
ਤੂੂੰ  ਭਰ ਭਰ ੁਰਫਤੁ ਸੁਆਭੀ ਓਟ ਗਹੀ ਭ ਤਰੀ ॥ ਨਾ ਤੁਭ ਡਲਹ ੁਨਾ ਹਭ ਗਗਰਤ ਰਗਿ 

ਲੀਨੀ ਹਗਰ ਭਰੀ ॥੧॥ ਅਫ ਤਫ ਜਫ ਕਫ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ ਹਭ ਤੁਅ ਰਸਾਗਿ ਸੁਿੀ ਸਿ ਹੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਰ ਬਰਸ ਭਗਹਰ ਫਗਸਓ ਭਰ ਤਨ ਕੀ ਤਗਤ ਫੁਝਾਈ ॥ ਗਹਲ ਿਰਸਨੁ 

ਭਗਹਰ ਾਇਓ ਪੁਗਨ ਕਾਸੀ ਫਸ ਆਈ ॥੨॥ ਜਸਾ ਭਗਹਰ ੁਤਸੀ ਕਾਸੀ ਹਭ ਕ ਕਗਰ ਜਾਨੀ 
॥ ਹਭ ਗਨਰਧਨ ਗਜਉ ਇਹ ੁਧਨੁ ਾਇਆ ਭਰਤ ਪੂਗਟ ਗੁਭਾਨੀ ॥੩॥ ਕਰ ਗੁਭਾਨੁ ਚੁਬਗਹ 

ਗਤਸੁ ਸੂਲਾ ਕ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥ ਅਜ ਸੁ ਚਬ ਕਉ ਗਫਲਲ ਗਫਲਾਤ ਨਰਕ ਘਰ ਚਾਹੀ 
॥੪॥ ਕਵਨੁ ਨਰਕ ੁਗਕਆ ਸੁਰਗ ੁਗਫਚਾਰਾ ਸੂੰ ਤਨ ਿਊ ਰਾਿ ॥ ਹਭ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਗਣ ਨ ਕਢਤ 
ਅਨੇ ਗੁਰ ਰਸਾਿ ॥੫॥ ਅਫ ਤਉ ਜਾਇ ਚਢ ਗਸੂੰ ਘਾਸਗਨ ਗਭਲ ਹ ਸਾਗਰੂੰ ਗਾਨੀ ॥ ਰਾਭ 

ਕਫੀਰਾ ਕ ਬ ਹ ਕਇ ਨ ਸਕ ਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥ {ੂੰ ਨਾ 969} 

ਦਅਰਥ:- ਭਰੁ ਰਫਤ—ੁਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਫਤ, ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਾ। ਓਟ—ਆਰਾ। ਗਸੀ—
ਪੜੀ ਸ। ਰਖਿ ਲੀਨੀ—(ਲਾਜ) ਰੱਿ ਲਈ ਸ।1।  

ਅਫ ਤਫ—ਸੁਣ ਤ ਤਦੋਂ। ਜਫ ਕਫ—ਜਦ ਕਦ। ਤੁਅ ਰਾਦ—ਤਰੀ ਖਭਸਰ ਨਾਲ।1। ਰਸਾਉ।  

ਭਗਸਰ—ਗਰਿ ੁਰ ਦ ਾ ਇਕ ਸ਼ਖਸਰ, ਖਜ ਫਾਰ ੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਸ ਖਕ ਇ ਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾ 

ਖਭਖਲਆ ਸਇਆ ਸ, ਜ ਭਨੱੁਿ ਇੱਥ ਭਰਦਾ ਸ ਉਸ ਿਤ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ੈਂਦਾ ਸ।2।  

ਕ ਕਖਰ—ਇੱਕ ਖਜਸੀ। ਭਰਤ ਪੂਖਟ—ਪੁੱ ਟ ਭਰਦ ਸਨ, ਸੂੰਕਾਰ ਖਵਚ ਦੁਿੀ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ।3।  

ੂਲਾ—ਚਬਾਂ, ਕੂੰਡ। ਅਜ—ਸੁਣ ਤਕ। ਚਾਸੀ—ਦੁਿੀ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ।4।  

ਦਊ—ਦਵੇਂ ਸੀ। ਰਾਦ—ਰੱਦ ਕਰ ਖਦੱਤ ਸਨ। ਕਾਖਣ—ਭੁਥਾਜੀ।5।  

ਖੂੰ ਘਾਖਨ—ਤਿਤ ਉੱਤ, ਦਭ ਦੁਆਰ ਖਵਚ, ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਖਵਚ।6।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ  (ਸੀ) ਭਰਾ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਾ ਸੈਂ। ਭੈਂ ਤਰੀ ਸੀ ਓਟ ਪੜੀ ਸ (ਖਕ ਤੀਰਥ 

ਉੱਤ ਵੱਣ ਦਾ ਤਕੀਆ ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਤੱਖਕਆ) ਤੂੂੰ  ਦਾ ਅਡਲ ਰਖਸਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ (ਤਰਾ ਲੜ ਪੜ ਕ) ਭੈਂ 
ਬੀ ਨਸੀਂ ਡਲਦਾ, ਖਕਉਂਖਕ ਤੂੂੰ  ਆ ਭਰੀ ਲਾਜ ਰੱਿ ਲਈ ਸ।1।  

ਸ ਰਬੂ! ਦਾ ਲਈ ਤੂੂੰ  ਸੀ ਤੂੂੰ  ਸੀ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂ। ਤਰੀ ਖਭਸਰ ਨਾਲ ਭੈਂ ਦਾ ਸੀ ੁਿੀ ਸਾਂ।1। 
ਰਸਾਉ।  



(ਲਕ ਆਿਦ ਸਨ ਭਗਸਰ ਰਾੀ ਸਈ ਧਰਤੀ ਸ, ਰ) ਭੈਂ ਤਰ ਉੱਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕ ਭਗਸਰ 

ਜਾ ਵੱਖਆ, (ਤੂੂੰ  ਖਭਸਰ ਕੀਤੀ ਤ) ਭਰ ਰੀਰ ਦੀ (ਖਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਸ਼ (ਭਗਸਰ ਖਵਚ ਸੀ) ਫੁਝਾ 
ਖਦੱਤੀ। ਭੈਂ, ਸ ਰਬੂ! ਤਰਾ ਦੀਦਾਰ ਖਸਲਾਂ ਭਗਸਰ ਖਵਚ ਰਖਸੂੰ ਖਦਆਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ੀ, ਤ ਪਰ ਭੈਂ ਕਾਸ਼ੀ 
ਖਵਚ ਆ ਵੱਖਆ।2।  

ਨੋਟ:- ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਸਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਕ ਕਫੀਰ ਜੀ ਦ ਵਾਰੀ ਭਗਸਰ ਜਾ ਕ ਰਸ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 
ਤਾਂ ਰੀਰ ਬੀ ਉੱਥ ਸੀ ਖਤਆਖਗਆ।  

ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  ਧਨ ਖਭਲ ਜਾ, (ਖਤਵੇਂ) ਭਨੂੂੰ  ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  ਤਰਾ ਨਾਭ ਧਨ ਖਭਲ ਖਗਆ ਸ, 
(ਉ ਦੀ ਫਰਕਖਤ ਨਾਲ) ਭੈਂ ਭਗਸਰ ਤ ਕਾਸ਼ੀ ਦਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਖਜਸਾ ਸੀ ਭਖਝਆ ਸ। ਰ (ਖਜਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਾਸ਼ੀ ਤੀਰਥ ਤ ਵੱਣ ਦਾ ਭਾਣ ਸ ਉਸ) ਸੂੰਕਾਰੀ ਸੂੰਕਾਰ ਖਵਚ ਦੁੱ ਿੀ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ।3।  

ਜ ਭਨੱੁਿ ਭਾਣ ਕਰਦਾ ਸ (ਭਾਣ ਚਾਸ ਖਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵ) ਉ ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਖਜਵੇਂ) ੂਲਾਂ 
ਚੁੱ ਬਦੀਆ ਂਸਨ। ਕਈ ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ੂਲਾਂ ੱੁਟ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। ਾਰੀ ਉਭਰ (ਉਸ ਸੂੰਕਾਰੀ) 
ਉਸਨਾਂ ਚਬਾਂ ਦ ਭਾਰ ਖਵਲਕਦ ਸਨ, ਭਾਨੋ, ਘਰ ਨਰਕ ਖਵਚ ੜ ਰਸ ਸਨ।4।  

(ਇਸ ਲਕ ਆਿਦ ਸਨ ਖਕ ਕਾਸ਼ੀ ਖਵਚ ਰਖਸਣ ਵਾਲਾ ੁਰਗ ਭਾਣਦਾ ਸ, ਰ) ਨਰਕ ਕੀਸ, ਤ, 
ਖਵਚਾਰਾ ੁਰਗ ਕੀਸ? ੂੰਤਾਂ ਨੇ ਦਵੇਂ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਖਦੱਤ ਸਨ; ਖਕਉਂਖਕ ੂੰਤ ਆਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਕਰਾ 
ਨਾਲ (ਨਾਸ ੁਰਗ ਤ ਨਾਸ ਨਰਕ) ਖਕ ਦ ਬੀ ਭੁਥਾਜ ਨਸੀਂ ਸਨ।5।  

(ਆਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਕਰਾ ਨਾਲ) ਭੈਂ ਸੁਣ ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਖਟਕਾਣ ਤ ਅੱੜ ਖਗਆ ਸਾਂ, ਖਜੱਥ ਭਨੂੂੰ  
ਰਭਾਤਭਾ ਖਭਲ ਖਆ ਸ। ਭੈਂ ਕਫੀਰ ਅਤ ਭਰਾ ਰਾਭ ਇੱਕ-ਰੂ ਸ ਗ ਸਾਂ, ਕਈ ਾਡ ਖਵਚ 

ਰਕ ਨਸੀ ਦੱ ਕਦਾ।6।3।  
 


