
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤੂੰ ਸਬਨੀ ਥਾਈ ਤਜਥ ਹਉ ਜਾਈ 
ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ਸਬਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਭ ਤਫਧਾਤਾ ਦੂਖ ਤਫਸਾਰਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ਦੂਖ 
ਤਫਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ ਕਟ ਕਟੰਤਰ ਾਾ ਕਰ ਕ ਘੜੀ ਭਤਹ ਖਵ ॥ ਹੰਸ 
ਤਸ ਹੰਸਾ ਫਗ ਤਸ ਫਗਾ ਘਟ ਘਟ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥ ਤੂੰ ਸਬਨੀ ਥਾਈ ਤਜਥ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ 
ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਤਜਨਹ ਇਕ ਭਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨਹ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਤ ਤਵਰਲ ਸੰਸਾਤਰ 
ਜੀਉ ॥ ਤਤਨ ਜਭੁ ਨਤੜ ਨ ਆਵ ਗੁਰ ਸਫਦੁ ਕਭਾਵ ਕਫਹੁ ਨ ਆਵਤਹ ਹਾਤਰ ਜੀਉ ॥ ਤ ਕਫਹੁ ਨ 
ਹਾਰਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਰਤਹ ਤਤਨਹ ਜਭੁ ਨਤੜ ਨ ਆਵ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਰਣੁ ਤਤਨਹਾ ਕਾ ਚੂਕਾ ਜ ਹਤਰ 
ਲਾਗ ਾਵ ॥ ਗੁਰਭਤਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਲੁ ਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ਜੀਉ ॥ ਤਜਨਹ 
ਇਕ ਭਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨਹ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਤ ਤਵਰਲ ਸੰਸਾਤਰ ਜੀਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 438} 

ਦਅਰਥ:- ਸਉ ਜਾਈ—ਭੈਂ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਾਚਾ—ਦਾ-ਥਥਰ ਰਥਸਣ ਵਾਲਾ। ਕਰਭ ਥਫਧਾਤਾ—ਜੀਵਾਾਂ ਦ 

ਕਰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਥਫਾਰਣਸਾਰ—ੁਨਾ ਕਰਨ ਦ ਭਰੱਥ। ਜਾ ਕਾ—ਥਜ ਰਬੂ ਕਾ। 

ਕਟ—ਥਕਲਹ । ਕਟ..ਕਰ—ਾਾਾਂ ਦ ਥਕਥਲਹਆਾਂ ਦ ਥਕਲਹ , ਾਾਾਂ ਦ ਢਰਾਾਂ ਦ ਢਰ। ਖਵ—ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ। ਸੰ 

ਥ ਸੰਾ—ਰਸ਼ਟ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ। ਫਗ ਥ ਫਗਾ—ਥਨਥਖੱਧ ਤੋਂ ਥਨਥਖੱਧ। ਘਟ ਘਟ—ਸਰਕ ਰੀਰ ਦਾ।1।  

ਇਕ ਭਥਨ—ਇਕ ਭਨ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰ ਸ ਕ। ੰਾਥਰ—ੰਾਰ ਥਵਚ।  

ਸਾਥਰ—ਸਾਰ ਕ। ਾਰਥਸ—ੰਬਾਲਦ ਸਨ। ਚੂਕਾ—ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਾਵ—ਚਰਨੀਂ। ਉਰਧਾਥਰ—ਥਸਰਦ 

ਥਵਚ ਥਟਕਾ ਕ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਥਜੱਥ ਬੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਤੰੂ ਬ ਥਾਾਂਈਂ ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਦਾ-ਥਥਰ ਰਥਸਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਾਰ ਜਗਤ 

ਨੰੂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂ ਤ ਬ ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂ।  

ਥਜ ਰਬੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ ਕੁਝ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉਸ ਬ ਦਾ ਭਾਲਕ ਸ ਉਸ ਬ ਦ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ਭਰੱਥ ਸ। 

ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਾਾਾਂ ਦ ਢਰਾਾਂ ਦ ਢਰ ਇਕ ਲਕ ਥਵਚ ਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਜੀਵ ਬਾਵੇਂ ਰਸ਼ਟ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਸਣ ਬਾਵੇਂ 

ਥਨਥਖੱਧ ਤੋਂ ਥਨਥਖੱਧ ਸਣ, ਰਬੂ ਸਰਕ ਦੀ ੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਥਜਥ ਬੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਤੰੂ ਸਰ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸੈਂ ਤੰੂ ਦਾ-ਥਥਰ ਰਥਸਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਬ ਦਾ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੈਂ।1।  

ਥਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਇਕਾਗਰ ਸ ਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਥਭਥਰਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਥਣਆ ਸ, ਰ ਅਜਸ 

ਫੰਦ ੰਾਰ ਥਵਚ ਥਵਰਲ  ਥਵਰਲ  ਸਨ। ਜਸੜਾ ਜਸੜਾ ਫੰਦਾ ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਕਭਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 

ਅਨੁਾਰ ਜੀਵਨ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ) ਜਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਕਦਾ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਡਰ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ) 

ਉਸ ਕਦ ਬੀ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਕ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ। ਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਥਸਰਦ ਥਵਚ 

ਵਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਥਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ) ਕਦ ਸਾਰਦ ਨਸੀਂ, ਆਤਭਕ ਭਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਕਦੀ। 

ਜਸੜ ਫੰਦ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਥਤ ਲ  ਕ ਥਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਰ ਚੱਥਖਆ ਸ, ਨਾਭ-ਪਲ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਥਸਰਦ 

ਥਵਚ ਥਟਕਾਇਆ ਸ, ਇਕਾਗਰ ਸ ਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਥਭਥਰਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਥਣਆ ਸ। ਰ 



ਅਜਸ ਫੰਦ ਜਗਤ ਥਵਚ ਥਵਰਲ  ਥਵਰਲ  ਸੀ ਸਨ।2।  

ਤਜਤਨ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ਧੰਧ ਲਾਇਆ ਤਤਸ ਤਵਟਹੁ ਕਰੁਫਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਤਾ ਕੀ ਸਵ ਕਰੀਜ ਲਾਹਾ 
ਲੀਜ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਾਈ ਭਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ਸਈ ਜਨੁ ਾਵ ਜ ਨਰੁ ਕੁ 
ਛਾਣ ॥ ਹੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਵ ਗੁਰਭਤਤ ਹਤਰ ਤਧਆਵ ਤਨਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ॥ 
ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਭੁ ਤਤਸ ਕਾ ਲੀਜ ਹਤਰ ਊਤਭੁ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥ ਤਜਤਨ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ 
ਧੰਧ ਲਾਇਆ ਹਉ ਤਤਸ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਫਾਨੁ ਜੀਉ ॥ ੩॥ ਨਾਭੁ ਲਤਨ ਤਸ ਸਹਤਹ ਤਤਨ ਸੁਖ ਪਲ 
ਹਵਤਹ ਭਾਨਤਹ ਸ ਤਜਤਣ ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥ ਤਤਨ ਪਲ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਜ ਜੁਗ ਕਤ ਜਾਤਹ 
ਜੀਉ ॥ ਜ ਜੁਗ ਕਤ ਜਾਤਹ ਸੁਆਭੀ ਤਤਨ ਪਲ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ॥ ਤਤਨਹ ਜਰਾ ਨ ਭਰਣਾ ਨਰਤਕ ਨ 
ਰਣਾ ਜ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਸ ਸੂਕਤਹ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ੀੜ ਨ ਖਾਤਹ ਜੀਉ 
॥ ਨਾਭੁ ਲਤਨਹ ਤਸ ਸਹਤਹ ਤਤਨਹ ਸੁਖ ਪਲ ਹਵਤਹ ਭਾਨਤਹ ਸ ਤਜਤਣ ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥੪॥ {ੰਨਾ 
438} 

ਦਅਰਥ:- ਥਜਥਨ—ਥਜ (ਰਬੂ) ਨ। {‘ਥਜਥਨ’ ਇਕ-ਵਚਨ; ‘ਥਜਨ’ ਫਸੁ-ਵਚਨ}। ਥਵਟਸ—ੁਤੋਂ। ਤਾ ਕੀ—ਉ 

ਦੀ। ਲਾਸਾ—ਲਾਬ। ਭਾਣੁ—ਆਦਰ। ਨਵ ਥਨਥਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਆਥਖ—ਆਖ ਕ। ਅਥਸ—ਥਦਨ। ਥਨਥ—

ਰਾਤ।  

ਲ ਥਨ—ਲੈਂਦ ਸਨ। ਥ—ਉਸ ਫੰਦ। ਭਾਨਥਸ—ਉਸ ਭੰਨ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਆਦਰ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਥਜਥਣ—ਥਜੱਤ ਕ 

{ਨਟ:- ਲਜ਼ ‘ਥਜਥਨ’ ਅਤ ‘ਥਜਥਣ’ ਦਾ ਰਕ ਚਤ ਰੱਖ}। ਕਤ—ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ। ਜਾਥਸ—ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ। ਜਰਾ—

ਫੁਢਾ। ਭਰਣਾ—ਭਤ, ਆਤਭਕ ਭਤ। ੂਕਥਸ—ੁੱਕਦ।4।  

ਅਰਥ:- ਭੈਂ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਕ ਸਾਾਂ ਥਜ ਨ  ਜਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ ਤ ਇ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਥਵਚ ਲਾ 

ਥਦਤਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਵਾ ਬਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਇਸੀ ਲਾਬ ਜਗਤ ਥਵਚੋਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ, (ਇ ਤਰਹਾਾਂ) ਰਬੂ ਦੀ ਦਰਗਾਸ ਥਵਚ ਆਦਰ ਥਭਲਦਾ ਸ।  

ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਥਵਚ ਆਦਰ ਾਾਂਦਾ ਸ ਜਸੜਾ ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ (ਆਣ  ਅੰਗ-ੰਗ) 

ਛਾਣਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਥਤ ਲ  ਕ ਰਬੂ ਦਾ ਥਭਰਨ ਕਰਦਾ ਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਥਤ-ਾਲਾਸ 

ਕਰਦਾ ਸ ਉਸ (ਭਾਨ) ਜਗਤ ਦ ਨ  ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਥਦਨ ਰਾਤ ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਥਭਰਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜ ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਸ ਜ ਬ ਥਵਚ 

ਥਵਆਕ ਸ ਜ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ।  

ਭੈਂ ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਥਜ ਨ  ਜਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ ਤ ਇ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਥਵਚ 

ਲਾ ਰੱਥਖਆ ਸ।3।  

ਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਥਭਰਦ ਸਨ ਉਸ (ਲਕ ਰਲਕ ਥਵਚ) ਬਾ ਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ-ਰੂ ਪਲ ਥਭਲਦਾ ਸ, (ਸਰ ਥਾਾਂ) ਆਦਰ ਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਭਨੱੁਖਾ-ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਥਜੱਤ ਕ 

(ਇਥੋਂ) ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਆਤਭਕ ੁਖ ਦਾ) ਪਲ ਇਤਨਾ ਥਭਲਦਾ ਸ ਥਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਾਰ 

ਉਸ ਕਦ ਬੀ ਘਟਦਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸ ਅਨਕਾਾਂ ਜੁਗ ਫੀਤ ਜਾਣ। ਸ ਰਬੂ-ੁਆਭੀ! ਚਾਸ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਜੁਗ ਫੀਤ ਜਾਣ 

ਥਭਰਨ ਕਰਨ ਵਾਥਲਆਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਥਭਥਲਆ ਪਲ ਕਦ ਬੀ ਘਟਦਾ ਨਸੀਂ। ਜਸੜਾ ਜਸੜਾ ਫੰਦਾ 



ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਭ ਥਭਰਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਸਈ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਨੰੂ ਨਾਸ ਫੁਢਾ ਆਉਂਦਾ ਸ ਨਾਸ 

ਭਤ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਕਦ ਨਰਕ ਥਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੜ ਫੰਦ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਥਭਰਨ ਕਰਦ ਸਨ ਉਸ ਕਦ ੁੱਕਦ ਨਸੀਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਭਕ ਖੜਾ ਕਦ ੁੱਕਦਾ ਨਸੀਂ) ਉਸ ਕਦ ਦੁੱਖੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ। ਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਨਾਭ ਥਭਰਦ ਸਨ ਉਸ 

(ਲਕ- ਰਲਕ ਥਵਚ) ਬਾ ਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ-ਰੂ ਪਲ ਥਭਲਦਾ ਸ, ਉਸ (ਸਰ ਥਾਾਂ) 

ਆਦਰ ਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਥਜੱਤ ਕ (ਇਥੋਂ) ਜਾਾਂਦ ਸਨ।4।1।4।  

ਨਟ:- ਇਸ ਛੰਤ ‘ਘਰ ੁ2’ ਦਾ ਸ। ਕੱੁਲ ਜੜ 4 ਸ।  

 


