
ਆਸਾ ॥ ਤਿਦਾ ॥ ਇਕਿੁਕਾ ॥ ਕੀਓ ਤਸਿੰ ਗਾਰੁ ਤਭਲਨ ਕੇ ਿਾਈ ॥ ਹਤਰ ਨ ਤਭਲੇ ਜਗਜੀਵਨ 
ਗੁਸਾਈ ॥੧॥ ਹਤਰ ਭੇਰ ਤਰੁ ਹਉ ਹਤਰ ਕੀ ਫਹੁਰੀਆ ॥ ਰਾਭ ਫਡੇ ਭੈ ਿਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥ ੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਧਨ ਤਰ ਏਕੈ ਸਿੰਤਗ ਫਸੇਰਾ ॥ ਸੇਜ ਏਕ ੈ ਤਭਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥ ੨॥ ਧਿੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਜ 
ੀਅ ਬਾਵੈ ॥ ਕਤਹ ਕਫੀਰ ਤਪਤਰ ਜਨਤਭ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥ {ਿੰਨਾ 483} 

ਦਅਰਥ:- ਕ ਤਾਈ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਗੁਾਈ—ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਭ।1।  

ਭਰ—ਭਰਾ। ਪਰ—ੁਤੀ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਫਸੁਰੀਆ—Skt.1. wife. 2. a bride, 3. a daughter-

in-law. vDutI—1. a young woman, 2. a daughter-in-law. ਇ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਲਜ਼ ਸ 

ਵਸੁਟੀ} ਲਜ਼ ‘ਫਸ’ੂ ੰਪਿਤ ਦਾ ਲਜ਼ ‘ਵਧ’ੂ ਸ ਇ ਦ ਅਰਥ—(1) ਵਸੁਟੀ, (2) ਨੰੂਸ। ਰ ਇ ਸ਼ਫਦ 

ਪਵਚ ਇ ਦਾ ਾ ਅਰਥ ‘ਵਸੁਟੀ’ ਸੀ ਸ}। ਫਸੁਰੀਆ—ਅੰਞਾਣ ਪਜਸੀ ਵਸੁਟੀ, ਅੰਞਾਣ ਇਤਰੀ। ਤਨਕ—

ਛਟੀ ਪਜਸੀ। ਲਸੁਰੀਆ—ਅੰਞਾਣੀ ਫਾਲੜੀ।1। ਰਸਾਉ।  

ਧਨ—ਇਤਰੀ। ਪਰ—ਖਭ ਦਾ। ਫਰਾ—ਵਫਾ। ਜ—ਪਸਰਦਾ-ਰੂ ਜ। ਦੁਸਰਾ—ਭੁਸ਼ਕਲ, ਔਖਾ। 

—ਰੰਤੂ।2।  

ਧੰਪਨ—ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਲੀ। ੁਸਾਗਪਨ—ੁਸਾਗ ਵਾਲੀ, ਚੰਗ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਲੀ। ੀਅ—ਖਭ ਨੰੂ। ਕਪਸ—ਕਸ, 

ਆਖਦਾ ਸ।3।  

ਨਟ:- ਕਫੀਰ ਜੀ ਨ  ਇ ਸ਼ਫਦ ਪਵਚ ਕਈ ਗੱਲਾਾਂ ਇਸ਼ਾਰ-ਭਾਤਰ  ਸੀ ਦੱੀਆਾਂ ਸਨ—(1) ‘ਭ ਤਨਕ ਲਸੁਰੀਆ’ 

ਪਵਚ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸ; ਰ ਉਸ ਅੰਞਾਣੁਣਾ ਪਕਸੜਾ ਸ, ਉਸ ਪਵਥਾਰ ਨਾਲ ਨਸੀਂ ਦੱਪਆ। 

(2) ‘ਪਭਲਨੁ ਦੁਸਰਾ’ ਪਕਉਂ ਸ—ਇਸ ਗੱਲ ਬੀ ਲਜ਼ ‘ਤਨਕ ਲਸੁਰੀਆ’ ਪਵਚ ਸੀ ਗੁਤ ਰੱਖੀ ਸ। (3) ‘ੀਅ 

ਬਾਵ’—ਰ ਪਕਵੇਂ ਤੀ ਨੰੂ ਬਾਵ, ਇਸ ਪਖ਼ਆਲ ਬੀ ਖਸਪਲਆ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਾਰੀਆਾਂ ਗੂਝ ਗੱਲਾਾਂ ਭਝਣ 

ਲਈ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦ ਆਾ ਰਾਗ ਪਵਚ ਸੀ ਪਦੱਤ ਸਏ ਸਠ-ਪਲਖ ਦ ਸ਼ਫਦ ਗਸੁ ਨਾਲ ੜਹ : 

ਆਾ ਭਸਲਾ 1 ॥ 

ਏਕ ਨ ਬਰੀਆ, ਗੁਣ ਕਪਰ ਧਵਾ ॥ ਭਰਾ ਸੁ ਜਾਗ, ਸਉ ਪਨਪ ਬਪਰ ਵਾ ॥1॥ ਇਉ ਪਕਉ ਕੰਤ ਪਆਰੀ 

ਸਵਾ ॥ ਸੁ ਜਾਗ, ਸਉ ਪਨਪ ਬਪਰ ਵਾ ॥1॥ਰਸਾਉ॥ ਆ ਪਆੀ ਜ ਆਵਾ ॥ ਆਗ ਸ ਬਾਵਾ, ਪਕ ਨ 

ਬਾਵਾ ॥2॥ ਪਕਆ ਜਾਨਾ, ਪਕਆ ਸਇਗਾ ਰੀ ਭਾਈ ॥ ਸਪਰ ਦਰਨ ਪਫਨੁ, ਰਸਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥1॥ਰਸਾਉ॥ ਰਭ ਨ 

ਚਾਪਖਆ, ਭਰੀ ਪਤ ਨ ਫੁਝਾਨੀ ॥ ਗਇਆ ੁ ਜਫਨੁ, ਧਨ ਛੁਤਾਨੀ ॥3॥ ਅਜ ੁ ਜਾਗਉ ਆ ਪਆੀ ॥ 

ਬਈਲ  ਉਦਾੀ, ਰਸਉ ਪਨਰਾੀ ॥1॥ਰਸਾਉ॥ ਸਉਭ ਖਇ ਕਰ ੀਗਾਰ ੁ॥ ਤਉ ਕਾਭਪਣ ਜ ਰਵ ਬਤਾਰ ੁ

॥4॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਭਪਨ ਬਾਵ ॥ ਛਪਡ ਵਡਾਈ ਅਣ  ਖਭ ਭਾਵ ॥1॥ਰਸਾਉ॥26॥ 

ਆਾ ਭਸਲਾ 1 ॥ 

ਵਕੜ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ ਪਤ ੁਸ ਕੀ ਭ ਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥1॥ ਸੁ ਭਰਾ ਏਕੁ, ਦੂਜਾ ਨਸੀ ਕਈ ॥ ਨਦਪਰ 

ਕਰ ਭਲਾਵਾ ਸਈ ॥1॥ਰਸਾਉ॥ ਾਸੁਰੜ ਧਨ ਾਚ ੁਛਾਪਣਆ ॥ ਸਪਜ ੁਬਾਇ ਅਣਾ ਪਰੁ ਜਾਪਣਆ 

॥2॥ ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਐੀ ਭਪਤ ਆਵ ॥ ਤਾਾਂ ਕਾਭਪਣ ਕੰਤ ਭਪਨ ਬਾਵ ॥3॥ ਕਸਤੁ ਨਾਨਕੁ, ਬ ਬਾਵ ਕਾ ਕਰ 

ੀਗਾਰ ੁ॥ ਦ ਸੀ ਜ ਰਵ ਬਤਾਰੁ ॥4॥27॥ 

ਇਸਨਾਾਂ ਪਤੰਨਾਾਂ ਸੀ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਪਠਆਾਂ ਦ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਗਸ ੁਨਾਲ ੜਹ । ਪਕਤਨ  ਸੀ ਾਾਂਝ ਲਜ਼ ਸਨ, ਪਕਆ 

ੁੰਦਰ ਪਭਲਵੇਂ ਪਖ਼ਆਲ ਸਨ। ਪਜਸੜੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਕਫੀਰ ਜੀ ਨ  ਇੱਕ ਲਜ਼ ‘ਲਸੁਰੀਆ’ ਪਵਚ ਗੁਤ ਰੱਖ 



ਪਦੱਤੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਪਵਚ ਭਝਾ ਪਦੱਤੀਆਾਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਪਆ 

ਜਾਦਾ ਸ ਪਜਵੇਂ ਦਵੇਂ ਰੱਫੀ ਆਪਸ਼ਕ ਪਆਰ ਤ ਪਫਰਸੋਂ ਦ ਵਲਵਲ  ਪਵਚ ਇੱਕ ਦੂਜ ਅੱਗ ਆ-ਆਣਾ ਪਦਲ 

ਖਲਹ  ਕ ਰੱਖ ਰਸ ਸਨ।  

ਦੂਜ ਲਜ਼ਾਾਂ ਪਵਚ ਇਸ ਕਪਸ ਲਵ ਪਕ ਬਗਤ ਕਫੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਆ ਸੀ ਇਕੱਠੀ 

ਕੀਤੀ ੀ ਤ ਆਣ  ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨਾਲ ਆਣ  ਪੱਖਾਾਂ ਲਈ ਾਾਂਬ ਰੱਖਣ ਵਾਤ ਪਲਆਾਂਦੀ ੀ।  

ਅਰਥ:- ਰਭਾਤਭਾ ਭਰਾ ਖਭ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਦੀ ਅੰਞਾਣ ਪਜਸੀ ਵਸੁਟੀ ਸਾਾਂ (ਭਰਾ ਉ ਨਾਲ ਭਲ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, 

ਪਕਉਂਪਕ) ਭਰਾ ਖਭ-ਰਬੂ ਫਸੁਤ ਵੱਡਾ ਸ ਤ ਭੈਂ ਪਨੱਕੀ ਪਜਸੀ ਫਾਲੜੀ ਸਾਾਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਭੈਂ ਤੀ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਪਭਲਣ ਲਈ ਸਾਰ-ਪੰਗਾਰ ਲਾਇਆ, ਰ ਜਗਤ-ਦੀ-ਪਜੰਦ ਜਗਤ-ਦ-ਭਾਲਕ ਰਬੂ-ਤੀ ਜੀ 

ਭਨੰੂ ਪਭਲ  ਨਸੀਂ।1।  

(ਭੈਂ ਜੀਵ-) ਵਸੁਟੀ ਤ ਖਭ (-ਰਬੂ) ਦਾ ਵਫਾ ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਸੀ ਸ, ਾਡੀ ਦਸਾਾਂ ਦੀ ਜ ਇੱਕ ਸੀ ਸ, ਰ (ਪਪਰ 

ਬੀ) ਉ ਨੰੂ ਪਭਲਣਾ ਫਸੁਤ ਔਖਾ ਸ।2।  

ਕਫੀਰ ਆਖਦਾ ਸ—ਭੁਫਾਪਰਕ ਸ ਉਸ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਲੀ ਇਤਰੀ ਜ ਖਭ ਨੰੂ ਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸ, ਉਸ (ਜੀਵ-) 

ਇਤਰੀ ਪਪਰ ਜਨਭ (ਭਰਨ) ਪਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ।3।8। 30।  

  


