
ਘਰੁ ੨ ॥ ਦੁਇ ਦੁਇ ਲਚਨ ਪੇਖਾ ॥ ਹਉ ਹਰਰ ਰਿਨੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਖਾ ॥ ਨੈਨ ਰਹੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥ 
ਅਿ ਿੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧॥ ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ ਜਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਚਤੁ 
ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਿਜਾਈ ॥ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥ ਿਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗੁ 
ਸਕੇਲਾ ॥ ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ ॥ ੨॥ ਕਥਨੀ ਕਰਹ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ  ॥ ਸਭ ਕਰਥ ਕਰਥ ਰਹੀ 
ਲੁਕਾਈ ॥ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਰਖ ਆਰਪ ਿੁਝਾਈ ॥ ਤਾ ਕੇ ਰਹਰਦੈ ਰਰਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥ ਗੁਰ ਰਕੰਚਤ 
ਰਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥ ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਹਰਰ ਲੀਨੀ ॥ ਕਰਹ ਕਿੀਰ ਰੰਰਗ ਰਾਤਾ ॥ ਰਮਰਲਓ 
ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 655} 

ਦਅਰਥ:- ਦੁਇ ਦੁਇ ਲਚਨ—ਦੁਸੀਂ ਦੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ, (ਭਾਵ, ਚੰਗੀ, ਤਰ੍ਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਖਲ੍ ਕ, ਗਸ ੁਨਾਲ)। ਖਾ—

ਖਾਾਂ, ਮੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਸਉ—ਮੈਂ। ਅਉਰੁ—ਕਈ ਸਰ, ਕਕ ਸਰ ਨੰੂ। ਨ ਦਖਾ—ਨ ਦਖਾਾਂ, ਮੈਂ ਨਸੀਂ ਵਖਦਾ। 

ਨਨ—ਅੱਖਾਾਂ। ਰੰਗ—ੁਕਆਰ। ਰਸ ਲਾਈ—ਲਾਇ ਰਸ, ਲਾ ਰਸ ਸਨ। ਬ ਗਲ—ਕਈ ਸਰ ਗੱਲ।1।  

ਭਰਮੁ—ਭੁਲਖਾ। ਰਸਾਉ।  

ਬਾਜੀਗਰ—ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲ  (ਰਭੂ) ਨ। ਡੰਕ—ਡੁਗਡੁਗੀ। ਖਲਕ—ਖ਼ਲਕਤ। ਤਮਾ—ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਖਣ। 

੍ਾਾਂਗ—ੁਾਾਂਗ, ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਲਾ—ਮਕਿਆ, ਾਾਂਭਦਾ ਸ। ਰੰਗ ਰਵ—ਮਜ ਕਵਚ ਰਕਸੰਦਾ ਸ।2।  

ਕਥਨੀ ਕਕਸ—ਕਨਰੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰ ਕ। ਭ ਲੁਕਾਈ—ਾਰੀ ਲਕਾਈ, ਾਰੀ ਕਰਸ਼ਿੀ। ਰਸੀ—ਥੱਕ ਗਈ। 

ਗੁਰਮੁਕਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਆਕ—ਰਭੂ ਆ। ਬੁਝਾਈ—ਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।3।  

ਕਕੰਚਤ—ਥੜੀ ਕਜਸੀ। ਸਕਰ ਲੀਨੀ—ਸਰੀ ਕਵਚ ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਰੰਕਗ—ਕਆਰ ਕਵਚ। ਰਾਤਾ—ਰੰਕਗਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।4।  

ਅਰਥ:- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਾ ਕਚੱਤ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਕਵਚ ਕਗੱਝ ਕਗਆ ਸ, ਮਰਾ ਭੁਲਖਾ ਦੂਰ ਸ ਕਗਆ ਸ (ਕਕ ਰਭੂ 

ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਕਈ ਸਰ ਸਤੀ ਭੀ ਜਗਤ ਕਵਚ ਸ; ਇ ਭੁਲਖ ਦ ਦੂਰ ਸਣ ਨਾਲ) ਸੁਣ ਕਈ ਡਰ ਨਸੀਂ ਰਕਸ ਕਗਆ 

(ਕਕਉਂਕਕ ਡਰ ਤਾਾਂ ਕਕ ਓਰ ਾੋਂ ਸੀ ਸ ਕਦਾ ਸ)।1। ਰਸਾਉ।  

(ਸੁਣ ਤਾਾਂ) ਮੈਂ (ਕਜੱਧਰ) ਅੱਖਾਾਂ ਖਲ੍ ਕ ਤੱਕਦਾ ਸਾਾਂ, ਮਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਸਰ (ਓਰਾ) ਕਈ ਕਦੱਦਾ ਸੀ 

ਨਸੀਂ; ਮਰੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ (ਰਭੂ ਨਾਲ) ਕਆਰ ਲਾਈ ਬਠੀਆਾਂ ਸਨ (ਮਨੰੂ ਸਰ ਾ ਰਭੂ ਸੀ ਕਦੱਦਾ ਸ), ਸੁਣ ਮਥੋਂ 

ਕਈ ਸਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਇਸ ਆਖਣ-ਜਗਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਰਸਾ ਕਕ ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਬਨਾ 

ਕਈ ਸਰ ਭੀ ਕਕਤ ਸ)।1।  

(ਮਨੰੂ ਸੁਣ ਇਉਂ ਕਦੱਦਾ ਸ ਕਕ) ਜਦੋਂ ਰਭੂ-ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ (ਜਗਤ-) 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਖਣ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਖਲ ਮਿਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਸੀ ਆ ਆਣੀ 

ਮਜ ਕਵਚ ਰਕਸੰਦਾ ਸ।2।  

(ਰ ਇਸ ਦ੍ਤ ਦਾ) ਭੁਲਖਾ ਕਨਰੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਕਨਰੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕ ਤਾਾਂ 

ਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸ (ਕਕ ਦ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਤ-ਭਾਵ ਜਾਾਂਦੀ ਨਸੀਂ)। ਕਜ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗੁਰ ੂ

ਦੀ ਰਾਸੀਂ ੁਮੱਤ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਕਸਰਦ ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਕਕਆ ਰਕਸੰਦਾ ਸ।3।  

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਸ—ਕਜ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤ ਗੁਰ ੂਨ  ਥੜੀ ਕਜਤਨੀ ਭੀ ਕਮਸਰ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਤਨ ਤ ਮਨ 

ਭ ਸਰੀ ਕਵਚ ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਭੂ ਦ ਕਆਰ ਕਵਚ ਰੰਕਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਉਸ ਰਭੂ ਕਮਲ ੈਂਦਾ ਸ 



ਜ ਾਰ ਜਗਤ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ।4। 4।4।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ:- ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਮਲਾ-ਅਵਥਾ ਕਵਚ ਸਰ ਥਾਾਂ ਰਭੂ ਸੀ ਕਦੱਦਾ ਸ, ਇਸ ਜਗਤ ਉ ਦੀ ਸੀ 

ਬਣਾਈ ਸਈ ਖਡ ਰਤੀਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਰ ਇਸ ਅਵਥਾ ਗੁਰ ੂਦੀ ਕਮਸਰ ਨਾਲ ਆਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਕਤਆਾਂ 

ਕਮਲਦੀ ਸ।4।  

  


