
ਆਸਾ ॥ ਜਉ ਭ ਰੂ ਕੀਏ ਫਹੁਤਰ ਅਫ ਪੁਨਨ ਰੂੁ ਨ ਹਈ ॥ ਤਾਗਾ ਤੰਤੁ ਸਾਜੁ ਸਬੁ ਥਾਕਾ ਰਾਭ 
ਨਾਭ ਫਨਸ ਹਈ ॥੧॥ ਅਫ ਭਨਹ ਨਾਚਨ ਨ ਆਵ ॥ ਭਰਾ ਭਨੁ ਭੰਦਰੀਆ ਨ ਫਜਾਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਭਾਇਆ ਲ ਜਾਰੀ ਨਤਿਸਨਾ ਗਾਗਨਰ ਪੂਟੀ ॥ ਕਾਭ ਚਲਨਾ ਬਇਆ ਹ ੁਰਾਨਾ 
ਗਇਆ ਬਰਭੁ ਸਬੁ ਛੂਟੀ ॥ ੨॥ ਸਰਫ ਬੂਤ ਏਕ ਕਨਰ ਜਾਨਨਆ ਚੂਕ ਫਾਦ ਨਫਫਾਦਾ ॥ ਕਨਹ 
ਕਫੀਰ ਭ ੂਰਾ ਾਇਆ ਬਏ ਰਾਭ ਰਸਾਦਾ ॥੩॥੬॥੨੮॥ {ੰਨਾ 483} 

ਦਅਰਥ:- ਫਸੁਤਰ ਰੂ—ਕਈ ਜੂਨ ਾਂ। ਤ ਗ —(ਭਸ ਦ ) ਧ ਗ । ਤੰਤੁ—(ਭਸ ਦੀ) ਤ ਰ।  ਜ—ੁ(ਭਸ ਦ  

 ਰ ) ਅਡੰਫਰ। ਫਸ—ਵੱ ਸਵਚ।1।  

ਭਸਸ—ਭਨੰੂ। ਨ ਚਨ—ਭ ਇਆ ਦ ਸੱਥ ਾਂ ਉੱਤ ਨੱਚਣ । ਭੰਦਰੀਆ—ਢਲਕੀ।1। ਰਸ ਉ।  

ਪੂਟੀ—ਟੁੱਟ ਗਈ ਸ।2।  

ਰਫ ਬੂਤ— ਰ ਜੀਵ ਾਂ ਸਵਚ। ਫ ਦ ਸਫਫ ਦ —ਝਗੜ, ਵਰ-ਸਵਰਧ। ਰ ਦ —ਸਕਰ , ਦਇਆ।3।  

ਅਰਥ:- (ਰਭ ਤਭ  ਦੀ ਸਕਰ  ਨ ਲ) ਸੁਣ ਭੈਂ (ਭ ਇਆ ਦ ਸੱਥ ਾਂ ਤ) ਨੱਚਣੋਂ  ਸਟ ਸਗਆ ਸ ਾਂ, ਸੁਣ ਭਰ  ਭਨ 

ਇਸ (ਭ ਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ) ਢਲਕੀ ਨਸੀਂ ਵਜ ਉਂਦ ।1। ਰਸ ਉ।  

(ਭ ਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪ ਕ) ਭੈਂ ਸਜਸੜ ਕਈ ਜਨਭ ਾਂ ਸਵਚ ਸਪਰਦ  ਸਰਸ , ਸੁਣ ਉਸ ਜਨਭ-ਭਰਨ ਦ  ਗੜ 

ਭੁੱਕ ਸਗਆ ਸ, ਭਰ ਭਨ ਦ  ਭਸ ਦ  ਧ ਗ , ਭਸ ਦੀ ਤ ਰ ਅਤ ਭਸ ਦ  ਰ ਅਡੰਫਰ ਬ ਭੁੱਕ ਗਏ ਸਨ; ਸੁਣ 

ਭਰ  ਭਨ ਰਭ ਤਭ  ਦ ਨ ਭ ਦ ਵੱ ਸਵਚ ਸ ਸਗਆ ਸ।1।  

(ਰਬੂ ਦੀ ਸਕਰ  ਨ ਲ) ਭੈਂ ਕ ਭ ਕ੍ਰਧ ਤ ਭ ਇਆ ਦ ਰਬ ਵ ਨੰੂ  ੜ ਸਦੱਤ  ਸ, (ਭਰ ਅੰਦਰੋਂ) ਸਤਰਸ਼ਨ  ਦੀ 

ਭਟਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸ, ਭਰ  ਕ ਭ ਦ  ਕਝ  ਚਲ  ਸੁਣ ੁਰ ਣ  ਸ ਸਗਆ ਸ, ਬਟਕਣ  ਭੁੱਕ ਗਈ ਸ। (ਭੁੱਕਦੀ 

ਗੱਲ),  ਰੀ (ਭ ਇਆ ਦੀ ਖਡ ਸੀ) ਖ਼ਤਭ ਸ ਗਈ ਸ।2।  

ਕਫੀਰ ਆਖਦ  ਸ—ਭਰ ਉੱਤ ਰਭ ਤਭ  ਦੀ ਸਕਰ  ਸ ਗਈ ਸ, ਭਨੰੂ ੂਰ  ਰਬੂ ਸਭਲ ਸਆ ਸ, ਭੈਂ  ਰ 

ਜੀਵ ਾਂ ਸਵਚ ਸੁਣ ਇੱਕ ਰਭ ਤਭ  ਨੰੂ ਵੱਦ  ਭਝ ਸਲਆ ਸ, ਇ ਵ ਤ ਭਰ  ਰ ਵਰ-ਸਵਰਧ ਭੁੱਕ ਗਏ 

ਸਨ।3।6। 28।  

ਨਟ:- ਇ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਕਫੀਰ ਜੀ ਦ ਇ ਰ ਗ ਸਵਚ ਸਦੱਤ ਸ਼ਫਦ ਨੰ: 18 ਨ ਲ ਰਲ  ਕ ੜਹ । ਸ਼ਫਦ ਨੰ: 18 ਨੰੂ 

ਭਝਣ ਸਵਚ ਫੜੀ ਸ ਇਤ  ਦਵਗ ।  

  


