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 nwm dI mihmw 

nwm dI mihmw Apr Apwr hY [ gurU swihb dI sm`gr bwxI ieho 
hukm idMdI hY ik nwm hI nwm jpo[ gurmiq dw swrw Druvw nwm AiBAws dy 
jwp aupr hI inrBr hY[ koeI gur-Sbd BI nwm AiBAws dI mihmw qoN 
^wlI nhIN[ gurbwxI dw hryk Sbd nwm jpx dI mihmw nUM pRgtwauNdw hY[ 
XQw gurvwk:- 

nwmu suxI nwmo min BwvY ] vfY Bwig gurmuiK hir pwvY ]1] 
nwmu jphu gurmuiK prgwsw ] 
nwm ibnw mY Dr nhI kweI  
nwmu rivAw sB sws igrwsw ]1] rhwau ] 
nwmY suriq sunI min BweI ] 
jo nwmu sunwvY so myrw mIqu sKweI ]2] 
nwm hIx gey mUV nμgw ] pic pic muey ibKu dyiK pqMgw ]3] 
Awpy Qwpy Qwip auQwpy ] nwnk nwmu dyvY hir Awpy ]4]6]58] 

Awsw m: 4, pMnw 367 

     qQw:-iPir ieAw Aausru crY n hwQw] nwmu jphu qau ktIAih Pwsw] 
iPir iPir Awvn jwnu n hoeI ] 
eykih eyk jphu jpu soeI … ]38] 

gauVI bwvn AKrI m: 5, pMnw 258 

     qQw:- hir hir nwm kI min BUK lgweI ] 
      nwim suinAY mnu iqRpqY myry BweI ]1] 
      nwmu jphu myry gurisK mIqw ] 
      nwmu jphu nwmy suKu pwvhu  
      nwmu rKhu gurmiq min cIqw ]1] rhwau ] 
      nwmo nwmu suxI mnu srsw ] nwmu lwhw lY gurmiq ibgsw ]2]      

nwm ibnw kustI moh AMDw ] 
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        sB inhPl krm kIey duKu DMDw ]3] 
   hir hir hir jsu jpY vfBwgI ] 
   nwnk gurmiq nwim ilv lwgI ]4]8]60] 
          Awsw m: 4, pMnw 367 

 gurbwxI dw koeI Sbd vI AYsw nhI jo nwm dI mihmw nw pRgtwauNdw 
hovy[ gurbwxI ieho hukm idMdI hY ik nwm hI nwm jpo[ gurbwxI dw hr iek 
Sbd idRVHwauNdw hY ik nwm jpxw hI pUrn gurmiq hY[ AYsy AnykW pRmwx 
idqy jw skdy hn, ijnHW qoN kyvl nwm hI nwm dI mihmw pRisD huMdI hY[ 
gurbwxI dw koeI Sbd vI nwm dI mihmw pRgtwaux qoN ibrQw nhIN[ gurbwxI 
idRVHwauNdI hY ik q`q gurmiq hI nwm jpxw hY[ 
 prMqU Aswfy keI iek vydWq dy gRTy hoey nvIn AwgU nwm jpx nUM Aqy 
nwm AiBAws pRQwie hryk pRkwr dy sMjm vrqx nUM inrw krm-kWf hI 
dsdy hn Aqy vydWq dI drsweI hoeI Pokt Acwrk-guVHqI dvwrw pRgt 
hoieAw nwm aunHW dI mn-mMnI hoeI suMn-smwD ivKy sRvx iniDAwsn krnw 
hI Asl gurmiq krky dsdy hn[ mwno ik vydWq dI Pokt ksOtI vrq ky hI 
nwm auqy Pokw cwnx pWdy hn[ nwm dI q`q mihmw qoN keI gumrwh ho rhy 
hn, qy lokW nUM gumrwh kr rhy hn[ p`kI gurmiq, jo inrol nwm jpx nUM hI 
is`D krdI hY, aus nUM auh mMndy hI nhIN[ Aijhy vydWq-gRsIey purS gurisKI 
dy bwxy ivc ho ky Awm swdw loh gurisKW nUM DoKw idMdy hn[ aunHW DoKybwz 
mn-mqIAW dw gurmiq AMdr koeI vI QwauN nhIN[ gurmiq idRVHweI nwm dI 
mihmw qoN GuQy hoey Aijhy mnm`qIAW pRcwrkW dw pUrn bweIkwt krnw 
cwhIdw hY[ aunHW dI m`q QoVI hY Aqy inhwieq qrs Xog hY, jo gurmiq 
drsweI idRVHweI mihmw qoN auØ`ky hI munkr hn[ vydWqk i^AwlW dw swfy 
gurmiq pRcwrkW auqy bVw hI burw Asr ipAw hoieAw hY[ aunHW dI buDI inrI 
hI vydWq-gRsI hoeI hox krky kubuDI hoeI hoeI hY[ inrol vydWqI, jo AnmqI 
purS hn, aunHW dy ply qW vydWq dy FkOsilAW ibnW hor kuC hY hI nhIN[ 
prMqU gurmiq-pRboDkW leI ieh klMk hY ik nwm dI mihmw nUM Aijhy mn-
mqIAW dy ipCy lg ky klMkq kr rhy hn[ 
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 swnMU iek AnmqI vydWqI Aqy ByKI swDU ryl ivc imilAw, jo vydWq 
dIAW pusqkW lokW nUM dy ky Kotw pRcwr kr irhw sI[ auh swnUM vI vydWq dI 
pusqk dyx lgw, pr AsIN aus nUM ieh auqr idqw ik AsIN qW nwm dI 
mihmw ibnw vydWq dI PokI mihmw ivc pYxw hI inrI mnmiq smJdy hW[ 
aus ny &Orn hI auqr idqw ik “nwm rUp hY sgl imQynw ]” AsIN aus nUM 
AwiKAw ik ieh qW gurbwxI dI koeI quk hI nhI hY[ “idRsitmwn hY sgl 
imQynw”* ieh qW quk hY[ auh iC`Qw qW bVw ipAw, pr &Orn hI aus ny ieauN 
pwsw plt ilAw ik ijqnI vI idRStmwn swim`grI hY, aus dw koeI nw koeI 
nwm hY, so ieh nwm swry hI imiQAw hn[ AsIN aus nUM auqr idqw ik 
idRStmwn AwpoN Dry nwm sB lokW dI mnmiq dy Dry hoey hn[ DuroN AwieAw 
Dur-DurMdroN pTwieAw vwihgurU qW gurmiq nwm hrigz imiQAw nhIN ho 
skdw[ qusIN Awpo hI mnGVq nwm idRStmwn pswry dIAW cIzW dw Dwr lYNdy 
ho, jo inrI mnmiq hY[ idRStmwn vsqUAW dI mn-GVq GwVq DrI hoeI 
imiQAw hoxI hI sI[ ieh quhwfI koJI vydWq eysy mn-GwVq GVI hoeI GwVq 
nUM, idsxhwr-vsqUAW dy buJwrqI koJy nwm nUM imiQAw kr ky pRcrwauNdI hY, 
jo gurmiq dI nwm rUpI mihmw qoN kosoN hI dUr hY[ Aijhy pRpMcIAW 
AnmqIAW vydWqIAW dI rIsy Aj k`lH swfy nvIn i^AwlI hoCy pRcwrkW dy 
rswly inkl rhy hn, jo inrw hI mnmiq dI zihr dw PYlwau kr rhy hn[ 
 
 nwm dI mihmw meI sugMDI Apr Apwr hY[ ies nUM vrqxw bVy hI 
ShUr (soJI) vwly isMG jnW dI vrqoN vwlI g`l hY[ keI hoCy jn eyQoN qweIN 
glqI kr bYTdy hn ik nwm dI mihmw nUM hoCy qrIky nwl jxy Kxy purS pws 
idRVHwaux bYT jWdy hn[ swfy nvIn vydWqIey vydWq-meI i^AwlW dy ku`Ty hoey 
sjx jn eyQoN qweIN glqI BI kr bYTdy hn ik nwm dI mihmw dw q`q-
AiBprw smJdy hI nhIN[ Awpxy vydWqI iKAwlW dy kucwnxy AMdr AYvyN hI 
khI jWdy hn ik Pokw rwm rwm khy qy kI bxdw hY[ auhnW dy Bw dw vwihgurU 
nwm muKoN kihxw Pokw Bwsdw hY, prMqU aunHW nUM ieh pqw nhIN ik DuroN AwieAw 

*mwrU m: 5 solhy ]18] pMnw 1083 
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s`cy nwm dy ivSySx vwlw vwihgurU siqnwm hryk jxy Kxy purS nUM pRwpq 
nhI ho skdw[ DuroN pTwey nwm dI guVHqI gurU rUpI pMjW ipAwirAW duAwrw 
ijs nUM pRwpq ho jWdI hY aus nUM qdoN hI s`cy nwm dI Pl-pRwpqI-brkq 
pRwpq huMdI hY[ XQw gurvwk:- 
  
  rwm rwm sBu ko khY kihAY rwmu n hoie ] 
        gur prswdI rwmu min vsY qw Plu pwvY koie ]1](4]4]6) 
               gUjrI m:3, pMnw 491 

 nwm rUpI s`cI mihmw dI s`cI pRwpqI iqsy vfBwgy jn nUM pRwpq huMdI 
hY ijs nUM gurU duAwrw AQvw pMjW ipAwirAW duAwrw nwm meI s`cI guVHqI 
pRwpq ho cu`kI hovy[ 
  soeI rwmu sBY khih soeI kauqkhwr ]190] 
         slok kbIr jI, pMnw 1374 

gurvwk dw sp`St Bwv hY ik auNj qW vwihgurU vwihgurU muKoN sB koeI krdw 
hY, prMqU kilAwn-meI-nwm-ivgsI-kauqk vrqwx vwlI nwm dI mihmw 
iksy ivrly vfBwgI jn nUM pRwpq huMdI hY[ gurvwk:- 
 

 muKhu hir hir sBu ko krY ivrlY ihrdY vswieAw ] 
 nwnk ijn kY ihrdY visAw moK mukiq iqn@ pwieAw ]8]2] 

                                          vfhMsu m: 3, pMnw 565 

vwhu vwhu shjy gux rvIjY ] 
rwm nwmu iesu jug mih dulBu hY gurmiq hir rsu pIjY ]1] rhwau ] 

        (8]2])  vfhMsu m: 3, pMnw 565 

ienHW dohW gurvwkW dw Bwv sp`St dsdw hY ik nwm dI AinMn mihmw Awp-
hudroN jpx nwl pRwpq nhIN huMdI, sihj-igAwn rUpI s`cy Bwv duAwrw ijs 
mn nUM gurmiq nwm dI s`cI jwg gurduAwirEN, gurU nwnk swihb dy 
duAwirauN l`g jwvy, Esy dy ihrdy ivc mukiq moK meI kilAwn-kwrk nwm  
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v`sdw hY[ ienHW gurvwkW ny sw& is`D kr idqw ik nwm dI q`q mihmw iqsy 
jn nUM pRwpq huMdI hY ijs nUM DuroN b^SI nwm dI vifAweI meI Apwr mihmw 
pRwpq ho jwvy[ ies dwsry dw BI pihly pihl ieh i^Awl sI ik vwihgurU 
nwm nUM ihrdy ivc hI rKxw cwhIdw hY,  muK qoN bwhr nhIN inkwsxw 
cwhIdw, prMqU ipCly dohW gurvwkW ny ieh i^Awl auØ`kw hI mn ivcoN kw&Ur 
kr idqw[ s`c mu`c gurU drswieAw, gurU idRVHwieAw, gurU srUp pMjW 
ipAwirAW dvwrw b^iSAw hoieAw nwm hI PlIBUq hoxw hY, AYvyN Awp-hudry 
hI ibnW gurdIiKAw imlI qy nwm kdy BI iksy nUM pRwpq nhIN hoxw[ moK-
mukiq meI kilAwn-kwrk vwihgurU nwm iqsy vfBwgy gurmuK jn dy ihrdy 
ivc pRkwSq hoxw hY ijs nUM Dur drgwhoN nwm-vifAweI dI s`cI mihmw gurU 
dvwirEuN dIiKAq ho cukI hovy[ iksy BI ie`k iek`ly purS nUM nwm dyx dw 
hukm nhIN, nwm idRVH huMdw hY qW kyvl gurU meI pMjW ipAwirAW dI dIKSq 
mihmw duAwrw hI huMdw hY[ ies g`l dI pRoVHqw ies dwsry nUM gih krky EdoN 
pRwpq hoeI (ijs nUM ik dws gurU dI Apwr ikrpw krky smJdw hY) ik iek 
vwr AsIN kSmIr qoN kwr ivc Aw rhy sI Aqy s`cI kwry l`gx leI ikqy 
v`l jw rhy sW, ik rwh ivc swfI kwr nUM srdwr bhwdr Gyr ky KVH igAw 
qy AV igAw eys g`l qy ik mYN kwr qd lMGx dyxI hY ik jd mYnUM AwpxI 
zbwnI qusIN ieh g`l idRVHw dyvogy ik auh ikhVw nwm hY ijs dy jpx dw 
hukm hY[ mYN aus pRymI nUM ikhw ik- 
  igAwnu n glIeI FUFIAY kQnw krVw swru]2](4) 

m: 1, Awsw dI vwr, pMnw 465 

 nwm dI bVI krVI kwr hY Aqy swr BgqI ieho hI hY[ ies nUM inrI 
g`lW vwlI bzwrI Kyf bxwauxI TIk nhIN[ nw hI iek`ly is`K nUM nwm d`sxw 
Xog hY[ ieh qW nwm dI mihmw gurU jW gurU srUp pMjW ipAwirAW dI idRVHweI  
hoeI hI PlIBUq huMdI hY, AYvyN nhIN huMdI[ qusIN jwvo swfw KihVw Cfo[ AsIN 
nwm quhwnUM nhIN d`sxw, nw hI d`sx dw hukm hY iek iek`ly gurisK nUM[ auh 
srdwr bhwdr AjIb rt ivc ieauN rtx lg ipAw ik qusIN qW mYnUM twldy 
ho[ cMgw twl C`fo, pr mYN quhwnUM ieh g`l ds dyvW ik iek idn pMQ dy  
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pRis`D muKIey nwl mYN suqy-suBwv hI sYr krdw iPrdw sI ik auhnW ny myry 
puCx qy &orn hI nwm d`s idqw[ mYN srdwr bhwdr nUM qurq Purq hI auqr 
id`qw ik eys g`l dw p`kw sbUq hY ik iek`ly isK dw disAw qy idqw nwm 
(cwhy ikqnw hI pRisD hovy) kdy BI idRVH nhI ho skdw[ jykr Awp nUM idRVH 
ho igAw huMdw qW Aj myry pwsoN Aw ky nwm nw puCdy[ Awp dy kQn ny sw& 
isD kr id`qw ik nwm jdoN BI idRVH huMdw hY qW gurU AQvw gurU rUp pMjW 
ipAwirAW  dI dIiKAw duAwrw  huMdw hY, iek iek`ly dw disAw nwm kdy 
idRVH nhI huMdw[ srdwr bhwdr bVw hI iC`Qw ipAw[ qy aus nUM iek`lw d`sx 
vwlw gurmuK jn bhuq hI iC`Qw ipAw hoxw hY[ qW qy sp`St isD hoieAw ik 
auhI nwm idRVH qy PlIBUq ho skdw hY ijsnUM gurU dvwrw jW gurU srUp pMjW 
ipAwirAW dvwrw dIKSwieAw jwvy[ qW qy nwm dI mihmw AiqAMq Ak`QnIX 
hY[ 

 gurmiq isDWq-ieh is`D hoieAw ik gurmiq nwm dI mihmw meI 

gurU-dIiKAw DuroN Awey Aqy DuroN pTwey nwm dvwrw joiq-pRjÍlq Aihsws 
kyvl gurdIiKAw dvwrw idRVHwieAw, inrMkwr vwihgurU dI drgwh qoN AwieAw 
gurmMqr rUpI nwm, AwpxI joiq-klw pRgtwauxoN kdy BI AwlHw nhI jw skdw, 
pr SrqW ieh hn :- 

(1) gurmiq nwm gurU srUp pMjW ipAwirAW dvwrw idRVHwieAw igAw 
kdy vI Awpxy inSwny qoN ^wlI nhIN jWdw[ 

(2) gurmiq nwm vwihgurU dw pRgt-phwry aucwrn, gurmiq nwm dI 
mihmw nUM kdy vI nhIN Gtw skdw[ ijnW nUM nwm pRwpq hI nhIN hoieAw, auh 
lok dyKw-dyKI Awpxy Awp nUM Bgq jxwaux leI auNj qW gurmiq nwm nUM 
ijhvw qoN aucwrn krdy rihMdy hn pr AMdroN aunHW dw inscw gurmiq nwm qy 
auØ`kw hI nhIN huMdw[ iqnHW purSW nUM gurmiq nwm dI AslI mihmw kdy pRwpq  
nhIN ho skdI, jYsw ik auprly gurvwkW ivc drswieAw igAw hY[ jo kpt-
pKMfI lok nwm dI mihmw auproN auproN drswaux leI bu`lH qW ihlwauNdy 
rihMdy hn, prMqU pRgt qOr qy nwm aucwrnw bVw pwp smJdy hn, auh dr- 
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Asl gurU-fMmH dI ibRDI mMnx mnOqI ivc pey hoey hn[ 
 iek vwr dw izkr hY ik AsIN sRI AMimRqsr qoN dIpmwlw qoN vwps Aw 
rhy sW, ie`k g`fI ivc ijQy AsIN bYTy hoey sW, auQy pMj Cy nwmDwrIey (kUky) 
bYTy hoey sn[ aunWH hryk dy pws ^wlI kwZz qy ipnslW PVIAW hoeIAW sn[ 
auh hr iek AwdmI pwsoN puC lYx ik qMU ihMdU hYN ik muslmwn[ jy auh kih 
dyx ik ihMdU hW qW aunHW nUM m`lo m`lI kMnW ivc gurmMqr dy dyx[ aunHW nUM ieh 
nhI sn puCdy ik qUM nVI-mwr hYN ik nhIN, aunHW ny v`Ko v`K ilstW bxweIAW 
hoeIAW sn[ aunHW dw ieh vqIrw dyK ky vMgwirAw ik qusW ieh kI c`j kIqw 
hoieAw hY[ auNj qW qusIN (nwm-DwrIey khwaux vwly lok) ieh pRgt krdy ho 
ik gurmMqr nUM zwhrw qOr qy aucwrn nhIN krnw, eyQy qusIN gurmMqr dI KulH-
Kyf bxweI jWdy ho[ Asl g`l ieho pRqIq hoeI ik ijnHW nUM gurU fMmH dI 
bImwrI peI hoeI hY auh Awpxy gurU fMmH nMU lukwx leI hI gurmMqr dyx dI 
KulHI Kyf vwly vqIry nUM ibnW pwqr kupwqr dyKdy hI vycy jWdy hn[ aunHW nUM 
gurmiq nwm dI q`q mihmw dy pRgtwaux pRclq krwaux dw gurmiq vIcwr 
auØ`kw hI suPurn nhI huMdw[ qW qy isD hoieAw ik jo lok ieh kihMdy hn ik 
gurmiq nwm dI mihmw nUM kaufIAW dy Bw vycxw TIk nhIN, auQy aunHW dI inrI 
suAwrQI Zrz muK huMdI hY[ 
 
 gurmiq nwm joiq pRjÍlqI mihmw dvwrw drswieAw idRVHwieAw cwhy 
muKoN aucwrn kIqw jwvy (aucI aucI BwiKAw jwvy), hir ky log kdy vI Awpxy 
q`q AwSy qoN pryfy nhIN huMdy [ XQw gurvwk:- 

hir ky log rwm jn nIky BwghIx n suKwie ] 
ijau ijau rwm khih jn aUcy nr inMdk fMsu lgwie ]3] 

      (5]2) rwmklI m: 4, pMnw 881 
iek nr inMdk dI prq`K prKI hoeI khwxI AsIN “rMgly sjx” nwmy 
pusqk ivc sMq BweI hIrw isMG jI dy ibrqWq ivc ilK ky idqI hoeI hY[ 
auh ies pRkwr hY ik sMq BweI hIrw isMG AwpxI Bjn-mMflI smyq iek`qr  
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ho ky gurmiq nwm dIAW p`kIAW mwlW Pyrdy huMdy sn[ iek gMgw isMG nwmy 
inMdk jn iqs Bgq mMflI nUM bVIAW itckrW krdy huMdy sn[ AMq nUM jdoN 
aus gMgw isMG nwmy nr inMdk dw s`cw auDwr ho igAw, qW aus nUM gurmiq 
nwm dy aucwrn dI s`cI mihmw idRVH hoeI[ auh gMgw isMG jI hux q`k jIauNdy 
hn[ aus ny myry pws Awpxy jIvn-auDwr dw ^ws ibrqWq disAw hY, ijs 
qoN swP isD ho igAw ik ijs jn nUM gurmiq nwm s`cI gur-rIqI dvwrw 
idRVH ho ky pRpwq ho cu`kw hY aus dy pRgt phwry gurmiq nwm nUM aucI aucwrn 
krn ivc koeI &rk nhIN pYNdw, nw hI gurmiq nwm dI mihmw rweI mwqR BI 
Gt skdI hY[ AYvyN kuqrkI s`jxW nUM ies g`l dw mynIAw lg igAw hY ik 
auh inrw ibhUdw kuqrkW hI krdy rihMdy hn[ nwm dI mihmw dw iqnHW nUM 
q`q ivsUk hI nhIN huMdw[ auh AYvyN hI mno mnI Aqy qno qnI ieauN JK mwrdy 
rihMdy hn ik guris`Kw nUM nwm jupx dI loV hI nhIN, hwlWik gurbwxI dw 
hryk Sbd nwm dI mihmw drsw qy idRVHw irhw hY[ 
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ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੁਣਿਾਸ ਿਲੋਂ ਉਚਾਰੀ, ਸੰਚਾਰੀ ਅਿੇ ਸੰਿਾਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਸਫਵਿ 

ਸਾਲਾਹ ਰੂਪ ਧੰਨਿ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਰਟਨਹਾਰੇ ਨੂੰ ਓੜਕ ਪਾਰਸ-ਰਸਾਇਣੀ ਕਲਾ ਿਰਿਾਇ 

ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਉਚਾਰਨਹਾਰ ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਗੁਰਸ਼ਿਦ ਅਵਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਦੀ ਟੇਰ-ਰਟ ਲਗਾਇ ਕੇ ਿਾਸਿਿ 

ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਖਨ ਵਖਨ ਸ਼ੁਕਰ- ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਿੇ 

ਵਰਿਿੱਗਿਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਕੇਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵਿਸਿਰੇ ਿੇ ਲੇਟਣ ਸਮੇਂ 

ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਿਸਿਰ ਵਮਲਣ ਸਮੇਂ, ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਿੱਕਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਿਸਿੂਆਂ 

ਦੇ ਭੋਗਣਹਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਿਲ ਵਛਨ-ਭੰਗਾਰੀ ਵਖਆਲ ਹੀ ਵਖਆਲ 

ਆਿੇ ਵਕ ਹੇ ਦਾਿਾ ਿਾਵਹਗੁਰੂ, ਿੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ ? ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਆਲ ਮਾਿਰ ਆਉਣ ਨੂੰ 

ਕਈ ਵਫਲਾਸਫਰ ਐਨ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਿੂ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ 

ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਿੇ ਜਾਪ ਿਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਨਕਟ ਐਿੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਆਲ ਵਿਚ 

‘ਨਾਮ ਵਕਸੇ ਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ।’ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਫਵਿ 

ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੇਿਲ ਮਵਹਦੂਦ ਅਪ-ਸੁਆਰਥੀ ਵਖਆਲਾਂ ਿਾਲਾ ਵਛਨ ਭੰਗਾਰੀ 

ਮਨੋਰਥ-ਪੂਰਿੀ ਿੋਂ ਉਪਵਜਆ ਫਸਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਲਵਕ “ਵਿਸਮੁ ਪੇਖੈ ਵਿਸਮੁ ਸੁਣੀਐ 

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ”* ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਿਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਿਮ-ਿਰੰਗੀ ਿਰਾਨਾ ਹੈ, 

ਯਥਾ ਗੁਰਿਾਕ:—

ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਵਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਵਜ ਸਚਾ ਗਵਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥  

*ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ, ਅੰਕ ੪, ਪੰਨਾ ੭੭੮ 
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ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਵਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਵਜ ਗੁਣਦਾਿਾ ਮਵਿ ਧੀਰੁ ॥ 

ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਵਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਵਜ ਸਭ ਮਵਹ ਰਵਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

 ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਵਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਵਜ ਦੇਦਾ ਵਰਜਕੁ ਸੰਿਾਵਹ ॥ 

 ਨਾਨਕ ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਇਕੋ ਕਵਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਵਜ ਸਵਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਦਖਾਇ ॥੧॥(੧੬) 

ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਿਾਰ, ਪੰਨਾ ੫੧੪-੧੫

“ਇਕੋ ਕਵਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਵਜ ਸਵਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਦਖਾਇ” ਿਾਲੀ ਪੰਗਿੀ ਸਾਫ ਇਕੋ ਗੁਰਮਵਿ 

ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਾਧਣਾ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਰਖਦੀ ਹੈ। ‘ਵਕਸੇ ਇਕ ਨਾਮ’ ਦੀ 

ਜਪਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰਮਵਿ ਅੰਦਰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਿੋਂ ਅਗਲੇਰੇ 

ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਿੁਕਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਕੇਿਲ ਖਾਸ ਖਾਸ ਸਵਮਆਂ ਿੇ ਉਪੰਨੇ 

ਵਖਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਛਨ ਭੰਗਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਿੀ 

ਸਾਸ ਗਰਾਸੀ ਜਾਪ ਅਵਭਆਸ ਦਾ ਿਿ ਵਗਆਨ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਿਾਕ:-

ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਗੁਰਮੁਵਖ ਸਦਾ ਕਰਵਹ ਮਨਮੁਵਖ ਮਰਵਹ ਵਿਖੁ ਖਾਇ ॥ 

 ਓਨਾ ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਨ ਭਾਿਈ ਦੁਖੇ ਦੁਵਖ ਵਿਹਾਇ ॥ 

 ਗਰਮੁਵਖ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਪੀਿਣਾ ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਕਰਵਹ ਵਲਿ ਲਾਇ ॥੨॥

 ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਿਾਰ, ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੫੧੫

ਇਹ ਗੁਰਿਾਕ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਕੇਿਲ ਅਲਪੀ ਕਲਪੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਦ੍ਰੜਾਉਂਦੇ, 

ਸਗੋਂ ਸਦੀਿ-ਕਾਲੀ ਵਛਨ ਵਛਨ ਸੁਆਸ-ਸਮਾਲੀ ਅੰਵਮ੍ਰਿ-ਵਿ੍ਰਪਿਾਨਾ ਭੀ ਿੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਰਥਾਿ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਕੇਿਲ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਿਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਛਨ ਵਛਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਗਟਾਕਾਂ 

ਦਾ ਭੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨੋਰਥ-ਪੂਰਿੀ ਵਹਿ ਕੁਝ ਵਮੰਟਾਂ ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ 

ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਸੁੰਨੇ, ਨਾਮੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਖਆਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, 

ਸੰਸਾਰਕ ਵਚਿਿਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਿਹਾਰਕ ਖਿਿ ਖਚਿਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖ ਹੀ 

ਵਿਹਾਜਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਚਆਰ ਵਸਖ ਿਾਹੁ ਿਾਹੁ ਰੂਪੀ ਵਸਫਵਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ 

ਵਲਿਿਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਮ-ਿਦਮ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਛਾਦੇ ਹੀ ਭੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਿਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੇਿਲ 

ਵਖਆਲੀ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਨਰੀ ਫਸਲ-ਿਟੋਰੀ 

ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਪੀਣ ਦੇ ਅਿੇ ਵਛਨ ਵਛਨ 

ਆਿਮ-ਜੀਿਣ ਜੀਣ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਗਲਿ ਵਖਆਲੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ 

ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਦੇਖੋ ਅਗਲੇਰੇ ਗੁਰਿਾਕ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਨਾਮ ਿਰਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ 



ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਿਮਰਨ 31

ਹਨ :-

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਵਮ ਰਹਉ ਵਲਿ ਲਾਈ ॥ 

 ਅਵਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵਦ ਹਵਰ ਵਧਆਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

(੪॥੭) 

ਮਲਾਰ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੨੬੦

ਿਹ ਅਨਹਿ ਧੁਨੀ ਿਾਜਵਹ ਵਨਿ ਿਾਜੇ ਨੀਝਰ ਧਾਰ ਚੁਆਿੈਗੋ ॥੩॥ 

 ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਕੁ ਵਿਲ ਵਿਲ ਗਾਿੈ ਮਨੁ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਵਮ ਸਮਾਿੈਗੋ ॥…੪॥ 

ਕਾਨੜਾ ਅਸਟ: ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੧੩੦੮

ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ (ਮੁੜ ਮੁੜ, ਿਾਰ ਿਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ) ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਿਾਕਾਂ ਸੱਟ ਕਉਣ ਸਹੇ, ਿੇ ਕਉਣ ਗੁਰਿਾਕਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਿੋਲੇ। ਨਾਮ 

ਕਮਾਈ ਿੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਿ ਹੈ :-

ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ ਵਜਉ ਿਾਂਸੁ ਿਜਾਈਐ ਫੂਕ॥

ਸਲੋਕ ਕਿੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੨

ਗੁਰਸ਼ਿਦ (ਨਾਮ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਨਾਂ ਪਏ ਭੁਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ- ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਰਾਧਾ 

ਸੁਆਮੀਆਂ ਿੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਨਿੇਂ ਗੁਰਮਵਿ ਿੋਂ ਉਲਟ-ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉਿੇ ਰੁਲਦੇ ਵਫਰਦੇ 

ਹਨ ਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਿੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ 

ਨਹੀਂ ਵਕ ਇਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਆਂ ਿਾਲੇ ਿਾਜੇ ਿਾਂ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਵਿਆਂ ਹੀ 

ਿਜਦੇ ਹਨ।

ਵਖਨ ਵਖਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਫਿ ਸਾਲਾਹ, ਅਰਥਾਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਾਵਹਗੁਰੂ 

ਦੀ ਵਖਨ ਵਖਨ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਿੇ ਵਖਨ ਵਖਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਜਪਣ, 

ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਟਨ ਕਰਵਦਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਸ- ਰਸਾਇਣੀ-ਰਗੜ 

ਦੁਆਰਾ ਚੁੰਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਜੁਅਲਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਿਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਰਟਨ 

ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ, ਫੇਰ ਪਿਾ ਲਗਸੀ ਵਕ ਏਸ ਵਨਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 

ਕੀ ਕਰਾਮਾਿ ਹੈ। ਪਵਹਲਾਂ ਸਵਿਗੁਰੂ ਦੇ ਏਸ ਨਾਮ ਉਿੇ ਗੁਰਵਸਖਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਿਾਲੀ 

ਸ਼ਰਧਾ ਵਲਆਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਿਰ ਿਣਨ ਿੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਵਹਿ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪੰਜਾਂ ਵਪਆਵਰਆਂ ਿੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਵਮ੍ਰਿ 

ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜ ਕੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ 



32 ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਤਗੁਰੂ

ਅਿੁਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫੇਰ ਵਸੱਟਾ 

ਦੇਖਣ ਵਕ ਕੀ ਰੰਗ ਵਖੜਦੇ ਹਨ ! ਐਿੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਮ ਵਗਆਨ ਘੋਵਟਆਂ ਕੀ ਿਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ 

ਸਾਵਹਿ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਵਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

 ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਦੂਜਾ ਅਿਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਵਸਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੩੮

ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵਕਹੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਿੱਿ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ) 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਵਰਓਂ, ਗੁਰਮਵਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਸਖਾਈ ਵਸਖਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਿਾਕ 

ਅਦੰਰ ‘ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀਐ’ ਦੀ ਫੋਰਸ (ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ਕਿੀ) ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਪਗੰਿੀ 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਸਾਲਾਹੁਣਾ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ 

ਸਵਿਨਾਮ ਗੁਰਮੰਿਰ ਿੋਂ ਿੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਲਾਵਹਆ ਜਾਿੇ। ਿਸ ‘ਦੂਜਾ ਅਿਰੁ ਨ 

ਕੋਇ।’ ਅਰਥਾਿ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਿੋਂ ਿੱਖਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਿਲ, ਏਸ 

ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਫਿ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਿੁਟ ਕਮਾਈ ਿੇ ਅਵਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਿਨੀ ਦੁਆਰਾ 

ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿੇ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਗੜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਜੁਅਲਿ 

ਹੋਏ ਆਿਮ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ‘ਮਨ ਮੇਰੇ 

ਨਾਵਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ।’

ਉਸ ਿੇਅੰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਲਾਵਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਿਾਕ :—

 ਪੂਰੈ ਸਿਵਦ ਸਲਾਹੀਐ ਵਜਸ ਦਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਿਾਰੁ ॥੯॥ 

ਵਸਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੬੮

ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਦ ਪੂਰੇ ਸਵਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਸਆ ਵਦ੍ਰੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਿਲ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ, 

ਗੁਰਮੰਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਹਾ ਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਿਾ ਹੈ :-

ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਿ ਕੋ ਸਵਿਨਾਮ ਵਜਸ ਮੰਿ੍ਰ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

 ਭਿਜਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਮੁਕਵਿ ਪਦਾਰਥ ਮਾਵਹ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਿਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੧

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਿਾ ਸਵਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਿੇ ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਿਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਸਵਿਨਾਮ ਦਾ ਮੰਿਰ ਸੁਣਾ 
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ਕੇ ਭੈ-ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਮੁਕਵਿ ਕਰ ਵਦੱਿਾ। ਉਹ ਸਵਿਨਾਮ ਮੰਿਰ ਵਕਹੜਾ ਹੈ, ਏਸ 

ਨੂੰ ਉਹ ਏਸ ਿਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਿ੍ਰ ਹੈ ਜਵਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ॥ (ਿਾਰ ੧੩, ਪਉੜੀ ੨)

ਇਹ ਗੁਰਮੰਿਰ ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਵਿਨਾਮ 

ਹੈ, ਏਸ ਿੋਂ ਵਿਨਾਂ ਿਾਕੀ ਰਾਮ, ਹਰੀ ਆਵਦ ਸਭ ਵਰਿਿਮ ਨਾਮ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ-ਵਸਮਰਨ 

ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਸਵਿਨਾਮ ਮੰਿਰ ਦੇ ਿੁਲ ਨਹੀਂ:-

ਵਕਰਿਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਿੇਰੇ ਵਜਹਿਾ ॥ ਸਵਿਨਾਮ ਿੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਿਲਾ ॥…੨੭॥ 

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੮੩)

ਇਹ ਸਵਿਨਾਮ ਪਰਾ ਪੂਰਿਲਾ ਹੈ, ਿਾਕੀ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਮਵਿ 

ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ 

ਵਿਚ ਿਸਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਖਆ ਪਰਿਾਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਵਿ ਵਿਧੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਛਕ ਕੇ ਜਵਪਆ ਫਲੀਭੂਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਵਜਹਾ ਵਕ ਗੁਰਿਾਕ ਹੈ:-

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਵਹਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਵਨ ਿਸੈ ਿਾ ਫਲੁ ਪਾਿੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਗੂਜਰੀ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੫੮੧

ਏਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਏ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਦਾ ਆਟੋਮੈਵਟਕ (ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ) ਿੋਰਾ 

ਿੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਰਸਕ ਜੋਵਿ ਪ੍ਰਜੁਲਿ ਹੋਣ ਿਕ ਵਸਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਲਗਦੀ 

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਿਸ ਵਗਆ, ਿਦ ਸੁਰਿੀ ਵਿਰਿੀ ਰਸ-ਲੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 

ਰਸ ਛਵਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

੧. ਅਠ ਪਹਿਰੀ ਕੁੰਜੀ:

ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਿੇਲੇ ਦੀ ਇਕ-ਪਵਹਰੀ ਸਾਿਧਾਨਿਾ ਸਵਹਿ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨੋ 

ਅਠ ਪਵਹਰੀ ਕੁੰਜੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਿਾਣ ਸੁਿੇ ਸੁਭਾਿ ਹੀ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸੀ ਦੀ 

ਸੁਆਸਾ ਰੂਪੀ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡੁਲਮ, ਪੰਚ ਦੂਿ ਦਮਨੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਖੜਕਾਰ ਿਾਲੀ ਸਵਹਜ 

ਰਫਿਾਰ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਗੁਰਮੰਿਰ “ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਵਜਓ ਆਪੀਨੈ ਰਵਚਓ ਨਾਉ”* ਦੇ ਗੁਰਿਾਕ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਵਚਆ ਹੋਇਆ ਨਾਉਂ ਸਵਿਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਉਂ 

ਅਸਵਿ ਿੇ ਵਰਿਿਮ ਨਾਮ ਹਨ। ਏਸ ਗੁਰਮਵਿ ਗੁਰਮੰਿਰ ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਿਕ 

ਅਵਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋਵਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੰਦ ਰੰਗ ਿਝਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ 

ਦਾ ਹੱਦ-ਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਪਰਮ ਿੇ ਅਗਾਧ ਅਨੰਦ ਵਿਖੇ ਜਾ ਸਮਾਧੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; 

ਿੇ ਸਵਹਜ ਅਿਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

“ਲੋਇਣ ਦੇਵਖ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਵਚਿੁ ਅਵਦਸਵਟ ਲਗਾਈ”† ਿਾਲੇ ਵਦਿ ਲੋਇਣ ਓਿੇ ਜਾ ਕੇ 

ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ:- “ਅਵਦਸਵਟ ਸਦਾ ਰਹੈ ਵਨਰਾਲਮੁ ਜੋਿੀ ਜੋਵਿ ਵਮਲਾਈ॥”‡

ਿਾਲੀ ਜੀਿਨ ਮੁਕਵਿ ਜੋਿੀ ਜੋਵਿ ਸਮਾਏ ਰਵਹਣ, ਸਦਾ ਸਮਾਏ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਉਚ ਮੇਅਰਾਜ 

ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੰਮਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ 

ਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਵਿਿ ਸਿਈਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਵਿਿ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ:-

ਦਸਮ ਸਥਾਨ ਕੇ ਸਮਾਵਨ ਕਉਨ ਭਉਨ ਕਹਉ

 ਗੁਰਮੁਵਖ ਪਾਿੈ ਸੁ ਿਉ ਅਨਿ ਨਾ ਧਾਿਈ॥

 ਉਨਮਨੀ ਜੋਵਿ ਕੇ ਪਟੰਿਰ ਦੀਜੈ ਕਉਨ ਜੋਵਿ

 ਦਇਆ ਕੈ ਵਦਖਾਿੈ ਜਾਵਹੰ ਿਾਹੀ ਿਵਨ ਆਿਈ॥

 ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮਸਵਰ ਨਾਦੁ ਿਾਦੁ ਕਉਨੁ

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਿੈ ਜਾਵਹੰ ਸੋਈ ਵਲਿ ਲਾਿਈ॥

 ਵਨਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਿੁਵਲ ਨ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਰਸ

 ਅਵਪਉ ਪੀਆਿੈ ਜਾਵਹੰ ਿਾਹੀ ਮੈ ਸਮਾਿਈ॥੨॥ 

ਕਵਿਿ ਸਿੈਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਇਹ ਅਿਸਥਾ ਗੁਰੂ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰ ਕੇ, ਨਾਮ 

ਅਵਭਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਾਣੀ ਵਿਚ 

ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਦੀ ਗੁਰਮਵਿ ਜੁਗਵਿ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵਕ ਏਸ ਵਿਧ ਗੁਰਮੰਿਰ ਦਾ ਜਾਪ 

ਕਰ ਕੇ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਵਜਹਾ ਵਕ ਕਵਿਿ:-

ਸਿਦ ਸੁਰਵਿ ਵਲਿ ਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਗਵਿ

* ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ ੧, ਪੰਨਾ ੪੬੩ 
† ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੩, ਅੰਕ ੨੪, ਪੰਨਾ ੯੧੦ 
‡ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ਅੰਕ ੨੫, ਪੰਨਾ ੯੧੦ 
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 ਸੁਖਮਨਾ ਸੰਗਮ ਹੁਇ ਉਲਵਟ ਪਿਨ ਕੈ॥ 

ਵਿਸਮ ਵਿਸਿਾਸ ਵਿਖੈ ਅਨਭੈ ਅਵਭਆਸ ਰਸ

 ਪ੍ਰੇਮ ਮਧੁ ਅਵਪਉ ਪੀਿੈ ਗੁਹਜ ਗਿਨ ਕੈ॥

 ਸਿਦ ਕੈ ਅਨਹਦ ਸੁਰਵਿ ਕੈ ਉਨਮਨੀ

 ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਵਨਝਰ ਧਾਰ ਸਹਜ ਰਿਨ ਕੈ॥

 ਵਿ੍ਰਕੁਟੀ ਉਲੰਵਘ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ॥

 ਦਸਮ ਸਥਲ ਵਨਹਕੇਿਲ ਭਿਨ ਕੈ॥੨੯੧॥

ਕਵਿਿ ਸਿੈਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਾਧ ਕਲਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਉਫੈਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਦਸਮ 

ਦੁਆਰ ਦਾ ਉਘਾੜ ਿੇ ਸਚਖੰਡ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 

ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਾਲੋਂ ਉਚਾ ਿੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਿਾਂ 

ਵਨਰਾ ਪਿਨ-ਪੁਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਸ ਦਾ ਫਰਕ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਵਕ ਅੰਗੀਠੀ ਵਿਚ ਵਜਥੇ ਕੋਇਲੇ 

ਦਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਰਲਾ ਵਟਕਾਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਵਜਥੋਂ ਸਚਖੰਡ ਨਾਲ 

ਵਸੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਿੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਿਦ ਸੁਣਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਿਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੱਸੇ ਵਿਚ ਸੁਆਹ 

ਵਡਗਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਿਜੰਿ੍ਰੀ ਿਾਵਜਆਂ, ਿੀਣਾ, ਢੋਲਕ, ਛੇਣੇ ਆਵਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 

ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਾਲਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿੇ ਨਾ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵਕ ਗੁਰਿਾਕ ਹੈ :-

ਜੋਗ ਵਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀ ਏ ਭੀ ਕਵਰ ਕਵਰ ਰਵਹਆ॥ 

 ਿਡੀ ਆਰਜਾ ਵਫਵਰ ਵਫਵਰ ਜਨਮੈ ਹਵਰ ਵਸਉ ਸੰਗੁ ਨਾ ਗਵਹਆ॥੬॥ 

ਸੋਰਵਠ ਮ: ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟ:, ਪੰਨਾ ੬੪੨

ਇਹ ਉਪਰਲੀ ਵਮਸਾਲ “ਵਿਹ ਵਸਲ ਉਪਵਰ ਵਖੜਕੀ ਅਉਰ”* ਿਾਲੇ ਸ਼ਿਦ ਦੇ ਭਾਿ ਦਾ 

ਟੂਕ ਮਾਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰ-ਵਸੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਸਲੀ ਕਵਲਆਣਕਾਰੀ ਮੰਿਰਾਂ 

ਵਸਰ ਮੰਿਰ ‘ਿਾਵਹਗੁਰੂ’ ਗੁਰਮੰਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਿੇਦ ਕਿੇਿਾਂ ਿੋਂ ਅਗੋਚਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 

ਆਪ ਸੰਕੇਵਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਜਹਾ ਵਕ :–

ਿੇਦ ਕਿੇਿ ਅਗੋਚਰਾ ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿਦ ਸੁਣਾਇਆ॥ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਿਾਰ ੧੨, ਪਉੜੀ ੧੭

* ਆਸਾ ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ, ॥੩॥੨॥੧੦॥, ਪੰਨਾ ੧੧੫੯ 
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ਏਸ ਗੁਰਮੰਿਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਦਾਇਿ ਕਰਦੇ ਹਨ :–

ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਸਾਲਾਹਣਾ ਗੁਰ ਸਿਦ ਅਲਾਏ॥ 

ਿਾਰ ੯, ਪਉੜੀ ੧੩

ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਿਦੁ ਲੈ ਵਪਰਮ ਵਪਆਲਾ ਚੁਵਪ ਚੁਿੋਲਾ॥

ਿਾਰ ੪, ਪਉੜੀ ੧

ਇਸ ਗੁਰਮੰਿਰ ਨੂੰ ਿਾਰ ਿਾਰ ਜਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਿ ਗੁਰਿਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ :-

ਿਾਰੰ ਿਾਰ ਿਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥ 

ਪੀ ਅੰਵਮ੍ਰਿੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ॥…੬॥(੧੭)

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫

ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਰ ਿਾਰ ਜਪਣਾ ਵਨਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ (ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਕ ਸ਼ਿਦ ਨੂੰ 

ਆਮੁਹਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਫੋਕੀ ਕਾਰ) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮ-ਰਸ ਲੀਨ ਕਰਾਉਂਣ ਿਾਲੀ ਿੇ 

ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿਾਲੀ ਸਚੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਅਰਥਾਿ ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ 

ਊਠਿ ਿੈਠਿ ਸੋਿਿ ਜਾਗਿ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ (ਜੀਭ) ਦੁਆਰਾ ਅਥਿਾ 

ਸੁਆਸਾਂ ਿੇ ਸੁਰਿੀ ਦੁਆਰਾ। (ਨਾਮ ਵਸਮਰਨ ਆਵਦ ਸਿਾਲਾਂ ਸਿੰਧੀ ਿੇਰਿਾ ਦੇਖਣ ਲਈ 

ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਕਮਾਈ, ਗੁਰਮਵਿ ਲੇਖ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ ਅਿੇ 

ਅਨਹਦ ਸ਼ਿਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪੁਸਿਕਾਂ)।

੨. ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ

ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਜਪੁਜੀ ਸਾਵਹਿ ਦੀਆਂ ਸੁਵਣਐ, ਮੰਨੈ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ 

ਵਿਚ ਿੇ ਫੇਰ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਿਾਰ ਵਿਚ ਸੁਵਣਐ, ਮੰਵਨਐ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 

ਸਾਵਹਿ ਨੇ ਆਪ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਏਸ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ 

ਆਵਭਆਸ ਕਮਾਈ’ ਪੁਸਿਕ ਵਿਚ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ 

ਦੁਿਾਰਾ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਗਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਅਕਾਰ ਿੇ ਵਿਸਥਾਰ ਿਧ ਜਾਏਗਾ। 

ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਜਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ‘ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਕਮਾਈ’ ਪੁਸਿਕ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ।

੩. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ
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ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਿੇ ਕੀਰਿਨ ਦੀ ਪਾਰਸ ਅਖੰਡਕਾਰ ਸਪਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਿਾਣੀ 

ਜਵਗਆਸੂ ਦੀ ਸੁਰਿੀ ਵਿਰਿੀ ਵਸਕਲ ਹੋ ਕੇ ਆਿਮ-ਜਾਗਰਿਾ ਵਿਚ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਫਲ ਫਲ (ਵਸੱਟਾ) ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਧਮ ਿੇਗ ਵਿਚ ਚਲ 

ਰਹੇ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜੋਰੋ ਜੋਰ ਖੜਕਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸੀ ਨੂੰ 

ਨਾਮ-ਵਲਿਿਾਰ ਅਿੇ ਰਸ ਜੋਵਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਝਲਕਾਰ ਦੀ ਸੁ-ਗੁੰਮਿਾ ਲਈ ਅਿੱਸ਼ ਸਹਾਈ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲ੍ਹੜ (ਨਿੇਂ) ਜਵਗਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਿਰਿ-ਿਰੰਗਾਂ ਿਾਰਾਂ ਿਜਾਉਂਣ ਵਹਿ 

ਅਿੇ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਨੂੰ ਗਵਹ ਕਰ ਕੇ ਵਦ੍ਰੜਾਉਣ ਵਹਿ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਿੇ 

ਕੀਰਿਨ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸੀ ਜਵਗਆਸੂ 

ਨੂੰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਰਿਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਅਵਿਸੈ ਕਰਕੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ 

ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿੋਂ ਵਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸਮਰਨ ਵਿਚ ਵਨਿ ਨਿੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਿਰਿਦੀ 

ਜੋ ਗੁਰਿਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਿਰਿਦੀ ਿੇ ਪਲਰਦੀ 

ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰਿਾਣੀ ਿੇ ਨਾਮ ਦੋਨੋਂ ਓਵਿ ਪੋਵਿ ਹਨ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਿੋਂ ਸਖਣੇ ਵਨਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਵਭਆਸੀ ਅਕਸਰ ਖੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਵਕ ਿਹੁਿ ਸਾਰੇ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਿਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਡ ਗਏ, ਵਜਥੇ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ 

ਰਵਹ ਗਏ। “ਗੁਰਮੁਵਖ ਿਾਣੀ ਨਾਦ ਿਜਾਿੈ”* ਿਾਲੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਿਰਿਣੋਂ ਰਵਹ ਖੜੋਿੀ। 

ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਿਾਣੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਜੋ ਰਵਹ ਖੜੋਿਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਿੀ ਹੀ ਹੋਰੂੰ 

ਵਮਲੀ। ਇਸ ਿਰਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਿਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਖੜੋਿੇ ਰਵਹ 

ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਿਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਿੱਿ ਜਾਵਣਆ, ਪਰ ਵਜਸ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿੱਿ ਜਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿੱਿ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਿਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਲੋਿਣਾ ਛਡ 

ਵਦੱਿਾ ਿਾਂ “ਮਾਖਨ ਕੈਸੇ ਰੀਸੇ”। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੇਸਮਝੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵਕ ਉਹ ਸਮਝ ਿੈਠੇ ਵਕ 

ਿਸ ਿਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਿੱਿ ਿਾਂ ਵਿਰੋਲ ਵਲਆ, ਹੁਣ ਿਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਪਰ ਉਹ ਏਸ ਗਲੋਂ 

ਅਵਗਆਿ ਹੀ ਰਹੇ ਵਕ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਵਨਿਾਪ੍ਰਿੀ ਅਵਭਆਸ ਵਿਲੋਿਣਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਜਉਂ 

ਵਜਉਂ ਗੁਰਿਾਣੀ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਵਲਆ ਵਿਲੋਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਿਉਂ ਵਿਉਂ ਹੋਰ ਿੋਂ ਹੋਰ 

ਨਾਮ ਰਸਕ ਰਸਾਕੀ ਵਘ੍ਰਿ ਗਟਾਕ ਭੁੰਚਣ ਦਾ ਅਵਹਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਕਉਂਵਕ ਏਸ 

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੀ ਦੁੱਧ (ਸਮੁੰਦਰ) ਨੇ ਿਾਂ (ਗਊ ਭੈਂਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਿਾਂਗ) ਕਦੇ ਫੋਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਰਵਹ ਜਾਣਾ। ਭਾਿੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਲੋਿਨਹਾਰੇ ਨਾਮ ਿੱਿ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਦੇ ਗਟਾਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕਢ 

ਕੇ ਭੁੰਚ ਭੁੰਚ ਕੇ ਅਘਾਈ ਜਾਿਣ। ਿਾਂ ਿੇ ਗੁਰਿਾਣੀ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਿੇ ਹਰ 

ਦਮ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਵਹਿ ਸਹਾਈ ਹੈ।

ਗੁਰਿਾਣੀ ਿੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿੱਿ-ਜੋਵਿ-ਰਹੱਸ ਓਵਿ ਪੋਵਿ ਅਰਥਾਿ ਇਕ ਵਮਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, 

ਸੇਿਨਹਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਭੰਨ ਵਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਵਨਸਿਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ-ਲੀਨਿਾ ਵਿਚ 

* ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸੋਲਹੇ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੧੦੫੮ 
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ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਪੋਥੀਆਂ ਵਲਖਣਹਾਵਰਆਂ ਦੀ ਿੱਿ ਕਵਲਆਣ 

ਿੀ ਏਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰਿਾਣੀ ਵਲਖਦੇ ਿੱਿ ਰੂਪੀ ਰਸਾਇਣੀ ਕਲਾ, ਵਲਖਾਰੀਆਂ 

ਦੀ ਸੁਰਿੀ ਵਿਰਿੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਿਰਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਿੂਝ ਿੀ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਿੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਲਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਿਰ ਿਣਾ 

ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਰਾਿਨ ਦੇ ਅਿਸਰ ਿਣਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ 

ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੈ ਵਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਵਲਖਣ ਦੀ ਅਖੰਡ ਸੇਿਾ, ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਨਾਮ ਖੰਡਾ 

ਖੜਕਾਿਣ ਦਾ ਨਛਾਿਰਾ ਿਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਿੂ ਵਨਸਿਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ “ਗੁਰੁ ਿਾਣੀ 

ਕਹੈ ਸੇਿਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ”* ਿਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾਲਾ ਿਰਿਾਰਾ ਿਰਿਦਾ ਹੈ, ਿਾਰੰਿਾਰ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਸੇਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਵਲਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਿੇ ਗਾਿਣ ਰੂਪੀ ਸੇਿਨ 

ਿਾਰੰਿਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਿਨਹਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਿੀ ਵਿਰਿੀ ਨੂੰ ਵਪਰਮ ਪੈਕਾਮ (ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 

ਿੀਰ) ਿਾਲੀ ਚੋਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਿੇ ਪਰਿੱਖ ਪ੍ਰਿੀਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰਿਾਣੀ ਿਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 

ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਵਕ “ਨਾਮ ਜਪਹੁ, ਨਾਮ ਜਪਹੁ”। ਇਸ ਵਿਵਧ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਵਦਨੋ ਵਦਨ 

ਦੂਣ ਸਿਾਇਆ ਵਦ੍ਰੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੱਖ ਵਨਸਿਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ, 

ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਿਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਦੀ ਦਾਿੀ ਹੈ। ਦਾਿਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਿਾਣੀ ਿੋਂ 

ਿੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਿਿਪਰ ਰਵਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਵਚਿ ਨਹੀਂ 

! ਿਾਂ ਿੇ ਸਾਧਨ ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਗੇ 

ਜਵਗਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਸੇਿਨ ਕਰਵਦਆਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਿਿ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਿ ਕਵਲਆਣ ਏਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਕਾਂਪ ਜੋ ਰਵਹ ਗਈ 

ਹੈ ਿਾਂ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਵਖੜਾਏਗੀ। ਕਮਾਈ ਵਨਰੋਲ ਗੁਰਿਾਣੀ ਅਵਭਆਸ 

ਦੀ ਿੀ ਆਹਲੀ (ਖਾਲੀ) ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਸੇਿਨ ਕਰਵਦਆਂ ਇਹ 

ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ ਵਕ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਅਰਥਾਿ ਗੁਰਿਾਣੀ ਿੋਂ ਿੱਖਰਾ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਿਾਣੀ ਸੇਿਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਊਣਿਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਿਚਨ, 

ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ ਸੇਿਨ ਵਿਚ ਿਦ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਥਿਾ ਗੁਰਮਵਿ 

ਵਗਆਨ-ਕਲਾ ਦੇ ਅਜੇ ਉਹ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਣੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਵਿ 

ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ 

ਵਕ ੳਹੁਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਕੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਗਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਗਆ 

ਿਾਂ ਫੇਰ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਸਰਾਂ ਕਢ ਕੇ ਜਾਗੇਗਾ। ਏਸ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜਾਗੇਗਾ। 

ਜਾਗੇਗਾ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਹਲਾ (ਖਾਲੀ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਵਹ 

ਗਈ ਖੇਡ ਅੰਕੂਰ ਉਗਿਣ ਸਾਰ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਿਾਿ ਵਨਸਚੇ 

ਕਰ ਜਾਣੋ ਜੀ।

* ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥੫॥(੮॥੪) ਪੰਨਾ ੯੯੨
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੪. ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ

ਜੋ ਮਨੁਖ ਆਪਣੀ ਮਨੋਰਥ-ਪੂਰਿੀ ਲਈ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਯਾ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਸੇਿਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਆਰਥ- ਵਸਧੀ ਲਈ ਹੀ ਏਸ ਲਗਨ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਸੁਆਰਥ-ਵਸਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਲ ਹੋਣ ਕਰ, ਉਹ ਵਨਜ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿੀ ਲਈ ਨਾਮ ਿਾਣੀ ਦੇ 

ਰਟਨ ਵਿਚ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਿੇ ਗੁਰਿਾਣੀ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਸ 

ਰੂਪ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਮ ਿਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਿਰਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ 

ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਿਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਿਾਣੀ ਦੇ ਸੇਿਨਹਾਰ 

ਦੀ ਸੁਰਿੀ ਵਿਰਿੀ ਪ੍ਰਵਿਰਿੀਓਂ (ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰਾਂ) ਿੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਲਗਨ 

ਵਿਚ ਜਾ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਿੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕੇਿਲ ਰਸ-ਵਿਗਾਸ 

ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧ ਗੁਰਿਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਵਮ੍ਰਿ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣੀ 

ਕਲਾ ਦਾ ਵਨਿਾਪ੍ਰਿੀ ਿੇ ਵਖਨ-ਵਖਨੀ ਸਪਰਸ਼ (ਭਾਿੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਆਰਥ-ਵਸਧੀ ਵਹਿ ਆਰੰਭ 

ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ) ਓੜਕ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਰੰਗਾਂ ਿਾਲੇ ਿੱਿ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਰੂੜ ਕਰਾਇ ਵਦੰਦਾ 

ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਿਾਰ ਸੇਿਨ ਸੇਿਨਹਾਰੇ ਦੀ ਿੁਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਸਧੀ ਦੇ ਪਰਮ 

ਮਨੋਰਥ ਵਹਿ ਸਾਿਧਾਨ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਿਾਸਿਿ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਿਿ 

ਆਦਰਸ਼ੀ ਦੀਵਖਆ ਿਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ-ਵਸਧੀ ਵਹਿ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ-ਵਸਧੀ ਵਹਿ ਨਾਮ ਿਾਣੀ 

ਦਾ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਸੇਿਨ, ਫੇਰ ਸੁਿੇ ਵਸਧ ਹੀ ਸਗਲ-ਪਦਾਰਥ-ਵਸਧੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਮ-ਰਸਕ ਿੈਰਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਿਾਈਂ ਵਰਧੀ ਵਸਧੀ ਦੇ ਿਵਹਣ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ 

ਿੌਖਲਾ ਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਿਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਰਾਇਣੀ-ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਧੀ ਵਸਧੀ 

ਸਭ ਮੋਹ ਹੀ ਸਚਮੁਚ ਪ੍ਰਿੀਿ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਸੇਿਨ ਦੀ ਦੀਰਘ ਗਾਖੜੀ, 

ਗੂੜ੍ਹ ਮਿ ਗਾਖੜੀ ਸੇਿਾ, ਵਰਧੀ ਵਸਧੀ ਆਵਦਕ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰੂਪ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗੁਰਮਵਿ ਭੈ-ਭਾਿਨੀ 

ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ-ਪਾਂਧੀ, ਅਰਥਾਿ ਗੁਰਮਵਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ-ਪਾਂਧੀ 

ਵਰਧੀਆਂ ਵਸਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਮੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੀ ਸੁਿੇ ਵਸਧ ਕਮਾਈ ਦਾ 

ਅੰਵਮ੍ਰਿ-ਰਸਾਇਣੀ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਰਸ ਉਗਵਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਕਾ ਉਕਾ 

ਹੀ ਮੋਹ ਮਮਿਾਿੀ ਵਰਧੀ ਵਸਧੀ ਨੂੰ ਵਪਠ ਦੇ ਿੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਧੀਆਂ ਵਸਧੀਆਂ 

ਦਾ ਸੁਿੇ ਵਸਧੀ ਆਿਣਾ ਦਰਸਾਿਣਾ ਪੁਹਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਿੁ…॥੧॥ 

ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੯੫

ਸਾਰਖੇ ਗੁਰਿਾਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਵਿ ਅਸੂਲੀ ਸਚਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਿਲਖ਼ ਿਜਰਿੇ 

ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਉਲਟ ਵਮਸਾਲਾਂ ਜੇ ਟਾਿੀਂ ਟਾਿੀਂ ਜਾਂ ਿਹੁਿੀ ਵਗਣਿੀ ਵਿਚ ਦੇਖੀਆਂ 

ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਿਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵਕ ਿਾਸਿਿ ਵਿਚ ਉਹ 
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ਲੋਕ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਰਫ਼ 

ਲੋਕ ਵਦਖਾਿੇ ਲਈ ਅਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਿਣ ਲਈ, ਥੋੜੇ ਵਚਰ ਲਈ ਪਖੰਡ-ਪਸਾਰਾ ਹੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਦਖਾਿੇ ਮਾਿਰ ਪਪ ਪਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੀ ਹੀ :-

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਵਹਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ॥ 

ਗੂਜਰੀ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੪੯੧

ਿਾਲਾ ਗੁਰਿਾਕ ਪੂਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਵਜਹਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵਕ ਗੁਰਮਵਿ ਜੁਗਿੀ 

ਵਿਹੂਣ ਵਨਗੁਰੇ ਸਾਕਿਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲਾ ਵਨਰਣਾ ਅਗੇ ਹੋ 

ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਾਸਿਿ ਵਿਚ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਵਰਓਂ 

ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਦਰੋਂ ਪਏ ਪਪ ਪਪ 

ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਿੇ ਿੁਲ੍ਹ ਵਹਲਾਈ ਜਾਣ ਅਿੇ ਵਹਲਾ ਵਹਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਦਖਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਇਸ ਵਿਧ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਿਾਣੀ ਨੂੰ ਅਦਿ ਸੇਿੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਲਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਹੀ ਓੜਕ ਉਧਾਰ 

ਵਨਸਿਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਿੀ ਉਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਕੰਪਾਜ਼ੀਟਰਾਂ, 

ਕੁਿਿ-ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਵਕਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੇਅਦਿੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਛਪਾਉਣ-

ਹਾਵਰਆਂ ਅਿੇ ਛਪਾ ਛਪਾ ਕੇ ਿੇਅਦਿੀ ਨਾਲ ਰਖ ਰਖ ਕੇ ਿੇਅਦਿੀ ਨਾਲ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ 

ਦਾ, ਦੰਮਾਂ ਿਦਲੇ ਿੇਅਦਿੀ ਕਰਨਹਾਵਰਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮਵਿ ਅਕੀਦੇ ਿੋਂ ਿਹੁਿ 

ਦੂਰ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਦੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਿੇ ਪਾਰਸ-ਕਲਾ 

ਿਰਿਣ ਿਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ 

ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਸ-ਕਲਾ ਿਾਲੀ ਚੁੰਿਕ ਰਗੜ ਪਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਨਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਵਸਮਰਨੇ ਘਸਾਇਆਂ ਆਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਜੁਅਲਿੀ ਸ਼ਕਿੀ 

ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਿੀਕ ਵਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਵਿ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਿੀ 

ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਿੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਕੇ ਿੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਿਵਹਣਾ ਵਿਚ ਿਗ ਿੁਰੇ ਿਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਿੀ ਵਸਮਰਨੇ-ਘਸਾਈ ਿਾਲਾ ਪੋਚ-ਵਦਖਾਿਾ ਵਕਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ।

੫. ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਿੀਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਗੁਰਮੰਿ੍ਰ ਹੀਣਸ੍ਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਧ੍ਰਗੰਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸਟਨਹ॥ 

 ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸਰਪਨਹ ਿੁਵਲ ਖਲਹ॥੩੩॥ 

ਸਲੋਕ ਸਹਸਵਰਿਿੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੩੫੬
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ਏਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿ ਨੇ ਗੁਰਮੰਿਰ ਹੀਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਸੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਇਹ 

ਵਕ ਗੁਰਮਵਿ ਗੁਰਮੰਿਰ ਿੋਂ ਹੀਣੇ (ਸਖਣੇ) ਵਜਿਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਿੀ ਏਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਵਧ੍ਰਗ ਵਧ੍ਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਕਰਾਂ (ਕੁੱਵਿਆਂ), ਸੂਕਰਾਂ (ਸੂਰਾਂ), ਗਰਧਭਾਂ 

(ਗਵਧਆਂ), ਕਾਕਾਂ (ਕਾਿਾਂ) ਿੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਨਆਈਂ ਵਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹਨ। ਗੁਰਮੰਿਰ- ਹੀਣ ਵਨਗੁਰੇ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉਿੇ ਏਦੂੰ ਿਧ ਕੇ ਵਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਿੇ ਵਧ੍ਰਗਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵਫਟਕਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵਕ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਿਾਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਰੀ ਵਫਟਕਾਰ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਾਸਿਿੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਭਅੰਕਰ ਦਸ਼ਾ ਦਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਨਗੁਰੇ, ਵਨਗੁਸਾਏ ਗੁਰਮੰਿਰ 

ਿੋਂ ਹੀਣੇ ਜੀਿਾਂ ਉਿੇ ਸਚਮੁਚ ਿਰਿ ਕੇ ਰਵਹਣੀ ਹੈ। ਿਲਵਕ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਿੀ ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਗੁਰਮੰਿਰ-ਹੀਣ ਿੇ ਵਨਗੁਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਵਿਆਂ, ਸੂਰਾਂ, ਗਵਧਆਂ, ਕਾਿਾਂ 

ਿੇ ਸੱਪਾਂ ਸਾਰਖਾ ਹੀ ਵਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਏਸ ਿੋਂ ਿਧ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਅਨਿ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਗੁਰਮੰਿਰ-ਹੀਣੇ ਵਨਗੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੀਿਨ-ਦਸ਼ਾ ਉਿੇ। ਏਸ ਸਿੰਧੀ ਗੁਰਿਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਵਜਹਾ ਵਕ :-

ਵਜਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਿੈ ਦਹਵਦਸ ਜਾਇ॥ 

 ਲੋਭੀ ਜੰਿੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ॥…੨॥

 (ਵਸਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੦)

ਗੁਰਮੰਿਰ ਿੋਂ ਸੁੰਞਾ (ਹੀਣਾ) ਵਨਗੁਰਾ, ਸ਼ਿਦ ਅਵਭਆਸ, ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ 

ਕਮਾਈ ਿੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਹਾਰੀ, ਨਾਮ ਆਧਾਰੀ ਿੇ ਨਾਮ ਸਾਧਾਰੀ 

ਜੋਵਿ-ਰਸ-ਵਿਗਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਿੀ ਰਜਦਾ ਵਿ੍ਰਪਿਾਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅਿੇ ਹਲਕੇ 

ਹੋਏ ਕੁੱਿੇ ਦੀ ਵਨਆਈਂ ਦਰ-ਿਦਰ ਭਟਕਦਾ, ਵਥੜਕਦਾ ਵਫਰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਆਰਵਹ ਦੁਆਵਰ ਸੁਆਨ ਵਜਉ ਡੋਲਿ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ॥੧॥ 

ਆਸਾ ਮ: ੯, ਪੰਨਾ ੫੧੧

 ਇਹ ਗੁਰਿਾਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਸਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁੱਿੇ ਦੀ ਵਨਆਈਂ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਡੋਲਣਹਾਰਾ 

ਪ੍ਰਾਣੀ, ਲੋਭ ਲਵਹਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 

ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਧ ਹੋਿੇ ਿੀ ਵਕਿੇਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰਮੰਿਰ-ਹੀਣ ਿੇ 

ਵਨਗੁਰਾ ਜੁ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਵਨਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਉ-ਭਗਿੀ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਦੀ ਸੁਧ ਿੁਧ 

ਿੇ ਜੁਗਿ ਵਿਧੀ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੰਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੰਿਰ ਿੋਂ ਿਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸਗੁਰੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਏਹਨਾਂ ਲੌਭ-ਲਵਹਰਾਂ, ਵਿ੍ਰਸ਼ਨਾਿਾਂ ਿੇ ਕਾਮਨਾਿਾਂ ਿੋਂ ਅਲੇਪ, ਿੇ-ਮੁਥਾਜ ਿੇ 

ਿੇਪ੍ਰਿਾਹ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਿਾਂ ਨੂੰ ਅਵਹਵਨਸ ਏਹਨਾਂ ਲੋਭ-ਲਵਹਰਾਂ ਦੇ ਲਲਚੇਿੇਂ 
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ਿੇ ਹਲਕੇਿੇਂ ਹੀ ਵਿਆਪਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਆਿਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁਧ ਿੁਧ 

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿ੍ਰਪਿਾਸੀਦਾ ਿੇ ਅਗਾਈਦਾ ਹੈ।

ਸਾਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਾਂ ਸੂਰ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਿਾਕ:- 

ਕਿੀਰ ਸਾਕਿ ਿੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ॥ 

 ਉਹ ਸਾਕਿੁ ਿਪੁਰਾ ਮਵਰ ਗਇਆ ਕੋਇ ਨ ਲੈਹੈ ਨਾਉ॥੧੪੩॥ 

ਸਲੋਕ ਕਿੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੨

ਏਥੇ ਸਾਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਰਾਂ ਿੋਂ ਿੀ ਭੈੜੇ ਜਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਕਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਭਲੇ ਦਸੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਲਾਗੇ ਵਫਰ ਕੇ ਗੰਦ ਮੈਲੇ ਿੋਂ ਸ਼ਵਹਰਾਂ, ਵਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਿਾਂ 

ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵਨਗੁਰੇ ਗੁਰਮੰਿਰ-ਹੀਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਿ ਗਧੇ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਹੋਰ ਗੁਰਿਾਕਾਂ 

ਅੰਦਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ :-

ਵਿਨੁ ਵਸਮਰਨ ਗਰਧਭ ਕੀ ਵਨਆਈ॥ 

 ਸਾਕਿ ਥਾਨ ਭਵਰਸਟ ਵਫਰਾਹੀ॥੫॥

 ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੨੩੯

ਗੁਰਮਵਿ ਨਾਮ ਅਵਭਆਸ ਕਮਾਈ ਿੋਂ ਸਖਣੇ ਸਾਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਗਵਧਆਂ ਦੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ 

ਵਜਿੇਂ ਗਧੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰੂੜੀਆਂ ਆਵਦ ਵਭ੍ਰਸ਼ਟ ਥਾਿਾਂ ਿੇ ਵਫਰਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ 

ਿਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦ ਿਾਸ਼ਨਾਿਾਂ ਦੇ ਅੱਟੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਵਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਥਾਂਿਾਂ 

ਿੇ ਪਏ ਖਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵਫਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਕਿਾਂ ਵਨਗੁਰੇ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਿਾਂ, ਸੱਪਾਂ, ਸੂਰਾਂ, ਗਵਧਆਂ ਿੇ ਮੂਰਖਾਂ ਿਰਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋਂ ਿੀ ਿੁਰੀ 

ਿਰਨਣ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਿਾਕ:-

ਵਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ॥

ਪਸੂ ਪਰੇਿ ਮੁਗਧ ਿੇ ਿੁਰੀ॥ ਵਿਸਵਹ ਨ ਿੂਝੈ ਵਜਵਨ ਇਹ ਵਸਰੀ॥੩॥(੪॥੧੨॥੨੩)

ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੯੦

ਇਸ ਵਭਆਨਕ ਚਉਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਿੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਨ 

ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਜਹਾ ਵਕ ਗੁਰਿਾਕ ਹੈ:-

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਿਿੁ ਿੀਚਾਰਾ॥ ਵਿਨੁ ਹਵਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥
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 ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੮੮

ਿਾਵਹਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਸਭ ਿੋਂ ਉਿਮ ਿੇ ਕਵਲਆਣਕਾਰੀ ਕਰਮ ਹੈ; ਹੋਰ ਪੁਨੰ ਦਾਨ ਵਕਵਰਆ 

ਕਰਮ ਸਭ ਏਸ ਿੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਵਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ॥੫॥੮॥੧੪॥ 

ਵਸਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੬੨

ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਆਚਾਰ ਪੂਰਿਲੇ ਭਾਗਾਂ ਿੇ ਗੁਰੂ ਕਰਿਾਰ ਦੀ ਵਮਹਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:–

ਹਵਰ ਕੀਰਵਿ ਸਾਧ ਸੰਗਵਿ ਹੈ ਵਸਵਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ॥ 

 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਵਿ ਵਜਸੁ ਪੁਰਿ ਵਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ॥੮॥

 ਸੋਰਵਠ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੪੨

ਭਾਗਾਂ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਿੋਂ ਉਿਮ ਿਵਡਆਈ ਿੇ ਸਭ 

ਿੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਿਾਕ:-

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਮਲੈ ਿਵਡਆਈ ਏਦੂ ਉਪਵਰ ਕਰਮੁ ਨਹੀ॥੮॥੧॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੧, ਪੰਨਾ ੯੦੩
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