
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸ ਸਚੁ ਥੀਆ ॥ ਅੰਤਮਿਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਤਿ ਦੀਆ ॥ ਤਹਿਦ 
ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਭੰਗੁ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਤਲ ਤਆਿ ਸੰਗੁ ॥੧॥ ਹਤਿ ਜੀਉ ਿਾਖਹੁ ਅਨੀ ਸਿਣਾਈ 
॥ ਗੁਿ ਿਸਾਦੀ ਹਤਿ ਿਸੁ ਾਇਆ ਨਾਮੁ ਦਾਿਥੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈ ॥ ੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਕਿਮ 
ਧਿਮ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਿਾ ਕ ਸਦ ਬਤਲਹਾਿ ਜਾਉ ॥ ਜ ਹਤਿ ਿਾਿ ਸ ਜਨ ਿਵਾਣੁ ॥ ਤਿਨ 
ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਿਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥੨॥ ਹਤਿ ਵਿੁ ਤਜਤਨ ਾਇਆ ਧਨ ਨਾਿੀ ॥ ਹਤਿ ਤਸਉ ਿਾਿੀ ਸਬਦੁ 
ਵੀਚਾਿੀ ॥ ਆਤ ਿਿ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਿਾਿ ॥ ਸਤਿਗੁਿੁ ਸਤਵ ਿਿੁ ਵੀਚਾਿ ॥੩॥ ਹਮਿੀ ਜਾਤਿ ਤਿ 
ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ ਕਿਮ ਧਿਮ ਸੰਜਮੁ ਸਿ ਭਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸ ੂਛ ਨ ਹਇ ॥ ਦੂਜਾ ਮਟ ਏਕ ਸਇ 
॥੪॥੧੪॥ {ੰਨਾ 352-353} 

ਦਅਯਥ:- ਜ—ਜਜਸ ਜੀਵ ਨੂੂੰ। ਜਿਜਨ—ਉਸ (ਯਭਾਿਭਾ) ਨ। ਕੀਆ—ਆਣਾ ਫਣਾ ਜਰਆ। ਸਚੁ—

ਸਦਾ-ਜਥਯ ਰਬੂ (ਦਾ ਯੂ)। ਸਜਿਗੁਜਯ—ਸਜਿਗੁਯੂ ਨ। ਅੂੰਜਭਰਿ—ਅਟੱਰ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ। 

ਭਜਨ—ਭਨ ਜਵਚ। ਬੂੰਗ—ੁਿਟ, ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰੋਂ  ਜਵਛੜਾ। ਅਨਜਦਨੁ—ਹਯ ਯਜ਼।1।  

ਯਾਖਹੁ—ਯੱਖਦ ਹ। ਨਉ ਜਨਜਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ।1। ਯਹਾਉ।  

ਕਯਭ—ਜੱਗ ਆਜਦਕ ਕਯਭ। ਧਯਭ—ਵਯਨਾਸ਼੍ਰਯਭ ਦ ਨੀਮਿ ਕੀਿ ਯਜ਼। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਜਥਯ ਰਬੂ (ਦਾ 

ਜਸਭਯਨ)। ਯਭ—ਸਬ ਿੋਂ ਉੱਚਾ। ਜਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।2।  

ਵਯੁ—ਿੀ, ਖਸਭ। ਜਜਜਨ—ਜਜਸ ਨ। ਧਨ—ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ। ਯਾਿੀ—ਯੱਿੀ ਹਈ। ਿਿੁ—ਸਾਯ ਵਸਿ, ਭਨੱੁਖਾ 

ਜਨਭ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਬ।3।  

ਸਿ ਬਾਉ—ਸੱਚਾ ਜਆਯ। ਦੂਜਾ—ਯਭਾਿਭਾ ਿੋਂ ਜਫਨਾ ਜਕਸ ਹਯ ਦਾ ਜਆਯ।4।  

ਅਯਥ:- ਜਜਸ ਜੀਵ ਨੂੂੰ ਉਸ ਯਭਾਿਭਾ ਨ  ਆਣਾ ਫਣਾ ਜਰਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਹੀ ਫਣ 

ਜਗਆ। ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਜਿਗੁਯੂ ਨ  ਅਟੱਰ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਦ ਜਦੱਿਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਦ ਜਹਯਦ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਵੱਸਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਭਨ ਜਵਚ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਕਦ ਜਵਛੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ, ਹਯ ਯਜ਼ 

(ਹਯ ਵਰ) ਜਆਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਫਜਣਆ ਯਜਹੂੰਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਰਬੂ ਜੀ! ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ਿੂੂੰ ਆਣੀ ਸਯਨ ਜਵਚ ਯੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਜਕਯਾ ਨਾਰ ਉਹ ਿਯ ਨਾਭ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖ ਰੈਂਦਾ ਹ; ਉਸ ਨੂੂੰ ਿਯਾ ਉੱਿਭ ਨਾਭ ਜਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਜ ਉਸ ਦ ਵਾਸਿ, ਭਾਨ) ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਹਨ (ਬਾਵ, 

ਧਯਿੀ ਦਾ ਸਾਯਾ ਹੀ ਧਨ-ਦਾਯਥ ਨਾਭ ਦ ਟਾਕਯ ਿ ਉਸ ਨੂੂੰ ਿੱੁਛ ਜਾਦਾ ਹ)।1। ਯਹਾਉ।  

ਭੈਂ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਿੋਂ ਸਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ ਜ ਰਬੂ ਦ ਸਦਾ-ਜਥਯ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਹੀ ਸਬ ਿੋਂ ਸਰਸ਼੍ਟ ਕਯਭ ਿ ਧਾਯਜਭਕ ਯਜ਼ 

ਸਭਝਦਾ ਹ। ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਜਵਚ ਉਹੀ ਭਨੱੁਖ ਕਫੂਰ ਹਨ ਜ ਰਬੂ ਦ ਜਆਯ ਜਵਚ ਯੂੰਗ ਯਜਹੂੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਿ ਕੀਜਿਆਾਂ ਸਬ ਿੋਂ ਕੀਭਿੀ (ਨਾਭ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਭਰਦਾ ਹ।2।  

ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਿਰੀ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ ਹ ਜਜਸ ਨ  ਰਬੂ-ਿੀ (ਆਣ  ਜਹਯਦ ਜਵਚ) ਰੱਬ ਜਰਆ ਹ, ਜ ਰਬੂ ਦ 

ਜਆਯ ਜਵਚ ਯੂੰਗੀ ਯਜਹੂੰਦੀ ਹ, ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਜਿ-ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨੂੂੰ (ਆਣ  ਭਨ ਜਵਚ) ਜਵਚਾਯਦੀ ਹ। 

ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਿਰੀ ਆ (ਸੂੰਸਾਯ-ਸਭੁੂੰਦਯ ਿੋਂ) ਾਯ ਰੂੰਘ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਅਿ ਆਣੀ ਸੂੰਗਿ ਜਵਚ ਆਣੀ ਕੁਰ ਨੂੂੰ 

ਿਾਯ ਰੈਂਦੀ ਹ, ਸਜਿਗੁਯੂ ਦ ਦੱਸ ਯਾਹ ਉਿ ਿੁਯ ਕ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਬ ਉਹ ਆਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਦ 

ਸਾਹਭਣ  ਯੱਖਦੀ ਹ।3।  



(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਕਸ ਨੂੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਜਿ ਦਾ ਭਾਣ ਹ ਜਕਸ ਨੂੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਰ ਦਾ ਧਯਵਾਸ ਹ। ਹ ਰਬੂ! ਭਹਯ ਕਯ) 

ਿਯਾ ਸਦਾ-ਜਥਯ ਯਜਹਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਹੀ ਭਯ ਵਾਸਿ ਉੱਚੀ ਜਾਜਿ ਿ ਕੁਰ ਹਵ, ਿਯਾ ਸੱਚਾ ਜਆਯ ਹੀ ਭਯ 

ਰਈ ਧਾਯਜਭਕ ਕਯਭ, ਧਯਭ ਿ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਜਿ ਹਵ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਉੱਿ ਰਬੂ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਯਦਾ ਹ (ਉਸ ਦਾ ਜਨਭਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂਿਯਾਾਂ ਦਾ ਕਯਭਾਾਂ 

ਦਾ ਰਖਾ ਜਨਫੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ) ਉਸ ਾਸੋਂ (ਜਪਯ) ਕੀਿ ਕਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਖਾ ਨਹੀਂ ੁੱਜਛਆ ਜਾਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ (ਹਯ ਾਸ) 

ਇਕ ਰਬੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹ, ਰਬੂ ਿੋਂ ਜਫਨਾ ਜਕਸ ਹਯ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਖ਼ਆਰ ਹੀ ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯੋਂ ਜਭਟ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ।4।14।  

 


