
ਵਸਾਖਿ ਧੀਰਖਨ ਖਿਉ ਵਾਢੀਆ ਖਿਨਾ ਰਮ ਖਿਛਹੁ ॥ ਹਖਰ ਸਾਿਨੁ ੁਰਿੁ ਖਵਸਾਖਰ ਿ ਗੀ 
ਮਾਇਆ ਧਹੁ ॥ ੁਤਰ ਿਤਰ ਨ ਸੰਖਗ ਧਨਾ ਹਖਰ ਅਖਵਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥ ਖਿ ਖਿ ਸਗੀ 
ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧ ਮਹੁ ॥ ਇਿਸੁ ਹਖਰ ਿ ਨਾਮ ਖਿਨੁ ਅਗ ਈਅਖਹ ਿਖਹ ॥ ਦਯੁ ਖਵਸਾਖਰ 
ਖਵਗੁਿਣਾ ਰਭ ਖਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਇ ॥ ਰੀਤਮ ਿਰਣੀ ਿ ਗ ਖਤਨ ਿੀ ਖਨਰਮ ਸਇ ॥ 
ਨਾਨਿ ਿੀ ਰਭ ਿਨਤੀ ਰਭ ਖਮਹੁ ਰਾਖਤ ਹਇ ॥ ਵਸਾਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਗ ਿਾ ਸੰਤੁ ਭਟ 
ਹਖਰ ਸਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 133} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਖਿ—ਵਾਿ ਖਵਚ। ਖਿਉ ਧੀਯਖਨ —ਖਿਵੇਂ ਧੀਯਜ ਿਯਨ ? ਵਾਖਿਆ—ਤੀ ਤੋਂ 
ਖਵਿੱ ਛੁੜੀਆਂ ਸਈਆਂ। ਖਫਛਸੁ —ਖਵਛੜਾ। ਰਭ ਖਫਛਸੁ —ਰਭ ਦੀ ਅਣਸੋਂਦ। ਭਾਇਆ ਧਸੁ —ਧਸ 
ਯੂ ਭਾਇਆ, ਭਨ-ਭਸਣੀ ਭਾਇਆ। ਿਰਤਰ—ਇਤਰੀ। ਰਖਚ—ਪ ਿ, ਉਰਝ ਿ। ਗਰੀ—
ਾਯੀ (ਖਰਸ਼ਟੀ)। ਧੰਧ ਭਸੁ—ਧੰਧ ਦਾ ਭਸ। ਿਖਸ ਰਈਅਖਸ —ਿਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਆਗ—ਖਸਰਾਂ 
ਸੀ। ਦਮੁ —ਖਆਯਾ ਰਬੂ। ਖਵਗੁਚਣਾ —ਖ਼ੁਆਯ ਸਈਦਾ ਸ। ਇ —ਬਾ। ਯਾਖਤ ਸਇ —

{pXwLÈqz—to one’s heart’s content} ਖਜ ਨਾਰ (ਭਯ) ਖਦਰ ਦੀ ਯੀਝ ੂਯੀ ਸ ਜਾਏ। 
ੰਤੁ ਸਖਯ—ਸਯੀ-ੰਤ। ਬਟ—ਖਭਖਰ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ਵਾਿੀ ਵਾਰਾ ਖਦਨ ਸਯਿ ਇਤਰੀ ਭਯਦ ਵਾਤ ਯੀਝਾਂ ਵਾਰਾ ਖਦਨ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਯ) 

ਵਾਿ ਖਵਚ ਉਸਨਾਂ ਇਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਦਰ ਖਿਵੇਂ ਿਰਵ ਜ ਤੀ ਤੋਂ ਖਵਿੱ ਛੁੜੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ , ਖਜਨਹ ਾਂ 
ਦ ਅੰਦਯ ਖਆਯ (ਦ ਰਗਟਾਵ) ਦੀ ਅਣਸੋਂਦ ਸ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ਧੀਯਜ ਖਿਵੇਂ ਆਵ 
ਖਜ ਨੰੂ) ਿੱਜਣ-ਰਬੂ ਖਵਾਯ ਿ ਭਨ-ਭਸਣੀ ਭਾਇਆ ਚੰਫੜੀ ਸਈ ਸ? 

ਨਾਸ ੁਤਰ , ਨਾਸ ਇਤਰੀ , ਨਾਸ ਧਨ , ਿਈ ਬੀ ਭਨੁਿੱ ਿ ਦ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਖਨਬਦਾ ਇਿ ਅਖਫਨਾੀ 
ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਅਰ ਾਥੀ ਸ। ਨਾਵੰਤ ਧੰਧ ਦਾ ਭਸ (ਾਯੀ ਰੁਿਾਈ ਨੰੂ ਸੀ) ਖਵਆ ਖਯਸਾ ਸ, 
(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਖਵਚ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਪ ਿ ਾਯੀ ਰੁਿਾਈ ਸੀ (ਆਤਭਿ ਭਤ) ਭਯ ਯਸੀ ਸ। ਇਿ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਖਭਯਨ ਤੋਂ ਖਫਨਾ ਸਯ ਖਜਤਨੇ ਬੀ ਿਯਭ ਇਥ ਿਯੀਦ ਸਨ , ਉਸ ਾਯ 
ਭਯਨ ਤੋਂ ਖਸਰਾਂ ਸੀ ਿਸ ਰਏ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਉੱਚ ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਸੀਂ ਫਣ 
ਿਦ)।  



ਖਆਯ-ਯੂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਖਵਾਯ ਿ ਖ਼ੁਆਯੀ ਸੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਖਫਨਾ ਖਜੰਦ ਦਾ ਸਯ ਿਈ 
ਾਥੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ। ਰਬੂ ਰੀਤਭ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਜਸੜ ਫੰਦ ਰਗਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ (ਰਿ ਯਰਿ 
ਖਵਚ) ਬਰੀ ਬਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! (ਤਯ ਦਯ ਤ ) ਭਯੀ ਫਨਤੀ ਸ ਖਿ ਭਨੰੂ ਤਯਾ ਖਦਰ -ਯਿੱਜਵਾਂ ਖਭਰਾ ਨੀਫ ਸਵ। (ਯੁਿੱ ਤ 
ਖਪਯਨ ਨਾਰ ਚੁਪਯ ਫਨਤੀ ਈ ੁਸਾਵਣੀ ਸ ਜਾਏ , ਯ) ਖਜੰਦ ਨੰੂ ਵਾਿ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਤਦੋਂ 
ਸੀ ਸਣਾ ਰਿੱ ਗ ਿਦਾ ਸ ਜ ਸਯੀ ੰਤ-ਰਬੂ ਖਭਰ ਏ।3।  


