
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਇਕਿ ਆਵਕਹ ਇਕਿ ਜਾਵਕਹ ਆਈ ॥ ਇਕਿ ਹਕਿ ਿਾਤ ਿਹਕਹ ਸਮਾਈ ॥ 
ਇਕਿ ਧਿਕਨ ਗਗਨ ਮਕਹ ਠਉਿ ਨ ਾਵਕਹ ॥ ਸ ਿਿਮਹੀਣ ਹਕਿ ਨਾਮੁ ਨ ਕਧਆਵਕਹ ॥੧॥ ਗੁਿ 
ੂਿ ਤ ਗਕਤ ਕਮਕਤ ਾਈ ॥ ਇਹੁ ਸੰਸਾਿੁ ਕਿਖੁ ਵਤ ਅਕਤ ਭਉਜਲੁ ਗੁਿ ਸਿਦੀ ਹਕਿ ਾਕਿ 
ਲੰਘਾਈ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਕਜਨਹ ਿਉ ਆਕ ਲ ਰਭੁ ਮਕਲ ॥ ਕਤਨ ਿਉ ਿਾਲੁ ਨ ਸਾਿ ਕਲ ॥ 
ਗੁਿਮੁਕਖ ਕਨਿਮਲ ਿਹਕਹ ਕਆਿ ॥ ਕਜਉ ਜਲ ਅੰਭ ਊਕਿ ਿਮਲ ਕਨਿਾਿ ॥ ੨॥ ਿੁਿਾ ਭਲਾ 
ਿਹੁ ਕਿਸ ਨ ਿਹੀ ॥ ਦੀਸ ਿਰਹਮੁ ਗੁਿਮੁਕਖ ਸਚੁ ਲਹੀ ॥ ਅਿਥੁ ਿਥਉ ਗੁਿਮਕਤ ਵੀਚਾਿੁ ॥ 
ਕਮਕਲ ਗੁਿ ਸੰਗਕਤ ਾਵਉ ਾਿੁ ॥ ੩॥ ਸਾਸਤ ਿਦ ਕਸੰਕਮਰਕਤ ਿਹੁ ਭਦ ॥ ਅਠਸਕਠ ਮਜਨੁ ਹਕਿ 
ਿਸੁ ਿਦ ॥ ਗੁਿਮੁਕਖ ਕਨਿਮਲੁ ਮਲੁ ਨ ਲਾਗ ॥ ਨਾਨਿ ਕਹਿਦ ਨਾਮੁ ਵਡ ਧੁਕਿ ਭਾਗ ॥ ੪॥੧੫॥ 
{ੰਨਾ 353} 

ਦਅਯਥ:- ਇਕਿ—{ੜਨ ਾਂਵ ‘ਇਿ’ ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ} ਿਈ, ਅਨਿ ਾਂ ਜੀਵ। ਆਵਕਸ—ਜਗਤ ਕਵਚ ਜਨਭ 

ਰੈਂਦ ਸਨ। ਆਈ—ਆ ਿ, ਜਨਭ ਰ  ਿ। ਜ ਵਕਸ—(ਖ਼ ਰੀ ਸੀ) ਚਰ  ਜ ਾਂਦ ਸਨ। ਯਸਕਸ ਭ ਈ—(ਰਬੂ-

ਚਯਨ ਾਂ ਕਵਚ) ਰੀਨ ਯਕਸਿੰਦ ਸਨ। ਧਯਕਨ—ਧਯਤੀ। ਗਗਨ—ਆਿ ਸ਼। ਭਕਸ—ਕਵਚ। ਠਉਯ—ਥ ਾਂ, ਭਨ ਦ 

ਕਿਿਣ ਰਈ ਥ ਾਂ। ਿਯਭਸੀਣ—ਕਨਬ ਗ।1।  

ਗਕਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਿ ਅਵਥ । ਕਭਕਤ—ਭਯਮ ਦ । ਕਫਖੁ—ਕਵਸ,ੁ ਜ਼ਸਯ। ਕਫਖੁ ਵਤ—ਕਵਸੁਰ । ਅਕਤ—

ਫਸੁਤ। ਬਉਜਰੁ—ਘੁਿੰਭਣ ਘਯੀ।1। ਯਸ ਉ।  

ਕਰ ਨ  ਿ—ੀੜ ਨਸੀਂ ਿਦ , ਡਗ ਨਸੀਂ ਿਦ । ਿ ਰੁ—ਭਤ (ਦ  ਡਯ)। ਕਨਯਭਰ—ਕਵਤਰ-

ਆਤਭ । ਅਿੰਬ— ਣੀ। ਕਨਯ ਯ—ਕਨਯਰ।2।  

ਿਸ—ੁਦੱ। ਚੁ—ਦ -ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵ ਰ  ਸਯੀ। ਿਥਉ—ਭੈਂ ਿਥਦ  ਸ ਾਂ।  ਵਉ—ਭੈਂ ਰੱਬਦ  ਸ ਾਂ। 

 ਯੁ— ਯਰ  ਫਿੰਨ  {ਰਜ਼ ‘ ਕਯ’ ਅਤ ‘ ਯੁ’ ਦ  ਯਿ ਚਤ ਯੱਖ। “ਸਕਯ  ਕਯ ਰਿੰਘ ਈ” ਕਵਚ ਰਜ਼ 

‘ ਕਯ’ ਕਿਆ ਕਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਇ ਦ  ਅਯਥ ਸ ‘ ਯਰ   ’। ‘ ਵਉ  ਯੁ’ ਕਵਚ ‘ ਯੁ’ ਨ ਾਂਵ ਸ, ਅਯਥ ਸ 

‘ ਯਰ  ਫਿੰਨ ’}।3।  

 ਤ—ਛ ਸ਼ ਤਰ  {ਵਦ ਾਂਤ, ਕਨਆਇ, ਮਗ,  ਾਂਖ, ਭੀਭ ਾਂ , ਵਸ਼ਕਸ਼ਿ}। ਬਦ—ਵਖ ਵਖ ਕਵਚ ਯ। 

ਅਠਕਠ—ਅਠ ਸਠ। ਭਜਨੁ—ਚੁੱਬੀ, ਇਸ਼ਨ ਨ। ਯਦ—ਕਯਦ ਕਵਚ, ਕਸਯਦ ਕਵਚ। ਧੁਕਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ, ਰਬੂ ਦੀ 

ਭਸਯ ਨ ਰ।4।  

ਅਯਥ:- ਉੱਚ ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਯਮ ਦ  ੂਯ ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਕਭਰਦੀ ਸ। ਇਸ ਿੰ ਯ ਇਿ ਫਸਤ ਕਵਸੁਰੀ 

ਘੁਿੰਭਣਘਯੀ ਸ, ਯਭ ਤਭ  ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਕਵਚ ਜੜ ਿ (ਤ ਉੱਚ  ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਫਖ਼ਸ਼ ਿ) ਇ ਕਵਚੋਂ  ਯ 

ਰਿੰਘ ਾਂਦ  ਸ।1। ਯਸ ਉ।  

ਅਨਿ ਾਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਕਵਚ ਜਨਭ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤ (ਉੱਚੀ ਆਤਭਿ ਅਵਥ  ਦੀ ਰ ਤੀ ਤੋਂ ਕਫਨ ) ਕਨਯ ਜਿੰਭਦ 

ਸੀ ਸਨ ਤ (ਕਪਯ ਇਥੋਂ) ਚਰ  ਜ ਾਂਦ ਸਨ। ਯ ਇਿ (ੁਬ ਗ ਐ) ਸਨ ਜ ਰਬੂ ਦ ਕਆਯ ਕਵਚ ਯਿੰਗ ਯਕਸਿੰਦ 

ਸਨ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਮ ਦ ਕਵਚ ਯਕਸਿੰਦ ਸਨ। ਜਸੜ ਫਿੰਦ ਰਬੂ ਦ  ਨ ਭ ਨਸੀਂ ਕਭਯਦ ਸਨ ਉਸ ਅਬ ਗ ਸਨ 

(ਉਸਨ ਾਂ ਦ ਭਨ ਦ  ਬਿਿਦ ਯਕਸਿੰਦ ਸਨ)  ਯੀ ਕਰਸ਼ਿੀ ਕਵਚ ਉਸਨ ਾਂ ਨੂਿੰ ਕਿਤ ਸ਼ ਾਂਤੀ ਰਈ ਥ ਾਂ ਨਸੀਂ 

ਰੱਬਦੀ।1।  



ਕਜਨ੍ ਾਂ ਫਿੰਕਦਆਾਂ ਨੂਿੰ ਰਬੂ ਆ ਆਣੀ ਮ ਦ ਕਵਚ ਜੜਦ  ਸ, ਉਸਨ ਾਂ ਨੂਿੰ ਭਤ ਦ  ਡਯ ਢ ਸ ਨਸੀਂ ਿਦ , ਗੁਯ ੂ

ਦ ਨਭੁਖ ਯਕਸ ਿ (ਭ ਇਆ ਕਵਚ ਵਯਤਦ ਸਏ ਬੀ) ਉਸ ਕਆਯ ਇਉਂ ਕਵਤਰ -ਆਤਭ  ਯਕਸਿੰਦ ਸਨ ਕਜਵੇਂ 

 ਣੀ ਕਵਚ ਿਰ-ਪੱੁਰ ਕਨਯਰ ਯਕਸਿੰਦ ਸਨ।2।  

ਯ ਨ ਸ ਕਿ ਨੂਿੰ ਭ ੜ  ਤ ਨ ਸ ਕਿ ਨੂਿੰ ਚਿੰਗ  ਕਿਸ  ਜ  ਿਦ  ਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਯਿ ਕਵਚ ਯਭ ਤਭ  ਸੀ 

ਵੱਦ  ਕਦੱਦ  ਸ। ਸ ਾਂ, ਉਸ ਦ -ਕਥਯ ਰਬੂ ਰੱਬਦ  ਸ ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸਇਆਾਂ ਸੀ। ਯਭ ਤਭ  ਦ  ਯੂ 

ਕਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਕਤ ਕਰਆਾਂ ਸੀ ਭੈਂ ਉ ਦ (ਿੁਝ) ਗੁਣ ਿਕਸ ਿਦ  ਸ ਾਂ ਤ ਕਵਚ ਯ ਿਦ  ਸ ਾਂ। 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਿੰਗਕਤ ਕਵਚ ਯਕਸ ਿ ਸੀ ਭੈਂ (ਇ ਕਵਸੁਰੀ ਘੁਿੰਭਣਘਯੀ ਦ )  ਯਰ  ਫਿੰਨ  ਰੱਬ ਿਦ  ਸ ਾਂ।3।  

(ਸ ਬ ਈ!) ਯਭ ਤਭ  ਦ ਨ ਭ ਦ  ਆਨਿੰਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਭ ਣ—ਇਸੀ ਸ ਵਦ ਾਂ ਸ਼ ਤਰ ਾਂ ਕਕਭਰਤੀਆਾਂ ਦ ਵਖ 

ਵਖ ਕਵਚ ਯ ਕਵਚ ਯਨ , ਇਸੀ ਸ ਅਠ ਸਠ ਤੀਯਥ ਾਂ ਦ  ਇਸ਼ਨ ਨ। ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਕਸ ਿ (ਨ ਭ ਦ  ਆਨਿੰਦ 

ਕਰਆਾਂ) ਜੀਵਨ ਕਵਤਰ  ਯਕਸਿੰਦ  ਸ ਤ ਕਵਿ ਯ ਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨਸੀਂ ਰਗਦੀ। ਸ ਨ ਨਿ! ਧੁਯੋਂ ਯਭ ਤਭ  ਵਰੋਂ  ਸੀ 

ਭਸਯ ਸਵ ਤ ਾਂ ਨ ਭ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਵੱਦ  ਸ।4।15।  

 


