
ਆਸਾ ॥ ਆਨੀਲ ਕੁੁੰਬ ਬਰਾਈਲ ਊਦਕ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥ ਫਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ 
ਜਲ ਭਹਿ ਿਤ ਫੀਠਲੁ ਬਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥ ਜਤਰ ਜਾਉ ਤਤ ਫੀਠਲੁ ਬਲਾ ॥ ਭਿਾ ਅਨੁੰਦ ਕਰ 
ਸਦ ਕਲਾ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਆਨੀਲ ਪੂਲ ਰਈਲ ਭਾਲਾ ਠਾਕੁਰ  ਕੀ ਿਉ ੂਜ ਕਰਉ ॥ ਹਿਲ 
ਫਾਸੁ ਲਈ ਿ ਬਵਰਿ ਫੀਠਲ ਬਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥ ੨॥ ਆਨੀਲ ਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲ ਖੀਰੁੰ ਠਾਕੁਰ 
ਕਉ ਨਵਦੁ ਕਰਉ ॥ ਹਿਲ ਦੂਧੁ ਹਫਟਾਹਰਓ ਫਛਰ ਫੀਠਲੁ ਬਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥ ਈਬ ਫੀਠਲੁ 
ਊਬ ਫੀਠਲੁ ਫੀਠਲ ਹਫਨੁ ਸੁੰਸਾਰੁ ਨਿੀ ॥ ਥਾਨ ਥਨੁੰਤਹਰ ਨਾਭਾ ਰਣਵ ੂਹਰ ਰਹਿਓ ਤੂੁੰ ਸਰਫ ਭਿੀ 
॥੪॥੨॥ {ੁੰਨਾ 485} 

ਦਅਯਥ:- ਆਨੀਰੇ—ਲਰਆਂਦਾ। ਕ ੁੰਬ—ਘੜਾ। ਬਯਾਈਰੇ—ਬਯਾਇਆ। ਉਦਕ—ਾਣੀ। ਠਾਕ ਯ—

{Skt. Twkur—an idol, deity} ਭੂਯਤੀ, ਫ ੁੱਤ। ਕਉ—ਨੂੁੰ। ਕਯਉ—ਭੈਂ ਕਯਾਵਾਂ। ਜੀ—ਜੀਵ। 

ਫੀਠਰ —{ivÕTl—one who is at a distance} ਭਾਇਆ ਦੇ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ੇ ਸਯੀ। ਬੈਰਾ—

ਬਇਰਾ {Skt. Bu—to live, exist, stay, abide. ਭਯਾਠੀ ਫਰੀ ‘ਬੂਤ ਕਾਰ’ ਫਣਾਉਣ ਵਾਤ ੇ

ਲਿਆ-ਧਾਤੂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਯ ਤੇ ‘ਰਾ’ ਰਗਾਈਦਾ ਸੈ, ਲਜਵੇਂ ‘ਆ’ ਤੋਂ ‘ਆਇਰਾ’, ‘ਕ ’ ਤੋਂ ‘ਕਲਰਾ’ ਆਲਦਕ; ਲਤਵੇਂ 

ਸੀ ‘ਬੂ’ ਤੋਂ ‘ਬਇਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਬੈਰਾ’} ਵੁੱਦਾ ੀ, ਭਜੂਦ ੀ। ਕਾਇ—ਕਾਸਦੇ ਰਈ? ਲਕਉਂ?।1।  

ਜਤਰ—ਲਜੁੱਥੇ। ਜਾਉ—ਭੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕੇਰਾ—ਅਨੁੰਦ, ਚਜ ਤਭਾਸ਼ੇ।1। ਯਸਾਉ।  

ਯਈਰੇ—ਯ ਰਈ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਫਾ — ਗੁੰਧੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ। ਬਵਯਸ—ਬਯੇ ਨੇ।2।  

ਯੀਧਾਈਰੇ—ਲਯੁੰਨਹਾ ਰਈ। ਨੈਵੇਦ —{Skt. nYvyª—an offering of eatables presented to 

a deity or idol} ਭੂਯਤੀ ਅੁੱਗੇ ਖਾਣ ਵਾਰੇ ਦਾਯਥ ਦੀ ਬੇਟ। ਲਫਟਾਲਯਓ—ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਛਯ—ੈਵੁੱਛੇ 

ਨੇ।3।  

ਊਬੈ—ਉਤਾਂਸ। ਈਬ—ੈਸੇਠਾਂ। ਥਨੁੰਤਲਯ—ਥਾਨ+ਅੁੰਤਲਯ। ਥਾਨ ਥਨੁੰਤਲਯ—ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੁੰਤਲਯ, ਸਯ ਥਾਂ ਲਵਚ। 

ਰਣਵ—ੈਫੇਨਤੀ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਭਸੀ—ਧਯਤੀ। ਯਫ ਭਸੀ—ਾਯੀ ਲਰਸ਼ਟੀ ਲਵਚ।4।  

ਅਯਥ:- ਘੜਾ ਲਰਆ ਕੇ (ਉ ਲਵਚ) ਾਣੀ ਬਯਾ ਕੇ (ਜੇ) ਭੈਂ ਭੂਯਤੀ ਨੂੁੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਾਵਾ ਂ(ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ, ਾਣੀ ਜੂਠਾ ਸੈ, ਲਕਉਂਲਕ) ਾਣੀ ਲਵਚ ਲਫਤਾਰੀ ਰੁੱਖ (ਜੂਨਾਂ ਦ)ੇ ਜੀਵ ਯਲਸੁੰਦ ੇਸਨ। (ਯ ਭੇਯਾ) 

ਲਨਯਰੇ ਰਬੂ ਤਾਂ ਲਸਰਾਂ ਸੀ (ਉਸਨਾਂ ਜੀਵਾ ਂਲਵਚ) ਵੁੱਦਾ ੀ (ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯ ਲਯਸਾ ੀ; ਤਾਂ ਲਪਯ ਭੂਯਤੀ 

ਨੂੁੰ) ਭੈਂ ਕਾਸਦੇ ਰਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਾਵਾ?ਂ।1।  

ਭੈਂ ਲਜੁੱਧਯ ਜਾਂਦਾ ਸਾ,ਂ ਉੱਧਯ ਸੀ ਲਨਯਰੇ ਰਬੂ ਭਜੂਦ ਸੈ (ਬ ਜੀਵਾ ਂਲਵਚ ਲਵਆਕ ਸ ਕੇ) ਫੜ ੇਅਨੁੰਦ ਚਜ 

ਤਭਾਸ਼ ੇਕਯ ਲਯਸਾ ਸੈ।1। ਯਸਾਉ।  

ਪ ੁੱਰ ਲਰਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਰ ਕੇ ਜੇ ਭੈਂ ਭੂਯਤੀ ਦੀ ੂਜਾ ਕਯਾਂ (ਤਾਂ ਉਸ ਪ ੁੱਰ ਜੂਠੇ ਸਣ ਕਯ ਕੇ ਉਸ ੂਜਾ ਯਵਾਨ 

ਨਸੀਂ, ਲਕਉਂਲਕ ਉਸਨਾਂ ਪ ੁੱਰਾਂ ਦੀ)  ਗੁੰਧੀ ਲਸਰਾਂ ਬਯੇ ਨੇ ਰੈ ਰਈ; (ਯ ਭੇਯਾ) ਫੀਠਰ ਤਾਂ ਲਸਰਾਂ ਸੀ (ਉ 

ਬਯੇ ਲਵਚ) ਵੁੱਦਾ ੀ (ਤੇ  ਗੁੰਧੀ ਰੈ ਲਯਸਾ ੀ, ਤਾਂ ਲਪਯ ਇਸਨਾਂ ਪ ੁੱਰਾਂ ਨਾਰ) ਭੂਯਤੀ ਦੀ ੂਜਾ ਭੈਂ ਕਾਸਦੇ ਰਈ 

ਕਯਾਂ?।2।  

ਦ ੁੱਧ ਲਰਆ ਕੇ ਖੀਯ ਲਯੁੰਨਹਾ ਕੇ ਜੇ ਭੈਂ ਇਸ ਖਾਣ ਵਾਰਾ ਉੱਤਭ ਦਾਯਥ ਭੂਯਤੀ ਅੁੱਗੇ ਬੇਟ ਯੁੱਖਾਂ (ਤਾਂ ਦ ੁੱਧ ਜੂਠਾ 

ਸਣ ਕਯ ਕੇ ਬਜਨ ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ, ਲਕਉਂਲਕ ਚਣ ਵੇਰੇ) ਲਸਰਾ ਂਵੁੱਛੇ ਨੇ ਦ ੁੱਧ ਜੂਠਾ ਕਯ ਲਦੁੱਤਾ ੀ; (ਯ ਭੇਯਾ) 



ਫੀਠਰ ਤਾਂ ਲਸਰਾਂ ਸੀ (ਉ ਵੁੱਛੇ ਲਵਚ) ਵੁੱਦਾ ੀ (ਤੇ ਦ ੁੱਧ ੀ ਲਯਸਾ ੀ, ਤਾਂ ਇ ਭੂਯਤੀ ਅੁੱਗੇ) ਭੈਂ ਲਕਉਂ 

ਨੈਵੇਦ ਬੇਟ ਧਯਾ?ਂ।3।  

(ਜਗਤ ਲਵਚ) ਸੇਠਾਂ ਉਤਾਂਸ (ਸਯ ਥਾਂ) ਫੀਠਰ ਸੀ ਫੀਠਰ ਸੈ, ਫੀਠਰ ਤੋਂ ੁੱਖਣਾ ਜਗਤ ਯਲਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। 

ਨਾਭਦੇਵ ਉ ਫੀਠਰ ਅੁੱਗੇ ਫੇਨਤੀ ਕਯਦਾ ਸੈ—(ਸੇ ਫੀਠਰ!) ਤੂੁੰ ਾਯੀ ਲਰਸ਼ਟੀ ਲਵਚ ਸਯ ਥਾਂ ਲਵਚ ਬਯੂਯ 

ਸੈਂ।4।2।  

ਨਟ:- ਲਕੇ ਲਆਣੇ ਲਰਖਾਯੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਲਖ਼ਆਰ ਦੀ ਡੂੁੰਘਾਈ ਨੂੁੰ ਸੀ ਤਯਹਾ ਂਭਝਣ ਰਈ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ 

ਸਇਆ ਕਯਦਾ ਸੈ ਲਕ ਉ ਦੇ ਵਯਤ ੇਰਜ਼ਾ ਂਦੇ ਬਾਵ ਨੂੁੰ ਉ ਦੇ ਆਣੇ ਯਚਨਾ-ਬੁੰਡਾਯ ਲਵਚੋਂ ਗਸ  ਨਾਰ 

ਵੇਲਖਆ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਯੀ ਉ ਦੇ ਆਣੇ ਵਯਤ ੇਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਣ ਲਵਚ ਖ਼ਾ ਬੇਦ ਸਇਆ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਇਸ 

ਗੁੱਰ  ੁੱਟ ਾਣ ਵਾਰੀ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ਕਯਦੀ। ਇ ਸ਼ਫਦ ਲਵਚ ਵੇਖ ਰਜ਼ ‘ਠਾਕ ਯ’ ਤੇ ‘ਫੀਠਰ’ ਦੀ ਵਯਤੋਂ। 

ਲਜੁੱਥੇ ‘ਇਸ਼ਨਾਨ ੂਜਾ ਨੈਵੇਦ’ ਦਾ ਲਜ਼ਕਯ ਸੈ, ਉੱਥੇ ਰਜ਼ ‘ਠਾਕ ਯ’ ਵਯਲਤਆ ਸੈ, ਯ ਲਜੁੱਥੇ ਯਫ-

ਲਵਆਕਤਾ ਦੁੱੀ ਸੈ ਉੱਥੇ ‘ਫੀਠਰ’ ਲਰਲਖਆ ਸੈ। ਭੂਯਤੀ ਦਾ ਲਜ਼ਕਯ ਲਤੁੰਨ ਵਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸੈ, ਲਤੁੰਨੇ ਸੀ ਵਾਯੀ 

ਉ ਨੂੁੰ ‘ਠਾਕ ਯ’ ਸੀ ਆਲਖਆ ਸੈ ਤੇ ‘ਫੀਠਰ’ ਦਾ ਨਾਭ ਯਫ-ਲਵਆਕ ਯੀੂਯਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਲਦੁੱਤਾ ਸੈ। 

ਰਕਾਂ ਦੀਆ ਂਘੜੀਆਂ ਸਈਆਂ ਕਸਾਣੀਆ ਂਤੋਂ ਅਾਂ ਇਸ ਮਕੀਨ ਨਸੀਂ ਫਣਾਉਣਾ ਲਕ ਨਾਭਦੇਵ ਜੀ ਲਕੇ 

ਫੀਠ ਰ-ਭੂਯਤੀ ਦੇ  ਜਾਯੀ ਨ; ਨਾਭਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੀਠਰ  ਅਾਂ ਨਾਭਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਣੀ ਫਾਣੀ ਲਵਚੋਂ ਵੇਖਣਾ 

ਸੈ ਲਕ ਲਕਸ ਲਜਸਾ ਸੈ; ਉਸ ਫੀਠਰ ਸੈ ‘ਥਾਨ ਥਨੁੰਤਲਯ’।  

ਬਾਵ:- ਭੂਯਤੀ-ੂਜਾ ਦਾ ਖੁੰਡਨ; ਯਫ-ਲਵਆਕ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼।  

  


