
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਭੁੰਧ ਜਫਤਨ ਫਾਲੜੀਏ ਭੇਰਾ ਤਰੁ 
ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਭ ॥ ਧਨ ਤਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਤਸ ਰੀਤਤ ਦਇਆਲਾ ਰਾਭ ॥ ਧਨ ਤਰਤਹ ਭੇਲਾ ਹਇ 
ਸੁਆਭੀ ਆਤ ਰਬੁ ਤਿਰਾ ਿਰੇ ॥ ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਤਗ ਤਰ ਿੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਤਭਰਤ ਬਰੇ ॥ ਿਤਰ 
ਦਇਆ ਭਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਫਤਦ ਤਭਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥ ਨਾਨਿਾ ਹਤਰ ਵਰੁ ਦੇਤਿ ਤਫਗਸੀ 
ਭੁੰਧ ਭਤਨ ਭਾਹ ॥੧॥ ਭੁੰਧ ਸਹਤਜ ਸਲਨੜੀਏ ਇਿ ਰੇਭ ਤਫਨੰਤੀ ਰਾਭ ॥ ਭੈ ਭਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ 
ਬਾਵੈ ਰਬ ਸੰਗਤਭ ਰਾਤੀ ਰਾਭ ॥ ਰਬ ਰੇਤਭ ਰਾਤੀ ਹਤਰ ਤਫਨੰਤੀ ਨਾਤਭ ਹਤਰ ਿੈ ਸੁਤਿ ਵਸੈ ॥ ਤਉ 
ਗੁਣ ਛਾਣਤਹ ਤਾ ਰਬੁ ਜਾਣਤਹ ਗੁਣਹ ਵਤਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਇਿੁ ਤਤਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਿਾ 
ਿਹਤਣ ਸੁਨਤਣ ਨ ਧੀਜਏ ॥ ਨਾਨਿਾ ਤਰਉ ਤਰਉ ਿਤਰ ੁਿਾਰੇ ਰਸਨ ਰਤਸ ਭਨੁ ਬੀ ਜਏ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 436} 

ਦਅਯਥ:- ਭ ੁੰਧ—ਭ ਗਧਾ, ਉਤਸ਼ਾਸ-ਬਯੀ ਭ ਟਟਆਯ ਟਜ ਨ ੁੰ ਅਜੇ ਆਣੇ ਜਫਨ ਦਾ ਟਗਆਨ ਨਾਸ ਸਵੇ। 

ਜਫਟਨ—ਜਵਾਨੀ ਟਵਚ। ਫਾਰੜੀ—ਅੁੰਞਾਣ-ਇਤਰੀ। ਯਰੀਅਰਾ—{ਯਰੀਆ-ਆਰਮ} ਅਨੁੰਦ ਦਾ ਭਾ। 

ਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਯਟ—ਯ ਟਵਚ, ਚਾਉ ਨਾਰ। ਟਯਟਸ—ਟਯ ਦਾ। ੇਜਾ—ਟਸਯਦਾ-ੇਜ। ਾਤ 

ਯ—ੱਤ ਯਵਯ, (ੁੰਜ ਟਗਆਨ-ਇੁੰਦਰ ,ੇ ਭਨ, ਫ ਟਧ)। ਭਇਆ—ਦਇਆ। ਫਟਦ—ਸ਼ਫਦ ਟਵਚ। 

ਟਭਟਰ—ਟਭਰ ਕੇ। ਗਾਵਉ—ਭੈਂ ਗਾਵਾਾਂ। ਵਯ —ਖ਼ਭ। ਭਟਨ—ਭਨ ਟਵਚ।1।  

ਸਟਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਟਵਚ ਟਟਕੀ ਸਈ। ਰਨੜੀ—ਸਣੇ ਨੈਣਾਾਂ (ਰਇਣਾਾਂ) ਵਾਰੀ। ੁੰਗਟਭ—ੁੰਗਭ 

ਟਵਚ, ਭੇਰ ਟਵਚ। ਰੇਟਭ—ਰੇਭ ਟਵਚ।  ਟਖ— ਖ ਟਵਚ। ਤਉ—ਤੇਯੇ। ਧੀਜ—ਧੀਯਜ ਪੜਦਾ। ਟਰਉ—

ਟਆਯਾ। ਯਨ—ਜੀਬ। ਬੀਜ—ਬੀਜ,ੈ ਟਬੱਜਦਾ ਸੈ।2।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਜਫਨ ਟਵਚ ਭੱਤੀ ਅੁੰਞਾਣ ਇਤਰੀ! (ਆਣੇ ਤੀ-ਰਬ  ਨ ੁੰ ਟਸਯਦ ੇਟਵਚ ਵਾ ਰੈ) ਟਆਯਾ ਰਬ  ਸੀ 

ਆਨੁੰਦ ਦਾ ਭਾ ਸੈ। ਟਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨਾਰ ਰਬ -ਤੀ ਦਾ ਫਸ ਤਾ ਰੇਭ ਫਣਦਾ ਸੈ ਉਸ ਫੜੇ ਚਾਉ ਨਾਰ 

ਦਇਆਰ ਰਬ  ਨ ੁੰ ਟਆਯ ਕਯਦੀ ਸੈ। ਰਬ   ਆਭੀ ਆ ਟਕਯਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤਦੋਂ ਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦਾ ਰਬ -

ਤੀ ਨਾਰ ਟਭਰਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਤੀ-ਰਬ  ਦੀ ੁੰਗਟਤ ਟਵਚ ਉ ਦਾ ਟਸਯਦਾ-ੇਜ ਸਣਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਦ ੇ

ੁੰਜ ਟਗਆਨ-ਇੁੰਦਰ ੇ ਉ ਦਾ ਭਨ ਤੇ ਉ ਦੀ ਫ ੱਧੀ ਇਸ ਾਯੇ ਨਾਭ-ਅੁੰਟਭਰਤ ਨਾਰ ਬਯ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਦਾ-ਟਥਯ ਯਟਸਣ ਵਾਰੇ ਦਇਆਰ ਰਬ ! ਭੇਯੇ ਉਤੇ ਭੇਸਯ ਕਯ ਟਕਯਾ ਕਯ, ਭੈਂ ਗ ਯ  ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਟਵਚ ਜ ੜ ਕੇ 

ਤੇਯ ੇਗ ਣ ਗਾਵਾਾਂ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦੇ ਭਨ ਟਵਚ ਰਬ  ਤੀ ਦੇ ਟਭਰਾ ਦਾ ਚਾਉ ੈਦਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ ਉਸ ਸਯੀ-ਖਭ 

ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਕਯ ਕੇ (ਅੁੰਤਯ ਆਤਭੇ) ਰੁੰਨ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ।1।  

ਸੇ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਟਵਚ ਟਟਕੀ  ੁੰਦਯ ਨੇਤਰਾਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ! ਭੇਯੀ ਇਕ ਟਆਯ-ਬਯੀ ਫੇਨਤੀ  ਣ। 

(ਭੈਨ ੁੰ ਬੀ ਯਾਸ ੇਾ ਟਕ) ਭੈਨ ੁੰ ਬਗਤੀ ਟਵਚ ਰਬ  ਟਆਯਾ ਰੱਗ ੇਤੇ ਭੈਂ ਰਬ  ਦੇ ਨਾਰ ਯੱਤੀ ਜਾਵਾਾਂ।  

ਜੇਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਰਬ  ਦੇ ਟਆਯ ਟਵਚ ਯੱਤੀ ਯਟਸੁੰਦੀ ਸੈ ਤੇ ਉ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਫੇਨਤੀਆਾਂ ਕਯਦੀ ਯਟਸੁੰਦੀ ਸੈ 

ਉਸ ਰਬ  ਦੇ ਨਾਭ ਟਵਚ ਜ ੜ ਕੇ ਆਤਭਕ ਆਨੁੰਦ ਟਵਚ ਜੀਵਨ ਟਫਤੀਤ ਕਯਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਰਬ ! ਜੇਸੜੀਆਾਂ ਜੀਵ ਇਤਰੀਆਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਯ ੇਗ ਣ ਛਾਣਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤਦੋਂ ਉਸ ਤੇਯੇ ਨਾਰ ਡ ੁੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾ 

ਰੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਟਸਯਦੇ ਟਵਚ ਗ ਣ ਆ ਟਟਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਗ ਣ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ ਦ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  



ਸੇ ਰਬ ! ਭੈਂ ਤੈਥੋਂ ਟਫਨਾ ਇਕ ਟਤਰ ਟਜਤਨਾ ਭਾ ਬੀ ਜੀਊ ਨਸੀਂ ਕਦੀ (ਭੇਯੀ ਟਜੁੰਦ ਟਵਆਕ ਰ ਸ ੈਂਦੀ ਸੈ)। 

(ਤੇਯ ੇਨਾਭ ਤੋਂ ਟਫਨਾ ਕ ਝ ਸਯ) ਆਖਣ ਨਾਰ ਜਾਾਂ  ਣਨ ਨਾਰ ਭੇਯਾ ਭਨ ਧੀਯਜ ਨਸੀਂ ਪੜਦਾ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਰਬ  ਨ ੁੰ ‘ਸੇ ਟਆਯੇ! ਸੇ ਟਆਯੇ!’ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਮਾਦ ਕਯਦੀ ਯਟਸੁੰਦੀ ਸੈ ਉ 

ਦੀ ਜੀਬ ਉ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ-ਯ ਟਵਚ ਟਬੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।2।  

ਸਿੀਹ ਸਹੇਲੜੀਹ ਭੇਰਾ ਤਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਭ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਵਣੰਜਤੜਆ ਰਤਸ ਭਤਲ ਅਾਰਾ ਰਾਭ 
॥ ਭਤਲ ਅਭਲ ਸਚ ਘਤਰ ਢਲ ਰਬ ਬਾਵੈ ਤਾ ਭੁੰਧ ਬਲੀ ॥ ਇਤਿ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਿੈ ਿਰਤਹ ਰਲੀਆ 
ਹਉ ੁਿਾਰੀ ਦਤਰ ਿਲੀ ॥ ਿਰਣ ਿਾਰਣ ਸਭਰਥ ਸਰੀਧਰ ਆਤ ਿਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥ ਨਾਨਿ ਨਦਰੀ 
ਧਨ ਸਹਾਗਤਣ ਸਫਦੁ ਅਬ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥ ਹਭ ਘਤਰ ਸਾ ਚਾ ਸਤਹਲੜਾ ਰਬ ਆਇਅੜੇ ਭੀਤਾ 
ਰਾਭ ॥ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਤਤੜਆ ਭਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ਰਾਭ ॥ ਆਣਾ ਭਨੁ ਦੀਆ ਹਤਰ ਵਰੁ ਲੀਆ 
ਤਜਉ ਬਾਵੈ ਤਤਉ ਰਾਵਏ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਰ ਆਗੈ ਸਫਤਦ ਸਬਾਗੈ ਘਤਰ ਅੰਤਭਰਤ ਪਲੁ ਾਵਏ ॥ ਫੁਤਧ 
ਾਤਿ ਨ ਾਈਐ ਫਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਬਾਇ ਤਭਲੈ ਭਤਨ ਬਾਣੇ ॥ ਨਾਨਿ ਿਾਿੁਰ ਭੀਤ ਹਭਾਰੇ ਹਭ 
ਨਾਹੀ ਲਿਾਣੇ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 436} 

ਦਅਯਥ:- ਵਣਜਾਯਾ—ਵਾਯੀ। ਨਾਭ —{ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਨਾਭ ’ ਸੈ, ਇਥ ੇ ‘ਨਾਭ’ ੜਹਨਾ ਸੈ}। 

ਵਣੁੰਜਟੜਆ—ਵਾਯ ਕੀਤਾ, ਖਯੀਟਦਆ। ਅਾਯਾ—ਫੇਅੁੰਤ। ਭਟਰ—ਭ ੱਰ ਟਵਚ। ਢਰ—ਟਆਯਾ। 

ਇਟਕ—ਕਈ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ)। ਸਉ—ਭੈਂ। ਦਟਯ—ਦਯ ਤੇ। ਰੀਧਯ—ਰੱਛਭੀ ਦਾ ਆਯਾ ਰਬ । ਾਯ—

ਾਯ,ੈ ੁੰਬਾਰਦਾ ਸੈ, ੁੰਵਾਯਦਾ ਸੈ। ਅਬ—ਟਸਯਦਾ। ਾਧਾਯ—ਸਾਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।3।  

ਘਟਯ—ਟਸਯਦ-ੇਘਯ ਟਵਚ। ਟਸਰੜਾ—ਖ਼ ਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਆਇਅੜੇ—ਆ ਗ ਸਨ। ਰੀਅੜਾ—(ਰਬ  ਦਾ 

ਨਾਭ) ਖਯੀਟਦਆ ਸੈ। ਯਾਵ—ਟਆਯ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਬਾਗੈ ਘਟਯ—ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਟਸਯਦ-ੇਘਯ ਟਵਚ। ਾਟਠ—

ਾਠ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਬਾਇ—ਰੇਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਰਕਾਣੇ—ਰਕਾਾਂ ਦੇ।4।  

ਅਯਥ:- ਸੇ (ਤੁੰਗੀ) ਸੇਰੀਸ! ਯਭਾਤਭਾ ਰੇਭ ਦਾ ਵਾਯੀ ਸੈ। ਟਜ ਨੇ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਟਵਸਾਟਝਆ ਸੈ ਉਸ 

ਉ ਦ ੇਨਾਭ-ਯ ਟਵਚ ਟਬੱਜ ਕੇ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਆਤਭਕ-ਜੀਵਨ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਟਕ ਉ ਦਾ ਭ ੱਰ ਨਸੀਂ ੈ 

ਕਦਾ। ਉਸ ਜੀਵ-ਖੀ ਫੇਅੁੰਤ ਭ ੱਰ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਟਆਯੇ-ਰਬ  ਦੇ ਦਾ-ਟਥਯ ਚਯਨਾਾਂ ਟਵਚ ਉਸ ਜ ੜੀ 

ਯਟਸੁੰਦੀ ਸੈ। ਉਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਚੁੰਗੀ ਭਝ ਜ ਤੀ-ਰਬ  ਨ ੁੰ ਟਆਯੀ ਰੱਗਦੀ ਸੈ। ਅਨੇਕਾਾਂ ਸੀ ਸਨ ਜ ਰਬ  ਦੀ 

ਮਾਦ ਟਵਚ ਜ ੜ ਕੇ ਆਤਭਕ ਆਨੁੰਦ ਭਾਣਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਖਰ  ਕੇ ਫੇਨਤੀ ਕਯਦੀ ਸਾਾਂ (ਟਕ 

ਭੇਯੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯ ਭੈਂ ਬੀ ਰਬ  ਨ ੁੰ ਮਾਦ ਕਯ ਕਾਾਂ)।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਟਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਉਤੇ ਰਬ  ਦੀ ਭੇਸਯ ਦੀ ਟਨਗਾਸ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ ਉਸ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸੈ, ਗ ਯ  ਦਾ ਸ਼ਫਦ 

ਉ ਦ ੇਟਸਯਦ ੇਨ ੁੰ ਸਾਯਾ ਦੇਈ ਯੱਖਦਾ ਸੈ; ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਜ ਾਯ ੇਜਗਤ ਦਾ ਭ ਰ ਸੈ ਜ ਬ ਕ ਝ ਕਯਨ-ਮਗ 

ਸੈ ਜ ਭਾਇਆ ਦਾ ਤੀ ਸੈ ਉ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦੇ ਭਨ ੱਖਾ ਜਨਭ ਦੇ ਭਨਯਥ ਨ ੁੰ ਪਰ ਕਯਦਾ ਸੈ।3।  

ਸੇ ਸੇਰੀਸ! ਭੇਯੇ ਟਸਯਦ-ੇਘਯ ਟਵਚ, ਭਾਨ , ਅਟੱਰ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ-ਬਟਯਆ ਗੀਤ ਸਣ ਰੱਗ ਟਆ ਸੈ, ਟਕਉਂਟਕ ਟਭਤਰ-

ਰਬ  ਭੇਯੇ ਅੁੰਦਯ ਆ ਵੱਟਆ ਸੈ। ਉਸ ਰਬ  ਉਸਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨ ੁੰ ਟਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ ਜ ਉ ਦੇ ਰੇਭ-ਯੁੰਗ ਟਵਚ ਯੁੰਗ ੇ

ਯਟਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਆਣਾ ਭਨ ਉ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਕਯਦ ੇਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਭ ਸਾਰ ਕਯਦੇ ਸਨ।  

ਜੇਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਆਣਾ ਭਨ ਰਬ -ਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਕਯਦੀ ਸੈ ਉਸ ਰਬ -ਖਭ ਦਾ ਟਭਰਾ ਰਾਤ ਕਯ 

ਰੈਂਦੀ ਸੈ ਟਪਯ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨ ਾਯ ਰਬ  ਉ ਜੀਵ ਇਤਰੀ ਨਾਰ ਟਭਟਰਆ ਯਟਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਜੇਸੜੀ ਟਜੁੰਦ-ਵਸ ਟੀ 



ਗ ਯ  ਦ ੇਸ਼ਫਦ ਟਵਚ ਜ ੜ ਕੇ ਆਣਾ ਭਨ ਤੇ ਆਣਾ ਟਸਯਦਾ ਰਬ -ਤੀ ਦੇ ਬੇਟ ਕਯਦੀ ਸੈ ਉਸ ਆਣੇ ਬਾਗਾਾਂ 

ਵਾਰੇ ਟਸਯਦ-ੇਘਯ ਟਵਚ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਪਰ ਾ ਰੈਂਦੀ ਸੈ।  

ਰਬ  ਟਕੇ ਟਆਣ ਨਾਰ ਟਕੇ ਅਕਰ ਨਾਰ ਟਕੇ (ਧਾਯਟਭਕ  ਤਕਾਾਂ ਦੇ) ਾਠ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਟਭਰਦਾ, ਉਸ 

ਤਾਾਂ ਰੇਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਟਭਰਦਾ ਸੈ, ਉ ਨ ੁੰ ਟਭਰਦਾ ਸੈ ਟਜ ਦੇ ਭਨ ਟਵਚ ਉਸ ਟਆਯਾ ਰੱਗਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਸੇ ਭੇਯੇ ਠਾਕ ਯ! ਸੇ ਭੇਯੇ ਟਭੱਤਯ! (ਭੇਸਯ ਕਯ ਭੈਨ ੁੰ ਆਣਾ ਫਣਾਈ ਯੱਖ) ਭੈਂ (ਤੈਥੋਂ ਟਫਨਾ) 

ਟਕੇ ਸਯ ਦਾ ਨਾਸ ਫਣਾਾਂ।4।1।  

  


