
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ਅਸਟਦੀਆ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਿਨ ਤਸਤਰ 
ਸਹਤਨ ਟੀਆ ਭਾਂਗੀ ਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ॥ ਸ ਤਸਰ ਕਾਤੀ ਭੁੰ ਨੀਅਤਨਹਹ ਗਲ ਤਿਤਿ ਆਿ ਧੂਤਿ ॥ 
ਭਹਲਾ ਅੰਦਤਰ ਹਦੀਆ ਹੁਤਣ ਫਹਤਣ ਨ ਤਭਲਤਨਹਹ ਹਦੂਤਰ ॥੧ ॥ ਆਦਸੁ ਫਾਫਾ ਆਦਸੁ ॥ 
ਆਤਦ ੁਰਖ ਤਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖਤਹ ਿਸ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਦਹੁ ਸੀਆ 
ਿੀਆਹੀਆ ਲਾਿ ਸਹਤਨ ਾਤਸ ॥ ਹੀਡਲੀ ਿਤਿ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤ ਰਾਤਸ ॥ ਉਰਹੁ 
ਾਣੀ ਿਾਰੀਐ ਝਲ  ਤਝਭਕਤਨ ਾਤਸ ॥੨ ॥ ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹਹ ਫਤਹਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹਹ 
ਖਿੀਆ ॥ ਗਰੀ ਛੁਹਾਰ ਖਾਂਦੀਆ ਭਾਣਤਨਹਹ ਸਿਿੀਆ ॥ ਤਤਨਹਹ ਗਤਲ ਤਸਲਕਾ ਾਈਆ 
ਤੁਟਤਨਹਹ ਭਤਸਰੀਆ ॥੩॥ ਧਨੁ ਿਫਨੁ ਦੁਇ ਿਰੀ ਹਏ ਤਿਨਹਹੀ ਰਖ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਦੂਤਾ ਨੋ 
ਪੁਰਭਾਇਆ ਲ  ਿਲ  ਤਤ ਗਿਾਇ ॥ ਿ ਤਤਸੁ ਬਾਿ ਦ ਿਤਡਆਈ ਿ ਬਾਿ ਦਇ ਸਿਾਇ 
॥੪॥ ਅਗ ਦ ਿ ਿਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਤਭਲ  ਸਿਾਇ ॥ ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਤ ਗਿਾਈਆ ਰੰਤਗ ਤਭਾਸ 
ਿਾਇ ॥ ਫਾਫਰਿਾਣੀ ਤਪਤਰ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰਟੀ ਖਾਇ ॥੫ ॥ ਇਕਨਾ ਿਖਤ ਖੁਆਈਅਤਹ 
ਇਕਨਹਹਾ ੂਿਾ ਿਾਇ ॥ ਿਉਕ ਤਿਣੁ ਤਹੰਦਿਾਣੀਆ ਤਕਉ ਤਟਕ ਕਢਤਹ ਨਾਇ ॥ ਰਾਭੁ ਨ 
ਕਫਹੂ ਿਤਤ ਹੁਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਤਭਲ  ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ ਇਤਕ ਘਤਰ ਆਿਤਹ ਆਣ ਇਤਕ ਤਭਤਲ 
ਤਭਤਲ ੁਛਤਹ ਸੁਖ ॥ ਇਕਨਹਹਾ ਏਹ ਤਲਤਖਆ ਫਤਹ ਫਤਹ ਰਿਤਹ ਦੁਖ ॥ ਿ ਤਤਸੁ ਬਾਿ ਸ 
ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਭਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥ {ੰਨਾ 417} 

ਦਅਰਥ:- ਸਿਸਰ—ਸਿਰ ਉਤ। ਿਹਸਨ—(ਹੁਣ ਤਕ) ਿਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਗੀ—ਭਾਂਗ 
ਸਿਚ, ਕਿਾਂ ਦ ਸਿਚਕਾਰਲ ਚੀਰ ਸਿਚ। ਾਇ—ਾ ਕ। ਕਾਤੀ—ਕੈਂਚੀ (ਨਾਲ)। ਭੁੁੰ ਨੀਅਸਨ—ਭੁੁੰ ਨੇ 
ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਗਲ ਸਿਸਚ—ਭੂੁੰ ਹ ਸਿਚ। ਧੂਸਿ—ਸਭਿੱ ਟੀ। ਹਦੂਸਰ—(ਭਸਹਲਾਂ ਦ) ਨੇਿ ਬੀ।1।  

ਆਦਿ—ੁਨਭਿਕਾਰ। ਫਾਫਾ—ਹ ਰਬੂ! ਿਿ—(ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ) ਬਾਣ।1। ਰਹਾਉ।  

ਿੀਆ ਿੀਆਹੀਆ—ਸਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਿਹਸਨ—ਿਬਦ ਹਨ (ਿਨ)। ਹੀਡਲੀ—ਾਲਕੀ। 
ਦੁੰ ਦਖੁੰਡ—ਹਾਥੀ-ਦੁੰਦ (ਦ ਚੂਿ )। ਕੀਤ ਰਾਸਿ —ਿਜਾਏ ਹਏ। ਝਲ —ਿੱਖ (ਸ਼ੀਸਸ਼ਆ-ਂਜਿ)। 
ਸਝਭਕਸਨ—ਸਲਸ਼ਕਦ ਹਨ (ਿਨ)।2।  

ਲਹਸਨਹਹ—ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਨ)। ਭਾਣਸਨ—ਭਾਣਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਨ)। ਗਸਲ—ਗਲ ਸਿਚ। 
ਸਿਲਕਾ—ਪਾਹੀ, ਰਿੱਿੀ। ਭਤਿਰੀਆ—ਭਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਲਾਂ।3।  



ਜਫਨੁ—ਜਿਾਨੀ। ਦੂਤ—ਜ਼ਾਲਭ ਸਿਾਹੀ। ਸਤ—ਇਿੱਜ਼ਤ। ਸਤਿ—ੁਉਿ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ।4।  

ਅਗ ਦ—ਸਹਲਾਂ ਹੀ। ਕਾਇਤੁ —ਸਕਉਂ? ਿਾਹਾਂ—ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ , ਹਾਕਭਾਂ ਨੇ। ਰੁੰ ਸਗ —ਰੁੰਗ ਸਿਚ। 
ਚਾਇ—ਚਾਉ ਸਿਚ। ਫਾਫਰਿਾਣੀ —ਫਾਫਰ ਦੀ (ਦੁਹਾਈ)। ਕੁਇਰੁ—ਰਾਜਕੁਭਾਰ, ਠਾਣ-

ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ।5।  

ਿਖਤ—ਸਨਭਾਜ਼ ਦ ਿਕਤ। ਖੁਆਈਅਸਹ—ਖੁੁੰ ਝਾਏ ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਨਾਇ—ਨਹ ਾ ਕ।6।  

ਇਸਕ—ਕਈ (ਫਚ ਹਏ ) ਆਦਭੀ। ਏਹ ਸਲਸਖਆ —ਇਹੀ ਹ ਸਕਿਭਤ ਸਿਚ ਸਲਸਖਆ ਹਇਆ। 
ਰਿਸਹ ਦੁਖ—ਦੁਖ ਰੋਂਦ ਹਨ, ਰਣ ਰੋਂਦ ਹਨ।7।  

ਅਰਥ:- ਹ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ! (ਸਫਤਾ ਿਲ ਿਾਡ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਤਨੂੁੰ  ਹੀ ) ਨਭਿਕਾਰ ਹ (ਹਰ ਕਹਿਾ 
ਆਿਰਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ?) ਹ ਆਸਦ ੁਰਖ ! (ਤਰ ਬਾਸਣਆਂ ਦਾ ਿਾਨੂੁੰ ) ਬਤ ਨਹੀਂ ਸਭਲਦਾ। ਤੂੁੰ  ਇਹ 
ਬਾਣ ਆ ਹੀ ਕਰ ਕ ਆ ਹੀ ਿਖ ਸਰਹਾ ਹੈਂ।1। ਰਹਾਉ।  

ਸਜਨਹ ਾਂ (ਿੁੁੰ ਦਰੀਆ)ਂ ਦ ਸਿਰ ਉਤ ਕਿਾਂ ਦ ਸਿਚਕਾਰਲ ਚੀਰ ਸਿਚ ਿੁੰ ਧੂਰ ਾ ਕ (ਕਾਲ ਕਿਾਂ 
ਦੀਆ)ਂ ਿੱਟੀਆਂ (ਹੁਣ ਤਕ) ਿਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , (ਉਹਨਾਂ ਦ) ਭੂੁੰ ਹ ਸਿਚ ਸਭਿੱ ਟੀ  ਰਹੀ 
ਹ। ਜਹਿੀਆਂ ਸਹਲਾਂ ਆਣ ਭਹਲਾਂ ਸਿਚ ਿਿੱ ਿਦੀਆਂ ਿਨ , ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਭਹਲਾਂ ਦ 
ਸਕਤ ਨੇਿ ਬੀ ਢੁਕਣ ਨਹੀਂ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ।1।  

ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੁੁੰ ਦਰੀਆਂ ਸਿਆਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਿਨ , ਉਹਨਾਂ ਦ ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ਲਾਿ ਿਹਣ ਲਿੱ ਗ ਰਹ 
ਿਨ, ਉਹ ਾਲਕੀਆਂ ਸਿਚ ਚਿਹ ਕ ਆਈਆਂ ਿਨ , (ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹਾਂ ਉਤ ) ਹਾਥੀ-ਦੁੰਦ ਦ 
ਚੂਿ ਿਜ ਹਏ ਿਨ। (ਿਹੁਰ-ਘਰ ਆਈਆਂ ਦ ) ਉਤੋਂ ਦੀ (ਿਗਨਾਂ ਦਾ) ਾਣੀ ਿਾਸਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ , 
(ਸ਼ੀਸਸ਼ਆ-ਂਜਿ) ਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦ ਕਲ (ਉਹਨਾਂ ਦ ਹਿੱ ਥਾਂ ਸਿਚ) ਸਲਸ਼ਕ ਰਹ ਿਨ।2।  

(ਿਹੁਰ-ਘਰ ਆ ਕ ) ਫਠੀਆਂ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਲਿੱ ਖ ਰੁਈਆ (ਿਗਨਾਂ ਦਾ ) ਲੈਂਦੀਆਂ ਿਨ , 

ਖਲਤੀਆਂ ਬੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਗਰੀ -ਛੁਹਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਿਨ , ਤ ਿਹਣੀਆਂ ਿਜਾਂ ਭਾਣਦੀਆਂ ਿਨ। 
(ਅਿੱਜ) ਉਹਨਾਂ ਦ ਗਲ ਸਿਚ (ਜ਼ਾਲਭਾਂ ਨੇ) ਰਿੱਿੀਆਂ ਾਈਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦ (ਗਲ ਏ) 

ਭਤੀਆਂ ਦ ਹਾਰ ਟੁਿੱ ਟ ਰਹ ਹਨ।3।  

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਧਨ ਤ ਜਫਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿੁੁੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਨਸ਼ਾ ਚਾਸਿਹਆ ਹਇਆ ਿੀ, ਅਿੱਜ ਦਿੇਂ 



ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ਿਰੀ ਫਣ ਹਏ ਹਨ । (ਫਾਫਰ ਨੇ) ਜ਼ਾਲਭ ਸਿਾਹੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਹੁਕਭ ਦ ਰਿੱ ਸਖਆ ਹ , 

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਗਿਾ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਲ ਜਾ ਰਹ ਹਨ।  

(ਜੀਿਾਂ ਦ ਕੁਝ ਿਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ) ਜ ਉਿ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ  ਚੁੰ ਗਾ ਲਿੱ ਗ ਤਾਂ (ਆਣ ਦਾ ਕੀਤ ਜੀਿਾਂ ਨੂੁੰ ) 

ਿਸਡਆਈ-ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹ, ਜ ਉਿ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਿ ਤਾਂ ਿਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।4।  

ਜ ਸਹਲਾਂ ਹੀ (ਆ ਆਣ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੁੰ ) ਚਤ ਕਰਦ ਰਹੀਏ (ਚਤ ਰਿੱ ਖੀਏ ) ਤਾਂ (ਅਜਹੀ) ਿਜ਼ਾ 
ਸਕਉਂ ਸਭਲ ? (ਇਥੋਂ ਦ ) ਹਾਕਭਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਸਿਚ , ਤਭਾਸਸ਼ਆਂ ਦ ਚਾਅ ਸਿਚ ਆਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬੁਲਾ 
ਸਦਿੱ ਤਾ ਿੀ। (ਹੁਣ ਜਦੋਂ ) ਫਾਫਰ ਦੀ (ਦੁਹਾਈ) ਸਪਰੀ ਹ ਤਾਂ (ਹਰ ਰਜਾ ਤਾਂ ਸਕਤ ਰਹੀ , ਕਈ) 

ਠਾਣ-ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਬੀ (ਸਕਤੋਂ ਭੁੰ ਗ-ਸੁੰ ਨ ਕ) ਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਿਕਦਾ।5।  

(ਿਦੁਰ ਦੀਆਂ ਇਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹ ਸਰਹਾ ਹ ਸਕ ਜ਼ਾਲਭਾਂ ਦ ੁੰਜ ਸਿਚ ਆ ਕ ) 

ਭੁਿਲਭਾਨੀਆਂ ਦ ਸਨਭਾਜ਼ ਦ ਿਕਤ ਖੁੁੰ ਝ ਰਹ ਹਨ , ਸਹੁੰ ਦਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ੂਜਾ ਦਾ ਿਭਾ ਜਾ ਸਰਹਾ 
ਹ, (ਜਹਿੀਆਂ ਅਿੱਗ ਨਹ ਾ ਕ , ਸਟਿੱ ਕ ਲਾ ਕ ਿੁਿੱ ਚ ਚਕ ਸਿਚ ਫਠਦੀਆਂ ਿਨ , ਹੁਣ) ਨਾਹ ਉਹ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕ ਸਟਿੱ ਕ ਲਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ਿੁਿੱ ਚ ਚਕ ਰਸਹ ਗਏ ਹਨ। (ਸਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਅਿੱਗ ਧਨ ਜਫਨ ਦ ਨਸ਼ ਸਿਚ ) ਕਦ ਰਾਭ ਨੂੁੰ  ਚਤ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕੀਤਾ , ਹੁਣ (ਜ਼ਾਲਭ ਫਾਫਰ 
ਸਿਾਹੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਿਤ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਬੀ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਭਲਦਾ।6।  

(ਫਾਫਰ ਦੀ ਕਤਲਾਭ ਤ ਕਦ ਸਿਚੋਂ ) ਜਹਿ ਕਈ ਸਿਰਲ ਸਿਰਲ ਭਨੁਿੱ ਖ (ਫਚ ਕ) ਆ ਆਣ 
ਘਰ ਸਿਚ ਆਉਂਦ ਹਨ , ਉਹ ਇਕ ਦੂਜ ਨੂੁੰ  ਸਭਲ ਸਭਲ ਕ ਇਕ ਦੂਜ ਦੀ ਿੁਖ -ਿਾਂਦ ੁਛਦ ਹਨ। 
(ਅਨੇਕਾਂ ਦ ਿਾਕ ਿਫੁੰ ਧੀ ਭਾਰ ਤ ਕਦ ਕੀਤ ਗਏ ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਭਤ ਸਿਚ ਇਹੀ ਸਫਤਾ 
ਸਲਖੀ ਈ ਿੀ ; ਉਹ ਇਕ ਦੂਜ ਾਿ ਫਠ ਫਠ ਕ ਆ ਆਣ ਦੁਖ ਰੋਂਦ ਹਨ (ਰ ਰ ਕ ਆਣ 
ਦੁਖ ਦਿੱ ਿਦ ਹਨ)।  

(ਰ) ਹ ਨਾਨਕ ! ਭਨੁਿੱ ਖ ਸਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਗ ਹਨ ? ਉਹੀ ਕੁਝ ਿਾਰਦਾ ਹ ਜ ਉਿ 
(ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ) ਨੂੁੰ  ਬਾਉਂਦਾ ਹ।7।11।  
 


