
ਮੁੁੰ ਦ੍ਰਾ ਮਨਿ ਦ੍ਇਆ ਕਨਿ ਝਲੀ ਪਤ੍ਰ ਕਾ ਕਿਹੁ ਬੀਚਾਿੁ ਿ ॥ ਨ ੁੰ ਥਾ ਇਹੁ ਤ੍ਿੁ ਸੀਅਉ ਅਪਿਾ 
ਿਾਮੁ ਕਿਉ ਆਧਾਿੁ ਿ ॥੧॥ ਐਸਾ ਜਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜਗੀ ॥ ਜਪ ਤ੍ਪ ਸੁੰ ਜਮੁ ਗੁਿਮੁਨ  ਭਗੀ 
॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਬੁਨਧ ਨਬਭੂਨਤ੍ ਚਢਾਵਉ ਅਪੁਿੀ ਨਸੁੰ ਗੀ ਸੁਿਨਤ੍ ਨਮਲਾਈ ॥ ਕਨਿ ਬਿਾਗੁ 
ਨਿਿਉ ਤ੍ਨਿ ਿਗਿੀ ਮਿ ਕੀ ਨਕੁੰ ਗੁਿੀ ਬਜਾਈ ॥੨ ॥ ਪੁੰ ਚ ਤ੍ਤੁ੍ ਲ  ਨਹਿਦ੍ ਿਾ ਹੁ ਿਹ 
ਨਿਿਾਲਮ ਤ੍ਾੜੀ ॥ ਕਹਤੁ੍ ਕਬੀਿੁ ਸੁਿਹੁ ਿ ਸੁੰ ਤ੍ਹੁ ਧਿਮੁ ਦ੍ਇਆ ਕਨਿ ਬਾੜੀ ॥੩ ॥੭॥ 

{ਪੁੰ ਿਾ 970} 

ਦਅਰਥ:- ਭਨਨ—ਚ ੁੱ , ਭਨ ਦੀ ਚ ੁੱ , ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਝਲੀ—ਨਜਸ ਨਿਚ ਜਗੀ ਆਟਾ ਭੰਗ ਕੇ 
ਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਾ—ਸ ਹਣਾ ਖੁੱ ਰ {ਾਤਰ—ਖੁੱਰ}। ਰੇ—ਹੇ ਜਗੀ ! ਨਖੰਥਾ—ਗਦੜੀ। ਇਹ  ਤਨ  
ਸੀਅਉ—ਇਸ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਸੀਊਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਕਾਰਾਂ ਿਲੋਂ ਫਚਾਈ ਰੁੱਖਦਾ ਹਾਂ।1।  

ਗ ਰਭ ਨਖ—ਗ ਰ  ਦੇ ਸਨਭ ਖ। ਬਗੀ—ਨਗਰਹਸਤੀ।1। ਰਹਾਉ।  

ਨਫਬ ਨਤ—ਸ ਆਹ। ਨਸੰਗੀ—ਛਟਾ ਨਜਹਾ ਨਸੰਙ ਜ ਜਗੀ ਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕੰਗ ਰੀ—ਛਟੀ ਨਕੰਗ।2।  

ੰਚ ਤਤ —ੰਜਾਂ ਦਾ ਤੁੱ ਤ , ੰਜਾਂ ਦਾ ਭ ਲ , ੰਜਾਂ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਭ ਲ ਕਾਰਨ -ਰਬ । ਨਨਰਾਲਭ—
{inrwlMb} ਨਫਨਾ ਨਕਸੇ (ਫਾਹਰਲੇ) ਆਸਰੇ ਦੇ , ਇੁੱਕ-ਟਕ। ਤਾੜੀ —ਸਭਾਧੀ। ਫਾੜੀ —
ਫਗ਼ੀਚੀ।3।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਜਗੀ! ਨਗਰਹਸਤ ਨਿਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹਏ ਹੀ ਸਨਤਗ ਰ  ਦੇ ਸਨਭ ਖ ਰਹ , ਗ ਰ  ਦੇ ਦੁੱ ਸੇ ਰਾਹ 
ਉੱਤੇ ਤ ਰਨਾ ਹੀ ਜ ਹੈ , ਇਹੀ ਤ ਹੈ , ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਜਭ ਹੈ। ਫੁੱ ਸ ! ਇਹੀ ਜਗ-ਅੁੱ ਨਬਆਸ ਕਰ।1। 
ਰਹਾਉ।  

ਹੇ ਜਗੀ! (ਭਨ ਨ ੰ  ਨਿਕਾਰਾਂ ਿਲੋਂ ) ਸ਼ਾਂਤੀ (ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ) ਭ ੰ ਦਰਾ ਫਣਾ, ਅਤੇ (ਰਬ  ਦੇ ਗ ਣਾਂ 
ਦੀ) ਨਿਚਾਰ ਨ ੰ  ਖੁੱ ਰ ਫਣਾ। (ਭੈਂ ਬੀ ਤੇਰੇ ਿਾਂਗ ਇਕ ਜਗੀ ਹਾਂ , ਰ) ਭੈਂ ਆਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  
ਨਿਕਾਰਾਂ ਿਲੋਂ ਫਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ , ਇਹ ਭੈਂ ਗਦੜੀ ਸੀਤੀ ਹਈ ਹੈ , ਜਗੀ! ਭੈਂ ਰਬ  ਦੇ ਨਾਭ ਨ ੰ  (ਆਣੀ 
ਨਜੰਦ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਫਣਾਇਆ ਹਇਆ ਹੈ (ਇਹ ਭੇਰਾ ਸ ਆਹ ਦਾ ਫਟ ਆ ਹੈ)।1।  

(ਹੇ ਜਗੀ!) ਆਣੀ ਅਕਲ ਨ ੰ  ਭੈਂ (ਉੱਚੇ ਨਟਕਾਣੇ ਰਬ -ਚਰਨਾਂ ਨਿਚ) ਚੜਹਾਈ ਰੁੱਖਦਾ ਹਾਂ , ਇਹ ਭੈਂ 
(ਨੰਡੇ ਉੱਤੇ) ਸ ਆਹ ਭਲੀ ਹਈ ਹੈ; ਭੈਂ ਆਣੇ ਭਨ ਦੀ ਸ ਰਤ ਨ ੰ  (ਰਬ -ਚਰਨਾਂ ਨਿਚ) ਜਨੜਆ ਹੈ, 

ਇਹ ਭੇਰੀ ਨਸੰਙੀ ਹੈ। ਭਾਇਆ ਿਲੋਂ ਿੈਰਾਗ ਕਰ ਕੇ ਭੈਂ ਬੀ (ਸਾਧ  ਫਣ ਕੇ ) ਨਪਰਦਾ ਹਾਂ , ਰ ਭੈਂ 



ਆਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ-ਰ  ਨਗਰ ਨਿਚ ਨਪਰਦਾ ਹਾਂ (ਬਾਿ, ਖਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ); ਭੈਂ ਆਣੇ ਭਨ ਦੀ ਹੀ 
ਨਕੰਗ ਿਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਬਾਿ, ਭਨ ਨਿਚ ਰਬ  ਦੀ ਲਗਨ ਲਾਈ ਰੁੱਖਦਾ ਹਾਂ)।2।  

(ਹੇ ਜਗੀ!) ਰਬ  ਨ ੰ  ਆਣੇ ਨਹਰਦੇ ਨਿਚ ਰ ਰੁੱ ਖ , ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾਧੀ ਇੁੱ ਕ-ਟਕ ਫਣੀ ਰਨਹੰਦੀ 
ਹੈ। ਕਫੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ—ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ। ਸ ਣ , (ਰਬ -ਚਰਨਾਂ ਨਿਚ ਜ ੜ ਕੇ ) ਧਰਭ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ 
(ਆਣ)ੇ ਭਨ ਨਿਚ ਸਹਣੀ ਫਗ਼ੀਚੀ ਫਣਾਓ।3।7।  
 


