
ਆਸਾ ॥ ਫਟੂਆ ਏਕੁ ਫਹਤਰਿ ਆਧਾਿੀ ਏਕ ਰਿਸਰਹ ਦੁਆਿਾ ॥ ਨਵ ਖੰਡ ਕੀ ਰਿਥਭੀ ਭਾਗ ਸ 
ਿਗੀ ਿਰਗ ਸਾਿਾ ॥੧॥ ਐਸਾ ਿਗੀ ਨਉ ਰਨਰਧ ਾਵ ॥ ਤਲ ਕਾ ਫਿਹਭੁ ਲ ਗਗਰਨ ਚਿਾਵ ॥੧॥ 

ਿਹਾਉ ॥ ਰਖੰਥਾ ਰਗਆਨ ਰਧਆਨ ਕਰਿ ਸੂਈ ਸਫਦੁ ਤਾਗਾ ਭਰਥ ਘਾਲ ॥ ੰਚ ਤਤੁ ਕੀ ਕਰਿ 
ਰਭਿਗਾਣੀ ਗੁਿ ਕ ਭਾਿਰਗ ਚਾਲ ॥੨॥ ਦਇਆ ਪਾਹੁਿੀ ਕਾਇਆ ਕਰਿ ਧੂਈ ਰਦਿਸਰਟ ਕੀ ਅਗਰਨ 
ਿਲਾਵ ॥ ਰਤਸ ਕਾ ਬਾਉ ਲਏ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਚਹੁ ਿੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵ ॥੩॥ ਸਬ ਿਗਤਣ ਿਾਭ ਨਾਭੁ 
ਹ ਰਿਸ ਕਾ ਰੰਡੁ ਿਾਨਾ ॥ ਕਹੁ ਕਫੀਿ ਿ ਰਕਿਾ ਧਾਿ ਦਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨਾ  ॥੪॥੭॥ {ੰਨਾ 
477} 

ਦਅਰਥ:- ਫਟੂਆ—{Skt. vquLl Pkt. bûl Plural ਫਟੂਆ} ਉਹ ਥਲਾ ਜਜਸ ਜਿਚ ਜਗੀ ਜਫਬੂਤ ਾ 

ਕ ਰੱਖਦਾ ਹ। ਏਕੁ—ਇੱਕ ਰਬੂ-ਨਾਭੁ। ਫਹਤਜਰ—ਫਹੱਤਰ ਿੱਡੀਆ ਂਨਾੜੀਆ ਂਿਾਲਾ ਸਰੀਰ। ਆਧਾਰੀ—

ਝਲੀ। ਜਜਸਜਹ—ਜਜਸ ਸਰੀਰ-ਰੂ ਝਲੀ ਨੂੂੰ। ਏਕ ਦੁਆਰਾ—(ਰਬੂ ਨਾਲ ਜਭਲਣ ਲਈ) ਇੱਕ (ਦਸਭ-ਦੁਆਰ 

ਰੂ) ਫੂਹਾ ਹ। ਨਿ ਖੂੰਡ ਕੀ—ਨ  ਖੂੰਡਾਂ ਿਾਲੀ, ਨ  ਗਲਕਾਂ ਿਾਲੀ (ਦਹੀ)। ਜਰਥਭੀ—ਸਰੀਰ-ਰੂ ਧਰਤੀ। 

ਜਜਗ—ਜਗਤ ਜਿਚ। ਸਾਰਾ—ਸਰਸ਼ਟ।1।  

ਨਉ ਜਨਜਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਫਰਹਭੁ—ਰਭਾਤਭਾ। ਤਲ ਕਾ ਫਰਹਭੁ—ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਉਹ ਅੂੰਸ ਜ ਹਠਾਂ ਹੀ ਜਟਕੀ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹ, ਭਾਇਆ ਜਿਚ ਪਜਸਆ ਆਤਭਾ। {ਨਟ—‘ਫਰਹਭ’ ਸੂੰਸਜਿਤ ਦਾ ਲਜ਼ ਹ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਰਾਣ’ 

ਨਹੀਂ ਹ; ਜਗ-ਭਤ ਦ ਸਾਰ ਲਜ਼ ਿਖ ਕ ਹਰਕ ਲਜ਼ ਦ ਅਰਥ ਫਦ-ਫਦੀ ਜਗ-ਭਤ ਨਾਲ ਭਲ ਖਾਣ ਿਾਲ  

ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ। ਕਫੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹਠ-ਜਗ ਦ ਥਾਂ ਇੱਥ ਨਾਭ ਜਸਭਰਨ ਦੀ ਿਜਡਆਈ ਦੱਸ ਰਹ ਹਨ। 

ਚਥ ਫੂੰਦ ਜਿਚ ਸਾ ਦੱਸਦ ਹਨ ਜਕ ਨਾਭ ਦਾ ਜਸਭਰਨ ਸਬ ਤੋਂ ਸਰਸ਼ਟ ‘ਜਗ’ ਹ। ਜਹਲ  ਫੂੰਦ ਜਿਚ ਬੀ ਇਹੀ 

ਦੱਸਦ ਹਨ ਜਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਂ ਜਿਚ ਉਹ ਜਗੀ ਸਰਸ਼ਟ ਹ, ਜਜਸ ਨ  ‘ਨਾਭ’ ਨੂੂੰ ਫਟੂਆ ਫਣਾਇਆ ਹ}। 

ਗਗਜਨ—ਅਕਾਸ਼ ਜਿਚ, ਉਤਾਂਹ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਉੱਚਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਜਖੂੰਥਾ—ਗਦੜੀ। ਭਜਥ—ਿੱਟ ਕ। ਘਾਲ—ਾਂਦਾ ਹ। ੂੰਚ ਤਤੁ—ਸਰੀਰ ਜ ੂੰਜ ਤੱਤਾ ਂ ਦਾ ਫਜਣਆ ਹ। 

ਜਭਰਗਾਣੀ—ਜਭਰਗਛਾਲਾ, ਆਸਣ। ੂੰਜ...ਜਭਰਗਾਣੀ—ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ਆਸਣ ਫਣਾ ਕ, ਸਰੀਰ ਦ ਭਹ ਨੂੂੰ ਰਾ ਂ

ਹਠ ਰੱਖ ਕ, ਦਹ-ਅੱਜਧਆਸ ਨੂੂੰ ਭੁਕਾ ਕ। ਭਾਰਜਗ—ਰਸਤ ਉੱਤ। ਚਾਲ—ਤੁਰਦਾ ਹ।2।  

ਪਾਹੁਰੀ—ਧੂਏਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹੜੀ। ਧੂਈ—ਧੂਆਂ, ਧੂਣੀ। ਜਦਰਸਜਟ—(ਹਰ ਥਾਂ ਰਬੂ 

ਨੂੂੰਿਖਣ ਿਾਲੀ) ਨਜ਼ਰ। ਜਤਸ ਕਾ—ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ। ਬਾਉ—ਜਆਰ। ਚਹੁ ਜੁਗ—ਸਦਾ ਹੀ, ਅਟੱਲ। ਤਾੜੀ 

ਲਾਿ—ਸੁਰਤ ਜੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।3।  

ਜਗਤਣ—ਜਗ ਕਭਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਭ। ਜੂੰਡੁ—ਸਰੀਰ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਹ। ਸਚਾ—ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹਣ 

ਿਾਲਾ। ਨੀਸਾਨਾ—ਜਨਸ਼ਾਨ, ਭੱਥ ਉੱਤ ਨੂਰ।4।  

ਅਰਥ:- ਜ ਭਨੱੁਖ ਭਾਇਆ-ਗਰਸ ਆਤਭਾ ਨੂੂੰ ਚੁਕੱ ਕ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲ  ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਹ ਅਸਲ 

ਜਗੀ, ਜਜਸ ਨੂੂੰ (ਭਾਨ) ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਜਭਲ ਜਾਂਦ ਹਨ।1। ਰਹਾਉ।  

ਉਹ ਜਗੀ ਇਕ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਆਣਾ ਫਟੂਆ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ, ਫਹੱਤਰ ਿੱਡੀਆ ਂਨਾੜੀਆਂ ਿਾਲ  ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ਝਲੀ 

ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ, ਜਜਸ ਸਰੀਰ ਜਿਚ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਜਭਲਣ ਲਈ (ਜਦਭਾਗ਼ ਰੂ) ਇੱਕ ਹੀ ਫੂਹਾ ਹ। ਉਹ ਜਗੀ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਕ ਕ (ਰਬੂ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਭ ਦੀ) ਜਬੱਜਖਆ ਭੂੰਗਦਾ ਹ (ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਂਜਿਚ ਤਾਂ) ਉਹ 

ਜਗੀ ਜਗਤ ਜਿਚ ਸਬ ਤੋਂ ਸਰਸ਼ਟ ਹ।1।  



ਅਸਲ ਜਗੀ ਜਗਆਨ ਦੀ ਗਦੜੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ, ਰਬੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਿਚ ਜੁੜੀ ਹਈ ਸੁਰਜਤ ਦੀ ਸੂਈ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ 

ਹ, ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ-ਰੂ ਧਾਗਾ ਿੱਟ ਕ (ਬਾਿ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਕਭਾਈ ਕਰ ਕ) ਉਸ ਸੂਈ ਜਿਚ ਾਂਦਾ ਹ; 

ਸਰੀਰ ਦ ਭਹ ਨੂੂੰ ਰਾਂ ਹਠ ਦ ਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦ ਦੱਸ ਹਏ ਰਾਹ ਉੱਤ ਤੁਰਦਾ ਹ।2।  

ਅਸਲ ਜਗੀ ਆਣ  ਸਰੀਰ ਦੀ ਧੂਣੀ ਫਣਾ ਕ ਉਸ ਜਿਚ (ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਿਖਣ ਿਾਲੀ) ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ 

ਫਾਲਦਾ ਹ (ਤ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਰੂ ਧੂਏਂ ਜਿਚ ਬਲ  ਗੁਣ ਇਕੱਠ  ਕਰਨ ਲਈ) ਦਇਆ ਨੂੂੰ ਹੜੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ, 

ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਆਰ ਆਣ  ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਿਸਾਉਂਦਾ ਹ ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਦਾ ਲਈ ਆਣੀ ਸੁਰਤ ਰਬੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਿਚ ਜੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।3।  

ਹ ਕਫੀਰ! ਆਖ—ਜਜਸ ਰਬੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤ ਜਜੂੰਦ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਭਰਨਾ ਸਬ ਤੋਂ 

ਚੂੰਗਾ ਜਗ ਦਾ ਆਹਰ ਹ। ਜ ਰਬੂ ਆ ਜਭਹਰ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲਾ ਨੂਰ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ 

ਹ।4।7।  

 


