
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਚਲ ਚਲਣਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥ ਧੰਧੁ ਪਟ ਸੰਸਾਰੁ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੧॥ 

ਪਿਆ ਭਵੀਐ ਪਿਆ ਢੂਢੀਐ ਗੁਰ ਸਬਪਿ ਪਿਖਾਇਆ ॥ ਮਮਤਾ ਮਹੁ ਪਵਸਰਪਜਆ ਅਨ ਘਪਰ 
ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਪਚ ਪਮਲ ਸਪਚਆਰੁ ਿੂਪਿ ਨ ਾਈਐ ॥ ਸਚ ਪਸਉ ਪਚਤੁ ਲਾਇ 
ਬਹੁਪਿ ਨ ਆਈਐ ॥ ੨॥ ਮਇਆ ਿਉ ਪਿਆ ਰਵਹੁ ਰਇ ਨ ਜਾਣਹੂ ॥ ਰਵਹੁ ਸਚੁ ਸਲਾ ਪਹ 
ਹੁਿਮੁ ਛਾਣਹੂ ॥ ੩॥ ਹੁਿਮੀ ਵਜਹੁ ਪਲਖਾਇ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥ ਲਾਹਾ ਲ ਾਇ ਹੁਿਮੁ 
ਪਸਞਾਣੀਐ ॥੪॥ ਹੁਿਮੀ ਧਾ ਜਾਇ ਿਰਗਹ ਭਾਣੀਐ ॥ ਹੁਿਮ ਹੀ ਪਸਪਰ ਮਾਰ ਬੰਪਿ ਰਬਾਣੀਐ 
॥੫॥ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਪਨਆਉ ਮਪਨ ਵਸਾਈਐ ॥ ਪਲਪਖਆ ਲ ਾਇ ਗਰਬੁ ਵਞਾਈਐ ॥ ੬॥ 

ਮਨਮੁਖੀਆ ਪਸਪਰ ਮਾਰ ਵਾਪਿ ਖਾਈਐ ॥ ਠਪਗ ਮੁਠੀ ਿੂਪਿਆਰ ਬੰਪਨਿ ਚਲਾਈਐ ॥੭॥ ਸਾਪਹਬੁ 
ਪਰਿ ਵਸਾਇ ਨ ਛਤਾਵਹੀ ॥ ਗੁਨਹਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਿੁ ਿਮਾਵਹੀ ॥ ੮॥ ਨਾਨਿੁ ਮੰਗ ਸਚੁ 
ਗੁਰਮੁਪਖ ਘਾਲੀਐ ॥ ਮ ਤੁਝ ਪਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਇ ਨਿਪਰ ਪਨਹਾਲੀਐ ॥ ੯॥੧੬॥ {ੰਨਾ 419-
420} 

ਦਅਰਥ:- ਚਲਣਸਾਰ—ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਥੋਂ ਚਲ  ਜਾਣਾ ਸ। ਵਾਟ—(ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ) ਰਤਾ। 

ਵਟਾਇਆ—ਵਟਾਇ, ਵਟਾ ਏ, ਛੱਡ ਏ। ਧੰਧੁ—ਧੰਧਾ, ਉਸ ਏੰਭ ਜ ਜੰਜਾਲ ਾਈ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਟ—ਐਾ ਸ ਸ 

ਏ ਏਰਦਾ ਸ।1।  

ਜਏਆ ਬਵੀ—ਬਟਏਣ ਦੀ ਲੜ ਨਸੀਂ ਰਜਸ ਜਾਾਂਦੀ। ਜਏਆ ਢੂਢੀ—(ੁਐ) ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੜ ਨਸੀਂ ਰਜਸੰਦੀ। 

ੁਰ ਫਜਦ—ੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਜਵਰਜਜਆ—ਦੂਰ ਏੀਤਾ। ਜਰ—ਰ ਜਵਚ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਚ—ਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਦ ਜਭਰਨ ਜਵਚ (ਜੁੜ ਏ)। ਜਚਆਰ—ੁੱਚ ਦਾ ਵਾਰੀ। ਏੂੜ—ਏੂੜ ਜਵਚ ਲੱ 

ਏ। ਫਸੁਜੜ—ਭੁੜ, ਜਪਰ।2।  

ਰਇ ਨਾ ਜਾਣਸ—ੂਤੁੀ ਰਣਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ, ਤੁੀ ਵਰਾ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ। ਰਵਸ—ੁਵਰਾ ਜਵਚ 

ਆ। ਲਾਜਸ—ਜਜਤ-ਾਲਾਸ ਏਰ ਏ।3।  

ਵਜਸ—ੁਤਨਖ਼ਾਸ, ਰਜ਼ੀਨਾ। ਜਾਣੀ—(ਇਸ ੱਲ) ਭਝਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਲ  ਾਇ—ਜਭਲਦਾ ਸ।4।  

ਧਾ ਜਾਇ—ਰਾ ਲ  ਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਜਰ—ਜਰ ਉਤ। ਫੰਦ—ਏਦ ਜਵਚ।5।  

ਭਜਨ—ਭਨ ਜਵਚ। ਵਞਾਈ—ਦੂਰ ਏਰੀ। ਰਫੁ—ਅਸੰਏਾਰ।6।  

ਵਾਜਦ—ਝੜ ਜਵਚ। ਭੁਠੀ—ਲੱੁਟੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਫੰਜਨ੍੍—ਫੰਨ੍ ਏ।7।  

ੁਨਸਾਾਂ—ਾ, ੁਨਾਸ। ਫਦੁ—ਸੁਏਭ, ਜਜਤ-ਾਲਾਸ।8।  

ੁਰਭੁਜਐ—ੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਏ। ਜਨਸਾਲੀ—ਵਐ।9।  

ਅਰਥ:- (ਜਜ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਨ) ੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਆਣਾ ਆ) ਜਵਐਾ ਜਦੱਤਾ, ਉ ਦੀ ਬਟਏਣਾ 

ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਜਏ ਸਰ ਥਾਾਂ ੁਐ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੜ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਉ ਨ  ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਇਆ ਦੀ 

ਭਭਤਾ ਦੂਰ ਏਰ ਜਦੱਤੀ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਜਤਆ ਜਦੱਤਾ। ਉਸ ਉ ਰ ਜਵਚ ਆ ਜਟਜਏਆ ਜਸੜਾ ਦਾ 

ਲਈ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ਫਣ ਜਆ (ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਸ ਜਆ)।1। ਰਸਾਉ।  

(ਰ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਚੰਾ ਨਸੀਂ ਲੱਦਾ ਉਸ) ਰਦੀ ਜੀਊੜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਰਤਾ ਐੁੰਝ ਏ 



ਤੁਰ ਜਾ ਰਸ ਸਨ। (ਭਾਇਆ-ਭਜਸਆ) ਜਤ ਉਸੀ ਏੰਭ ਐਾ ਸ ਸ ਏ ਏਰਦਾ ਸ ਜ ਲ ਜਵਚ ਭਾਇਆ ਦ 

ਜੰਜਾਲ ਾਈ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਭਾਇਆ-ਭਸ) ਜਤ ਨੰੂ ਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਆਰਾ ਨਸੀਂ ਲੱਦਾ।1।  

ੱਚ ਦਾ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਜਵਚ ਜੁੜ ਏ (ਰਬੂ ਨੰੂ) ਜਭਲ ੈਂਦਾ ਸ, ਝੂਠ  ਦਾਰਥਾਾਂ ਦ ਭਸ ਜਵਚ 

ਲੱਜਆਾਂ ਰਬੂ ਨਸੀਂ ਜਭਲਦਾ। ਦਾ-ਜਥਰ ਰਭਾਤਭਾ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਜਜੜਆਾਂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ ਜਵਚ ਨਸੀਂ 

ਆਵੀਦਾ।2।  

ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀਂ ਭਰ ੰਫੰਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰੋਂਦ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਾ ਏਰਦ ਸ) ਇਸ ਜਵਅਰਥ ਏੰਭ ਸ। ਅਲ 

ਜਵਚ ਤੁਸਾਨੰੂ ਵਰਾ ਜਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਸੀਂ। ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਲਾਸ ਏਰ, (ਇਸ ੱਲ) ਭਝ 

(ਜਏ ਜੰਭਣਾ ਭਰਨਾ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸ (ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਵਰਾ ਏਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜੱਐ। ਇਸ 

ੱਲ ਭਝਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਜਏ ਸਰਏ ਜੀਵ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ ਰਜ਼ੀ ਜਲਐਾ ਏ ਜਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 

ਸ। ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਛਾਨਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜੀਵਨ ਲਾਬ ਜਭਲਦਾ ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਸੀ (ਭਭਤਾ ਭਸ ਜਵਾਰ ਏ) ਜੀਵ ਇਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਐੱਟ ਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਦਰਾਸ ਜਵਚ ਬੀ ਆਦਰ ਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ (ਭਭਤਾ ਭਸ ਜਵਚ ਪਣ ਏਰਏ) ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਜਰ ਉਤ ਭਾਰ ੈਂਦੀ ਸ ਤ (ਜਨਭ ਭਰਨ 

ਦੀ) ਰੱਫੀ ਏਦ ਜਵਚ ਜੀਵ ੈਂਦ ਸਨ। 3,4,5।  

ਜ ਇਸ ੱਲ ਭਨ ਜਵਚ ਵਾ ਲਈ ਜਏ (ਸਰ ਥਾਾਂ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਨਆਾਂ ਸੀ ਵਰਤ ਜਰਸਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਲਾਬ ਐੱਟ ਲਈਦਾ ਸ। (ਰ ਜਏ ਆਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਉੱਦਭ ਦਾ) ਭਾਣ ਦੂਰ ਏਰ ਦਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ, (ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ) ਸਰਏ ਜੀਵ ਆਣ  ਏੀਤ ਏਰਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਰਾਾਂ ਅਨੁਾਰ ਰਾਤੀ ਏਰਦਾ 

ਸ।6।  

ਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਅਵਾਈ ਜਵਚ ਤੁਰਦੀ ਸ ਉ ਦ ਜਰ ਉਤ (ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ੜ ਦੀ) 

ਭਾਰ ਸ, ਉਸ (ਭਭਤਾ ਭਸ ਦ) ਝੜ ਜਵਚ ਸੀ ਖ਼ੁਆਰ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਏੂੜ ਦੀ ਵਾਰਨ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ (ਭਭਤਾ ਭਸ 

ਜਵਚ ਸੀ) ਠੱੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਲੱੁਟੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਭਸ ਦੀ ਪਾਸੀ ਜਵਚ ਫੱਝੀ ਸਈ ਸੀ ਇਥੋਂ ਰਲਏ ਵਲ ਤਰੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ)।7।  

ਸ ਬਾਈ! ਭਾਲਏ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਜਸਰਦ ਜਵਚ ਵਾ, (ਅੰਤ ਨੰੂ) ਛੁਤਾਉਣਾ ਨਸੀਂ ਾ। ਉ ਰਬੂ ਦੀ 

ਜਜਤ-ਾਲਾਸ ਏਰ, ਉਸ ਾਰ ੁਨਾਸ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸ।8।  

ਸ ਰਬੂ! ਨਾਨਏ ਤਰਾ ਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਭ ਭੰਦਾ ਸ, (ਤਰੀ ਭਸਰ ਸਵ ਤਾਾਂ) ੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਏ ਭੈਂ ਇਸ ਾਲ-

ਏਭਾਈ ਏਰਾਾਂ। ਤਥੋਂ ਜਫਨਾ ਭਰਾ ਏਈ ਸਰ ਆਰਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਭਰ ਵਲ ਆਣੀ ਭਸਰ ਦੀ ਜਨਾਸ ਨਾਲ ਵਐ।9। 

16।  

 


