
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਕਿਆ ਜੰਗਲੁ ਢੂਢੀ ਜਾਇ ਭ ਘਕਿ ਫਨੁ ਹਿੀਆਵਲਾ ॥ ਸਕਿ ਕਿਿ ਘਕਿ 
ਆਇ ਸਫਕਦ ਉਤਾਵਲਾ ॥੧॥ ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਸਇ ਅਵਿੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ ਗੁਿ ਿੀ ਿਾਿ ਿਭਾਇ 
ਭਹਲੁ ਛਾਣੀਐ ॥ ੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਆਕ ਕਭਲਾਵ ਸਿੁ ਤਾ ਭਕਨ ਬਾਵਈ ॥ ਿਲ ਸਦਾ ਿਜਾਇ 
ਅੰਕਿ ਸਭਾਵਈ ॥੨॥ ਸਿਾ ਸਾਕਹਫੁ ਭਕਨ ਵਸ ਵਕਸਆ ਭਕਨ ਸਈ ॥ ਆ ਦ ਵਕਿਆਈਆ ਦ 
ਤਕਿ ਨ ਹਈ ॥ ੩॥ ਅਫ ਤਫ ਿੀ ਿਾਿਿੀ ਕਿਉ ਦਿਗਹ ਾਵ ॥ ਥਿ ਿੀ ਫੜੀ ਜ ਿੜ ਬਿ 
ਨਾਕਲ ਫੁਿਾਵ  ॥੪॥ ਆਨੜਾ ਭਨੁ ਵਿੀਐ ਕਸਿੁ ਦੀਜ ਨਾਲ ॥ ਗੁਿਭੁਕਖ ਵਸਤੁ ਛਾਣੀਐ 
ਅਨਾ ਘਿੁ ਬਾਲ ॥੫॥ ਜੰਭਣ ਭਿਣਾ ਆਖੀਐ ਕਤਕਨ ਿਿਤ ਿੀਆ ॥ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ਭਕਿ 
ਿਹ ਕਪਕਿ ਭਿਣੁ ਨ ਥੀਆ ॥੬॥ ਸਾਈ ਿਾਿ ਿਭਾਵਣੀ ਧੁਿ ਿੀ ਪੁਿਭਾਈ ॥ ਜ ਭਨੁ ਸਕਤਗੁਿ ਦ 
ਕਭਲ ਕਿਕਨ ਿੀਭਕਤ ਾਈ ॥੭॥ ਿਤਨਾ ਾਿਖੁ ਸ ਧਣੀ ਕਤਕਨ ਿੀਭਕਤ ਾਈ ॥ ਨਾਨਿ  ਸਾਕਹਫੁ 
ਭਕਨ ਵਸ ਸਿੀ ਵਕਿਆਈ ॥੮॥੧੭॥ {ੰਨਾ 420} 

ਦਅਰਥ:- ਢੂਢੀ—ਮੈਂ ਢੂੂੰਢ ਾਂ। ਜ ਇ—ਜ  ਕ। ਘਰਰ—ਘਰ ਰਿਚ। ਸਰਚ—ਸਦ -ਰਥਰ ਰਭੂ ਰਿਚ। ਘਰਰ—

ਰਿਰਦ ਰਿਚ। ਸਬਰਦ—ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰ ਿੀਂ। ਉਤ ਿਲ —ਛਤੀ।1।  

ਦਖ —ਮੈਂ ਿਖਦ  ਿ ਾਂ। ਸਇ—ਉਿ (ਰਮ ਤਮ ) ਿੀ। ਕਮ ਇ—ਕਮ  ਕ।1। ਰਿ ਉ।  

ਸਚੁ—ਸਦ -ਰਥਰ ਰਭੂ। ਮਰਨ—ਮਨ ਰਿਚ। ਤ —ਤਦੋਂ। ਅੂੰਰਕ—ਅੂੰਕ ਰਿਚ, ਗਦ ਰਿਚ।2।  

ਸਈ—ਉਿ ਰਭੂ। ਦ—ਦੇਂਦ  ਿ। ਦ—ਦ ਕ। ਤਰਿ—ਘ ਿ ।3।  

ਅਬ ਤਬ ਕੀ—ਰਧਰ ਰਧਰ ਦੀ। ਚ ਕਰੀ—ਖ਼ੁਸ਼ ਮਦ। ਭਰਨ ਰਲ—ਸਮੁੂੰਦਰ ਰਿਚ।4।  

ਨ ਲ—ਨ ਲ ਿੀ। ਿਸਤੁ—ਨ ਮ-ਦ ਰਥ। ਘਰ—ੁਰਿਰਦ । ਭ ਲ—ਭ ਰਲ, ਭ ਲ ਕ।5।  

ਰਤਰਨ ਕਰਤ—ਉਸ ਕਰਤ ਰ ਨ। ਆ—ੁਆ -ਭ ਿ। ਮਰਣੁ—ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ  ਗੜ।6।  

ਸਰਤਗੁਰ ਦ—ਗੁਰ ੂਨੂੂੰ ਦ ਕ। ਰਕਰਨ—ਰਕਸ ਨ?।1।  

 ਰਖ—ੁਰਖ ਕਰਨ ਿ ਲ , ਜਿਰੀ। ਧਣੀ—ਮ ਲਕ-ਰਭੂ। ਰਤਰਨ—ਉਸ (ਰਭੂ) ਨ।8।  

ਅਰਥ:- ਮੈਂ ਰਜਧਰ ਿਖਦ  ਿ ਾਂ, ਮਨੂੂੰ ਉਧਰ ਉਿ (ਰਮ ਤਮ ) ਿੀ ਰਦਿੱਸਦ  ਿ। (ਇਿ ਕਦ) ਨਿੀਂ ਸਮਝਣ  

ਚ ਿੀਦ  (ਰਕ ਉਸ ਰਭੂ ਤੋਂ ਰਬਨ ) ਕਈ ਿਰ (ਭੀ ਉਸ ਿਰਗ  ਜਗਤ ਰਿਚ ਮਜੂਦ) ਿ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕ ਰ 

ਕਮ  ਕ (ਿਰ ਥ ਾਂ ਰਮ ਤਮ  ਦ ) ਰਿਕ ਣ  (ਰਨਿ ਸ) ਛ ਣ ਲਈਦ  ਿ।1। ਰਿ ਉ।  

(ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂ ਦੀ ਕ ਰ ਕਮ  ਕ ਿਰ ਥ ਾਂ ਰਭੂ ਦ  ਰਨਿ ਸ ਛ ਣ ਸਕੀਦ  ਿ ਤ ਾਂ) ਮੈਂ ਜ  ਕ ਜੂੰਗਲ ਨੂੂੰ ਰਕਉਂ 

(ਰਮ ਤਮ  ਨੂੂੰ ਰਮਲਣ ਿ ਸਤ) ਢੂੂੰਢ ਾਂ? ਰਜਸ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੂੰ ਰਮ ਤਮ  ਿਰ ਥ ਾਂ ਰਦਿੱਸ ਏ ਉਸ ਨੂੂੰ ਘਰ ਰਿਚ ਿੀ 

ਿਰੀਆਿਲ  ਜੂੰਗਲ (ਰਦਿੱਸਦ  ਿ, ਭ ਿ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਘਰ ਰਿਚ ਜੂੰਗਲ ਰਿਚ ਤ ਿਰ ਥ ਾਂ ਰਭੂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦ  ਿ)। 

ਜਿੜ  ਮਨੁਿੱਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰ ਿੀਂ ਸਦ -ਰਥਰ ਰਭੂ ਰਿਚ ਰਿਕਦ  ਿ, ਰਮ ਤਮ  ਤੁਰਤ ਉਸ ਦ ਰਿਰਦ-

ਘਰ ਆ ਿਿੱਸਦ  ਿ।1।  

ਜਦੋਂ ਸਦ -ਰਥਰ ਰਭੂ ਆ (ਰਕਸ ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਚਰਨ ਾਂ ਰਿਚ) ਰਮਲ ਾਂਦ  ਿ ਤਦੋਂ ਉਿ ਉਸ ਜੀਿ ਦ ਮਨ ਰਿਚ 

ਰਆਰ  ਲਿੱਗਣ ਲਿੱਗ ੈਂਦ  ਿ। ਉਿ ਜੀਿ ਸਦ  ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼  ਰਿਚ ਤੁਰਦ  ਿ, ਤ ਉਸ ਦੀ ਗਦ ਰਿਚ ਲੀਨ ਿ 

ਜ ਾਂਦ  ਿ।2।  



ਸਦ -ਰਥਰ ਮ ਲਕ ਰਜਸ ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਮਨ ਰਿਚ ਿਿੱਸ ੈਂਦ  ਿ, ਉਸ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਮਨ ਰਿਚ ਿਿੱਰਸਆ ਿਇਆ 

ਉਿੀ ਰਭੂ (ਿਰ ਥ ਾਂ ਰਦਿੱਸਦ  ਿ)। (ਉਸ ਨੂੂੰ ਇਿ ਰਨਸ਼ਚ  ਿ ਜ ਾਂਦ  ਿ ਰਕ) ਰਭੂ ਆ ਿੀ ਿਰਿਆਈਆਾਂ ਦੇਂਦ  ਿ 

(ਤ ਉਸ ਦ ਖ਼ਜ਼ ਨ  ਰਿਚ ਇਤਨੀਆਾਂ ਿਰਿਆਈਆਾਂ ਿਨ ਰਕ) ਦੇਂਰਦਆਾਂ ਉਿ ਘਿਦੀਆਾਂ ਨਿੀਂ।3।  

(ਗੁਰ ੂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕ ਰ ਕਮ ਣੀ ਛਿੱਿ ਕ) ਰਧਰ ਰਧਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਮਦ ਕੀਰਤਆਾਂ ਰਮ ਤਮ  ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਰ ਤ ਨਿੀਂ ਿ 

ਸਕਦੀ। (ਰਧਰ ਰਧਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਮਦ ਕਰਨ  ਇਉਂ ਿ, ਰਜਿੇਂ ਿੱਥਰ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਸਿ ਰ ਿਣ , ਤ ਜ ਮਨੁਿੱਖ ਇਸ) 

ਿੱਥਰ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਸਿ ਰ ਿੁੂੰਦ  ਿ, ਉਿ (ਸੂੰਸ ਰ-) ਸਮੁੂੰਦਰ ਰਿਚ ਿੁਿੱਬ ਜ ਾਂਦ  ਿ।4।  

(ਰਮ ਤਮ  ਦ ਨ ਮ ਦ  ਸਦ  ਕਰਨ ਿ ਸਤ) ਜ ਆਣ  ਮਨ (ਗੁਰ ੂਅਿੱਗ) ਿਚ ਦਈਏ, ਤ ਆਣ  ਰਸਰ ਭੀ 

ਦਈਏ (ਭ ਿ, ਆਣ  ਮਨ ਦ ਰਛ ਤੁਰਨ ਦ ਥ ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਤ ਤ ਤੁਰੀਏ ਅਤ ਆਣੀ ਅਕਲ ਦ  ਮ ਣ ਭੀ 

ਛਿੱਿ ਦਈਏ) ਤ ਾਂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰ ਿੀਂ ਆਣ  ਰਿਰਦ -ਘਰ ਭ ਲ ਕ (ਆਣ  ਅੂੰਦਰ ਿੀ) ਨ ਮ-ਦ ਰਥ ਛ ਣ 

ਲਈਦ  ਿ।5।  

ਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ ਦ  ਰਜ਼ਕਰ ਕਰਦ  ਿ (ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਿਰਦ  ਭੀ ਿ ਇਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ  ਚਿੱਕਰ) 

ਕਰਤ ਰ ਨ  ਆ ਿੀ ਬਣ ਇਆ ਿ। ਜਿੜ ਜੀਿ ਆ -ਭ ਿ ਗਿ  ਕ (ਮ ਇਆ ਦ ਮਿ ਿਲੋਂ) ਮਰ ਜ ਾਂਦ ਿਨ, 

ਉਿਨ ਾਂ ਨੂੂੰ ਇਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ  ਗੜ ਨਿੀਂ ਰਿਆਦ ।6।  

(ਰ, ਜੀਿ ਦ ਕੀਿ ਿਿੱਸ? ਰਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਮ ਾਂ ਦ ਸੂੰਸਕ ਰ ਾਂ ਅਨੁਸ ਰ) ਧੁਰੋਂ ਿੀ ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਜਿੜੀ ਕ ਰ ਕਰਨ 

ਦ  ਿੁਕਮ ਿੁੂੰਦ  ਿ ਜੀਿ ਉਿੀ ਕ ਰ ਕਰਦ  ਿ, ਰ ਜ ਜੀਿ ਆਣ  ਮਨ ਗੁਰ ੂਦ ਿਿ ਲ  ਕਰ ਕ ਰਭੂ-ਚਰਨ ਾਂ 

ਰਿਚ ਰਿਕ ਜ ਏ (ਤ ਾਂ ਇਸ ਦ  ਇਤਨ  ਉੱਚ  ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਬਣ ਜ ਾਂਦ  ਿ ਰਕ) ਕਈ ਭੀ ਉਸ ਦ  ਮੁਿੱਲ ਨਿੀਂ 

  ਸਕਦ ।7।  

(ਇਿ ਸ ਰ ਜੀਿ ਉਸ ਜਿਰੀ ਰਮ ਤਮ  ਦ ਆਣ  ਿੀ ਬਣ ਏ ਿਏ ਰਤਨ ਿਨ) ਉਿ ਮ ਲਕ ਆ ਿੀ 

ਇਿਨ ਾਂ ਰਤਨ ਾਂ ਦੀ ਰਖ ਕਰਦ  ਿ ਤ (ਰਖ ਰਖ ਕ) ਆ ਿੀ ਇਿਨ ਾਂ ਦ  ਮੁਿੱਲ  ਾਂਦ  ਿ। ਿ ਨ ਨਕ! ਰਜਸ 

ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਮਨ ਰਿਚ ਮ ਲਕ-ਰਭੂ ਿਿੱਸ ੈਂਦ  ਿ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦ -ਰਥਰ ਰਰਿਣ ਿ ਲੀ ਇਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦ  ਿ।8। 17।  

 


