
ਦਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਭਹਤਉ ਫਸਹਹ ੰਚ ਹਿਰਸਾਨਾ ॥ ਨੈਨੂ ਨਿਟ ੂਸਰਵਨੂ ਰਸਹਤ ਇੰਦਰੀ 
ਿਹਹਆ ਨ ਭਾਨਾ ॥੧॥ ਫਾਫਾ ਅਫ ਨ ਫਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥ ਘਰੀ ਘਰੀ ਿਾ ਲਖਾ ਭਾਗ ਿਾਇਥ ੁ

ਚਤੂ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਰਭ ਰਾਇ ਜਫ ਲਖਾ ਭਾਗ ਫਾਿੀ ਹਨਿਸੀ ਬਾਰੀ ॥ ੰਚ 

ਹਿਰਸਾਨਵਾ ਬਾਹਗ ਗਏ ਲ ਫਾਹਧਓ ਜੀਉ ਦਰਫਾਰੀ ॥੨॥ ਿਹ ਿਫੀਰ ੁਸੁਨਹ ੁਰ ਸੰਤਹੁ ਖਤ ਹੀ 
ਿਰਹੁ ਹਨਫਰਾ ॥ ਅਫ ਿੀ ਫਾਰ ਫਖਹਸ ਫੰਦ ਿਉ ਫਹੁਹਰ ਨ ਬਉਜਹਲ ਪਰਾ ॥੩॥੭॥ {ੰਨਾ 
1104} 

ਦਅਰਥ:- ਦਸੀ—ਰੀਰ। ਗਾਵਾ—ਗਾਂਵ, ਨਗਰ। ਜੀਉ—ਜੀਵ, ਆਤਭਾ। ਧਰ ਭਸਤਉ—ਧਰਤੀ 
ਦਾ ਚਧਰੀ। ਕਿਰਾਨ—ਭੁਜ਼ਾਰ। ਫਕਸ—ਵੱਦ ਸਨ। ਨੈਨੂੂੰ —ਅੱਖਾਂ। ਨਿਟ—ੂਨੱਿ। ਰਵਨੂ—ਿੂੰਨ। 
ਰ ਕਤ—ਰਾਂ ਦਾ ਤੀ, ਜੀਬ।1।  

ਨ ਫਉ—ਨ ਫਉਂ, ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਵੱਾਂਗਾ। ਿਾਇਥ—ੁਿਾਇਥ (ਉਧਰ ਆਭ ਤਰ ਤ ਿਾਇਫ ਸੀ 
ੜ੍ਹ-ਕਿਖ ਤ ਟਵਾਰੀ ਸੁੂੰ ਦ ਨ), ਟਵਾਰੀ। ਚਤ—ੂਕਚੱਤਰ ਗੁਤ।1। ਰਸਾਉ।  

ਫਾਿੀ—ਉਸ ਰਿਭ ਜ ਕਜ਼ੂੰ ਭ ਕਨਿਿ। ਵਾ—ਉਸ। ਦਰਫਾਰੀ—ਦਰਫਾਰੀਆਂ ਨੇ।2।  

ਖਤ ਸੀ—ਖਤ ਕਵਚ ਸੀ, ਇ ਰੀਰ ਕਵਚ ਸੀ, ਇ ਜਨਭ ਕਵਚ। ਬਉਜਕਿ—ਬਉਜਿ ਕਵਚ, 

ੂੰਾਰ-ਭੁੂੰ ਦਰ ਕਵਚ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਫਾਫਾ! ਸੁਣ ਭੈਂ ਇ ਕੂੰ ਡ ਕਵਚ ਨਸੀਂ ਵੱਣਾ, ਕਜੱਥ ਕਰਸਾਂ ਉਸ ਟਵਾਰੀ ਕਜ ਦਾ ਨਾਭ 

ਕਚਤਰਗੁਤ ਸ, ਸਰਿ ਘੜ੍ੀ ਦਾ ਿਖਾ ਭੂੰਗਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਇਸ ਭਨੱੁਖਾ ਰੀਰ (ਭਾਨ  ਇਿ) ਨਗਰ ਸ, ਜੀਵ ਇ (ਨਗਰ ਦੀ) ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਧਰੀ ਸ, ਇ 

ਕਵਚ ੂੰਜ ਕਿਾਨ ਵੱਦ ਸਨ—ਅੱਖਾਂ, ਨੱਿ, ਿੂੰਨ, ਜੀਬ ਤ (ਿਾਭ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਿੀ) ਇੂੰਦਰੀ। ਇਸ ੂੰਜ 
ਸੀ ਜੀਵ-ਚਧਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾ ਨਸੀਂ ਭੂੰਨਦ (ਅਭੜ੍ ਸਨ)।1।  

(ਜ ਜੀਵ ਇਸਨਾਂ ੂੰਜਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਿ ਰਕਸੂੰਦਾ ਸ) ਜਦੋਂ ਧਰਭਰਾਜ (ਇ ਜੀਵਨ ਕਵਚ ਿੀਤ ਿੂੰਭਾਂ 
ਦਾ) ਕਸਾਫ ਭੂੰਗਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਕਜ਼ੂੰ ਭ) ਫਸੁਤ ਿੁਝ ਦਣਾ ਕਨਿਿਦਾ ਸ। (ਰੀਰ ਢਕਸ ਜਾਣ ਤ) 
ਉਸ ੂੰਜ ਭੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂਦ ਸਨ ਰ ਜੀਵ ਨੂੂੰ  (ਿਖਾ ਭੂੰਗਣ ਵਾਿ) ਦਰਫਾਰੀ ਫੂੰਨਹ  ਿੈਂਦ ਸਨ।2।  



ਿਫੀਰ ਆਖਦਾ ਸ—ਸ ੂੰਤ ਜਨ ! ੁਣ, ਇ ਸੀ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਕਵਚ (ਇਸਨਾਂ ਇੂੰ ਕਦਰਆ ਂਦਾ) 
ਕਸਾਫ ਭੁਿਾਉ (ਤ ਰਬੂ ਅੱਗ ਕਨਿੱਤ ਅਰਦਾ ਿਰ—ਸ ਰਬੂ! ਇ ਸੀ ਵਾਰੀ (ਬਾਵ, ਇ ਸੀ ਜਨਭ 

ਕਵਚ) ਭਨੂੂੰ  ਆਣ ਵਿ ਨੂੂੰ  ਫਖ਼ਸ਼ ਿ , ਇ ੂੰਾਰ-ਭੁੂੰ ਦਰ ਕਵਚ ਭਰਾ ਭੁੜ੍ ਪਰ ਨਾਸ ਸਵ।3।7।  

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਬਾਵ:- ਅੱਖਾਂ, ਿੂੰਨ, ਨੱਿ ਆਕਦਿ ਇੂੰਦਰ ਭਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੁੜ੍ ਭੁੜ੍ ਕਵਿਾਰਾਂ ਵਿ ਰਰਦ ਸਨ। 
ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਭੂੰਦੀ ਰਰਨਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਿਈ ਇੱਿ ਸੀ ਤਰੀਿਾ ਸ—ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਦਰ ਤ ਕਨਿੱਤ 

ਅਰਦਾ ਿਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।  
 


