
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਰਕਿਾ ਹਰਿ ਿਗਟੀ ਆਇਆ ॥ ਰਮਰਲ ਸਰਿਗੁਿ ਧਨੁ ੂਿਾ ਾਇਆ 
॥੧॥ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥ ਭਾਰਹ ਨ ਜਾਲ ਜਰਲ ਨਹੀ ਡੂਬ ਸੰਗੁ ਛਰਡ ਕਰਿ ਕਿਹੁ ਨ 
ਜਾਈ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਿਰਟ ਨ ਆਵ ਰਨਖੁਰਟ ਨ ਜਾਇ ॥ ਖਾਇ ਖਿਰਚ ਮਨੁ ਿਰਹਆ ਅਘਾਇ 
॥੨॥ ਸ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਰਜਸੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥ ਇਸੁ ਧਨ ਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਿਸਾਣਾ ॥੩॥ ਰਿਰਨ 
ਹਰਿ ਧਨੁ ਾਇਆ ਰਜਸੁ ੁਿਬ ਰਲਖ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਰਿ ਵਾਿ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ 
॥੪॥੧੮॥ {ੰਨਾ 375} 

ਦਅਰਥ:- ਕਰਰ—ਕਰ ਕ। ਰਮਰਿ—ਰਮਿ ਕ। ਧਨੁ ੂਰਾ—ਕਦ ਨਾਹ ਘਟਣ ਵਾਿਾ ਨਾਮ-ਧਨ।1।  

ਸੰਚੀਐ—ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਭਾਈ—ਹ ਭਾਈ! ਭਾਰਹ—ਅੱਗ। ਜਾਿ—ਸਾੜ। ਜਰਿ—ਾਣੀ ਰਵਚ। 

ਸੰਗ—ੁਸਾਥ। ਛਰਡ ਕਰਰ—ਛੱਡ ਕ। ਕਤਹੂ—ਰਕਸ ਹਰ ਥਾਾਂ।1। ਰਹਾਉ।  

ਤਰਟ—ਘਾਟਾ। ਖਾਇ—ਖਾ ਕ, ਆ ਵਰਤ ਕ, ਆ ਜ ਕ। ਖਰਰਚ—ਖਰਚ ਕ, ਵੰਡ ਕ। ਰਰਹਆ ਅਘਾਇ-

ਰੱਰਜਆ ਰਰਹੰਦਾ ਹ।2।  

ਸਚੁ—ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਰਹਣ ਵਾਿਾ। ਸਾਹ—ੁਸਾਹੂਕਾਰ। ਘਰਟ—ਰਹਰਦ-ਘਰ ਰਵਚ। ਸੰਚਾਣਾ—ਜਮ੍ਾਾਂ ਹ 

ਰਗਆ। ਤ—ਤੋਂ। ਵਰਸਾਣਾ—ਿਾਭ ਉਠਾਾਂਦਾ ਹ।3।  

ਰਤਰਨ—ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨ। ੁਰਬ ਰਿਖ ਕਾ—ੂਰਬਿ  ਜਨਮਾਾਂ ਰਵਚ ਕੀਤ ਭਿ  ਕਰਮਾਾਂ ਦ ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। 

ਿਹਣਾ—ਰਾਤੀ। ਅੰਰਤ ਵਾਰ—ਅਖ਼ੀਰ ਸਮ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਵੀਰ! ਇਹ ਰਜਹਾ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਰਜਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦੀ, ਜ ਾਣੀ ਰਵਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕ ਰਕਸ ਭੀ ਹਰ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।1।  

(ਹ ਵੀਰ!) ਰਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨ  ਸਰਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਰਮਿ ਕ ਕਦ ਨਾਹ ਘਟਣ ਵਾਿਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਿ ਕਰ ਰਿਆ 

ਰਮਾਤਮਾ ਰਕਰਾ ਕਰ ਕ ਉਸ ਦ ਅੰਦਰ ਆ ਆ ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹ ਭਾਈ! ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਧਨ ਹ ਰਜਸ ਰਵਚ) ਕਦ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ ਜ ਕਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ 

ਧਨ ਆ ਵਰਤ ਕ ਹਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡ ਕ (ਮਨੱਖ ਦਾ) ਮਨ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਧਨ ਦੀ ਿਾਿਸਾ ਵਿੋਂ) ਰੱਰਜਆ ਰਰਹੰਦਾ 

ਹ।2।  

(ਹ ਭਾਈ!) ਰਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦ ਰਹਰਦ-ਘਰ ਰਵਚ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਮ੍ਾਾਂ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 

ਿਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਉਸ ਦ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਿਾਭ ਉਠਾਾਂਦਾ ਹ।3।  

(ਰ, ਹ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨ  ਇਹ ਹਰਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਿ ਕੀਤਾ ਹ, ਰਜਸ ਦ ਭਾਗਾਾਂ ਰਵਚ ੂਰਬਿ  ਕੀਤ ਭਿ  

ਕਰਮਾਾਂ ਦ ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਨਾਮ-ਧਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰਜੰਦ ਵਾਸਤ) ਅਖ਼ੀਰਿ  ਵਿ  ਦਾ ਗਹਣਾ ਹ।4। 18।  

  


