
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਕੜ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ ਤਿਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ੧॥ ਸਹੁ 
ਮਰਾ ਏਕੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕਈ ॥ ਨਦਤਰ ਕਰ ਮਲਾਵਾ ਹਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹੁਰੜ ਧਨ ਸਾਚੁ 
ਛਾਤਣਆ ॥ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਅਣਾ ਤਰੁ ਜਾਤਣਆ ॥ ੨॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵ ॥ 
ਿਾਂ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿ ਮਤਨ ਭਾਵ ॥ ੩॥ ਕਹਿੁ ਨਾਨਕੁ ਭ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸਜ ਰਵ 
ਭਿਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥ {ੰਨਾ 357} 

ਦਅਰਥ:- ਵਕੜ—ਕ ਘਰ ਵਵਚ, ਜਗਤ ਦ ਭਹ ਵਵਚ। ਧਨ—ਇਸਤਰੀ, ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ। ਖਰੀ—ਫਹੁਤ। 

ਇਆਣੀ—ਅੰਞਾਣ, ਭੂਰਖ। ਸਹ ਕੀ—ਖਸਭ ਦੀ। {ਨਟ:- ਲਜ਼ ‘ਸਹੁ’ ਅਤ ‘ਸਹ’ ਦਾ ਰਕ ਚਤ ਰਖਣ-ਜਗ 

ਹ। ਲਜ਼ ‘ਸਹੁ’ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇਕ-ਵਚਨ ਹ ਤ (ੁੁ) ਅੰਤ ਹ। ਸੰਫੰਧਕ ‘ਕੀ’ ਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ (ੁੁ) 

ਲਵਹ ਵਗਆ ਹ}। ਸਾਰ—ਕਦਰ।1।  

ਏਕੁ—ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਸਾਹੁਰੜ—ਸਹੁਰ ਘਰ ਵਵਚ, ਜਗਤ ਦ ਭਹ ਤੋਂ ਵਨਕਲ ਕ, ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਵਵਚ ਜੁੜ ਕ। ਸਹਵਜ—ਅਡਲ 

ਅਵਸਥਾ ਵਵਚ। ਸੁਬਾਇ—ਰਭ ਵਵਚ।2।  

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ—ਗੁਰ ਰਸਾਵਦ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਵਕਰਾ ਨਾਲ। ਕੰਤ ਭਵਨ—ਕੰਤ ਦ ਭਨ ਵਵਚ।3।  

ਬ ਕਾ—ਡਰ ਦਾ। ਬਾਵ ਕਾ—ਰਭ ਦਾ। ਸੀਗਾਰ—ੁਆਤਭਕ ਸਹਜ।4।  

ਅਰਥ:- ਭਰਾ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਹਰ ਵਲ  ਇਕ-ਰਸ ਰਵਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਹ ਸਦਾ ਭਹਰ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹ (ਉਸ ਦੀ ਭਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਭਲਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਰ ਜਗਤ ਦ ਭਹ ਵਵਚ ਪਸ ਕ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਫਹੁਤ ਭੂਰਖ ਰਵਹੰਦੀ ਹ। (ਇਸ ਭਹ ਵਵਚ ਪਸ ਕ ਹੀ) ਭੈਂ ਉਸ 

ਖਸਭ-ਰਬੂ (ਦੀ ਭਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ) ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਭਝ ਸਕੀ (ਤ ਉਸ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਵਛੁੜੀ ਰਹੀ)।1।  

ਜਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਦ ਭਹ ਤੋਂ ਵਨਕਲ ਕ ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਵਵਚ ਜੁੜਦੀ ਹ ਉਹ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ (ਦੀ ਕਦਰ) ਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹ; ਅਡਲ ਅਵਸਥਾ ਵਵਚ ਵਟਕ ਕ ਰਭ ਵਵਚ ਜੁੜ ਕ 

ਉਹ ਆਣ  ਖਸਭ-ਰਬੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾ ਲੈਂਦੀ ਹ।2।  

ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਵਕਰਾ ਨਾਲ (ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ) ਅਜਹੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹ (ਵਕ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਭਹ ਛੱਡ ਕ 

ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਵਵਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉੱਦਭ ਕਰਦੀ ਹ) ਤਦੋਂ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਕੰਤ-ਰਬੂ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ੈਂਦੀ ਹ।3।  

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹ ਜਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਡਰ ਦਾ ਤ ਰਭ ਦਾ ਵਸੰਗਾਰ ਫਣਾਾਂਦੀ ਹ, ਉਸ ਦੀ 

ਵਹਰਦ-ਸਜ ਉਤ ਰਬੂ-ਤੀ ਸਦਾ ਵਟਵਕਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹ।4। 27।  

  


