
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪਡ ਘਨ ਕਰਿਆ ॥ ਅੰਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਰਹ ਫਰਲਆ ॥ ੧॥ 

ਐਸਾ ਕਿਹੁ ਬੀਚਾਿੁ ਰਗਆਨੀ ॥ ਜਾ ਤ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਰਨਿਬਾਨੀ ॥ ਆਰਸ ਪਾਰਸ ਰਬਖੂਆ ਕ 
ਕੁੰਟਾ ਬੀਰਚ ਅੰਰਮਿਤੁ ਹ ਭਾਈ ਿ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਰਸੰਚਨਹਾਿ ਏਕ ਮਾਲੀ ॥ ਖਬਰਿ ਕਿਤੁ ਹ ਪਾਤ 
ਪਤ ਡਾਲੀ ॥ ੨॥ ਸਗਲ ਬਨਸਪਰਤ ਆਰਿ ਜੜਾਈ  ॥ ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਰਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥ ੩॥ 

ਅੰਰਮਿਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਰਜਰਨ ਗੁਿ ਤ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿੀ ਰਤਰਨ ਮਾਇਆ ॥ ੪॥੫॥੫੬॥ 
{ਪੰਨਾ 385} 

ਪਦਅਰਥ:- ਬਗੀਚਾ—ਬਾਗ਼, ੰਾਰ-ਬਗੀਚਾ। ਪੇਡ—ਰ ੁੱਖ, ਬੂਟੇ, ਜੀਵ। ਘਨ—ਬਸ ਤ, ਅਨੇਕਾਾਂ। ਕਰਰਆ—

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਿਆ—ਫਿ ਿੁੱਗਾ।1।  

ਰਗਆਨੀ—ਸੇ ਰਗਆਨਵਾਨ ਮਨ ੁੱਖ! ਜਾ ਤੇ—ਰਜ (ਰਵਕਾਰ) ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਿ। ਪਦ —ਦਰਜਾ। 

ਰਨਰਬਾਨੀ—ਵਾਨਾ-ਰਰਸਤ, ਰਜਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਵਾਨਾਾਂ ਪਸ ਨ ਕਣ। ਆਰ ਪਾਰ—ਤੇਰ ੇਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ। 

ਰਬਖੂਆ—ਜ਼ਸਰ। ਕ ੰਟਾ—ਕ ੰਡ, ਚਸ਼ਮੇ। ਬੀਰਚ—(ਤੇਰ)ੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਰੇ—ਸੇ ਭਾਈ!।1। ਰਸਾਉ।  

ਏਕੈ ਮਾਿੀ—ਇਕ ਮਾਿੀ ਨੰੂ ਸੀ (ਰਸਰਦ ੇਰਵਚ ੰਭਾਿ ਰੁੱਖ)। ਖਬਰਰ ਕਰਤ ਸੈ—ਾਰ ਿੈਂਦਾ ਸੈ। ਪਾਤ ਪਤ—

ਸਰੇਕ ਪੁੱਤ ੇਦੀ।2।  

ਗਿ ਬਨਪਰਤ—ਾਰੀ ਬਨਪਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਅ ਜੰਤ। ਆਰਣ—ਰਿਆ ਕੇ। ਜੜਾਈ—ਜਾ ਰਦੁੱਤੀ ਸੈ। 

ਫੂਿੀ—ਫ ੁੱਿ ਦੇ ਰਸੀ ਸੈ, ਫ ੁੱਿ ਿੁੱਗ ਰਸੇ ਸਨ। ਰਨਫਿ—ਫਿ ਤੋਂ ਖ਼ਾਿੀ।3।  

ਰਜਰਨ—ਰਜ (ਮਨ ੁੱਖ) ਨੇ। ਗ ਰ ਤੇ—ਗ ਰ ੂਪਾੋਂ। ਤਰੀ—ਪਾਰ ਕਰ ਿਈ, ਪਾਰ ਿੰਘ ਰਗਆ। ਰਤਰਨ—ਉ 

(ਮਨ ੁੱਖ) ਨੇ।4।  

ਅਰਥ:- ਸੇ ਰਗਆਨਵਾਨ ਮਨ ੁੱਖ! ਕਈ ਇਸ ਰਜਸੀ ਰਵਚਾਰ ਕਰ ਰਜ ਦੀ ਬਰਕਰਤ ਨਾਿ ਉਸ (ਆਤਮਕ) 

ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਸ ਜਾਏ ਰਜਥੇ ਕਈ ਵਾਨਾ ਨਾਸ ਪਸ ਕੇ। ਸੇ ਭਾਈ! ਤੇਰ ੇਚ ਫੇਰ ੇ(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਸ ਦੇ) ਜ਼ਸਰ ਦ ੇ

ਚਸ਼ਮੇ (ਚੁੱਿ ਰਸੇ ਸਨ ਜ ਆਤਮਕ ਮਤ ਿੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਤੇਰ)ੇ ਅੰਦਰ (ਨਾਮ-) ਅੰਰਮਰਤ (ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚੁੱਿ 

ਰਰਸਾ) ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਜਗਤ ਇਕ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸੈ ਰਜ ਰਵਚ (ਰਰਜਣਸਾਰ-ਮਾਿੀ ਨੇ) ਬੇਅੰਤ ਬੂਟੇ ਿਾਏ ਸਏ ਸਨ (ਰੰਗਾ 

ਰੰਗ ਦ ੇਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਏ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਰਵਚੋਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਿਾ ਨਾਮ-ਜਿ 

(ਰੰਰਜਆ ਜਾ ਰਰਸਾ) ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਰਵਚ (ਉੱਚ ੇਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਡਰ ਿੁੱਗ ਰਰਸਾ ਸੈ।1।  

(ਸੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਤ ੇਨਾਮ-ਜਿ) ਰੰਜਣ ਵਾਿੇ ਉ ਇਕ (ਰਰਜਣਸਾਰ-) ਮਾਿੀ ਨੰੂ (ਆਪਣੇ 

ਰਸਰਦ ੇਰਵਚ ੰਭਾਿ ਰੁੱਖ) ਜ ਸਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਡਾਿੀ ਡਾਿੀ ਦੀ ੰਭਾਿ ਕਰਦਾ ਸੈ (ਜ ਸਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੇਕ ਪਰਸਿੂ ਦਾ ਰਖ਼ਆਿ ਰੁੱਖਦਾ ਸੈ)।2।  

(ਸੇ ਭਾਈ! ਉ ਮਾਿੀ ਨੇ ਇ ਜਗਤ-ਬਗ਼ੀਚ ੇਰਵਚ) ਾਰੀ ਬਨਪਤੀ ਰਿਆ ਕੇ ਜਾ ਰਦੁੱਤੀ ਸੈ (ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦ ੇ

ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ੰਾਰ-ਬਗ਼ੀਚ ੇ ਨੰੂ ਸਣਾ ਬਣਾ ਰਦੁੱਤਾ ਸੈ)। ਾਰੀ ਬਨਪਤੀ ਫ ੁੱਿ ਦੇ ਰਸੀ ਸੈ, ਕਈ ਬੂਟਾ 

ਫਿ ਤੋਂ ਖ਼ਾਿੀ ਨਸੀਂ (ਸਰੇਕ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿੁੱਗਾ ਸਇਆ ਸੈ)।3।  

(ਪਰ) ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਰਜ ਮਨ ੁੱਖ ਨੇ ਗ ਰ ੂਪਾੋਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਿਾ ਨਾਮ-ਫਿ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਰਿਆ ਸੈ ਉ ਨੇ ਮਾਇਆ (ਦੀ ਨਦੀ) ਪਾਰ ਕਰ ਿਈ ਸੈ।4।5। 56। 


