
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕ ੭ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ 
॥ ਗੁਰ ਗਤਮ ਭਿੁ ਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 344} 

ਵਾਯ—ਦਦਨ। ਇਸ ਫਾਣੀ ਦਦਨਾਾਂ ਦ ਨਾਵਾਾਂ ਤ ਸ, ਦਜਵੇਂ ਦਛਰੀ ਫਾਣੀ ਦਥਿੱਤਾਾਂ ਦ ਨਾਭ ਵਯਤ ਏ ਦਰਐੀ ਈ ਸ।  

ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਗਤਮ ਭਿੁ ਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਾਵਉ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 
344} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਯ ਫਾਯ—ਭੁੜ ਭੁੜ, ਦਾ, ਸਯ ਵਰ । ਾਵਉ—ਾਵਉਂ, ਭੈਂ ਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਦਭ—ਭ ਏ, ਜਾ 

ਏ, ਅਿੱੜ ਏ। ੁਯ ਦਭ—ੁਯ ੂਾ ਜਾ ਏ, ੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ ਅਿੱੜ ਏ। ਸਦਯ ਏਾ ਬਦੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਬਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਦਭਰਣ ਦਾ ਬਤ, ਉਸ ਡੂੂੰਾ ਯਾਜ਼ ਦਜ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਭਰ ਏਦਾ ਸ। ਾਵਉ—

ਾਵਉਂ, ਭੈਂ ਰਿੱਬ ਦਯਸਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਰਿੱਬ ਦਰਆ ਸ। ੁ—ਉਸ। ੁ ਬਦੁ—ਉਸ ਬਤ।  

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ ਅਿੱੜ ਏ ਭੈਂ ਉਸ ਬਤ ਰਿੱਬ ਦਰਆ ਸ ਦਜ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਦਭਰ ਏੀਦਾ ਸ 

(ਤ, ਉਸ ਇਸ ਸ ਦਏ) ਭੈਂ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ 

ਦਭਰਣ ਦਾ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ)।1। ਯਸਾਉ।  

ਨਟ:- ‘ਯਸਾਉ’ ਦਵਚ ਦਦਿੱਤ ਇ ਦਿਆਰ ਦੀ ਦਵਆਦਐਆ ਫਾਏੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦਵਚ ਏੀਤੀ ਈ ਸ।  

ਆਤਿਿ ਕਰ ਭਗਤਿ ਆਰੰਭ ॥ ਕਾਇਆ ਮੰਿਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਇ 
॥ ਿਉ ਅਨਹਿ ਬਣੁ ਸਹਜ ਮਤਹ ਬਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਆਦਦਤ—{Skt. AwidÄX, ਆਦਦਤਯ} ੂਯਜ। ਆਦਦਤ—ਆਇਤ, ਤ। ਆਦਦਤ ਵਾਯ— 

ਤਵਾਯ। {ਨਟ:- ਇਸ ਦਦਨ ੂਯਜ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰਧਤ ਸ, ਇਸ ਦਦਨ ੂਯਜ ਦਾ ਦਭਦਥਆ ਦਆ ਸ}। 

ਏਾਇਆ—ਯੀਯ। ਭੂੰਦਯ—ਯ। ਭਨਾ—ਪੁਯਨ। ਥੂੰਬ—ਥੂੰੰੂੰਭੀ, ਸਾਯਾ। ਅਦਸ—ਦਦਨ। ਦਨਦ—ਯਾਤ। 

ਅਐੂੰਡ—ਅਟੁਿੱਟ, ਰਾਤਾਯ। ੁਯਸੀ—ੁਯਬੀ, ੁੂੰਧੀ, ਬਤੀ ਨਾਰ ੁੂੰਧਤ ਸਈ ੁਯਤ। ਜਾਇ—ਤੁਯੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਜਾਯੀ ਯਦਸੂੰਦੀ ਸ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਅਨਸਦ—ਇਏ-ਯ। ਫਣੁ—ਫੀਣਾ, ਫੂੰਯੀ। ਸਜ ਭਦਸ—ਦਸਜ 

ਅਵਥਾ ਦਵਚ, ਭਨ ਦੀ ਅਡਰ ਸਾਰਤ ਦਵਚ। ਫਾਇ—ਵਿੱਜਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾ ਏ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਦਾ ਸ, ਇਸ ਬਤੀ ਉ 

ਦ ਯੀਯ-ਯ ਨੂੂੰ ਥੂੰਭੀ ਦਾ ਏੂੰਭ ਦੇਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਦ ਪੁਯਦਨਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਯਾ ਦੇਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਦ 

ਦਆਨ-ਇੂੰਦਰ  ਅਤ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨ  ਬਟਏਣੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)। ਬਤੀ ਨਾਰ ੁੂੰਧਤ ਸਈ ਉ ਦੀ ੁਯਤ ਦਦਨ 

ਯਾਤ ਰਾਤਾਯ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ) ਜੁੜੀ ਯਦਸੂੰਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ਅਡਰਤਾ ਦਵਚ ਦਟਏਣ ਏਯਏ ਭਨ ਦ ਅੂੰਦਯ 

(ਭਾਨ) ਇਿੱਏ-ਯ ਫੂੰਯੀ ਵਿੱਜਦੀ ਸ।1।  

ਸਮਵਾਤਰ ਸਤਸ ਅੰਤਮਰਿੁ ਝਰ ॥ ਚਾਖਿ ਬਤਗ ਸਗਲ ਤਬਖ ਹਰ ॥ ਬਾਣੀ ਰਤਕਆ ਰਹ ਿੁਆਰ ॥ 
ਿਉ ਮਨੁ ਮਿਵਾਰ ੀਵਨਹਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਭ—ਚੂੰਦਰਭਾ। ਭਵਾਯ—ਚੂੰਦ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰਧ ਯਿੱਐਣ ਵਾਰਾ ਦਦਨ। ਭਵਾਦਯ—ਭ ਦ ਦਦਸਾੜ। 

ਦ—ਚੂੰਦ, ਚੂੰਦ ਦੀ ਠੂੰਢ। ਦ ਅੂੰਦਭਰਤੁ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਅੂੰਦਭਰਤ। ਝਯ—ਵਯਦਾ ਸ। ਚਾਐਤ—ਚਿੱਐਦਦਆਾਂ। 

ਫਦ—ਤੁਯਤ, ਛਤੀ। ਰ—ਾਯ। ਦਫਐੁ—ਜ਼ਦਸਯ, ਦਵਏਾਯ। ਸਯ—ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਯਸ ਦੁਆਦਯ—

ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਦਟਦਏਆ ਯਦਸੂੰਦਾ ਸ। ਭਤਵਾਯ—ਭਤਵਾਰਾ, ਭਤ।  



ਅਯਥ:- (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾਵਣ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਭਨ ਦਵਚ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਠੂੰਢ ਦਾ ਅੂੰਦਭਰਤ ਵਯਦਾ ਸ, (ਇਸ 

ਅੂੰਦਭਰਤ) ਚਿੱਐਣ ਨਾਰ ਭਨ ਤੁਯਤ ਾਯ ਦਵਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਦਤੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ 

(ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਦਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਯਦਏਆ ਸਇਆ ਭਨ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਦਟਦਏਆ ਯਦਸੂੰਦਾ ਸ ਅਤ ਭਤ ਸਇਆ ਭਨ 

ਉ ਅੂੰਦਭਰਤ ਨੂੂੰ ੀਂਦਾ ਯਦਸੂੰਦਾ ਸ।2।  

ਮੰਗਲਵਾਰ ਲ ਮਾਹੀਤਿ ॥ ੰਚ ਚਰ ਕੀ ਜਾਣ ਰੀਤਿ ॥ ਘਰ ਛਡੇਂ ਬਾਹਤਰ ਤਜਤਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਿਰੁ 
ਖਰਾ ਤਰਸ ਹ ਰਾਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਭੂੰਰ—{mzgl The planet Mars} ਭੂੰਰ ਤਾਯਾ। ਭੂੰਰਵਾਯ—ਭੂੰਰ ਤਾਯ ਨਾਰ 

ੂੰਫੂੰਧ ਯਿੱਐਣ ਵਾਰਾ ਦਦਨ। ਰ—ਰੈਂਦਾ ਸ। ਭਾਸੀਦਤ—ਭੁਸੀਤ, ਯਾ, ਦਏਰ ਾ। ਜਾਣ—ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਯੀਦਤ—

ਤਯੀਏਾ, ਢੂੰ। ਦਜਦਨ ਛਡੇਂ—ਭਤਾਾਂ ਛਿੱਡੇਂ, ਨਾਸ ਛਿੱਡੀਂ। ਦਜਦਨ ਜਾ—ਭਤਾਾਂ ਜਾਏਂ, ਨਾਸ ਜਾਈਂ। ਯ—ਦਸਯਦਾ-

ਯ ਦਜ ਦ ਦੁਆਰ  ਦਏਰ ਾ ਫਣ ਚੁਏਾ ਸ। ਨਾਤਯ—ੁਨਸੀਂ ਤਾਾਂ, ਜ ਤੂੂੰ ਫਾਸਯ ਚਰਾ ਦਆ। ਦਯ ਸ—ਦਐਿੱਝ 

ਜਾਾ। ਦਯ—{Skt. ir—` to be injured, to meet with a misfortune} ਦਫਤਾ ਦਵਚ  

ਜਾਣਾ, ਦੁਐੀ ਸਣਾ। ਯਾਇ—ਯਾਜਾ, ਭਨ-ਯਾਜਾ।  

ਅਯਥ:- (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾ ਏ) ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਦੁਆਰ  ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ, ਭਾਨ , ਦਏਰ ਾ 

ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਏਾਭਾਦਦਏ ੂੰਜ ਚਯਾਾਂ ਦਾ (ਸਿੱਰਾ ਏਯਨ ਦਾ) ਢੂੰ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਇ ਤਯਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਾਯ 

ਸਣ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ)। (ਸ ਬਾਈ!) ਤੂੂੰ ਬੀ () ਦਏਰ  ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਏ ਫਾਸਯ ਨਾਸ ਜਾਈਂ (ਬਾਵ, ਆਣ  ਭਨ ਨੂੂੰ ਫਾਸਯ 

ਬਟਏਣ ਨ ਦਈਂ), ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਇਸ ਭਨ (ਦਵਏਾਯਾਾਂ ਦਵਚ  ਏ) ਫੜਾ ਦੁਐੀ ਸਵਾ।3।  

ਬੁਧਵਾਤਰ ਬੁਤਧ ਕਰ ਰਗਾਸ ॥ ਤਹਰਿ ਕਮਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਕਾ ਬਾਸ ॥ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਊ ਕ ਸਮ 
ਧਰ ॥ ਉਰਧ ੰਕ ਲ ਸੂਧਾ ਕਰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਫੁਦਧ—ਅਏਰ। ਰਾ—ੁਚਾਨਣ। ਫਾ—ੁਦਨਵਾ। ੁਯ ਦਭਦਰ—ੁਯੂ ਨੂੂੰ ਦਭਰ ਏ। ਦਊ—

ਦਵੇਂ, ਦਸਯਦਾ ਤ ਯਭਾਤਭਾ। ਏ ਭ—ਇਏਿੱਠ। ਉਯਧ—(ਭਾਇਆ ਵਰ) ਉਰਦਟਆ ਸਇਆ, ਯਦਤਆ 

ਸਇਆ। ੂੰਏ—ੂੰਏਜ, ਦਸਯਦਾ-ਏਭਰ। ੂਧਾ—ਦਿੱਧਾ, ਯਭਾਤਭਾ ਵਰ ਨਭੁਐ। ਰ—ਵਿੱ ਦਵਚ ਏਯ ਏ।  

ਅਯਥ:- (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾ ਏ, ਭਨੁਿੱਐ ਆਣੀ) ੂਝ ਦਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ 

ਸ, ਦਸਯਦ-ਏਭਰ ਦਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਨਵਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਦਤੁਯੂ ਨੂੂੰ ਦਭਰ ਏ ਆਤਭਾ ਤ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਾਾਂਝ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, (ਦਸਰਾਾਂ ਭਾਇਆ ਵਰ) ਯਤ ਭਨ ਨੂੂੰ ਵਿੱ ਦਵਚ ਏਯ ਏ ਰਬੂ ਦ ਨਭੁਐ ਏਯ ਦੇਂਦਾ 

ਸ।4।  

ਤਬਰਹਸਤਿ ਤਬਤਖਆ ਿਇ ਬਹਾਇ ॥ ਿੀਤਨ ਿਵ ਕ ਸੰਤਗ ਲਾਇ ॥ ਿੀਤਨ ਨਿੀ ਿਹ ਤਿਰਕੁਟੀ 
ਮਾਤਹ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਸਮਲ ਧਵਤਹ ਨਾਤਹ ॥੫॥ {ੰਨਾ 344} 

ਦਅਯਥ:- ਦਫਰਸਦਤ—{The planet jupiter} ਇਏ ਤਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਸ। ਦਫਰਸਦਤ ਵਾਯ—

ਵੀਯਵਾਯ। ਦਫਦਐਆ—ਭਾਇਆ। ਦਇ ਫਸਾਇ—ਫਸਾਇ ਦਇ, ਯੜ  ਦੇਂਦਾ ਸ। ਤੀਦਨ ਦਵ—ਦਫਦਐਆ ਦ 

ਦਤੂੰਨ  ਦਵਤ, ਭਾਇਆ ਦ ਦਤੂੰਨ ੁਣ। ਏ ੂੰਦ—ਇਿੱਏ ਦੀ ੂੰਤ ਦਵਚ। ਰਾਇ—ਜੜ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਰੀਨ ਏਯ 

ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਤੀਦਨ ਨਦੀ—ਭਾਇਆ ਦ ਦਤੂੰਨ ੁਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ। ਦਤਰਏੁਟੀ—{ਦਤਰ-ਏੁਟੀ। ਦਤਰ—ਦਤੂੰਨ। ਏੁਟੀ—ਦਵੂੰੀ 

ਰਏੀਯ} ਦਤਰਊੜੀ, ਦਤੂੰਨ ਦਵੂੰੀਆਾਂ ਰਏੀਯਾਾਂ, ਭਿੱਥ ਦੀ ਦਤਊੜੀ ਜ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਦਐਿੱਝ ਦਾ ਸਇਆਾਂ ਭਿੱਥ ਉੱਤ  



ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਦਐਿੱਝ। ਅਦਸਦਨਦ—ਦਦਨ ਯਾਤ। ਏਭਰ—ਾ। ਧਵਦਸ ਨਾਦਸ—ਨਸੀਂ ੈਂਦ। {ਨਟ:- ਏਈ 

ਟੀਏਾਏਾਯ  ਿੱਜਣ ਰਜ਼ ‘ਨਾਦਸ’ ਦਾ ਅਯਥ ਏਯਦ ਸਨ, ‘ਨਾ ਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਏ’। ਯ ਇਸ ਦਫਰਏੁਰ 

ਗ਼ਰਤ ਸ, ਰਜ਼ ‘ਨਾਦਸ’ ਦਾ ਅਯਥ ਦਾ ‘ਨਸੀਂ’ ਸੀ ਸੁੂੰਦਾ ਸ। } 

ਅਯਥ:- (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾ ਏ, ਭਨੁਿੱਐ) ਭਾਇਆ (ਦ ਰਬਾਵ) ਨੂੂੰ (ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਰਵਾਸ ਦਵਚ) 

ਯੜ  ਦੇਂਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਦਤੂੰਨ  ਸੀ (ਫਰੀ) ੁਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿੱਏ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਦਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(ਜ ਰਏ ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਛਿੱਡ ਏ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਦਐਿੱਝ ਦਵਚ ਯਦਸੂੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਦਤਰ-ੁਣੀ 

ਨਦੀਆਾਂ ਦਵਚ ਸੀ (ਤ ਐਾਾਂਦ) ਸਨ, ਦਦਨ ਯਾਤ ਭੂੰਦ-ਏਯਭ (ਏਯਦ ਸਨ, ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ਯਦਸਣ 

ਏਯਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਧੋਂਦ ਨਸੀਂ ਸਨ।5।  

ਨਟ:- ‘ਯਸਾਉ’ ਦੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਦਵਚ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨ  ਦਰਦਐਆ ਸ ਦਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਦਭਰਣ ਵਾਤ ਬਤ ਦੀ ਿੱਰ ਫਿੱ ਇਏ 

ਸੀ ਸ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ। ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਦਵਚ ਇ ਸੀ ਦਿਆਰ ਦੀ ਦਵਆਦਐਆ ਸ। ਰਜ਼ 

‘ਦਤਰਏੁਟੀ’ ਵਐ ਏ ਤੁਯਤ ਇਸ ਆਐ ਦਣਾ, ਦਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਇਿੱਥ ਇੜਾ ਦੂੰਰਾ ੁਐਭਨਾ ਦ ਅਿੱਦਬਆ ਦੀ 

ਦਾਯਸ਼ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਬਾਯੀ ਬੁਿੱਰ ਸ। ਏਫੀਯ ਜੀ ਏਦ ਬੀ ਜਾਦਬਆੀ ਜਾਾਂ ਰਾਣਾਮਾਭੀ ਨਸੀਂ ਯਸ, ਨਾਸ ਸੀ 

ਉਸ ਇ ਯਤ ਨੂੂੰ ਸੀ ਭੂੰਨਦ ਸਨ। ਅਾਾਂ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨੂੂੰ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦਵਚੋਂ ਵਐਣਾ ਸ, ਰਏਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ੜੀਆਾਂ ਏਸਾਣੀਆਾਂ ਤੋਂ ਨਸੀਂ। {ੜ  ਭਯਾ ਭਜ਼ਭੂਨ ‘ਏੀ ਏਫੀਯ ਜੀ ਏਦ ਜ-ਅਿੱਦਬਆੀ ਜਾਾਂ ਰਾਣਾਮਾਭੀ ਬੀ 

ਯਸ ਸਨ’?} 

ਸੁਤਿਿੁ ਸਹਾਰ ਸੁ ਇਹ ਬਰਤਿ ਚੜ ॥ ਅਨਤਿਨ ਆਤ ਆ ਤਸਉ ਲੜ  ॥ ਸੁਰਖੀ ਾਂਚਉ ਰਾਖ 
ਸਬ ॥ ਿਉ ਿੂਜੀ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਸ ਕਬ ॥੬॥ {ੰਨਾ 344} 

ਨਟ:- ਸੁਣ ਤਏ ਅੀਂ ਵਐਦ ਆ ਸਾਾਂ ਦਏ ਸਯਏ ‘ਵਾਯ’ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਦਸਰਾ ਅਿੱਐਯ ਵਯਤ ਏ ਸਯਏ ਉੜੀ 

ਦਰਐੀ ਸ; ਦਜਵੇਂ: 

ਆਦਦਤ . . . ਤੋਂ . . . ਆਯੂੰਬ 

ਭ . . . . . ਤੋਂ . . . ਦ 

ਭੂੰਰ . . . . ਤੋਂ . . . ਭਾਸੀਦਤ 

ਫੁਧ . . . . . ਤੋਂ . . . ਫੁਦਧ 

ਦਫਰਸਦਤ . . ਤੋਂ . . .ਦਫਦਐਆ 

ਥਾਵਯ . . . . ਤੋਂ . . . ਦਥਯੁ 

ਯ ਇ ਉੜੀ ਨੂੰ: 6 ਦਵਚ ਰਜ਼ ‘ੁਕ੍ਰਵਾਯ’ ਨਸੀਂ ਵਯਦਤਆ, ਇ ਦ ਦਸਰ  ਅਿੱਐਯ ਨਾਰ ਭਰ ਐਾਣ 

ਵਾਰਾ ਸ਼ਫਦ ‘ੁਦਕ੍ਰਤੁ’ ਵਯਤ ਦਦਿੱਤਾ ਸ।  

ੁਦਕ੍ਰਤੁ—ਬਰਾ ਏੂੰਭ, (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾਵਣ ਦਾ) ਸ਼ੁਬ ਏੂੰਭ। ਸਾਯ—ਸਾਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, 

ਆਣ  ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ। ਫਰਤ—{Skt. vRq—a vow, mode of life} ਐੀ 

ਜੀਵਨ-ਜੁਤ ਦਾ ਰਣ, ਜੀਵਨ-ਜੁਤ-ਯੂ ਐੀ ਾਟੀ। ਫਰਦਤ—ਐੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਤ ਦ ਰਣ ਉੱਤ, ਜੀਵਨ-

ਜੁਤ-ਯੂ ਐੀ ਾਟੀ ਉੱਤ। ਨਟ:- ਭਨ ਨੂੂੰ ਦਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਦਭਯਨ ਏਯਨਾ ਇਏ ਐਾ ਯਤਾ 

ਸ, ਸਾੜੀ ਯਤਾ ਸ, ਾਟੀ ਉੱਤ ਚੜਨ ਭਾਨ ਸ: 

“ਏਫੀਯ ਦਜਸ ਭਾਯਦ ੂੰਦਡਤ , ਾਛ ਯੀ ਫਸੀਯ ॥ 

 ਇਏ ਅਵਟ ਾਟੀ ਯਾਭ ਏੀ, ਦਤਸ ਚਦੜ ਯਦਸ ਏਫੀਯ” ॥165॥ 



ਦਅਯਥ:- ਅਨਦਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵਰ । ਦਉ—ਨਾਰ। ੁਯਐੀ—{Skt. Hã—Ik} ਇੂੰਦਰ । ਯਾਐ—

ਵਿੱ ਦਵਚ ਯਿੱਐਦਾ ਸ। ਦੂਜੀ ਦਦਰਦਟ—ਭਯ-ਤਯ ਵਾਰੀ ਦਨਾਸ, ਦਵਤਏਯ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਯ। ਏਫ—ਏਦ ਬੀ।  

ਅਯਥ:- (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ ੁਨ’ ਾ ਏ, ਭਨੁਿੱਐ ਇ ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ) ਨਏ ਏਭਾਈ ਨੂੂੰ (ਆਣ  ਜੀਵਨ 

ਦਾ) ਸਾਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਇ ਐੀ ਾਟੀ ਉੱਤ ਚੜਦਾ ਸ ਦਏ ਸਯ ਵਰ  ਆਣ  ਆ ਨਾਰ ਰੜਾਈ 

ਏਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣ  ਭਨ ਨੂੂੰ ਭੁੜ ਭੁੜ ਦਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏਦਾ ਸ), ੂੰਜਾਾਂ ਸੀ ਦਆਨ-ਇੂੰਦਦਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿੱ ਦਵਚ 

ਯਿੱਐਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ (ਦਏ ਉੱਤ ਬੀ) ਏਦ ਉ ਦੀ ਭਯ-ਤਯ ਦੀ ਦਨਾਸ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।6।  

ਥਾਵਰ ਤਥਰੁ ਕਤਰ ਰਾਖ ਸਇ ॥ ਜਤਿ ਿੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਤਹ ਜਇ ॥ ਬਾਹਤਰ ਭੀਿਤਰ ਭਇਆ ਰਗਾਸੁ 
॥ ਿਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੭॥ {ੰਨਾ 344} 

ਅਯਥ:- ਥਾਵਯ—ਛਦਨਛਯ ਵਾਯ। ਦਥਯੁ—ਦਟਏਵਾਾਂ। ਇ— (ਜਦਤ ਦੀਵਟੀ), ਉ ‘ਜਦਤ ਦੀਵਟੀ’ ਨੂੂੰ। ਜਦਤ 

ਦੀਵਟੀ ਜਇ—ਜ ਜਦਤ ਦੀਵਟੀ। ਦੀਵਟੀ—ੁਸਣਾ ਦਜਸਾ ਦਨਿੱਏਾ ਦਜਸਾ ਦੀਵਾ। ਜਦਤ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨੂਯ। 

ਦਟ ਭਦਸ—ਦਸਯਦ ਦਵਚ, ਯੀਯ ਦਵਚ। ਬੀਤਦਯ—ਅੂੰਦਯ। ਰਾ—ੁਚਾਨਣ। ਏਯਭ—ਏੀਤ ਏੂੰਭਾਾਂ ਦ 

ੂੰਏਾਯ। ਤਫ—ਤਦੋਂ, ਇ ਅਵਥਾ ਦਵਚ ਅਿੱੜ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਯਿੱਫੀ ਨੂਯ ਦੀ ਜ ੁਸਣੀ ਦਜਸੀ ਦਨਿੱਏੀ ਦਜਸੀ ਜਤ ਸਯਏ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਸੁੂੰਦੀ ਸ (‘ਫਾਯ ਫਾਯ ਸਦਯ ਏ 

ੁਨ’ ਾ ਏ, ਭਨੁਿੱਐ) ਉ ਜਤ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਅੂੰਦਯ ਾਾਂਬ ਏ ਯਿੱਐਦਾ ਸ, (ਉ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ ਉ ਦ) ਅੂੰਦਯ-

ਫਾਸਯ ਜਤ ਦਾ ਸੀ ਰਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਅੂੰਦਯ ਤ ਾਯੀ ਦਰਸ਼ਟੀ ਦਵਚ ਬੀ ਇਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਜਤ ਦਦਿੱਦੀ ਸ)। ਇ ਅਵਥਾ ਦਵਚ ਅਿੱੜ ਏ ਉ ਦ ਦਛਰ  ਏੀਤ ਾਯ ਏਯਭਾਾਂ (ਦ 

ੂੰਏਾਯਾਾਂ) ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਤਹ ਿੂਜੀ ਆਨ ॥ ਿਉ ਲਉ ਮਹਤਲ ਨ ਲਾਭ ਜਾਨ ॥ ਰਮਿ ਰਾਮ ਤਸਉ ਲਾਗ ਰੰਗੁ 
॥ ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿਬ ਤਨਰਮਲ ਅੰਗ ॥੮॥੧॥ {ੰਨਾ 345} 

ਦਅਯਥ:- ਜਫ ਰੁ—ਜਦੋਂ ਤਏ। ਆਨ—ਆਣ, ਯਵਾਸ। ਦੂਜੀ ਆਨ—ਜਤ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ, ਰਏ-ਰਾਜ 

ਦਾ ਦਿਆਰ। ਭਸਦਰ—ਭਦਸਰ ਦਵਚ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ। ਜਾਨ ਨ ਰਾਬ—ਜਾਣਾ ਨਸੀਂ ਦਭਰਦਾ, ਜੁੜ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ, ਸੁੂੰਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਯਭਤ—ਦਭਯ ਦਭਯ ਏ। ਯਾਭ ਦਉ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ। ਯੂੰ—ੁਦਆਯ। 

ਏਦਸ—ਏਸ, ਆਐਦਾ ਸ। ਦਨਯਭਰ—ਦਵਿੱਤਯ। ਅੂੰ—ਯੀਯ, ਦਆਨ-ਇੂੰਦਰ  ਆਦਦਏ।  

ਅਯਥ:- (ਯ) ਜਦੋਂ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਭਨ ਦਵਚ ਦੁਨੀਆਵੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਆਦਦਏ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ, ਤਦ ਤਏ ਉਸ ਰਬੂ 

ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ ਜੁੜ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਏਫੀਯ ਆਐਦਾ ਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਭਯਨ ਏਯਦਦਆਾਂ ਏਯਦਦਆਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਦਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ 

ਅਤ ਤਦੋਂ ਯੀਯ ਦਵਿੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।8।1।  

 


