
ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਿਵਤਿਆ ਿਰਸਨ ਕ ਿਾਈ ਿੂਖ ਭੂਖ 

ਿੀਰਥ ਕੀਏ ॥ ਜਗੀ ਜਿੀ ਜੁਗਤਿ ਮਤਹ ਰਹਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਭਗਵ ਭਖ ਭਏ ॥੧॥ ਿਉ ਕਾਰਤਿ 

ਸਾਤਹਬਾ ਰੰਤਗ ਰਿ ॥ ਿਰ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂ ਅਨੰਿਾ ਕਹਿੁ ਨ ਜਾਹੀ ਿਰ ਗੁਿ ਕਿ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਿਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਿੀ ਘੜ ਛਤਿ ਤਵਲਾਇਤਿ ਿਸ ਗਏ ॥ ੀਰ ਕਾਂਬਰ ਸਾਤਲਕ 

ਸਾਤਿਕ ਛਿੀ ਿੁਨੀਆ ਥਾਇ ਏ ॥੨॥ ਸਾਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਿਜੀਅਲ  ਕਾੜ ਛਿ 
ਚਮੜ ਲੀਏ ॥ ਿੁਖੀਏ ਿਰਿਵੰਿ ਿਤਰ ਿਰ ਨਾਤਮ ਰਿ ਿਰਵਸ ਭਏ ॥੩॥ ਖਲੜੀ ਖਰੀ 
ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਤਸਖਾ ਸੂਿ ੁਧਿੀ ਕੀਨ੍ਹੀ ॥ ਿੰੂ ਸਾਤਹਬੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਿਰਾ ਰਿਵ ਨਾਨਕੁ ਜਾਤਿ 

ਕਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥ {ੰਨਾ 358} 

ਨੋਟ:- ‘ਘਯੁ 4’ ਦਾ ਇਸ ਇਕ ਸੀ ਸ਼ਫਦ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਕ ਤਾਈ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਜੁਗਤਤ—ਭਯਮਾਦਾ। ਬਗਵ—ਗਯੂ ਯੰਗ ਦ।1।  

ਤਉ ਕਾਯਤਿ—ਤਯ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਯੰਤਗ—(ਤਯ) ਰਭ ਤਵਚ। ਕਸਿ ੁਨ ਜਾਸੀ—ਕਸਿ ੁਨ 

ਜਾਤਸ, ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ।1। ਯਸਾਉ।  

ਭਸਰਾ—ਭਸਰ-ਭਾੜੀਆਂ। ਸਤੀ—ਸਾਥੀ। ਛਤਿ—ਛੱਿ ਕ। ਤਵਰਾਇਤਤ—ਵਤਨ। ਾਤਰਕ—

ਤਗਆਨਵਾਨ, ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਦੱਿ ਵਾਰ। ਾਤਦਕ—ਤਦਕੀ। ਥਾਇ —ਕਫੂਰ ਸਿ 

ਵਾਤ।2।  

ਸਜ—ਆਯਾਭ। ਯ ਕ—ਬ ੁਆਦਾਂ ਦ ਦਾਯਥ। ਤਜੀਅਰ—ਤਤਆਗ ਤਦੱਤ। ਦਤਯ ਤਯ—
ਤਯ ਦਯਵਾਜ਼ ਉਤ। ਦਯਵ—ਕੀਯ।3।  

ਖਰੜੀ—ਬੰਗ ਆਤਦਕ ਾਿ ਰਈ ਚਭੜ ਦੀ ਝਰੀ। ਰਕੜੀ—ਿੰਿਾ। ਤਖਾ—ਫਦੀ। ੂਤ—ੁਜਨੇਊ। 
ਜਾਤਤ ਕੀ—ਭਨੰੂ ਤਕ ਜਾਤ ਦਾ ਭਾਿ ਨਸੀਂ।4।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਾਤਰਕ! ਤਨੰੂ ਤਭਰਿ ਰਈ ਅਨੇਕਾਂ ਫੰਦ ਤਯ ਤਆਯ ਤਵਚ ਯੰਗ ਯਤਸੰਦ ਸਨ। ਤਯ 
ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਭ ਸਨ, ਤਯ ਫਅੰਤ ਯੂ ਸਨ, ਤਯ ਫਅੰਤ ਸੀ ਗੁਿ ਸਨ, ਤਕ ਬੀ ਾੋਂ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ 
ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ।1। ਯਸਾਉ।  

ਦਵਤਤਆ ਂ ਨੇ ਬੀ ਤਯਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯਨ ਵਾਤ ਦੁੱ ਖ ਸਾਯ, ਬੁੱ ਖਾਂ ਸਾਯੀਆਂ ਤ ਤੀਯਥ-ਯਟਨ 



ਕੀਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਗੀ ਤ ਜਤੀ (ਆ ਆਿੀ) ਭਯਮਾਦਾ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦ ਸ ਗਯੂ ਯੰਗ ਦ ਕੱੜ 
ਾਂਦ ਯਸ।1।  

(ਤਯਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯਨ ਵਾਤ ਸੀ ਯਾਜ-ਤਭਰਖ ਦ ਭਾਤਰਕ) ਆਿ ਭਸਰ-ਭਾੜੀਆ ਂਆਿ ਘਯ-

ਫੂਸ ਸਾਥੀ ਘੜ ਆਿ ਦ ਵਤਨ ਛੱਿ ਕ (ਜੰਗਰੀਂ) ਚਰ ਗ ਅਨੇਕਾਂ ੀਯਾਂ ਗ਼ੰਫਯਾਂ 
ਤਗਆਨਵਾਨਾਂ ਤ ਤਦਕੀਆ ਂਨੇ ਤਯ ਦਯ ਤ ਕਫੂਰ ਸਿ ਵਾਤ ਦੁਨੀਆ ਛੱਿੀ।2।  

ਅਨੇਕਾਂ ਫੰਤਦਆ ਂਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦ ੁਆਦ ੁਖ ਆਯਾਭ ਤ ਬ ਯਾਂ ਦ ਦਾਯਥ ਛੱਿ, ਕੱੜ ਛੱਿ ਕ 
ਚਭੜਾ ਤਸਤਨਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਫੰਦ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਯਦਵੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਤਯ ਦਯ ਤ ਤਯਆਦ ਕਯਨ ਰਈ 

ਤਯ ਨਾਭ ਤਵਚ ਯੰਗ ਯਤਸਿ ਰਈ (ਤਗਰਸਤ ਛੱਿ ਕ) ਕੀਯ ਸ ਗ।3।  

ਤਕ ਨੇ (ਬੰਗ ਆਤਦਕ ਾਿ ਰਈ) ਚੰਭ ਦੀ ਝਰੀ ਰ ਰਈ, ਤਕ ਨੇ (ਘਯ ਘਯ ਭੰਗਿ ਰਈ) ਖੱਯ 

(ਸੱਥ ਤਵਚ) ਪੜ ਤਰਆ, ਕਈ ਿੰਿਾ-ਧਾਯੀ ੰਤਨਆੀ ਫਤਿਆ, ਤਕ ਨੇ ਤਭਰਗ-ਛਾਰਾ ਰ ਰਈ, ਕਈ 

ਫਦੀ ਜਨੇਊ ਤ ਧਤੀ ਦਾ ਧਾਯਨੀ ਸਇਆ। ਯ ਨਾਨਕ ਫਨਤੀ ਕਯਦਾ ਸ—ਸ ਰਬੂ! ਤੂੰ  ਭਯਾ 
ਭਾਤਰਕ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਤਯ ਤਯਾ ਾਂਗੀ ਸਾਂ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਤਯ ਤਯਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਤਜਵੇਂ ਤੂੰ  ਭਨੰੂ ਯੱਖਦਾ 
ਸੈਂ ਤਤਵੇਂ ਸੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸਾਂ) ਤਕ ਖ਼ਾ ਸ਼ਰਿੀ ਤਵਚ ਸਿ ਦਾ ਭਨੰੂ ਕਈ ਭਾਿ ਨਸੀਂ।4।1। 33।  
 


