
ਗਉੜੀ ॥ ਖਟ ਨਭ ਕਰਿ ਕਠੜੀ ਫਾਂਧੀ ਫਸਤੁ ਅਨੂੁ ਫੀਚ ਾਈ ॥ ਕੁੁੰਜੀ ਕੁਲਪੁ ਰਾਨ ਕਰਿ ਿਾਖ 
ਕਿਤ ਫਾਿ ਨ ਲਾਈ ॥ ੧॥ ਅਫ ਭਨ ਜਾਗਤ ਿਹੁ ਿ ਬਾਈ ॥ ਗਾਪਲੁ ਹਇ ਕ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਓ 
ਚਿੁ ਭੁਸ ਘਿੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ੁੰਚ ਹਿੂਆ ਦਿ ਭਰਹ ਿਹਤ ਰਤਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤੀਆਿਾ ॥ 
ਚਰਤ ਸੁਚਤ ਰਚਤ ਹਇ ਿਹੁ ਤਉ ਲ ਿਗਾਸੁ ਉਜਾਿਾ ॥ ੨॥ ਨਉ ਘਿ ਦਰਖ ਜੁ ਕਾਭਰਨ ਬੂਲੀ  
ਫਸਤੁ ਅਨੂ ਨ ਾਈ ॥ ਕਹਤੁ ਕਫੀਿ ਨਵ ਘਿ ਭੂਸ ਦਸਵੈਂ ਤਤੁ ਸਭਾਈ ॥ ੩॥੨੨॥੭੩॥ 
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ਦਅਯਥ:- ਖਟ—ਛ। ਨਭ—{ੰ: ਨ ਮਭ} ਚੱਕਯ, ਸੀ ਦਾ ਉਯਰਾ ਘਯਾ। ਖਟ ਨਭ—ਛ ਚੱਕਯ {ਵਖ 

ਸ਼ਫਦ ਨੰ: 47; ਜਗੀ-ਰਕ ਯੀਯ ਦ ਛ ਚੱਕਯ ਭੰਨਦ ਸਨ, ਰਾਣਾਮਾਭ ਵਰ  ਰਾਣਾਾਂ ਨੰੂ ਸਠਰ  ਚੱਕਯ ਤੋਂ ਮਖੱਚ ਕ 

ਉੱਯਰ  ਚੱਕਯ ਮਵਚ ਅੜਾਉਂਦ ਸਨ। ਯ ਇ ਸ਼ਫਦ ਮਵਚ ਜਗੀਆਾਂ ਦ ਇਸਨਾਾਂ ਚੱਕਯਾਾਂ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਨਸੀਂ 

ਜਾਦਾ}; ੰਜ ਤੱਤ ਤ ਛਵਾਾਂ ਭਨ {ਯੀਯ ਦੀ ਫਣਤਯ ੰਜ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤ ਜੀਵ ਨੰੂ ਜਨਭ ਮਵਚ 

ਮਰਆਉਣ ਵਾਰਾ ਇ ਦਾ ‘ਭਨ’ ਸੀ ਭੂਰ-ਕਾਯਨ ਸ, ਮਕਉਂਮਕ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਾਂ ਜੀਵ ਨੰੂ ਬਟਕਾਉਂਦੀਆਾਂ 

ਮਪਯਦੀਆਾਂ ਸਨ। , ਇੱਥ ‘ਖਟ ਨਭ’ ਤੋਂ ਬਾਵ ਸ ੰਜ ਤੱਤ ਤ ਛਵਾਾਂ ਭਨ}। ਕਠੜੀ—ਯੀਯ-ਯੂ ਮਨੱਕਾ ਮਜਸਾ 

ਘਯ। ਫਾਾਂਧੀ—ਫਣਾਈ। ਫਤੁ—ਚੀਜ਼। ਅਨੂ—{ਅਨ-ਊ। ਊ-ਉਭਾ} ਮਜ ਦੀ ਉਭਾ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ, 

ਮਜ ਵਯਗੀ ਸਯ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਂ। ਫਤੁ ਅਨੂ—ਉਸ ਸ਼ ਮਜ ਵਯਗੀ ਸਯ ਕਈ ਸ਼ ਦੱੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ, 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਆਣੀ ਜਤ। ਫੀਚ—(ਉ ‘ਕਠੜੀ’) ਮਵਚ। ਕੁਰਪੁ—ਜੰਦਯਾ। ਕਯਤ—ਕਯਮਦਆਾਂ, 

ਫਣਾਉਂਮਦਆਾਂ। ਫਾਯ ਨ ਰਾਈ—ਦਯ ਨਸੀਂ ਰਾਈ (ਰਜ਼ ‘ਫਾਯ’ ਇਤਰੀ ਮਰੰਗ ਸ, ਮਕਉਂਮਕ ਇ ਦੀ ਮਿਆ 

‘ਰਾਈ’ ਬੀ ਇਤਰੀ ਮਰੰਗ ਸ;  ਇ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਦਯਵਾਜ਼’ ਪਫਦਾ ਨਸੀਂ ਸ)।1।  

ਭਨ—ਸ ਭਨ! ਯ ਬਾਈ—ਸ ਵੀਯ! ਯ ਬਾਈ ਭਨ—ਸ ਮਆਯ ਭਨ! ਗਾਪਰੁ—ਫ-ਯਵਾਸ। ਭੁ ਘਯ—ੁਘਯ 

ਨੰੂ ਰੱੁਟਦਾ ਸ। ਜਾਈ—ਜਾਇ, ਜਾ ਕ।1। ਯਸਾਉ।  

ੰਚ ਸਯੂਆ—ੰਜ ਮਸਯਦਾਯ, ੰਜ ਮਗਆਨ ਇੰਦਯ (ਅੱਖਾਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਬ, ਚਭੜੀ—ਇਸਨਾਾਂ ੰਜਾਾਂ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਫਾਸਯਰ  ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਫਯ ਮਦਭਾਗ਼ ਮਵਚ ਅੱੜਦੀ ਸ। ਯੀਯ ਨੰੂ ਮਕ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਆਉਂਦਾ 

ਸਵ, ਉਸ ਬੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਸ, ਯ ਮਕ ਚਕ ਵਰ, ਮਕ ਮਵਕਾਯ ਵਰ ਰਯਨਾ ਬੀ 

ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਅੱਖਾਾਂ ਜ ਯਾਇਆ ਯੂ ਤੱਕਣ ਦ ਚਕ ਮਵਚ ਪੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ ਤਾਾਂ ਨਕ 

ਜੀਵਨ ਰਈ ਮਸਯਾ ਦਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਇਸ ਮਵਕਾਯ ਵਰ ਰਯਨਗੀਆਾਂ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਫਾਕੀ ਦ ਮਗਆਨ-ਇੰਦਰ )। ਦਯ 

ਭਮਸ—ਯੀਯ-ਯੂ ਮਨੱਕ ਮਜਸ ਘਯ ਦ ਦਯਵਾਮਜ਼ਆਾਂ ਤ। ਤੀਆਯਾ—ਇਤਫਾਯ, ਮਵਾਸ। ੁਚਤ ਮਚਤ 

ਸਇ—ਸੁਮਸ਼ਆਯ ਸ ਕ। ਉਜਾਯਾ—ਉਜਾਰਾ, ਮਨਖਾਯ। ਰ  ਉਜਾਯਾ—ਮਨਖਯ ਆਉਣਾ ਸ। ਯਗਾ—ੁ

ਚਾਨਣ।2।  

ਨਉ ਘਯ—ਨ  ਗਰਕਾਾਂ—{ਦ ਕੰਨ, ਦ ਅੱਖਾਾਂ, ਦ ਨਾਾਾਂ, ਭੂੰਸ, ਇੰਦਰ ੀ, ਗੁਦਾ—ਇਸ ਨ  ਸੀ ਯੰਧਰ ਜ ਯੀਯ ਦੀਆਾਂ 

ਮਿਆ ਚਰਾ ਯਸ ਸਨ}। ਦਮਖ—ਵਖ ਕ। ਜੁ—ਮਜਸੜੀ। ਕਾਭਮਨ—ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਨਵ ਘਯ ਭੂ—ਜਦੋਂ ਨ  ਸੀ 

ਗਰਕਾਾਂ ਠੱਗੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨ  ਸੀ ਘਯ ਵੱ ਮਵਚ ਆ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਦਵੈਂ—ਦਵੇਂ ਘਯ ਮਵਚ, ਦਵੇਂ 

ਦੁਆਯ ਮਵਚ, ਮਦਭਾਗ਼ ਮਵਚ {ਚ-ਮਵਚਾਯ ਦਾ ਕੰਭ ਭਨੱੁਖ ਦ ਮਦਭਾਗ਼ ਨੰੂ ਕੁਦਯਤ ਨ  ੌਂਮਆ ਸ, ਇ ਰਈ 

ਇ ਨੰੂ ਦਵਾਾਂ ਘਯ, ਦਵਾਾਂ ਦੁਆਯ ਮਕਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਮਜਤਨਾ ਮਚਯ ਯੀਯ ਦੀਆਾਂ ਨ  ਗਰਕਾਾਂ ਮਨਯ ਯੀਯਕ 

ਮਿਆ ਵਰ ਭਨ ਨੰੂ ਰਾਈ ਯੱਖਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਮਨਯ ੰਾਯੀ ਕੰਭਾਾਂ-ਧੰਮਧਆਾਂ ਮਵਚ ਜੜੀ ਯੱਖਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਤਨਾ ਮਚਯ 

ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਮਨਯਾ ਯੀਯ ਸੀ ਭਝੀ ਯੱਖਦਾ ਸ, ਮਨਯਾ ਯੀਯ ਦੀ ਯਵਮਯਸ਼ ਮਵਚ ਸੀ ਭਤ ਯਮਸੰਦਾ 



ਸ, ਅੰਦਯ-ਵੱਦੀ ਆਤਭਕ ਜਮਤ ਦਾ ਮਖ਼ਆਰ ਕਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ}। ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਜਮਤ।3।  

ਅਯਥ:- ਛ ਚੱਕਯ ਫਣਾ ਕ (ਰਬੂ ਨ) ਇਸ (ਭਨੱੁਖਾ ਯੀਯ-ਯੂ) ਮਨੱਕਾ ਮਜਸਾ ਘਯ ਯਚ ਮਦੱਤਾ ਸ ਤ (ਇ ਘਯ) 

ਮਵਚ (ਆਣੀ ਆਤਭਕ ਜਤ-ਯੂ) ਅਚਯਜ ਵਤ ਯੱਖ ਮਦੱਤੀ ਸ; (ਇ ਘਯ ਦਾ) ਜੰਦਯਾ-ਕੰੁਜੀ (ਰਬੂ ਨ) 

ਰਾਣਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਫਣਾ ਮਦੱਤਾ ਸ, ਤ (ਇਸ ਖਡ) ਫਣਾਉਂਮਦਆਾਂ ਉਸ ਮਚਯ ਨਸੀਂ ਰਾਉਂਦਾ।1।  

(ਇ ਘਯ ਮਵਚ ਯਮਸਣ ਵਾਰ) ਸ ਮਆਯ ਭਨ! ਸੁਣ ਜਾਗਦਾ ਯਸੁ, ਫ-ਯਵਾਸ ਸ ਕ ਤੰੂ (ਸੁਣ ਤਕ) ਜੀਵਨ 

ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਮਰਆ ਸ; (ਜ ਕਈ ਬੀ ਗ਼ਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ) ਚਯ ਜਾ ਕ (ਉ ਦਾ) ਘਯ ਰੱੁਟ ਰੈਂਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਇਸ ਜ) ੰਜ ਮਸਯਦਾਯ (ਇ ਘਯ ਦ) ਦਯਵਾਮਜ਼ਆਾਂ ਉੱਤ ਯਮਸੰਦ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਮਵਾਸ ਨਸੀਂ। 

ਸੁਮਸ਼ਆਯ ਸ ਕ ਯਸੁ ਤ (ਭਾਰਕ ਨੰੂ) ਚਤ ਯੱਖ ਤਾਾਂ (ਤਯ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਦੀ ਆਤਭਕ ਜਤ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਮਨਖਯ 

ਆਵਗਾ।2।  

ਮਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ (ਯੀਯ ਦ) ਨ  ਘਯਾਾਂ (ਨ  ਗਰਕਾਾਂ ਜ ਯੀਯਕ ਮਿਆ ਚਰਾਣ ਰਈ ਸਨ) ਨੰੂ ਵਖ ਕ 

(ਆਣ  ਅਰ-ਭਨਯਥ ਵਰੋਂ) ਖੁੰਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਜਤ-ਯੂ) ਅਚਯਜ ਸ਼ (ਅੰਦਯੋਂ) ਨਸੀਂ ਰੱਬਦੀ (ਬਾਵ, 

ਉ ਦਾ ਮਧਆਨ ਅੰਦਯ-ਵੱਦੀ ਆਤਭਕ ਜਤ ਵਰ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ)। ਕਫੀਯ ਆਖਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨ  ਸੀ ਘਯ 

ਵੱ ਮਵਚ ਆ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਜਤ ਦਵੇਂ ਘਯ ਮਵਚ ਮਟਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਤਦੋਂ ਅੰਦਯ-ਵੱਦ ਰਬੂ ਦੀ 

ਸੋਂਦ ਦੀ ਮਵਚਾਯ ਜੀਵ ਨੰੂ ਪੁਯ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ੁਯਤ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਮਵਚ ਮਟਕਦੀ ਸ।3। 22। 73।  

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਬਾਵ:- ਕਾਭ ਿਧ ਆਮਦਕ ਕਈ ਮਵਕਾਯ ਤਦ ਤਕ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਵਗਾੜਦਾ ਯਮਸੰਦਾ ਸ, ਜਦ 

ਤਕ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਵਰੋਂ  ਗ਼ਾਰ ਸ। ਇਸ ਮਗਆਨ-ਇੰਦਯ ਬੀ ਸਯ ਸਯ ਭੰਦ ਾ ਵੱਰ ਸੀ ਰਯਦੱੇ 

ਯਮਸੰਦ ਸਨ। ਮਭਯਨ ਸੀ ਇੱਕ ੀ ਦਾਤ ਸ, ਮਜ ਦੀ ਫਯਕਤ ਨਾਰ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਮਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਧੁੰਧ 

ਮਜਸੀ ਮਵਚੋਂ ਮਨਕਰ ਕ ਮਨਖਯ ਆਉਂਦਾ ਸ। 73।  

  


