
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਜਾ ਮਤਿ ਪਖਾਵਜੁ ਭਾਉ ॥ ਹਇ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ ਏਹਾ ਭਗਤਿ 
ਏਹ ਿਪ ਿਾਉ ॥ ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੧॥ ਪੂਰ ਿਾਲ ਜਾਣ ਸਾਲਾਹ ॥ ਹਰੁ ਨਚਣਾ 
ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਮਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿੁ ਸੰਿਖੁ ਵਜਤਹ ਦੁਇ ਿਾਲ ॥ ਪਰੀ ਵਾਜਾ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥ 
ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥ ੨॥ ਭਉ ਫਰੀ ਹਵ ਮਨ 
ਚੀਤਿ ॥ ਬਹਤਦਆ ਉਠਤਦਆ ਨੀਿਾ ਨੀਤਿ ॥ ਲਟਤਣ ਲਤਟ ਜਾਣ ਿਨੁ ਸੁਆਹੁ ॥ ਇਿੁ ਰੰਤਗ 
ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੩॥ ਤਸਖ ਸਭਾ ਦੀਤਖਆ ਕਾ ਭਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਣਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵਰਾ ਵਰ ॥ ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਰ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 350} 

ਦਅਰਥ:- ਭਤਿ—ਰੇਸ਼ਟ ਫ ੁੱਤਧ। ਖਾਵਜ —ਜੜੀ, ਿਫਲਾ। ਬਾਉ—ਰੇਭ। ਅਨੰਦ —ਆਿਭਕ  ਖ। ਭਤਨ—

ਭਨ ਤਵਚ। ਬਗਤਿ—ਰਾ ਾਣੀ। ਿ ਿਾਉ—ਿ ਦਾ ਿਣਾ। {ਨਟ:- ‘ਏਸਾ’ ਅਿੇ ‘ਏਸ’ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਚੇਿੇ 

ਰੁੱਖਣ-ਜਗ ਸੈ। ‘ਏਸਾ’ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਿਰੀ-ਤਲੰਗ ਸੈ, ‘ਇਸ’ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  ਤਲੰਗ ਸੈ}। ਇਿ —ਇ ਤਵਚ। ਇਿ  

ਰੰਤਗ—ਇ ਰੰਗ ਤਵਚ, ਇ ਭਜ ਤਵਚ। ਰਤਖ ਰਤਖ ਾਉ—ੈਰ ਰੁੱਖ ਰੁੱਖ ਕੇ, ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਿੇ ਿ ਰ ਿ ਰ ਕੇ।1।  

ੂਰ ੇ ਿਾਲ—ਿਾਲ ੂਰਦਾ ਸੈ, ਿਾਲ-ਤਰ ਨੁੱਚਦਾ ਸੈ। ਾਲਾਸ—ਰਭਾਿਭਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤਿ-ਾਲਾਸ। ਭਨ 

ਭਾਸ—ਭਨ ਦੇ ਉਭਾਸ, ਭਨ ਦੇ ਚਾਉ।1। ਰਸਾਉ।  

ਿ —ਦਾਨ, ੇਵਾ। ਿਾਲ—ਛੈਣੇ। ੈਰੀ ਵਾਜਾ—ਘ ੰਘਰੂ। ਤਨਸਾਲ—ਰੰਨ। ਦੂਜਾ ਬਾਉ—ਰਬੂ ਿੋਂ ਤਫਨਾ ਸਰ 

ਦਾ ਤਆਰ।2।  

ਪੇਰੀ—ਬ ਆਟਣੀ। ਚੀਤਿ—ਤਚਿ ਤਵਚ। ਨੀਿਾ ਨੀਿ—ਤਨੁੱਿ ਤਨੁੱਿ, ਦਾ ਸੀ। ਲੇਟਤਣ—ਲੇਟਣੀ, ਲੰਭੇ ੈ ਕੇ 

ਨਾਚ। ਲੇਤਟ—ਲੇਟ ਕੇ।  ਆਸ—ਨਾਵੰਿ, ( ਆਸ ਵਾਾਂਗ)।3।  

ਤਖ ਬਾ—ਿੰਗ। ਦੀਤਖਆ—ਗ ਰ ੂਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਬਾਉ—ਤਆਰ। ਗ ਰਭ ਤਖ—ਗ ਰੂ ਦੇ ਨਭ ਖ ਰਤਸ ਕੇ। 

ਆਖਣ —(ਨਾਭ) ਜਣਾ। ਵੇਰਾ ਵੇਰ—ਭ ੜ ਭ ੜ।4।  

ਅਰਥ:- ਤਜ ਭਨ ੁੱਖ ਨੇ ਰੇਸ਼ਟ ਫ ੁੱਤਧ ਨੰੂ ਵਾਜਾ ਫਣਾਇਆ ਸੈ, ਰਬੂ-ਤਆਰ ਨੰੂ ਜੜੀ ਫਣਾਇਆ ਸੈ (ਇਸਨਾਾਂ 

ਾਜਾਾਂ ਦ ੇਵੁੱਜਣ ਨਾਲ, ਰੇਸ਼ਟ ਫ ੁੱਤਧ ਿੇ ਰਬੂ-ਤਆਰ ਦੀ ਫਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਤਣਆ 

ਰਤਸੰਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਭਨ ਤਵਚ ਉਿਸ਼ਾਸ ਰਤਸੰਦਾ ਸੈ। ਅਲ ਬਗਿੀ ਇਸੀ ਸੈ, ਿੇ ਇਸੀ ਸੈ ਭਸਾਨ ਿ। ਇ 

ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਤਵਚ ਤਟਕੇ ਰਤਸ ਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰਿੇ ਉਿੇ ਿ ਰ। ਫੁੱ! ਇਸ ਨਾਚ ਨੁੱਚ (ਰਾਾਾਂ ਤਵਚ ਨਾਚ 

ਨੁੱਚ ਕੇ ਉ ਨੰੂ ਤਿਸ਼ਨ-ਬਗਿੀ ਭਝਣਾ ਬ ਲੇਖਾ ਸੈ)।1।  

ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਰਭਾਿਭਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤਿ-ਾਲਾਸ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈ ਉਸ (ਜੀਵਨ-ਨਾਚ ਤਵਚ) ਿਾਲ-ਤਰ ਨੁੱਚਦਾ ਸੈ 

(ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ ਸੀ ਲੀਸਾਾਂ ਿੇ ਿ ਰਦਾ ਸੈ)। (ਰਾ ਆਤਦਕਾਾਂ ਤਵਚ ਤਿਸ਼ਨ-ਭੂਰਿੀ ਅੁੱਗੇ ਇਸ) ਸਰ ਸਰ ਨਾਚ 

ਇਸ ਤਨਰੀਆਾਂ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ ਸਨ, ਭਨ ਦੇ ਚਾਉ ਸਨ (ਇਸ ਬਗਿੀ ਨਸੀਂ, ਇਸ ਿਾਾਂ ਭਨ ਦੇ ਨਚਾਏ 

ਨੁੱਚਣਾ ਸੈ)।1। ਰਸਾਉ।  

(ਖ਼ਲਕਿ ਦੀ) ੇਵਾ, ੰਿਖ (ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ)—ਇਸ ਦਵੇਂ ਛੈਣੇ ਵੁੱਜਣ, ਦਾ ਤਖੜ-ੇਤਭੁੱਥ ੇਰਤਸਣਾ—ਇਸ ੈਰੀਂ 

ਘ ੰਘਰ ੂ(ਵੁੱਜਣ); (ਰਬੂ-ਤਆਰ ਿੋਂ ਤਫਨਾ) ਕਈ ਸਰ ਲਗਨ ਨ ਸਵੇ—ਇਸ (ਸਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ) ਰਾਗ ਿੇ ਅਲਾ 

(ਸ ੰਦਾ ਰਸੇ)। (ਸੇ ਬਾਈ!) ਇ ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਤਵਚ ਤਟਕ, ਇ ਜੀਵਨ-ਰਿ ੇਿ ਰ। ਫੁੱ! ਇਸ ਨਾਚ ਨੁੱਚ 

(ਬਾਵ, ਇ ਿਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਿਭਕ ਸ ਲਾਰਾ ਭਾਣ)।2।  



ਉਠਤਦਆਾਂ ਫੈਠਤਦਆਾਂ ਦਾ ਸਰ ਵੇਲੇ ਰਬੂ ਦਾ ਡਰ ਅਦਫ ਭਨ-ਤਚਿ ਤਵਚ ਤਟਤਕਆ ਰਸੇ—ਨਾਚ ਦੀ ਇਸ 

ਬ ਆਟਣੀ ਸਵੇ; ਆਣੇ ਰੀਰ ਨੰੂ ਭਨ ਖ ਨਾਵੰਿ ਭਝੇ—ਇਸ ਲੇਟ ਕੇ ਤਨਰਿਕਾਰੀ ਸਵੇ। (ਸੇ ਬਾਈ!) ਇ 

ਆਨੰਦ ਤਵਚ ਤਟਕੇ ਰਸ; ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੀਵ। ਫੁੱ! ਇਸ ਨਾਚ ਨੁੱਚ (ਇਸ ਆਿਭਕ ਸ ਲਾਰਾ ਭਾਣ)।3।  

ਿੰਗ ਤਵਚ ਰਤਸ ਕੇ ਗ ਰੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਆਰ (ਆਣੇ ਅੰਦਰ ੈਦਾ ਕਰਨਾ); ਗ ਰ ੂਦੇ ਨਭ ਖ ਰਤਸ ਕੇ 

ਰਭਾਿਭਾ ਦਾ ਅਟੁੱਲ ਨਾਭ  ਣਦ ੇਰਤਸਣਾ; ਰਭਾਿਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭ ੜ ਭ ੜ ਜਣਾ—ਇ ਰੰਗ ਤਵਚ, ਸੇ 

ਨਾਨਕ! ਤਟਕ, ਇ ਜੀਵਨ-ਰਿ ੇਤਵਚ ੈਰ ਧਰ। ਫੁੱ! ਇਸ ਨਾਚ ਨੁੱਚ (ਇਸ ਜੀਵਨ-ਆਨੰਦ ਭਾਣ)।4।6।  

 


