
ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਿਜ ਕੀਨਾ

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਿਤਪਦੇ

ਸ਼ਬਦ ਅਰੰਭ ਕਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦਾ ਸੰਿਖਪਤ ਸਰੂਪ
ਦਰਜ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਰਾਗ ਦਰਜ ਕਰਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਰਾਗ ਦਰਜ ਕਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਅਜ ਤਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ
ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਵਰਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੌਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ, ਰਾਮਕਲੀ
ਰਾਗ ਿਵਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨੰਾ
੯੦੧ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ।

ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹੁ ਹਿਰ ਨਾਮਾ।।

ਜਾ ਕੈ ਿਸਮਰਿਨ ਦੁਰਮਿਤ ਨਾਸੈ ਪਾਵਿਹ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਨਾ।।੧।।ਰਹਾਉ।।

- - ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਮਨ � ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੰੂ ਹਰੀ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਮਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮਿਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਮਨ� ਰਥ, ਿਨਰਬਾਣ ਪਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਿਹਬ, ਪਨੰਾ ੨੩੨ ਤੇ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ�
ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ,
ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮਿਤ ਆਿਦ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ - 'ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ
ਦੁਰਮਿਤ ਦੁਖੁ ਨਾਸੁ।। ਜਬ ਿਹਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸੁ।।'

ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ। ਪਜੰਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ, ਪਨੰਾ ੫੨੦ ਤੇ ਬਚਨ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਿਮਤਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਿਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ, ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮ� ਸਾਰਾ ਜਗ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ



ਿਲਆ ਹੈ - 'ਿਜਨਾ ਿਦਸੰਦਿੜਆ ਦੁਰਮਿਤ ਵੰਞੈ ਿਮਤ� ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ।। ਹਉ
ਢੂਢੇਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ।।' ਉਨ�ਾਂ � ਲਭਣਾ ਅਤੇ
ਿਸਮਰਣ ਕਰਨਾ, ਦੋਵ� ਹੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਰਮਿਤ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦੇ ਇਹੀ
ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਬਡਭਾਗੀ ਿਤਹ ਜਨ ਕਉ ਜਾਨਹੁ ਜੋ ਹਿਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ।।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਇ ਕੈ ਫੁਿਨ ਬੈਕੰੁਠ ਿਸਧਾਵੈ।।੧।।

- - ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਨੁਖ � ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣੋ
ਜੋ ਹਰੀ, ਪ�ਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਿਸਮਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਦੇ, ਪਨੰਾ ੪੧ ਤੇ ਬਚਨ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਗੁਰੂ � ਭਾਅ
ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ � ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਚਖ ਿਲਆ
ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ� - 'ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਅਿਹ ਿਜਨ ਹਿਰ
ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਭਾਇ।।' ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ
ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਸਮਰਣ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਿਸਮਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 'ਤਉ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗੁ
ਪਾਈਐ।। ਪ�ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ।।', ਪਨੰਾ ੧੮੦ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ - 'ਪ�ਭ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਿਗ ਮੇਲਾ।।', ਪਨੰਾ ੧੭੯. ਪ�ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਗਲ ਨਹ�। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਗੋੀ,
ਤਪਸੱਵੀ, ਮੁਨੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਹਨ ਿਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ
ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਵ� ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਇਤਨੀ
ਕਰੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਣ ਹੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ।

- - ਅਿਜਹਾ ਮਨੁਖ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਅੰਤ � ਉਹ
ਬੈਕੰੁਠ ਦੇਸ � ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।੧।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ, ਪਨੰਾ ੨੩੬ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕੰੁਠ ਦਾ



ਵਾਸਾ ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਾਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ - 'ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੰੁਠ ਵਾਸੁ।।'
ਬੇਸ਼ਕ ਬੈਕੰੁਠ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਵੀ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ�ਮਾਣ,
ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਮੌਜਦੂ ਹਨ।

ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਿਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਿਧ ਆਈ।।

ਜਾਂ ਗਿਤ ਕਉ ਜਗੋੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਿਤ ਿਛਨ ਮਿਹ ਪਾਈ।।੨।।

- - ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ �
ਅੰਤ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਪਤੁਰ ਨਾਰਾਇਣ � ਬੁਲਾ�ਦੇ ਬੁਲਾ�ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪ�ਭੂ
ਦਾ ਿਧਆਨ ਆ ਿਗਆ, ਉਸ � ਿਧਆ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਲਵ ਲਗ
ਗਈ।

- - ਜੋ ਪ�ਾਪਤੀ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਗੋੀ, ਤਪਸੱਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਜਾਮਲ
ਨੇ ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।੨।

ਨੌਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਨੰਾ ੬੩੨ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਜਾਮਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ
ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੁਰ ਦਾ
ਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰਖ ਿਲਆ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾਈ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ, ਉਸ � ਬੁਲਾ�ਦੇ ਦੀ ਿਲਵ ਲਗ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ
� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ - 'ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੁ ਜਾਨੇ ਿਨਮਖ ਮਾਿਹ
ਿਨਸਤਾਰਾ।। ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਿਹ ਪਾਰਾ।।'
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁਖ ਉਸ, ਮਨ ਬਾਚਂਤ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਪ�ਭੂ � ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਿਸਮਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਨਾਿਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਿਹਨ ਕਛੁ ਿਬਿਦਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਿਜ ਕੀਨਾ।।

ਨਾਨਕ ਿਬਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹੁ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਿਤਹ ਦੀਨਾ।।੩।।੧।।

- - ਗਜ, ਹਾਥੀ ਿਵਚਾਰੇ ਨੇ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਅਿਧਆਤਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਜਾਂ ਿਵਿਦਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ !

- - ਪ�ਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਿਬਰਦ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਮਰਣ ਕਰਣ



ਕਰ ਕੇ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਿਦਤਾ, ਉਸ � ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੇ ਿਦਤਾ, ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੈਅ
ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦਤਾ।੩।੧।

ਭਾਗਵਤ ਪਰੁਾਣ ਦੇ ਅਠਵ� ਸਕੰਧ ਿਵਚ ਇਹ ਕਥਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ।
ਇਦੰ�ਿਦਊਮਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ ਦਾ ਹੀ
ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫ਼ਲ ਸਰੂਪ ਹਾਥੀ
ਦੀ ਜਨੂ ਿਮਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਹੂਹੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੰਧਰਬ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦੇਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਿਰਖੀ ਦੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਿਵਚ, ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ
ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਜਨੂ ਿਪਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ
ਿਵਚ ਬਖ਼ੂਬੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਲੋਲ
ਕਰਿਦਆਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਲੱਤ ਫ਼ੜ ਲਈ। ਪਰੂੇ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਛੁਟ ਨਾਂ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਪਰੁਾਣੀ ਜਾਗੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਨਾਲ, ਪ�ਭੂ � ਪਕੁਾਰ
ਕੀਤੀ। ਸਰਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰੂਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹਥ ਤੇ ਚਕਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ
ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ, ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਆ ਕੇ,
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚਕਰ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਹ� ਮੌਤ
ਪਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿ�ਪਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ � ਵੀ
ਜੀਅ ਦਾਨ ਿਮਿਲਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪਨੰਾ ੯੮੮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਾਖੀ ਭਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਥ ਤੇ ਚੱਕਰ (ਸੁਦਰਸ਼ਨ) ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ,
ਬੈਕੰੁਠ ਤ� ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪ�ਾਣ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ - 'ਕਰ
ਧਰੇ ਚ� ਬੈਕੰੁਠ ਤੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ�ਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ।।' ਸ�ੀ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਵੀ, ਪਨੰਾ ੧੧੯੨ ਤੇ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ -
'ਗਿਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਿਰ ਕਹੈ ਤੋਤ।। ਗਜਇਦੰ� ਿਧਆਇਓ ਹਿਰ ਕੀਓ ਮੋਖ।।'
ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਗਿਨਕਾ ਵੀ ਪਰਮਗਤੀ
� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ�ਮਾਣ ਮੌਜਦੂ ਹਨ।

ਨੌਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੀਏ ! ਉਸ ਹਾਥੀ
ਨੇ ਅਤੇ ਗਿਨਕਾ ਨੇ ਵੀ, ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕਹੜਾ
ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਰਣ ਦੇ ਪ�ਵਾਨ



ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਬਰਦ ਦੀ ਪਜੈ ਰਖੀ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੇ ਬੰਿਦਆ ! ਜੇ ਤੰੂ ਸਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ�ਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ
ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ, ਪ�ਭੂ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ ਸਤੰਭ
ਹਨ, ਜੋ ਜਦ� ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ�ਭੂ ਪ�ਾਪਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ, ਿਨਸਿਚਤ ਹੋ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ, ਪਨੰਾ ੧੧੦੫ ਤੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਦਤੇ ਮੰਤਰ/ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ
ਿਸਮਰਣ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿਰਆ ਹੀ ਤਿਰਆ
ਹੈ - 'ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਿਰਓ।। ਗੁਰ ਉਪਦੇਿਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਿਤ
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਿਰਓ।।' ਇਹ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਵੀ
ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਉਹ ਹਰ
ਹਾਲ ਿਵਚ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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