
ਹ ਯਾਰਾਂ ਹ ਯਾਰਾਂ ਖੁਸਿਖਬਰੀ ॥ ਬਸ ਬਸ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਸ ਬਸ ਜਾਂਉ ॥ ਨੀਕੀ 
ਤਰੀ ਸਬਗਾਰੀ ਆ ਤਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮ ਰਵੀ 
॥ ਦਵਾਸਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸਿ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥ ਖੂਬੁ ਤਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਠੇ ਤਰ ਬੋ ॥ ਦਵਾਸਰਕਾ 
ਨਗਰੀ ਕਾਹ ਕ ਮਗੋ ॥੨॥ ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਮ ਏਕ ਖਾਨਾਂ ॥ ਹਮ ਸਚਨੀ ਪਾਸਤਿਾਹ 

ਿਾਂਵ ਬਰਨਾਂ ॥੩॥ ਅਿਪਸਤ ਗਜਪਸਤ ਨਰਹ ਨਸਰੰਦ ॥ ਨਾਮ ਕ ਿਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ 

॥੪॥੨॥੩॥ {ਪੰਨਾ 727} 

ਦਅਯਥ:- ਸਰ ਮਾਯਾਂ—ਸ ਮਭਿੱ ਤਯ! ਸ ਿੱਜਣ! ਔੁਮ—ਔੁਸ਼ੀ ਦਣ ਵਾਰੀ, ਠੰਢ ਾਣ ਵਾਰੀ। 
ਔਫਯੀ—ਤਯੀ ਖ਼ਫਯ, ਤਯੀ ਇ {ਮਜਵੇਂ, “ਇ ੁਣੰਦੜੀ ਭਯਾ ਤਨੁ ਭਨੁ ਭਉਰਾ”}। ਫਮਰ 

ਫਮਰ—ਦਓ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਨੀਓੀ—ਸਣੀ, ਚੰਕੀ, ਮਆਯੀ। ਮਫਕਾਯੀ—ਮਵਕਾਯ, ਮਓ 
ਸਯ ਵਾਤ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਓੰਭ (ਨ ਟ:- ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਯ ਧੰਧ ਅੀਂ ਇ ਯੀਯ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਤ 
ੁਿੱ ਤਯ ਇਤਰੀ ਆਮਦਓ ੰਫੰਧੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਓਯਦ ਸਾਂ; ਯ ਭਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸ 

ਯੀਯ ਾਥ ਮਨਫਾਸੰੁਦਾ ਸ ਤ ਨਾ ਸੀ ੰਫੰਧੀ। , ਾਯੀ ਉਭਯ ਮਵਕਾਯ ਸੀ ਓਯਦ ਯਮਸੰਦ ਸਾਂ)। 
ਤਯੀ ਮਫਕਾਯੀ—ਇਸ ਯਜ਼ੀ ਆਮਦਓ ਓਭਾਉਣ ਦਾ ਓੰਭ ਮਜ ਮਵਚ ਤੂੰ  ਅਾਨੰੂ ਰਾਇਆ ਸਇਆ 

ਸ। ਆਰ—ਆਸਰਾ, ਉੱਚਾ, ਵਿੱਡਾ, ਬ ਤੋਂ ਮਆਯਾ।1। ਯਸਾਉ।  

ਓੁਜਾ—(ਅਜ਼) ਓੁਜਾ, ਮਓਿੱ ਥੋਂ। ਆਭਦ—ਆਭਦੀ, ਤੂੰ  ਆਇਆ। ਓੁਜਾ—ਮਓਿੱ ਥ। ਯਪਤੀ—ਤੂੰ  ਮਕਆ 

ੈਂ। ਭ ਯਵੀ—ਤੂੰ  ਜਾ ਮਯਸਾ ਸੈਂ। ਓੁਜਾ.......ਭ ਯਵੀ—ਤੂੰ  ਮਓਿੱ ਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ  ਮਓਥ ਮਕਆ? ਤੂੰ  ਮਓਿੱ ਥ 
ਜਾ ਮਯਸਾ ਸੈਂ? (ਬਾਵ, ਨਾ ਤੂੰ  ਮਓਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੂੰ  ਮਓਤ ਓਦ ਮਕਆ, ਅਤ ਨਾ ਤੂੰ  ਮਓਤ ਜਾ 
ਮਯਸਾ ਸੈਂ; ਤੂੰ  ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸੈਂ)। ਯਾਮ—{Skt. rws:- A kind of dance practised by 

Krishna and the cowherds but particularly the gopis or cowherdesses of 

Vrindavana, 2. Speech} ਯਾਾਂ ਮਜਿੱ ਥ ਮਓਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਚ ਓਯਦ ਤ ਕੀਤ ੁਣਾਉਂਦ ਨ। 
(ਯਾਮ ਭੰਡਰੁ ਓੀਨ  ਆਔਾਯਾ। ਕਰ ਾਮਜ ਯਮਔ ਾਾਯਾ।1।2। 45। ੂਸੀ ਭਸਰਾ 5) 

ਫੁਕਈ—ਤੂੰ  (ਸੀ) ਆਔਦਾ ਸੈਂ।1।  

ਔੂਫ—ਸਣੀ। ਦਵਾਮਯਓਾ ਨਕਯੀ......ਭਕਰ—ਓਾਸ ਓ ਦਵਾਮਯਓਾ ਨਕਯੀ, ਓਾਸ ਓ ਭਕਰ; ਓਾਸਦ 
ਰਈ ਦੁਆਯਓਾ ਨਕਯੀ ਮਵਚ ਤ ਓਾਸਦ ਰਈ ਭੁਕਰ (-ਧਯਭ) ਦ ਨਕਯ ਮਵਚ? ਨਾਸ ਤੂੰ  ਮਯ 

ਦੁਆਯਓਾ ਮਵਚ ਸੈਂ, ਤ ਨਾਸ ਤੂੰ  ਮਯ ਭੁਰਭਾਨੀ ਧਯਭ ਦ ਓੇਂਦਯ ਭਿੱਓ ਮਵਿੱ ਚ ਸੈਂ।2।  



ਚੰਦੀਸਜਾਯ—ਓਈ ਸਜ਼ਾਯਾਂ। ਆਰਭ—ਦੁਨੀਆ। ਏਓਰ—ਇਓਿੱਰਾ। ਔਾਨਾਂ—ਔਾਨ, ਭਾਰਓ। ਸਭ 

ਮਚਨੀ—ਇ ਸੀ ਤਯਹਾਂ ਦਾ। ਸਭ—ਬੀ। ਮਚਨੀ—ਐਾ, ਅਮਜਸਾ। ਾਂਵਰ ਫਯਨਾਂ—ਾਂਵਰ ਯੰਕ 

ਵਾਰਾ, ਮਓਰਸ਼ਨ।3।  

ਅਮਤ—{AÓvpiq—Lord of horses} ੂਯਜ ਦਵਤਾ। ਕਜਮਤ—ਇੰਦਰ ਦਵਤਾ। ਨਯਸ 

ਭਮਯੰਦ—ਨਯਾਂ ਦਾ ਯਾਜਾ, ਫਰਸਭਾ। ਭੁਓੰਦ—{Skt.mukuzd-mukuz dwiq eiq} ਭੁਓਤੀ ਦਣ 

ਵਾਰਾ, ਮਵਸ਼ਨੰੂ ਤ ਮਓਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸ।4।  

ਨ ਟ:- ਅੰਓ 4 ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਮਓ ਇ ਸ਼ਫਦ ਦ 4 ਫੰਦ ਸਨ। ਅੰਓ 2 ਦਿੱਦਾ ਸ ਮਓ 

ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੂਜਾ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਅੰਓ 3 ਇਸ ਦਿੱਣ ਵਾਤ ਸ ਮਓ ਬਕਤਾਂ ਦ ਾਯ 
ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਜੜ 3 ਸ—1 ਓਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਅਤ 2 ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਦ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਿੱਜਣ! ਸ ਮਆਯ! ਤਯੀ ਇ ਠੰਢ ਾਣ ਵਾਰੀ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀਆਂ ਓਥਾਂ ਓਸਾਣੀਆ ਂ

ੁਣ ਓ ਭਨੰੂ ਠੰਡ ੈਂਦੀ ਸ); ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਾ ਦਓ ਸਾਂ, ਓੁਯਫਾਨ ਸਾਂ। (ਸ ਮਭਿੱ ਤਯ!) ਤਯਾ ਨਾਭ 

(ਭਨੰੂ) ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਓ ਮਆਯਾ (ਰਿੱ ਕਦਾ) ਸ, (ਇ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਮਓਯਤ ਵਾਰੀ) ਤਯੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਸਈ ਮਵਕਾਯ ਬੀ (ਭਨੰੂ) ਮਭਿੱ ਠੀ ਰਿੱ ਕਦੀ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਸ ਿੱਜਣ!) ਨਾਸ ਤੂੰ  ਮਓਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਸ ਤੂੰ  ਮਓਤ ਓਦ ਮਕਆ ਅਤ ਨਾਸ ਤੂੰ  ਜਾ ਮਯਸਾ ਸੈਂ 
(ਬਾਵ, ਤੂੰ  ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸੈਂ) ਦੁਆਯਓਾ ਨਕਯੀ ਮਵਚ ਯਾ ਬੀ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਾਂਦਾ ਸੈਂ (ਬਾਵ, 

ਮਓਸ਼ਨ ਬੀ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਸੈਂ)।1।  

ਸ ਮਾਯ! ਸਣੀ ਤਯੀ ਿੱਕ ਸ (ਬਾਵ, ਸਣਾ ਤਯਾ ਯੂ ਸ) ਤ ਮਆਯ ਤਯ ਫਚਨ ਸਨ, ਨਾਸ 

ਤੂੰ  ਮਯ ਦੁਆਯਓਾ ਮਵਚ ਸੈਂ ਤ ਨਾਸ ਤੂੰ  ਮਯ ਭੁਰਭਾਨੀ ਧਯਭ ਦ ਓੇਂਦਯ ਭਿੱਓ ਮਵਚ ਸੈਂ 
(ਬਾਵ, ਤੂੰ  ਸਯ ਥਾਂ ਸੈਂ)।2।  

(ਮਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਓਈ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ਭੰਡਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ  ਇਓਿੱਰਾ (ਆ ਸੀ) ਭਾਰਓ ਸੈਂ। ਸ ਾਤਸ਼ਾਸ! ਇਸ 
ਮਜਸਾ ਸੀ ਾਉਰ ਯੰਕ ਵਾਰਾ ਮਓਰਸ਼ਨ ਸ (ਬਾਵ, ਮਓਰਸ਼ਨ ਬੀ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਸੈਂ)।3।  

ਸ ਨਾਭਦਵ ਦ ਔਭ ਰਬ!ੂ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਭੀਯ ਸੈਂ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਮਓਰਸ਼ਨ ਸੈਂ, ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ੂਯਜ-

ਦਵਤਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸੈਂ, ਤ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਫਰਸਭਾ ਸੈਂ।4।2।3।  



ਨ ਟ:- ਰੀ ਕੁਯੂ ਕਰੰ ਥ ਾਮਸਫ ਮਵਚ ਦਯਜ ਸਈ ਫਾਣੀ (ਚਾਸ ਉਸ ਮਤਕੁਯੂ ਜੀ ਦੀ ਆਣੀ 
ਉਚਾਯੀ ਸਈ ਸ ਤ ਚਾਸ ਮਓ ਬਕਤ ਦੀ) ਮਿੱ ਔ ਮਵਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਓਯਨ ਰਈ ਸ, ਮਿੱ ਔ ਦ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੰਭੀ ਸ। ਜ ਉਸ ਭੁਗ਼ਰ ਦੀ ਓਸਾਣੀ ਠੀਓ ਭੰਨ ਰਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮਿੱ ਔ ਐ ਵਰ ਇ 

ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਆਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਯਾ ਮਓ ਤਯੀਓ ਨਾਰ ਫਣਾਏ? ਸੁਓਭ ਸ—“ਯਥਾਇ ਾਔੀ 
ਭਸਾੁਯਔ ਫਰਦ ਾਝੀ ਕਰ ਜਸਾਨੈ”। ਭੁਗ਼ਰ ਦ ਯਾਜ ਵਰ ਜ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਨੰੂ ਮਓ ਭੁਗ਼ਰ 

ਸਾਓਭ ਮਵਚ ਯਿੱਫ ਮਦਿੱ  ਮਆ, ਤਾਂ ਓੀ ਅੰਕਰਜ਼ੀ ਸਓੂਭਤ ਵਰ ਜ ਓਈ ਅੰਕਰਜ਼ ਮਓ ਮਿੱ ਔ ਉਤ 
ਵਮਸਸ਼ੀਆਨਾ ਵਧੀਓੀ ਓਯ ਤਾਂ ਮਿੱ ਔ ਉ ਅੰਕਰਜ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਯਿੱਫ ਵਔ? ਓੀ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਮਯ 

ਮਛਰੀ ਸ ਫੀਤੀ ਓਸਾਣੀ ਨਾਰ ਸੀ ੰਫੰਧ ਯਿੱਔਦਾ ੀ? ਓੀ ਇ ਦੀ ਸੁਣ ਮਓ ਮਿੱ ਔ ਨੰੂ ਆਣ 
ਅਭਰੀ ਜੀਵਨ ਮਵਚ ਰੜ ਨਸੀਂ ਮਦਿੱ ਦੀ? 

ਜ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਮਓ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦ ਸੰੁਦ, ਧਨ ਦਾਯਥ ਵਾਰ ਬੀ ਸੰੁਦ ਅਤ ਮਓ ਅਮਤ ਨੀਵੇਂ 
ਓੰਕਾਰ ਫੰਦ ਨੰੂ ਵਔ ਓ ਵਜਦ ਮਵਚ ਆਉਂਦ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਯਿੱਫ ਆਔਦ, ਤਾਂ ਤ ਅਾਨੰੂ ਕੁਯੂ 

ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਨਸ਼ਾਨਾ ਇਉਂ ਾਸਭਣ ਮਦਿੱ  ੈਂਦਾ: 

“ਨੀਚਾ ਅੰਦਮਯ ਨੀਚ ਜਾਮਤ ਨੀਚੀ ਸੂ ਅਮਤ ਨੀਚ ॥ 
ਨਾਨਓ ੁਮਤਨ ਓ ੰਮਕ ਾਮਥ ਵਮਡਆ ਮਉ ਮਓਆ ਯੀ ॥” 

ਯ ਭਾੜਾ ਫੰਦਾ ਤਓੜ ਨੰੂ ਦਾ „ਭਾਈ ਫਾ‟ ਆਔ ਮਦਆ ਓਯਦਾ ਸ। ਇ ਮਵਚ ਓਈ ਖ਼ਯ 

ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ। , ਭੁਗ਼ਰ ਅਤ ਉ ਦੀ ਵਛਯੀ ਵਾਰੀ ਓਸਾਣੀ ਇਿੱਥ ਫਰੜਵੀਂ ਤ 
ਓਾਸਰੀ ਮਵਚ ਸੀ ਜੜੀ ਕਈ ਸ।  

ਇ ਸ਼ਫਦ ਮਵਚ ਵਯਤ ਸਏ ਰਜ਼ “ਕਯੀ” ਅਤ “ਭਕਰ” ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਓਸਾਣੀ ਚਿੱਰ ਈ 

ਸਵ, ਮਓਉਂਮਓ ਰਜ਼ “ਕਯੀ” ਵਯਤ ਓ ਤਾਂ ਮਓ ਭਨੁਿੱ ਔ ਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਓਯ ਓੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ। ਯ, 

ਇਉਂ ਤਾਂ ਕੁਯੂ ਨਾਨਓ ਦਵ ਜੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਉਤਤ ਓਯਦ ਓਯਦ ਉ ਦ ਨਿੱ ਓ ਤ ਸਣ 
ਓਾਂ ਦਾ ਬੀ ਮਜ਼ਓਯ ਓਯਦ ਸਨ। ਓੀ ਉੱਥ ਬੀ ਮਓ ਭਨੁਿੱ ਔ ਦੀ ਸੀ ਓਸਾਣੀ ਜੜਨੀ ਏਕੀ? ਵਔ: 

ਵਡਸੰ ਭਸਰਾ 1 ਛੰਤ 

ਤਯ ਫੰਓ ਰਇਣ ਦੰਤ ਯੀਾਰਾ ॥ ਸਣ ਨਓ ਮਜਨ ਰੰਭੜ ਵਾਰਾ ॥ 
ਓੰਚਨ ਓਾਇਆ ੁਇਨੇ ਓੀ ਢਾਰਾ ॥... ... ... ॥7॥ 



ਤਯੀ ਚਾਰ ੁਸਾਈ ਭਧੁਯਾੜੀ ਫਾਣੀ ॥... ... ... 
ਮਫਨਵੰਮਤ ਨਾਨਓ ੁਦਾੁ ਸਮਯ ਓਾ ਤਯੀ ਚਾਰ ੁਸਾਵੀ ਭਧੁਯਾੜੀ ਫਾਣੀ ॥8॥2॥ 

ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਦ ਇ ਸ਼ਫਦ ਮਵਚ ਮਓ ਖੜੀ ਜਾਂ ਖੜੀ ਦ ਵਛਯ ਦਾ ਤਾਂ ਓਈ ਮਜ਼ਓਯ ਨਸੀਂ, 
ਮਯ ਰਜ਼ „ਮਫਕਾਯ‟ ਸੀ ਮਭਰਦਾ ਸ; ਯ ਇਸ ਰਜ਼ ਮਤਕੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਓਈ ਵਾਯੀ 
ਵਯਮਤਆ ਸ; ਮਜਵੇਂ: 

ਮਨਤ ਮਦਨ ੁਯਾਮਤ ਰਾਰਚੁ ਓਯ, ਬਯਭ ਬਯਭਾਇਆ ॥ 
ਵਕਾਮਯ ਮਪਯ ਵਕਾਯੀਆ, ਮਮਯ ਬਾਯੁ ਉਠਾਇਆ ॥ 
ਜ ਕੁਯ ਓੀ ਜਨੁ ਵਾ ਓਯ,  ਖਯ ਓ ਓੰਮਭ ਸਮਯ ਰਾਇਆ ॥1॥48॥ 

{ਕਉੜੀ ਫਯਾਕਮਣ ਭ: 4, ੰਨਾ 166 

ਮਓਉਂ ਨਾਸ ਇ ਸ਼ਫਦ ਮਵਚ ਬੀ ਇਸ ਰਜ਼ ਉ ਬਾਵ ਮਵਚ ਭਮਝਆ ਜਾਏ ਮਜ ਮਵਚ 

ਮਤਕੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਵਯਮਤਆ ਸ? ਮਪਯ, ਮਓ ਿੱਜਯ-ੂ ਖੜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਓਯ ਮਰਆਉਣ ਦੀ ਰੜ ਸੀ 
ਨਸੀਂ ਯਸਕੀ।  

ਮਜ ਤਯੀਓ ਨਾਰ ਭੁਗ਼ਰ ਦੀ ਖੜੀ ਦਾ ੰਫੰਧ ਇ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਜਮੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਫੜਾ 
ਯਾ ਮਜਸਾ ਰਿੱ ਕਦਾ ਸ। ਓਮਸੰਦ ਸਨ ਮਓ ਜਦੋਂ ਮਫਯਧ ਅਵਥਾ ਮਵਚ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਓਿੱਮੜਆ ਂ

ਦੀ ੰਡ ਚੁਿੱ ਓ ਓ ਖਾਟ ਤਓ ਅੜਾਉਣ ਮਵਚ ਮਔਆਈ ਭਮਸੂ ਓਯਨ ਰਿੱ ਕ, ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦ 
ਭਨ ਮਵਚ ਪੁਯਨਾ ਉੱਮਠਆ ਮਓ ਜ ਇਓ ਖੜੀ ਰ ਰਈਏ ਤਾਂ ਓਿੱੜ ਉ ਉੱਤ ਰਿੱ ਦ ਰਏ ਜਾਇਆ 

ਓਯਨ। ਯ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮਖ਼ਆਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਚੰਕਾ ਨਾਸ ਰਿੱ ਕਾ, ਮਓਉਂਮਓ ਇ 

ਤਯਹਾਂ ਨਾਭਦਵ ਦ ਭਾਇਆ ਮਵਚ ਪਣ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਜਾਦਾ ੀ।  

ਓਸਾਣੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਓਿੱਚੀ ਮਜਸੀ ਜਾਦੀ ਸ। ਓੁਦਯਤ ਦ ਨੇਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਭਨੁਿੱ ਔ ਉੱਤ ਮਫਯਧ 

ਅਵਥਾ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਤਦੋਂ ਯੀਯਓ ਓਭਜ਼ਯੀ ਓਯਓ ਜ ਬਕਤ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਨੰੂ ਆਣ ਜੀਵਨ-

ਮਨਯਫਾਸ ਰਈ ਭਜ਼ਦੂਯੀ ਓਯਨ ਮਵਚ ਖੜੀ ਦੀ ਰੜ ਜਾੀ ਤਾਂ ਇਸ ਓਈ ਾ ਨਸੀਂ। ਵਸਰੜ 

ਯਮਸ ਓ, ਬਕਤੀ ਦ ਇਵਜ਼ ਮਵਚ ਰਓਾਂ ਉੱਤ ਆਣੀ ਯਟੀ ਦਾ ਬਾਯ ਾਣਾ ਤਾਂ ਯਤਿੱਔ ਭਾੜਾ 
ਓੰਭ ਸ। ਯ ਬਕਤੀ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮਓਯਤ-ਓਾਯ ਬੀ ਆਣੀ ਸਿੱਥੀਂ ਓਯਨੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਂ ਧਯਭ 

ਦਾ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾਨਾ ਸ।  



ੰਡਤ ਤਾਯਾ ਮੰਖ ਜੀ ਨੇ ਇ ਓਸਾਣੀ ਦ ਥਾਂ ਮਯ ਇਸੀ ਮਰਮਔਆ ਸ ਮਓ ਦੁਆਯਓਾ ਤੋਂ ਤੁਯਨ 

ਰਿੱ ਮਕਆਂ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਨੰੂ ਥਓਵੇਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਖੜੀ ਦੀ ਰੜ ਭਮਸੂ ਸਈ। ਸ਼ਫਦ ਮਵਚ ਚੂੰ ਮਓ 

ਖੜੀ ਅਤ ਵਛਯ ਦਾ ਓਈ ਮਜ਼ਓਯ ਨਸੀਂ ਸ, ਸੁਣ ਦ ਮਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਮਔਆ ਸ ਮਓ 

ਦੁਆਯਓਾ ਮਵਚ ਨਾਭਦਵ ਨੰੂ ਮਓ ਭੁਗ਼ਰ ਨੇ ਮਵਕਾਯ ਪੜ ਮਰਆ, ਤਾਂ ਉ ਨੇ ਭੁਗ਼ਰ ਮਵਚ ਬੀ 
ਯਿੱਫ ਤਿੱਓ ਓ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਉਚਾਮਯਆ।  

ਇਿੱਓ ਸੀ ਸ਼ਫਦ ਫਾਯ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਉਥਾਨਓਾ ਫਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੀ ਸ਼ਿੱਓ ਿੱਓਾ ਸੰੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਮਓ ਸ਼ਫਦ 

ਦ ਅਯਥ ਦੀ ਮਔਆਈ ਨੇ ਭਜਫੂਯ ਓੀਤਾ ਸ ਓਈ ੁਔਿੱਰਾ ਸਿੱਰ ਰਿੱ ਬਣ ਰਈ, ਨਸੀਂ ਤਾਂ ਮਓ 
ਖੜੀ ਜਾਂ ਮਵਕਾਯ ਵਾਰੀ ਓਈ ਖਟਨਾ ਨਸੀਂ ਵਾਯੀ। ਇਸ ਕਿੱਰ ਫਾਯ ਮਵਦਵਾਨ ਭੰਨਦ ਸਨ ਮਓ 

ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਦੀ ਉ ਵਰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ੀ ਮਓ ਉਸ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨੰੂ ਸਯ 

ਥਾਂ ਰਤਿੱ ਔ ਵਔ ਯਸ ਨ, ਉ ਭੁਗ਼ਰ ਮਵਚ ਬੀ ਉਸਨਾਂ ਆਣ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ ਵਮਔਆ; ਉ 

ਵਰ ਉਸ ਜਕਤ ਦ ਓਯਤਾਯ ਦ ਮਨਯਕੁਣ ਯੂ ਦ ਅਮਨੰਨ ਬਕਤ ਨ। ਯ ਇਿੱਥ ਇਓ ਬਾਯੀ 
ਓੜ ਆ ੈਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਇਸ ਮਓ ਬਕਤ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਤਦੋਂ ਦੁਆਯਓਾ ਓੀਸ ਓਯਨ ਕਏ ਨ? 

ਓਈ ਓਾਯਨ ਸ ਓਦ ਸਨ—ਯ ਓਯਨ, ਮਓ ਾਓ-ਅੰਕ ਨੰੂ ਮਭਰਣ, ਯਜ਼ੀ ੰਫੰਧੀ ਮਓ ਓਾਯ-

ਮਵਸਾਯ ਤ, ਮਓ ਸਓੀਭ ਵਦ ਤੋਂ ਓਈ ਦਵਾ ਦਾਯੂ ਰਣ? ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਇਸ ਵਔਦ ਸਾਂ ਮਓ ਨਾਭਦਵ 

ਜੀ ਦ ਨਕਯ ੰਡਯੁਯ ਤੋਂ ਦੁਆਯਓਾ ਦੀ ਮਵਿੱ ਥ ਛ  ਭੀਰ ਦ ਓਯੀਫ ਸ, ਤਾਂ ਉੱਯਰ ਾਯ 
ਅੰਦਾਜ਼ ਯਮਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਮਓਉਂਮਓ ਉ ਜ਼ਭਾਨੇ ਮਵਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਆਮਦਓ ਦਾ ਮਰਮਰਾ ਓਈ ਸ ਸੀ 
ਨਸੀਂ ੀ। ਇਤਨਾ ਰੰਭਾ ੈਂਡਾ ਤੁਯ ਓ ਜਾਣ ਰਈ ਆਖ਼ਯ ਓਈ ਫੜੀ ਡਾਢੀ ਤਓੜੀ ਰੜ ਸੀ ਈ 

ਸਵਕੀ। ਦੁਆਯਓਾ ਮਓਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਨਕਯੀ ਸ ਤ ਮਓਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦ ਬਕਤ ਦੂਯੋਂ ਦੂਯੋਂ ਦੁਆਯਓਾ ਦ 
ਦਯਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਕੁਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਵਰ ਦੀ ੰਡਤ ਭਾਈ ਦਾ ਦੀ ਓਥਾ ਬੀ ਫੜੀ 
ਉੱਖੀ ਸ। , ਓੀ ਬਕਤ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਫਾਓੀ ਮਓਰਸ਼ਨ-ਬਕਤਾਂ ਵਾਂਕ ਦੁਆਯਓਾ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਏ 
ਨ? ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਦਿੱਦਾ ਸ ਮਓ ਉਸ “ਚੰਦੀ ਸਜ਼ਾਯ 

ਆਰਭ” ਦ “ਏਓਰ ਔਾਨਾਂ” ਦ ਅਮਨੰਨ ਬਕਤ ਨ। ਭੁਗ਼ਰ ਦੀ ਓਸਾਣੀ ਮਰਔਣ ਵਾਰ ਬੀ ਇਸ 

ਭੰਨਦ ਸਨ ਮਓ ਉਸਨਾਂ ਭੁਗ਼ਰ ਮਵਚ ਵੀ ਯਿੱਫ ਵਮਔਆ। ਤਾਂ ਤ ਯਫ-ਮਵਆਓ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 
ਬਕਤ ਨੰੂ ਉਚਚਾ ਛ  ਭੀਰ ੈਂਡਾ ਭਾਯ ਓ ਭੂਯਤੀ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਵਾਤ ਦੁਆਯਓਾ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜ 

ਨਸੀਂ ੀ। ਇਸ ਓਸਾਣੀ ਇ ਸ਼ਫਦ ਦ ਰਜ਼ “ਦੁਆਯਓਾ, ਭਕਰ, ਕਯੀ, ਮਫਕਾਯੀ” ਨੰੂ 

ਓਾਸਰੀ ਨਾਰ ਜਮੜਆਂ ਫਣਾਈ ਕਈ ਸ। ਇ ਸ਼ਫਦ ਮਵਚ ਮਨਯਰ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਮਮਤ-



ਾਰਾਸ ਸ ਤ ਫਿੱ।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸ, ਅਤ ਸਯ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ।  


