
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਉਣੁ ਉਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧੁ ਕੀਆ ॥ ਅੰਧੁਲ 
ਦਹਸਸਸਰ ਮੂੰਡੁ ਕਟਾਇਆ ਰਾਵਣੁ ਮਾਸਰ ਸਕਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ ੧॥ ਸਕਆ ਉਮਾ ਤਰੀ ਆਖੀ 
ਜਾਇ ॥ ਤੂੰ ਸਰਬ ੂਸਰ ਰਸਹਆ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਅ ਉਾਇ ਜੁਗਸਤ ਹਸਥ ਕੀਨੀ 
ਕਾਲੀ ਨਸਥ ਸਕਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ ਸਕਸੁ ਤੂੰ ੁਰਖੁ ਜਰੂ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਸਨਰੰਤਸਰ ਰਸਵ 
ਰਸਹਆ ॥੨॥ ਨਾਸਲ ਕੁਟੰਬੁ ਸਾਸਥ ਵਰਦਾਤਾ ਬਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸਸਰ ਸਸਟ ਗਇਆ ॥ ਆਗ ਅੰਤੁ ਨ 
ਾਇ ਤਾ ਕਾ ਕੰਸੁ ਛਸਦ ਸਕਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ ੩॥ ਰਤਨ ਉਾਇ ਧਰ ਖੀਰੁ ਮਸਥਆ ਹਸਰ 
ਭਖਲਾਏ ਸਜ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਛ ਸਕਉ ਛਸਆ ਏਕੀ ਏਕੀ ਵੰਸਡ ਦੀਆ ॥ ੪॥੭॥ 
{ੰਨਾ 350} 

ਦਅਰਥ:- ਉਣੁ—ਸਵਾ। ਉਾਇ—ਉਾਈ, ਦਾ ਕੀਤੀ। ਧਰੀ—ਟਿਕਾਈ। ਫੰਧ—ੁਭਲ। ਦਸਟਟਰ—

ਦਸਟਰ ਨ , ਰਾਵਣ ਨ। ਅੰਧੁਲ—ਅੰਨਹ  ਨ , ਭੂਰਖ ਨ। ਭੂੰਡੁ—ਟਰ। ਭਾਟਰ—ਭਾਰ ਕ। ਟਕਆ ਵਡਾ ਬਇਆ—

ਵੱਡਾ ਨਸੀਂ ਸ ਟਗਆ।1।  

ਉਭਾ—ਵਟਡਆਈ। ਟਲਵ ਲਾਇ—ਟਵਆਕ ਸ ਕ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸਟਥ ਕੀਨੀ—ਆਣ  ਸੱਥ ਟਵਚ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ। ਨਟਥ—ਨੱਥ ਕ, ਵੱ ਟਵਚ ਕਰ ਕ। ਟਕੁ—ਟਕ (ਇਤਰੀ) 

ਦਾ? ੁਰਖੁ—ਖਭ। ਜਰ ੂਕਉਣ—ਕਉਣ ਤਰੀ ਇਤਰੀ? ਟਨਰੰਤਟਰ—{ਟਨਰ-ਅੰਤਟਰ। ਅੰਤਰ—ੁਟਵੱਥ} ਟਫਨਾ 

ਟਵੱਥ ਦ, ਇਕ-ਰ।2।  

ਨਾਟਲ—ਕਲ-ਪੱੁਲ ਦੀ ਨਾਲੀ। ਕੁਿੰਫੁ—ਰਵਾਰ, {kutuiMbnI—ਭਾਾਂ, ਕੁਿੰਟਫਨੀ} ਭਾਾਂ, ਜਨਨੀ। ਾਟਥ—

ਨਾਲ, ਕਲ। ਵਰਦਾਤਾ—ਵਰ ਦਣ ਵਾਲਾ, ਟਵਸ਼ਨੰੂ। ਕੰੁ—ਰਾਜਾ ਉਗਰਨ ਦਾ ੁੱਤਰ, ਟਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਾਭਾ। 

ਇ ਨੰੂ ਟਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨ  ਭਾਰ ਕ ਉਗਰਨ ਨੰੂ ਭੁੜ ਰਾਜ ਟਦੱਤਾ ੀ।3।  

ਉਾਇ ਧਰ—ਦਾ ਕੀਤ। ਖੀਰ—ੁਭੰੁਦਰ। ਭਟਥਆ—ਟਰੜਟਕਆ। (ੁਰਾਣਾਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ ਟਕ ਦਵਟਤਆਾਂ ਤ 

ਦੈਂਤਾਾਂ ਨ  ਰਲ ਕ ਭੰੁਦਰ ਟਰੜਟਕਆ ੀ, ਉ ਟਵਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਟਨਕਲ। ਵੰਡਣ ਵਲ  ਝਗੜਾ  ਟਗਆ। ਟਵਸ਼ਨੰੂ 

ਨ  ਇਸ ਝਗੜਾ ਟਨਫੜਨ ਲਈ ਭਸਨੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਟਰਆ ਤ ਰਤਨ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕ ਵੰਡ ਟਦੱਤ)। ਸਟਰ—

ਦੈਂਤ ਤ ਦਵਤ। ਬਖਲਾਏ—ਿਧ ਟਵਚ ਆ ਕ ਫਲਣ ਲੱਗ। ਟਜ—ਟਕ। ਅੀਂ ਕੀਆ—ਅਾਾਂ (ਰਤਨ ਭੰੁਦਰ 

ਟਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਸਨ। ਏਕੀ ਏਕੀ—ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕ।4।  

ਅਰਥ:- ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਸਵਾ ਫਣਾਈ, ਾਰੀ ਧਰਤੀ ਾਜੀ, ਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਲ ਕੀਤਾ (ਬਾਵ, ਇਸ ਾਰ 

ਟਵਰਧੀ ਤੱਤ ਇਕੱਠ  ਕਰ ਕ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਚਨਸਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਸ, ਟਜ ਤੋਂ 

ਟਦੱਦਾ ਸ ਟਕ ਉਸ ਫਅੰਤ ਵੱਡੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਵਾਲਾ ਸ, ਰ ਉ ਦੀ ਇਸ ਵਟਡਆਈ ਬੱੁਲ ਕ ਟਨਰਾ ਰਾਵਣ ਦ 

ਭਾਰਨ ਟਵਚ ਸੀ ਉ ਦੀ ਵਟਡਆਈ ਭਝਣੀ ਬੱੁਲ ਸ)। ਅਕਲ ਦ ਅੰਨਹ  ਰਾਵਣ ਨ  ਆਣੀ ਭਤ (ਭੂਰਖਣ 

ਟਵਚ) ਸੜੀ, ਰਭਾਤਭਾ (ਟਨਰਾ ਉ ਭੂਰਖ) ਰਾਵਣ ਨੰੂ ਭਾਰ ਕ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨਸੀਂ ਸ ਟਗਆ।1।  

(ਸ ਰਬੂ!) ਤਰੀ ਵਟਡਆਈ ਟਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ। ਤੰੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਟਵਚ ਟਵਆਕ ਸੈਂ, ਭਜੂਦ ਸੈਂ।1। 

ਰਸਾਉ।  

(ਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ!) ਟਰਸ਼ਿੀ ਦ ਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰ ਕ ਬਨਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਤੰੂ ਆਣ  ਸੱਥ ਟਵਚ ਰੱਖੀ 

ਸਈ ਸ, (ਬ ਨੰੂ ਨੱਟਥਆ ਸਇਆ ਸ) ਟਨਰਾ ਕਾਲੀ-ਨਾਗ ਨੰੂ ਨੱਥ ਕ ਤੰੂ ਵੱਡਾ ਨਸੀਂ ਸ ਟਗਆ। ਨਾਸ ਤੰੂ ਟਕ 



ਖ਼ਾ ਇਤਰੀ ਦਾ ਖਭ ਸੈਂ, ਨਾਸ ਕਈ ਇਤਰੀ ਤਰੀ ਵਸੁਿੀ ਸ, ਤੰੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਇੱਕ-ਰ ਭਜੂਦ ਸੈਂ।2।  

(ਕਟਸੰਦ ਸਨ ਟਕ ਜਸੜਾ) ਫਰਸਭਾ ਕਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਵਚੋਂ ਜੰਟਭਆ ੀ, ਟਵਸ਼ਨੰੂ ਉ ਦਾ ਸਭਾਇਤੀ ੀ, ਉਸ ਫਰਸਭਾ 

ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਬਣ ਵਾਤ ਟਗਆ, (ਉ ਨਾਲ ਦ ਟਵਚ ਸੀ ਬਿਕਦਾ ਟਰਸਾ) ਰ ਅੰਤ ਨ 

ਲੱਬ ਟਕਆ। (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਫਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਲਕ ਸ) ਟਨਰਾ ਕੰ ਨੰੂ ਭਾਰ ਕ ਉਸ ਟਕਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਣ 

ਟਗਆ? (ਇਸ ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਅੱਗ ਾਧਾਰਨ ਟਜਸੀ ਗੱਲ ਸ)।3।  

(ਕਟਸੰਦ ਸਨ ਟਕ ਦਵਟਤਆਾਂ ਤ ਦੈਂਤਾਾਂ ਨ  ਰਲ ਕ) ਭੰੁਦਰ ਟਰੜਟਕਆ ਤ (ਉ ਟਵਚੋਂ) ਚਦਾਾਂ ਰਤਨ ਕੱਢ, (ਵੰਡਣ 

ਵਲ  ਉਸ ਦਵੇਂ ਧੜ) ਗੁੱ ਟਵਚ ਆ ਆ ਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਟਕ ਇਸ ਰਤਨ ਅਾਾਂ ਕੱਢ ਸਨ, ਅਾਾਂ ਕੱਢ ਸਨ 

(ਆਣ  ਵਲੋਂ  ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਟਡਆਈ ਟਫਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟਸੰਦ ਸਨ ਟਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਭਸਣੀ 

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕ ਉਸ ਰਤਨ) ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕ ਵੰਡ ਟਦੱਤ, (ਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਸ (ਟਕ ਟਨਰ ਇਸ ਰਤਨ 

ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਸੜੀ ਵਟਡਆਈ ਫਣ ਗਈ, ਉ ਦੀਆਾਂ ਵਟਡਆਈਆਾਂ ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਰਚੀ 

ਕੁਦਰਟਤ ਟਵਚੋਂ ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ ਟਦੱ ਰਸੀਆਾਂ ਸਨ) ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਆਣੀ ਕੁਦਰਟਤ ਟਵਚ ਲੁਟਕਆ ਸਇਆ ਸ, ਰ 

ਲੁਟਕਆ ਰਟਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ (ਰਤੱਖ ਉ ਦੀ ਫਅੰਤ ਕੁਦਰਟਤ ਦੱ ਰਸੀ ਸ ਟਕ ਉਸ ਫਸੁਤ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਲਕ 

ਸ)।4।7।  

 


