
ਅਬ ਮ ਕਉ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿ ਰਮ ਗਟਿ ਾਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਧੂ ਸੰਗਟਿ ਦੀਓ ਰਲਾਇ ॥ ੰਚ ਦੂਿ ਿ ਲੀਓ ਛਡਾਇ ॥ ਅੰਟਮਿਿ ਨਾਮੁ ਜਉ ਜੁ  ਰਸਨਾ ॥ 
ਅਮਲ ਦਾਸੁ ਕਟਰ ਲੀਨ ਅਨਾ ॥੧॥ ਸਟਿਗੁਰ ਕੀਨ ਰਉਕਾਰੁ ॥ ਕਾਟਿ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ 
॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਟਸਉ ਲਾਗੀ ਿੀਟਿ ॥ ਗਟਬੰਦੁ ਬਸ ਟਨਿਾ ਟਨਿ ਚੀਿ ॥ ੨॥ ਮਾਇਆ ਿਟਿ 
ਬੁਟਝਆ ਅੰਟਗਆਰੁ ॥ ਮਟਨ ਸੰਿਖੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਜਟਲ ਥਟਲ ੂਟਰ ਰਹ ਿਭ ਸੁਆਮੀ ॥ ਜਿ 
ਖਉ ਿਿ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੩॥ ਅਨੀ ਭਗਟਿ ਆ ਹੀ ਟਦਿੜਾਈ ॥ ੂਰਬ ਟਲਖਿੁ ਟਮਟਲਆ ਮਰ 
ਭਾਈ ॥ ਟਜਸੁ ਟਿਾ ਕਰ ਟਿਸੁ ੂਰਨ ਸਾਜ ॥ ਕਬੀਰ ਕ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਟਨਵਾਜ ॥ ੪॥੪੦॥ 
{ੰਨਾ 331} 

ਦਅਰਥ:- ਭ ਕਉ—ਭੈਨ ੂੰ, ਭੇਰੇ ਵਾਤੇ। ਰਾਜਾ—ਰਕਾਸ਼ ਰ , ਸਰ ਥਾਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਈ—

ਭਦਦਗਾਰ। ਕਟਿ—ਦ ਰ ਕਰ ਕੇ। ਰਭ ਗਟਤ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਾਈ—ਸਾਲ ਕਰ 

ਲਈ ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

ੂੰਚ ਦ ਤ—(ਕਾਭ ਆਟਦਕ) ੂੰਜ ਵੈਰੀ। ਤੇ—ਤੋਂ। ਰਨਾ—ਜੀਬ (ਨਾਲ)। ਜਉ—ਭੈਂ ਜਦਾ ਸਾਾਂ। ਅਭਲ—

{ਅ-ਭਲ} ਭ ੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਫਨਾ, ਟਫਨਾ ਦੂੰਭਾਾਂ ਦੇ।1।  

ਾਗਰ—ਭ ੂੰਦਰ। ਚਰਨ ਕਭਲ—ਕਲ ਪ ੁੱਲਾਾਂ ਵਰਗ ੇਸਣੇ ਚਰਨ। ਟਨਤਾ ਟਨਤ—ਸਰ ਵੇਲੇ।2।  

ਤਟਤ—ਤਸ਼, ੜਨ। ਭਟਨ—ਭਨ ਟਵਚ। ਆਧਾਰ —ਆਰਾ। ਜਟਲ—ਜਲ ਟਵਚ। ਥਟਲ—ਧਰਤੀ ਤੇ। 

 ਟਰ ਰਸੇ—ਸਰ ਥਾਾਂ ਭਜ ਦ ਸਨ। ਜਤ—ਟਜੁੱਧਰ। ੇਖਉ—ਭੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਤਤ—ਓਧਰ ਸੀ।3।  

ਟਦਰੜਾਈ—ਟਦੜਹ  ਕਰਾਈ ਸੈ, ੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੈ।  ਰਫ ਟਲਖਤ—ਟਛਲੇ ਜਨਭਾਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਭੇਰੇ 

ਬਾਈ—ਸੇ ਟਆਰੇ ਵੀਰ! ਾਜ—ਫਣਤਰ, ਫੁੱਫ। ਕ—ਦਾ।4।  

ਅਰਥ:- ਸਰ ਥਾਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਬ  ਜੀ ਸ ਣ ਭੇਰੇ ਭਦਦਗਾਰ ਫਣ ਗਏ ਸਨ, (ਤਾਸੀਏਂ) ਭੈਂ ਜਨਭ ਭਰਨ 

ਦੀ (ਫੇੜੀ) ਕੁੱਿ ਕੇ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਰਬ  ਨੇ) ਭੈਨ ੂੰ ਤੂੰਗ ਟਵਚ ਰਲਾ ਟਦੁੱਤਾ ਸੈ ਤੇ (ਕਾਭ ਆਟਦਕ) ੂੰਜ ਵੈਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉ ਨੇ ਭੈਨ ੂੰ ਫਚਾ ਟਲਆ ਸੈ, 

ਸ ਣ ਭੈਂ ਜੀਬ ਨਾਲ ਉ ਦਾ ਅਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਭ-ਰ  ਜਾ ਜਦਾ ਸਾਾਂ। ਭੈਨ ੂੰ ਤਾਾਂ ਉ ਨੇ ਟਫਨਾ ਦੂੰਭਾਾਂ ਦ ੇ

ਆਣਾ ਗੱਲਾ ਫਣਾ ਟਲਆ ਸੈ।1।  

ਟਤਗ ਰ  ਨੇ (ਭੇਰੇ ਉਤੇ) ਫੜੀ ਟਭਸਰ ਕੀਤੀ ਸੈ, ਭੈਨ ੂੰ ਉ ਨੇ ੂੰਾਰ-ਭ ੂੰਦਰ ਟਵਚੋਂ ਕੁੱਢ ਟਲਆ ਸੈ, ਭੇਰੀ ਸ ਣ 

ਰਬ  ਦੇ ਸਣੇ ਚਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਰੀਤ ਫਣ ਗਈ ਸੈ, ਰਬ  ਸਰ ਵੇਲੇ ਭੇਰੇ ਟਚੁੱਤ ਟਵਚ ਵੁੱ ਟਰਸਾ ਸੈ।2।  

(ਭੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਾਇਆ ਵਾਲੀ ੜਨ ਟਭਿ ਗਈ ਸੈ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਫਦਲਾ ਬਾਾਂਫੜ ਫ ੁੱਝ ਟਗਆ ਸੈ; (ਸ ਣ) ਭੇਰੇ 

ਭਨ ਟਵਚ ੂੰਤਖ ਸੈ, (ਰਬ  ਦਾ) ਨਾਭ (ਭਾਇਆ ਦੇ ਥਾਾਂ ਭੇਰੇ ਭਨ ਦਾ) ਆਰਾ ਫਣ ਟਗਆ ਸੈ। ਾਣੀ ਟਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਰ ਥਾਾਂ ਰਬ -ਖਭ ਜੀ ਵੁੱ ਰਸੇ (ਜਾਦ)ੇ ਸਨ; ਭੈਂ ਟਜੁੱਧਰ ਤੁੱਕਦਾ ਸਾਾਂ, ਓਧਰ ਘਿ ਘਿ ਦੀ ਜਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਰਬ  ਸੀ (ਟਦੁੱਦਾ) ਸੈ।3।  

ਰਬ  ਨੇ ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਬਗਤੀ ਭੇਰੇ ਟਸਰਦ ੇਟਵਚ ੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੈ। ਸੇ ਟਆਰੇ ਵੀਰ! (ਭੈਨ ੂੰ ਤਾਾਂ) ਟਛਲੇ ਜਨਭਾਾਂ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਟਭਲ ਟਆ ਸੈ (ਭੇਰੇ ਤਾਾਂ ਬਾਗ ਜਾਗ ਏ ਸਨ)। ਟਜ (ਬੀ ਜੀਵ) ਉੱਤ ੇਟਭਸਰ ਕਰਦਾ 

ਸੈ, ਉ ਲਈ (ਅਟਜਸਾ) ਸਣਾ ਫੁੱਫ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਕਫੀਰ ਦਾ ਖਭ-ਰਬ  ਗ਼ਰੀਫਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ 



ਸੈ।4। 40।  

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਬਾਵ:- ਟਜ ਜੀਵ ਤੇ ਰਬ  ਟਭਸਰ ਕਰਦਾ ਸੈ, ਉ ਨ ੂੰ ਆਣੀ ਬਗਤੀ ਟਵਚ ਜੜਦਾ ਸੈ, ਟਜ ਦੀ 

ਫਰਕਟਤ ਨਾਲ ਉ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਾਇਆ ਵਾਲੀ ਤਸ਼ ਟਭਿ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਉ ਨ ੂੰ ਸਰ ਥਾਾਂ ਰਬ  ਸੀ ਰਬ  ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦਾ ਸੈ। 40।  

  


