
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਅੰਰਮਿਤ ਭਗਰਤ ਭੰਡਾਿ ਹ ਗੁਿ ਸਰਤਗੁਿ ਾਸ ਿਾਮ ਿਾਜ ॥ ਗੁਿੁ 
ਸਰਤਗੁਿੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹ ਰਸਖ ਦਇ ਹਰਿ ਿਾਸ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਿਾ ਵਣਜੁ ਹ ਗੁਿੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸ 
॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਿੁ ਰਤਨਹੀ ਾਇਆ ਰਜਨ ਧੁਰਿ ਰਲਖਤੁ ਰਲਲਾਰਿ ਰਲਖਾਸ ॥੧॥ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਿਾ 
ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਿਾ ਿਾਮ ਿਾਜ ॥ ਸਭ ਭਾਂਡ ਤੁਧ ਸਾਰਜਆ ਰਵਰਚ ਵਸਤੁ ਹਰਿ ਥਾਿਾ ॥ 
ਜ ਾਵਰਹ ਭਾਂਡ ਰਵਰਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਰਨਕਲ ਰਕਆ ਕਈ ਕਿ ਵ ਚਾਿਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ 
ਬਖਰਸਆ ਹਰਿ ਭਗਰਤ ਭੰਡਾਿਾ ॥੨॥ ਹਮ ਰਕਆ ਗੁਣ ਤਿ ਰਵਥਿਹ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਿ ਅਾਿ 
ਿਾਮ ਿਾਜ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਰਦਨੁ ਿਾਰਤ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਿ ॥ ਹਮ ਮੂਿਖ ਰਕਛੂਅ ਨ 
ਜਾਣਹਾ ਰਕਵ ਾਵਹ ਾਿ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਹਰਿ ਦਾਸ ਰਨਹਾਿ ॥੩॥ ਰਜਉ ਭਾਵ 
ਰਤਉ ਿਾਰਖ ਲ ਹਮ ਸਿਰਣ ਿਭ ਆਏ ਿਾਮ ਿਾਜ ॥ ਹਮ ਭੂਰਲ ਰਵਗਾੜਹ ਰਦਨਸੁ ਿਾਰਤ ਹਰਿ ਲਾਜ 
ਿਖਾਏ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਿੁ ਰਤਾ ਹ ਦ ਮਰਤ ਸਮਝਾਏ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾਂਰਿਆ 
ਹਰਿ ਜ ਿਖਾਏ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥ {ੰਨਾ 449-450} 

ਦਅਰਥ:- ਾ—ਾਸ, ਕਲ। ਾਚਾ ਾਸੁ—ਦਾ-ਸਥਰ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦਾ ਾਸੂਕਾਰ। ਸਖ—ਸਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ। 

ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਰਾ—ਰਾਸ, ੂੂੰਜੀ, ਰਮਾਇਆ। ਧਨੁ ਧੂੰਨੁ—ਭਾਗਾਾਂ ਵਾਲਾ। ਾਬਾ—ਾਬਾਸ਼। ਸਜਨ 

ਸਲਲਾਸਿ—ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਮਿੱਥ ਉਤ। ਧੁਸਰ—ਧੁਰ ਦਰਗਾਸ ਤੋਂ। ਸਲਖਾ—ਸਲਸਖਆ ਸਇਆ ਸ।1।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਭਾਈ!) ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲੀ ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਗੁਰ ੂਸਤਗੁਰੂ ਦ ਕਲ ਸੀ ਸਨ। ਇ 

ਦਾ-ਸਥਰ ਸਸਰ-ਭਗਤੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦਾ ਾਸਕੂਾਰ ਗੁਰ ੂਸਤਗੁਰੂ ਸੀ ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਸਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਭਗਤੀ-

ਰਮਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਸ ਭਾਈ!) (ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਣਜ) ਰਸ਼ਿ ਵਣਜ ਸ, ਭਾਗਾਾਂ ਵਾਲਾ ਸ ਉਸ ਮਨੁਿੱਖ ਜ 

ਇਸ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਸ, ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸ ਗੁਰੂ ਉ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦਾ ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਸ—

ਸ ਭਾਈ!) ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦ ਮਿੱਥ ਉੱਤ ਧੁਰੋਂ ਰਭੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ (ਇ ਰਮਾਏ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ) ਲਖ ਸਲਸਖਆ 

ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੀ ਸਮਲਦਾ ਸ।1।  

ਦਅਰਥ:- ਚੁ—ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਸਸਣ ਵਾਲਾ। ਧਣੀ—ਮਾਲਕ। ਭੁ—ਾਰਾ। ਭਾਾਂਡ—ਰੀਰ। ਤੁਧ—ਤੂੂੰ 

ਸੀ। ਸਸਰ—ਸ ਸਰੀ! ਥਾਰਾ—ਤਰੀ ਸੀ। ਾਵਸਸ—ਤੂੂੰ ਾਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਾ—ਉਸੀ। ਕਉ—ਨੂੂੰ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਭੂ! ਤੂੂੰ ਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸੈਂ ਤੂੂੰ ਾਡਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਸਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸ ਸੈਂ (ਤਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਇਆ 

ਇਸ) ਾਰਾ ਜਗਤ ਇਥ ਤਰ ਸਦਿੱਤ ਨਾਮ-ਰਮਾਏ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਸ ਰਭੂ! 

ਇਸ ਾਰ ਜੀਵ ਜੂੰਤ ਤੂੂੰ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰ ਤਰੀ ਸੀ ਸਦਿੱਤੀ ਸਈ ਸਜੂੰਦ-ਵਤ ਮਜੂਦ ਸ। 

ਕਈ ਸਵਚਾਰਾ ਜੀਵ (ਆਣ  ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦਾ, ਜਸੜਾ ਕਈ (ਗੁਣ ਔਗੁਣ) ਦਾਰਥ 

ਤੂੂੰ ਇਸਨਾਾਂ ਰੀਰਾਾਂ ਸਵਚ ਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ਉੱਘੜਦਾ ਸ। ਸ ਸਰੀ! ਆਣ  ਦਾ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ਭੀ ਤੂੂੰ ਸੀ (ਮਸਰ ਕਰ 

ਕ) ਆਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸ।2।  

ਦਅਰਥ:- ਸਮ—ਅੀਂ ਜੀਵ। ਸਵਥਰਸ—ਸਵਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਕਦ ਸਾਾਂ। ਸਕਆ ਗੁਣ—ਕਸੜ ਕਸੜ 

ਗੁਣ? ੁਆਮੀ—ਸ ੁਆਮੀ! ਅਰ—ਸਜ ਤੋਂ ਰ ਸਰ ਕਈ ਨਸੀਂ। ਅਾਰ—ਸਜ ਦਾ ਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਸੀਂ 

ਲਿੱਭ ਕਦਾ। ਾਲਾਸਸ—ਅੀਂ ਲਾਸੁੂੰਦ ਸਾਾਂ। ਆਧਾਰ—ਆਰਾ। ਸਕਛੂਅ—ਕੁਝ ਭੀ। ਨ ਜਾਣਸਾ—ਅੀਂ 

ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ। ਸਕਵ—ਸਕਵੇਂ? ਾਵਸ—ਅੀਂ ਾਈਏ। ਾਰ—ਾਰ, ਅੂੰਤ। ਸਨਸਾਰ—ਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, 

ਵਕ।3।  



ਅਰਥ:- ਸ ਮਰ ਮਾਲਕ! (ਤੂੂੰ ਬਅੂੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੈਂ) ਅੀਂ ਤਰ ਕਸੜ ਕਸੜ ਗੁਣ ਸਗਣ ਕ ਦਿੱ ਕਦ 

ਸਾਾਂ? ਤੂੂੰ ਬਅੂੰਤ ਸੈਂ, ਤੂੂੰ ਬਅੂੰਤ ਸੈਂ। ਸ ੁਆਮੀ! ਅੀਂ ਤਾਾਂ ਸਦਨ  ਰਾਤ ਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀ ਵਸਡਆਈ ਕਰਦ ਸਾਾਂ, ਾਡ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸੀ ਸਾਰਾ ਸ ਇਸੀ ਆਰਾ ਸ। ਸ ਰਭੂ! ਅੀਂ ਮੂਰਖ ਸਾਾਂ, ਾਨੂੂੰ ਕਈ ਮਝ ਨਸੀਂ ਸ, ਅੀਂ ਤਰਾ 

ਅੂੰਤ ਸਕਵੇਂ ਾ ਕਦ ਸਾਾਂ? (ਸ ਭਾਈ!) ਦਾ ਨਾਨਕ ਤਾਾਂ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾ ਸ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ 

ਸ।3।  

ਦਅਰਥ:- ਭਾਵ—(ਤਨੂੂੰ) ਚੂੰਗਾ ਲਿੱਗ। ਰਭ—ਸ ਰਭੂ! ਭੂਸਲ—ਭੁਿੱਲ ਕ, ਕੁਰਾਸ  ਕ। ਸਵਗਾੜਸ—ਅੀਂ 

ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਸ ਸਾਾਂ। ਲਾਜ—ਇਿੱਜ਼ਤ। ਸਸਰ—ਸ ਸਰੀ! ਰਖਾਏ—ਰਖਾਇ, ਰਿੱਖ। ਦ—ਦ ਕ। 

ਮਝਾਏ—ਮਝਾਇ, ਮਝ ਬਖ਼ਸ਼। ਕਾਾਂਸਿਆ—ਸਕਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਖਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਜ—ਲਾਜ। ਰਖਾਏ—

ਰਖਾਇ, ਰਿੱਖ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਭੂ! ਅੀਂ ਤਰੀ ਰਨ ਆਏ ਸਾਾਂ, ਸੁਣ ਸਜਵੇਂ ਤਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵ ਸਤਵੇਂ ਾਨੂੂੰ (ਮੂੰਦ ਕੂੰਮਾਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲ। 

ਅੀਂ ਸਦਨ ਰਾਤ (ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਤੋਂ) ਖੁੂੰਝ ਕ (ਆਣ  ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ) ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦ ਰਸਸੂੰਦ ਸਾਾਂ। ਸ ਸਰੀ! 

ਾਡੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਰਿੱਖ। ਸ ਰਭੂ! ਅੀਂ ਤਰ ਬਿੱਚ ਸਾਾਂ, ਤੂੂੰ ਾਡਾ ਗੁਰ ੂਸੈਂ ਤੂੂੰ ਾਡਾ ਸਤਾ ਸੈਂ, ਾਨੂੂੰ ਮਸਤ ਦ ਕ ਚੂੰਗੀ 

ਮਝ ਬਖ਼ਸ਼।  

ਸ ਸਰੀ! ਦਾ ਨਾਨਕ ਤਰਾ ਦਾ ਅਖਵਾਾਂਦਾ ਸ, (ਮਸਰ ਕਰ, ਆਣ  ਦਾ ਦੀ) ਇਿੱਜ਼ਤ ਰਿੱਖ।4।10। 17।  

 


