو ُانتي نه 

بن كمائي نانكا ،مونکي ساڌن ”اهو نمونو ته آهي .كري سگھندو 

منش جي كماليت ۽ زواليت سندس كرڻي تي مدار “.جھڑو كر 

اِن .انسان كرڻ ۾ آزاد آهي ،پر ڀوڳه ڀوڳڻ ۾ پراڌين آهي .رکي ٿي 
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بنا ُاتم كرمن جي ُاتم .ي ُاتم بڻائڻ گھرجي كري پنهنجي كرمن ک

 .هو جھڑو كندو ،تهڑو ڀوڳيندو .ڀوڳه پراپت نه ٿا ٿين 

 

 :گيتا ۾ اهو ئي امر اپديش آهي 

 

 .كيل كرمن جو ڦل ضرور ڀوڳڻو پوندوشڀ خواهه َاشڀ 

 :گيتا ۾ ائين به چيل آهي 

 

هن ويد .كرم ۾ ئي تنهنجو اڌكار آهي ڦل ۾ كڎهن به نه 

يو ويو آهي ته منش پنهنجي مهما کي پنهنجي ذريعي ئي منتر ۾ چ

 .پراپت كري سگھي ٿو ۽ نه ٻئي كنهن دوارا 

 

پنڌ ته پاڻ .گرو به راهه ڏيکاريندو .گرو تي ڀاڙڻ به غلطي آهي 

 .کي ئي كرڻو پوندو ،تڎهن پنهنجي منزل تي پهچي سگھبو 

 

انسان ال اهو ضروري آهي ته پنهنجي شرير کي تندرست ۽ 

شرير ٺيك هوندو ،تڎهن ئي انسان كرم كري .ضبوط رکي م

 .چوڻ بلكل ٺيك آهي“.کيه ساڌن آهي شرير ڌرم جو م”.سگھندو 

شرير کي تندرست ۽ ٻلوان بڻائي ۽ ساڌن پاڻ گڎكري يگيه وغيره 

پاڻ کي .سريشٺ كرمن جي پيروي شرڌا ۽ پريم سان كرڻ گھرجي 

 .سمايل آهيمنش ۾ وڏي شكتي .گھرجي كڎهن به تڇ سمجھڻ نج 

بلكل ائين .کيس پنهنجي فرضن جو كڎهن به تياگه نه كرڻ کپي 

 :ويد جي آگياآهي .هو پنهنجو جيون مارگه روشن كندو هلي 
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رشين “.كرمن كندي ئي سو ورهن تائين جيئڻ جي اڇا كر ”

پرشار ٿي ٿيڻ ئي پرش .هلندو هل ،هلندو هل .....سنديش ڏنو آهي ته 

سان ئي پنهنجو  ارٿپنهنجي پرش”هي ته گيتا ۾ چيل آ.جو ڌرم آهي 

 “.اڌار كر ،پنهنجو پاڻ کي دکي نه كر 

 

كرم پنهنجي ساڄي هٿ ۾ رک ته جئه کاٻي هٿ !اي انسان ”

ويد جي انهي اتساهه وڌائيندڙ وچنن کي “.سان َاوس ئي پائيندين 

انسان جي .هنڈائي پنهنجي ُانتي جي كاريه ۾ لڳي وڃڻ کپي 

جيكي ”.نهنجي كرمن سان ئي ٿئي ٿي قسمت ۾ رچنا سندس پ

اهو چوڻ ته كاهلن ۽ “.هوندو ڀاڳه ۾ ،سو وهي پوندو پاڳه ۾ 

تنهنجي مهما ”ويد جو اهو چتا هرگز نه وسار ته .كمزورن جو آهي 

 “.ٻئي کان پراپت كرائي نه ٿي سگھجي 

 

 

 پريئپي ڪير ؟.  29
 

ڪرڻ ۾ سمرٿ هو يئ ڪري )پر جيڪو (جنه  ڪيو نه :  ارٿ

 )ايرو ويد .(ڪيو ،اهو پريئپي آهي )ڪليئڻ يئ ڀلو (يو يي ،ڀدر سگٻ
 

۽ پرتاپي جو ڀيد ٻڌايو ) كريل (هن ويد منتر ۾ پتت :.  سمجهاڻي

پر جنهن كيو .و كري سگھيو ٿي كريل اهو آهي ج.ويو آهي 

 .يا پنهنجا پير ۽آڱريون كپي ڇڎيوناهڑي اپوتر ماڻهو گو ،كين
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 ،آهي )اصطالح  (ويه مهاورو اهو هك“پير آڱريون كپڻ ” 

جنهنجو مطلب آهي پنهنجي اندرين جي كم كرڻ جي شكتي ناس 

 .پنهنجو جيون گنوائڻ يا كم نصيبي گڎ كرڻ  كري ،

 

سچ پچ اهو پتت ڀرشٹ آهي ،جيكو پاڻ ۽ ٻين ال انيك 

جيكو ڀدر .پر كري نه ٿو سٺن كمن كرڻ جي الئٿي رکي ٿو 

كيو ،انهي ڄڻك پنهنجي كري سگھيو ٿي پر جنهن نه ) سٺو(

اهو كهڑو نه بدنصيب آهي .هٿين خوش نصيبي ۾ بدالئي ڇڎيو 

ڌنيه آهي .جيكو پنهنجي كلياڻ كري سگھيو ٿي پر كيائين كين 

 .اهو ۽ خوشنصيب به ،جيكو قدم قدم تي كلياڻ ڀلو كري ٿو 

هٿن جي . ماڻهو پير سان هلي ٿو ۽ هٿن سان كم كري ٿو 

جيكڎهن .هٿن جي آڱرين ۾ آهي  سموري كم كرڻ جي شكتي

هٿن جون آڱريون كپجي وڃن ته ماڻهو كجھه نٿو كري سگھي ۽ 

منتر .جيكڎهن هن جا پير كپجي وڃن ته اهو هلي چلي نه ٿو سحي 

۾ پاد جو مطلب صاف صاف پيرن سان آهي ۽ آڱر جو مططلب هٿ 

 .جي اڱرين سان آهي 

 

َاڌ يا پكن جو كاريه صرف كتاب پڑهائڻ جو نه 

هو چاهين ته پنهنجو .ين جو جيون نرماڻ كرڻ به آهي ارٿودي.آهي

پر جيكي .جيون آدرشن بڻائي ،ودرياٿين جو جيون ٺاهي سگھن ٿا 

اهڑي طرح ُاپديشك .ائين نه ٿا كن ،اهي ڀرشٹ ۽ كم نصيب آهن 

،سركاري كرمچاري ،ما پي ۽ هر هك شخص لوڪ ،ڀالئي ۽ جن 

جو سمهڻ کان اڳ پاڻ کان رات .سڌار جا انيك كم كري سگھن ٿا 
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حساب پڇو ،ُاتم نريکشڻ كريو ته اهڑو كو چڱو كم هو ،جو 

ياد رکو ته توهان غريب .توهان كري سگھيا ٿي ،پر توهان نه كيو 

 آهيو يا شاهوكار ،وداوان آهيو يا اودوان ،طاقتور آهيو يا كمزور،

كهڑي به حالت ۾ انيك اهڑا سٺا كم آهن ،جيكي توهان كري 

 ا ته پو اهي توهان ڇو كين كريو ؟سگھو ٿ

 

كنهن گمرياهه کي توهان رستو ڏيکاري سگھيا ٿي ،پر ٻه 

قدم وڌي آڱر سان اشارو كري ان کي توهان راهه ڏيکاري ،كنهن 

اسها کي سهائتا كري سگھيا ٿي پر اوهان نه كئي ،كنهن دکي جو 

ي دکه دور كري سگھيا ٿي پر توهان دور نه كيو ، كنهن بي صبر ک

ڌيرج ڏياري سگھيا ٿي پر اوهان نه ڏنو ،كنهن سڍي كم ۾ دان ڏئي 

سگھيا ٿي پر توهان كونه ڏنو ته چئبو ته توهان پنهنجا هٿ پير 

 .كپي ڇڎيا

لفظ آيو آهي جنهن جي معني آهي “ تپن ”هن منتر ۾            

تپن پرتاپي کي به چئبو .جيكو پنهنجي تيج سان تپي ٿو .سوريه 

 .آهي 

ي ڇاکي چئبو آهي ؟ اهو جنهن پنهنجي ال ۽ اسان ال پرتاپ

پرتاپي اهو كونه آهي جنهن وٽ جنهنجي دولت آهي .ڀدر كيو هجي 

اهو به .يا جنهن وٽ گھڻي زمين يا گھڻيو جايون جڳهيون آهن 

پر نر .پرتاپي نه آهي ،جنهن وٽ نوكر چاكر آهن يا وڏي پد تي آهي 

ار جيكو اسان ال به ،پاڻ هجي چاهي ناري ،غريب هجي يا ساهوك

ال به ،پنهنجو به ،ٻين جو به ،ڀلوكري ٿو ،كلياڻ كري ٿو سکه ڏئي 

لو نيكي اهو ڀڳوان آهي جڳت ۾ ڀائي ،سو پر جو كيو ڀ .ٿو 

 .ڀالئي
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تن ،من ۽ ڌن .پنهنجي ۽ ٻئي جي ڀلي كرڻ ۾ شكتي آهي 

سا ن مطلب ته كنهن به نموني پنهنجو ۽ ٻين جو ڀلو ضرور كريو ۽ 

اهو خوش نصيب آهي جو هر حالت ۾ .پنهنجو جيو سڦل كريون 

 :. سچ چيل آهي .شويا ۽ سڌار كري ٿو 

، جيئڻ ڀلو آهي ان جو ،جيكو جيئي ٿو ٻين ال 

 مرڻ ڀلو آهي ان جو جيكو جيئي ٿو پاڻ ال. 

 

ان كري هن ويد منتر ۾ جيو سڦل كرڻ جي راهه ٻڌائي 

پاڻ سکي ٿيون ۽ ٻين .ريون اچو ته انهي راهه ۾ پنڌ ك.وئي آهي 

 .کي سکي بڻايون 

 

 

 زندگيھ جو ڍنگ.       30
 

آهي ۽ هي شرير ڀسم ييڳ وارو  آيمئ غير جسمئني ۽ امر:  ارٿ

يون اوم ) ! آيمئ (ڪريو ،.هي ڀسم ۾ ملڳ وارو آهي ،نئسونت آ ،آهي

ڪريم .ئئن مڪت رهڳ ِء سمرڻ رئه ) نپنسڪتئ ( ڪلبي  .سمر

 )يجر ويد . (سمرڻ رئه ي مقصد ئي سمر يعن
 

گتي شيل هئڻ كري پون .آهي گتي شيل  ارٿوايو جو :  سمجھاڻي

آتما ۾ گتي شيل آهي ،ان كري ان کي به وايو .کي وايو چوندا آهن 

 .هن منتر ۾ وايو لفظ آتما ال كم آيو آهي .چئبو آهي 
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جسماني آهي ،ان كري اهو ) ڀوتك ( شرير .آتما غير جسماني آهي 

 .آهي مرندڙ 

 

جيون ۾ آتما .آتما ۽ شرير جي ميل جو نالو ئي جيون آهي 

 .اجر ،امر ۽ ابناسي آهي پر شرير ڀسم ٿيندڙ ۽ ناسونت آهي 

 

 ڀسم سي پيدا هئا تُو ڀسم ۾ مل جائيگا ،

 .كداپ ائسا كها گيا ٿا نهين امر آتما كي لئي 

 

آتما جي امر هئڻ جي سدائين يادگيري رکڻ ال آتما سدائين 

يه ،نرمل ،نروكار ،جيون مكت بڻيو رهي ٿو ۽ كڎهن به كلئبيه نرڀ

،پراكرم پت نه ٿئي ،سدائين بهادري،ويريهکي يعني نپنسكتا کي پرا

 .۽ كرم سان ڀرپور رهي ٿو 

 

آتما جي امر هئڻ ۽ شرير جي يادگيري ڏياريندي ،هن ويد 

منتر ۾ اوم جي سمرڻ كرڻ ال چيو ويو آهي ،منتر ۾ جيو کي 

كرتو چئجي ٿو سدائين كرم .ي سان پكاريو ويو آهي كرتو نال

كرتو انهي منش کي چئجي ٿو ،جيكو سدائين تمام .كندڙ کي 

مشغول رهي ٿو ، جنهن کي ايترو ته كم آهي ،جو مرڻ جي به 

هن ۾ چيل آهي ته كم كر پر ساڻ گڎ سدائين اهو به .فرصت نه اٿس 

۾ جڳت پتي  ياد رهي ته هن جڳت ۾ جيكي كجھه آهي ،انهي سڀ

هي سڀ .ايش ،جنهنجو نج نالو اوم آهي ،سو رمي رهيو آهي 

ايشور جو كارخانو آهي ۽ هتي جيكي كجھه كم آهي ،اهو 

كرم كر )! آتما (انهي كري كرتو  .سمورو ايشور جو ئي آهي 
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گرٻاڻي ۾ سمرڻ جي مهما .ارام كندي به اوم سمر .،اوم سمر 

 “  .  سمر سمر سکه پاوهه”ڏيکاريل آهي 

 

 .اوم سڀني جو ايشور آهي.سونت آهي آتما امر آهي شرير نا

ال سمرڻ ) کان مكت رهڻ ( انجو سمرن ڇا ال كيو وڃي ؟كلبي 

اوم .كلبي چئجي ٿو نپنسكتا ،گيدپائي كانئرتا ۽ دينتا کي .رکه 

کي پراپت ٿيندو رهي ٿو ۽ )كانئرتا (کي وسارڻ ال ماڻهو كلئبيه 

ويرتا نه هئڻ كري انسان شوڪ ۽ .تا جيون آهي كانئرتا موت ،وير 

جيكو .موهه جو شكار ٿي شكست ۽ ناكامي حاصل كري ٿو 

انسان پاڻ کي شرير نه سمجھي ،آتما ڄاڻي ٿو ۽ اوم کي ياد كندي 

سنسار ۾ مقابلو كندي ،نپنسكتا کان آزاد رهي ٿو ،هر کيتر ۾ 

 .وجئه سندس چرڻ چمندي رهي ٿي 

 

كرتم جو .ياد رکڻ ال به چيو ويو آهي  هن ويد منتر ۾ مقصد کي

هتي هن لفظ جو .آهي كرم ،ساڌنا ،مقصد ،پکش ،پريوجن  ارٿ

جيون سنگرام .۾ ٿيو آهي  ارٿ،لکش جي ) مقصد (استعمال اديش 

۾ مشغول هوندي آتم ساڌنا دوارا برهم ۾ پرويش كري ) جنگه (

برهم موکش جي پراپتي جي لکش جو سدائين سمرڻ رکڻ گھرجي 

آتما جو سناتن نواس اسٿان .هي سنسار ته عارضي نواس اسٿان آهي .

آتما .ته اهو برهم ڌام آهي ،جتي دائما جوتي ۽ نه ناس ٿيندڙ آنند آهي 

کي انهي كري پنهنجي منزل جو سمرڻ كري ،ان ڏانهن وڌندو هلڻ 

 جن منزل کي وساريو ،سي ماگه تي كيئن پهچندا ؟.گھرجي 
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كهڑي ڍنگه سان گزارجي ،ان جو هن ويد منتر ۾ زندگي 

جيكڎهن انهي .ورنن ٿورن مگر چيدن لفظن ۾ كيو ويو آهي 

نموني پنهنجو جيون ٺاهيو وڃي ته ته پك آتما آساني سان پنهنجي 

 .منزل مقصد تي پهچي انند ماڻيندو 

 

 

 پتئ سمئن سکي رک.     31
 

 مئن ڪئئئيھ ڪئرڻ ينهنجي نيم  1۽ آن  دڏيندڙ ديو :.  ارٿ

ئي ٽوڙيندو رهئن يو ۽ يون پتر ِء پتئ سمئن پنهنجي ئي انند ۾ 

يون مهمئن .ئي چلڪل سکي رک  ونئش ئئن الڳه ڪري اسئن

 ) ر  ويد (   .آهي 
 

ڀڳت .هن منتر ۾ هك سندر ۽ كومل ڀاونا سمايل آهي :   سمجھاڻي

چئبو آهي پتر کي ،اهو پٹ نه ) خالي (سُون .هتي پتي بڻيل آهي 

هي ،بلك اهو پتر ،جيكو ٻالك وانگر جيكو بي جيكو سمرٿ آ

 .سمجھه ۽ معصوم آهي ۽ پتا جي آڱر پكڑي هلي ٿو 

 

 گياني دياني ۽ ساتوڪ چونه ٿي وڃي،كوئي كيترو به 

،ڄاڻڻهار پرڀو جي اگيا ته اهو درحقيقت خالي کان وڌيك جهه ڄاڻي

ئي مهان مهان رشي به انهي آنند دائي ديو جو هك اٻوڌ ٻالك .ناهي

پٹ گھر ۾ اكثر راند كندي گھر جا ٹپڑ هيڎانهن هوڏانهن .آهي 
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پتا خفي .كري ڇڎيندو اهي ٻالك انيك ڀيرا نيم اورانگھيندو آهي 

نه ٿي پٹ جي ٻاراڻين حركتن تي مشكندو آهي ۽ پيار سان انکي 

 .روكيندو آهي 

 

َاگيان وس كوئي پنهنجي گيان جو اهنكار ۽ پنهنجي وديا 

به كري پر حقيقت ته اها آهي ته گھڻو كجھه  جو اڀمان كيترو

ڄاڻندي به اسان كجھه به نه ٿا ڄاڻون ۽ جڎهن حالت اها آهي ته اسان 

اها دعٰوي كين ٿا كري سگھون ته اسان پرم پتا جي ورت نيمن جي 

پتر گھر مان نكري چاهي .پوري طرح پالنا كري رهيا آهيون 

پتا .جھه پتو ناهي جيڎانهن وڃي ،ان کي صحيح ۽ غلط رستي جو ك

اسان به .پٹ جي آـر پكڑي ،ان کي صحيح مارگه تي وٺي ويندو آهي 

ان كري ئي ته پراٿنا .اڻ ڄاڻ ٿي هيڎانهن هوڏانهن هلي رهيا آهيون 

 .سٺي رستي تي هال! هي پرڀو “ ا اگني نيه سپٿ” كئي وئي آهي ته 

 

اصلي ڳالهه ته اها آهي ته جيكڎهن اسان پنهنجي اهنكار ۽ 

ڀمان ۾ ڀرجي ،جيون مارگه ۾ هلنداسين ته اسان راهه ڇڎي ،غلط اَ 

راهه تي ته وينداسين ،پر پرم پتا جي پيار ۽ مارگه درشن کان به 

جيكڎهن اسان ٻالك جيان اڀمان رهت پرم .محروم ٿي وينداسين 

پتا جي هٿ ۾ پنهنجي آڱر پكڑائينداسين ته پو اسان ورتن جي 

 .ٹكڻ کان بچي سگھنداسين ڀنگه ٿيڻ يا جيون مارگه ۾ ڀ
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 خوشحئلي_  اوج  .    32
 

سڳني ،سون ،يي  ، اُهئ پويريئ ،اهو ) سرمو _ انج  ( مئلش :   ارٿ

جيڪڏه  سڀئي پويريئئون اسئن مئن .ئي اوج خوشحئلي آهي 

دٻئئي ۽ ) اوڻئئي ( ئئهر يي  يه نه اڀئء _ چويرف ڦهلج  

 ) ايرو ويد . ( دان نه ڏيڳ _ ڪنجوسي 
 

هن ويد منتر ۾ ٻڌايو ويو آهي ته پرماتما جا پتر پتريون :  سمجھاڻي

خوشحالي اتي ئي .ڇا كن ،هو اوج ۽ خوشحالي کي پراپت كن 

 .واسو كري ٿي ،جتي پنج ساڌنائون كيون وڃن ٿيون 

 

مالش سن ئي .خوشحالي جي پهرين ساڌنا آهي مالش : مالش  .1

ندرست ۽ شرير جي ت.شرير پورنتا کي پراپت ٿيندو آهي 

،پراڻيام ،۽ گھمڻ وغيره ) ورزش ( تيجسوي ٿيڻ ال ويايام 

پر مالش کان سوا انهن ۾ الڀ حاصل .انيك كرپائون آهن 

مالش سان شرير سندر ،تندرست ،مضبوط ۽ .نه ٿو ٿئي 

ٻار کي ڄمڻ کان سال سوا تائين ته .ڊوالئتو بڻجي ٿو 

تندرست باقاعدي روزانه مالش كئي ويندي آهي ته جيئن هو 

مالش سان رت جو دورو سٺو ٿئي ٿو .،سندر ۽ ڊوالئتو ٿئي 

كي ماڻهو مالش كندڙن کي ٹوكيندا آهن ته ته اوهان شرير .

پوڄا ۾ لڳي ويا آهيون پر شرير کي ٺاهڻ ۾ كجھه وقت ڏيڻ 

ئي بهتر آهي ،ان ۾ كو مهڻو كونهي ،تيل ميسر نه هجي 
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ترن جو مالش سال .ته هٿن سان ئي هر عضوي کي مهٹجي 

اکين جي ٺيك .انجن سرمي کي به چئبو آهي .تيل سٺو آهي 

 .رهڻ ال سرمو به چڱو ساڌن آهي 

 

خوشحالي جي ٻئي ساڌنا آهي  ) :خوشبو  ( سڳنڌي  .2

هون يگيه سان ويون منڈل خوشبوئدار رهي ٿو ۽ ان .سڳنڌي

ڦلواڙيون ۽ باغ .مان شاريرڪ ۽ مانسك جھجھا الڀ ٿين ٿا 

نڌت بڻائين ٿا،جنهن كري چت ۾ پرسنتا به وايون منڈل سڳ

خوشبو سڀني کي وڻي ٿي پر بدبو کان سڀ .پئدا ٿئي ٿي 

ان كري خواهه ٻاهر جي پوترتا به اها .كو نك موڙي ٿو 

اهو .خوشبو آهي ،جنهن كري انسان آنند سان ُپر رهي ٿو 

ياد رهي ته تيز خوشبوئدار عطر ۽ تيل ايترو آنند دائك نه ٿا 

ڌوپ ۽ اگر بتين جي .رو هلكي خوشبو وارا ٿين ،جيت

 .جالئڻ سان به مانسك صحت جي ترقي ٿئي ٿي 

سون .خوشحالي جي ٹين ساڌنا آهي سون ، ڌن : سون  .3

ڌن سنسار ۾ .جو اهڃاڻ آهي ) ڌن دولت ( ائشوريه 

سون جي .خوشحالي جو هر هنڌ مکيه ساڌن مڃيو ويو آهي 

چوندا آهن ته .يمند آهي برتڻن ۾ ڀوڄن كرڻ به صحت ال فائد

 .ڌن رکه ڌوڙ ۾ ته چمكا ڏئي نور ۾ 

مالش ،سڳنڌ ۽ .خوشهالي ال چوٿون ساڌن آهي تيج : تيج  .4

تيج ۾ ئي سندرتا جو نواس .ٹيئي تيج ڏيندڙ آهن ) ڌن (سون 

تيج .تيج ئي اثر ،انتي ۽ مهانتا جو اهڃاڻ آهي .آهي 

ني کي تيج ٻار کان ٻڍي تائين سڀ.خوشحالي جو لکشڻ آهي 

 .۽ مهانتا سان پر ٿيڻ جڳائي 
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مٿي ڄاڻايل ساڌنائون صرف دنيوي خوشحالي جا : پوتر تا  .5

انيك پوترتا ۽ اڌيا تيمك جيون ساڌارڻ كرڻ .ذريعا آهن 

خوشحالي ال .سان پرلوڪ جي خوشحائي پراپت ٿئي ٿي 

مٿي جيكي چار ڳاليون ٻڌايون ويون آهن ،انهن ۾ پوترتا 

۽ ساتو كتا هجي ،اوترتا ِا مينتا نه هجي  هجي صفائي هجي

انهي .خوشحالي  ۾ ويچارن ۽ ڀاونائن جي شڌتا هجي .

كري اوج جي ،خوشحالي جي پنجين ساڌنا آهن هر طرح 

جي پوترتا ،جنهن بنا مٿي ڄاڻايل چاريئي ساڌنائون بلكل 

نردوش ،نهپاپ ،نهكلنك ،نرمل ۽ .بيكار ٿي وڃن ٿيون 

جتي .ساڌنائون سڦل ٿين ٿيون  4قي چار پوتر جيون ۾ ئي با

 .جيون ۾ پوتر تا ناهي ،اتي سڀ كجھه هوند به كجھه ناهي 

 

منتر جي پڇاڙي ۾ كامنا كئي وئي آهي ته اسان مان 

سوال آهي ته ڇا .پوترتائون پرگھٹ ٿي ،هر طرف ڦهلبيون رهن 

پوترتائون به انيك ٿينديون آهن ؟،جيئن ته ويچارن جي پوترتا ،چنتن 

جي پوترتا ،درشٹي جي پوترتا ،ڀوڄن ۽ ڀاشڻ جي پوترتا ،هردي ۽ 

وهنوار جي پوترتا ،هردي جي سنكلپن ۽ ڀاونائن جي پوترتا ،كٹنبي 

اسان جو پريوار ، اسان جي سماج ۽ اسان جي .۽ سماجك پوترتا 

سڀئي ايترو پوتر ٿيون ،جو اسان جي جيون مان هر هنڌ پوترتا ڦهلبي 

 .رهي 

پريوار کي هميشه اها كامنا كرڻ گھرجي ته خوشحال پرشن 

جيكڎهن ائين .اسان مان چوطرف پوترتائن جو ڦهال ٿيندو رهي 

خوشحال .ٿئي ته پو هوند سماج ۾ نه غريبي رهي ۽ نه كنجوسي 

 .ماڻهو کي سدائين ُادار رهڻ گھرجي 
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جڎهن اهڑي قسم جي خوشحالي ٿيندي ،ُاوج ٿيندو تڎهن اسان جي 

راشٹر ۽ سنسار ۾ نه كائي آفت ايندي ۽ نه كنهن پريوار سماج ،

 ۾ ئي َاپدا آهي ، كنجوسي آهي .ٿيندي ) اوڻائي (قسم جو اڀا ُاڀا

ُادارتا ۾ داڻ نه ڏيڻ جو ويچار ئي كين ٿيندو ۽ نه كڳنجوسي ئي .

شل اسان ويد ڀڳوان جي فرماڻ موجب پنج ساڌنائون .ستائيندي 

 .سنسار خوشحال بڻايون  كري پنهنجو جيون ،پريوار ،راشٹر ۽

 

 !وڌندا هلو  .            33
 

يگيه ِء روانئ ييئ ) .پرڪئش يي ويو ( ڏينه  جٻڙو :     ارٿ

 ) .ر  ويد . ( سئن رستي يئن وڌندا هلو ) ٻل (يئيريھ وانگر اُيم .
 

 .ڏينهن جھڑو پركاش ٿي ويو. ي ويو صبح ٿ! مسافرو :   سمجھاڻي

وپ ڏانهن ،پريتم جي ُپري ڏانهن روانا ٿيو موهه ، ننڈ ڇڎي يگيه سر

سنڌيا ويجھي .جيون روپي ڏينهن تيزي سان سماپت ٿي رهيو آهي .

مهانشا جي اچڻ کان ال ئي منزل تي . جلد كريو .اچي رهي آهي 

 .گھور انڌكار ڇانئجڻ کان پهريان ئي پري ۾ پرويش كريو .پهچو 

االئن ۽ پڑاون سان موهه نه ڌرمش.هي ياترا جو اسٿان آهي ! ياتريون 

 .ياتري وانگر رستي تي هلو .رکو 

 

طاقت سان . ياترا لنبي آهي پر نا اميد نه ٿيو . منزل دور آهي 

 .ُاتم ٻل سان َا ٿك رفتار سان هلندا هلو .راهه ۾ وڌندا هلو 
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 چراي  جو ييئڳه.          34
 

،  خراب خواچ  ،اجئيئ  اٻِئ  ئئن ، خواب جيون ئي:  ارٿ

ئي ، ) ڪنگئلي  (رائشس  ئي ،آيم هيڻتئئ  ئي ،نرڌنتئئ  ئي 

چري  واڻي  گئري  ئي ، انه  سڀني ئئ اس  پئڻ مئن نئس ، الڳه 

 ) ايرو ويد . (ڪريون يئ 
 

تمام ) درت (هن منتر ۾ انسان جيون کا ڇهه برايون :  سمجھاڻي

 ماڻهو کي گھرجي ته پنهنجي جيون.نقصان كار بتايون ويون آهن 

براين کي تياڳيڳ ته چڱايون .مان انهن کي بلكل ناس كري ڇڎي 

ڊوڙنديون اينسيون ۽ پو انسان سچو ،سٺو ۽ مهان ٿي سگھندو 

جنهن انسان ۾ اهي برايون هونديون ،سو نيچ ،كريل ،دشٹ انسان .

 .ٿيندو 

( جاڳرت ،سوپن ۽ سشو پتي اهي ٹي اوسٿائون آهن سوڀن  )1(

۽ )تحرڪ (ندريون بناگتي جي اوسٿام ۾ سموريون ا) سپني 

مورڇت رهن ٿيون ۽ اكيلو من اندر سڀئي كم كري ٿو ۽ 

جاڳرتا اوسٿا ۾ ماڻهو جيكي .سڀني وشين جو واس وٺي ٿو 

كجھه سوچي ،ڏسي ،ٻڌي۽كري ٿو سو سمورو سوکيم 

 جي كڻن ۾ چٹجي وڃي ٿو ) ياد (سمرتي. 

سپن اوسٿا ۾ سوکيم هردو تي سمورو وهنوار كندي نظر 

جھڑو .ٿا ،سوپن اوسٿا منش جي جاڳرتا جي ڍتر ماتر آهي اچن 
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جاڳرت ،اهڑو سپنو ،سٺي جاڳرتا سان سٺا سپنا اچن ٿا ۽ خراب 

 .جاڳرتا سان برا سپنا اچن ٿا

جيئن هك شخص .اٻالکا آهي  ارٿسپڀن جو ٻيو مشهور 

ديش کي آزاد ڏسڻ جو منهنجو سپنو كڎهن پورو ”چوي ٿو ته 

صاف صاف اٻالکا آهي ۽ هن  ارٿهتي سوپن جو جو “ ٿيندو 

 اوچ ۽ نيڄ انسان پنهنجي .۾ ايو آهي  ارٿمنتر ۾ سوپن انهي

منجھن اٻالکائون جيتريو نيچ ۽ اپوتر .اٻالئن مان ڄاتا وڃن ٿا 

جن جو اٻالکائون جيتريون .ٿين ٿيون ،اوترو ئي اهي نيچ ٿين ٿا 

لٰي ۽ اعلٰي ۽ پوتر ٿين ٿيون ،انهن جون اوتريون ئي زندگيون اع

 .شڌ ٿين ٿيون 

 ،مطلب آهي جيون جي خراب حالت ،آلسدهه جيوتيه جو  )2(

 آشرڌا، و نه هئڻ ،بيماري،۽ ُاتاهه ج ارٿسستي ،پرش

اوشواس ،چئنچلتا ،چنتا وغيرهه خراب زندگي جا  ،ناستكتا

اهڃاڻ آهن ۽ سٺي جيون جا اهڃاڻ آهن اتساهه ،امنگه 

ج وغيرهه خراب ،تندرستي ،شرڌا ،َاتم وشواس ،ڌير ارٿ،پرش

 .جيون سان زواليت ٿئي ٿي ۽ سٺي جيون سان كماليت 

جيئن ته كام .منش جيون جا راکش آهن راکشي ڀاونائون  )3(

،كروڌ ،لوڀ ،موهه ،مد ،ايرکا دويش ،هنسا ،كوڙ ،چوري 

،وڀچار ،اسنتوش وغيرهه ،سنجم ،سنيهه ،پوترتا ،سانتي 

جتي ،كوملتا سيتلتاوغيره دئوي ڀاونائون آهن راکش جي 

نراس آهي ،اتي پنهنجي خواهه ٻئي جي هاڃي ٿئي ٿي ،جتي 

ديو جو نراس آهي ،اتي پنهنجو ۽ ٻئي جو ،سڀني جو ڀلو 

 .ٿئي ٿو 
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اڀو مان .ڀو چئجي ٿو ٻل کي ۽ َاڀُو چئجي ٿو آتم هيڻتا کي  )4(

هيجڑائي اچي ٿي ۽ ڀُو مان مردانگي ،اڀو وارو انسان قدم 

۾ اڳتي وڌي نه  قدم تي شكست کائي ٿو ۽ كنهن به کيتر

 .ٿو سگھي 

)5(  هن منتر ۾ نرڌنتا ال) ارٿرايهه جو .شبد آيو آهي )ارايهه 

سون ،چاندي ،روپيه ،پيسا ڌن آهن .ڌن انيك آهن .آهي ڌن 

گھوڙا ،گايون ،َان ،ڌن .رتن ،جواهرات ،لعل ،موتي ،ڌن آهن .

كمي (جيتري قسمنن جي ڌنن جو اڀا .ڌن بيشمار آهن .آهي 

رن ئي قسمن جون نرڌنتائون مڃيون وڃن ٿيون ٿئي ٿو ،اوت) 

نرڌنتا مان دکه ،ترسكار ،تيج رهت ،ٿيڻ پراپت ٿئي ٿو ،مگر .

ڌنن سان .ڌنن جي پراپت ٿيڻ سان سکه ستكار ،اوج ملي ٿو 

 س.ڌرم جو واڌارو ۽ كلياڻ جو مارگه روشن ٿئي ٿو 

 .خص تي برا وچن ۽گاريون كڍندو آهينيج ۽ بي آكاهيو ش )6(

و ماڻهو جوش ۾ اچڻ يا رسڻتي به پنهنجي مله سڀيه ۽ آكاهي

اسڀيه ماڻهو ئي گاريون بكندا .مان برا وچن نه كڍندو آهي 

سڀيه ماڻهو پنهنجي دشمن جو نالو به شانائتن ۽ عزت .آهن 

وارن لفظن ۾ وٺندا آهن ۽ فهميندن ۾ مئي ان جي باري ۾ 

 .كجھه چوندا آهن 

 

ن جو تياگه شل اسين ويد منتر ۾ مٿي ذكر كيل ڇهن براي

 .نكري پنهنجو جيون علٰي ۽ سکي بڻايون 
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 سک سئنتي جي راهه.   35
 

منهنجي نيتر جو ،هردي جو يئ م  جو جيڪو گٻڻو ڦئٽل :    ارٿ

 )جيڪو جڳه جو سوامي آهي( چرهسپتي آهي ، )ٽونگ(سوراخ 

منهنجي انهيھ سوراخ ئي چند ڪري ڇڏي يه اسئن ِء سک 

 ) يجر ويد . (شئنتي يئي 
 

 .كنهن ۾ به سوراخ هئڻ وڏو نقصان جو باعث آهي:  سمجھاڻي

ٻيڑي ۾ چڑهي مالح ان کي هالئي رهيو اهي ،ياتري جل ياترا جل 

مالح يكدم .آنند وٺي رهياآهن ،اچتو ٻيڑي ۾ سوراخ ٿي وڃي ٿو 

سڀئي ياتري گھٻرائجي .پكاري ٿو ته ٻيڑي ۾ سوراخ ٿي پيو آهي 

كهڑو نه ڀيانك .ڻي ۾ ٻڌي وڃي ٿي ٻيڑي ياترين سميت پا.وڃن ٿا 

 !آهي ٻيري ۾ ٹونگه ٿيڻ 

 

جيكڎهن ٻيڑي ۾ ٹونگه .جل ٹاريندڙ به آهي ته ٻوڙيندڙ به 

جيكڎهن ٻيڑي ۾ سوراخ ٿيو ته ان .ناهي ته ٻيڑي پاڻي ۾ ترندي 

پاڻي ٻيڑي جي ٻاهر ۽ .۾ پاڻي ڀرجي ويندو ۽ ٻيڑي ٻڌي ويندي 

پر پاڻي ٻيڑي جي سوراخن مان .ٿي هيٺ رهي ته ٻيڑي پار پهچائي 

ٿي ،ٻيڑي ۾ گھڑي ويو ته ٻيڑي ٻڌي ويندي ۽ سڀني ويٺلن کي 

 .ٻوڙي ڇڎيندي 
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هي منش ديهه هك ٻيڑي مثل آهي ،جنهن ۾ ويهي ُاتم 

ياتري کي ڀوساگر جي پرين پهر پهچڻو آهي ،جتي سندس پنهنجي 

تن سکه ۽ برهم ، متر سان ميالپ ٿيڻو آهي ،جتي پهچي ان کي سنا

 .شانتي پراپت ٿيڻي آهي 

 

هيڎانهن .سنسار ساگر سخت ڇولين سان هك لنبي ياترا آهي 

منش ديهه هك ننڍي ٻيڑي مثل آهي ،جنهن ۾ سوراخ ٿيا ته اها پك 

 .ٻڎي ويندي 

 

جيكڎهن گھر جي ڇت ۾ سوراخ ٿي ويا ته برسات پوڻ تي 

كٿي سمهڻ . شيون آليون ٿي وينديون.پاڻي ٹپ ٹپ كري اندر ايندو 

 .ڏسو ته سوراخ ٿيڻ كهڑو نه دکدائك آهي .جي سهولت نه رهندي 

 

اس ۽ برسات کان بچا نه ٿو  ڇٹي ۾ ٹونگه ٿين ٿا ته

سچ .ٿئي ٿو ته سڄو کير ناس ٿي وڃي ٿوکير جي برتن ۾ ٹونگه .ٿئي

زندگي ۾ سوراخ .پچ ته كٿي به سوراخ ٿيڻ بلكل نقصانكار آهي 

پالند جي ٹونگن وارو .ت ناس ٿي وڃي ٿي ٿين ٿا ۽ زندگي جي دول

جنهن جو پالند ڦاٹل آهي ،اهو كجھه به گڎ كري نه .هئڻ خراب آهي 

اندرين ۾ ٹونگه ٿيا ته جيون ۾ كا كمائي نٿي كري .ٿو سگھي 

جيكڎهن توهان چاهيو ٿا ته توهان جي جيون ياترا سکه .سگھجي 

راپت كريو ته پوروڪ ٿئي ۽ هن پار ۽ ُهن پار توهان سکه ۽ شانتي پ

 .جي رکو ) دوش (پنهنجين جيون روپي ٻيڑين کي بنا سوراخ 
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هن ۾ نيتر لفظ ٻاهرين سڀني اندرين ال كم آندو ويو آهي 

۽ هردو ۽ من انتهكرڻ ال كم آندل آهي يعني اندر ۽ ٻاهر بي عيب 

هئڻ تي ئي منش جيون ۽ سکه ۽ شانتي پراپت ٿي ) بنا سوراخ (

 . سگھي ٿو ۽ نه ٻي طرح

 

ٻڌي هوندي به جيكڎهن كو ماڻهو ويچار نه ٿو سگھي ته 

نيترن جي هوندي به جيكڎهن .اهو سندس ٻڌي ۽ گويا ٹونگه آهي 

كو ماڻهو ڏسي نه ٿو سگھي ته چئبو ته هن جي اکين ۾ كو سوراخ 

كنن جي هوندي به جي هو ٻڌي نه ٿو سگھي ته ضرور سندس .آهي 

هوندي نه جيكڎهن كو  هردي.آهي ) ٹونگه (كنن ۾ كو نقص 

ويراڳي .كٺور آهي ته چئبو ته سندس هردو سوراخن سبب ڦاٹل آهي 

۽ ودوان هوندي به جيكڎهن ان ۾ ايرکا ، دئيش آهي ته اهو ڏيکاري 

 .ٿو ته سندس جيون ۾ ٹونگه آهن 

 

اكثر ماڻهو چوندا آهن ته ٻڌل ُاپديش جلد وسري وڃي ٿو ۽ 

جنهن .ڻ جو اهڃاڻ آهي ان تي عمل ٿئي كونه ٿو اهو سوراخ ٿي

ياتري ۾ سوراخ هوندا آهن ،ان ۾ موڌل شي ٻاهر نكري ويندي 

اهڑي طرح جنهن جيون ۾سوراخ ٿين ٿا ،ان ۾ ڏٺل ۽ ٻڌل .آهي 

جيون ۾ ٹونگه آهن ،تڎهن ته سکيائون ۽ اپديش ياد .قائم نه ٿو رهي 

 .نه ٿا رهن ۽ ُاهي عمل ۾ اچي نه ٿا سگھن 

 

اهين ٿا ،پر کين اهو پتو كونهي ته انسان ،سکه ۽ شانتي چ

 )بنا ٹونگه(اندرين جي بي عيب .هي سکه سانتي ڇا آهي ۽ كٿي آ

 .هئڻ تي ئي سکه  شانتي ملي ٿو 
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جيون جي سوراخن کي برهسپتي ئي ڀري سگھي ٿو 

ويد جو .ودوان کي ) ويد واڻي واري (برهسپتي چئجي ٿو مهان .

ري سگھي ٿو ودوان اپديش ئي انسان جي سوراخن کي بند ك

بند ٿين ،ان ال ماڻهن کي گيانين جو سنگه كرڻ )عيب (سوراخ .

 .گھرجي ۽ انهن جي سکيائن موجب ساڌنا كرڻ گھرجي 

 

گيانين جي كرپا سان جڎهن انسانن جا جيون ، سوراخ بند 

 )برهسپتي(سنسار جي پتي ڀڳوان ٿي وڃن ٿا ،تڎهن ئي انهن تي 

شل اسان جيون جي .ٿئي ٿي  جي كرپا سان سکه ۽ شانتي جي ورکا

 .کي مٹائي ،سکه ۽ شانتي پراپت كريون ) دوشن (سوراخن 

 

 

 

 

 سدا چئر جو رئشڪ.     36
 

سداچئر جو رئشڪ سوئ ڪرم ڪندڙ ،دٻجڳ ِء نه ييندو :  ارٿ

اهو .انهيھ هرديھ ۾ ٽي پوير ڀئونئئون ڌارڻ ڪيون آه  .آهي 

پرڀو سڀني )سڀ ڪجٻه ڄئڻندڙ (انڀوهه ڪري يو يه سروگيه 

اهو نه ڌارڻ يوگيه وري  ئي .لوڪ  ئي هرهني ڏسي رهيو آهي 

 ) ر  ويد . ( اوڙاهه ۾ ڪيرائي يو 
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 .ستيه پرم تتَو آهي.کي چئبو آهي  رت سداچار ۽ ستيه:  سمجھاڻي

رت يا .كوڙ يا دراچار جو جيكي وهنوار كن ٿا ،اهي دئت آهن 

هن منتر ۾ ساچار .سداچار جو جيكي وهنوار كن ٿا ،ُاهي آريه آهن 

 .جي مهما جو سندرو ورنن كيو ويو آهي )آريه (۽ سداچاري 

 

سداچار ستيه جو رکشك كنهن کان به ڊڄي نه ٿو ،دٻجي نه 

 ،اچار جي راهه ۾ هلندڙ سدائين نڈرسداچار جي رکشا كندڙ ،سد.ٿو 

كوبه ان کي كيترو به دٻائي كيترو .كنهن کان نه ڊڄندڙ ٿئي ٿو 

به هيسائي ،پر ان جي پيشاني ۾ كوبه گنج نٿو به ستائي ،كيترو 

 ،سهيوگه .ي به گلن وانگر سمجھي ٿوهو وڏين وڏين تكليفن ک.پوي 

اللچون ان کي .۽ ڌن جو نه هئڻ ان کي پوئتي نه ٿو هٹائي  ساڌن

۽ كامني ان کي ايمان کان ) سون(كنك .موهي نه ٿيون سگھن 

سداچار جو مکيه .ٿو ايرکا دئيش انکي ڇهي كين .هٹائي نه ٿا سگھن 

سداچاي شيل ۽ سڀيه  ٿئي ٿو پر دٻو نه .لکشڻ آهي نه دٻجڻ ن، ويرتا 

سداچار نهٺو ۽ نمرتا وارو ٿئي ٿو پڻ نڈر ،نرڀيه ۽ همت .ٿو ٿئي 

 .وارو ٿئي ٿو 

 

وقت ،حالت يا مند جي ڇا مجال آهي ،جو سداچاري کي دٻائي 

ري جو مکه َاتياچارين ۽ مصيبتن جي ڇا مجال ،جو سداچا.سگھي 

سداچار جو دم هڻندڙ كن کولي ۽ دل تي هٿ رکي .موڙي سگھن 

يعني سداچاري “ رتسيه گوپا نه دڀايه ” ٻڌن ويد جي هي سُوكتي 

دنيا سداچارين جو مکه ڦيري نه ٿي .ڊڄي نه ٿو ،هٹي نٿو ،مٹجي نٿو 

 .سگھي ،پر سداچاري دنيا جو مکه ڦيري ڇڎين ٿا 
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سداچار .دڙ ٿئي ٿو سدا چار جو رکشك چڱا كرم كن

اهي ٻئي سدائين هك ٻئي سان گڎ رهن ٿا .سكرم جو جوڙو آهي 

سكرم اتي .جتي سداچار هونو آهي ،اتي سكرم ضرور هوندو آهي .

سداچار سان ككرم جو كو .هوندو آهي جتي سداچار هوندو آهي 

ككرم دراچار جو ڀا آهي يا ائين چئجي ته سكرم .سنٻنڌ كونهي 

سداچار مرندو مري .هي ۽ ككرم دراچار جي سداچار جي ڇايا آ

ويندو پر كڎهن به ككرم جو سهارو پكڑي ،پنهنجي رکسا نه 

 .سداچاري سوين سختيون سهندو پر ست كين ڇڎيندو .كندو 

 

ڇاكاڻ ته هن .سداچار جو رکشك نه دٻبو ،نه ككرم كندو 

هردي ۾ ڌارڻ كرڻ .هردي ۾ ٹي پوترتائون ڌارڻ كيون آهن 

آتما جي پوترتا ،چت جي پوترتا ۽ من : رتائون آهن جھڑيون ٹي پوت

انسان ككرم تڎهن ٿو كري ،جڎهن سندس من ،چت ۽ .جي پوترتا 

نرمل من ،چت ۽ آتما وارو ئي سكرم كري .آتما ۾ َاپوترتا رهي ٿي 

ماڻهو نڈر به تڎهن رهي شگي ٿو ،جڎهن هو سكرم كري .سگھندو 

 .بدچال ماڻهو بي ڊپو ٿي نه ٿو سگھي .ٿو 

 

،سكرم ۽ پوترتا انهن ٹنهي جي ميالپ )بي ڊپائي  ( نه دٻجڻ 

سداچار جا ُاهي ٹي آڌار آهن .جو نالو ئي رت يا سداچار آهي 

سداچري ننڈر هوندو ، سكرمي هوندو ۽ .سداچاري ٹي لکشڻ آهن .

جيكڎهن كنهن ۾ .اهو كهڑو نه سڀاويك سلسلو آهي .پوتر هوندو 

 .ه اهو سداچاري ناهي اهي ٹي گڻ ناهن ته سمجھڻ گھرجي ت
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سداچار جو رکشك سمهي ٿو ته اهو سروگيه پرڀو سڀني 

كنه ن به .لوكن کي ،اسٿانن کي يا هر هنڌ کي ڏسي رهيو آهي 

لوڪ يا اسٿان ۾ جڎهن انهي سرگيه  سرو شكتيمان جي شكتي 

کيس ڏسي رهي آهي ته اهو كٿي به كنهن کان به دٻبو كين ،ڊڄندو 

پرڀو ساڻس آهي .تلو الوارث يا َاناٿ ناهي اهو سداچار جو پ.كين 

،پو ُهو نڈر ڇو كين ٿئي ؟پو هنکي كنهن به قسم جو ڊپ يا 

الكو كين ٿو ٿي سگھي ؟سداچار جو پريمي جڎهن جڎهن اهو 

وشواس رکي ٿو ته اهو سروگيه پرماتما سندس من جا سنكلپ ۽ 

جي   وچن سندس مستك جا ويچار به ڄاڻي وٺي ٿو ته پو هو سرگيه

جڎهن هو .اڳيان كنهن ككرم جو ويچار به نه ٿو كري سگھي 

انهي سروگيه ۾ پوري نشٺا رکي ٿو ،تڎهن هنجي هردي ۾ اپوترتا 

 كيئن ٿي رهي سگھي ؟

 

ايشور سڀ كجھه ڄاڻي ٿو ۽ هرهنڌ سمايل آهي ،اها ڀاونا ئي 

سداچار جي پتلي کي وشواس آهي ته سچي ۽ .سداچار جو مول آهي 

اهو ڄاڻي ٿو ته بنا نڈرتا جي سداچار جي .جي ئي ٿئي ٿي  دائمي وجيه

هو ڄاڻي ٿو ته اپوترتا جو ذرڙو به .ورت جو پالن نه ٿو ٿي سگھي 

ان كري هن اهو ورت .سداچار جيشاندار محل کي كيرائي ڇڎيندو 

ورتو آهي ته هو پنهنجي هردي کي ،پنهنجي ،من کي ،پنهنجي چت 

رڻ كيو آهي ته هو پنهنجا هن ورت ڌا.کي سدائين پوتر رکندو 

 .ويچار ،وچن ۽ وهنوار ،سدائين پوتر شڌ رکندو 

 

سداچار جي ساڌڪ اهو ڀلي ڀت ڄاتو آهي ته ورت پتي پرڀو 

ورت ڌارڻ كندڙ کي سداچار جي چاڙهي تي چاڙهي ٿو ۽ ورت کان 
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سداچار جي رکشا سڀ کان .كرندڙ کي گراوٽ جو منهن ڏيکاري ٿو 

جيكو انهي ساڌنا کي پنهنجي جيون جي .ُاتم ۽ كٺن ساڌنا آهي 

اٻالکا بڻائي ٿو ،جيكو انهي ساڌنا ۾ سڦل ٿئي ٿو ،اهو ستيه کي 

پراپت كري ٿو ،ستيه سروپ ۾ اِسٿت رهي ،هو سنسار ۾ ستيه ۽ 

 .شرير تياڳڻ تي پريم گتي پائي ٿو سداچار جي ڄوتي جڳمڳائي ٿو ۽

 

 

 اَشئنتي  ۽  شئنتي.    37
 

اهڙيون اهي پن  اندريون .آهي ڇهون سئيي )  جنجو(م  :   ارٿ

،ج  سئن ئي منهنجي هردي ۾ گٻور اَشئنتي پيدا ييندي آه 

 .ييڳ يي ئي اسئن ِء سئنتي يئي  آهي ،وويڪ ذريعي اُنهنجي پوير

 ) ايرو ويد ( 
 

هن جيون ۾ سڀني َاشانتي کان آجا ۽ سانتي سان :  سمجھاڻي

ر هركو انسان اسانت آهي ۽ اكث.سدائين ڀرپور ٿيڻ چاهين ٿا 

َاشانتي ۽ شانتي جو اهو سلسلو اڄ ئي .شانتي جي کوج ۾ آهي 

پراچين سمي وانگر انسان هاڻي به .بلكه ايامن کان هلندو آيو آهي 

سوال آهي ته َاشانتي ٿئي ڇو ٿي ۽ ان جا .شانتي جي کوج ۾ آهي 

 كهڑا كارڻ آهن ؟

انهي كري .ن عريب ائين سوچي ٿو ته مان كنگال آهيا

هو سرٹوڙ .َاشانت آهيان ۽ ڌنوان ٿيڻ مون کي سانتي ملندي 
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پر ڌن ميڑڻ سان گڎ سندس .كوشش كري ڌن گڎ كرڻ چاهي ٿو 

َاشانتي وڌندي وڃي ٿي پر کيس وشواس آهي ته شاهوكار تيڻ سان 

پر .سندس اندرين جي پياس پوري ٿيندي ۽ هو سانتي پراپت كندو 

تڎهن به هو ڏسي ٿو ته کيس شانتي كانه جڎهن هو ڌنوان بڻجي ٿو ،

ڌنوان جي اِن ميڑيل ڌن جي رکيا ال ننڈ به ڦٹي پوي ٿي ۽ ! ملي 

 .سندس رات آڱرين ڳڻيندي گزري ٿي 

 

پڑهائي ”ماڻهو جڎهن وديار ٿي هو ،تڎهن سوچيندو هو ته 

پڑهڻ “ ختم ٿئي ته نوكري ملي وڃي ته كا مون کي شانتي ملي 

ي پر تڎهن به هن کي سانتي نصيب كانه بعد کيس سٺي نوكري مل

 !ٿي  

 

كو جيون جو ساٿي بڻجي ”ماڻهو اكيلو هو هن سوچيو ته 

پو هك ٻئي جا حال ڀائي ۽ .ٻه ته ٻارنهن .ته مون کي سانتي ملندي 

كجھه وقت بعد .انهي خيال کان هن شادي كئي “مددگار ٿينداسين 

جو منهن ڏسون ته گود ڀرجي ،اوالد ” ٻئي پتي پتني سوچڻ لڳا ته 

هن ڏٺو ته سنتان جي صورت ۾ .پي ٿيو انجي اڀتڑ “ .سانتي ملندي 

َاشانتي ئي جي اچي !هك مان َانيك ٿي به کيس سانتي كانه ملي 

 ! نرگھٹ کان پكڑيو 

 

راڄ ملي وڃي ته ” غالم مالك جا ناگرڪ سوچيندا آهن ته 

زادي ملي سو راج آيو آ“.گھر گھر سانتي جو راڄ قائم ٿي ويندو 

مگر ٻيا مسئال اٿي کڑا ٿين ٿا،جي ماڻهن جي شانتي چٹ كري 

 .هر هك آدمي َاشانتي جي پكاركري ٿو .ڇڎين ٿا 
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اڀاويك سوال اٿي ٿو ته شانتي كٿي آهي ؟ان ڄاڻڻ کان اڳ 

اهو سمجھڻ گھرجي ته شانتي آهي ڇا ؟ان کان به اول اهو ڄاڻڻ 

 گھرجي ته َاشانتي ڇا آهي ؟

 

لتا ۽ بي آرامي جي هئڻ جو نالو ئي َاسانتي چنتا ۽ ويا ك

چتا ته ماڻهو کي مئي .چنتا ۽ وياكلتا سدائين گڎ رهن ٿا .آهي 

جالئي ٿي مگر چنتا ته جيئري ئي جالئيندي رهي ٿي ۽ وياكلتا 

چنتا دماغ سان .کيس پاڻي بنا هئڻ تي مڇي وانگر تڑپائر ٿي 

ا دماغ جو ميزان ٹوڙي چنت.واسطو رکي ٿي ۽ وياكلتا هردي سان 

چنتا سمان .ٿي ۽ ويا كلتا هردي جي سمتا کي ناس كري ڇڎي ٿي 

ماڻهو جي چنتن ، شكتي چٹ ٿي وڃي ٿي ۽ وياكلتا هردي جي 

نه رڳپو ايترو پر چنتا ۽ وياكلتا سان .ڀاونائن کي ناس كري ٿي 

 .ي ڏين ٿاماڻهو جي ننڈ ،کاڌو ،آرام ۽ ضابطو چارئي سندس ساٿ ڇڎ

ننڈ ڦٹڻ سان هاضمي جي طاقت حٹجي وڃي .ان ننڈ ڦٹي ٿي چنتا س

بکه گھٹ ٿيڻ سان .هاضمص گھٹجڻ سان بک گھٹ لڳي ٿي .ٿي 

اهڑي حالت ۾ شانتي سپني ۾ به پراپت ٿي .آرام موكالئي وڃي ٿو 

 .نه ٿي سگھي 

 

مستك ۾ كنهن به .بي فكري پرسنتا جو نالو آهي شانتي 

هو جي دل بهار بهرا ٿي وڃي قسم جي چنتا نه ٿي ٿئي ته ازخود ماڻ

 .ٿي 

 

چنتا ۽ وياكلتا جي ُاتپتي ٿئي ٿي اِندر جو اجھل ٿيڻ ۽ آيوگيه     

اندرين جو سنجم کان نكرڻ ۽ َايوگيه وهنوار كرڻ جو .وهنوار سان 



184 

 

دماغ ۽ دل جي سنجوڳه کي .كارڻ آهي بگڑيل دماغ ۽ بگڑيل هردو 

 .ئي من چئجي ٿو 

 

 ،مطلب آهي اکيون ،كن ، نك درين جوهن منتر ۾ پنجين ان

 ن اندرين جون وشيون آهن روپ،انهي پنجين گيا.ڄڀ ۽ چمڑي 

_ پنج كرم اندريون آهن ).ڇها ( ۽ سپرس )بُو (رس ،گنڌ ، ،شبد

من انهي ٻن قسمن جي .ڄڀ ،هٿ ،پير ۽ مل موتر  جون اندريون 

ن ان كري ئي چيل آهي ته اندريو.پنجن اندرين کي پريرڻا كري ٿو 

پورو .اهو كجھه سچ آهي ،پر پورو سچ ناهي .من پٺيان ڊوڙن ٿيون 

ستيه ته اهو آهي ته اندريون من پٺيان ڊوڙن ٿيون ته من به اندرين جي 

اكثر ڏٺو ويو آهي ته ماڻهو جو من نه ٿو چاهي ته هو .پٺيان ڊوڙي ٿو 

 ،ٿيون پر جڎهن اندريون شراب پيئڻ ال اتاوليون ٿين.شراب پئي 

جبور ٿي من به انهن جي پٺڀرائي كري ٿو ۽ ماڻهو شراب تڎهن م

گھڻي سنتان وارو جوڙو اكثر برهمچريه پالنا جو سنكلپ .پئي ٿو 

كري ٿو پر وقت اچڻ تي اندرين جي ڇها سان جوڙو كام كريڑا ڻ 

 .لڳي وڃي ٿو ۽ من اسها ٿي ،اندرين جي پورائي كري ٿو 

 

ڻا كندڙ آهي پر اهو سچ آهي ته من گيان اندرين کي پرير

فقط من جي ساڌنا سان .اهي اندريون به من کي پريرڻا كن ٿيون 

كم نه هلندو  پر گيان ۽ كرم اندرين کي سانت سيتل پوتر ، 

ضابطي هيٺ رکڻو پوندو آهي نه ته اندرين  من کي ڀنڀالئينديون 

هردي مستك دل ۽ دماغ جي ساڌنا سان من جو سٺو ۽ .رهنديون 

 .ٿو  صحيح نرماڻ ٿي سگھي
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انسان جو پنهنجو جيون ئي سانتي جو ڌام آهي ،جيكڎهن 

سندس من شانت آهي  ۽ اندرين جو وهنوار وكار  رهت آهي ته ان 

جيكڎهن جيون ۾ ئي ان جو من سانت .۾ شانتي نواس كري ٿي 

آهي پر سندس اندرين جو وهنوار وكار وارو آهي ته ان ۾ سانتي 

 .اچي ديرو ڄمائي ٿي 

 

سنسار جي اصليت جو پورو گيان كرايو پنهنجي من کي 

پو ڏسو ته توهان جي چنتا ۽ وياكلتا توهانجي دل ۽ دماغ مان .

هميشه ال پري كري اڏامي وينديون ۽ توهان شانتي جي سلطنت جا 

وويك پيدا ٿيڻ .توهان جو وويك جاڳي اٿندو .سوامي بڻجي پوندا 

 ،اكاميابياميابي نتي سکه دکه ،نفي نقصان ،فتح شكست ،ك

خوشي غم جا َاڏا ُابتا جوڙا غائب ٿي ويندا ته پو شانتي توهان جا 

 .   شرن چمندي 

        

   

 

                                                                        

 پئڻ ئي ڀئڳوان چڻئء.     38
 

ريرڻئ ڏي يون اداسئئيھ ۾ ڦئيل آهي  ،پ! ايشوريه وان :    ارٿ

اڇئئ  ئي يگيه ميه .ايشوري  جي رئشئ ڪر .سوم جي رئشئ ڪر .

 ) يجرويد . (چڻئء 
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پوري طرح نه ته گھڻي ) كم نصيبي (پنهنجي درڀاڳه :  سمجھاڻي

جڎهن منجھس اداسينتا گھر .حد تائين اِنسان خود ئي جوابدار ٿئي ٿو 

ڏينهن  كري وڃي ٿي ،هو بي ُاتساهه ٿي پوي ٿو ،تڎهن هو ڏينهن

 .ذليل اوسٿا کي پراپت ٿيندو وڃي ٿو 

 

 ،ارٿجڎهن ماڻهو اداسينتا ۽ ُاتساهه هيڻتا کي ڇڎي ،پرش

 ُاتساهه ڌارڻ كري ُانتي طرف وڌي ٿو ،تڎهن هو هر روز هر گھڑي

تي ترقي کي پراپت كري ٿو ۽ اهڑي طرح هو پنهنجو ڀاڳه بڻائڻ 

تا ۽ مانگر مڇ جي ُاپ يام جو استعمال هن منتر ۾ اداسين.لڳي ٿو 

تنهنجي كم نصيبي جو كارڻ اهو آهي ،جو تون .معني ۾ ٿيو آهي 

تنهنجي روكيل .اداسينتا جي روپي مانگر مڇ ذريعي جكڑيل آهين 

اداسين ۽ جكڑيل هئڻ .ُانتي ۽ كريل حالت جو اهو ئي كارڻ آهي 

ٻي طرح پنهنجي جنم ۽ .كري ئي تون دين ۽ كنگال بڻيو آهين 

ته تون ڌنوان ،ائشوريه وان ،سندر،ڌن ڌانيه جو مالك سروپ سان 

ڌنوان هوندي به تون لوڌن يا كنگال اِن كري آهين ،جو تون .آهين 

 .جو شكار ٿي رهيو آهين )كم نصيبي ( اداسينتا سبب درڀاڳه 

 

هن منتر ۾ وڌيه چيل آهي ته كريل اوسٿا کان ڇوٹكارو 

تهه جو هتي مطلب ان.پائي مٿي ٿئي ۽ پنهنجي سوم جي رکشا كر 

 .،هرديه ڀاونا ،منو ٻل يا آتم ٻل آهي انتهكرڻ ،اندر جي پريرڻا ،ٻڌي

تنهنجي جيون ۾ َاننت ۽ .تون ائشوريه وان آهين ! هي انسان 

تنهنجو هي جيون سوم آهي ،رس ۽ آنند .اكيچار ائشوريه ڀريل آهن 

 .ٻل ڌاري ،پنهنجي سوم جي رکشا كر سان ڀريل دل لڳائي ،ُاتم

 ،پنهنجي جيون ڌن جي رکشا كر.ا كر ڌن جي رکش_ ي جيون پنهنج
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تنهنجي هن مڌو شاال ۾ .جيون ۾ سمايل ائشورن جي رکشا كر 

انهن .ان جي رکشا ،ان جو استعمال كر . بيشمار دويه مڌو ڀريل آهن 

سان وشواس رکه ته پنهنجو ڀاڳيه وڌاتا آهين ،پنهنجي ڀاڳه قسمت جو 

جيكڎهن تون ڀاڳوان ٿيڻ چاهين . نرماڻ تون پاڻ كري سگھين ٿو

 ٿو ته پنهنجي اڇائن َاڀالسائن کي يگيه ميه بڻا. جيكڎهن تون ترقي

 .تون پنهنجي ويچارن ڇي سٺو بڻا جي چوٹي تي چڑهڻ ڇاهين ٿو ته

ياد رکه ته يوگيه ميه اڀالشائون تون کي چوٹي تي .انتظام رکه 

 .ار ُانتي تي پهچائيندا وشواس رکه ته تو کي سٺا ويچ.رسائينديون 

 

 

 مهئن سوء ڀئڳيه.        39
 

مهئن سوڀئڳيه ! ڏيندڙ )ڌن دولت (ائشوريه !واج  : ارٿ

 .ام اسٿئن ئئن اوچو چڙهه ،اڳتي وڌِء ه  آر)خوشنصيبيھ (

 .اسئن ه  پريويھ جي گود ۾ اگني ئوٽيندي ،سمتيھ ۾ رهون 

 ) يجر ويد (  
 

 ،کي) لڑائي (ي ،شكتي ۽ سنگرام جوتواج چئجي ٿو :  سمجھاڻي

  .هك ٻئي جي پورائي كندڙ آهن ارٿهك ئي لفظ جا اهي ٹي 

 

_ دنيوي سنگرام هجي يا اڌياتمك ،كنهن به لڑائي ۾ سوڀ 

جوتي ۽ شكتي ٻنهي جي ضرورت آهي سڦلتا پراپت كرڻ ال. 
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 .هج ته به سوڀ حاصل ٿي نه ٿي سگھيجوتي هجي ۽ شكتي نه 

رائي رهيو آهي ته جيون سنگرام ۾ جئه پراپت واجن پكارڻ ٻوڌ ك

 .كرڻ ال جوتي ۽ شكتي سان ڀرپور ٿيڻو پوندو 

 

جوتي ۽ شكتي جي سهاري جدوجھد ۾ سڦلتا پراپت كندڙ 

 .ي انسان ذات کي ڌن دولت بخشين ٿاواجي ئي ائشوريه گڎ كر

مهان سوڀاڳيه ال هن آرام اسٿان کان اوچو !ائشوريه ڏيندڙ !واجن ”

سوڀاڳيه انيك آهن ۽ هن سوڀاڳيه جو کيترو اننت “.۽ اڳتي وڌ  چڑهه

منزل جيستائين طئه نه ٿي چكي آهي ،تيستائين ان کان .۽ اپار آهي 

 .مٿي چڑهڻو آهي ۽ اڳتي وڌڻو آهي 

 

چڑهڻ ۽ وڌڻ واري کي رڳو سوڀاڳيه جي چاڙهي تي اوچي 

هي بلكه سڀني کي ساڻ وٺي اوچو چڑهڻو ۽ اڳتي وڌڻو آ ،اكيلو نه

خود اوچو چڑهندي ۽ اڳتي وڌندي ان کي ٻين کي اوچو چاڙهڻو ۽ .

انهي ال منتر جي ٻئي حصي ۾ چيو ويو آهي ته .اڳتي وڌائڻو آهي 

توسان گڎ اسان هن پرٿوي جي گود ۾ اگني کوٹيندي ،سمتي ۾ 

 ،پرٿوي جي گرمي سان گرم رهندياسان سڀئي گڎجي هن .رهون 

هي پرٿوي . سان ائشوريه كٺو كريون ان جي کاڻين مان سمتي

رتنن جي کاڻ آهي ،انهي تي ائشوريه كٺي كرڻ جي اگني جلدي 

 ،ي بڻجياسان سوڀاڳيه پراپت كريون ۽ ائشورين جا سوام.رهندي 

 .سمتي سان ڀرپور رهون 
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 واڌاري جو مئرگه.      40
 

)  ستيه( چيشڪ منش ڌن هر طرح چئهي ،نمريئ پوروڪ ِرت :   ارٿ

) ٺيڪ ٺيڪ (  ئرٿجي مئرگه سئن عمل ڪري پنهنجي ڪرم سئن يٿ

 ) ر  ويد . ( سريشٺ ٻل م  دوارا گرهڳ ڪري .ٻولي 
 

ويد .ڌن كمائڻ برو كونهي ،جي ويد جي پٹاندڙ آهي :  سمجھاڻي

كٿي به ڌن جي نندا نه كئي آهي ۽ نه كي ڌن كمائڻ کان منع 

 .چوي ٿو  ويد ته ائشوريه جو سوامي ٿيڻ ال.كئي آهي 

 

فقط روپيا ۽ پيسا ئي .منش کي ڌن جي كامنا كرڻ گھرجي 

خود جيون .گايون گھوڙا ،ڀُومي،َان گھر وغيره به ڌن آهن .ڌن نه آهي 

ماڻهو کي .به ته ڌن ئي آهي ۽ ان جو گزر بنا ڌن جي ناممكن آهي 

گھرجي ته ڌن كمائي ،خوب ڌن كمائي ،جنهنجو ائشوريه گڎ كري 

ٻيون سڀئي پرتيون ۽ .جو ئي فرق آهي (  )۾ رت انسان ۽ حيوان .

آهن  جن  ارٿ 50ويدڪ ساهتيه ۾ رت جا .ڀوڳه ٻنهي ۾ سمان آهن 

،سداچار ) شڀ كرم (ستيه ،گيان ،يگيه _ آهن   ارٿمان تمام مشهور 

 .،نيا ،ڌرم ،پركاش ،وويك 

 

اِنسان ئي رت کي .رت انسانيت آهي ۽ انرت حيوانيت 

ساڌنا كري سگھي ٿو ۽ رت چاري  سمجھي سگھي ٿو ،ان جي
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 ،جنهن ماڻهو ۾ رت ناهي.سگھي ٿو بڻجي )ستيوادي ،سداچاري (

 .اهو انسان روپ ۾ پسُون آهي 

 

جڎهن پرڀو پاڻ ڌنوان .پرڀو به ته ايش ،ڌنوان ۽ ڀڳوان آهي 

پرڀو جو سمورو ڌن .آهي ته سندس پرجا به ته ڌنوان ٿيڻ گھرجي 

كري ويد سڀني ڌن پتي ٿيڻ ال چيو اهي  انهي.پرجا ال ئي ته آهي 

منش ڌن كمائي ،پر ڌرم .انسان کي گھرجي ته خوب ڌن كمائي .

پٹاندڙ ۽ ڌرم جي مارگه تي هلندي ،كمايل ڌن ذريعي نمرتا سان ڌرم 

ڌرم سان ڌن كٺو كري ۽ اهو ڌرم كارين ۾ ئي .جي شيوا كري 

۽ وويك رت ستيه ،گيان ،يگيه ،سداچاري ،ڌرم ،پركاش .خرچ كري 

استيه،اگيان ،ككرم (انرت .جي رستي تي هلي ،ائشوريه گڎ كري 

جي رستي تي نه هلي ،رت ال )،پرشٹا چار ،انيا ،انڌكار ۽ وويك 

 .ئي انجو استعمال كري 

 

ماڻهو نمرتا سان ،ڌرم سان ڌن كمائي ۽ سلڇڻائي ڌرم 

ڌن پوپت كري ماڻهو نهٺو .پُوروڪ سڀني جي شيوا ۾ ڌن كمائي 

 .ڻو رهي ۽ اڀمان نه كري نما

 

 .الئين ٿا ته ڌن براين جو مول آهيكي ماڻهو اهي خيال ڦه

ڌن .ڀل كٿي آهي ،اهو ڏسڻ گھرجي .پر اها ڀاونا ويد جي خالف آهي 

ڌن جيون ال آهي ،نه .آهي ۽ جيون ساڌيه آهي ) ذريعو (هك ساڌن 

 لکش ٺيك آهي ،نكته نظر صحيح آهي ته هو وستوُ .ڀوڳن ڀوڳڻ ال 

 .وردان ثابت ٿئي ٿي نه ته سراپ 
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 کي ئي اپديش ڌيڻ )ستيوادي سداچاري وغيرهه (رتا چاري

ٻين کي سداچاري بڻائڻ ال ئي اپديش كيو ويندو .جو اڌيكار آهي 

جيكو پاڻ سداچاري ناهي ،ان کي سداچاري جي اوديش ڏيڻ جو .آهي 

ڀا كهڑو اڌكار آهي ؟ جيكو سداچاري ناهي ،ان جي واڻي ۾ پر

 ۽ كٿني تي كهڑو ٿيندو ؟كرڻي)۾ ميل هئڻ ضروري ) چوڻي

جي واڻي سان كرم جي واڻي )چم(ماڻهو کي گھرجي ته چرم .آهي 

 .سان به ٻولي 

 

 .كرم جي واڻي وڌيك اثرائتي ٿئي ٿيچرم جي واڻي کان 

 .اس ،انيتي  کي وڌائيندڙ ٿئي ٿيكرم رهت واڻي اشرڌا، اوشو

 .ي شرڌا،وشواس ،سداچار ۽ نيتي وارو كري ٿي سكرم واري واڻ

 

اپديش .ڏاڍو مشكل كاريه آهي ) ستيه ُاپديش (رت اپديش 

سداچاري .كندڙ کي پهريائين رتاچاري ۽ سداچاري بڻجڻ گھرجي 

منش .سڀني جو كلياڻ چاهي ٿو ،برائي جي بدلي ۾ ڀالئي كري ٿو 

ئي  و ٻل وڌائي پر سريشٹ ٻلمن سان ،سچي من سان پنهنج

ٻل وڌائڻ کپي ۽ ضرور وڌائڻ کپي ،مگر سريشٺ ساڌنن سان .وڌائي

ٻل وڌائڻ کپي ۽ شڀ ۽ سريشٺ ۾ ئي ٻل جو استعمال كرڻ جڳائي 

منش ستيه ڀاو انتي كري ،هر طرح انري كري پنهنجي ۽ ٻين جي .

 .انتي كري ۽ اوچائي ال ئي انتي كري 
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 چي ڊپئئي.       41
 

 .پ نه يئي ،دشم  ئئن چه ڊپ نه يئين ڊمون ئي متر ئئ:     ارٿ

ئئن ڊپ نه يئي ۽ ) ڄئيل (جيڪو معلوم يي ويو آهي ،ان ئئن 

سڀني .جيڪي اڳتي آهي ،اچڳ وارو آهي ،ان ئئن چه ڊپ نه يئي 

 )ايرو ويد .( طرف  جئ رهندڙ پرڻي منهنجئ متر يي  
 

 .ٿيڻ جي سکيا ڏنل آهي) پي بي ڊ(هن ويد منتر ۾ َاڀيه :   سمجھاڻي

 .ڀُو ماڻهو کي كمزور كري ڇڎي ٿو.ڊپ ماڻهو جو وڏو ويري آهي 

ڊپ ٿئي ڇو ٿو ؟ان جو كارڻ .ڊڄڻو ماڻهو پنهنجي پاڇي ڀر ڊڄندو 

 .آهي ،اگيان ،ڀرم ۽ سچائي کان وري رھڻ 

 

 .ندو ،جنهن کي ترڻ نه ايندو هوندونهر ۾ گھرڻ کان اهو ڊڄ

جي پوري ڄاڻ حاصل امتحان ڏيڻ کان اهو ڊڄندو،جنهن انهي وشيه 

 .۾ اگيان سندس ڊپ جو كارڻ ٿئي ٿو انهي حالت.نه كئي هوندي 

جيئن ته كيترا .وقتي ڀرم سبب ماڻهو کي ڊپ ويڑهي ويندو آهي 

ڇاكاڻ ته .ماڻهو اوندهه ۾ يا رات جو مساڻ ۾ وڃڻ کان كنبندا آهن 

سچائي جو نه هئڻ تي .منجھن جنن ڀوتن هئڻ جو ڀرم هوندو آهي 

سنسار ۾ ڏٺو ويو آهي ته سچو ماڻهو بي .وڏو كارڻ آهي ڊپ جو 

كوڙو ماڻهو ئي هر ويل كنبندو رهي ٿو ،ڇاكاڻ ته .ڊپو ٿئي ٿو 

سچي کي ڊپ نه .کيس ڊپ رهندو آهي ته متان منهنجو پول کلي پوي 

 “ .سچ ته بيٺو نچ ” چوڻي به آهي ته .ٿو رهي 
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ته جيكڎهن اسين چاهيون ٿا ته هر حالت ۾ بي ڊپا رهو ن 

َاگيان ۽ ڀرم کي اندرين .جڳائي ته كوڙ كپت کان كنارو كريون 

 .مان تڑي كڍون 

 

كنهن کان ڊپ نه ٿئي ته ان ال ضروري آهي ته ماڻهو ۾ 

ڊپ كرڻ معني ناستك ٿيڻ آهي ،ايشور مان .ايشور وشواس هجي 

اسان کي من جي كمزوري ڇڎي ،اڀئه رهڻ جو .وشواس وڃائڻو آهي 

يه نشچو كرڻ جڳائي ته مان كنهن به ڊپ در.ورت وٺڻ گھرجي 

انسان ڊپ نه تياڳيندو ته هو سنسار ۾ كري .سجي آڌين نه رهندس 

 .سچ جي مارگه ۾ هو هلي كين سگھندوكجھه كين سگھندو ،

نه متر .ماڻهو ائين ،هلي جيئن کيس كنهن به ماڻهو کان ڊپ نه ٿئي 

نه مترن جي  سچي راهه ۾ هلندي کيس.کان ڀُو ٿئي ۽ نه دشمن کان 

 .ناراضگي جو ڊپ ٿئي ۽ نه دشمن کان دکه ملڻ جو 

 

كمزور من ئي كيترن واقعن کي برو سمجهي ،ڀو ۾ اچي 

منهنجو هي كرم سڦلو “ ”اڳتي نه ڄاڻا ڇا ٿيندو ”.دکي ٿئي ٿو 

اهڑيب قسم جو “   متان هن جو نتيجو برو نكري “ ”ٿيندو ريا نه 

اسانکي رات هجي يا ڏينهن ،هر .و ڊپ ماڻهو ال آتم گھاتي ٿئي ٿ

حالت ۾ َاڀيه رهڻ گھرجي ،هر حالت ۾ ،هر طرف مون کي ڊپ ڏيڻ 

كلياڻ ئي كلياڻ .هر هنڌ مترتا ئي مترتا هجي .جو باعث نه بڻجي 

 .هجي 

 

اِها ڳالهه ڀالئڻ نه گھرجي ته انسان پاڻ ئي پنهنجو دشمن آهي 

اهڑي .ڀل آهي  ٻئي کي ڏوهه ڏيڻ.پنهنجي اوڻائي ئي آڏو اچي ٿي .
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طرح سنسار ۾ سوچي سمجھي هلبو ته كنهن کان ڀُو نه ٿيندو ۽ 

 .سڀئي متي ٿي سکه ڏيڻ وارا ئي ٿيندا 

 

 

 دويش روپي دريئهه ئئن پئر پئو.        42
 

جيئ  ٻيڙي هِئيندڙ ! هي سڀني طرف مکه وارا پرمئيمئ :   ارٿ

ئئئيندو مِح ٻيڙيھ ذريعي يئيري  ئي سکه سئن نديھ جي پئر په

آهي ،ييئ  ئي يوهئن اسئن ئي دويش روپي وڏي دريئهه ئئن پئر 

يوهئن جي ڪرپئ سئن اسئن جو پئپ اسئن ئئن ! هي پرڀُو .پهئئيو 

 ) ايرو ويد ۽ ر  ويد . ( دور يي نئس يي وڃي 
 

هن ويد منتر ۾ دويش سندي درياهه کان پار ٿيڻ ۽ پاپن :   سمجھاڻي

پرماتما کي سڀني طرف مکه .کان بچڻ جو اپديش كيو ويو آهي 

وارو چيو ويو آهي ،يعني ڀوڳان جي نظر هر طرف کان اسان تي پوي 

هو سڀني پراڻين جي شڀ َاشڀ كرمن کي ڄاڻي ٿو ۽ هو کين .ٿي 

 .چتائي ٿو ته برن كرمن کان كنارو كريو 

 

جيكو انسان سچي دل سان اِهو َانڀُو كري ٿو ته سڀ هنڌ 

ن کي ڄاڻي ٿو ۽ کائنس لكائي مان سمايل پرڀو منهنجن سڀني كم

كوبه پاپ كرم  كري نه ٿو سگھان ،اهو سڀني خراب كمن كرڻ 

 . کان بچي وڃي ٿو 
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سنسار ۾ انيك اهڑا موقعا اچن ٿا ،جڎهن اِهو نرنئه كرڻ 

ان .مشكل ٿي پوي ٿو ته ڇا كرڻ گھرجي ۽ ڇا نه كرڻ گھرجي 

پديش وقت سڀني جو َانتر يامي ڀڳوان هر هك جي هردي اندر اُ 

كري ٿو ته توکي هي كم كرڻ گھرجي ۽ هي نه كرڻ گھرجي 

جيكو اِنسان پرڀو جي انهي اندرين آواز تي ڌيان ڏيئي ،ان موجب .

پاپن کان بچڻ .اچرڻ كري ٿو ،اهو پاپن کان سدائين بچيو رهي ٿو 

ال هن منتر ۾ سڀني طرف مکه واري پرڀو کي ئي پراٿنا كئي 

 .ويئي آهي 

 

ي خود هك پاپ آهي ،ُاتي ُاهو َانيك مهاپاپن جو دويش جت

دويش جي َاڌين ٿي اِنسان هن سنسار انيك نه .مُول كارڻ به آهي 

انهي كري منتر ۾ خاص طرح .كرڻ جھڑا كم كري وهي ٿو 

دويش روپي وڏي درياهه کان پار پرڻ ال پرڀو کي پراٿنا كئي ويئي 

 .آهي 

 

 

 موءت ئي يڏيو.        43
 

جڏه  يوهئن موت جي پير ئي يڏيندا هلندا ! هي منشو  : ارٿ

،يڏه  يوهئن ڊگٻيھ وڏيھ عمر ئي ڌارڻ ڪندڙ ۽ پرجئ ۽ ڌن 

ان ِء ٻئهران شي ،اندر ۾ پوير ۽ يگيه جيون . ئئن يرپت ييندا 

 ) ر  ويد . ( وارا ييو 
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 .پراڻي تي موت پير رکي ڇڎيو آهيسنسار ۾ هر هك :  سمجھاڻي

جي اِڇا ٿئي ٿي ،ان ڏينهن هَو اهو پير دٻائي پراڻي  جنهن ڏينهن ان

توهان ۾ ! پر هي منشيو .کي كچلي ٿو ڇڎي ،ختم كري ٿو  ڇڎي 

اها شكتي آهي ،جنهن سان توهان موت جي انهي پير کي ٿڎي َامر 

 .بڻجي سگھو ٿا 

 

هن دنيا ۾ توهان مئلن وانگر نه رهي ،نه سڑي ،َامر پترن 

ائين بڻجڻ .لو ،شڌ ،پوتر ۽ يگيه كندڙ ٿيو وانگر مضبُوطي سان ه

سان توهان ۾ اها آتم شكتي جاڳندي ،جو موت جي انهي پير کي 

 .ٿڎي ڦٹو كري سگھندا 

 

ٺيك کاڌو ،كسرت ،تپسيا وغيره ذريعي شرير کي شڌ رکو 

پو هن .۽ اندر کي پوترتا ،سرلتا وغيره َانتهكرڻ سان پوتر رکو 

ائين كندا ته توهان .كندا هلو  كرم ئي_ شرير ۽ من سان يگيه 

اهو سچ آهي ته يگيه كرمن سان موت مري .ضرور امر ٿي ويندا 

 .تڎهن ماڻهو جي عمر سوسالن تائين هلندڙ ٿي وڃي ٿي .وڃي ٿو 

 

اسان مئل انسان تي ايڎي عمر ڌارڻ نه ٿا كريون ،مگر عمر 

جڎهن آتما شرير کي .جي بوجي کي جيئن تيئن ڍوئي رهيا آهيون 

رڻ كندي رهي ٿي ،تڎهن آتما شرير کي پُورن سوسالن تائين َاکنڈ ڌا

هُو هن جيون جي پوجا کي پيدا كرڻ دوارا .هلڻ جي آگيا ڏئي ٿي 

،ڌن وڌائڻ دوارا ،پنهنجي وكاس جي اِڇا کي ترپت كري ،يگيه کي 

آتم شكتي جي پركاش كرڻ ال ئي آتما شرير کي .پُورن كري ٿو 

ي شرير ڌارڻ كري هت جڳت ۾ كجھه انهي كر.ڌارڻ كري ٿي 
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کي وڌائڻ ) ڌن (كمائتي وستو پيدا كرڻ ۽ جڳت جي سچي َائشويه 

 .ضروري آهي 

 

سنسار ۾ آيل سڀئي مهان آتمائون هن سنسار ۾ جڳت جڳ 

ڀلو كندڙ كا َوستُو پيدا كري ۽ جڳت كنهن اعلٰي َائشَوريه کي 

شڌ .ڎيو ُاٿو ،موت وارو جيون ڇ! هي اِنسانو .وڌائي وڃن ٿيون 

،پوتر ۽ يگيه كندڙ ٿيو ۽ موت جي پير کي پري هٹائي ،پنهنجو امر 

 .ٿيڻ ثابت كريو 

 

 

 ڪيئ  هلون  ؟.     44
 

نه ڪي يه اسئن هنسئ ڪيرون ! و هي دويه گڻ  وارا مهئيمئئ:    ارٿ

نه منصوچئ ڪريون يئ ۽ نه وري ڦو  وجٻون يئ ،چلڪه منتر جي  ،يئ

ڪڪک  وانگر يڇ سئيي  .موجا هلت ڪريون يئ)ٻيڻ (شروڻ 

 )ر  ويد .(ور سئن ڪئريه ڪريون يئ سئن چه هڪ يي ،هڪ مت يي ،ز
 

رواجي جيون ۾ .ويد هنسا ۽ منصوبن جي خالف آهي :   سمجھاڻي

حقيقت ۾ هنسا َاكثر براين جو كارڻ آهي .ويد کي هنسا پسند ناهي 

انهي كري ئي رشين يم جي انگن ۾ َاهنسا کي پهريون اِسٿان ڏنو .

) چوري نه كرڻ (يوگين جو سدانت آهي ته ستيه ،َاستيه .آهي 
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َاهنسا کي ئي روشن ۽ پوتر  ) سنگرم نه كرڻ(،برهمچريه ۽ َاپريگرهه 

 .كرڻ ال آهن 

هن کي پنهنجي جيون ياترا هالئڻ .منش سماجك پراڻي آهي 

سماج رچنا ان ال كئي ويئي ،جيئن .ال سماج بڻائي رهڻو پوي ٿو 

 .انسان جا سڀا نراال نراال آهن.ومکي وكاس ٿي سگھي انسان جو چ

كي خراب سڀا جا ماڻهو پنهنجي ڏنگائي سبب سماج ۾ گڑبڑ پيدا 

ان كري سماج جي شكتي .كن ٿا ،انهي كري ڦوٽ پيدا ٿئي ٿي 

 .گھٹجي وڃي ٿي 

 

هن منتر ۾ ڦوٽ وجھندڙن کان آگاهه كندي چيو ويو آهي ته 

جب هلون ٿا يعني جيئن منتر ۾ ،ويد ۾ اسان منتر جي شروڻ مو

ڀڳوان ماڻهو .چيل آهي ،تيئن ساري اِنسان ذات کي هلڻ گھرجي 

ويد ۾ منتر کي گرو به چيو .جي ڀلي ال ويد واڻي بخش كئي آهي 

يعني جتي كرتويه ۽ َاكرتويه جي ڄاڻ نه ٿئي ،ُاتي منتر .ويو آهي 

ئي ٿو يعني بنا ويچار به ٿ ارٿمنتر جو هك .جو شرڻ وٺڻ گھرجي 

 .ويچاري كو به كم نه كرڻ کپي 

 

هن منتر جي آخر ۾ چيو ويو آهي ته كکن سمان تڇ ساٿين 

سان هك ٿي زور سان كاريه كريون ٿا يعني كنهن کان به نفرت نه 

 ارٿتڇ ۾ تڇ پڌ.كنهن کي به گھٹ نه ڄاڻڻ گھرجي .كرڻ گھرجي 

مطلب ته هن .ا سياڻا ان کان به كم وٺن ٿ.کي به پنهنجي اهميت آهي 

 .منتر جي سکيا موجب سماج ۾ اُوچ نيچ جا سندا نه هئڻ کپن 
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 يي_ جيَون  .     45
 

شرير ڌاري ڏينه  ئي سوئ ڏينه  ڪرڻ ِء پيدا يئي يو :    ارٿ

اهو جيون سنگرام ِء اُپديش پراپتيھ ِء هر طرح وڌي يو .

چرهمڳ ڌيئني لوڪ ٻييھ سئن ڪرم  ئي پوير ڪ  يئ ۽ ٻييمئن .

 )   ر  ويد .( دويه ڪئمنئ ،سئن واڻيھ جو اُچئرڻ ڪري يو 
   

 .کي سٺا ڏينهن بڻائڻ ال ٿئي ٿو ماڻهو جو جنم ڏينهن:   سمجھاڻي

 .ن جي آراڌنا كرڻ جا ساڌن كين هئاپسون وغيره چوڻين ۾ ڀڳوا

ڏينهن کي سٺا ڏينهن نه .انهي كري جنم سڦلو كري نه سگھيو 

هاڻي به جي كوشش نه كري ته .ي ائين ئي هليا ويا ُاه.بڻائي سگھيو 

 كڎهن كندو ؟ 

 

انهن .آهي ) لڑائي (سنگرام .هي جيون معمولي كين آهي 

 ،بنا يڌ جي سٺي زندگي نه ٿيندي.و ۾ گھڻن کي گڎجي لڑڻو پوي ٿ

َاڳتي “   Move or die”   سچ چيل آهي ته .ڏينهن سٺا ڏينهن نه ٿيندا 

وٺڻ ٿا چاهين ،ُاهي ي آلسي بڻجي سکه جيك.وڌندا يا مري وڃو 

  .دوکي ۾ آهين

ويد ۾ ئي ٻئي هنڌ چيو ويو آهي ته محنت بنا به دئوي  رگ

يعني محنت نه “ نئو شرمو نه وشرام ”.شكتيون به متر نه ٿيون ٿين 

 .جيكي جدوجھد كندا ،ُاهي ئي سکه ماڻيندا .ته آرام نه 
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نه ٿو  ارٿشرڳو پيدا ٿيڻ سان كجھه نه ٿو ٿئي ،جيسين پر

کان سوا جيون ئي نه ٿو هلي سگھي ،سٺا  ارٿپرس.كيو وڃي 

ڏٺو .محنت ۾ جيون آهي ،ُانتي آهي .ڏينهن بڻجڻ ته وڏي ڳالهه آهي 

ويو آهي ته جيكو ٻار هڻ پٹ نه ٿو كري ،ان جي واڌ روكجي وڃي 

وڌڻ .تندرست ٻار ته سمحئي پئي به هٿ پير هالئيندو رهندو آهي .ٿي 

ائين به آهي ته جي سڄو جيون .كرڻ  ارٿته لڑڻ ،پرش جو مطلب آهي

 .نه ٿي ته چئبو ته ُاهو وئرٿ ويو لڑڻ ۾ ئي گزريو ۽ پراپتي كجھه به

 

لڑڻ لڑڻ واسطي كين آهي .انكري انڌو ٿي نه لڑڻو آهي 

انهي كري هن ويد منتر ۾ چيو ويو .لڑڻ ذريعو آهي ۽ نه مقصد .

شكتي سان كرمن کي  آهي ته ٻڌيمان منن شكتي سان ،ويچار

 .پوتر كن ٿا 

 

اهڑو .گيان سان كرم كندڙ ودوان کي برهمڻ چئبو آهي 

هو جڎهن ڳالهائيندو آهي تڎهن .برهمڻ اجايو نه ڳالهائيندو آهي 

منش جنم جي سڦلتا ديو بڻجڻ ۾ ئي .سارڀريل وچن ئي چوندو آهي 

 ديو بڻجڻ بنا دئوي واڻي كيئن ڳالها سگھندو ؟.آهي 

 

ماڻهو َانيك ڀيرا ستيه خالف .ستيه سروپ ٿيندا آهن  “ديو ” 

كرم كري ٿو ،مگر ديون جي جيون ۾ َاستيه جو ذرو به نه هوندو 

مانو جيون جو .انهن جيون وهنوار ستيه سان ڀريل ٿئي ٿو .آهي 

ان ال ستيه ڌارڻ كرڻ ضروري آهي .ديو جيون آهي ) َاديش ( لکش 

 . كين سگھندو ان کان سوا ديوتا پڻو پراپت ٿي .
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 ست مئرگه يي هلون.      46
 

ائشوريه .اسئن ست مئر  ئي ڇڏي نه هلون ! هي پرميشور :  ارٿ

دان نه ڏيڳ جو ڀئو اسئن ۾ نه .وارا يي اسئن يگيه ئي ڇڏي نه هلون 

 ) رگه ويد . ( رهي 
 

هن ويد منتر ۾ پرڀو کي پراٿنا كيل آهي ته اسان :   سمجھاڻي

يگيه .يگيه کان كڎهن پري نه ٿيون .هلندا هلون سدائين ست ماگه تي 

ايشور کان جيكو ائشوريه مليو هي ،سو .جو مطلب آهي پر ُاپكار 

 ارٿاراتيه جو .جيكو يگيه نه ٿو كري ،سو گويا چور آهي .ڀوڳيون 

اسان جي ڀڳوان کي اها به وينتي آهي ته دشمن اسان .دشمن به آهي 

دان ڏيڻ جو ڀاو .و به دشمن آهي دان نه ڏيڻ جو ڀا.جي اندر ۾ نه رهن 

ان كري ئي چيو ويو آهي ته .هوندو ته يگيه ٿيڻ ممكن كين آهي 

شل .يگيه كرڻ آهي ست مارگه تي هلڻ .َاندر جو اِهو دشمن نه رهي 

 .اسين پراپكار كندي دان ڏيئي ست مارگه تي هلندا هلون 
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 ڪئري پوير واڻي ڪليئڻ.    47

 

ڻيھ مئن ڇئڻيل ستُوھ سمئن ،م  سئن جتي ڌير پرش ڇئ:   ارٿ

پوير ڪندي واڻي ڪ  يئ يعني ڳئلهئئي  يئ ،هتي متر متريئ ئي 

ان جي واڻيھ ۾ ڪليئڻڪئري .ڀليھ ڀت ڄئڻ  يئ يعني انڀُو ڪ  يئ 

 ) ر  ويد . ( لکشمي نراس ڪري يي 
 

هن منتر ۾ اپديش كيو ويو آهي ته منن روپي ڇاڻي :  سمجھاڻي

جيئن ست ڇاڻي مان ڇاڻي ،صاف .ستعمال كريو سان واڻي جو ا

سندر ،کائڻ الئق بڻايوي ويندو آهي ،تيئن انسان گھرجي ته هو 

 ،ري من کي مڌر پوتر ۽ پياري بڻائيپنهنجي من دوارا سوچي ويچا

ستيه ۽ وڻيه واڻي ۾ موهني شكتي ٿئي .پو ان جو استعمال كري 

سان ُاهي كاريه به  انسان پهنجي پياري ۽ موهيندڙ واڻي.ٿي 

آساني سان كرائي وٺي ٿو ،جن ال كافي محنت ،وقت ۽ ڌن جي 

 .ضرورت ٿيندي آهي 

 

ڏٺو ويو آهي ته مٺو ٻوليندڙ ،ستيه وادي ۽ ٻين کا تمام جلد 

پنهنجي طرف ڇكي وٺندو آهي ۽ کين پنهنجو پكو ساٿي بڻائي 

مڌر  جيكي ماڻهو ڀلي ڀت ويچاري سمجائي پوتر ۽.وٺندو آهي 

واڻي جو استعمال كندا آهن ،انهن جا منورٿ ۽ كاريه تمام جلد 

پورا ٿيندا آهن ۽ جيكي بنا ويچار اسها ۽ اپريه واڻي جو استعمال 

كندا آهن ،ُاهي ٻين کي پنهنجو دشمن بڻا ڇڎيندا آهن ۽ وڏين 
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اها ڳالهه سدائين ياد رکڻ گھرجي ته .مصيبتن ۾ ڦاسي ويندا آهن 

ٹ ۾ واڻي جاٻاڻ تمام زهريال ۽ خراب نتيجي وارا ٿيندا ٻاڻن جي ڀي

تلوار جو گھا جلد ڇٹي پر واڻي جو گھا عمر ”چوندا آهن ته .آهن 

اهڑي واڻي نه .انهي كري سوچي سمجھي ڳالهايو “ .ڀر نه ٿو ڀرجي 

منو مهاراج چيو آهي .ڳالهايو ،جا ٻين کي نقصان يا دکه پهچائي ٿي 

 : ته 

                                 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

لفظن ۾ نه ) َاڻ وڻندڙ (ستيه به اپريه .سچ ڳالهايو ،پر ٻڌايو 

ستيه ۽ پريه .ڳالهايو ۽ پريه به كوڙ نه چئو ،اهو ئي سناتن ڌرم آهي 

واڻي سچ پچ ماڻهو ال كامڌينُو سمان آهي ،جنهن سان من جون 

انهي كري ماڻهو کي گھرجي ته  .ي مرادون پوريون ٿين ٿيون سڀئ

ياد رکو ته مڌر ۽ پوتر .هو ويد ۾ بتايل واڻي جو ئي استعمال كري 

واڻي ٻوليندڙ جي واڻي ۾ ئي كلياڻكاري لکشمي  جو نراس 

 .آهي 
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 انتيھ جي راهه.    48
 

ئي چڱي ) هردي(انترئش .ئي مٿي پختو ڪر ) مستڪ (ديو :  ارٿ

جو جٻوٽو يوئي اُچل )هوا (پون .چمڪندي ڀريوھ يي وڌ .طرح ڀر 

ڌرم ) اٽل(سوريه ۽ چندرمئ يوئي ڌرو .ڏيئري ،پرگتيھ وارو ڪري 

،ٻل سيوي يوئي مئن ) استعمئل ڪندڙ (گيئن سيوي .وارو ڪري 

ئي وڌاء ،ٻل ئي وڌاء ) گيئن (پورڻ نشئيه سئن چوان يو يه چرهم 

 ) يجرو ويد . (ڌاء جنتئ ئي وڌاء جيون ئي و.
 

 .نتي جون راهون ٻڌايون وين آهنهن ويد منتر ۾ ا:  سمجھاڻي

 جيكڎهن ماڻهو پنهنجي مستك جا دواربند رکندو ته انسان پنهنجي

جيكڎهن ماڻهو پنهنجي ويچارن ئي .ٻڌي کي تالو لڳائي وهندو 

اها .گھندو تنگه بڻائيندو ته هو پنهنجي جيون ۾ ترقي كري نه س

 ستيه آهي ،اوتري ئي سماج ۽ راشٹر ال ڳالهه جيتري هك شخص ال

کليل دماغ وارا شخص ئي سماج ۽ راشٹر جي ُانتي .به ستيه آهي 

 .جي ڏاكڻ تي چڑهي سگھن ٿا ۽ نه ٻيا 

 

انسان جي ٻڌي ئي ستيه َاستيه ،مناسب غير مناسب ،صحيح 

چار ،فرض نه فرض جي ڇنڈ ضلط ،نيا َانيا ،پوري َاپوتر ،آچاري درا

 .ڇاڻ ۽ فيصلو كري سگھي ٿو 
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جيكو گھر کليل نٿو رهي ،ان ۾ شڌ هوا ۽ پركاش جو 

پرويش نه ٿو ٿئي ،نتيجو اهو ٿو نكري ،اهو بدبودار ۽ بيماري پيدا 

اهڑي طرح جنجا مستك سدائين کليل نه ٿا رهن .كندڙ ٿي پوي ٿو 

سندن دماغ .ٿي ،انهن جي ويچارن ۾ آزاد چنتن جي كمي رهي 

ڳريل سڑيل ٿي پون ٿا ۽ نتيجو اهو نكري ٿو ،جو سندن ويچار 

گندن مستك سان كنهن به قسم جي .بانسي ۽ بيمار ٿي پون ٿا 

 .ُاهي ته گراوٽ جا باعث ئي بڻجن ٿا .ُانتي ٿيڻ ناممكن آهي 

 

ك ،بنا آنند وارو ۽ كنجوس بنا هردي وارو ماڻهو بلكل خش

ه به شڀ سريشٺ ۽ سندر كرڻ ۾ بي دل انسان كجھ .ٿئي ٿو

،بي شرڌا ،ُادارتا ،ديا ،ويرتاهر كنهن جو هردو نشٺا ،.اسمرٿ ٿئي ٿو 

 اهڑو ئي هردو .ڊپائي ،نرملتا ،آشا ۽ ڀڳتي سان ڀرپور هئڻ کپي 

کليل .ُانتي جي راهه ۾ هلڻ ال مستك جو ساٿ ڏئي ٿو 

 .ي پورن انتي كري سگھن ٿا .مستك ۽ ڀريل هردي ٻئي گڎجي 

 

دل ۽ دماغ جي مهما جي سڀني کي سڌ آهي ،پو به ماڻهو 

دل ۽ دماغ وارا ماڻهو .تي ڌيان كونه ٿا ڏين ) ميل(انهن جي سمنويه 

ئي سنسار ۾ سج ۽ چنڈ جيان چمكن ٿا ۽ ُانتي جي چوٹي تي 

 .رسن ٿا ۽ ٻين به هو ُانتي جي راهه ڏسين ٿا 

 

تا جي ضرورت رهي سدائين اوچي چڑهڻ ۽ اڳتي وڌڻ ال َاٹل

 )ڌرو(نڈ اٹل سج ۽ چ.بناپختائي جي دائمي ُانتي ناممكن آهي .ٿي 

سج سدائين پنهنجي گھيري ۾ هلندو .واڌاري جا آدرش آهن  رهڻ ۽

وقت تي اڀري ٿو ۽ وقت تي لهي ٿو ۽ سنسار کي پركاش .رهي ٿو 
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چندرما به مقرر وقتن تي کڑي ٿو ۽ گم ٿئي ٿو .ڏيندو رهي ٿو 

 .رٿوي تي چانڈوكي ۽ رس جو ڦهال كري ٿو چندرما پ.

 

جي كابه آخرين ريکا كانه ٿئي ٿي ۽ ُانتي )ترقي (پرگتي 

پرگتي ۽ انتي جو آخرين لکش .جي آخرين چوٹي كانه ٿي ٿئي 

جي پراپتي )پرماتما (پرم .ضرور آهي ،پر اهو آهي پرم جي پراپتي 

پرم جي پراپتي ال .ي ٿيڻ تائين ساڌڪ کي لڳاتار اوڏانهن وڌڻو آه

) ٻل سمپادڪ(کشتر سيوي ) گيان گڎكندڙ (ساڌڪ کي برهم سيوي 

 .ائشوريج جي پشٹي جو استعمال كندڙ ٿيڻ گھرجي 

 

گيان ،ٻل ۽ ائشوريه جو سمپادڪ رهندي ،تون تيستائين 

ساندهه پنهنجي برهم ٻل ۽ جيون کي اوچو، كندو هل ،جيستائين 

 .يون نالو ئي پرم جي ياترا جو آهيج. توکي پرم جي پراپتي نه ٿئي

جيكو ڀرم طرف گتي نه كري رهيو آهي ،جو ان ڏانهن وڌي نه 

 .رهيو آهي ،اهو جيون ته جيون ئي ناهي 

 

۽ )خود (پرم طرف پرگتي كندي ۽ وڌندي تون فقط سَو 

تي ئي نظر نه رکه ،بلكه پرجا کي به پرگتي ڏانهن وڌائيندو  ارٿسو

 .وڌا ته ُانتي اوس تنهنجا چرن چمندي  خود وڌ ۽ ٻين کي.هل 
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 .دئيھ    جي    پڪئر .           49
 

مئن .۾ هوس ) وقت (مئن اهو آهيئن جيڪو اڳئي  يگيه :   ارٿ

چگٻڙ جيئ  اڃئيل هرڻ ئي ڪجٻه چه ڳئلهئئيندو رهئن يو ،

ييئ  ئي چنتئئون مون ئي گٻيري رهيون آه   ) پڪڙي يو(

_ منهنجي انهيھ اوسٿئ  ) ڳ وارا م  ۽ ٻيي ٻه رئ(آڪئش ۽ پريوي .

 )ر  ويد .( پيڙا جو وريئنت ڄئڻ 
 

هن ويد منتر ۾ ستي لفظ آيو آهي  ست لفظ جو يرٿ :  سمجھاڻي

 ،صبح،منجھند_ كرڻ جا ٹي وقت آهن ڀوڄن .آهي َان ڀوڄن جو وقت 

رات جو ءوڄن نه كيڑ گھرجي انكري ان جو ذكر ساسترن ۾ .شام 

 ،ٻال اوسٿا_ جا به ٹي وقت آهن )  زندگي(جيون  اهڑي طرح.كونهي 

 .ست گزريل ڏينهن کي به چئبو آهي .جواني ۽ پيري 

 

آهي هنسك  ارٿورڪ چئبو آهي بگھڑ کي ورڪ جو مول 

ماس آهاري جي .َاهاري ضرور هنسك ٿئي ٿو _ماس .يا ماس آهاري 

ماس آهاري ۽ هنسك هئڻ .ڀوڄن ال پسن جي هنسا كئي وڃي ٿي 

ٻه آهن جي جيون .ي ئي بگھڑ کي ورڪ چيو وڃي ٿو جي كر

درگتي تي پيڑا ۽ پشتا جا لڑڪ الڙين ٿا ،ُاهي آهن من ۽ ٻڌي ،دل 

انهن جي پڇتا كرڻ ۽ روئڻ مان ئي منش جو ُاتم كلياڻ .۽ دماغ 

انهن ٻن .ٿئي ٿو ۽ زندگي جي َاملهه گھڑين جو سٺو خرچ ٿئي ٿو 

من جو پڇتا ۽ ٻڌي جو وويك .جي روئڻ سان وويك پيدا ٿئي ٿو 



208 

 

ويد جو هي منتر ُاتم ۽ .ٻئي گڎجي جيون ۾ نئون ورڪ ورائين ٿا 

هرهك ماڻهو کي هن .پنهنجي تپاس كرڻ جو منتر آهي _نريکشڻ 

هن منتر  چيو ويو .منتر جي سهاري سان آتم نريکشڻ كرڻ گھرجي 

ي منهنجي زندگ)آكاش ۽ پرٿوي (منهنجي ٻڌي !آهي ته منهنجا من 

ٻڌي جو كاريه . جي حقيقي حالت کي ڄاڻو ۽ ان جو عالج كريو 

دماغ جو كاريه .آهي ٻوڌ ،گيان ،چنتن ۽ من جو كاريه آهي سنكلپ 

آهي پڇاڻ كرڻ ۽ دل جو كم آهي عالج ،ٻڌي ڄاڻي ٿي ۽ من كري 

آتم نريکشڻ ٻڌي .ٻڌي چتا ڏئي ٿو ۽ ٻڌي پريرڻا ڏئي ٿو .ٿو 

جي اوڻائين جو چنتن كري ۽ هي  يزريعي ٿئي ٿو ۽ هن زندگ

 .منهنجي اوڻائين جو عالج كر   !من

 

جنجي ذريعي .چنتن ۽ سنكلپ اِهي ٻه مهان شكتيون آهن 

منش ناممكن کان ناممكن َاٻالکان به ممكن بڻائي سگھي ٿو 

منهنجو عالج كر يو ، منهنجي هن جيون !منهنجا چنتن ۽ سنكلپ .

 .ر آهي جو نرماڻ كريو ،اِها آتما جي پكا

 

آتم چنتن “.اڳئين ڏينهن هوس مان اهو ئي آهيان جو ”

   ساڌڪ سوچي ٿو ته ڇا مان اهو ئي آهيان ،جو اڳئين ڏينهن ،كندي

ڇا مان اهڑي جو اهڑو آهيان ،جو اڳئين ڏينهن .هوس   )وقت ۾( 

 هوس يا ُان کان هاڻي بهتر بڻيو آهيان ؟

ُانتي  ساڌڪ هروز پاڻ کان پڇي ٿو ته مون كالهه کان اڄ

كئي آهي يا نه ؟جيكي ٻال اوستا ۾ هوس ،ُان کان زيادهه ُانتي 

جواني ۾ كئي اٿم ۽ پيري ۾ جواني کان كيترو مٿي چڑهيو 

 .آتن نريکشڻ سان ئي ماڻهو سچو انسان بڻجي ٿو .آهيان 
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ماڻهو جي سٺي .واڻي آتن نريکشڻ جي ٻي  وشيه آهي 

واڻي .يه كارڻ واڻي آهي اوسٿا يا بري اوسٿا جي كارڻ مان مک

ُاها واڻي دوست وڌائي تي ته .كلياڻكاري به آهي  ته وناش كاري به 

 .ُاهائي دشمن به وڌائي سگھي ٿي 

 

ته مان كجھه به ڳالهائيندو ”واڻي اهو پروانو كانه ٿي ڏئي ته 

صرف ڳالهائڻ .ڳالهائڻو آهي ته ضرورت وقت ۽ خبرداري سان “.رهان

جيكي جي ۾ اچي سز گوجل نموني ۾ .ي ال ڳالهائڻو كين آه

بنا سچ ماڻهو جي ڳالهائڻ سان ماڻهو جي زواليت .اڇلڻو كين آهي 

بكوادي ٿيڻ بجا ٿورو ڳالهائُو .هونئين به ماٺ ۾ مزو آهي .اچي ٿي 

گھڻي ڳالهائڻ سان وڌا كرڻ .گھڻو ڳالهائيندڙ ٿاٻڑندو به .ٿيڻ کپي 

ٿورو ڳالهائو ئي ستيوادي ۽ .ي ۽ كوڙ ڳالهائڻ جي به عادت پوي ٿ

بك بك كندڙ جو ڳالحائڻ اثرائتو كين .مڌر ٻوليندڙ ٿي سگھندو 

 .ٿورو ڳالهاُئو جا وچن اثرائتا ٿي سگھن ٿا .ٿي سگھندو 

 

توهان جا وچن توهان جي اوچاي ۽ نيچائي جي شهدي ڏين 

ڇاكاڻ ته ماڻهو جي امدر ۾ جيكي هوند آهي ،اهو ئي اڇل .ٿا 

واڻي جي ساڌنا كرڻ ضروري .واڻي ذريعي ٻاهر ايندو آهي  ڏيئي

ماڻهو جو هك هك ملفظ املهه آهي ،ُاهو اجايو ورجائڻ نه .آهي 

 .گھرجي 

 

تال تي پاڻي پيئندي هرڻ کي جيئن بگھڑ کائي ويندو آهي 

ترشڻا ۾ ڦاٿل منش کي ماري _ ،اهڑي طرح چنتا روپي بگھڑ وشيه 

نريکشڻ سان اهو به ڏسڻ گھرجي ته  ان كري ُتتم.کائي وڃي ٿو 



210 

 

جيكڎهن چنتائون .مون کي چنتائون ته گھيري كين رهيون آهن 

َاگياني ئي .ستائين ٿيون ته چئبو ته اسان جيون ۾ ُانتي نه كئي آهي 

چنتائون جيون کي چٹ كري ڇڎين .چنتائن جو شكار ٿيندو آهي 

چتا .آهي ۾ هك ٹٻكي جو فرق ) چتا ( هونئين به چنتا۽ چکيا .ٿيون 

ان كري .ته مرڻ بعد جالئي ٿي پر چنتا جئري جالئيندي رهي ٿي 

 .اسان کي خبردار ٿي چنتا چنڈي کان پاڻ کي آجو كرڻو آهي 

 

 .ا كندا آهن ۽ يوگي چنتن كندا آهنهونئين به ڀوڳي چنت

ُاپدائين ۾ ڀوڳي چنتا ۾ ٻڎي .چنتن ڀلي كجي پر چنتا نه كجي 

ڦاسي جي .چنتن كري ُاپا كري ٿو وڃي ٿو ،پر يوگي اپدائن ۾  

 سختي تختي تي هوندي به يوگي كا چنتا نه ٿو كري ،ڀوڳي ٿوري

پاپي چنتائن جو .اچڻ تي به چنتائن جي چكر ۾ ڦاسي وڃي ٿو 

چاري چنتائون ستائي نٿيون شكار ٿئي ٿو ،مگر پڃ آتما سدا

  .سگھن

 : اڻ کان پڇيو  هن ويد منتر پٹاندر آتم نريکشڻ كريو ۽ ٹي سوال پ

 ڇا مان اهو ئي آهيان ،جيكو يا جھڑو كالهه هوس ؟ )1(

 ڇا مان بنا سوچڻ ۽ سمجھڻ جي ڳالهايان ٿو  ؟ )2(

 ڇا مون کي چنتائون ستائن ٿيون ؟ )3(

 

۾ آهي ته توهان جي “ هائو ” جيكڎهن انهي سوالن جا جواب 

پر جي جواب .حالت رحم جوڳي آهي ،توهان ُانتي كندڙ كونه  آهيو 

هن ويد منتر تي غور كري .آهي ته چئبو ته توهان ڌنيه آهيو  “نه ” 

سجاڳه  ٿيو ۽ ُانتي جي ڏاكڻ تان مٿي چڑهندا هلو ۽ پنهنجو جيون 

 .سڦل بڻايو  
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 .پرڀوء ئئن طلا .       50
 

اَڀئڳو _مئن ڀئڳيه رهت !ڪندڙ  چيتنئ پردان_چيت  سروپ :  ارٿ

دا يي رهيو ج_پري ويندي ،يون مهئن جي ٻل ئئن پري  ،يي

پنهنجي جيون .مون يوئي رسئيو آهي .يون م  ۾ وس .آهيئن 

 ) ر  ويد .( سئن ٻل دان جي ڏيڳ ِء مون و  اچ 
 

آهي ڌن )بدنصيبي ( اڀاڳه انيك آهن جن رهت ٿيڻ اڀاڳه :  سمجھاڻي

گھر رهت ٿيڻ اڀڳه آهي .وديا رهت ٿيڻ اڀاڳه آهي .هيڻ ٿيڻ اڀاڳه آهي 

عزت هيڻ ٿيڻ _ پد.يگيه هيڻ ٿيڻ اڀاڳه آهي .ي چوتر هيڻ ٿيڻ اڀاڳه آه.

سسڀني كم نصيبين ۾ وڏي كم نصيبي آهي چيتن .اڀاڳه آهي 

 .سروپ پرڀو کان پري ٿيڻ ۽ مهان سوامي جو كم نه كرڻ 

پريوار ڀرپور هجي اهو ڀاڳه .ڀاڳه خوش نصيب انيك آهن 

د ۽ چوتر يش ،راڄ ،پ.ٻل، ڌن ،وديا ۽ گھر وارو هئڻ ڀاڳه آهي .آهي 

پرچيته پرڀو جي ويجھو ٿي ،خود پرڀو جو .عزت جو هئڻ ڀاڳه آهي 

 .به شيوا كرڻ ماڻهو جو ڀاڳه آهيكاريه كرڻ ،الشك كنهن جي 

 .ڀڳوان جي شيوا كرڻ انسان جو مهان ڀاڳه آهي 

 

مايا جي ڀول ڀلئيان ۾ ۽ سنسار  جي ٻين پر پنجن ۾ انسان 

اريه شيوا نه كري ،مايا جي پرڀو الن پري هليو وڃي ٿو ۽ ان جو ك

هو انيك .چيتنا ڏيندڙ آهي _چاكري كري ٿو پر ڀڳوان ته پرچيتا 

انسان کي ڀٹكي ڀٹكي .نمونن سان اسان کي چتا ڏيدو رهي ٿو 
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نيٺ چيتنا اچي ٿي ۽ پڇتا جا ڳوڙها ڳاڙيندي ،هو ورالپ كرڻ لڳي 

ري ٿو ۽ چوڻ لڳي ٿو ته مان ڏاڍو بدبخت آهيان ،جو توهان کان پ

مون تنهنجي شيوا نه كري ،مايا جي چاكري ۾ ! اف .هليو ويس 

پو هو پكاري چوي تو .لڳي ،پنهنجو املهه جيون برباد كري ڇڎيو 

مون كرم هيڻ ٿي تو کي .منهنجي من ۾ نراس كر ! ته هي منوهر 

تڎهن تون به ته سدائين منهنجي من ۾ پنهنجي .ڀالئي ڇڎيو 

ي ٺوكرون کارائي خببردار كندو كلياڻكاري چيتنا سان مون ک

پنهنجي جيون جي هن سنديا ۾ پاڻ کي اكيلو محسوس .رهئين 

تنهنجي چيتنا مون ! مون ۾ سمايل چيتنا ڏيندڙ .كري رهيو آهيان 

 .کي اڄ سجاڳه كري ڇڎيو آهي 

 

هو پنهنجي سوامي کي .انسان پاڻ کي ڌيرج ڏيئي ٿو 

مون .ڻ ال مون وٽ اچ هاڻي ٻل ڏي.پراٿناكري ٿو ته گذري سا گذري 

جو منهنجي جيون جا جيكي چار ڏينهن .کي اهڑو ٻل پردان كر 

باقي آهن ،ُانهن ۾ مان تنهنجو ئي خوف كاريه كريان ۽ تنهنجي 

 .شيوا كريان 
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 !شکشئ  ۽  جوييھ   ڏي   .ڪرڻي    .                51
 

ِء ،ييئ  جيئ  پتئ پترن ! هي گٻڻو پڪئريو ويندڙ ِاندر :  ارٿ

ڪرم ۾ هوشيئري _ يون اسئن ِء ڪرم ڪرڻ ِء يوگتيئ ،ڪرڻي 

مئرگه يي اسئن ئي ) نسئر س(ه  انيڪئر واري .پراپت ڪراء 

 ) ر  ويد . ( اسئن انسئن جوييھ ئي پراپت ڪريون  .شکشئ ڏي
 

هن منتر ۾ پرماتما کي ٻن نالن اِندر ۽ هوت سان ياد :  سمجھاڻي

آهي دشمنن کي چيڑيندڙ ۽ ڦاڙيندڙ  ارٿجو اِندر .كيو ويو آهي 

كجھه اهڑا دشمن آهم جن کي اسان هٿيارن .،ويرين کي ناس كندڙ 

مگر كجھه اهڑا دشمن آهن كنهن .سان ناس كري سگھون ٿا 

دويش ،وكار واسنا _جيئن ته ايرکا .هٿيارن سان ناس ٿي نه ٿا سگھن 

 ،ي هنپرماتما ئ.اِهي به اسان جا وڏا دشمن آهن ۽ اندريان دشمن آهن 

انهي كري .جو اسان کي اندرين دشمنن کي مارڻ ال ٻل ڏئي ٿو 

 .اندرين دشمنن کي ناس كندڙ سبب پرماتما کي اِندر چيو ويو آهي 

هن منتر ۾ پرماتما کي پرهوت يعني گھڻو پكاريل به چيو ويو آهي 

پرماتما کي سڀئي نه ته .جنهن کي سڀ پكارين اهو پر هوت آهي .

دکه ۾ ته ان کي .ان گھڻا  پكارين ٿا ۽ وري وري پكارين ٿا گھڻي ک

ڀال ُاهي اهن جيكي سکه ۾ پرماتيا کي نه ٿا .سڀئي پكارين ٿا 

 : . سچ چيل آهي ته  .وسارين 

، دک ۾ سمرن سڀ كرين ،سک ۾ كري نه كو 

 جو سک ۾ سمرن كرين ،تو دک كاهي كو هو. 



214 

 

 

کي ياد كندا  سچا ڀڳت دکه چاهي سکه ۾ ۽ هر وقت ڀرپو

هركو پنهنجي ٻولي موجب جدا جدا نالن سان ڀڳوان کي ياد .آهن 

كو ان کي الرڊ ۽ گاڊ چوندو آهي ته كو ان کي خدا يا ا .كري ٿو 

كو ان کي اوم يا رام نالن سان پكاريندو .نالن سان ياد كندو آهي 

 .پر پكارين سڀئي ان کي ٿا .آهي 

 

ا آهن ،جڎهن ُاتم ساڌنا ۾ ساڌڪ پرماتما کي جڎهن پكاريند

پر اهو ياد رکڻ گھرجي ته .ُهو گھور جدوجھد كندا رهندا آهن 

نمرتا .پكاريا يا پراٿنا ،وينتي يا نمرتا جي روپ ۾ كرڻ گھرجي 

نيزاري واري پراٿنا ئي سڦل ٿئي ٿي .،پراٿنا جو اموگھه ساڌن آهي 

ان آهي ،جنهن نيزاري ۽ نمرتا کان سوا پراٿنا انهي کسي وڻ سم.

انكري ڀڳوان کان گھرو ،پر نهايت .۾ كو ڦل كونه ٿو ٿئي 

 .نيزاري ۽ نمرتا سان 

سان ڀريل ٿينديون  ارٿويدڪ پراٿنائون شکشا ،پريرڻا ۽ پرس

 ارٿئي پراٿنا ميه آهي پريرڻا پائي ،پرش)ڍنگه (آهن ،ويد جي شئلي 

هن كيو وڃي ته چاهيل جي سڌي ٿئي ٿي ،اهو هك کن ال به كڎ

 .كوري زباني پراٿنا کي كا معنٰي كانهي .ڀالئڻ نه گھرجي 

 

پراٿنا هك تمام اعلٰي ساڌنا آهي ،جنهنجو سنٻنڌ نه ٻڌي سان 

آهي ۽ نه ميڌا سان ،نه من سان آهي ۽ نه چت سان  ،نه واڻي سان آهي 

اها .پراٿنا جو سنٻنڌ ته اندر سان آهي ،آتما سان آهي .۽ نه آواز سان 

 .ر آهي آتما جي پكا
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هك شزصي پراٿنا ،ٻي .پراٿنا ٻن قسمن جي ٿيندي آهي 

پراٿنا جي .هن منتر ۾ گڎيل پراٿنا آهي .پراٿنا ) گڎيل ( سامُوهك 

پرماتما .بهاني هن منتر ۾ ٹي پريرڻا دائك سکيائون ڏنيون ويو آهن 

(   کي چيو ويو آهي ته جيئن پتا پترن ال ،تيئن تون اسان کي كرت 

  (کيكرت چئبو . پراپت كرا آهي كرم جي يوگيتا يا كرڻي، 

پتا پترن جي جيكا اڀما ڏني ويئي .وهنوار ۾ آڻڻ جي شكتي کي 

ننڈڙو ٻار .جو ميل سمايل آهي  ارٿآهي ،ان ۾ شکشا ،پريرڻا ۽ پرس

وهڻ جي كوشش كندو آهي ،پتا کيس سهارو ڏيئي وهاري ڇڎيندو 

ه پتا کيس سهارو ٻار وهڻ سکي ُاٿڻ جي كوشش كندو آهي ت.آهي 

بيهڻ سکي هو هلڻ جي كوشش كندو آهي .ڏيئي کڑو كندو آهي 

هلڻ سکي پو هو .ته پتا سندس آڱريون پكڑي ،کيس هالئيندو آهي 

اهڑي طرح پتر جي .ڊكڻ ڊوڙڻ ،ٹپڻ ،كڎڻ ۾ لڳي ويندو آهي 

كوشش پٹاندڙ پتا کيس انيك طرح جا كرتويه كرم سيکاريندو 

اهڑي طرح .كرم كرڻ لڳندو آهي  سان هرهك ارٿآهي ۽ پٹ پرش

كريون ،تڎهن اندر اسان جي كرم   ارٿجڎهن اسان چيشٹا ۽ پرس

پتراٿنا پٹاندڙ چيشٹا .كرڻ جي شكتي بخشيندو ۽ نه ٻي حالت ۾ 

 .كرڻ سان ئي پراٿنا ڦل واري ٿئي ٿي  ارٿ۽ پرش

 

تي نعمت آهي ) كرم كرڻ ( اهو سچ آهي ته دنيا ۾ كرڻي 

ئي شخصن پريوارن ،سماجن ۽ راشٹرن ) هت ر(كرڻي .۽ نه كهڻي 

كرم كرڻ جي شكتي ئي كماليت ڏانهن وٺي .کي اوچو بڻائي ٿي 

ٿوٿن ڀاشڻن مان .زواليت ڏانهن نئي ٿي ) كهڻي (هلي ٿي ۽ كٿني 

كجھه نه ٿو وري ،جيستائين علم سان عمل شامل نه ٿو ٿئي 

ي كير كيڎو به ويد گيان.تيستائين جيون كامياب ٿي نه سگھندو 
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نيتا هجي ،ُاهي سمورا ) كرم هيڻ (هجي ،سٺو وياکيا كرتا هجي ،

اهو ئي سبب آهي ،جو هن منتر ۾ اندر کي كرم .بار روپ آهن 

 .كرڻ جي شكتي ۽ يوگيتا ال پراٿنا كئي وئي آهي 

 

پاٺك كيترا ئي گرنٿ .ليکك اكثر كيترا كتاب لکي ٿو 

اڄ كلهه .يو آهي واچي ٿو پر جي اهو وهنوار ۾ نه ٿو اچي ته سڀ اجا

ُاپديشك ُاپديش جھاڙيندو وڃي ٿو ۽ شروتا .ائين ئي ٿي رهيو آهي 

نيتا لوڪ .صرف ٻڌندو وڃي ٿو ،ٻئي ُاتي جو ُاتي ئي رهن ٿا )ٻڌندڙ (

ڀاشڻ كن ٿا ۽ جنتا تاڙيون وڄاسئي پٺڀرائي كري ٿي پر ماڻهن جي 

آچار کان سوا كو .جيون ۾ كا جوڙ جكي ُانتي كانه ٿي اچي 

سداچار کان سوا ُانتي ڇاجي ؟مانوتا جو .كونهي ) عالج (چار ُاپ

ٻيڑو ته تڎهن ٻني لڳندو ،جڎهن انسان كرم كرڻ جي يوگيتا رکندڙ 

جڎهن كهڻي موجب ماڻهن جي كرڻي .كندو  ارٿٿيندو ۽ ورش

چوڻ صرف چوڻ ال نه پر .ٿيندي ،تڎهن انسان زات جو ڀلو ٿيندو 

 .كرڻ ال آهي 

هن پريکشا جي کيتر ۾ اسان ! ه هي اندر ٻي شکسا آهي ت

کي شكسا ڏي ،اسان لي چتا ڏيندو هل ۽ اسان کي پركاش پردان 

انڌكار وارو رستو ته اوڙاهه ڏانهن وٺي ويندو ،رواجي .كندو رهه 

طرح سنساري رستو سونهري آهي ،جيكو اسان کي زواليت ڏانهن 

ڀلئيا سان هي سنسار سندر ۽ هوهيندڙ آهي ،جو ڀُول .وٺي ويندو 

 .اڻهو جي ستيه جي پريکشا ٿئي ٿيهتي قدم قدم تي م.ڀريل آهي 

 ،ٿو ،جيكو ڀڳوان جو آڌار وٺي جيونهن ۾ ته اهو كامياب ٿئي 

مارگه ۾ وڌي ٿو ،نه ته هتي ته وڏا وڏا ڍنگه ،رشي مهاتمائون سڎجندڙ 

 .به كريا آهن ۽ كري رهيا آهن 
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وكر سان انڀو هتي هي ٺ.هي سنسار پريکسا جو اسٿان آهي 

جيكڎهن توهان اکيون کولي ڏسو ٿا تهكن کولي .پراپت ٿئي ٿو 

ٻڌو ٿا ۽ ڌيان سا چنتن كرڻ ڄاڻو ٿا ته هر هك پريکشا توهان جي 

آزمودي ۽ واڌاريو كري ٿي ۽ توهان کي پاس يا ناپاس كري رهي 

هتي پريکشا ۾ ُاهي ئي پاا ٿين ٿا ،جيكي اندر کي سدائين .آهي 

ن جو سمرن كن ٿا ۽ اندر کان پريرڻا پراپت كندا ساڻ سمجھن ٿا ،ا

سيكڑو ماكن يا مقرر سيكڑي تي  40ياد رکو ٿته ڀڳوان .رهن ٿا 

 ،سيكڑو ماركون کڻون ٿا 100ن اسان پاس نه كندو آهي پر جڎه

 .تڎهن پاس كري ٿو 

 

منتر جي ٹين شكتا آهي اسان سڀئي انسان جوتي پراپت 

پركاش سان پاڻ کي ُپر  اسان انڌكار کان كنارو كري.كريون 

گيان ۽ وويك ئي اها جوتي آهي ،جنهن جي تجلي سان .كريون 

ُاهي ڌنيه .پريکشا جي اسٿان تي قدم قدم تي پاس ٿيندا وينداسين 

آهن ،جيكي كرم جي شكتي سان هن اسكول ۾ شکشا پراپت 

كري ،وويك جي جوتي پراپت كن ٿا ۽ انهي جوتي جي سهاري 

 .هر هك پريکسا ۾ پاس ٿيندا ،هتان روانا ٿين ٿا  آڌ کان انت تائين

شل اسان انسان صرف كهڻي جي عادت ! هي جوتي سروپ پرڀو 

 ،سهارو وٺي جوتي کي پراپت ٿيون کان كنارو كري كرڻي جي

 .تون اسان  جو مارگه روشن كر 
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 .سهيو   جي  سکيئ .      52
 

هئئو سئٿ دسئٿ يئي ،ان جو ور يوهئن جي جل شئِ هڪ:   ارٿ

جيئ  .هڪ ئي پئڃئريھ ۾ مئن يوهئن ئي گڏ جوٽيئن يو ، .يئي

ج۾ چو طرف ئئن جڙيل ييندا آه  ،ييئ  ) وچ ( ڦيٿي جئ آرادن 

 .يوهئن سڀئي ملي ،گيئن سروپ پرڀوھ جي پوڄئ ڪريو 

 ) ايرو ويد(  
 

اٿرو ويد .هن منتر ۾ سنگھٺن جي سکيا ڏني وئي آهي :  سمجھاڻي

جل ۽ اگني صفائي آڻڻ .بابت منترجي كمي كانهي  ۾ سنگھٺن جي

هن .شڌ هرديه ئي هك ٻئي سان ملي ويندا آهن .واريون وستو آهن 

شخصي گڻن ۾ .منتر ۾ جل جو ورنن سڀني کان اڳ آيو آهي 

جل سان سنان ۽ اگني سان يگيه .آهي ) صفائي (پهريون گڻ شُوچ 

 ال۽ يگيه آتمك سنان ٻاهرين صفائي يا شاريك شڌي.ٿيندو آهي 

 .شڌي  ال ٿيندو آهي 

 

شُوچ جھڑي شخصي گڻ جي مغربي ملكن ۾ كجھه كمي 

انهن ملكن ۾ ساريرڪ شڌي کي وڌيك ضروري تڎهن کان .هئي 

جي مهاڀاري لڑائي لڳي  14 19_  1918سمجھيو وڃي ٿو ،جڎهن کان 

هو .لڑائي جي ڏينهن ۾ كنهن يورپين کي سنان ال چيو ويو .

مون تي چڱا ڏينهن ٿي ” هن ٻڌايو ته .فريكا مان ڀارت ۾ آيو هو آ

 “ .ويا ته آفريكا ۾ سنان كيو هو 
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جنهن انگريز جوڌي نيپولين کي جيتيو هو ،اهو ڀارت ۾ 

َانيك انگريز چوندا هئا ته ويلنگٹن .رهڻ كري سنان كندو هو 

 .ڀارتييه ٿي ويو آهي ،هو وري  وري سنان كري ٿو 

 

شماري موجب لنڈن شهر ۾ هك انگريز ۾ ادم 1951سن 

فرانس ۾ .پنجن سالن تائين سراسري هك دفعو سنان كندو هو 

هو پنهنجو .بادشاهه چوڏهون لئي سال ۾ هك ڀيرو سنان كندو هو 

 .منهن به روزانو نه ڌوئيندو هو 

 

انگريز بادشاهه هيري ڇهين جي پيرن مان ڏاڍي بدبو ايندي 

ديوي كري مڃيو ويندو هو ،ُاها چاهي  جنهن راڻي ايلزبيٿ کي.هئي 

سندس درٻاري پنهنجي بدن جي بدبو مٹائڻ ال عطرن جو استعمال 

هندن ۾ .يورپي لوكن ۾ پو سنان جي عادت پيئي .كندا هئا 

باهرين چاهي اندروني شڌي ال جل کي مکيه ساڌن سمجھيو ويندو 

ن ،ڍنڍن ۽ ساهو ئي سبب آهي جو ارين جا وڏا وڏا شهر ندي.آهي 

وويك كال ۾ جتي كٿي جل .سمنڈ جي كنارن تي هوندا هئا 

هن ويد منتر مان ڏسبو ته شهر واسي جي .االئون هونديون هيون 

 .  ضروري رستن ۾ جل شاال جو شمار ٿيندو هو 

 

َان ماڻهو .هن منتر ۾ َان جي پوري سکيا ڏني وئي آهي 

كڎهن كڎهن ڏكر .اهو بکه مٹائي ٿو.روپي اِنجڻ جو كوئلو آهي 

َان .۾ َان جي كمي ٿي ويندي آهي ۽ پئسن سان به َان نه ملندو آهي 

َان ”ويد چوي ٿو ته .بکيا َان جا ڀنڈار لٹيندا آهن .ته هركنهن کي کپي 
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پيٹ ال ئي دنيا .َان کي نيا سان ورهايو .جو ورهاڱو ساٿ ساٿ ٿئي 

 : .چوڻي به آهي ته “. ۾ جھڳڑا ٿيندا آهن 

                                                                                              

...........   ......  ......... 

بکئي .بليو ماڻهو كهڑو پاپ نٿو كري َان آهي ته ايمان آهي 

 کي گيان ٻڌڻ جي صبر كٿي ؟سماج ۾ شانتي سک رهي ،َان ال

 .ڀوڄن سڀني کي ملڻ کپي 

 

هك سماجك پراڻي آهي ،هن کي ساٿين جو سهارو  ماڻهو

 .مان ئي انسان  گھڻو كجھه سکي ٿو هك ٻئي جي سنگه.گھرجي 

ويد ۾ انهي كري ملي رهڻ جي آگيا .منش منش جو ساٿي متر آهي 

 . جي پوڄا كرڻ ال چيو ويو آهيكئي وئي آهي ۽ گڎجي پرڀو

 ڳوان کان ويد ڀ.سنسار۾ رهندڙ انسانن کي سهيوگه سان رهڻ کپي 

 

 .اسان کي ايكتا جي رسي ۾ ٻڌجي رهڻ جو ُاپديش ملي ٿو 

ٻالك جو سنٻنڌ ما پي وڏي ڀا ڀيڻ سان آهي ٻال اوسٿا ۾ كو به 

وڏو ٿي آزاد رهي سگھي ٿو ،پر ته به ٻين جي .آزاد رهي نٿو سگھي 

سهيوگه کان سوا سندس جيئڻ به پرڀو اسانجو پتا آهي ۽ اسان 

سنسا .ان کي جڳائي ته سندس نيمن جي ٻنڌن ۾ رهون اس.سندس ٻار 

 )كيندر (چكر جو دن 

 

گڎ سنان كرڻ ،گڎ کائڻ ۽ گڎ پراٿنا كرڻ .پاڻ پرماتما آهي 

شل  .ي ويجھا اچون ٿا ۽ ٻالن بڻجون ٿاسان اسان هك ٻئي ک

 .سنگھٺن ۾ رهي آنند جو مزو ماڻيون 
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 يون ئي اسئن جو مئيئ پتئ.      53
 

يون ئي اسئن جو پتئ ! ڳت ئي وسئئڳ وارا پرڀو هي سئري ج:  ارٿ

جڳت جي اُيپتي ،اسٿتي ۽ پرليه وغيره سوي  ڪريئئ  جئ .آهي  

انهيھ ڪري اسئن .يون اَسئنجي مئيئ آهي  ! ڪندڙ جڳديشُور 

 ) ايرو ويد .(ينهنجي آشيرواد چئهيون يئ 
 

 .شور کي پنهنجو ماتا پتا سڎيو آهيهن ويد منتر ۾ اي: . سمجھاڻي

ما پي كيئن نه ٻار .تا پتا جھڑي نعمت دنيا ۾ ٻي كا كانهي ما

ما پي جو ديا ڀريو هٿ سنتان تي .جي هر گھرج جي پورائي كن ٿا 

جڎهن اِنسان .نه هجي ته هوند ان جي پالنا ئي مشكل ٿي پوي 

پرماتما جي سرشٹي تي نظر وجھي ٿو ۽ پنهنجي سهنجائي ۽ سکه 

 ريت گھر ۾ ماتا جون سموريون وستوانهي ريت ڏسي ٿو ،جھڑي

پتا پنهنجي سنتان جي سکه سهوليت ال انيك نمونن جي سامگري 

گڎ كن ٿا ته اهو آنند ۾ ڀرجي وڃي ٿو ۽ سندس مکه مان اچانك ئي 

حقيقت ۾ تون ئي اسان جو ! پريم ڀريا لفظ نكرن ٿا ته هي پرڀو 

سان کي پنهنجي اسان توهان جي آشيرواد جا بکيا آهيون ،ا.پتا آھين 

 .آشيرواد ڏيو 

 

دنيوي ماتا پتا سنتان ال ايترو كجھه نه ٿا كري سگھن 

هوا ،پاڻي َان وغيره .،جيترو پرميشور اسان جي جيون ال كري ٿو 



222 

 

آهن ،جن کان سوا اسان جو جيئڻ هوند جنجال ٿي  ارٿقيمتي پڌ

 .پر آگياني جيو َان حقيقي ماتا پتا کي به ڀاليو وهن .پوي 

 

 ديالو پرماتما ته اسان مٿان جاڳندي ڇا پر اسان جي ننڈ پي

ُان ديا ۽ .سڌ هوندي به پنهنجي ديا روپي ورکا وسائيندو رهي ٿو 

كرپا جو احساس كندي ڀڳت جي منهن مان بي اختيار نكري وڃي 

 :. ٿو  

                                                                                      

،،،،،،،،،،،،،،،، 

تون ئي منهنجي ما آهين ،تون ئي منهنجو پي آهين ،تون ئي ” 

تون ئي .منهنجو ڀا ۽ متر آهين ،تون ئي منهنجي وديا ۽ ڌن آهين 

 “ .منهنجو سڀ كجھه آهين ! منهنجا ديو 

 

هن منتر مان اها به سکيا ملي ٿي ته سنتان کي گھرجي ته هو 

کي پنهنجين شيوائن سان پرسن كري ،سندن  پنهنجي ماتا پتا

ماتا پتا جون شڀ كامنائون سنتان .سدائين آسيس پراپت كندو رهي 

 .جي ُانتي ۽ سندس كلياڻ كرڻ ۾ تمام سهائك سڌ ٿين ٿيون 

پر جيكڎهن انسان کي جڳت جنني ۽ پرم پتا جي آشيرواد 

پراپت ٿي وڃي ته انجو كيترو كلياڻ ٿي سگھي ٿو ،ان جي كلپنا 

پرميشور اسان جو ماتا پتا آهي ۽ سڀئي ان .به كري نه ٿي سگھجي 

تيئن اسان کي گھرجي ته اسان پرڀو جي .جو پياري سنتان آهيون 

آگيا موجب پاڻ ۾ پريم سان رهون ۽ پراڻي ماتر جي ڀالئي جا كم 

كريون ۽ سپاتر ٿيون ،جنهن كري اسان کي جڳت جنني جڳت پتا 

 .هي جي آشيرواد پراپت ٿيندي ر
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 ديويئ.  54
 

اُهو منش ديويئ آهي ،جيڪو سئڌوان ! سوي مک وارا گيئني :  ارٿ

ُاهو ديويئ آهي ،جنه  و  .آهي ۽ جيڪو ايمئ ۾ هون ڪري يو 

اُهو گٻرجئئوھ  ئي ڌارڻ ڪري .ي گيئني پڇندي اچي يي اريئري

 ) ر  ويد (  .يو 
 

سا ن سٺي مکه وارا يعني سندر سندرتا بناوٹي ساڌنن :  سمجھاڻي

كانه اچي سگھندي آهي ،پر اها ايندي آهي شڌ آچار ۽ سٺن كرمن 

  .سان

 ،ن كري ٿو ،جيكي پرُاپكاري،گيانيسنسار ان جو ئي درش

،شڌ آچار وارا ،سٺن كرمن وارا ۽ سڀني جو ڀلو چاهيندڙ هوندا ڌياني

جيكو روپ ۾ ته سندر آهي پر برا كرم كندڙ آهي ،اهو دئت .آهن 

 .،جيكو سندر به آهي ۽ سٺا كرم كندڙ به آهي ديوتا اهو آهي .آهي 

 

هن ويد منتر ۾ صاف ٻڌايو ويو آهي ته ديوتا كو عرش ۾ 

كونه رهندا  آهن ۽ ديوتا منش ئي آهن جيكي پرٿوي تي رهندي 

دئتن کي به كي سڱه كونه ٿيندا آهن ُاهي به .سندر كرم كن ٿا 

و پهريون گڻ ديوتا ٿيڻ ج.ماڻهو ئي ٿينداآهن پر ككرمي هوندا اهن 

 .آهي سندر ٿيڻ 
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لفظ كم آندو ويو آهي “ ريه ”ڌن ال .ديوتا دنوان ٿيندو آهي 

جيكي ڌرم سام ڌن كمائين .،جنهن جو مطلب آهي شڌ ۽ پوتر ڌن 

ٿا ،جيكي شڌ اڀاون سان ڌن ڏكمائين ٿا ،جيكي ڌارمك كمن ۾ 

ئي پنهنجو ڌن خرچ كن ٿا ،سنسار انهن کي ديوتا جو لقب ڏئي ٿو 

كي پاپ سان ڌن كمائي ٿو ۽ ڌن سان انرٿ كري ٿو ،اهو دئت جي.

 .ديوتا ٿيڻ جو ٻيو گڻ آهي ڌرم سان ڌن كمائڻ .آهي 

 

هن ويد منتر ۾ امرتيه لفظ كم آيو آهي جنهن جو مطلب 

شرير ته موت ئي پراپت ٿيڻ وارو ئي .آهي نه مرڻ وارو يعني امر 

ڀوڳن جون جيكو منش مرڻ واري شرير ۾ .آهي پر آتما امر آهي 

جيكو منش ستيه جي آچرڻ .آهوتيون ڏيندو رهي ٿو ،اهو دئت آهي  

سان پنهنجي شرير ئي شڌ ،پوتر ،صاف ۽ تندرست رکي ٿو ۽ شرير 

ڌاري آتما ۾ يوگه ساڌنا ،سواڌيايه ،پرڀو ڀڳتي وغيره سامگري جون 

شرير تن آتما جو نواس  ..اهوتيون ڏيندو رهي ٿو اهو ئي ديوتا آهي 

مگر ان .هي ،ان کي صاف ۽ سندر رکڻ الشك ضروري آهي اِسٿان آ

۾ نواس كندڙ آتما جي سندرتا ،پوترتا ڏانهن الپرواهه رهڻ تمام 

اهو پك ئي پك ديوتا آهي ،جيكو مرڻ واري شرير کي .خراب آهي 

ديوتا .ڌرم ساڌن بڻائي امر آتما جي پوڄا ،عزت ۽ مهماني كري ٿو 

 .ٿيڻ ال ٹيون گڻ آهي ،آتم ساڍنا 

 

جنتا .گياني کي لوڪ اپكار جي ال ڌن جي ضرورت ٿيندي 

جي ڀالئي كندڙ ۽ پراڻي ماتر جي شيوا كندڙ سوريه سمان 

تيجسوي رشي ،جنهن جو نالو پڇائيندي پڇائيندي ،جنهن جي در تي 

اهڑي طرح ديوتا بڻجڻ جو .اچن ٿا ،اهو ماڻهو سچ پچ ڀڳوان آهي 
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ڌن كمائڻ سان گڎ .ڌن ڏيڻ  چوٿون گڻ آهي پرُاپكاري مهاتمائن کي

 .دان ڏيڻ به ضروري آهي 

 

جيكو بکايلن کي .جي ساڌن کي  گذاريَوس چئبو اهي 

ڀوڄن ،ننگن کي كپڑو ۽ بي َاجھن کي َاجھو ،غريبن کي مدد۽ َاناٿن 

ديوتا بڻجڻ جو پنجون گڻ آهي .جي رکسا كري ٿو ،ُاهو ديوتا آهي 

 .گھرجائن جي گھرجي پوري كرڻ 

 

 .پنجن گڻن وارا ماڻهو ديوتا سڎجي ٿو مٿي ذكر كيل 

 

 

 جيئرن  وانگر جيء.       55

 

جيون وان .جيون سمپئدن ڪرڻ وارن جي جيون سئن جيء : ارٿ

موت جي وس نه .آيم سنمئني  جي پراڻ سئن جيء .يي جيء ،مرنه 

 ) ايرو ويد (  .ييء 
 

 .و آهي ته زندهه ماڻهن وانگر جيهن منتر ۾ چتايو وي: سمجھاڻي

 مکلن وانگر جئيڻ به كو جيون آهي ؟

 

زندگي زندهه دلي كا نام هئه ،مردهه دل خاڪ جيئا كرتي 

 .هئن 
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جتي .جتي امنگه ،اتساهه ۽ ُانتي آهي  ،اتي ئي جيون آهي 

. ُامنگه ناهي ،ُاتساهه ناهي ،ُانتي ناهي ،اها جيون جي مئل اوسٿا آهي 

ٻي حالت ۾ .سحي ٿي  ُامنگه ۽ ُاتساهه سان ئي جيون جي ُانتي ٿي

نيچ .مهان َاٻالکا ُانتي جي ما آهي .زندگي گندگي بڻجي پوي ٿي 

كابه اٻالکا ُامنگه ،۽ ُاتساهه .َاٻالکائون جيون  کي كيرائين ٿيون 

 .کان سوا ڦلوتي ٿي نه ٿي سگھي 

 

سان پوري نه  ارٿكابه مهان ُاٻالکا اهڑي ناهي ،جيكا پرش

ن ناممكن به بدلجي ممكن ٿي سا ارٿپرش.ٿي سگھندي هجي 

لفظ فقط بيوقوفن جي ڊكشنري ۾ ) اڻ ٿيڻي (ناممكن .سگھي ٿو 

مهان اٻالکا ئي انتي جي ڏاكڻ آهي ،ُامنگه ُاتساهه ۽ .ٿيندو آهي 

سان اوچي کان اوچي منزل تي پهچي سگھجي ٿو ،انهي  ارٿپرس

 .۾ كو شك كونهي 

 

،جيون جي هر  جيئرن وانگر پنهنجي جيون جي نرماڻ كري

مئلن وانگر جيئندڙ .کيتر ۾ سڦلتا ۽ آنند پراپت كري سگھجي ٿو 

زندگي کي .ساري ڄمار بدنصيبي ۽ حالتن جو رودن روئندا رهن ٿا 

ساڌن نه .ٺاهڻ جي اون رکندڙ پنهنجي جيون کي ٺاهي ئي ڏيکارين ٿا 

هوندي به هو پنهنجو جيون لگن ۽ تپسياسان ٺاهي ئي دم پٹين ٿا 

اسين ۽ آلسين ته ساڌنن ميسر هوندي به پنهنجو جيون ٺاهي نه ٿا ُاد.

 .سگھن 
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 پر جئيرن وانگر جي جيئن تيئن مڑيئي .ويد چوي ٿو ته جي

جيئڻ به كو جيئڻ آهي ؟َاهو ئي جيون وان آهي ،جيكو مردهه دلين 

جيكڎهن كو تنهنجو ساٿ نه ٿو .۾ به جيون ڦوكي ٿو ،مرنه ،ڊڄ نه 

جيكڎهن تنهنجو ڌيان ناس .ئي پنهنجو ساٿ ڏئي ڏئي ته تون خود 

زندگي روپي مها ڌن ته تون وٽ آهي .ٿي ويو ته تون فكر نه كر 

جيكڎهن حالتون تنهنجي ال سڻايون نه آهن ته پو ڇا كجي ؟سمت .

ته تو وٽ آهي ؟جيكڎهن رنڈكن تنهنجو رستو روكيو آهي ته 

نهن کي ڌكي پرواهه نه كر ،تون پنهنجي همت جي ٹكرن سان ا

 .پري كر ۽ پنهنجو مارگه صاف كر 

 

آتم سنمانين وانگر پنهنجو آتم ٻل .گھٻرا نه ،شنكا نه كر 

شان مان سان جي .جيئري ئي مركين .سنڀال ۽ جي ٺاٺ باٺ سان 

 كانئر وري وري مرندا رهن ٿا پر جيون وان زندهه .۽ سوڀارو ٿي

 .ن ٿا دلي سان جيئن ٿا ۽ مري به امر بڻجي وڃ

 

 

 پرڪئش جو دان..     56
 

اُهي ئي ڀومي جئ سپتر آه  ،جيڪي مئنو جيون ِء ائيه :   ارٿ

 ) يجر ويد .( پرڪئش پردان ڪ  يئ 
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ڀومي ماتا جا سپتر كير آهن ؟ ويد ماتا چوي ٿي ته :  سمجھاڻي

ڀومي ماتا جا پتر ُاهي ئي اهن ،جيكي منش جي جيون ال ساندهه 

انهي ۾ كو شك كونهي ته جوتي جو .هن ٿا جوتي پروان كندا ر

پيكاش دان جي .دان سڀ کان ُاتم ۽ سڀ کان وڌيك قيمتي آهي 

 .برابر ٻيو كو يگيه كونهي 

 

پركاش دان ئي راشٹر جي ،ديش جي ،سنسار جي ،دنيا جي 

ديش راشٹر ۽ وشو .انسان جي سٺي ،حقيقي ۽ سريشٹٺ شمع آهي 

سان کي جوتي پردان كري، جا ڌنيه پتر اهي ئي آهن ،جيكي ان

پركاش ئي جيون آهي ،پركاش ئي سرڳه .انسانيت جي رکشا كن ٿا 

پركاش ئي سکه آهي پركاش ئي آنند .پركاش ئي امرت آهي .آهي 

 .آهي ،پركاش ئي ُانتي آهي ۽ پركاش ئي پرڳتي آهي 

 

پركاش ۾ ئي کوجنائون ٿينديون آهن ،پركاش ۾ ئي وگيان 

پوكاش ۾ ئي .كوشل وڌن ويجھن ٿا  پركاش ۾ كال.ڦلي ڦولي ٿو 

 .پركاش ۾ ئي راشٹر اوچاٿين ٿا ۽ ُاڳتي وڌن ٿا .نرماڻ ٿيندو آهي 

مگر پركاش پردان كري سگھندا آهن ۽ جوتي وارا ئي 

اڄ .اڄ پركاش جي سخت ضرورت آهي .جوت ڦالئي سگھندا آهن 

ماڻهو پركاش ال تڑڦي رهيا آهن .سنسار مها انڌكار ۾ ڦاٿل آهي 

انڌكار ۾ئي .ڌكار ۾ سکه كٿي ؟انڌاكار ۾ ئي پاپ ٿيندا آهن ان.

 .ماڻهو ڊڄندا آهن 

 

انسان اوندهه ۾ گھٻرائي .گھر گھر ۾ انڌاكار ڇانيل آهي 

ڀرم ،ڀوم ،ڀوڳه ڀرانتي سندي انڌكار انسان کي ڏاڍو .رهيو آهي 
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انڌا نيتا ماڻهو کي وڌيك ۽ وڌيك انڌكار جي کڎي .دکي بڻايو آهي 

ماڻهو راهه ڀلجي ويا آهن  ،ان كري سخت دکي .هيا آهن ۾ اڇالئي ر

 .آهن 

 

پركاش )نه ناس ٿيندڙ (َاکيه  1ُاٿو ! جاڳو ! هي ڀومي پترو 

ويد جي گيان سان آتم پركاش پراپت كري .کڻي ،اڳتي وڌو 

سگھجي ٿو ،جنهن جا كرڻا گھور انڌكار کي ناس كري وشو ۾ 

نسار جون سڀئي انهي پركاش ۾ س.سکدائي پركاش ڦهالئيندا 

 !ڀومي جون سپتريون.يون ٿينديون ساڌنائون ۽ كامنائون پور

پاڻ پركاش .،سداچار ،وويك ۽ شيوا ساڻ كري اڳتي وڌو سنجم

 .پراپت كريو ۽ پو ٻين کي پركاش پردان كريو 

 

گرو ڇاکي ٿو چئجي ؟جيكو انڌكار دور كري ،گيان جي 

ئي سمپردايه ۽ َانڌ جوت جڳائي پر اڄ گرو جي پوتر نالي ۾ گرو 

وشواس جا ڄار ڦهالئي ،لوكن کي گھمراهه كري انڌكار ۾ اڇالئي 

پركاش ۽ جوت ۾ سکه آهي ،ان كري سپتر ته پركاش .رهيا آهن 

 .جو دان كرڻکي پنهنجو ڌرم س۾جھن ٿا 
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 مهمئن جي مهمئ.   57
 

جڏه  وير ۽ شئهوڪئر جي گٻر ۾ سکه سئن سمهندڙ ، :  ارٿ

ڄئيو وڃي يو ۽ ان جو آڌر ڀئء ڪيو وڃي يو  سنتوشي مهمئن

،يڏه  اُهو گيئني ، مهمئن گٻر ۾ پرس  يي ،سکه چئهيندڙ منش 

 ) ر  ويد .(ِء ورڻ ڪرڻ يوگيه ائشور يه پردان ڪري يو 
 

ُاهي ودوان ،ساڌو ۽مهاتما جيكي سنسار جي كلياڻ الٰ  :  سمجھاڻي

َاتٿي معني .سڎبا آهن ) مهمان (سدائين رٹن كندا رهن ٿا ،ُاهي اتٿي 

جيكو خبر .جنهن جي اچڻ وڃڻ جي كابه تٿ مقرر كيل نه هجي 

منتر ۾ مهمان .ناهي ته كڎهن به اچي وڃي ۽ كڎهن به هليو وڃي 

کي سکه سان سمهندڙ چيو ويو آهي ،ڇاكاڻ ته َاتٿي کي سنسار 

اهڑو  .ن ۽ واسنائون نه ستائيندويون آهنجون چنتائون ۽ ترشنائو

سنسار .ئي بي فكر ٿي سکه سان سمهي سگھندو آهي  گياني پرش

ماڻهو جي وشين ۾ جاڳندا رهندا آهن ،گياني َاتٿي ُانهن وشين کان 

 .سدائين ُاداس رهندو آهي 

 

سنتوشي _،شاهوكار ،راجا رنك کي سکه سان سمهندڙ غريب

مهمان  .ڌا سان سواگت ۽ مهماني كرڻ جڳائيمهمان جي تمام شر

،گياني مهمان ميزبان جي گھر ۾ ائشوريه نوازي کان پرسن ٿي 

مهمان جو ستكار كندڙ سدائين سکيا ستائبا .پردان كندو آهي 
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،ڇاكاڻ به وير ۽ ڌن دولت واري ٿيندي آهيرهندا آهن ۽ سندن سنتان 

 .ته مهمان خوش ٿي ،دل سان ميزبان کي آشيرواد كندا آهن 

 

و تڎهن توهان به شرڌا سان مهمان جي شيوا كري ،دل گھري

هن مهانگائي جي يگيه ۾ سچا َاتٿي به مهانگا ٿي .ڦل پراپت كريو 

ويد جا ودوان ،سداچاري ،تياگي ،پراپكاري ،سنجمي ،ويد .پيا آهن 

پرچارڪ َاتٿي كٿي آهن ؟اهڑا مهمان ورلي ئي كنهن وڏڀاڳي جي 

اهو صحيح آهي ته كنهن ڀاڳن واري جي گھر ۾ .گھر ۾ اچن ٿا 

و مهمان اچي ته دل و جان سان ان جي شيوا اهڑ.مهمان ايندا آهن 

 .كري اسيس پراپت كرڻ گھرجي 

 

 

 ڪٽنا ۽ آنند.   58
 

انسئن ديو پتي  ،پترن ،ڀئئرن ۽ ائشوريه سميت اُنهيھ آنند :  ارٿ

ئي گرهڳ ڪندي ،سڪرت جي لوڪ ۾ ٽئي  آڌار يي پرڪئش جي 

 ) يجر ويد . ( چمڪ مٿئن هلون 
 

كوتي جي ستا آهي مگر ان جي پر.پركوتي ست آهي :  سمجھاڻي

شرير پركوتي جي پنجين تتَون مان ٺهيل .ستا جڑ آهي ۽ نه چيتن 

انهي كري جو كجھه پركوتي سان پيدا ٿيل آهي ،اهو سڀ .آهي 
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ن جو ارٿپركوتي مان ٺهيل پد.فقط شرير ذريعي واپرائڻ يوگيه آهي 

 .ٿو استعمال فقط شرير کي تندرست ،سندر ۽ سکي رکي سگھي 

 

اتما ست چت آهي ،اها ست آهي ۽ ان جي ستا چيتن ۽ غير 

انهي كري اها نه پركوتي جا پدارت واپرائي ٿي ۽ .جسماني آهي 

سکه شرير سان الڳاپو رکي ٿو ۽ نه .نه انهن سان کيس سکه ملي ٿو 

شرير جي لڳاتار سنگه سبب َاتما شرير جي سکي هئڻ تي .آتما سان 

غير جسماني هئڻ سبب ُاها پاڻ .ي ٿي پاڻ تي سکه انڀوهه كر

 .ن جو استعمال كانه ٿي كري ارٿجسماني پد

 

جيون ۾ شرير .جيون چئجي ٿو شرير ۽ آتما جي ميالپ کي 

شرير ۾ سکه ۽ آتما ۾ آتما هئڻ جي .ال سکه گھرجي ۽ آتما ال آنند 

چئجي ٿو ،سکه ۽ آنند جي ميل سان جيون ۾ “ ناڪ ”اوسٿا کي 

سکه پركوتي مان .چئجي ٿو “ ناڪ ”چي ٿي ،انکي جيكا پورنٿا ا

 .پراپت ٿيندو آهي ۽ آنند ،آنند سروپ پرماتما کان 

آهي ،ان جي پراپتي ال “ ناڪ ”سکه ۽ تما سان ڀريل جو 

اسان کي گھر ٻار ڇڎي نه پريت تي چڑهڻ جي ضرورت آهي ،نه 

اٽ آنند اوسٿا جي پراپتي ال نه راڄ پ.جھنگل ۾ وڃي رهڻ جي 

پتي پتني .ائشوريه جي ڇڎڻ جي _ تياڳڻ جي ضرورت آهي ،نه سون 

،پتر پتري ،ڀا ڀرائي ،كٹنب عزيز ۽ ڌن ائشوريه جي وچ ۾ رهندي 

 .ئي آنند اوسٿا جي پاپتي ٿي وڃي ٿي ۽ كرڻ گھرجي 

 

چئني ويدن ۾ ائين كٿي به لکي ناهي ته برهڻ ۽ برهمانند 

جي كرڻ ال يا لوكشيوا ال  جي پراپتي ال ست كرم ۽ سكرت
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ويد ۾ كٹنبي .كٹنب ،عزيز ۽ ڌن ائشوريه جو تياڳه كرڻ گھرجي 

ويو  Uبتايو) كلياڻكاري ( جيون ۽ ڌن ائشوريه کي تڇ نه پر شرييه 

وريوار ۽ ڌن آهي به حقيقت ۾ شرييه ،جيكڎهن كٹنبي .آهي Uويو 

 .جيون سنجمي ۽ ساڌنا وارو هجي 

 

 .ئي سكرت جو لوڪ آهيا وڃن ٿا اهو جتي سكرت كي

جنهن گرهسٿ آشرم ۾ پريوار جا ننڈا ،وڏا سڀئي ڀاتي مريادائن جو 

پالن كندي ۽ ُاتي پرم پرائون نباهيندي ،سكرت جي مارگه تي هك 

ٻئي جي پوئواري كن ٿا ۽ ساڻ گڎ ڌرم پوروڪ ڌن كمائيندي 

،ڌرم ۾ ڌن جو سٺو استعمال كن ٿا ،جنهن كري مانو جيون سڦل 

 .ٿو  ۽ سجايو ٿئي

 

ٹي آڌار تمو .ال كم آيل آهي “ آڌار (هن منتر ۾ پرشٺ لفظ 

ستي .ئي اوچي ۾ اوچو آڌار آهي “ستو ”جن مان .،رجو ۽ ستو آهن 

ان جي وٺڻ سان ئي پريوار جا .جو اعلٰي پركاش ئي اعلٰي آڌار آهي 

 .سڀئي ڀاتي آنند جي اوسٿا ۾ رهن ٿا 

 

جيكا  كنهن جو اندر ٻاهر چمكائڻ ۽ صاف كرڻ سان

چيو ويو آهي “ روچن ”چمك ٿئي ٿي ،ان کي سنسكرت ۾ 

اهو ته اڌ ياتمك .جسماني پركاش سان ته انتهكرڻ نه ٿو چمكي .

پركاش آهي ،جنهن سان جيون جو اندر ٻاهر ٻهكي ٿو ۽ جيون ۾ 

پريوار جا ڀاتي هر قسم جي چمك سان ُپر .دويه چمك جڳمڳائي ٿي 

انسان کي اتم شنتوش جو  جنهن كري.ٿي ،سکه ۽ آنند ماڻين ٿا 

 .َاملهه خزانو پراپت ٿئي ٿو 
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 ڪئل  جي  مهمئ.      59
 

 ،ائي  وارو ،ڪڏه  چه ٻڍو نه ييندڙست  ڪرڻ  وارو ،هزار :  ارٿ

يمئم ٻلوان ،ييز هلندڙ ڪئل يئ وقت لڳئيئر وهي رهيو آشهي 

سوار يي  يئ ،مئلڪي پراپت  لوڪ.اُنهيھ وقت يي گيئني ،ودوان .

 ) ايرو ويد . ( ئي لوڪ لوڪئنتر اُن جئ ڦيٿئ آه  سڀ .ڪ  يئ
 

 .جي مهما ڳائي ويئي آهي هن ويد منتر ۾ وقت يا كال:   سمجھاڻي

وقت اهڑ تيزي .كال جي پهرين صفت آهي َاشَو يعني تيز هلندڙ 

سان ڊوڙي ٿو ،جو تيز کان تيز سواري به انجي برابري نه ٿي كري 

ان ان کي روكي نه ٿا اس.کن ۾ وقت گزري وڃي ٿو .سگھي 

شيكسپيئر وقت .ان كري وڏت وڃائڻ وڏي غلطي آهي .سگھون 

 :. وڃائيندڙن کي پنهنجي  جيون جو َانڀُو ٻڌائيندي چيو آهي  

I wested time and now both time waste me . 

مون وقت کي ناس كيو ۽ هاڻي وقت مون کي ناس ”يعني 

 “ كري رهيو آهي 

 

ندڙ گھڑيال وڄي ٿو ،تڎهن سمجھو جڎهن وقت جي سوچنا ڏي

جيون جي .هك كالڪ پار كري چكو آهي “ موت ”ته جيون ۾ 

 .وستار ۾ هك وڏي كمي ٿي چكي آهي 

 جتي بڑهتي هئه ،اتي گھٹتي هئه ،

 .زندگي آپ هي آپ گھٹتي هئه 
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وقت ڏاڍو تيزي سان گزري رهيو آهي ،اهو كنهن جو 

 .انتظار كين ٿو كري 

 

 ،ڦر نه آئينگي هر گز ،گزر گئي هئن جو دن 

 .ڪ ايك چال فلك هر برس نهين چلتا 

 .وري نه واپس ايندا آهن گزريل وقت ۽ وات مان كڍيل لفظ

اسان كروِڙن روپيا كمائي سگھون ٿا ،پر گزريل “سڀيان ”ايندڙ 

ماڻهو جڎهن .اسان خرچ كري به واپس آڻي نه ٿا سگھون “كالهه  ”

جو ڌن خرچ كري به گزريل  آزرين پساهه کڻي ٿو ،تڎهن ساري دنيا

وقت پراپت كري نه ٿو سگھي ،گزريل وقت هك سپنو ٿي وڃي ٿو 

وقت ۽ ساگر جون لهرون كنهن جو ” انگريزي ۾ به چوڻي آهي تن .

 : .فرئنكلن ٺيك چيو آهي “.انتظار كين ٿيون كن 

Do not squander time for thar is the stuff life is made of . 

 “. باد نه كريو ،ڇاكاڻ ته جيون ان مان ٺهيو آهي وقت بر” يعني 

 

ان كري انسان کي سجاڳه ٿي گپ شپ ۽ اجاين كمن ۾ 

 .وقت نه وڃائڻ گھرجي 

 

 : ۾ كهڑو نه سندر چتا ڏنو آهي هك شاعر ٻن سٹن 

 

 غافل تجهي گھڑيال يهه ديتا هئه منادي ،

 .گردُون ني گھڑي عمر كي اِڪ گھتادي 

 

 : دي چيو آهي  ي ودوان خبردار كنٻئ
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 بهت هئي ٿوڙي رهي ، منوا اب تو چيت ،

 .کيت _كال چڑيا چگ رهي ،نش دن َايُو 

 

اسانکي وقت جي اهميت سمجھي ،پنهنجي جيون ۾ هك 

جيون ۾ گھٹ ۾ گھٹ هك اهڑو مهان كم ”مقصد بنائڻ گھرجي ته 

 “. كري وڃو ،جنهن كري اسان جو جيون سڦل ٿئي 

 : ڙدو شاعر ٺيك ئي چيو آهي  اُ 

 هميشهه كي لئي رهنا نهين اِس داري فاني ۾ ،

 .كڇ اچي كام كرلو چار دن كي زندگاني ۾ 

 

 آئي آهي )فعل (كريا “وهتي ”هن ويد منري ۾ وقت ال

جيئڻ پاڻي وهندو رهندو آهي ،تيئن وقت جي ڌاري وهندي رهي ٿي .

سج .يعني ستن كرڻن واري آهي “سپت رشمي “وقت جي ٻي صفت .

اهڑي طرح كال .مکيه مکيه رنگ به ست آهن .ا آهن جا به ست كرڻ

يعني سنسار جون سڀئي وچتر .جا به ست رنگه آهن يا گھڻا رنگه آهن 

كال جي ٹين قفت آهي .وستون انهي كال ۾ قائم آهن 

كوبه ان جي اکين .يعني ان کي گھڻيون اکيون آهن “سهسراکش ”

كال .وان آهي يعني تمام ٻل“ ڀورريتا ”اهو .کان لكي نٿو سگھي 

اهو ايتري تيزي سان ڊوڙندي به .کان وڌيك كوبه ٻلوان كونهي 

سندس زير سايع سڀئي جيو ۽ شيون ٻڍا ۽ ٻڍيون ٿي .ٻڍو نه ٿو ٿئي 

 .وڃن ٿيون پر هي سدائين جوان رهي ٿو 

 

هن منتر جي ٻئي حصي ۾ كال جي رٿ سان ڀيٹ كئي 

ڑي طرح هي سڀ جھڑي طرح رٿ جا ڦيٿا ٿيندا آهن ،ته.ويئي آهي 



237 

 

لوڪ لوكانتر كال روپي رٿ جا ڦيٿا نهايت تيزي سان هلي رهيا 

 .آهن 

اهڑي تيز ڊوڙندڙ كال تي كير چڑهي سگھي ٿو ،ان جو 

جواب ويد منتر ڏئي ٿو ته فقط ودوان ۽ پر گياني پرش ئي كال تي 

جيكي ودوان ناهن،ُاهي ته انهي رٿ جي ڦيٿن .سوار ٿي سگھن ٿا 

 ،جيڎانهن انهن کي وائي ويندو آهي وقتب.ي وڃن ٿا هيٺان چيٿاڙج

 ُاهي اوڏانهن وهي ويندا آهن پر جيكي تارون هوندا آهن ،سي ندي

جي وهه ۾ وهي ويندا آهن ،هو وهكري جي اڀتڑ به پنهنجي ٻل سان 

تيئن كال به گياني پرشن جو كجھه بگاڙي نه ٿو .وڃي سگھندا آهن 

 .سگھي 

 

هو كال .جي چڑهڻ ال ئي آهي  كال روپي رٿ انهن ودوانن

کي پنهنجي وس ۾ كري ،پنهنجي اِڇا موجب انهي کان كم وٺن 

 .ٿا 

 

كال جي مهما .كال جي گڻن جو مٿي ذكر كيو ويو آهي 

 : كنهن كوي چيو آهي  .پار اهي اُ 

 

 سب سي بڑهه كر سميه هئه ،سڀي گڻون كي کان ،

 .كري سميه كا مان جو ،وهي پرش مهان 

 

ساگر جي چنچل لهرن .ڻك ٻن ڏينهن جو ميلو آهي جيون ڄ

 .سمان ئي چنچل آهي 

Life is short art is long and time is fleeting .” 
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جيون ٿورو آهي كاريه گھڻو آهي ۽ وقت ڀڄندو وڃي رهيو 

سڀان كنهن ڏٺو آهي ؟  جيون کي اجاين ڳالهين ! هي انسان “. آهي 

ل ٿئي ٿو ،جو وقت جي جيون ان جو سڦ.سياڻپ كانهي  گذارڻ۾ 

۾جي ،پنهنجو جيون سندر ،پوتر ۽ پرُاپكار جي كارين ۾  قيمت س

جي شيوا كندي  ارٿلڳائيندي ،پراڻي ماتر جي بنا كنهن سو

 .جي سکيا مورت بڻجي وڃي ٿو “،شَوم ،سندرم ستيم”

 

 

 ڪليئڻ مئرگه يي هلو.    60
 

وري سوريه ۽ چندر سمئن اسئن ڪليئڻ مئرگه يي هلون ۽  :  ارٿ

وري ڏيندي ،هنسئ نه ڪندي يعني ڪنه  ئي ڪنه  چه قسم جو 

نقصئن نه پهئئئيندي ۽ گيئن پراپت ڪندي ،ڀليھ ڀت سنگٻو  ۾ 

 ) ر  ويد .( رهي هلون 
 

هن ويد منتر ۾ اهو ٻڌايو ويو آهي ته ته اسان سنسار ۾ :  سمجھاڻي

كيئن هلون ؟پهريائين چيو ويو آهي ته سوريه ۽ چندرما سمان 

سوريه ۽ چندر ما دنيا جي پر ٻنڌ جا ٻه .جي مارگه تي هلون  كلياڻ

سوريه خود ئي هك تيجسوي پنڈ .آهن ) كيندر (سمان پركاش پنج 

 .اش گرهڻ كري ،پركاشت ٿي رهيو آهيآهي ۽ چندرما ان کان پرك
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 .ي ،پنهنجي مارگه تي هلي رهيا آهنٻئي اٹل نيمن ۾ ٻڌج

اهڑي .شام جو لهي ٿو  سوريه روزانو بانيم صبوح جو اڀري ٿو ۽

طرح سرشٹي جي آڌ کان ڏينهن بعد رات ۽ رات پٺيان ڏينهن جو 

سوريه جي كشش سان پنهنجي گھيري ۾ .سلسلو هلي رهيو آهي 

پرٿوي نيم سان سوريه جي چوطرف گھمي رهي آهي۽ چندر ما وري 

 .سدائين پرٿوي جو چكر لڳائي رهيو آهي

   

ن ۾ گويا پراڻ ُڦكي ارٿدسوريه ۽ چندرما ٻئي نيم سان پ

جيكڎهن سوريه نه نكري ته هوند اسان جو جيئڻ محال .رهيا آهن 

سوريه چندرما کي پركاش ڏئي رهيو آهي ۽ ٻئي گڎجي .ٿي پوي 

ٻئي پنهنجي پنهنجي مارگه جو .پرٿوي کي پركاش ڏيئي رهيا آهن 

تياڳه نه كندي ۽ هو هك ٻئي کي كنهن به قسم جو نقصان نه 

جھڑي طرح سوريه .هلي رهيا آهن ته مقرر ماگه تي وڌون پهچائيندي 

۽ چندرپنهنجا پنهنجا كاريه نيم سان كري رهيا آهن ۽ كنهن به 

اهڑي طرح اسان سڀني انسانن .طرح مريادا جو ُالنگھن كونه ٿا كن 

 .کي به پنهنجا پنهنجا كاريه نيم سان كرڻ گھرجن 

 

چندر کي آدرش هن منتر ۾ اگيا ڏني وئي آهي ته سوريه ۽ 

 .ارگه تي هلڻ جي پرتگيا كرڻ گھرجيبڻائي ،اسان کي كلياڻ جي م

جڎهن اسان چوطرف نظر ڊوڙايون ٿا ،تڎهن معلوم ٿئي ٿو ته سنسار 

انسان .ال ٿئي ٿو  ارٿوٺڻ سو.جو نظام ڏيڻ وٺڻ سان ٿي رهيو آهي 

سماج بنا هن جو كاريه هك کن ال هلي نه ٿو .سماجك پراڻي آهي 

) سماج (۽ شمشٹي ) شخص (انهي كري ان ۾ ويكتي .سگھي 

جيكڎهن انسان وڄڻ جي .ٻنهي جي كلياڻ جي ڀاونا هئڻ کپي 
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ڀاونا جو بلكل تياڳه  ارٿي ڀاونا ۾ لڳو رهي ۽ ڏيڻ جي پرمارٿسو

 كري ڇڎي ته سماج جو سروپ ئي ڀگھڑي وڃي ۽ انسان ذات ال

 .َاشاقنتي جو كارڻ بڻجي وڃي 

 

آخرين حصي ۾ چيو ويو آهي ته اسان وري  انهي منتر جي

۽گيان )هنسا نه كندي (وري ڏيندي ،كنهن کي نقصان نه پهچائيندي 

گنڀيرتا سان ويچار كرڻ تي .پراپت كندي ڀلي ڀت اڳتي وڌون 

اچي ٿي )برابري (معلوم ٿئي ٿو ته دان ڏيڻ سان ئي ساماج ۾ سمتا 

كسان پنهنجو  جيكڎهن گياني پنھنجو گيان ،ڌنوان پنهنجو ڌن ۽.

َان ٻين کي نه ڏئي ته هوند سناج ۾ برابري ختم ٿي اسمانتا جو ئي 

سماج .ات پاڻ لڑائي جھڳڑا ئي ٿيندا رهنبول باال ٿي وڃي ۽ ڏينهن ر

۾ كلياڻ ال هر هك کي پنهنجي مشكالت وانگر ئي ٻين جي 

 مشكالتن جو به احساس ڌارڻ گھرجي کپي ۽ سندن كشٹن كٹڻ ال

مهرشي ديانند سرسوتي چيو آهي ته .زون کين ڏيڻ کپن پنهنجون چي

”۾ ئي راضي رهڻ نه کپي هر هك کي پنهنجي بلك ٻين  ،ُانتي

 “.جي ُانتي ۾ پنهنجي ُانتي سمجھڻ کپي 

 

دان ڏيڻ سان منش سڀني جو .دان ڏيڻ جي وڏي مهما آهي 

_ د_ د ” پرجا پتي ديوتائن ،منش ۽ دئتن کي ٹن الرن .پيارو ٿئي ٿو 

انهي ۾ منش کي .دمن ،دان ۽ ديا كريو :۾ ُاپديش ڏنو ويو آهو “ د 

دان سبب انسان جو راکشي .خاص طرح دان جي آگيا ڏني وئي هئي 

 .ڀاونائون پيدا ٿين ٿيون 
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رواجي طرح هر هك ماڻهو چاهي ٿو ته کيس نه كوئي ماري 

۽ نه كنهن قسم جي هاڃي رسائي ته کيس به گھرجي ته هو نه كنهن 

جڎهن انسان فقط پنهنجي .کي ماري ۽ نه كنهن کي هاڃي رسائي 

خود غرضي جي پورائي ۾ محو رهي ٿو ۽ ٻين جي فائدن جي كا 

پرواهه نه ٿو كري ،تڎهن سندس اخالقي گراوٽ ٿيڻ لڳي ٿي ۽ هو 

هك .ال ٻين جي فائدن جو به ناس كرڻ لڳي ٿو  ارٿپنهنجي سو

جي حد تائين پهچي وڃي ٿو   وقت اهڑو به اچي ٿو ،جڎهن هو گراوٽ

 .۽ خوام خواهه ئي ٻين جي فائدن کي ناس كرڻ لڳي ٿو

  

اهي انسان ”_ كنهن سنسكرت كوي ٺيك چيو آهي  

جو تياڳه كري ،ٻين جو  ارٿسجن پرش آهن ،جيكي پنهنجي سو

ڀلو كن ٿا ۽ رواجي ماڻهو ته ُاهي آهن ،جيكي پنهنجي سورٿ جي 

ي ال كوشش كن ٿا ،ُاهي منش وروڌ نه هئڻ تي ئي ٻين جي ڀل

ال ٻين جي ڀلي جي آڏو اچن ٿا  ارٿراکش آهن ،جيكي پنهنجي سو

پر جيكي خوام خواهه ٻين جو نقصان كن ٿا ،ُاهي كير آهن ،انهن .

 “.کي كهڑو نالو ڏجي ،اسانکي خبر ناهي 

 

ي كري ويد آگيا ڏئي ٿو ته اسان کي سڀئي ڏيندي هان

دي ۽ گيان پراپت كندي ،ڀلي ڀت ۾ ،كنهن کي هاڃي نه پهچائين

 .رهي ،فرض جي مارگه ۾ هلندا هلون 

 

شل ٻاجھارو سائين اسان کي شكتي ڏئي ،جو اسان سڀئي 

گڎجي ،وَشو جي كلياڻ ال سوريه چندرسمان انجي ذريعي مقرر 

 .ويدڪ مارگه تي اڳتي ۽ اڳتي وڌندا هلون 
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 اَن ۽ ان دانيھ جو پريئپ.         61
 

اسئنکي چيمئري دور ڪندڙ ،ٻل ڏيندڙ ان جو دان ! پتي   ان:  ارٿ

اسنکي ٻ  پيرن واري .اَن دانيھ ئي وڌيڪ وڌيڪ وڌاء ! دايئ .ڪر 

 )يجر ويد . ( ۽ چوپئئي مئل ِء پراڪرم ڏي 
 

سڀئي .آهي ان جو سوامي ،پرماتما  ارٿَان پتي جو  : سمجھاڻي

 .ن ئي پراڻ آهياَ .کان سريشٺ آهي  سمپتين ۾ ان سمپتي ئي سڀني

ان سان پراڻ ،ويريه ۽ ٻل جو واڌارو ٿيندو .َان ئي ويريه ۽ ٻل آهي 

 .آهي 

 

كهڑي قسم جو استعمال كيو وڃي ،ان جو هن ) ڀوڄن (َان 

ويد ۾ چيل آهي ته ڀوڄن ُاهو هئڻ .منتر ۾ ذكر كيو ويو آهي 

۽ طاقت وڌائيندڙ )صحت بخش (گھرجي ،جيكو بيماري دور كندڙ 

بيماري كندڙ ۽ ٻل ناس كندڙ هجي ،ُانجو  ارٿجيكو پد.هجي 

 .كڎهن به استعمال نه كريو 

 

َان واري کي گھرجي ته .َان داتا جو هرطرح واڌارو ٿئي ٿو 

جيكو .سان مهمان جو آڌر سان ستكاري كري ) ڀوڄن (پنهنجي َان 

اهڑي طرح مهمان جو آڌر كري ٿو ،ان جي سکه ۽ ائشوريه جو 

 .واڌارو ٿئي ٿو 

 



243 

 

۽ پکي ٻه پيرا ٿين ٿا ۽ گيانوان گھوڙا وغيره چوپيرا  ماڻهو

ماڻهو ،پسن ۽ پکين سڀني کي قحت بخش ۽ طاقت وارا .ٿين ٿا 

۽ پراكرم  ارٿائين كرڻ سان پرش.واپرائڻ گھرجن  ارٿکاڌي جا پد

کاڌي جي شڌي سان صحت ۽ طاقت سان پراپتي .جو واڌارو ٿئي ٿو 

 .كرم وڌي ٿو ۽ پرا ارٿصحت ۽ طاقت سان پرش.ٿئي ٿي 

 

 

 پرڀوھ جي شڪتي.   62
 

هڪ ڪريئ ئئن رهت هوندي چه م  ئي ويگ وان آهي ۽ :  ارٿ

اڳيئي موجود هوندي چه دويه شڪتيھ واريون اندريون اُنکي 

اُهو سروپ سئن اَچل هوندي چه ٻي  ييز گتيھ .پراپت نه ييون يي  

نه واري  اندري  ئئن لنگهي وڃي يو يعني اندري  جي جتي پهچ 

يي يئي ،اُهو ان ئئن چه پري موجود آهي ۽ ُاهو ئي سروويئپڪ 

اُنه  ِاندري  وغيره ديون ۾ ڪرم ڪرڻ جي شڪتيھ ئي ڌارڻ 

ڪرائي يو يعني ِاندر ۾ جيڪئ شڪتي آهي ،ُاهئ پرڀوھ جي ڏنل 

 )يجر ويد . ( آهي 
 

پرش جي من ۾ سريشٺ كرم كندي كڎهن َاهنكار :   سمجھاڻي

،ان کي دور كرڻ ال هن منتر ۾ اپديش كيو پيدا ٿي ويندو آهي 

ويو آهي ته اهو پرڀو من ۽ اِندرين سان پراپت ٿيڻ جھڑو كين آهي 
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نه فقط ايترو بلكه ُانهن .ُاهو ئي ُان جي شكتي کان پري آهي .

اِندرين ۾ جيكا كاريه شكتي آهي ،ُاها به پرڀو جي ڏنل آهي ۽ 

رڻ۾ سمرٿ ٿئي ٿو پرڀو جي ڏنل شكتي سان ئي پرش كرم ك

 .،نه ته منجھس شكتي كانهي 

 

چيو ويندو آهي ته مهاراج شيواجي كو قلعو ٺهرائي رهيو 

هزارين ماڻهن کي ان كم ۾ لڳل ڏسي ،شواجي جي من ۾ .هو 

اهنكار پيدا ٿيو ته منجھس شكتي ڏينهون ڏينهن كيتري نه وڌي 

آهيان هاڻي مان هزارين لکن ماڻهن جي پالنا كري رهيو !رهي آهي 

ايتري ۾ گھمندي گھمندي سندس گرو رامداس ُاتي پهچي ويو هو .

مگر .شيواجي کي ڏسي ،سندس من جي اوسٿا سمجھي ويو 

شيواجي کي كجھه نه چئي هن کيس هك وڏي پٿر جي ٹوڙائڻ جي 

جڎهن اهو پٿر ٹوڙيو ويو ،تڎهن ان جي وچ ۾ ٿوري .آگيا كئي 

 : گرو رامداس چيو .۾ آيو  پوري جا تي هك ڏيڎر ۽ پاڻي ڏسڻ

 

تون هن پٿر ۾ ويٺل .تنهنجي شكتي َاپرمپار آهي ! شيوا ”

 “.ڏيڎر کي به پاڻي پهچائين ٿو 

 

اهوٻڌندي شيواجي گرو جي چرنن ۾ كري پيو ۽ کائنس 

پو گرو رامداس کيس ُاپديش .پنهن جي ڏوهه ال معافي گھريائين 

ڏسي اڀمان ٿي رهيو اهي،پر تو کي پنهنجي شكتي واڌارو ”ڏنو ته 

 سرو وپك ۽ شكتيوان پرڀو اها تنهنجي شكتي ناهي ،اها ته انهي

کي ) ظاهر چاهي لكل ( جي شكتي آهي ،جنهن تي سموري جڳت 

 ..پيدا كيو ويو آهي ۽ سڀني وراڻين جي پالنا كري رهيو آهي 
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پرڀو ئي پنهنجي شكتي جو كجھه حصو ڏئي ست كرمن كرڻ 

جيكڎهن تون ان کي وساري .ڏئي رهيو آهي  جو توکي وجھه

ان كري .َاهنكار كندين ته پرڀو تو کان ُاها واپس وٺي ڇڎيندو 

سڀني ماڻهن کي َاڀمان کان كنارو كري سريشٺ كرمن جو سهارو 

 .وٺي ،پنهنجو كلياڻ كرڻ جڳائي 

 

 

 پئڻ يي آڌار.   63
 

 اسئن شرير سئن ڪنهنجو) !س  چنڊ (عجيا ڪرم ڪندڙ   :   ارٿ

دان يئ ڀيٽئ نه ڀوڳيون ،ورثي ۾ مليل ڌن سئن نه ڀوڳيون ،سنتئن 

 )ر  ويد . (جي ڪمئئيھ سئن  نه ڀوڳيون 
 

سج .سج چنڈ پنهنجو سڀ كجھه ٻين ال ڏيندا رهندا آهن :  سمجھاڻي

پنهنجو پركاش ۽ چنڈ پنهنجي چانڈوكي دنيا جي كلياڻ ال ڏيندا 

ني کي سڀ كجھه ڏيندا هو كجھه وٺندا كونه آهن ،سڀ.رهندا آهن 

جيكڎهن پاڻي َازخود ڇكجي کين پراپت به ٿيندو آهي .رهندا آهن 

ته ُهو ُانکي پاڻ نه ڀوڳي ،سڀني جي ڀلي ال برسات جي روپ ۾ يا 

 .ونسپتي جي پاڙ ۽ پنن ۾ واپس كندا آهن 
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هن منتر ۾ سج ۽چنڈ کي سمٻوڌن كيو ويو آهي ،جو تمام 

اسان انجو .اسان ال آدرش آهن  سچ پچ سوريه چندرما.ٺيك آهي 

 .اسان به انهن وانگر پرُاپكاري بڻجون .آدرش رکي سنسار ۾ هلون 

 

ي سو هٿن سان كمائيندا آهن ۽ هزارهٿن سان ارٿپرش

سان هر هند ۽ سدائين  ارٿلٹائيندا آهن ،ڇاكاڻ ته هو پنهنجي پرش

ي نه هوندا ارٿجيكي پرش.گڎ كري رکڻ جي شكتي رکندا آهن 

ي ميڑي رکندا آهن ،ڇاكاڻ ته منجھن گڎ كري سگھڻ جي س ،آهن

 .شكتي نه هوندي آهي 

 

اسانجو جيون ٻين تي آڌار رکندڙ نه ٿئي ،ٻين جي كمائي 

پنهنجي شرير سان كمايل پنهنجي شرير جي ڀوڳڻ ۾ .اسان نه کائون 

 .كم ايندو 

 

ُاهي لوكن .شرڌا مليل دان يا ڀيٹا به پنهنجي كم نه آڻيون 

ن جو ارٿپوجنيه گرو وغيره شخصن پد.ئي كم آڻيون  جي ڀلي ال

 .استعمال نه كريون 

 

ُان كري ُاها .َاباڻي كمائي اسان جي پنهنجي كمائي ناهي 

 .اسان پنهنجي كم نه آڻي ،جنتا جي شيوا ۾ لڳايون 

جيكڎهن سنتان .اسان سنتان جي كمائي تي به كڎهن آڌار نه رکون 

شٹر ۽ وشو جي ڀلي ال كم آڻڻ كجھه ڏئي ته اهو به اسان کي را

پنهنجو شرير ته پنهنجو شرير جي پورهئي سان كمايل کي .گھرجي 

ٻين جي ڀاڙڻ “! پراڻي آس ،كني جي الس ”.ڀوڳڻ جو َاڌكاري آهي 
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ان كري جيكڎهن چاهيون ٿا ته زندگي سو .۾ عزت كانه رهندي 

 .ون ته سدائين پاڻ تي ڀاڙڻ جي عادت پاڻ ۾ وجھون گذاريمان سان 

 

 

 مهمئن ييڳ جو مئر .  63
 

اُٿ ديون ئي يگيه سئن جئڳئء ۽ آيُو ،پراڻ ! هي چرهمڻس پتي :  ارٿ

 )ايرو ويد . ( پرجئ ،پشُو ڪيريي ۽ يجمئن ئي وڌاء 
 

هن ويد منتر جو ڀاو ڀلي ڀت سمجھڻ ال پهريائين :  سمجھاڻي

تي ڌيان ڏيڻ  ارٿبرهمڻس پتي ،ديو ۽ يگيه ُانهن ٹن لفظن جي 

 .ھرجي گ

 

پتي پدن سان ٺهيو آهي يعني برهم جو پتي +برهمڻس پتي ،برهمڻ 

ن ارٿبرهم لفظ ويد گيان يگيه ،برهمڻ َان ۽ پرميشور وغيره َانيك .

رواجي طرح برهم وڏو هئڻ يا وڌائيندڙ هئڻ .۾ كم ايندو آهي 

اهڑي .آهي سوامي يارکشك  ارٿپتي جو .كري برهم سڎجي ٿو 

ٿيو ويد رکشك ،گيان رکشك ،يگيه  ارٿو طرح برهمڻس پتي ج

 .رکشك ،َان رکشك وغيرهه 

 

رواجي طرح جن ۾ .ٿيندا آهن  ارٿديو لفظن جا به َانيك 

 ،ان ،ڌن ،ٻل ،پركاش وغيرهه ڏين ٿادويه گڻ هجي يا جيكي ٻين گي
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جسماني يا غير جسماني ٻنهي قسمن جا .انهن کي ديو چوندا آهن 

 اِندر، چندر، سوريه ،اڳني ،وايو، ن تهجيئ.ديو چيا ويندا آهن  ارٿپد

 .متر ،ودوان وغيرهه  ،پرڻ

 

هن .هن منتر ۾ كم آيل يگيه لفظ وڌيك اهميت ڀريو آهي 

يگيه ُاهو كرم آهي .ديو پوڄا ،سنگتي كرڻ ۽ دان .آهن  ارٿجا ٹي 

،جنهن ۾ ديو جي پوڄا ٿئي ،ساڌو سنت مهاتمائن جي سنگت پراپت 

ائتا ال جيون واسطي كارگر ٿئي ۽ فرض سمجھي ،ٻين جي سه

رواجي طرح پرُاپكار جا جيترا كرم آهن ،اهي .ڏنا وڃن ٿا  ارٿپد

سڀ يگيه سڎجن ٿا پر خاص روپ ۾ يگيه لفظ جو استعمال َاگني 

هوتر کان وٺي َاشَو ميڌ تائين ٿيندڙ اگني كرمن ال ٿيندو آهي 

آهي ڇاكاڻ ته اگني کي ئي يگيه جو پروهت ،ديو ۽ دوت چيو ويو 

انهن سڀني يگيهن ۾ اگني نيم موجب ٻاريو ويندو آهي ۽ َان ۾ .

ن جو ارٿسڳنڌي ،بيمارين کي ناس كندڙ ،طاقت ڏيندڙ ۽ مٺن پد

آهپتيون ڏنيون وينديون آهن ۽ شرڌا سان يگيه كرتائن ساڌو سنت ۽ 

ودوانن جو َان ،وستر ۽ ڌن وغيرهه دان دوارا يٿا يوگيه ستكاري 

وايَو ۽ َانترکش کي شڌ كندي .و اديش جل ُانج.كيو ويندو آهي 

پراڻي ماتر جي ڀالئي كرڻي آهي ۽ ويد جي ڄاڻڻ  مهاتمائن جي 

سنگه ۽ اديش سان پنهنجو ديو شكتين کي جاڳائي ،چاهيل سکن جو 

 .َاڌكاري ٿي ،ان کي پراپت كرڻو آهي 

 

پراڻي َان مان پيدا ” ڀڳوان شري كرشن گيتا ۾ چيو آهي ته 

جي ُاتپتي بيسات سان ٿيندي آهي ،برسات يگيه سان ٿيندا آهن ،َان 

 “. ٿيندي آهي ۽ يگيه كرم سان ٿيندو آهي 
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ان .هن ويد منتر ۾ منش برهمڻس پتي كري سڎيو ويو آهي 

منتر انسان کي .جو مطلب آهي ته انسان برهمڻس پتي ٿي سگھي ٿو 

تو ان .تو ۾ َاننت شكتيون لكل آهن ! اي انسان ” چتا ڏئي ٿو ته  

جي وكاس سان پاڻ کي اوچو كر ۽ َان ،ڌن ،گيان وغيرهه جو 

 ُاٿ ۽ خبردار ٿي .سوامي ۽ رکشك بڻجي سچو برهمڻس پتي ٿي

يگيه سان يعني پرُاپكار جي ُاتم ۾ ُاتم كرمن ذريعي پنهنجين 

هن جي سهائتا سان فرض پالنا سمهيل شكتين کي جاڳا ۽ ُان

ساڻ .ن وغيرهه جو واڌارو كر آيَو ،پراڻ ،پرجا ،پشَو ،َان ۽ ڌ ،كندي

 .گڎ ُاتم كرم كندڙ يجمان جو به واڌارو كر 

 

اهڑي طرح هن منتر مان اسان کي سکيا ملي ٿي ته اسان يگيه 

دوارا نه فقط پنهنجي عمر ئي وڌائي سگھون ٿا بلك پنهنجي پراڻ 

،پرجا ،پسون ،كيرتي ،ڌن دولت انهن سڀني کي به وڌائي سگھون ٿا 

ٻند ويد جي ڄاڻو ودانن سان ٿيندو آهي ،جنجا يگيه كندڙ جو سن.

 .اپديش ۽ آچار سندس جيون کي فرض جي پالنا كندڙ بڻائين ٿا 

ُان ۾ خاص طرح گڎيل .يگيه سريشٹ ۾ سريشٹ كرم آهي 

ان كري اهو اسان کي پريرڻا ڏئي ٿو ته .ُانتي جي  ڀاونا سمايل آهي 

آهن ،انهن  سماج ۾ جيكا پاڻ کي ڀاڳوان بڻايو ،جيكي پاڻ سمان

جو سهيوگه پراپت كيرو ۽ جيكي پاڻ کان گھٹ آهن ،انهن جي هر 

جڎهن ماڻهو ائين كرڻ لڳي ٿو،تڎهن انجون .طرح سهائتا كريو 

دويه شكتيون جا ڳي ُاٿن ٿيون ۽ ُاهو حقيقت ۾ برهمڻس پتي بڻجي 

 .مهان ٿئي ٿو 
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اِنكري مهان بڻجڻ جي خواهشمندن کي به پرُاپكار جي سڀ 

كرم دوارا پنهنجين دويه شكتين کي جاڳائڻ گهرجي  کان سريشٹ

۽ پرڀو جي واڻي ذريعي ٻين کي به مهان بڻجڻ جي پريرڻا ڏيڻ 

 .گھرجي 

 

 

 ڪهڙو يگيه سڦل ييندو ؟.  65
 

جنه  چرائيھ رهت ! اُهوئي يگيه دويه ڦل ڏئي يو ،هي اَگني :  ارٿ

 ) ر  ويد . (يگيه ئي يون ويئپي  يو 
 

نتر ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته كهڑو يگيه سڦل يعني هن م:   سمجھاڻي

اگني هَون يگيه كين آهي پر جيون  ارٿيگيه جو .كامياب ٿئي ٿو 

جيون يگيه شاال روپي آهي ،جنهن کي _ اسان کي هي منش .يگيه 

آهي پرُاپكار ،ست  ارٿيگيه جو .اسان کي يگيه ميه بڻائڻو آهي 

يعني سندر شوڀينك ُاهي كرم ئي دويه .،قرباني وارو كرم كرم

نه فقط پنهنجي نه جيئڻ ،پنهنجي  گذارڻاهڑو جيون .يا دئوي آهن 

وڌاري ۽ سکه ۾ سنتوش كري نه وهڻ ،پر سڀ جي ڀلي ۾ جيون 

صرف كرڻ واري حياتي ئي اهو رنگه الئي ٿي ،جا سدائين چمك 

پر َان يگيه ،َان پرُاپكار ميه جيون ۾ جي برائي نه .واري ٿئي ٿي 

ئي اچي ٿي ،ُاتي سروپ پرماتما جو ُاتي ئي واسو ٿو جتي برا.آهي 

جتي برائي اچي ٿي ،ُاتي اگني يعني پرماتما .ٿئي ،جتي برائي نه آهي 
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اهو يگيه .جو پركاش نه ٿو ٿئي ۽ اهو جنم سڦل ٿي نه سگھندو 

 ،ڳيان كري ويد جي آگيا آهي ته نبرائي ،تيا.كامياب كين ٿيندو 

 .پايون جيون يگيه ميه بڻائي سڦلتا کي 

 

 

 يپسوِي جيَون.        66
 

ڌن ۾ وويڪ جي .يپسيئ سئن يڪت رهو ) محنت ( شرم :  ارٿ

 )ايرو ويد .( سهئري سئن سدا چئر ۽ ِاسٿت رهو 
 

هي چار ُاتم ساڌنائون )سداچار (شرم ،تپ ،وويك ۽ رتو :  سمجھاڻي

عام .آهن ،جنجو اڀياس هك ئي گرهست آشرم ۾ كري سگھجي ٿو 

و آهي ته آشرم چار آهن ،پر حقيقت ۾ مکيه آشرم ته طرح چيو ويند

باقي ٹي آشرم ته ننڈا آشرم آهن ،ڇاكاڻ ته .گرهست آشرم ئي آهي 

 .اهي پوري طرح گرهست آشرم تي ئي آڌار رکن ٿا 

 

گرهست آشرم اهو آشرم آهي جنهن ۾ گھور محنت كرڻ 

هرهك شخص گھر ۾ ئي پلجي ٿو ۽ وڏو ٿئي ٿو ،گھر ۾ .گھرجي 

جھڑو سنسار ۽ اڀياس بڻجي ٿو ،اهو هرهنڌ انهي موجب هلي  ان جو

ُاهي گھر جا هالئيندڙ ڀائر ۽ ڀينرون ڌنيه آهن ،جيكي پنهنجي .ٿو 

پنهجني گھر جي واتاورڻ کي زندهه رکي ،پريوار جي سڀني ڀاتين ۾ 
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محنت ،تپ ،وويك ،۽ سداچاري جو ٻج ڇٹي ،سندس جيون شاندار 

 . بڻائين ٿا 

 

من سان تپ ،ٻڌي سانوويك ۽ ) محنت ( شرير سان شرم 

 .َاختيار كرڻ گھرجي )سداچاري (آتما سان رتُو 

 

آهي من  ارٿآهي شرير سان محنت ۽ تپ جو  ارٿشرن جو 

جنهن جو پنهنجي من تي جيترو سنجم هوندو ،اوترو ئي .جو سنجم 

تپسيا سان پوتر ٿيل شرم ئي .هو پنهنجي شرير سان محنت كندو 

ٻي طرح محنت محنت نه رهي ،بيكار بڻجي .حقيقي شرم آهي 

 .من جو سنجم پرسنا بخشي ٿو .پوي ٿي 

 

تپسيا سان پوتر .پاٺشاال آهي  گھر ماڻهو جي آڌي ۽ َانادي

 ،تر ۾ پوري طرح محنت كئي وڃي ٿيجيكڎهن كنهن به کي ،ٿي

جنهن .تڎهن سڀئي چاهيل سمپدائون سوالئي سان پراپت ٿين ٿيون 

كالڪ آرام كن ٿا ،جنهن 8كالك كم ۽  16ڀاتي  گھري جا سڀئي

راشٹر ۾ پريوار پريوار كري سڀني ناگركن کي سنجم ۽ محنتي 

 .بڻايو وڃي ٿو ،ُاهو ئي راشٹر هر قسم جي ُانتي كري ٿو 

 

شرم ۽ تپ سان جڎهن ڌن جي پراپتي ٿئي ٿي ،تڎهن برهم 

وويك رهت انسان ئي كٹنب .جي صرورت پوي ٿي ) وويك ٻوڌ (

صل كري ،حرصن ۽ والسن ۾ ڦاسي ،چوتر وڃائي وهي ٿو ڌن حا

انهي كري ويد فرمائي ٿو ته ڌن جي پراپتي تي وويك جي آڌراڻ .

 .سان ِرت جي اِسٿتي ٿيڻ گھرجي 
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صحيح ،سداچاري ،ٿورو خرچ _آهن  ارٿرت جا ٹي مشهور 

ماڻهو جڎهن وويك کان كم وٺي ٿو ،تڎهن هو پنهنجي ڌن جو .

هٿ ڦاڙ ڌن جو .ٿو ۽ ٿورو خرچائو رهي ٿو  صحيح استعمال كري

ڏسڻ ۾ اچي ٿو .ابتو استعمال كري ٿو ۽ هو داراچاري ٿي پوي ٿو 

ته ساهوكار گھڻو كري حصن ُ والسن ۾ غرق ٿي وڃن ٿا ،داراچار 

 .هو قدم قدم تي غلط كم كن ٿا.ٿا  ۽ چوتر هيڻتا جا شكار ٿين

 .انهي كري كٹنبن جا كٹنب ناس ٿي وڃن ٿا 

 

به ڏسڻ ۾ آيو آهي ته تپ ۽ شرم جي سهاري جتي ڌن  اهو

مگر جن کي بنا شرم .كمايو وڃي ٿو ،ُاتي وويك محفوظ رهي ٿو 

۽ تپ كئي ئي مفت ۾ ڌن ملي وڃي ٿو يا جيكي غير مناسب 

طريقن سان ڌن كمائين ٿا ُاهي آرام طلب ۽ والسي ٿي ،ڌن کي ته 

ڌن ويو ته ” ته  سچ چيل آهي.ناس كن ٿا ،پر خود به ناس ٿي وڃن ٿا 

انهي كري .كجھه كين ويو ،پر جي چوتر ويو ته سڀ كجھه ويو 

ويد جي مٿين سکيا تي عمل كري شرم ،تپ ،وويك ۽ سداچاري 

 .کي پنهنجي جيون ۾ آڻڻ گھرجي 
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 چي داغ جيون.  67
 

ِء ،يوئي سوريه جي يپ ) يگيه (مئن يوئي يم ِء ،يوئي مکه :  ارٿ

پرڪئش سروپ پرمئيمئ ! منهنجئ جيون .ئن يو ِء ارپڳ ڪري

پريويھ جي ! منهنجي ايم  .يوئي ميوھ مئن ميوئج سئن ڀري 

 ) يجر ويد . ( سپرش ئئن جيون ئي چئئء 
 

جيون ساڌڪ پنهنجي جيون کي پكاريندي چوي ٿو ته :  سمجھاڻي

يم لفظ جو استعمال هتي . مان توکي يم جي آرپڻ كريان ٿو 

 ،ستيه يوڳه موجب اهنسا،.ٿيو آهي  ۾ ارٿجي “ي شانتي جي پراپت”

انهي پنج ساڌنا “.،برهمچريه ۽ لوڀ نه كرڻ )چوري نه كرڻ (استييه 

يم جي انهن ئي پنجن انگن ۾ پالڻ سان ظاهر .کي لوڀ چئجي ٿو 

يهگه  ارٿلفظ جو اِسٿول “مکه ”.ظهور شانتي جي سڌي ٿئي ٿي 

تي ،پرگتي ،وياپكتا ۾ مکه لفظ جو پر يوگه هن ،منري ۾ گ.آهي 

 .سانت آتما ئي گتي ،پرگتي ،وياپكتا كن ٿا .ٿيو آهي 

كرڻن ذريعي سڀني هنڌ ڦهلجي وشَو کي سدائين تيج ۽ پركاش 

 .پردان كندو رهڻ تي سوريه جو تپ آهي 

 

پنهنجي املهه جيون جي وڏائي سمجھندي جيون ساڌڪ چئي 

ئڻ ال شانتي مان توکي شانتي ڌام بڻا!منهنجا جيون “رهيو آهي ،

پوروڪ يگيه جي سڳنڌ سمان وشو ۾ ڦهلجڻ ال ۽ وشو ۾ ڦهجي 

.                        انسانن ۾ تيج ۽ پركاش جو ڦهال كرڻ ال ساڌيان ٿو 
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بنا تيج وارن ۾ تيج جو سنچار كرڻ ۽ آگيا روپي انڌكار  ۾ 

ڀٹكندڙن کي گيان روپي پركاش پردان كرڻ مانَو جيون جي سڀ 

 .وچي ساڌنا آهي کان ا

 

سرشٹي ۾ توهانجي .پنهنجي زندگي جو ملهه سمجھو 

پنهنجي .پنهنجي جيون کان وڌيك موليه وان وستُو ٻي كا كانهي 

شانتي سان گڎجي جيون کي يگيه ميه بڻايو .جيون ۾ شانتي آڻيو 

سڳنڌ ڦهالئيندي وشَو ۾ تيج ۽ .ان سان سنسار ۾ سڳنڌ ڦهاليو .

جيون روپي َاملهه خزانو ويرٿ وشين ۾ نه .ريو پركاش جو پاچار ك

 .وڃايو 

 

ويد جي هن منتي ۾ پڇاڙي جي ۾ ميٺاج جي مهما ڳائي 

سڀني شڀ سريشٹ ۽ دويه اڀالشائن جي ساڌنا جو ۽ .ويئي آهي 

جي )تيج جي پركاش (۽ تپ ) يگيه (،مکه )شانتي (سنسار ۾ يم 

كجھه به كيرو ته .آهي ) ميٺاج ( ڦهال جو پختو آڌار فقط ماڌريه 

سماڌريه انسان جو سوم آهي ،مانو جيون جو کير .مڌرتا سان جدا ٿيو 

پنهنجي جيون جي كڻ كڻ ۾ ماڌريه .انتهكرڻ جو َامرت آهي .آهي 

كوڙاڻ .پنهنجي ميٺاج سان كوڙي سنسار کي مڌو بڻايو .ڀريو 

 .ساڌنا کي كاٹڻ واري ۽ مڌرتا ساڌنا کي ساڌڻ واري آهي 

 

 ،بچائڻ جو مطلب آهي سنسار ي والسنکان  پرٿوي جي پرش

سڀني براين کان .ڀوڳن،وشين ۽ واسنائن کان جيون کي پري رکڻ 

پنهنجي زندگي کي آڌ کان َانت تائين بي .آجو جيون کي ڌنيه آهي 

جيكڎهن ان ۾ داغ ٿين به کڻي ته ُاهي آتم ساڌنا سان .داغ رکو 
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۾ چيل بي داغ جيون سان ئي منتر .ڌوئي صاف كري ڇڎيو 

 .َاڀالسائن جي سڌي ٿيندي 

 

تون الشك پنهنجو ! اي آتما ”ويد سانکي دالسو ڏئي ٿو ،

تون شڌ .پنهنجي سروپ کي سڃاڻ .جيون بي داغ بڻائي سگھين ٿي 

 “. كندڙ آهين ،تون تپ آهي 

 

آتما اها جواال آهي ،جيكا سڀني برائين کي ڀسم كري سگھي ٿي 

،جيكا سڀني داغن کي مٹائي آتما اهو شعلو آهي ،ُاها اگني آهي .

آتما اهو تپ آهي ،جو جيون کي .،جيون کي پوتر كري سگھي ٿي 

 .تپائي سچو سون بڻائي سگھي ٿي 

 

 

 ڪليئڻڪئري ويئئرن وارو م .  68
 

جنه  دوارا اپسه شيل منيشي يگيه ۾ ڌير مئڻهو گيئن :  ارٿ

يگي  ۾ڪرم ڪ  يئ ،جيڪو پرجئئ  جي اندر ِثئني يکش آهي 

 )يجر ويد . ( هنجو م  شَو سنڪلپي رهي اهو من.
 

پرواهه ٻه آهن جل .کي چئبو آهي )وهكري (َاپسهه پرواهه:  ڻياسمجھ

َاپسهه ُانهن ودوان پرشن کي چئجي ٿو ،جيكي جل .جا ۽ كرمن جا 

جي پرواهن وانگر كرمن جي پرواهن کي سدائين وهائيندا رهن ٿا 
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يج كندا آهن جل جا پرواهه جهڑي طرح شڌ ،شيتل کيتين کي ر.

تهڑي طرح َاپسن جا كرم پرواهه مانَو سماج کي شڌ ،سانت ۽ پاڻي 

انسان ذات کي شڌ رکڻ ،مانَو جاتي ۾ .ڏيڻ جو كم كندا آهن 

مانوتا آڻڻ ۽ مانو سماج ۾ سانتي قائم رکڻ َاپسن جي اڀالسا ٿئي 

ُاهي ودوان به سدائين پاڻي وانگر شيتل ،سانت ۽ نمرتا وارا .ٿي 

ين ونسپتي جي چرنن ۾ پرويش پاڻي سدائ.ٿيندا آهن  )دڙهيٺ هن(

َاپسه شيل انسان به ننڈن وڏن سڀني ماڻهن .،انکي وڌائيندو آهي كري

جي چرنن ۾ نمندي،ُانهن جي پاڙن کي پاڻي ڏيئي ،انهن جي انتي 

 .كندا آهن 

 

ويچار شيل ،من تي ضابطو رکندڙ ،پكي نشچي “منيشي ”

هو جل سمان شيتل ۽ شانت ٿيندا جيكي ماڻ.وارن کي چونداآهن 

ٿڌو لوهه ئي گرم لوهه تي .آهن ،ُاهي ئي پكي نشچي وارا ٿيندا آهن 

گرم لوهه كڎهن به شيتل لوهه تي سوڀ كين .جيت پائيندو آهي 

شيتل ۽ شانت .ٿڌو لوهه ئي گرم لوهه کي كتيندو آهي .پائيندو آهي 

جو شيلو .و ماڻهو ئي اٹَوٽ پختائي سان كرم پرواهه جاري رکي ٿ

منيشي َاپسه شيل ماڻهن .۽ َاشانت ماڻهو ائين نه ٿو كري سگھي 

 .جي كرم پرواهن کي يگيه چيو ويو آهي 

 

يگيه ُانهن كرمن کي چئجي ٿو ،جن ۾ ستكار ،دان ۽ 

ستكار سڀني جو .ُاهي ٹي كرپائون ٿين ٿيون ) ميل (سنگتي كرڻ 

ني کي آڌر كندي ،سڀني جو ميل كرڻ ۽ سڀني کي ست كرم ۽ سڀ

ست ويچار جو دان ڏيڻ اهو ئي منيشي َاپسه شيل ماڻهن جو يگيه 

يگيه لفظ جو جنهن ڌاتو مان جنم ٿيو آهي ،ُاها ڌاتو آهي .آهي 



258 

 

منيِش ست ويچار .آهي پوڄا ،سنگتي كرڻ ۽ دان  ارٿيج،جنهن جو 

ست ويچار .َاپس شڌ جل ۽ ست كرمن کي چئبو آهي .کي چئبو آهي 

ست ويچار ۽ ست .آهي ،الثاني يگيه آهي  ۽ ست كرم دان کي يگيه

 .كرمن جي پريرڻا سان مانو سماج کي يگيه ميه بڻائڻ کي يگيه آهي 

ادڪ ساڌنا كئي وڃي ٿي ،انکي لوڪ هت ۾ جيكا گيان سمپ

َاشکشا ،اگيان ،انيايه ،اڀاَو ،اتياچار ،داراچار .چيو ويندو آهي “ ودٿ”

كئي  اري جدو جھدکان چنتا جي رکشا ال جيكا مهان ساڌنا ۽ ڀ

يگيه ڌير پرش ئي كري سگھندا .،ان کي ودٿ چئجي ٿو وڃي ٿي

 .آهن 

 

سڀني جو من سنكلپ كندو .من ته سڀني جي اندر آهي 

 پو سڀئي ماڻهو ڇونه َاپسه شيل ،منيشي ۽ ڌيرج ٿين؟.رهندو آهي 

سنكلپ من جو .اهو هك ٺيك سوال آهي ،جو هتي ٿي سگھي ٿو 

شڀ ( گڎ ضروري آهي ته من شو سنكلپن ٻين گڻن سان .ڌرم آهي 

ُاهي نر ۽ ناريون شڌ ،شانتي .وارو هجي )۽ كلياڻكاري ويچارن 

 .وڌائيندڙ ٿي سگھن ٿيون ،جن جو من شَو سنكلپن وارو ٿئي ٿو 

 

شڌ ۽ پوتر .لفظ اندرين ال كم اندو ويو آهي “ پرجائن ”هتي 

يگيه .آهي )پوجيه پرڌان (اندريون من جي پرجا آهن ۽ من انجو يکش 

پوجيه کي ئي اڌيکش بڻائڻ کپي ۽ .آهن ،پوجيه ۽ اڌيکش  ارٿجا ٻه 

شو سنكلپ وارو ٿي ئي من .اڌيکش کي پوجيه ئي ٿيڻ گھرجي 

انهي چوڻ .من جي ڀگڑڻ سان ماڻهو بگڑجي وڃي ٿو .يکش ٿئي ٿو 

 “. من جيتي ،جڳه جيت ”۾ وڌا ناهي ته 
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“ شَو ” ميل کي ستيه ،سنجم ،پختائي ،پوترتا ،امرت جي 

جنجو من شرڌا وارو ۽ سَو سنكلپن وارو آهي ،فقط ُاهي .چئجي ٿو 

جنجو من اشڌ ۽ اوتر .ئي َاپسه شيل ،منيشي ۽ ڌيرج ٿي سگھن ٿا 

ُاهي ته كروڌي ،اوويكي ،جوشيال .ويچارن وارو ۽ شرڌا رهت آهي 

ُاهي يگيه كرڻ بجا اتيچار ۽ انرٿ ئي كن ٿا .۽ بي صبر ٿين ٿا 

 .ي ضروري آهي ته اسين سڀيئي سنكلپ وارا ٿيون اِنكر.

 

 

 

 سوڀ جو راز.        69
 

ڌرم يي _ طرف _ منهنجي ،پنهنجي  پنهنجي ستيه  ،! ِاندر :  ارٿ

راج يي ۾ لڙائي يي ،مئڻهو يوئي انيڪ قسم  سئن _ ۾ ۽ سنگرام 

ٻليدان ڪندڙ آهي ،ُانکي پرڀُو _ جيڪو يگيه ڪندڙ .پڪئري  يئ 

سنگرام  ۾ پنهنجو سئيي چڻئئي _ جدو جٻد ۾  _هتي سنسئر ۾ 

ٻليدان نه ڪندڙ سئن متريئ نه يو _ يگيه نه ڪندڙ  )پرڀُو (  وير.يو 

 ) ر  ويد (  .چئهي 
 

ديوتا .هميشهه ديوتا ۽ دئيت ۾ جدو جھد تيندي آئي آهي :  سمجھاڻي

ُان جي چوڻ ۾ وڌا .ته اِئين ڇوي ٿو ته مان ڌرم جو طرف وٺان ٿو 

ٿئي پر جڎهن دئيت ڇوي ٿو ته مان ايشور يا ڌرم جي حق كونه ٿو 
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 ،خود خراب ٿئي ٿوجيكو حاكم .۾ آهيان ،تڎهن هو َانرٿ كري ٿو 

 ،جيكو ناستك آهي.کي ڇهڻ نه گھرجي اهو قانون ٺاهي ٿو ته اسان 

اهو ڌرم اسٿان تي وڃي وڏا وڏا ليكچر كري ٿو  ۽ ڌرمي پوڄا 

 .کي پنهنجي طرف جھكائي ٿو 

کان كيترو به ڀڄي پر هو انهن کان بچي نه ٿو  كو لڑاين

جيكو بچندو انجو ڌرم ۽ هستي سالمت رهي نه سگھندا .سگھي 

الين بند كرڻ ال كيترو به پرچار كيو وڃي پر كوبه دنيا کي .

لڑاين کان آزاد كري نه سگھيو آهي ۽ نه مستقبل ۾ ائين كري 

،جنگه جو سنسار سنگرام آهي .اها سڀاويك ڳالهه آهي .سگھندو 

هك ڌرم يڌ ،ٻي راج يڌ _ سنگرام ٻن قسمن جا ٿين ٿا  .ميدان آهي 

سڀئي پنهنجي پنهنجي ڌرم کي ستيه ۽ پنهنجي جدو جھد کي سچ .

هاڻي اندر كنهن کي جيتائي ۽ كنهن جو ساٿ .تي بيٺل ٻڌائين ٿا 

 ڏئي ؟

 

ڌن جي ٻل کان ناستك آستك هئڻ جو دم ڀري ٿو ۽ پنهنجو 

ان كري ماڻهن ال اهو ڄاڻڻ آسان ناهي ته .مطلب پورو كري ٿو 

 سچو كير آهي ۽ كوڙو كير آهي ؟

 

هك پرماتما آهي ،جيكو انتريامي هئڻ كري هر هك جي 

هو يگيه ميه جيون واري جي ئي .دل جي سچي حالت ڄاڻي وٺي ٿو 

( اهڑن کي دشٹن کان الڳه كرڻ گھرجي ،وير .سهائتا كري ٿو 

ديوتا ۽ وير پرڀو جو پيار ٿئي ٿو .جي كڳانئر جو متر نه ٿو بڻ)پرڀوُ 

ائين .۽ نه كانئر ۽ دئت ،جو پرڀو وير ۽ ديوتا جو رکشك آهي 

 .محسوس كري دنيا ۾ بي ڊپو ٿي هلڻ جڳائي 
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سچ جي ئي جئه ٿئي “ .......”هتي صاف چتا ڏنو ويو آهي ته 

ستيه . ٿي ۽ نه كوڙ جي ،ائين چئي ماٺ كرڻ سان كجھه نه ورندو 

چوندا آهن ته ڌرم کي پير نه ٿيندا .ڀارو كين ٿيندو آهي از خود سو

پنهنجي پرچا ال ڌرم ڌرم كلهن تي .آهن ،اهو لنگڑو ٿيندو آهي 

اهو خيال بلكل ڀرم .چڑهي ،ديش ديشانتر ۾ ويندو ۽ ڦهلجندو آهي 

ست پرشن .ڀريو آهي ته ڌرم ۽ ستيه جي از خود جيت ٿي ويندي آهي 

يدان سان ئي ستيه جي سوڀ ٿيندي جي سنگھٺت شكتي ۽ سندن ٻل

پر ان جي جئه .ائين آهي ته ستيه سندر ۽ شكتي وان ٿئي ٿو .آهي 

تڎهن ٿئي ٿي ،جڎهن ستيه جو طرف وٺندڙ يا ڌرم پرچارڪ شرير ۽ 

آتما جي ٻل سان پر ٿي ،سنگھٺت شكتي ۽ قرباني جي ڀاونا سان 

ٿا ستيه جي ڦهال ۽ ڌرم جي اسٿاپن كرڻ ۾ لين ٿي لڳي وڃن 

 .قومي ۽ راشٹريه سنگرامن ال به اها ئي ڳالهه الڳو ٿئي ٿي .

 

سوڀ نه .ياد رکو ته سوڀ ستيه جي ٿئي ٿي ۽ نه َاستيه جي 

سوڀ نه َاستك جي ٿئي ٿي ۽ نه .ڌرم جي ٿئي ٿي ۽ نه َاڌرم جي 

سوڀ ته .سوڀ نه ڌرماتما جي ٿئي ٿي ۽ نه پاپي جي .ناستك جي 

 .ي سنسار ۾ قرباني جي ٿئي ٿ

 

اچو ته اسان ستيه ۽ ڌرم جي راهه ۾ ٻليدان ڀاونا سان ٹپون ۽ 

سامگرين جون آهتيون ڏيئي اٹل كاميابي ۽ سوڀ پايون _ جيون 

اچو، سنسار جي سکن ۽ ڀوڳن کان منهن موڙيون ،مٹن مائٹن جو .

اچو ته وشيه وكارن .يد جي ميدان ڏانهن روانا ٿيون .موهه ٹوڙيون 

نائن کي آگه لڳايون ۽ ستيه ال جدو جھد کي تياڳيون ،اِڇائن ترش

اچو ته راس ليال ،سئنيما ،ٿئيٹر جي هولي جاليون ،والس ۽ .كريون 
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سينگار کي جاليون ،آلس ،سستي ، نراشا كمزوري کي سمنڈ ۾ 

 ،ئي ،پنهنجي ستيه ال سنگرام كريٻوڙيون ۽ كيسري پوشاڪ پا

 .سوڀ پايون 

 

 

 ٽي رنڊڪون.     70
 

اسئن گڏجون ،ٻييھ سئن گڏجون ،دئوي م  ئئن  م  سئن:  ارٿ

ڪڏه  الڳه نه ييون ۽ نه ڪڏه  مهئونئش ۾ ،دانهون ڪريون ۽ 

نه ڏينه  ييڳ يي ِاندرجي ڪروڌ جئ شڪئر ڪنه  چه ڏينه  

 ) ايرو ويد ( . ييون 
 

حقيقت ۾ ايكتا سرير جي هك جڳهه تي گڎجي وڃڻ  : سمجھاڻي

تي نموني هك هنڌ هوندا جڎهن انيك وڻ بي رٿائ.سان نه ٿي ٿئي 

پر جيكڎهن اهي . آهن ،تڎهن اسان انهن وڻن کي بن چوندا آهيون 

وڻ ڦلن وارا هجن ۽ كنهن نيم سان رٿائتي نموني كنهن هنڌ لڳل 

هجن ته ُان کي باغ چونداسين ،گڎ هئڻ سان ُانهن ۾ ايكتا جي 

اسين جڎهن به چاهيون ،تڎهن كنهن به وڻ .شكتي كانه ٿي اچي 

كوبه ٻيو وڻ ان کي بچائي نه .ي كهاڙو وهائي سگھون ٿا جي پاڙ ت

هك ئي قبرستان .وڻن ۽ مردن ۾ كوبه فرق كونه ٿو ٿئي .سگھندو 

۾ هزارين مردا پيا هوندا آهن پر انهن ۾ كنهن به كسم جي 

 .شكتي كانه ٿيندي آهي  
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سرير زندهه هحن۾ هلي هك هنڌ گڎجي سگھن ،تڎهن اسان 

ڎهن منن ذريعي گيان جي جيكا ايكتا كا آشا رکي سگھون ٿا ته ك

ويد ڀڳوان اسان کي انهي .ٿيندي آهي ،ان کي پراپت كري سگھبو 

اسان كاٺ جي تيلن .ايكتا پراپت كرڻ ال ئي آگيا كئي آهي 

اسان .،كلن يا پٿر جي مورتين وانگر چپ چاپ رهي نه ٿا سگھون 

ننڍي  وڏا وڏا گياني.کي هك ٻئي سان وار تاالپ كرڻ كرڻ گھرجي 

يُونان جو هك فالسفر .۾ ننڍي ماڻهو کان به سبق سکندا آهن 

مون کين .چوندو هو ته مان ننڍن سان گڎجڻ گھڻو پسند كندو آهيان 

 .گيان جون وڏيون ڳالهيون كندي ٻڌو آهي 

 

 جڎهن اسين ويچار كريون ٿا،تڎهن جيكا ڳالهه هك ماڻهو

۽ سوچڻ  کي نٿي سجھي ،ُاها ٻئي جي خيال ۾ اچي وڃي ٿي

سوچي سمجھي .سمجھڻ جي كرپا كجھه سولي به ٿي پوي ٿي 

 .كيل فيصلو ئي مڃڻ جھڑو ٿئي ٿو 

 

فقط دئوي من دوارا كاريه كري ماڻهو ڌنيواد جو پاتر ٿي 

من واتا ته هلي نه سگھندڙ وڻن يا قبرستان ) دئتي (آسري .سگھي ٿو 

 مردا قبرستان جي زمين خراب كري.۾ پيل مردن سمان ٿين ٿا 

راکشي من وارا وڏن وٽ وڃي ،انهن جي كاريه وگھن .ڇڎين ٿا 

 .وجھن ٿا ۽ ُانهن کان غير واجب كم كرائين ٿا 

 

ي سان گڎ كاريه كندڙن جو كم سكرت سڎجي +من ۾ ٻ

سكرت كندڙن کي آرام كٿي ؟پتاجي جي آگيان َاکين تي نه .ٿو 

 .وي هاسال بنن جي خاڪ ڇائڻي نه پ14رکي ها ته شري رام چندر کي 
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هندن ۽ مسلمانن ۾ ست ڀا قائم كرڻجي كوشش نه كري ها ته 

مهاتما گاندي کي سيني ۾ گوليون ڇڎنه هنيون وڃن ها ؟جيكي 

ٿا ،ُانهن کي كشٹ قبولڻ ئي لوڪ اپكار كرڻ نكرن 

انڌكار جو راج ٿيڻ لڳي ته ماڻھو کي سكرت كندو ئي .گھرجي

و كرڻ لڳي ته جيكڎهن صبر گنوائي دانهون كند.هلڻ گھرجي 

ٻار ئي لوهه پٿر .ويچاروان ماڻهن جي قطار ۾ نه گھڻبو پر ٻار سڎبو 

سان کيليندي کيليندي ،پنهنجي آڱر کي چوٽ پهچائي رئڻ رڙڻ 

اسان کي ست مارگه تي هلڻو آهي ته اهو ڄاڻڻ گھرجي ته .لڳندا آهن 

اسان جيكي وڏا آهيون ،سي ٻين کان مارجڻ تي به .هاڻي ڌڪ لڳندو 

 .ون كين كندا آهيون دانه

 

رنڈكن  ۽ مشكالتن جو مقابلو كندڙ دنيا کي ُانتي تي 

قسمين قسمين .جدو جحد جو جيون آهي .چاڙهي تي چاڙهين ٿا 

کوجنائون كندڙ ڀيانك حالتن سان لڑن  ٿا،پنهنجي گھر جو سارو ڌن 

ڦوكي ڇڎين ٿا ،تڎهن وڃي اهڑي کوجنا ٿئي ٿي ،جنهن مان ساري 

 .پراپت ٿين ٿا سنسار جا الڀ 

 

جڎهن الڀ پراپت ٿئي ٿو ،تڎهن هرهنڌ آنند ئي آنند پاسي ٿو 

كشٹ سهي سهي .َانڌكار کان سوا پركاش جو اچڻ َاڻ ٹر آهي .

،جڎهن ترقي جي اوسٿا کي آندو وڃي ،تڎهن ائين نه سمجھڻ 

آزادي بعد كانگريس جي .گھرجي ته جدوجهد جو خاتمو ٿي ويو 

ڇاككاڻ ته ستا هٿ اچڻ بعد اكثر .ئي آهي لوڪ پريتا گھٹ ٿي وي

 .كانگريسي آرام پسند ٿي ويا آهن 
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پرٿوي هلندي ئي .اسانکي جدوجهد كندو ئي رهڻ گھرجي 

،ان كري ئي ان جي َاڌ کي سدائين پركاش ملندو رهي ٿو رهي ٿي

جيكڎهن اها بيهي وڃي ته هوند هاها كار مچي وڃي ،اسان کي .

هٹڻ تي ،آرام پسند ٿي ،پنهنجي  ڏينهن اچڻ تي دکه جي اوندهه

رومن جاتي وشَو تي .رجي ناستي کي خود ئي كوٺ نه كرڻ گھ

ڏاڍو خراب ان جو اهو .،عيش آرام ۾ ڦاسي ويئي هئي سوڀ پائي

،جو هن َازخود انگريزن جي ملك ۾ حكومت كرڻ نتيجو نكتو

رومن لوڪ اندر جي ڌنش جا .ٻلوان جوڌا كمزور ٿي ويا .ڇڎي ڏني 

ُانجي ڎهن ،تو اِندر جي كروڌ جو پاتر بڻجي ٿوجڎهن ك.ا نشان بڻي

اسان شل اهڑو ڏينهن نه ڏسون، جڎهن اندر .زواليت ٿي وڃي ٿي

كروڌي روپ ڌارڻ كري شل اسان سڀيئي ڏينهن كاريه كرڻ ۾ 

 .مشغول رهون

آيو آهي جيكڎهن اسانجو ڌيان ) نه(“ ما”هن منتر ۾ ٹي ڀيرا 

 .....نداسونانهي طرف وڃي ته اسان سمجهي وي

آسري من سان ايكتا قائم كرڻ جي كوشش نه كرڻ گهرجي ) 1(

جيكڎهن دئري من سان هك ٻئي سان گڎباسين ته پو جهڳڑو ڇو 

 ٿيندو ؟

 .كشٹ اچڻ تي اسانکي دانهون  نه كرڻ گهرجن) 2(

 .وڀارو ٿيڻ بعد به محنت كرڻ جڳائيس) 3(
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 خبردار71.

، وڏي ييڳ ِء، پئڻ ۾ هوشيئري مهئنتئِء! ائشَوريه وارا پيئرا: ارٿ

ٽئرڻ وارو ئي جئه . سڀني شڪتي  ۽ ائشوريه ِء سئڌنئ ڪريو. آڻيو

ٽئرڻ وارو ئي آچئد رهي يو ٽئرڻ وارو ئي وڌي . پراپت ڪري يو

۽ ) خراب هلت(انسئن دراچئر ) اُيم(ديو سريشٽ . ويجهي يو

 )ر  ويد. (ئئن ڪنئرو ڪ  يئ) چد صحبت(ڀرشتئ چئر 

ن ويد منتر ۾ اسانکي چتا ڏنو ويو آهي ته كاريه يا ه: سمجهاڻي

ساڌنائون شروع كرڻ ته آسان كم آهي پر انهن کي پڇاڙي تائين 

. كندي رهڻ ۽ پوري كرڻ ال تمام خبرداري جي ضرورت آهي

ڌن دولت حاصل . جڎهن كاريه پورو ٿئي ٿو تڎهن واهه واهه ٿئي ٿي

جدا قسمن جو اللچون  ٿئي ٿي ۽ پرت جو ڀا اٿڻ لڳي ٿو ۽ جدا

جي وس ٿي پارٹين  UايرکادئيشUللچائڻ لڳن ٿيون پو ته كم كندڙ 

۾ ورڇجي وڃن ٿا ۽ پارٹي بازي جي چكر ۾ ڦاسي هك ٻئي کي 

 .كيرائڻ ۽ مٹائڻ لڳي وڃن ٿا

اهو ئي سبب آهي ، جو هن ويد منتر جي شروعات ۾ چيو 

تحد ويو آهي ته پاڻ ۾ وڙهو نه پاڻ ۾ ميل ميالپ هوندو ته م

رهنداسين پر جيكڎهن ورڇجي وينداسين يا نفاق جا شكار 

. پارٹيون نه ٺاهيو، دل بندي ۾ نه ڦاسو. ٿينداسين ته كري پونداسين

هك ٻئي جي خامين، گهٹتاين ۽ . هك ٻئي کي بدنام نه كريو
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كمزورين کي پريم ۽ پريرڻا ذريعي ُدور كري سڀني کي ساڻ كري 

وڙهڻ . ان پٹاندر انکي كم ڏيوجيكو جنهن الئق آهي . اڳتي وڌو

 .ويتر دک ئي پراپت ٿيندو. مان نه توهانکي سک ملندو ۽ نه ٻئي کي

كي چوندا آهن ته ٻين کي نه كيرائينداسين ته اڳتي كيئين 

ويد ماتا ان ال سندر جواب ڏئي ٿي ته مهانتا ال پاڻ ۾ . وڌنداسين

ٻئي جي ليك . اٿو ته پاڻ ۾ مهانتا آڻيو. مهان ٿيڻو. هوشياري آڻيو

صرف پنهنجي ليك . کي ننڍي كرڻ يا مٹائڻ جي ضرورت كانهي

وڏي كڍو ٻين کي ڇپڑڻ بنا پنهنجي نمرتا، شيوا ۽ ساڌنا کي جيترو 

 .وڌائيندا اوترا ئي وڏا ٿيندا

 گراتا هئي جو اورون  كو، سويم وه هي گرتا هئه،

  بڑهاتا هئه جو اپني ساڌنا كو، اونچا  اٺتا هئه

  : لهه آبادي ٺيك چيو آهيشاعر اكبر ا

 هجـــــوِم بلبـــــل هئـــــا چمـــــن ۾، كييـــــا جـــــو گـــــل نـــــي جمـــــال پيـــــدا،

 .كر تو كوئي كمال پيدا’ اكبر‘كمي نهين قدردان كي،  

جڎهن باغ ۾ گل جوڀن ۾ اچي ٿو ۽ خوشبو پکيڑي ٿو، 

ضرورت كمال پيدا كرڻ . تڎهن قدردان بليليون اچي اتي مڑن ٿيو

 .جي آهي
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پٿر كڎهن به رستي ۾ ڌكا کائيندو نظر  هونئن به سهڻو ۽ سڌو

كين ايندو ماڻهو ان کي کڻي جوڳي جا ڏيندا انسان مهان ٿيندو ته 

 .سڀاويك ماڻهو ان جو قدر كندا 

سوال آهي ته هوشياري كيئن اچي؟ ان ال ضروري آهي ته 

هر انسان ۾ يوگيتا . پاڻ ۾ الئقي آڻڻ جي كوشش كئي وڃي

هي ته اها آتم ساڌنا ذريعي حاصل ضرورت آ. سمايل آهي) اهليت(

آتم جوتي ۽ آتم ٻل ئي آتما جي دولت آهي آتما جي شكتي . كجي

تلوار جي شكتي کان وڌيك طاقتور آهي آتم جوتي سڀني 

ا وسيلي آتم جي دولت آنڌكارن کي ناس كري ٿي انكري آتم ساڌن

 .كٺي كئي وڃي

. هن ويد منتر ۾ تارڻ واري ٻيڑي بڻجڻ ال چيو ويو آهي

توهين انسانن کي . سنسارحرص والسن ۽ پاپن ۾ ٻڎي رهيو آهي

تارڻ . پنهنجي پريم ۽ شيوا سان سندن كشٹ دور كريو.  تاريو

وارو ئي جيت پائي ٿو ۽ جيئري خواهه موت بعد به انجي جئه جئكار 

منتر جي پڇاڙي ۾ چيو .  تارڻ وارو ئي وڌي ويجهي ٿو. ٿئي ٿي

ديو ۽ ديويون سداچاري . داچاري ٿيوويو آهي ته دراچار کان هٹي س

جيكي سداچاري ٿين ٿا . سداچاري جو ٻيو نالو ديو آهي. ٿيندا آهن

سي پاڻ ۾ وڙهن نٿا ۽ هوشياري ۽ يوگيتا جا مالك ٿين ٿا ۽ ٻين 

 .کي تارڻ جي شكتي منجهن موجود رهي ٿي
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 پتي پتنيھ جئ فرض . 72 

سوڀئڳيه ييو،  ستيوادي پتي پتني يوهئن ٻئي وڏڙن جئ: ارٿ

انين جئ . چکئيل جئ چه رئشڪ ييو، پئپيھ جئ چه رئشئ ڪندڙ ييو

مئڻهو يوهئن . سئر لهندڙ ييو، ڪمزور جئ چه رئشئ ڪندڙ ييو

ٻنهي ئي ئي انيي جو چه، ڪمزور جو چه، چيمئر جو چه، عِج ڪندڙ 

 )ر  ويد. (چون يئ

ڇهن کي سندن ) پتي پتني( هن ويد منتر ۾ گرهسٿي  :سمجهاڻي

“ ناستيا ”هن منتر ۾ جوڙي کي . فرضن  کان آگاهه كيو ويو آهي

لّفظ سان ياد كيو ويو آهي نه استيا يعني جيكي پتي پتني ستيه 

وادي، ستيه اچاري من وچن ۽ كرم سان شڌ سداچار سان ڀرپور 

هجن هن منتر ۾ هيٺيون ڇهه آگيائون پتي پتني کي ڏنيون ويون 

 .آهن

پاڻ (۽ سمرٿ ) سگها(جيكي ساڌڪ . لهو نرٻل وڏڙن جي سار) 1(

ٿيندا آهن سي ته وانپرسٿ جي ديکشا وٺي ويد جي پرچار ۽ ) وهيڻا

پر جيكي كمزروهوندا آهن انهن . دنيا جي سڌار کي لڳي ويندا آهن

انهن جي شيوا كري سندن . کي ته گهر ۾ ئي رهڻو پوندو آهي

اضي رکڻ درڀاگيه کي سوڀاگيه ۾ بدالئڻ ۽ کين هر پركار سکي ۽ ر

جيكي پتي پتني ائين كن ٿا . گرهسٿي جي هك سندر ساڌنا آهي

 .اهي وڌن ويجهن ٿا
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شيخ سعدي جو چوڻ آهي ته ماڻهو جي . بکايل جا رکشك ٿيو) 2(

سکه جو مول پيٹ آهي بکئي پيٹ سان ڀڳتي به ٿي نٿي سگهي ان 

پتي پتني . جي كمي ۽ ڏكر سبب بکايلن جو تعداد وڌي وڃي ٿو

 .رض آهي ته ان پاڻي سان ماڻهن جي بک ۽ اڃ مٹائينجو ف

. پاپ کان نفرت كجي ۽ نه پاپي کان. پاپي جا به رکشك ٿيو) 3(

. پاپ انتهكرڻ جي بيماري آهي. پاپي شيوا ۽ عالج جو پاتر آهي

جيكو پاپ کان دکي آهي، انکي پيار ڏيو ۽ سنئين رستي تي هلڻ 

 .سهائك بڻجوسندس سڌاري كرڻ ۾ . جي پريرڻا كريو

لولن لنگڑن، جڎن جي وكاس ۽ ُانتي .  انڌي جا به رکشك ٿيو) 4(

پتي پتني ڏکين جي ڏک دور كرڻ . ۾ مددگار ٿيڻ پڃ جو كم آهي

 .۾ لڳا رهن، ان ۾ ئي سندن سک سمايل آهي

جيكي شرير کان كمزور آهن، انهن . كمزور جا به رکشك ٿيو) 5(

ك حالت كمزور آهي، پر جن جي سماج. کي كمزور كين ٿو چئجي

درٻل جي نه بي عزتي كريو ۽ نه انکي ستايو . ُاهي به كمزور آهن

كمزورن جي تن، من، ڌن سان  شيوا ۽ سهائتا كريو، اهو انساني 

 .فرض آهي

روڳ _ آهن  ارٿُرت جا ٻه . روڳ ۽ روڳي جا به عالج كندڙ ٿيو) 6(

 .روڳ جي عالج كرڻ ۾ روڳي جي شيوا سمايل آهي. ۽ روڳي

سداچاري پتي پتني دوارا ئي شخصي، كٹنبي، سماجك، راشٹريه 

يٿاشكتي بيمارن جي ضرور . بيماريون، برايون ۽ وكار دور ٿيندا

 .انهن جي آسيس سان سک ۾ واڌارو ٿيندو. شيوا كرڻ جڳائي
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كهڑو نه چڱو ٿئي جو گرهسٿي مٿين ڳالهين جي پيروي كري، 

 .ٻين جو ڀلو كن ته سندن به ڀلو ٿئي

 

 دل جو پيئلو . 73 

هي هردو آيمئ جو اهو چرهم پئن ڪرڻ جو پيئلو : ارٿ

آهي، جنه  سئن پريه امرت پئن ڪيو وڃي يو، انهيھ 

پيئلي سئن آيمئ پرسنتئ ِء ديَو چرهم ئي پوريھ طرح 

پرس  ڪري اسئن انسئن  مئن دويش دور ڪري پئپ ئي 

 )ر  ريد(الڱ ڪري 

ان ۾ توهان پنهنجي . ڀري رکو شڌ پيالي ۾ شڌ، پوتر جل :سمجهاڻي

ان ۾ توهان ُسوريه، چندر ۽ آكاش جي ڇاپا . صورت پسي سگهو ٿا

ڏسي سگهو ٿا ۽ پياس لڳڻ تي ان پيالي جو پاڻي پي، توهان پنهنجي 

 .پياس ٻجهائي سگهو ٿا

جيكڎهن تون پنهنجي هردي روپي پيالي کي ! اي انسان

ري ڇڎين ته ُان بلكل شڌ كري ان ۾ شڌ پرتر ڀڳتي روپي امرت ڀ

ان ۾ تون برهم . َامرت ۾ تون آتم درشن كري سگهين ٿو
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ساکياتكار كري سگهين ٿو ۽ انجو پان كري، هر پياس شانت 

 . كري سگهين ٿو

 

اهڑي پوتر پاتر ۾ تو گندين ! اڙي تون كتيرو نه اگياني آهين 

واسنائن، اپوتر اڇائن ۽ وشئي ڀاونائن جو گندو ۽ ميرو پاڻي ڀري 

ي، جنهن كري تون ترشڻا جي تاپ، مايا وكار کان دکي ٿي ڇڎيو آه

 .رهيو آهين

پنهنجي پيالي کي َملي . انهي ميري پاڻي کي ٻاهر ُاڇل

سان ُپر ٿي،  UبرهمانندUآتم انڀوتي ۽ . صاف كر ۽ ان ۾ شڌ امرت ڀر

 انهي امرت سان پنهنجي برهم سکا کي پرسن كر ۽ پرسن ٿي . 

تار رهندو تڎهن تون ٻين انسانن  جڎهن تنهنجو پيالو امرت

ڇڎائي، سندن پيالن ۾ به ) وكار(جي دويش کي دور كري سندن پاپ 

 .امرت اوتي سگهندين

 

 هيڪڙائيھ ئي پرايت ڪر74.
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يجمئن جو يگيه، اٻِئئ رهت ۽ پرجئ . جدا نه ييء.ڏڪ نه  :ارٿ

ِء نه چلڪه ) انيڪتئ(يوئي ٽٽئنيھ . نشڪئم هئڳ گهرجي

 )يجرريد(ارپڳ ڪريئن يو  هيڪڙائي ِء

هن منتر ۾ ويد پنهنجي شخصيت جي نرماڻ كندڙ : سمجهاڻي

ساڌڪ کي چئي رهيو آهي ته تون دنيا جا جهنجهٹ، گوڙ گنبوڙ، 

، كو ڊپ نه كر، ’ڊڄ نه‘چترايون، چاالكيون، دکه درد وغيره ڏسي 

ڇڎي جدا نه ’انهن کي ڏسي گهر ٻار، مال ملكيت، كم كار وغيره 

ي ڦٹا نه كر، جنگ جي ميدان کي ڇڎي ڀڄي نه وڃ، تياڳ’ٿي . هي

جيون روپي جنگ جو ميدان ڇڎي جيكو ڀڄي ٿو وڃي، سو كانئر 

يعني يگيه كندڙ يا ساڌڪ کي وير ٿي هر ’ يجمان‘سنسار ۾ . آهي

ڇا دنيا جي كارين کي ڇڎي وڃڻ سان . ڳالهه کي منهن ڏيڻ کپي

ل، سچي انتي ال توکي شانتي ملندي؟ نه، ساڌنا روپي يگيه ۾ لڳ

يتن كندڙ کي ته پنهنجي انتي ۽ پرجا يعني لوكن جي ڀلي روپي 

آهي  ارٿجو ’ اٻالکا رهت‘. يگيه يا كاريه اٻالکا رهت كرڻ کپي

 .اناسكت ٿيڻ، موهه نه رکڻ، ڦل جي اِڇا نه ڌارڻ

هن منتر ۾ اِن سان گڎ چيل آهي ته پرجا نشكام هئڻ 

. ، گهر ٻار، ساٿي سڄڻ سنٻنڌيپرجا جي معنى آهي سنتان. گهرجي

 .ُاهي به نشكام يا اناسكت، نرموهه هئڻ گهرجن

پريم خراب . پريم رهت ٿيڻ كين آهي ارٿجو ’ اناسكت‘

كين آهي، پر پريم سان گڎ جڎهن ممتا يا پنهنجائي جي ڀاونا زور 

وٺي ٿي، جڎهن سمجهي ٿو ته هي سڀ منهنجا آهن، تڎهن پريم 
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جا آسكتي وٺي ٿي، جا ئي دکه جو پريم جي . وكاري بڻجي ٿو

انكري ويد چوي ٿو ته يگيه كندڙ يجمان يا ساڌڪ  کي . كارڻ آهي

پاڻ ته اناسكت يا موهه رهت ٿيڻ کپي پر ان سان گڎ سندس پرجا 

 .يعني كٹنبي سنگي ساٿين کي به موهه رهت ٿيڻ کپي

توکي نه فقط اناسكت ٿيڻو آهي پر ان کان  ويد پٹاندڙ

سنسار ۾ ٹٹائي : هيكڑائي کي پراپت كرڻ جي وڌيك ڳالهه آهي

اناسكتي سان مايا اتيت بڻجڻ کپي، .  آهي پركرتي، آتما ۽ پرماتما

ان بعد اهنكار کي ماري، مان ۽ . پركرتي کان مٿي ٿيڻ گهرجي

منهنجو وڃائي، دئيت کي ڌكي، هيكڑائي کي حاصل كرڻ 

. ماتما ئي رهيوآسكتي ويئي، مان ۽ مهنجو ويو ته باقي پر. جڳائي

پرماتما کي پراپت كرڻ آهي هيكڑائي کي حاصل كرڻ كيوليه 

 .اها ئي آهي مكتي جي اوسٿا. کي پائڻ’ ٻڌ اوسٿا‘اوسٿا 

 

 پس  سئن پيئر. 75 

آهئري ڪکه ڪئنئ ئئئيندڙ، هنسئ نه ڪندڙ پکي  ئي _ گئهه : ارٿ

ئه آهي يه اسئن اوديئ روپي د ارٿه  منتر جو هي چه . پڪئريون يئ

ييڳ ئئن الڱ يي، چراچر پريت جو سيون ڪرڻ، دوش يئ دشمن  

  جي ڀوڄ  ڪرڻ وارن مهمئن  ۽ اريئي نئس ڪرڻ ۽ پڪل پد

 .يگيه ڪندڙ وداوان  ئي ستڪئر سئن سدائي  گهرايون يئ
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 )يجر ويد(  

ويد ماتا منش ماتر سان پيار سان هلڻ، هك ٻئي سان  :سمجهاڻي

سکيا ته ڏني آهي پر جيو  همدردي رکڻ، هك ٻئي کي مدد كرڻ جي

ماتر جي رکيا كرڻ ال به هن ويد منتر ۾ چيو ويو آهي ته جيكي 

پسون يعني جانور گاهه، كکه كانا کائين ٿا، كنهن کي رنجائين نٿا 

گانيون، بيل، . تن کي اسين پكاريون ٿا، انهن سان پيار كريون ٿا

هنسك مينهون، ٻكريون، رڍون، گهوڙا، گڎهه، خچر، هاٿي وغيره ا

انهن جو گذر گاهه، ُڀوسي، سبزين وغيره تي آهي، . آهن’  جيوَ ‘پراڻي 

ان كري انهن ال پراچين كال کان اسين نه رڳو پيار ڌاريندا 

گانيون، مينهون، ٻكريون، رڍون وغيره جانور ته اسان کي . هئاسين

اسان کي  ارٿکير ٿا ڏين، جنهن مان ڏڌ، مکڻ مالئيوغيره طاقتور پد

گهوڙا، گڎهه، خچر، هاٿي وغيره اسانجي سواري جا . ٿا پراپت ٿين

ساڌن آهن ڍگا ته اسانجي زمين جو آڌار آهن انهن سڀني سان پيار 

 .رکڻ انهن جي سنڀال كرڻ اسانجو پرم هئڻ کپي

پر اسين انهن جا احسان ڀالئي هنسك پسن کان به پري 

 انهن کي مارئي انهن جو ماس کائڻ واجب پيا. بڻجي پيا آهيون

ماس کائڻ ته ويدن شاسترن جي سکيا موجب دئيتن جو . سمجهون

ماس کائڻ نه رڳو بي رحمي جو كم آهي ، پر من ۽ تن . کاڌو آهن

منش جو سڀاويك کاڌو ان، ڀاڄيون، . ئيندڙ آهي.کي وڏو هرج رسا

. ميوا، کير، مٺايون وغيره آهي، جو ماڻهو کي ٻل ۽ سٻڌي بخشي ٿو

كندڙ آهي، اها ڳالهه هن وقت وااليت جا ماس من ۽ ته جا روڳه پيدا 

 .وڏا وڏا ڊاكٹر به وڏي واكي چئي رهيا آهن
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انكري جي اسين شانتي ٻل ۽ ٻڌي چاهيو ٿا ته ويد جي آگيا موجب 

ماس آهار کان پري رهون ۽ اهنسك پن جي پالنا پنهنجو پرم ڌرم 

 .سمجهون

 پٹاندر گرهسٿين کي گهرجي ته وئديه، شو ارٿهن منتر جي ٻئي 

روير ۽ يگيه سڌ كندڙ ودوانن کي گهرائي، سندن ستكار سان شيوا 

 .كري انهن کان اتم وديا يا سکيائون سدائين گرهڻ كن

 

 پڪئر. 76   

وارا، م  وارا يي ايم ٻوڌ پراپت ) نواس(آئيري ! هي مترو:   ارٿ

مئن ، سوريه ۽ اُشئ ديويھ ئي . اگني ٻئريو. ڪريو يعني جئڳو

 .ء سدائي  پڪئريئن يييوهئن اندر وان  ِ

هي ساري پرٿوي گويا هك آکيرو آهي ۽ ان تي نواس  :سمجهاڻي

كندڙ سڀيئي انسان پرٿري روپي سمان آکير جا نواسي آهن هن 

منتر ۾ سموري پرٿوي کي هك گهر ۽ ان ۾ سڀني رهندڙن کي 

سمان آکيري جا نواسي هئڻ كري جي انسان . پريوار مڃيو ويو آهي

انسانيت ئي انسان جي . هك جهڑي مشهوري وارا آهنپاڻ ۾ متر، 

انسانيت ئي انسان جي . مشهوري آهي، مانوتا ئي منش جو يش آهي
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انسان ٿي، جنهن انسانيت جي مشهوري حاصل . سچي سڃاڻپ آهي

 . نه كئي آهي، انجون ٻيون سڀئي مشهوريون بيكار آهن

جو  اِندراوت. اِندر چئبو آهي اندرين جي سوامي آتما کي

سموري پرٿري تي . مطلب آهي آتما وارا، جيئرا جاڳندا آتما وارا

انسان ذات جي اندر . جڑواد ۽ ڀوڳه واد جو انڌكار ڇانئجي ويو آهي

انسان جي آتما . ۾ يوگه واري جيون ال هك ڌيمي آگه ٻري رهي آهي

شا جي درشن ال تڑڦي رهي آهي، جنهن جي پٺيان 
ُ
انهي جوتي وان آ

 .سوريه اڀري ٿو_ جو ڀاڳيه  انسانيت

گيان ۽ وويك جي . سمهي اٿڻ کي جاڳڻ كونه ٿو چئجي

پراپتي سان جيكو ٻوڌ ٿئي ٿو، جيكو آتم جاڳرڻ ٿئي ٿو، انهي 

جاڳي، جنهن ُاگني کي ٻارڻ ال چيو ويو آهي، . کي جاڳڻ ٿو چئجي

. اها اگني آهي مانوتا اگني، انسانيت جي آتش، مانو پريم جي اگني

نوتا جي اگني ٻرندي تڎهن، جڎهن پرٿري جا نواسي سڀيئي انسان ما

سمان من وارا ٿيندا، دل وارا ٿيندا، پنهنجي من کي ادار . سمان ٿيندا

هردي هيڻ ٿي . اڄ انسان ذات بي مني ٿي رهي آهي. ۽ وشال بڻائيندا

رهي آهي ۽ انهي كري انسانيت جي اگني وسامي رهي آهي ۽ دئت 

 .هي آهيپڻي جي آگه ٻري ر

سوريه ئي اگني آهي، پنهنجي محور تي گتي كندڙ آهي ۽ 

سوريه، ُاشا، . دويه سندرتا هئڻ كري ُاشا کي ديوي چيو ويو آهي

چندرما، پرٿوي اگني، جل، هوا، آكاش، لوكانتر سڀيئي ديو سڀني 

كوئي .  مانوديون جي سمان روپ سان رکشا يا شيوا كري رهيا آهن

جو ڇو نه هجي، اهي سڀني جي سمان كهڑي به ديش يا سمپردايه 
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اهڑي طرح سڀيئي انسان . روپ روپ سان جيون رکشا كن ٿا

انسانيت جي ناتي بنا كنهن ڀيد پاو جي هك ٻئي جي پريم سان 

 .هك ٻئي جي رکشا ، شيوا ۽ سهائتا كن

 

سڀني انسانن کي اِندروان چئي ويد ماتا اڻ ورڇيل انسانيت ڏانهن 

هر منش . سڀيئي انسان آتما وارا آهن. يتمام سندر اشارو كيو آه

جي شريو ۾ آتما آهي آتما جي درشتي کان سڀنئي انسان سمان آهن 

سڀني انسانن جو شرير به ته پنجن  تتن جو ٺهيل آهي ۽ هر منش جي 

جاڳو، وويك ۽ گيان ! انكري انسانو. شرير ۾ سمان چيتن آتما آهي

 .پراپت كريو

 

 

 !گيئن جو دان . 77 

ئي پراپت ) گيئن(اسئن جوييھ .  ن يگيه جي رڌي آهي يو: ارٿ

پريويھ ئئن، انيڪئر ئئن . ييئسي  ۽ امر جيوت وارا يي ويئسي 

ديون ئي، . ديو لوڪ، پرڪئش ڏانه  اڌڪئر سئن چڙهيئسي 

 )يجرويد. (دويه گڻ  ئي، آنند ئي ۽ پرڪئش ئي پراپت ڪيوسي 
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جو مطلب آهي هن منتر ۾ ستر لفظ كم آيل آهي، جنهن  :سمجهاڻي

ڏينهن يا ان کان وڌيك عرصي تائين جيكو يگيه  12ڊگهو يگيه، 

. لوڪ اپكار جو نالو يگيه آهي. هلندو رهي، ان کي ستر چئبو آهي

گيان رهت ماڻهو لوڪ اپكار كري نٿو سگهي ، ڇاكاڻ ته جي اها 

ڄاڻ ناهي ته ماڻهن جي حالت كهڑي آهي، كهڑي ڳالهه جي منجهن 

ماڻهو ٻين  كمي آهي، كهڑي جي کين ضرورت آهي، ته پو شي

جو ُاپكار كيئين كري سگهندو؟ ماڻهن جي حالت جو جيترو 

ڀڳوان انكري . وڌيك گيان هوندو، اوترو وڌيك ُاپكار ٿي سگهندو

اپديش ڏنو آهي ته تون پراپكار ِجي، يگيه جي رڌي، ُانتي كرڻ وارو 

 .  آهين

و؟ گيان، جوتي گيان جي مهما جو ورنن كير كري سگهي ٿ

پسن ۽ پکين ۾ سڀاويك گيان ٿيندو آهي . جيون آهي ۽ اگيان موت

پر منشن ۾ سڀاويك گيان ته ٿيندو آهي پر هو سکيا ۽ سنگه سان به 

اهو ئي سبب آهي، جو ڏينهون ڏينهن . گيان پرپت كري سگنددا آهن

انسان گيان حاصل كري وڌيك ۽ وڌيك ترقي كري رهيو آهي ۽ 

 .سهنج ميسر كري رهيو آهي پنهنجي ال سکه

۽ ويد ) واڻي ( سرشٹي جي آد ۾ ڀڳوان انسان کي زبان 

. گيان جو دان ڏيئي ، سبني جيو ڌارين جو شرومڻي بڻائي ڇڎيو

آوائل ۾ ته ماڻهو وٽ ريل، جهاز ۽ هوائي جهاز ته ڇا پر ٹانگو 

اڄ . ۽ بئل گاڏي به كانه هئي، كٿي وڃڻ ال ٹنگون ئي هيون) بگي(

ن جي واڌاري سان وٹس موٹر ۽ هوائي جهاز آهن، جن سالن جي گيا
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اها كنهنجي كرپا . مسافري کي كن ڏينهن جو بڻائي ڇڎيو آهي

 .گيان جي_ آهي ؟ جوتي جي 

كنهن به درشتي کان ويچاريون ته اڄ جو انسان شروعات 

اڄ جي انسانن جي . جي انسان کان وڌيك ائشوريه شالي آهي

اها كنهنجي . گذاري ال انيك ساڌن ميسر آهنسامگري، شرير جي 

انهي كري اڄ جو انسان فخر سان چئي . كرپا آهي ؟ گيان جي

سگهي ٿو ته اسان گيان پراپت كيو ۽ انكري اسان امرت زندهه ٿي 

اڄ گرمي ۽ سردي . موت جي ڦاسي کان نكري وياسين. وياسين

ي سبب موت ڄڻك ناممكن ٿي پيو آهي، ڇاكاڻ ته سخت گرم

 .سخت سردي سبب موت جي واڌ به گهٹجي ويئي آهي

جهڑي طرح هن دنيوي گيان جي واڌاري سبب ڀوتك 

۾ كمي آئي آهي، تهڑي طرح ) طريقن(موت جي ساڌنن ) جسماني(

آتمك گيان جي انتي سان آتمك موت جي كارڻن جي كمي به 

پراپت كن ٿا، اهي ) روحاني علم(جيكي آتم جوتي . ممكن آهي

 .مر ٿي وڃن ٿاا

جيكو ” يجر ويد جي چاليهين اڌيا ۾ سمجهايو ويو آهي ته 

گيان ۽ كرم جي گڎوگڎ پيروي كري ٿو اهو كرم جي عمل سان 

موکش امرت جيون پراپت _ موت کي پار كري، گيان دوارا امرت 

آتم گيان _ موت سان گڎ جنم لڳو پيو آهي پر گيان .  “كري ٿو

اهو کيس جنم مرڻ جي چكر . ٿوماڻهو کي امر جيون بخشي 

 .ڇڎائي چڎي ٿو
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ماڻهو پرٿري تي بانبڑا پائي هلندو هو، ريڑهيون پائيندو هو منجهس 

گيان سبب هو پرٿوي کان اٿي، . ۽ كيڑن ۾ گويا ڀيد كونه هو

اڏامي ته پکي به ٿو پر اهو سهج گيان . اڏامي آكاش ۾ هليو ويو آهي

كانهي پر منش ته پرڀو جي پکي جي اڏامڻ ۾ كا چترائي  . سبب

ڏنل گيان جو استعمال كيو ۽ هو به پکي وانگر آكاش ۾ آڏامڻ 

پکي اكيلو اڏامندو هو ٻئي کي آڏائي نه سگهندو هو پر ماڻهو . لڳو

ته انيك ٻين کي به ساڻ آكاش ۾ وٺي وڃي ٿو پکي هيٺ کاڌي جي 

جي  شي ڏسي ٿو ته المارا ڏيندو لهي اچي ٿو پر انسان مٿي قادر

قدرت، روشن گرهه وغيره ڏسي ٿو ۽ منجهس انهي ڄاڻڻ جي 

جاڳي ٿي ته انهن سج، چنڈ ۽ تارن جو آڌار ڇا آهي؟ ) خواهش(جڳياسا 

كرايو، تڎهن هن مستي ) سڃاڻپ(انهي جڳياسا کيس برهم جو ٻوڌ 

۾ اچي چيو ته مان هن پرٿوي کان، انڌكار کان مٿي چڑهيو آهيان ۽ 

سچ ته گيان آهي . کي ۽ آنند کي پراپت ٿيو آهيانديون کي، دويه گڻن 

 .پركاش ۽ پركاش ۾ آهي آنند سمايل

 

 وڏيھ عمر جو راز. 78 

. جيئرن جي جوييھ ئي سئمهون يي، اُدم سئن پراپت ڪر: ارٿ

گندگيھ روپي موت جي ڦندن ئي . يوئي سو ورهي  ِء آڻيئن يو

 )ايرو ويد. ( دور ڪري يوئي يمئم وڏي عمر ڏيئن يو
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ويد ۾ وڏي عمر جي پراپتي جو كيترن هنڌ ذكر كيل  :سمجهاڻي

آهي جلد مرڻ ۽ ننڍي عمر ۾ مرڻ ويد جي سکيا جي ابتڑ آهي ويد 

۾ وري وري ڊگهي عمر پراپرت كرڻ ۽ انجي ساڌنن كرڻ جو 

سالن  100عمر ) اوست(اپديش ڏنل آهي ويد ۾ منش جي ساڌارڻ 

مان توهان کي ” ته چيل آهي ته هن منتر ۾ ئي ڏسو . ٻڌائي ويئي آهي

 “سالن ال آڻيان ٿو 100هن جڳت ۾ 

اڄكلهه كيترن ۾ اهو خيال ويهجي ويو آهي ته وڏي عمر 

ماڻي ڇا كبو؟ وڏي عمر ماڻهن کي دکدائي ڀاسي ٿي، مگر اها نراشا 

سالن تائين جيئڻ جي اڇا  100ويد جي خالف آهي ويد ۾ ته  ڀري ڀاونا

 100نش هن سنسار ۾ كرم كندي ئي م”جو اپديش آهي جيئن ته 

 ) يجرويد( “ سال جيئڻ جي اڇا كري

جيئڻ جي اڇا كرڻ جو اپديش كيل آهي ۽ نه مرڻ جي اڇا 

ست _ هائو هك ڳالهه تي زور ڏنو  ويو آهي ته كرم . كرڻ جو

اڄ ويد کي . سال جيئڻ جي اڇا كري 100كرم كندي جيئن جي، 

! کي ٻڍو مڃڻ لڳي ٿو ورهين جي عمر ۾ پاڻ  50مڄيندڙ ڀارتي به 

ويد ته صاف اگيا ڏئي ٿو ته . آهي) ابتڑ(اهو خيال ويد جي ورڌ 

مري ويلن جي ’ سامهون ٿي جيئرن جي پركاش کي پراپت كر‘

بڻائي ۽ . چنتن ڇا جو؟ اهي هاڻي اسانجو كو ڀلو كري نٿا سگهن

انهي كري سامهون اچ ۽ جيئرن . يگاڙي ته جيئرا ئي سگهندا آهن

ڏس ته جيئرن كيئن جوتي پراپت كئي، . پركاش وٺجاڳندن کان 

 .تون به ائين كر ۽ وڏي عمر پراپت كر
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هي ويد جو اپديش صرف شخص ال نه پر جاتين ال به اوترو ئي 

انتي جي كامنا كندڙ قوم کي مئل، شكست کاڌل ۽ . كارگر آهي

سنسار مان  گم ٿي ويل قومن کي پنهجو آدرش نه بڻائڻ گهرجي، 

يوت جاڳرت، ترقي جي راهه تي وڌندڙ قومن کي سامهون بلك ج

اهو آهي به سڀاويك، ڏسو ٻالك پنهنجن وڏن جيئرن . رکڻ گهرجي

به نٿو كري ) تصور(اهو كنهن مئل جي كلپنا . جو نقل كري ٿو

انهي كري ويد سامهون ٿي جيئرن کان پركاش پراپت . سگهي

 .كرڻ جي پريرڻا كري ٿو 

. بيماريون ، شوڪ وغيره آهن ارٿعمر کي گهٹائيندڙ پد

. شرير کي گندي رکڻ سان پيدا ٿين ٿيون) بدني بيماريون (بيماريون 

. شوڪ وغيره مانسك بيماريون من جي گندگي سان ٿين ٿيون

جيكو بدني ۽ من جي بيمارين کان بچڻ چاهي، انکي شاريرڪ ۽ 

اهو ڀاو ويد هنن لفظن ۾ ظاهر . مانسك گندگي دور كرڻ گهرجي

ٻين لفظن ۾ . ’گندگي روپي موت جي ڦندن کي ڇڎيو‘و آهي ته كي

 !چئجي ته گندگي موت آهي ۽ موت کان سڀيئي بچڻ چاهين ٿا 

’ تنهنجو شرير پٿر سمان ٿئي‘ويد ۾ هك هنڌ چيل آهي ته 

ُاتم ڀوڄن، .  پٿر سمان شرير ته صاف سٿرو رکڻ سان ئي ٿيندو

كسرت كندڙ . نيمائتي كسرت ۽ پراڻايام جي كرڻ سان ٿيندو

انكري وڏي عمر . منش جي عمر، تيج، جس ۽ شكتي وڌن ٿا

 .چاهيندڙ کي كسرت ضرور كرڻ جڳائي

كٹ ( لوهه، جيكو پٿر کي به كاٹي ڇڎيندو آهي، اهو زنگ 

انهي كري پٿر سمان شرير جي كامنا . لڳڻ سان ناس ٿي ويندو آهي
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رکندڙن کي گهرجي ته هو وڀچار، گندگي وغيره کان هكدم پري 

 .ُاهي سدائين ياد رکن ته گندگي موت آهي. نره

جي كانکين کي كام، كروڌ، لوڀ، موهه ، ’ آتم انتي‘ 

انهن جي تياڳه . اهنكار وغيره وكارن جو بلكل تياڳه كرڻ گهرجي

انكري وڏي عمر ۽ آتمك . كرڻ کانسوا آتم اڌار ٿي نه سگهندو

وان ڀڳ. انتي چاهيندڙن کي هر پركار جي گندگي کان بچڻ گهرجي

ته اسانکي وڏي عمر ڏئي ٿو پر اسان کي پاڻ کي يوگيه بڻائي اها 

 .ماڻڻ کپي ۽ الٹي چال سان انکي گهٹائي نه کپي

  

 اڪيلو ئئئيندڙ پئپي. 79 

. حئصل ڪري يو )ان(  ڪم عقل مئڻهو اجئيو ڀوڳه سئمگري: ارٿ

سچ يو چوان يه اُهئ ڀوڳه سئمگري انهي مئڻهوھ ِء موت  روپ 

اهڙو ڪم عقل نڪي يه يگيه ! انجو نئس ڪندڙ يئي يي يئي يي، 

ذريعي آريه مئنيه ورن وغيره جي پئلنئ ڪري يو ۽ نڪي مترن جي 

) ڀوڳه ڪندڙ( سچ پچ هو فقط اڪيلو ئئئيندڙ .پئلنئ ڪري يو 

 )ر  ويد. ( مئڻهو رڳو پئپ ئي ڀوڳيندڙ يئي يو

 پاپ ٻڌي( سنسار ۾ شاهوكار ڏسڻ ۾ ايندڙ كم عقل  :سمجهاڻي

ماڻهن وٽ جيكو جهجهو ان ۽ انيك قسمن ) ي ارٿآپ سو_ وارن 
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جي ڀوڳه سامگري ڏسڻ ۾ اچي ٿي، ڇا اها ڀوڳه سامگري آهي؟ اهو 

اهي ڀوڳه وستو نه آهن مگر . ڀوڳه والس جو سامان ته سندن موت آهي

ائين چوڻ ٺيك ٿنيدو ته منوهر روپ ڌاري آيل . کين ڳركائيدڙ آهن

 . سندن كال آهي

ن تي وشواس نه ٿيندو هوندو پر اهو سچ آهي ته توهانکي ا

پاپي، كم عقل انسان وٽ جمع ٿيل سارو دنيوي ڀوڳه جو سامان ، 

 .سندس موت جو سامان آهي انهي ۾ كو شك كونهي

ڌن جو صحيح استعمال انهي ۾ آهي ته اهو پاڻ ال كم 

 .آڻجي ، پر ٻين معزز ڌرماتمائن ۽ مترن جي پالنا ۾ به لڳائجي

 

 ڪريو’ سواڌيئيه‘ .80 

جيڪو سڀ ئي پوير ڪندڙ، ايشور جي ڏنل ۽ رشي  دوارا :  ارٿ

ڪري يو اهو پوير آنند رس ) اڀيئس( گڏ ڪيل رچئئ  جو اڌيي  

 )ر  ويد(جو پئن ڪري يو 

چيو ويو ’ سواڌيايه‘ويدن ۽ ست شاسترن جي اڀياس کي   :سمجهاڻي

كري ٿو ’ يهسواڌيا‘هن ويد منتر ۾ ڏيکارو ويو آهي ته جيكو . آهي

كرڻ ’ سواڌيايه‘پراچين رشين منين به . ، اهو آنند جي رس پيئي ٿو

انهي . تي ڏاڍو زور ڏنو آهي انکي انهن وڏي تپيسيا مڃيو آهي
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ال ماڻهو پنهنجن  پران پيارن پترن ۽ پترين کي شهرن ۽ ’ سواڌيايه‘

 .ڳوٺن کان پري جهنگلن ۾ وهاريندا هئا

انهن مان . ن ۾ ورهايو يو آهيانساني زندگي کي چئن آشرم

ئي ’ سواڌيايه‘ٹن آشرمن برهمچريه، وانپرست ۽ سنياس ۾ ته فقط 

اچاريه تڎهن ته . ضروري فرض هو’ سواڌيايه‘گرهست ال . ٿيندوهو

 .کي چوندو هو) ششن(ڀاشڻ ۾ پنهنجي سناتكن  ديکشانت

 “سوڌيايه ۽ ويد اپديش ۾ كڎهن به سستي نه كجي”

جهڑي . دگي ال آهي به تمام ضروريسواڌيايه پنهنجي زن

طرح بدني ُانتي ال ڀوڄن ضروري آهي، ٺيك اهڑي طرح آتمك 

سواڌيايه سان ويچارن ۾ . انتي ال سواڌيايه به ضروري ۽ الزمي آهي

جيكڎهن كنهن تال ۾ . گيان جو واڌرو ٿئي ٿو پوترتا اچي ٿي

انجي . ئجي وڃن ٿانئون پاڻي اچڻ بند ٿي وڃي ٿو ته ان ۾ كيڑا پ

ٺيك . مٿان سينَور ڇائنجي وڃي ٿو ۽ پاڻي مان بدبو اچڻ لڳي ٿي

اهڑي طرح سواڌيايه جي بند ٿي وڃڻ سان اسان جون مانسك 

ورتيون خراب ٿي وڃن ٿيون، اسانجو گيان محدود ٿي وڃي ٿو ۽ 

جيكڎهن هرزور كالڪ به . اسان کوهه جا ڏيڎ بڻجي پئون ٿا

صفحن جو پاٺ ٿئي ته  20۽ هك كالڪ ۾ سواڌيايه كئي وڃي 

ذرا سوچيو . صفحن جو گرنٿ پڑهي سگهجي ٿو 600هك مهيني ۾ 

ته اهڑي طرح سواڌيايه كرڻ سان توهانجي گيان ۾ كيترو نه واڌارو 

 ٿيندو ؟
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سواڌيايه جي شكتي سان هك معمولي ماڻهو به مهان ٿي 

دوان سگهي ٿو سواڌيايه جي ٻل تي انيك شخص اعلى درجي جا و

بڻجي پيا جيكڎهن اسان اتهاس جي پنن کي ورايون ته اسانکي اهڑا 

 انيك مثال ملندا ؟

۾ هك موچي هو، نالو هوس چارلس سي ) اميريكا(برمونٹ 

هن پنهنجي كم مان هرروز هك كالڪ كڍي ڏهن سالن . فراسٹ

فقط هك كالڪ . جو اڀياس كيو) حسابن(تائين نيم سان ڳڻت 

و ڏهن سالن ۾ ئي اعلى درجي جو حساب روز سواڌيايه كرڻ سان ه

 .دان ٿي پيو

سالن  55پنڈت کيم كرڻ داس آريه جڳت جي مشهور ودوان 

جي عمر م سنسكرت پڑهڻ شروع كري اٿرَو ويد تي ڀاشيه كيو، 

اسان کي سدائين سٺن گرنٿن جو . جو اڄ به تمام سٺو ليکيووڃي ٿو

ست ” هك هنڌ لکيو آهي ته سوامي شوانند. اڀياس كرڻ جڳائي

آهن انهن جي اڀياس سان سڀيئي . گرنٿ هن لوڪ جون چنتامڻيون

شك روپي راكاس ڀڄي وڃن ٿا ۽ سٺا . چنتائون مٹجي وڃن ٿيون

 ڀاو جاڳن ٿا ۽ پرم شانتي پراپت ٿئي ٿي 

 

مان نرڪ ۾ به سٺن پستكن ”لکيو آهي ته  لوكمانيه تلك

 جو سواگت كندس، ڇاكاڻ ته انهن ۾ اها شكتي آهي جو اهي جتي

 “ هوندا اتي سرڳه بڻجي ويندو
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سنسار جي پستكاليه ۾ . ويد سنسار ساهتيه جو سرتاج آهي

نه فقط ڀارتييه وادوانن بلك . ويد سڀني کان پراچين پستك آهي

. هئڻ جا گيت ڳايا آهن) مهان(اولهه جي وادوانن به ويد جي سريشت 

ويد جي اڀياس سان ماڻهو وڏن پاپن کان بچي وڃي ٿو اها ڳالهه 

. سنسار جي سڀني پاپن  جي پاڙ آهي من  جي اپوترتا. حيح آهيص

سواڌيايه وسيلي من ڌوپي شڌ ۽ پوتر ٿئي ٿو، پو ماڻهو پاپن طرف 

 كيئن جهكي سگهي ٿو؟

گندا ناول ۽ ناٹك، اجايا قصا ۽ كهاڻيون پڑهڻ سواڌيايه 

جيون پوتر . انهن سان ماڻهو جو كلياڻ كين ٿو ٿئي. كين آهي

سنسار جي مها پرشن . جو كلياڻ كندڙ گرنٿ ئي پڑهوكندڙ، آتما 

اپنشد، منوسمرتي، راماپڻ ۽ مهاڀارت . جي جيونين جو اڀياس كريو

پركاش، سنسكار وڌي، رگ ويد، آدي  ارٿستي. وغيره گرنٿ پڑهو

 .ڀاشيه ڀومكا، ويوهار ڀانُو وغيره پستك پڑهو

توهان جيكڎهن  مهان بڻجڻ چاهيو ٿا، ! پيارا پڑهندڙو 

ين قسمين وديائن ۾ پڑ ٿيڻ چاهيو ته هك ڳالهه ياد رکو ته قسم

 ..سواڌيايه كرڻ پنهنجي جيون جو انگه بڻايو
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