
ਰਾਗ ੁਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਵਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਵਦ ॥ ਐਸੀ ਲਾਲ ਿੁਝ ਵਬਨੁ 
ਕਉਨੁ ਕਰ ੈ॥ ਗਰੀਬ ਵਨਿਾਜੁ ਗਸੁਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਿੁ ਧਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੀ ਛੋਵਿ 
ਜਗਿ ਕਉ ਲਾਗ ੈਿਾ ਪ੍ਰ ਿੁਹੀ  ਢਰੈ ॥ ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰ ੈਮੇਰਾ ਗੋਵਬਿੰ ਦੁ ਕਾਹੂ ਿੇ ਨ ਡਰ ੈ
॥੧॥ ਨਾਮਦੇਿ ਕਬੀਰ ੁਵਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸਨੁੈ ਿਰੈ ॥ ਕਵਹ ਰਵਿਦਾਸ ੁਸਨੁਹ ੁਰ ੇਸਿੰ ਿਹ ੁਹਵਰ 
ਜੀਉ ਿੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥ {ਪ੍ਿੰ ਨਾ 1106} 

ਪਦਅਰਥ:- ਲਾਲ—ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਭ!ੂ ਐਸੀ—ਅਜਿਹੀ (ਜਿਹਰ)। ਗਰੀਬ ਜਿਵਾਿੁ—ਗਰੀਬਾਂ ਿੂੂੰ  
ਿਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਸਈਆ ਿੇਰਾ—ਿੇਰਾ ਿਾਲਕ। ਿਾਥ—ੈ(ਗਰੀਬ ਦ)ੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ।1। ਰਹਾਉ।  

ਛੋਜਤ—ਜਭਿੱ ਟ। ਤਾ ਪਰ—ਉਸ ਉੱਤੇ। ਢਰੈ—ਢਲਦਾ ਹੈਂ, ਦਰਵਦਾ ਹੈਂ, ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਿੀਚਹ—

ਿੀਚ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਿੂੂੰ । ਕਾਹੂ ਤ—ੇਜਕਸ ੇਬੂੰਦੇ ਤੋਂ।1।  

ਸਭ—ੈਸਾਰੇ ਕੂੰ ੰੂੰਿ। ਸਰੈ—ਸਰਦ ੇਹਿ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਸਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਿ।2।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਭ!ੂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਿਾ ਅਜਿਹੀ ਕਰਿੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਰਾ 
ਪਰਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਿੂੂੰ  ਿਾਣ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗ਼ਰੀਬ ਦ)ੇ ਜਸਰ ਉੱਤ ੇਭੀ ਛਿੱ ਤਰ ਝੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਗ਼ਰੀਬ ਿੂੂੰ  ਭੀ ਰਾਿਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹ)ੈ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਜਿਸ ਿਿੁਿੱ ਖ ਿੂੂੰ  ਇਤਿਾ ਿੀਵਾਂ ਸਿਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵੇ) ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਜਭਿੱ ਟ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਿੂੂੰ  ਲਿੱ ਗ 
ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਿਿੁਿੱ ਖ ਦ ੇਛੋਹਣ ਿਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿੂੂੰ  ਜਭਿੱ ਜਟਆ ਜਗਆ ਸਿਝਣ 
ਲਿੱ ਗ ਪੈਣ) ਉਸ ਿਿੁਿੱ ਖ ਉੱਤੇ (ਹੇ ਪਰਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਰਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀਚ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਿੂੂੰ  ਉੱਚ ੇਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਿਹੀਂ।1।  

(ਪਰਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਿਾਲ ਹੀ) ਿਾਿਦੇਵ ਕਬੀਰ ਜਤਰਲੋਚਿ ਸਧਿਾ ਅਤੇ ਸਿੈ (ਆਜਦਕ ਭਗਤ 
ਸੂੰ ਸਾਰ-ਸਿੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ। ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ—ਹੇ ਸੂੰ ਤ ਿਿੋ! ਸੁਣ,ੋ ਪਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ 
ਕਰਿ ਦ ੇਸਿਰਿੱਥ ਹੈ।2।1।  

ਿੋਟ:- ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਿੀਚਹ’ ਿੂੂੰ  ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਲੋਕ ‘ਿੀਚਹੁ’ ਪੜ੍ਹਦ ੇਹਿ। ਸਹੀ ਪਾਠ ‘ਿੀਚਹ’ ਹੈ।  

ਿੋਟ:- ਭਗਤ ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਿੁਸਾਰ ਿਾਿਦੇਵ ਿੀ ਜਕਸ ੇਬੀਠੁਲ-ਿੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਤੋਂ 
ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਾਤਿਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਿਾਲ ਤਰੇ ਸਿ। ਿਾਿਦੇਵ, ਜਤਲੋਚਿ, ਕਬੀਰ 
ਅਤੇ ਸਧਿਾ—ਇਹਿਾਂ ਚਹੁੂੰਆਂ ਬਾਬਤ ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਆਖਦ ੇਹਿ ਜਕ ‘ਹਜਰ ਿੀਉ ਤ ੇਸਭੈ ਸਰੈ’।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ:- ਪਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਿ ਹੀ ਿੀਜਵਆ ਂਿੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  


