
ਆਸਾ ॥ ਬਾਤੀ ਸੂਕੀ ਤਲੁ ਨਨਖੂਟਾ ॥ ਮੰਦਲੁ ਨ ਬਾਜ ਨਟੁ  ਸੂਤਾ ॥ ੧॥ ਬੁਨਿ ਗਈ ਅਗਨਨ ਨ 
ਨਨਕਨਸਓ ਧੂੰਆ ॥ ਰਨਿ ਰਨਿਆ ਏਕੁ ਅਿਰੁ ਨਿੀ ਦੂਆ ॥ ੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਟੂਟੀ  ਤੰਤੁ ਨ ਬਜ 
ਰਬਾਬੁ ॥ ਭੂਨਲ ਨਬਗਾਨਰਓ ਅਨਾ ਕਾਜੁ ॥ ੨॥ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਿਨੁ ਕਿਾਿਨੁ ॥ ਸਮਨਿ ਰੀ 
ਤਉ ਨਬਸਨਰਓ ਗਾਿਨੁ ॥ ੩॥ ਕਿਤ ਕਬੀਰ ੰਚ ਜ ਚੂਰ ॥ ਨਤਨ ਤ ਨਾਨਿ ਰਮ ਦੁ ਦੂਰ 
॥੪॥੨॥੧੧॥ {ੰਨਾ 478} 

ਨਟ:- ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ‘ਰਹਾਉ’ ਦੀ ਤੁਕ ਅਤ ਅਖ਼ੀਰਲ  ਫੰਦ ਨੰੂ ਰਤਾ ਗਹ ੁਨਾਲ ੜ੍ਹਿਆਂ ਸਾਫ਼ ੜ੍ਦਿੱਸ ੈਂਦਾ ਹ ੜ੍ਕ 

ਇਸ ਸਾਰ ਸ਼ਫਦ ੜ੍ਿਚ ਉਸ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ੜ੍ਿਕਰ ਹ ਜਦੋਂ ਜੀਿ ਨੰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਰਬੂ ਹੀ ਰਬੂ ੜ੍ਿਆਕ ੜ੍ਦਿੱਸਦਾ ਹ। 

ਉਸ ਹਾਲਤ ੜ੍ਿਚ ਅਿੱਹ ਹਏ ਜੀਿ ਉੱਤ ਕਾਭਾੜ੍ਦਕ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਿਰ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਅੰਦਰੋਂ 

ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਿੱਗ ਫੁਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹ। ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਿੱਗ ਫੁਿੱਝਣ ਤੋਂ ੜ੍ਹਲਾਂ ਜੀਿ-ਨਟ ਭਾਇਆ ਦੀ ਰਾਸ ਾ ੜ੍ਰਹਾ ਸੀ, 

ਭਾਇਆ ਦਾ ਨਚਾਇਆ ਨਿੱਚ ੜ੍ਰਹਾ ਸੀ। ਰ ਜਦੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆ ਂਤਾਰਾਂ ਟੁਿੱਟ ਗਈਆਂ, ਰਫਾਫ ਿਿੱਜਣੀ 

ਫੰਦ ਹ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ੜ੍ਨਿੱਤ ਦੀਆ ਂਿਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹਣਾ ਭੁਿੱਕ ੜ੍ਗਆ।  

ਦਅਰਥ:- ਅਗੜ੍ਨ—ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਿੱਗ। ਨ...ਧੂੰਆ—ਉਸ ਅਿੱਗ ਦਾ ਧੂ ੰਬੀ ਭੁਿੱਕ ੜ੍ਗਆ, ਉਸ ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ੜ੍ਿਚੋਂ 

ਉੱਠਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਸ਼ਨਾ ਂਖ਼ਤਭ ਹ ਗਈਆਂ। ਰੜ੍ਿ ਰੜ੍ਹਆ ਏਕੁ—ਹਰ ਥਾਂ ਇਿੱਕ ਰਬੂ ਹੀ ੜ੍ਦਿੱਸ ੜ੍ਰਹਾ ਹ।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਨਟੁ—ਜੀਿ-ਨਟ ਜ ਭਾਇਆ ਦਾ ਨਚਾਇਆ ਨਿੱਚ ੜ੍ਰਹਾ ਸੀ। —ਫਰਿਾਹ ਹ ਕ, ਭਾਇਆ ਿਲੋਂ  ਫੜ੍ਫ਼ਕਰ ਹ 

ਕ। ਸੂਤਾ—ਸੌਂ ੜ੍ਗਆ ਹ, ਸ਼ਾਂਤ-ੜ੍ਚਿੱਤ ਹ ੜ੍ਗਆ ਹ, ਡਲਣੋਂ  ਹਟ ੜ੍ਗਆ ਹ। ਭੰਦਲੁ—ਢਲ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਿ-

ਰੂ ਢਲ। ਤਲੁ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ-ਰੂ ਤਲ। ਫਾਤੀ—ਿਿੱਟੀ ੜ੍ਜਸ ਦ ਆਸਰ ਤਲ ਫਲਦਾ ਹ ਤ ਦੀਿਾ 

ਜਗਦਾ ਰੜ੍ਹੰਦਾ ਹ; ਭਨ ਦੀ ਸੁਰੜ੍ਤ ਜ ਭਹ ੜ੍ਿਚ ਪਸਾਈ ਰਿੱਖਦੀ ਹ।1।  

ਨ ਫਜ ਰਫਾਫ—ੁਰਫਾਫ ਿਿੱਜਣੋਂ  ਹਟ ੜ੍ਗਆ ਹ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ੜ੍ਆਰ ਭੁਿੱਕ ੜ੍ਗਆ ਹ ਦਹ-ਅੜ੍ਧਆਸ ਖ਼ਤਭ ਹ 

ੜ੍ਗਆ ਹ। ਤੰਤੁ—ਤਾਰ ੜ੍ਜਸ ਨਾਲ ਰਫਾਫ ਿਿੱਜਦਾ ਹ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਲਗਨ।  

ਚੂਰ—ਨਾਸ ਕਰ। ਰਭ ਦੁ—ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ।4।  

ਅਰਥ:- ੜ੍ਜਸ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਅੰਦਰੋਂ ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਿੱਗ ਫੁਿੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤ ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ੜ੍ਿਚੋਂ ਉੱਠਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਸ਼ਨਾ ਭੁਿੱਕ 

ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਿੱਕ ਰਬੂ ਹੀ ੜ੍ਿਆਕ ੜ੍ਦਿੱਸਦਾ ਹ, ਰਬੂ ਤੋਂ ੜ੍ਫਨਾ ਕਈ ਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਾ।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਉਹ ਜੀਿ-ਨਟ (ਜ ੜ੍ਹਲਾਂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਨਚਾਇਆ ਨਿੱਚ ੜ੍ਰਹਾ ਸੀ) ਹੁਣ (ਭਾਇਆ ਿਲੋਂ) ਫ-ਰਿਾਹ ਹ ਕ 

ਬਟਕਣੋਂ  ਰੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਅੰਦਰ ਭਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ਰ-ਰੂ ਢਲ ਨਹੀਂ ਿਿੱਜਦਾ। ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦਾ ਤਲ 

(ਉਸ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਭੁਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਭਾਇਆ ਿਾਲ  ਾਸ ਤੋਂ) ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹ।1।  

(ੜ੍ਜਸ ਸਰੀਰਕ ਭਹ ੜ੍ਿਚ) ਪਸ ਕ ੜ੍ਹਲਾਂ ਭਨੁਿੱਖ ਆਣਾ (ਅਸਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਕੰਭ ਖ਼ਰਾਫ ਕਰੀ ਜਾ ੜ੍ਰਹਾ 

ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਭਹ-ਰੂ ਰਫਾਫ ਿਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ੜ੍ਕਉਂੜ੍ਕ (ੜ੍ਤਰਸ਼ਨਾ ਭੁਿੱਕਣ ਤ) ਭਹ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁਿੱਟ ਜਾਂਦੀ 

ਹ।2।  

ਹੁਣ ਜਦੋਂ (ਜੀਿਨ ਦੀ) ਸਹੀ ਸਭਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ੜ੍ਹਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾ,ਂ ਉਹ ਤਰਲ , 

ਉਹ ਕੀਰਨ , ਸਬ ਬੁਿੱਲ ਗਏ।3।  



ਕਫੀਰ ਆਖਦਾ ਹ—ਜ ਭਨੁਿੱਖ ੰਜ ਕਾਭਾੜ੍ਦਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰ ਲੈਂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਨੁਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ 

ਅਿਸਥਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ।4।2।11।  

 


