
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਭਿ ਜ ਸਭਿ ਤ ਸਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਊਝਭਿ ਿਰਮ ਰਾਭਹ ਨ ਾਈ ॥ ਭਿਨੁ 
ਿੂਝ ਕ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ ਨਾਮ ਭਿਹੂਣ ਮਾਥ ਛਾਈ ॥ ੧॥ ਸਾਚ ਧਣੀ ਜਗੁ ਆਇ ਭਿਨਾਸਾ ॥ 
ਛੂਟਭਸ ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਭਿ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਗੁ ਮਭਹ ਿਾਧਾ ਿਹੁਤੀ ਆਸਾ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਇਭਕ 
ਿ ਉਦਾਸਾ ॥ ਅੰਤਭਰ ਨਾਮੁ ਕਮਲੁ ਰਗਾਸਾ ॥ ਭਤਨਹ ਕਉ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸਾ ॥ ੨॥ ਜਗੁ 
ਭਤਰਅ ਭਜਤੁ ਕਾਮਭਣ ਭਹਤਕਾਰੀ ॥ ੁਤਰ ਕਲਤਰ ਲਭਗ ਨਾਮੁ ਭਿਸਾਰੀ ॥ ਭਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਿਾਇਆ 
ਿਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ ਸਭਤਗੁਰੁ ਸਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੩॥ ਿਾਹਰਹੁ ਹਉਮ ਕਹ ਕਹਾ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਮੁਕਤੁ 
ਲੁ ਕਦ ਨ ਲਾ ॥ ਮਾਇਆ ਮਹੁ ਗੁਰ ਸਿਭਦ ਜਲਾ ॥ ਭਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਦ ਭਹਰਦ ਭਧਆ 
॥੪॥ ਧਾਿਤੁ ਰਾਿ ਠਾਭਕ ਰਹਾ ॥ ਭਸਿ ਸੰਗਭਤ ਕਰਭਮ ਭਮਲਾ ॥ ਗੁਰ ਭਿਨੁ ਿੂਲ ਆਿ ਜਾ ॥ 
ਨਦਭਰ ਕਰ ਸੰਜਭਗ ਭਮਲਾ ॥੫॥ ਰੂਿ ਕਹਉ ਨ ਕਭਹਆ ਜਾਈ ॥ ਅਕਥ ਕਥਉ ਨਹ ਕੀਮਭਤ 
ਾਈ ॥ ਸਿ ਦੁਿ ਤਰ ਸੂਿ ਰਜਾਈ ॥ ਸਭਿ ਦੁਿ ਮਟ ਸਾਚ ਨਾਈ ॥ ੬॥ ਕਰ ਭਿਨੁ ਿਾਜਾ ਗ 
ਭਿਨੁ ਤਾਲਾ ॥ ਜ ਸਿਦੁ ਿੁਝ ਤਾ ਸਚੁ ਭਨਹਾਲਾ ॥ ਅੰਤਭਰ ਸਾਚੁ ਸਿ ਸੁਿ ਨਾਲਾ ॥ ਨਦਭਰ ਕਰ 
ਰਾਿ ਰਿਿਾਲਾ ॥੭॥ ਭਤਰਿਿਣ ਸੂਝ ਆੁ ਗਿਾਿ ॥ ਿਾਣੀ ਿੂਝ ਸਭਚ ਸਮਾਿ ॥ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰ 
ਕ ਭਲਿ ਤਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸਿਾਰਣਹਾਰਾ ॥੮॥੨॥ {ੰਨਾ 412} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਬ—ਸਾਯ। ਸਬ—ਹਯਕ ਭਕਸਭ ਦੀ। ਉਝਭੜ—ਕੁਯਾਹ, ਗ਼ਰਤ ਯਸਤ ਉਤ। ਬਯਭ—ਬਟਕਦਾ 

ਹ। ਯਾਭਹ—(ਠੀਕ) ਯਸਤ ਉਤ। ਥਾਇ—ਥਾਾਂ ਭਿਚ, ਥਾਾਂ ਭਸਯ। ਥਾਇ ਨ ਾਈ—ਥਾਾਂ-ਭਸਯ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ, ਯਿਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੁੰਦੀ। ਨਾਭ ਭਫਹੂਣ—ਨਾਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣ  ਫੁੰਦ ਨੂੁੰ {ਨਟ:- ਰਜ਼ “ਭਫਹੂਣ” ਅਤ “ਭਫਹੂਣ” ਦ ਅਯਥਾਾਂ ਭਿਚ 

ਯਕ ਹ}। ਛਾਈ—ਸੁਆਹ। ਭਾਥ—ਭੱਥ ਉਤ, ਭਸਯ ਉਤ।1।  

ਸਾਚ—ੁਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਭਹਣ ਿਾਰਾ। ਧਣੀ—(ਜਗਤ ਦਾ) ਭਾਰਕ। ਆਇ ਭਫਨਾਸਾ—ਜੁੰਭਦਾ ਭਯਦਾ। 

ਗੁਯਭੁਭਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  ਕ।1। ਯਹਾਉ।  

ਭਭਹ—ਭਹ ਭਿਚ। ਇਭਕ—ਕਈ ਜੀਿ {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਇਭਕ’ ਫਹੁ-ਿਚਨ ਹ}। ਯਗਾਸਾ—ਭਖਭੜਆ 

ਹਇਆ। ਤਰਾਸਾ—ਡਯ। ਜਭ ਕੀ ਤਰਾਸਾ—ਭਤ ਦਾ ਡਯ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਦਾ ਡਯ।2।  

ਭਤਰਅ ਭਜਤੁ—ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਜੱਭਤਆ, ਕਾਭਾਤੁਯ। ਕਾਭਭਣ—ਇਸਤਰੀ। ਭਹਤ ਕਾਯੀ—ਭਹਤ ਕਯਨ ਿਾਰਾ, ਭਹ 

ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਕਰਤਰ—ਇਸਤਰੀ, ਿਹੁਟੀ। ਸਾਯੀ—ਸਰਸ਼ਟ। ਕਯਣੀ—ਭਨੱਤ ਦੀ ਕਾਯ, ਆਚਯਨ।3।  

ਕਹਾਏ—ਅਖਿਾਾਂਦਾ ਹ। ਭੁਕਤੁ—ਹਉਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਰੁ—ਚਾ, ਰਬਾਿ। ਸਫਭਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। 

ਸਦ—ਸਦਾ।4।  

ਧਾਿਤੁ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਛ) ਦੜਦ ਨੂੁੰ। ਠਾਭਕ—ਯਕ ਕ। ਭਸਖ—(ਭਜਸ) ਭਸੱਖ ਨੂੁੰ। ਕਯਭਭ—ਭਹਯ ਨਾਰ। 

ਸੁੰਜਭਗ—ਸੁੰਜਗ ਭਿਚ, ਸੁੰਗਭਤ ਭਿਚ।5।  

ਯੂੜ—ਸੁੁੰਦਯ। ਕਹਉ—ਭੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਾਂ। ਕਥਉ—ਭੈਂ ਕਥਦਾ ਹਾਾਂ। ਸਾਚ—ਸਾਚ ਦੀ, ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਭਹਣ 

ਿਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ। ਨਾਈ—ਿਭਡਆਈ।6।  

ਕਯ—ਹੱਥ। ਗ—ਯ। ਭਨਹਾਰਾ—ਦੀਦਾਯ ਕਯਦਾ।7।  

ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਿ। ਸਭਚ—ਸੱਚ ਭਿਚ, ਸਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਭਿਚ।8।  



ਅਯਥ:- ਜਗਤ ਜੁੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਭਹੁੰਦਾ ਹ, (ਯ) ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਭਹਣ ਿਾਰਾ ਹ। 

ਜਹੜਾ ਰਾਣੀ ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾਸ (ਬਗਤ) ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਉਹ (ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਤੋਂ) 

ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਸਾਯ ਜ ਕਯਦਾ ਹ ਸਾਯ ਤ ਸਾਧਦਾ ਹ (ਸ਼ਾਸਤਰ  ਆਭਦਕ ਸਭਝਣ ਫਾਯ) ਹਯਕ ਭਕਸਭ ਦੀ 

ਭਸਆਣ-ਅਕਰ ਬੀ ਭਿਖਾਾਂਦਾ ਹ, ਯ ਜ ਉਹ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾਸ ਫਣਨ ਦੀ ਜੁਗਭਤ) ਨਹੀਂ ਸਭਝਦਾ, ਤਾਾਂ 

ਉਸ ਦਾ (ਜ ਤ ਆਭਦਕ ਦਾ) ਕਈ ਬੀ ਉੱਦਭ (ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਭਿਚ) ਯਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰਦਾ। ਉਹ ਗ਼ਰਤ 

ਯਸਤ ਤ ਬਟਕ ਭਯਹਾ ਹ, ਉਹ ਸਹੀ ਯਸਤ ਉੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਭਯਹਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣ  ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਸਯ 

ਸੁਆਹ ਹੀ ੈਂਦੀ ਹ।1।  

ਜਗਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਭਿਚ ਫੱਝਾ ਹਇਆ ਫਹੁਤੀਆਾਂ ਆਸਾਾਂ ਭਿਚ ਫੱਝਾ ਹਇਆ (ਜੁੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਭਹੁੰਦਾ) ਹ। 

ਯ ਕਈ (ਿਡ-ਬਾਗੀ ਭਨੱੁਖ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਸੱਭਖਆ ਤ ਤੁਯ ਕ ਭਹ ਤੋਂ ਭਨਯਰ ਯਭਹੁੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੁੰਦਯ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਿੱਸਦਾ ਹ (ਭਜਸ ਦੀ ਫਯਕਭਤ ਨਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਭਹਯਦਾ-) ਕਭਰ ਭਖਭੜਆ ਯਭਹੁੰਦਾ ਹ। 

ਅਜਹ ਫੁੰਭਦਆਾਂ ਨੂੁੰ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਦਾ ਡਯ ਨਹੀਂ ਯਭਹੁੰਦਾ।2।  

(ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ਤੋਂ ਖੁੁੰਝ ਕ) ਜਗਤ ਕਾਭਾਤੁਯ ਹ ਭਯਹਾ ਹ, ਇਸਤਰੀ ਦ ਭਹ ਭਿਚ ਪਭਸਆ ਹਇਆ ਹ; ੁੱਤਯ 

ਿਹੁਟੀ ਦ ਭਹ ਭਿਚ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਬੁਰਾ ਭਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ ਆਣਾ ਜੀਿਨ ਭਿਅਯਥ ਗਿਾਾਂਦਾ 

ਹ ਤ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਖਡ ਹਾਯ ਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਯ ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸਿਾ ਕਯਦਾ ਹ ਉਸ ਦਾ 

ਭਨੱਤ-ਕਯਭ ਸਰਸ਼ਟ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।3।  

ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਭਿਚ (ਜੁੜ ਕ ਆਣ  ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਭਿਤਰ  ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਸਦਾ ਆਣ ਭਹਯਦ ਭਿਚ ਮਾਦ ਯੱਖਦਾ ਹ, ਉਹ ਅੁੰਤਯ ਆਤਭ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਯਭਹੁੰਦਾ ਹ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਿ ਉਸ ਉਤ ਕਦ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ, ਉਂਞ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਕਯਤ ਕਾਯ ਕਯਦਾ ਉਹ ਿਖਣ 

ਨੂੁੰ ਆਾ ਜਤਾਾਂਦਾ ਹ।4।  

(ਗੁਯ ੂਦ ਭਜਸ) ਭਸੱਖ ਨੂੁੰ (ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ) ਭਹਯ ਨਾਰ, ਸੁੰਗਭਤ ਭਿਚ ਭਭਰਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਆਣ  ਬਟਕਦ 

ਭਨ ਦੀ ਯਾਖੀ ਕਯਦਾ ਹ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਿਰੋਂ) ਯਕ ਕ ਯੱਖਦਾ ਹ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਭਨੱੁਖ 

(ਭਜ਼ੁੰਦਗੀ ਦ ਸਹੀ ਯਸਤ ਤੋਂ) ਖੁੁੰਝ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਭਿਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਭਹਯ ਦੀ 

ਭਨਗਾਹ ਕਯਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੁੰ ਬੀ ਸੁੰਗਭਤ ਭਿਚ ਯਰਾ ਕ ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਭਿਚ ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਹ।5।  

(ਹ ਰਬੂ!) ਤੂੁੰ ਸੁੁੰਦਯ ਹੈਂ, ਯ ਜ ਭੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯਾਾਂ ਭਕ ਤੂੁੰ ਭਕਹ ਭਜਹਾ ਸੁੁੰਦਯ ਹੈਂ ਤਾਾਂ ਦੱਭਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਹ ਰਬੂ! ਤਯ ਗੁਣ ਭਫਆਨ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦ, ਜ ਭੈਂ ਭਫਆਨ ਕਯਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਤਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ 

ਭੁੱਰ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਤਥੋਂ ਭਿਛੁਭੜਆਾਂ ਦੁੱਖ ਿਾਯਦ ਹਨ, ਯ) ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਭਿਚ ਤੁਭਯਆਾਂ ਸਾਯ 

ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।  

ਸਦਾ-ਭਥਯ ਯਭਹਣ ਿਾਰ  ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਭਤ-ਸਾਰਾਹ ਕੀਭਤਆਾਂ ਸਾਯ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਭਟ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।6।  

ਜ ਭਨੱੁਖ (ਗੁਯ ੂਦ) ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਸਭਝ ਰਏ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਣ  ਅੁੰਦਯ ਸਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਹ, 

ਉਸ ਦ ਅੁੰਦਯ ਅਜਹੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਭਕ, ਭਾਨ , ਭਫਨਾ ਹੱਥੀਂ ਿਜਾਏ ਿਾਜਾ ਿੱਜਦਾ ਹ ਤ 

ਭਫਨਾ ਯੀਂ ਨੱਭਚਆਾਂ ਤਾਰ ੂਯੀਦਾ ਹ।  

ਭਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨੂੁੰ ਯੱਖਣਹਾਯ ਰਬੂ ਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯ ਕ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤੋਂ) ਫਚਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਅੁੰਦਯ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਯਗਟ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੂੁੰ ਆਣ  ਅੁੰਤਯ ਆਤਭ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਰਤੀਤ ਹੁੁੰਦ ਹਨ।7।  



ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ (ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  ਕ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾਸ ਫਣ ਕ) ਆਾ-ਬਾਿ ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੂੁੰ ਯਭਾਤਭਾ 

ਭਤੁੰਨਾਾਂ ਬਿਨਾਾਂ ਭਿਚ ਿੱਸਦਾ ਭਦੱਸ ੈਂਦਾ ਹ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੁੰ ਸਹੀ ਭਗਆਨ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਭਿਚ ਰੀਨ ਯਭਹੁੰਦਾ ਹ। ਉਹ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਆਣ  ਸਚ-ਭੁੰਡਰ ਭਿਚ ਭਟਕਾਈ ਯੱਖਦਾ 

ਹ, ਇਕ-ਯਸ ਸੁਯਭਤ ਰਬੂ ਭਿਚ ਜੜਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਭੁਫਾਭਯਕ ਹ ਉਹ ਹਯਨਾਾਂ 

ਦਾ ਜੀਿਨ ਬੀ ਸਹਣਾ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।8।2।  

 


