
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਕੀਤਾ ਹਵ ਕਰ ਕਰਾਇਆ ਤਤਸੁ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਬਾਈ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸ 
ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਕੀਤ ਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੧॥ ਤਰਾ ਹੁਕਭੁ ਬਲਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਤਭਲ 
ਵਡਾਈ ਸਾਚ ਨਾਤਭ ਸਭਾਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਕਰਤੁ ਇਆ ਰਵਾਣਾ ਤਲਤਿਆ ਫਾਹੁਤਿ ਹੁਕਭੁ ਨ 
ਹਈ ॥ ਜਸਾ ਤਲਤਿਆ ਤਸਾ ਤਿਆ ਭਤਿ ਨ ਸਕ ਕਈ ॥੨॥ ਜ ਕ ਦਰਗਹ ਫਹੁਤਾ ਫਲ ਨਾਉ 
ਵ ਫਾਜਾਰੀ ॥ ਸਤਰੰਜ ਫਾਜੀ ਕ ਨਾਹੀ ਕਚੀ ਆਵ ਸਾਰੀ ॥੩॥ ਨਾ ਕ ਤਿਆ ੰਤਡਤੁ ਫੀਨਾ 
ਨਾ ਕ ਭੂਰਿੁ ਭੰਦਾ ॥ ਫੰਦੀ ਅੰਦਤਰ ਤਸਪਤਤ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਫੰਦਾ ॥ ੪॥੨॥੩੬॥ {ੰਨਾ 
359} 

ਦਅਰਥ:- ਕੀਤਾ ਸਵ—ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਜੀਵ। ਕਕਆ ਕਸੀਐ—ਕੀਸ ਕਗਲਾ? ਬਾਈ—

ਸ ਬਾਈ! ਕੀਤ—ਜੀਵ ਦੀ। ਕਕਆ—ਕੁਝ ੰਵਾਰ ਨਸੀਂ ਕਦੀ।1।  

ਤੁਧੁ ਬਾਵ—ਜਸੜਾ ਜੀਵ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸ। ਬਲਾ—ਕਆਰਾ, ੁਖਾਵਾਾਂ। ਨਾਕਭ—ਨਾਭ ਕਵਚ।1। ਰਸਾਉ।  

ਕਕਰਤੁ—ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਕੰਭ, ਜਨਭ ਜਨਭਾਾਂਤਰਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕੰਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਇਆ—ਕਆ 

ਸਇਆ, ਉਕਕਰਆ ਸਇਆ। ਰਵਾਣਾ—ਰਵਾਨਾ, ਲਖ। ਫਾਸੁਕੜ—ਭੁੜ, ਉ ਦ ਉਲਟ। ਕੜਆ—

ਰਗਟ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਵਾਰਦਾ ਸ।2।  

ਦਰਗਸ—ਸਜ਼ੂਰੀ ਕਵਚ, ਾਸਭਣ। ਫਾਜਾਰੀ—ਅਵਾਰਾ ਫਣ ਵਾਲਾ, ਫੜਫਲਾ। ਕ ਨਾਸੀ—ੁੱਗਦੀ ਨਸੀਂ, 

ਕਜੱਤੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਾਰੀ—ਨਰਦ।3।  

ਫੀਨਾ—ਕਆਣਾ। ਭੰਦਾ—ਭਾੜਾ, ਬੜਾ। ਫੰਦੀ—ਰਜ਼ਾ।4।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਜਸੜਾ ਜੀਵ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਤਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਭੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ੈਂਦੀ ਸ। () ਸ 

ਨਾਨਕ! (ਰਬੂ ਦ ਦਰ ਤੋਂ) ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਦਰ ਕਭਲਦਾ ਸ ਜ (ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਵਚ ਰਕਸ ਕ) ਉ ਦਾ-ਕਥਰ 

ਭਾਲਕ ਦ ਨਾਭ ਕਵਚ ਲੀਨ ਰਕਸੰਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਰ) ਸ ਬਾਈ! ਜੀਵ ਦ ਕੀਸ ਵੱ? ਜੀਵ ਉਸੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸ ਜ ਰਭਾਤਭਾ ਉ ਤੋਂ ਕਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਜੀਵ ਦੀ 

ਕਈ ਕਆਣ ਕੰਭ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਕਰ ਕਰਸਾ ਸ।1।  

ਾਡ ਜਨਭ ਜਨਭਾਾਂਤਰਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕੰਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਜ ਇਕੱਠ ਾਡ ਭਨ ਕਵਚ ਉਕਕਰਆ ਕਆ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ਉ ਦ ਅਨੁਾਰ ਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਸਦਾਰੀ ਕਲਖੀ ਈ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਉਲਟ ਜ਼ਰ ਨਸੀਂ ਚੱਲ ਕਦਾ। ਕਪਰ 

ਜਸ ਜਸਾ ਉਸ ਜੀਵਨ-ਲਖ ਕਲਕਖਆ ਕਆ ਸ, ਉ ਦ ਅਨੁਾਰ (ਜੀਵਨ-ਰ) ਉਘੜਦਾ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ 

ਸ, ਕਈ (ਉਸਨਾਾਂ ਲੀਸਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਲ) ਕਭਟਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਭਟਾਣ ਦਾ ਇਕ ਇਕ 

ਤਰੀਕਾ ਸ—ਰਜ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁਰ ਕ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦ ਰਕਸਣਾ)।2।  

ਜ ਕਈ ਜੀਵ ਇ ਧੁਰੋਂ ਕਲਖ ਸੁਕਭ ਦ ਉਲਟ ਫੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਏ (ਸੁਕਭ ਅਨੁਾਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨ 

ਕੱਖ, ਉ ਦਾ ੰਵਰਦਾ ਕੁਝ ਨਸੀਂ, ਗੋਂ) ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਫੜਫਲਾ ਸੀ  ਕਦਾ ਸ। (ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) 

ਸ਼ਤਰੰਜ (ਚੜ) ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ (ਵਰਗੀ) ਸ, (ਰਜ਼ਾ ਦ ਉਲਟ ਤੁਕਰਆਾਂ ਤ ਕਗਲ  ਕੀਕਤਆਾਂ ਇਸ ਫਾਜ਼ੀ) ਕਜੱਤੀ ਨਸੀਂ 

ਜਾ ਕਗੀ, ਨਰਦਾਾਂ ਕੱਚੀਆਾਂ ਸੀ ਰਕਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ (ੁੱਗਦੀਆਾਂ ਕਰ ਉਸੀ ਸਨ ਜ) ੁੱਗਣ ਵਾਲ  ਘਰ ਕਵਚ ਜਾ 

(ਸੁੰਚਦੀਆਾਂ ਸਨ)।3।  

ਇ ਰਤ ਕਵਚ ਨਾਸ ਕਈ ਕਵਦਵਾਨ ੰਕਡਤ ਕਆਣਾ ਕਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਕਈ (ਅਨੜਹ) ਭੂਰਖ 



ਬੜਾ ਭੰਕਨਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ (ਜੀਵਨ ਦ ਸੀ ਰਤ ਕਵਚ ਨਾਸ ਕਨਰੀ ਕਵੱਦਵਤਾ ਪਲਤਾ ਦਾ ਵੀਲਾ ਸ, 

ਨਾਸ ਅਨੜਹਤਾ ਵਾਤ ਅਪਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ)। ਉਸ ਜੀਵ ਫੰਦਾ ਅਖਵਾ ਕਦਾ ਸ ਕਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆਣੀ ਰਜ਼ਾ 

ਕਵਚ ਰੱਖ ਕ ਉ ਾੋਂ ਆਣੀ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਾਾਂਦਾ ਸ।4।2। 36।  

 


