
ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਦਾ, ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਿਵਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਪਨੰਾ ੧੧੩੫ ਤੇ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ
ਸੰਗਿਤ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਅਿਤਅੰਤ ਲੋੜ ਦਸੀ ਹੈ। ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ' ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਪਉੜੀ ਿਵਚ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਸਮਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਨੌਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਕ ਦੇ ਿਸਮਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਤਾ ਹੈ - 'ਿਪ�ਥਮ ਭਗਉਤੀ
ਿਸਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਿਧਆਇ.......।।' ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਨੰਾ
੧੩੮੯ ਤੇ, ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਚ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਇਨ ਕਰਨਾਂ ਮੌਜਦੂ ਹੈ - 'ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ।।' ਸ�ੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਰਭ, ਜਨੂੀ ਦੇ
ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਨਹ� ਪ�ਦਾ - 'ਤਤੁ ਿਬਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ
ਅਵਤਾਰੁ ਬਨਾਯਉ।। ਜਪਉ ਿਜ� ਅਰਜਨੁ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਿਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜਿੋਨ
ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ।।' (ਅਜ ਿਸਖਾਂ � 'ਅਵਤਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਤ� ਵੀ ਐਲੱਰਜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਣੂ ਆਿਦ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹ�।) ਿਕ�ਿਕ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਗੁਰ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ,
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਦੀ ਥਾਵਂ� ਆਏ - 'ਪ�ਗਟੁ ਸਗਲ ਹਿਰ ਭਵਨ ਮਿਹ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ�ਹਮ।।' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿੋਤ
ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ - 'ਜਿੋਤ ਰੂਿਪ ਹਿਰ ਆਿਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ
ਕਹਾਯਉ।।' ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਮਨੁਖ ਨਹ� ਸਨ ਜੋ ਐਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਔਹ ਨਹ�, ਿਸਰ ਕਟ ਕੇ ਜੜੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਨਹ�, ਹਥ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਰੋਕ
ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਨਹ�। ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਇਆ ਕੇ ਨਹ�, ਇਿਤ ਆਿਦ..। ਅਜਕੇੋ
'ਿਵਦਵਾਨਾ'ਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਬ�ਹਮ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ
ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਣ ਜਗੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ - 'ਿਕਤੁ



ਮੁਿਖ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ।।' ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ
� ਿਸਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਿਤ ਨੇ ਸਚਮੁਚ, ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ,
ਇਥੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਿਵਤਰਕ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ
ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ - 'ਿਸਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ ਕਿਰ
ਨਮਸਕਾਿਰਆ।।', ਪਨੰਾ ੯੬੮. ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ 'ਵਾਹਗੁਰੂ'
ਅਤੇ 'ਵਾਿਹਗੁਰੂ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੋਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ
ਆਪ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਪਾਰਬ�ਹਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹ� ਹੈ, ਇਹੀ ਿਸਿਮ�ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ
ਆਿਦ � ਸੋਧ ਕੇ ਵੀ ਮੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ - 'ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਿਸਿਮ�ਿਤ
ਬੇਦ।। ਪਾਰਬ�ਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ।।', ਪਨੰਾ ੧੧੪੨.

ਸੋ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਧ'ੂ ਦਾ ਿਸਮਰਣ, ਪਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਦ�ੋਪਦੀ ਨੇ ਵੀ,
ਸਮ� ਦੇ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮ� ਦੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਸਦੀ
ਪਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਛੇਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਸਮਰਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ.ਂ.....।

- - ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਸਾਿਹਬ ਜੀਓ ! ਸਾ� ਕੋਈ
ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਿਮਲਾ, ਿਜਸਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾ� ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦਾ, ਪਨੰਾ ੨੧ ਤੇ, �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਿਮਲਣ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ - 'ਸਾਧੂ
ਸਤਗੁਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ।।'

- - ਿਜਨ�ਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਵਗਾਸ, ਖੇੜਾ
ਆ ਜਾਵੇ, ਮ� ਹਰ ਿਖਨ ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਬਿਲਹਾਰ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਭਾਵ, ਆਪਾ ਸ�ਪਦਾ
ਹਾ।ਂ੧।

ਪਜੰਵ� ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ੨੦੭ ਪਨੇੰ ਤੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਿਜਨ�ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ
ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਹੈ, ਮ� ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਬਿਲਹਾਰ ਜਾਦਂਾ ਹਾਂ - 'ਹਉ ਤਾ ਕੈ
ਬਿਲਹਾਰੀ।। ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ।।' ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕ, ਆਪਣੇ
ਪ�ਭੂ � ਭਾ�ਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਮ� ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਨ�ਾਂ ਤ� ਕੁਰਬਾਨ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ - 'ਿਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪ�ਭ ਭਾਵੈ।।' ਪਨੰਾ
੪੦੩.



ਪਨੰਾ ੧੬੪ ਤੇ ਵੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ � ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਜਨਮ
ਮਰਣ ਦਾ ਦੁਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 'ਤੇ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਿਪਆਰੇ।।
ਿਜਨ ਿਮਿਲਆ ਦੁਖ ਜਾਿਹ ਹਮਾਰੇ।।'
ਪਨੰਾ ੬੬੭ ਤੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਸਾ�,
ਸਾਧੂ ਿਮਲਾ ਦੇਵੇ - 'ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ
ਪਗ ਰਾਲੀ।।' , ਭਾਵ, ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ
ਜੀਓ ! ਸਾ� ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਬਖਸ਼ ਿਦਉ ਅਤੇ ਅਸ� ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਾਕ, ਧੜੂ ਬਣ ਜਾਈਏ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ, ਪਨੰਾ ੮੭੨ ਤੇ, �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ� ਆਮ
ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਰਲ
(ਪਾਣੀ) ਿਬਨਾਂ ਕਪੜੇ ਿਕਵ� ਧਤੇੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰ
ਿਕਵ� ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ
ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਨਹ� ਪਿੁਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - 'ਜਸੈੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਿਬਨੁ ਬਾਲੁ ਨ
ਹੋਈ।। ਿਬੰਬ ਿਬਨਾਂ ਕੈਸੇ ਕਪਰੇ ਧਈੋ।। ਘੋਰ ਿਬਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ।। ਸਾਧੂ
ਿਬਨੁ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਰ।।'

- - ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੰੂ ਵੀ ਉਸ ਹਰੀ, ਮੂਰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਜਪ।

ਇਥੇ, 'ਮੁਰਾਰੀ' ਲਫ਼ਜ਼, ਭਾਵ�, ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਮੂਰ ਰਾਖਸ਼ � ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ�ਗਟ
ਕੀਤੀ, ਗੁਰ-ਜਿੋਤ, ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਹ� ਵਰਤੀ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ
ਵਕਤ, ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਰਾ,ਂ ਉਸੇ
ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹ� ਪ�ਗਟ ਹੋਈ ਗੁਰ-ਜਿੋਤ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ � ਅਜ ਦੇ ਸਮ� ਪਾਰਬ�ਹਮ
ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - 'ਧਨੁੰ ਧਨੁੰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਿਜਿਨ
ਿਸਿਰਆ ਿਤਨੈ ਸਵਾਿਰਆ।।.. ਿਸਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਕਿਰ



ਨਮਸਕਾਿਰਆ।।.. ਿਜਨੀ ਤੂ ਸੇਿਵਆ ਭਾਉ ਕਿਰ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਿਰ
ਉਤਾਿਰਆ।।' ਭਾਵ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ, ਸ�ੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਉ ਨਾਲ ਸੇਿਵਆ ਹੈ, ਭਾਵ, ਿਸਮਰਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤ� ਪਾਰ ਕਰ ਿਦਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ
'ਮੁਰਾਰੀ' ਦਾ ਸ�ੀ ਿ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਅਜ, ਕਲਜਗੁ ਿਵਚ, ਪਾਰਬ�ਹਮ ਦੇ
ਰੂਪ, 'ਨਾਨਕ' ਦੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਹਨ।

- - ਹੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਭਾਵ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ
ਸੁਆਮੀ ! ਸਾ� ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ
ਲੈ।੧।ਰਹਾਉ।

ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ �, ਦਾਸ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ -
ਗੁਰਿਸਖ, ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸਾਧ,ੂ ਸੰਤ, ਮਹਾਪਂਰੁਖ ਹਨ। ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗੁਰਿਸਖ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਨਾਮ ਦਾ
ਰਸ, ਵਸ ਚੁਿਕਆ ਹੈ। ਿਜਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ - 'ਆਤਮ
ਰਸ ਿਜਹ ਜਾਨਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ।। ਪ�ਭ ਮੈ ਮੋ ਮੈ ਤਾਸ ਮੈ ਰੰਚਕ ਨਾਿਹਨ
ਭੇਵ।।' ਪਚੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ �ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ
ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾ,ਂ ਤਕੜੀ ਿਵਚ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ, ਉਸ ਦਾਸ ਤ� ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗੇ,
ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰਾ,ਂ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਕੰਮ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ - 'ਸੇਵਾ ਕਰਉ
ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਿਨਕ ਭਾਿਂਤ ਿਤਸੁ ਕਰਉ ਿਨਹੋਰਾ।। ਤੁਲਾ ਧਾਿਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ
ਸਗਲੇ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ।।', ਪਨੰਾ ੨੦੪.

- - ਅਿਜਹੇ ਸਾਧ,ੂ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਗੁਰੂ, ਬਨਵਾਰੀ ਵਿਸਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਮਝ ਉਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ
ਿਵਚ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਉਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

- - ਹੇ ਸੁਆਮੀ ! ਮ�� ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲਗਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮ� ਹਰ
ਵਕਤ ਅਿਜਹੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰੀ ਰਖਾ,ਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈ�



ਪਰਮਗਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।੨।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਨੇ, ਪਨੰਾ ੧੧੩੫ ਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ �ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਗੁਰੂ ! ਸਾ� ਅਿਜਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰਾ
ਿਦਓ, ਿਜਸ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ
ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ - 'ਤੇ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਿਪਆਰੇ।। ਿਜਨ ਿਮਿਲਆ
ਦੁਖ ਜਾਿਹ ਹਮਾਰੇ।।'

- - ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਹ� ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਿਹਗੁਰੂ
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ� ਧਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਢ ਿਦਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਚੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨ�ਾਂ � ਪ�ਭੂ, ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਿਮਲਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ - 'ਿਜਨ
ਕੌ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ।।', ਪਨੰਾ ੧੩੪.

- - ਿਫ਼ਰ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ � ਤਾਂ
ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਿਵਚ ਸੋਭਾ ਕਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗ� ਿਸਰਜਨਹਾਰ
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਕ ਹੀ ਵਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।੩।

ਪਚੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ�ੰਥ ਸਿਹਬ ਦੇ, ੨੮੦ ਪਨੇੰ ਤੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ੧੩ਵ� ਅਸਟਪਦੀ ਿਵਚ, ਜ,ੋ ਸੰਤ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਿਨੰਦਕ ਦੀ
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਿਭਆਨਕ ਹੈ ਿਕ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਹਰ
ਹੈ।

- - ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ � ਬੁਲਵਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਪਰ�ਾ,ਂ ਆਕਾਰ
ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਹ�ਦ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

- - ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ �ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ! ਿਜਸ �



ਤੰੂ ਆਪ ਿਮਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੈ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਤੰ ਿਕਥ� ਦੇ ਿਵਚਾਰੇ
ਹਨ, ਭਾਵ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ�।

ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ � ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ � ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ�ਾ ਕੇ,
ਮੇਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਥਾਇਂ ੭੧ ਪਨੇੰ ਤੇ, ਪਚੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ �ਰਮਾਣ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਜਸ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ � ਸਾਧੂ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜ� ਿਜ� ਉਹ ਮਨੁਖ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਿਤ ਵਧਾ�ਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਤ�
ਿਤ� ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ - 'ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਪਾਰਬ�ਹਮੁ
ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ।। ਿਜਉ ਿਜਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਿਤਉ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਸਉ
ਰੰਗੁ।।'
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