
ਆਸਾ ॥ ਰਜਾ ਧਰ ਮਨਾਵ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਤਿ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰ ॥ ਆਾ ਦਤਿ ਅਵਰ ਨਹੀ ਦਿ ਕਾਹ 
ਕਉ ਝਿ ਮਾਰ ॥ ੧॥ ਕਾਜੀ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਿਹੀ ਮਤਹ ਿਰਾ ਸਤਿ ਤਬਿਾਤਰ ਨ ਦਿ ॥ ਿਬਤਰ ਨ 
ਕਰਤਹ ਦੀਨ ਕ ਬਉਰ ਿਾ ਿ ਜਨਮੁ ਅਲਿ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਿੁ ਕਿਬ ਬਿਾਨ ਅਲਹੁ ਨਾਤਰ 
ੁਰਿੁ ਨਹੀ ਕਈ ॥ ਢ ਗੁਨ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਬਉਰ ਜਉ ਤਦਲ ਮਤਹ ਿਬਤਰ ਨ ਹਈ ॥ ੨॥ ਅਲਹੁ 
ਗਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਤਹਰਦ ਲਹੁ ਤਬਿਾਰੀ ॥ ਤਹੰਦੂ ਿੁਰਕ ਦੁਹੂੰ ਮਤਹ ਏਕ ਕਹ ਕਬੀਰ ੁਕਾਰੀ 
॥੩॥੭॥੨੯॥ {ੰਨਾ 483} 

ਦਅਰਥ:- ਧਰ—ਰੱਖਦਾ ਸ। ਮਨਾਵ—ਮੰਨਤ ਮੰਨਦਾ ਸ। ਮਨਾਵ ਅਸ—ੁਅੱਾ ਦ ਨਾਮ ਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਂਦਾ 

ਸ। ੁਆਦਤਤ—ੁਆਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ੰਘਾਰ—ਮਾਰਦਾ ਸ। ਆਾ ਦਤਖ—ਆਣ  ੁਆਰਥ ਨੰੂ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗ 

ਰੱਖ ਕ। ਅਵਰ ਨਸੀ ਦਖ—ਸਰਨਾਾਂ ਦ ੁਆਰਥ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਵਖਦਾ।1।  

ਕਾਜੀ—ਸ ਕਾਜ਼ੀ! ਤਸੀ ਮਤਸ—ਤਰ ਤਵਚ ਭੀ। ਤਰਾ—ਤਰਾ ਾਤਸਬ। ਖਬਤਰ ਨ ਕਰਤਸ—ਤੰੂ ਮਝਦਾ ਨਸੀਂ। 

ਦੀਨ ਕ ਬਉਰ—ਮਜ਼ਸਬ (ਦੀ ਸ਼ਰਸ) ਤਵਚ ਕਮ  ਸਏ, ਸ ਕਾਜ਼ੀ! ਅਖ—ਅ-ਖ, ਤਕ ਖ ਤਵਚ ਨਸੀਂ 

ਆਇਆ, ਕਈ ਾਭ ਨਸੀਂ ਸਇਆ।1। ਰਸਾਉ।  

ਾਚ—ੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰਤਸਣ ਵਾਾ। ਕਤਬ—ੱਛਮੀ ਮਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਕਤਾਬਾਾਂ (ਕੁਰਾਨ, ਤਰਤ, ਅੰਜੀ, 

ਜ਼ੰਬੂਰ)। ਨਸੀ ਕਈ—(ਉ ਰਭੂ ਦੀ ਜਤਤ ਤੋਂ ਤਬਨਾ) ਕਈ ਨਸੀਂ ਜੀ ਕਦਾ। ਨਾਸੀ ਕਛੁ—ਕਈ (ਆਤਮਕ) 

ਾਭ ਨਸੀਂ। ਖਬਤਰ—ੂਝ, ਤਗਆਨ।2।  

ਗਬੁ—ੁਤਕਆ ਸਇਆ। ੁਕਾਰੀ—ੁਕਾਤਰ, ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਕਾਜ਼ੀ! (ਾਰ ਜਗਤ ਦਾ) ਮਾਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸ, ਉਸ ਤਰਾ ਭੀ ਰੱਬ ਸ ਤ ਤਰ ਅੰਦਰ ਭੀ ਮਜੂਦ ਸ, 

ਰ ਤੰੂ ਚ-ਤਵਚਾਰ ਕ ਤੱਕਦਾ ਨਸੀਂ। ਸ ਸ਼ਰਸ ਤਵਚ ਕਮ  ਸਏ ਕਾਜ਼ੀ! ਤੰੂ (ਇ ਭਤ ਨੰੂ) ਮਝਦਾ ਨਸੀਂ, ਇ 

ਵਾਤ ਤਰੀ ਉਮਰ ਤਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਤਰਸਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਸ ਭਾਈ! ਕਾਜ਼ੀ) ਰਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸ (ਰਤਜ਼ਆਾਂ ਦ ਅਖ਼ੀਰ ਤ ਈਦ ਵਾ  ਤਦਨ) ਅੱਾ ਦ ਨਾਮ ਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਂਦਾ 

ਸ, ਰ ਆਣ  ੁਆਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਇਸ) ਜੀਵ ਮਾਰਦਾ ਸ। ਆਣ  ਸੀ ੁਆਰਥ ਨੰੂ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗ ਰੱਖ ਕ ਸਰਨਾਾਂ 

ਦੀ ਰਵਾਸ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ; ਤਾਾਂ ਤ ਇਸ ਭ ਉੱਦਮ ਤਵਅਰਥ ਝਖਾਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾੀ ਗੱ ਸੀ ਸ।1।  

ਸ ਕਾਜ਼ੀ! ਤੁਸਾਡੀਆਾਂ ਆਣੀਆਾਂ ਮਜ਼ਸਬੀ ਤਕਤਾਬਾਾਂ ਭੀ ਇਸੀ ਆਖਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤਕ ਅੱਾਸ ਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਤਸਣ ਵਾਾ ਸ (ਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਾਸ ਦੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ, ਉ ਅੱਾਸ ਦ (ਨੂਰ ਤੋਂ ਤਬਨਾ) ਕਈ 

ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਰਦ ਜੀਊਂਦਾ ਨਸੀਂ ਰਤਸ ਕਦਾ, ਰ ਸ ਕਮ  ਕਾਜ਼ੀ! ਜ ਤਰ ਤਦ ਤਵਚ ਇਸ ੂਝ ਨਸੀਂ ਈ ਤਾਾਂ 

(ਮਜ਼ਸਬੀ ਤਕਤਾਬਾਾਂ ਨੰੂ ਤਨਰਾ) ੜ੍ਹਨ ਤ ਤਵਚਾਰਨ ਦਾ ਕਈ ਾਭ ਨਸੀਂ।2।  

ਸ ਕਾਜ਼ੀ! ਕਬੀਰ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕ ਆਖਦਾ ਸ (ਭਾਵ, ੂਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਖਦਾ ਸ), ਤੰੂ ਭੀ ਆਣ  ਤਦ ਤਵਚ 

ਤਵਚਾਰ ਕਰ ਕ ਵਖ  , ਰੱਬ ਾਰ ਰੀਰਾਾਂ ਤਵਚ ੁਤਕਆ ਬਠਾ ਸ, ਤਸੰਦੂ ਤ ਮੁਮਾਨ ਤਵਚ ਭੀ ਇੱਕ ਉਸੀ 

ਵੱਦਾ ਸ।3।7। 29।  

  


