
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨ ਕਿਸ ਿਾ ਪੂਤੁ ਨ ਕਿਸ ਿੀ ਮਾਈ ॥ ਝੂਠ ਮਕਹ ਭਰਕਮ ਭੁਲਾਈ ॥ ੧॥ ਮਰ 
ਸਾਕਹਬ ਹਉ ਿੀਤਾ ਤਰਾ ॥ ਜਾਂ ਤੂੂੰ ਦਕਹ ਜਪੀ ਨਾਉ ਤਰਾ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਹੁਤ ਅਉਗਣ ਿੂਿ 
ਿਈ ॥ ਜਾ ਕਤਸੁ ਭਾਵ ਬਖਸ ਸਈ ॥ ੨॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਰਮਕਤ ਖਈ ॥ ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਏਿ 
ਸਈ ॥੩॥ ਿਹਤ ਨਾਨਿ ਐਸੀ ਮਕਤ ਆਵ ॥ ਤਾਂ ਿ ਸਚ ਸਕਚ ਸਮਾਵ ॥੪॥੨੮॥ {ਪੂੰਨਾ 357} 

ਦਅਯਥ:- ਝੂਠ  ਭਹਿ—ਝੂਠ  ਭਿ ਦ ਕਾਯਨ। ਬਯਹਭ—ਬਟਕਣਾ ਹਿਚ ( ਕ)। ਬੁਰਾਈ—(ਦੁਨੀਆ) ਬੁੁੱਰੀ 

ਿਈ ਿ, ਕੁਯਾਿ ਈ ਿਈ ਿ।1।  

ਕੀਤਾ ਤਯਾ—ਤਯਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਇਆ। ਜੀ—ਭੈਂ ਜਦਾ ਿਾਾਂ।1। ਯਿਾਉ।  

ਕੂਕ—ੁਕਾਯ ਕਯ। ਹਤਸ ੁਬਾਿ—ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗਾ ਰੁੱਗ।2।  

ਦੁਯਭਹਤ—ਖਟੀ ਭਹਤ। ਜਿ—ਹਜਸ ਾਸ, ਹਜਧਯ। ਦਖਾ—ਭੈਂ ਿਖਦਾ ਿਾਾਂ।3।  

ਸਚ—ਸਚ ਹਿਚ ਿੀ, ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਹਿਣ ਿਾਰ  ਰਬੂ ਹਿਚ ਿੀ।4।  

ਅਯਥ:- ਿ ਭਯ ਭਾਹਰਕ-ਰਬੂ! ਭੈਂ ਤਯਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਇਆ ਿਾਾਂ (ਭਯੀਆਾਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਸਯੀਯਕ ਤ ਆਤਭਕ ਰੜਾਾਂ 

ਤੂੂੰ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈਂ ਤ ੂਯੀਆਾਂ ਕਯਨ ਦ ਸਭਯੁੱਥ ਿੈਂ, ਭਯ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਜਦੋਂ ਤੂੂੰ ਭਨੂੂੰ ਆਣਾ 

ਨਾਭ ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ, ਤਦੋਂ ਿੀ ਭੈਂ ਜ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ।1। ਯਿਾਉ।  

ਝੂਠ  ਭਿ ਦ ਕਾਯਨ ਦੁਨੀਆ ਬਟਕਣਾ ਹਿਚ  ਕ ਕੁਯਾਿ ਈ ਿਈ ਿ (ਭਾਾਂ ਹਉ ੁਤਰ  ਆਹਦਕ ਨੂੂੰ ਿੀ ਆਣਾ 

ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾਣ ਕ ਜੀਿ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਹਿਸਾਯੀ ਫਠਾ ਿ) ਅਸਰ ਹਿਚ ਨਾਿ ਭਾਾਂ ਨਾਿ ੁੁੱਤਯ ਕਈ ਬੀ ਹਕਸ 

ਦਾ ੁੱਕਾ ਸਾਥੀ ਨਿੀਂ ਿ।1।  

ਅਨਕਾਾਂ ਿੀ ਾ ਕੀਤ ਿਏ ਿਣ, ਹਪਯ ਬੀ ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ) ਅਯਜ਼ਈ ਕਯਦਾ ਿ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕੀਤ ਦੀ ਰਾਜ ਯੁੱਖਦਾ ਿ) ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ (ਉਸ ਅੁੱਤ ਹਿਕਾਯੀ ਦੀ ਬੀ ਅਯਜ਼ਈ) ਸੂੰਦ 

ਆਉਂਦੀ ਿ ਤਾਾਂ ਉਿ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਿ (ਤ ਉਸ ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਸਤ ਉਸ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਹਤ 

ਦੇਂਦਾ ਿ)।2।  

ਭੈਂ ਹਜਧਯ ਿਖਦਾ ਿਾਾਂ ਉਧਯ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ) ਉਿ ਯਭਾਤਭਾ ਿੀ ਹਿਆਕ ਿਖਦਾ ਿਾਾਂ 

(ਯ ਇਿ ਬੀ ਤਦੋਂ ਿੀ ਹਦੁੱਸਦਾ ਿ ਜਦੋਂ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਹਕਯਾ ਨਾਰ ਸਾਡੀ ਖਟੀ ਭਹਤ ਨਾਸ ਿੁੂੰਦੀ ਿ।3।  

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਿ ਹਕ ਜਦੋਂ (ਰਬੂ ਦੀ ਆਣੀ ਿੀ ਭਿਯ ਨਾਰ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਿੀਂ) ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਅਜਿੀ ਅਕਰ ਆ 

ਜਾਿ ਹਕ ਿਯ ਾਸ ਉਸ ਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਿੀ ਹਦੁੱਸ, ਤਾਾਂ ਜੀਿ ਸਦਾ ਉਸ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਹਿਚ ਰੀਨ 

ਯਹਿੂੰਦਾ ਿ।4। 28।  

 


