
ਹਭ ਭਸਕੀਨ ਖੁਦਾਈ ਫੰਦੇ ਤੁਭ ਰਾਜਸੁ ਭਨਨ ਬਾਵੈ ॥ ਅਲਹ ਅਵਨਲ ਦੀਨ ਕ ਸਾਨਹਫੁ ਜਰੁ ਨਹੀ 
ਪੁਰਭਾਵੈ ॥੧॥ ਕਾਜੀ ਫਨਲਆ ਫਨਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਜਾ ਧਰੈ ਨਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਲਭਾ 
ਨਬਸਨਤ ਨ ਹਈ ॥ ਸਤਨਰ ਕਾਫਾ ਘਟ ਹੀ ਬੀਤਨਰ ਜੇ ਕਨਰ ਜਾਨੈ ਕਈ ॥ ੨॥ ਨਨਵਾਜ ਸਈ ਜ 
ਨਨਆਉ ਨਫਚਾਰੈ ਕਲਭਾ ਅਕਲਨਹ ਜਾਨੈ ॥ ਾਚਹੁ ਭੁਨਸ ਭੁਸਲਾ ਨਫਛਾਵੈ ਤਫ ਤਉ ਦੀਨੁ ਛਾਨੈ 
॥੩॥ ਖਸਭੁ ਛਾਨਨ ਤਰਸ ਕਨਰ ਜੀਅ ਭਨਹ ਭਾਨਰ ਭਣੀ ਕਨਰ ਪੀਕੀ ॥ ਆੁ ਜਨਾਇ ਅਵਰ 
ਕਉ ਜਾਨੈ ਤਫ ਹਇ ਨਬਸਤ ਸਰੀਕੀ ॥੪॥ ਭਾਟੀ ਏਕ ਬੇਖ ਧਨਰ ਨਾਨਾ ਤਾ ਭਨਹ ਫਰਹਭੁ ਛਾਨਾ ॥ 
ਕਹੈ ਕਫੀਰਾ ਨਬਸਤ ਛਨਿ ਕਨਰ ਦਜਕ ਨਸਉ ਭਨੁ ਭਾਨਾ ॥੫॥੪॥੧੭॥ {ੰਨਾ 480} 

ਦਅਰਥ:- ਭਕੀਨ—ਆਜਜ਼, ਨਨਭਾਣ। ਖੁਦਾਈ ਫੰਦ—ਰੱਫ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਫੰਦ। ਰਾਜੁ—ਸਕੂਭਤ। 

ਤੁਭ—ਤੁਸਾਨੰੂ। ਅਲਸ—ਰੱਫ। ਅਵਨਲ—ਨਸਲਾ, (ਬਾਵ, ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ)। ਦੀਨ—ਧਰਭ, ਭਜ਼ਸਫ। (ਨਟ—

ਾਰ ਭੁਲਭਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ) ਜਰ—ੁਧੱਕਾ।1।  

ਕਾਜੀ—ਸ ਕਾਜ਼ੀ!।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਜਾ ਧਰ—ਰਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸ। ਤਨਰ—ਗੁਤ। ਕਾਫਾ—ਰੱਫ ਦਾ ਘਰ। ਘਟ ਸੀ ਬੀਤਨਰ—ਨਦਲ ਦ ਅੰਦਰ 

ਸੀ।2।  

ਅਕਲਨਸ—ਅਕਲ ਨਾਲ। ਭੁਨ—ਠੱਗ ਕ, ਵੱ ਨਵਚ ਕਰ ਕ। ਾਚਸ—ੁਕਾਭਾਨਦਕ ੰਜਾਾਂ ਨੰੂ।3।  

ਜੀਅ ਭਨਸ—ਆਣ  ਨਸਰਦ ਨਵਚ। ਭਣੀ—ਅਸੰਕਾਰ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਜਨਾਇ—ਭਝਾ ਕ। 

ਰੀਕੀ—ਬਾਈਵਾਲ, ਾਾਂਝੀਵਾਲ।4।  

ਛਾਨਾ—ਛਾਣਦਾ ਸ। ਨਾਨਾ—ਅਨਕ। ਤਾ ਭਨਸ—ਇਸਨਾਾਂ (ਵਾਾਂ) ਨਵਚ।5।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਕਾਜ਼ੀ!) ਅੀਂ ਤਾਾਂ ਆਜਜ਼ ਲਕ ਸਾਾਂ, ਰ ਸਾਾਂ (ਅੀਂ ਬੀ) ਰੱਫ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ। ਤੁਸਾਨੰੂ ਆਣ 

ਭਨ ਨਵਚ ਸਕੂਭਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਤੁਸਾਨੰੂ ਸਕੂਭਤ ਦਾ ਭਾਣ ਸ)। ਭਜ਼ਸਫ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਲਕ ਤਾਾਂ 

ਰੱਫ ਸ, ਉਸ (ਨਕ ਉਤ) ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ।1।  

ਸ ਕਾਜ਼ੀ! ਤਰੀਆਾਂ (ਜ਼ਫਾਨੀ) ਗੱਲਾਾਂ ਪਫਦੀਆਾਂ ਨਸੀਂ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਨਨਰਾ) ਰਜ਼ਾ ਰੱਨਖਆਾਂ, ਨਨਭਾਜ਼ ਨਹਿਆਾਂ ਤ ਕਲਭਾ ਆਨਖਆਾਂ ਨਬਸ਼ਤ ਨਸੀਂ ਨਭਲ ਜਾਾਂਦਾ। ਰੱਫ ਦਾ ਗੁਤ ਘਰ 

ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਖ ਦ ਨਦਲ ਨਵਚ ਸੀ ਸ, (ਰ ਲੱਬਦਾ ਤਾਾਂ ਸੀ ਸ) ਜ ਕਈ ਭਝ ਲਏ।2।  

ਜ ਭਨੱੁਖ ਨਨਆਾਂ ਕਰਦਾ ਸ ਉਸ (ਭਾਨ) ਨਨਭਾਜ਼ ਹਿ  ਨਰਸਾ ਸ, ਤ ਜ ਰੱਫ ਨੰੂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਛਾਣਦਾ ਸ ਤਾਾਂ 

ਕਲਭਾ ਆਖ ਨਰਸਾ ਸ; ਕਾਭਾਨਦਕ ੰਜ (ਫਲੀ ਨਵਕਾਰਾਾਂ) ਨੰੂ ਜ ਆਣ  ਵੱ ਨਵਚ ਕਰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ (ਭਾਨ) ਭੁੱਲਾ 

ਨਵਛਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਭਜ਼ਸਫ ਨੰੂ ਛਾਣਦਾ ਸ।3।  

ਸ ਕਾਜ਼ੀ! ਭਾਲਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ, ਆਣ  ਨਸਰਦ ਨਵਚ ਨਆਰ ਵਾ, ਭਣੀ ਨੰੂ ਨਪੱਕੀ ਜਾਣ ਕ ਭਾਰ ਦਸ 

(ਬਾਵ, ਸੰਕਾਰ ਨੰੂ ਭਾਹਾ ਜਾਣ ਕ ਦੂਰ ਕਰ)। ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਭਝਾ ਕ ਦੂਨਜਆਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ 

ਵਰਗਾ) ਭਝਦਾ ਸ, ਤਦ ਨਬਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਈਵਾਲ ਫਣਦਾ ਸ।4।  

ਨਭੱਟੀ ਇਕ ਸੀ ਸ, (ਰਬੂ ਨ  ਇ ਦ) ਅਨਕਾਾਂ ਵ ਧਾਰ ਸਏ ਸਨ। (ਅਲ ਭਭਨ ਨ) ਇਸਨਾਾਂ (ਵਾਾਂ) ਨਵਚ ਰੱਫ 

ਨੰੂ ਛਾਨਣਆ ਸ (ਤ ਇਸੀ ਸ ਨਬਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ); ਰ, ਕਫੀਰ ਆਖਦਾ ਸ, (ਸ ਕਾਜ਼ੀ!) ਤੁੀ ਤਾਾਂ (ਦੂਨਜਆਾਂ 



ਉੱਤ ਜਰ-ਧੱਕਾ ਕਰ ਕ) ਨਬਸ਼ਤ (ਦਾ ਰਤਾ) ਛੱਡ ਕ ਦਜ਼ਕ ਨਾਲ ਭਨ ਜਹੀ ਫਠ  ਸ।5।4। 17।  

  


