
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜ ਦਰਿ ਮਾਂਗਤੁ ਕੂਕ ਕਿ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣ ॥ ਭਾਵ ਧੀਿਕ ਭਾਵ ਧਕ ਏਕ 
ਵਡਾਈ ਦਇ ॥੧॥ ਜਾਣਹੁ ਜਰਤ ਨ ੂਛਹ ੁਜਾਤੀ ਆਗ ਜਾਰਤ ਨ ਹ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਆਰ ਕਿਾਏ 
ਆਰ ਕਿਇ ॥ ਆਰ ਉਲਾਮਹ ਰਿਰਤ ਧਿਇ ॥ ਜਾ ਤੂੂੰ ਕਿਣਹਾਿੁ ਕਿਤਾਿੁ ॥ ਰਕਆ ਮੁਹਤਾਜੀ 
ਰਕਆ ਸੂੰਸਾਿੁ ॥ ੨॥ ਆਰ ਉਾਏ ਆ ਦਇ ॥ ਆ ਦੁਿਮਰਤ ਮਨਰਹ ਕਿਇ ॥ ਗੁਿ 
ਿਸਾਰਦ ਵਸ ਮਰਨ ਆਇ ॥ ਦੁਖੁ ਅਨਹਿਾ ਰਵਿਹੁ ਜਾਇ ॥ ੩॥ ਸਾਿੁ ਰਆਿਾ ਆਰ ਕਿਇ ॥ 
ਅਵਿੀ ਕਉ ਸਾਿੁ ਨ ਦਇ ॥ ਜ ਰਕਸ ਦਇ ਵਖਾਣ ਨਾਨਕੁ ਆਗ ੂਛ ਨ ਲਇ ॥ ੪॥੩॥ {ੂੰਨਾ 
349} 

ਦਅਰਥ:- ਦਰਰ—(ਰਭੂ ਦ) ਦਰ ਤ। ਮ ਾਂਗਤੁ—ਕਈ ਮੰਗਤ  (ਭ ਵੇਂ ਰਕਸ ਭੀ ਜ ਰਤ ਦ  ਹਵ)। ਕੂਕ—

ੁਕ ਰ, ਰਰਆਦ। ਮਹਲੀ—ਮਹਲ ਦ  ਮ ਲਕ। ਧੀਰਕ—ਧੀਰਜ, ਹਸਲ । ਦਇ—ਦੇਂਦ  ਹ।1।  

ਜ ਣਹ—ੁਛ ਣ। ਆਗ—ਰਲਕ ਰਵਚ।1। ਰਹ ਉ।  

ਉਲ ਮ੍੍—ਰਿਕ ਇਤ ਾਂ, ਰਗਲ । ਰਚਰਤ ਧਰਇ—ਰਚਿੱਤ ਰਵਚ ਧਰਦ  ਹ, ਸੁਣਦ  ਹ।2।  

ਆ—ਆ ਹੀ। ਮਨਰਹ ਕਰਇ—ਰਕਦ  ਹ, ਵਰਜਦ  ਹ। ਮਰਨ—ਮਨ ਰਵਚ।3।  

ਅਵਰੀ ਕਉ—ਹਰਨ ਾਂ ਨੰੂ ਜ ਆਦਰਿ ਤੋਂ ਅਜ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਵਖ ਣ—ਆਖਦ  ਹ। ੂਛ ਨ ਲਇ—ਲਖ  ਨਹੀਂ 

ਮੰਗਦ ।4।  

ਅਰਥ:- ਕਈ ਮੰਗਤ  (ਭ ਵੇਂ ਰਕਸ ਭੀ ਜ ਰਤ ਦ  ਹਵ) ਰਭੂ ਦ ਦਰ ਤ ੁਕ ਰ ਕਰ, ਤ ਾਂ ਉਹ ਮਹਲ ਦ  ਮ ਲਕ 

ਖਸਮ-ਰਭੂ (ਉਸ ਦੀ ੁਕ ਰ) ਸੁਣ ਲੈਂਦ  ਹ। (ਰਪਰ) ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਲ  ਦਵ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿੱਕ  ਦ ਦਵ 

(ਮੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦ ਸ ਸੁਣ ਲਣ ਰਵਚ ਹੀ) ਰਭੂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਿਆਈ ਹੀ ਦ ਰਰਹ  ਹ।2।  

(ਹਰਕ ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਰ ਰਵਆਕ ਹ ਕ) ਰਭੂ ਆ ਹੀ (ਰਰਨ  ਕਰ ਕ ਜੀਵ  ਸੋਂ ੁਕ ਰ) ਕਰ ਾਂਦ  ਹ, (ਹਰਕ 

ਰਵਚ ਰਵਆਕ ਹ ਕ) ਆ ਹੀ (ੁਕ ਰ) ਕਰਦ  ਹ, ਆ ਹੀ ਰਭੂ (ਹਰਕ ਜੀਵ ਦ) ਰਗਲ  ਸੁਣਦ  ਹ। ਜਦੋਂ 

(ਹ ਰਭੂ! ਰਕਸ ਜੀਵ ਨੰੂ ਤੰੂ ਇਹ ਰਨਸਚ  ਕਰ  ਦੇਂਦ  ਹੈਂ ਰਕ) ਤੰੂ ਰਸਰਜਣਹ ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦ ਸਮਰਿੱਥ (ਰਸਰ 

ਉਤ ਰ ਖ ) ਹੈਂ, ਤ ਾਂ ਉਸ ਨੰੂ (ਜਗਤ ਦੀ) ਕਈ ਮੁਥ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਰਹੰਦੀ, ਜਗਤ ਉਸ ਦ  ਕੁਝ ਰਵਗ ੜ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦ ।2।  

ਰਮ ਤਮ  ਆ ਹੀ ਜੀਵ ਾਂ ਨੰੂ ਦ  ਕਰਦ  ਹ, ਆ ਹੀ (ਸਭਨ ਾਂ ਨੰੂ ਰਰਜ਼ਕ ਆਰਦਕ) ਦੇਂਦ  ਹ। ਰਭੂ ਆ ਹੀ 

ਜੀਵ ਾਂ ਨੰੂ ਭੜੀ ਮਰਤ ਵਲੋਂ  ਵਰਜਦ  ਹ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਕਰ  ਨ ਲ ਰਭੂ ਰਜਸ ਦ ਮਨ ਰਵਚ ਆ ਵਿੱਸਦ  ਹ, ਉਸ ਦ 

ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹ ਜ ਾਂਦ  ਹ, ਅਰਗਆਨਤ  ਰਮਟ ਜ ਾਂਦੀ ਹ।3।  

ਰਭੂ ਆ ਹੀ ਜੀਵ ਾਂ ਦ ਮਨ ਰਵਚ ਆਣ  ਰਸਮਰਨ ਰਆਰ  ਕਰਦ  ਹ (ਰਸਮਰਨ ਦ  ਰਆਰ ਦ  ਕਰਦ  

ਹ); ਰਜਨ੍ ਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਰਆਰ ਦੀ ਅਜ ਘ ਟ ਹ, ਉਹਨ ਾਂ ਨੰੂ ਆ ਹੀ ਰਸਮਰਨ ਦੀ ਦ ਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦ । ਨ ਨਕ 

ਆਖਦ  ਹ ਰਜਸ ਰਕਸ ਨੰੂ ਰਸਮਰਨ ਦੀ ਦ ਰਤ ਰਭੂ ਦੇਂਦ  ਹ ਉਸ  ਸੋਂ ਅਿੱਗ ਕਰਮ ਾਂ ਦ  ਲਖ  ਨਹੀਂ ਮੰਗਦ  

(ਭ ਵ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਈ ਅਜਹ ਕਰਮ ਕਰਦ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਨ੍ ਾਂ ਕਰਕ ਕਈ ਤ ੜਨ  ਹਵ)।4।3।  

 


