
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਨਹਦ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ਰਾਮ ॥ ਮਰਾ ਮਨ ਮਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ 
ਲਾਲ ਪਆਰ ਰਾਮ ॥ ਅਨਪਦਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬਰਾਗੀ ਸੁੁੰਨ ਮੁੰਡਪਲ ਘਰੁ ਾਇਆ ॥ ਆਪਦ ੁਰਖੁ 
ਅਰੁੰਰੁ ਪਆਰਾ ਸਪਤਗੁਪਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ਆਸਪਣ ਬਸਪਣ ਪਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਪਤਤੁ ਮਨੁ 
ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾ ਪਮ ਰਤ ਬਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰ ॥ ੧॥ ਪਤਤੁ ਅਗਮ ਪਤਤੁ 
ਅਗਮ ੁਰ ਕਹੁ ਪਕਤੁ ਪਬਪਧ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥ ਸਚੁ ਸੁੰਜਮ ਸਾਪਰ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ 
ਰਾਮ ॥ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਪਨਜ ਘਪਰ ਜਾਈਐ ਾਈਐ ਗੁਣੀ ਪਨਧਾਨਾ ॥ ਪਤਤੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ 
ਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਪਸਪਰ ਸਭਨਾ ਰਧਾਨਾ ॥ ਜੁ ਤੁ ਕਪਰ ਕਪਰ ਸੁੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਪਿ ਪਨਗਰਪਹ ਨਹੀ 
ਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਪਜ ਪਮਲ ਜਗਜੀਵਨ ਸਪਤਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥ {ੁੰਨਾ 436} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਸਦੁ—ਇਕ-ਯ, ਭਤਵਾਤਯ। ਵਾਜ—(ਵਾਜਾ) ਵੱਜਦਾ ਸ। ਯੁਣ ਝੁਣਕਾਯ—ਘੁੁੰਘਯੂਆਂ 

ਝਾਂਜਯਾਂ ਦੀ ਛਣ ਛਣ। ਯਾਤਾ—ਯੱਤਾ ਸਇਆ, ਭਤ। ਅਨਦਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਫਯਾਗੀ—ਵਯਾਗਵਾਨ, ਰਭੀ, 

ਭਤਵਾਰਾ। ਭੁੰਡਦਰ—ਭੁੰਡਰ ਦਵਚ। ੁੁੰਨ ਭੁੰਡਦਰ—ਉ ਭੁੰਡਰ ਦਵਚ ਦਜਥ (ਭਾਇਕ ਪੁਯਦਨਆਂ ਵਰੋਂ) ੁੁੰਞ ਸ। 

ਘਯ—ੁਦਟਕਾਣਾ। ਅਯੁੰਯ—ੁਯ ਤੋਂ ਯ, ਦਜ ਤੋਂ ਯ ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ। ਦਤਗੁਦਯ—ਦਤਗੁਯ ਨ। ਅਰਖੁ—

ਅਦਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ। ਆਦਣ—ਆਣ ਉਤ। ਫਦਣ—ਫਠਣ ਵਾਰ  ਥਾਂ ਉਤ। ਦਥਯ—ਦਾ ਵਾਤ ਕਾਇਭ। 

ਦਤਤੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਦਵਚ। ਵੀਚਾਯ—(ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ) ਦਵਚਾਯ ਨਾਰ। ਨਾਦਭ—ਨਾਭ ਦਵਚ।1।  

ਦਤਤੁ—ਉ ਦਵਚ। ਅਗਭੁਯ—ਅਸੁੁੰਚ ਨਗਯ ਦਵਚ। ਕਸ—ੁਦੱ। ਦਕਤੁ ਦਫਦਧ—ਦਕ ਤਯੀਕ ਨਾਰ। 

ਚੁ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਦਭਯ ਕ)। ੁੰਜਭ—ਇੁੰਦਦਰਆਂ ਨੂੁੰ (ਦਭਯਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਦਵਕਾਯਾਂ ਵਰੋਂ  ਸਟਾ 

ਕ। ਾਦਯ—ੁੰਬਾਰ ਕ। ਦਨਜ ਘਦਯ—ਆਣ  ਘਯ ਦਵਚ। ਗੁਣੀ ਦਨਧਾਨਾ—ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਯਭਾਤਭਾ। 

ਦਤਤੁ—ਉ (ਰਬੂ-ਯੁੱਖ) ਦਵਚ ਦਟਕ ਕ, ਉ ਰਬੂ-ਯੁੱਖ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਕ। ਦਦਯ—ਦਯ ਉਤ। ਸਦਠ—ਸਠ 

ਨਾਰ। ਦਨਗਰਦਸ—ਇੁੰਦਰ  ਯਕਣ ਨਾਰ। ਸਦਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦਵਚ (ਦਟਦਕਆਂ)। ਜਗਜੀਵਨ—ਜਗਤ 

ਦਾ ਆਯਾ ਰਬੂ ਜੀ। ਫੂਝ—ੂਝ, ਭਝ।2।  

ਅਯਥ:- ਭਯਾ ਭਨ ਦਆਯ ਰਬੂ (ਦ ਰਭ-ਯੁੰਗ) ਦਵਚ ਯੁੰਦਗਆ ਦਗਆ ਸ, ਸੁਣ ਭਯ ਅੁੰਦਯ (ਭਾਨ) ਘੁੁੰਘਯੂਆਂ 

ਝਾਂਜਯਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਯ ਦਣ ਵਾਰਾ (ਵਾਜਾ) ਇਕ-ਯ ਵੱਜ ਦਯਸਾ ਸ। ਭਯਾ ਭਨ ਸਯ ਵਰ  (ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਦਵਚ) 

ਭਤਵਾਰਾ ਯਦਸੁੰਦਾ ਸ, ਭਤ ਯਦਸੁੰਦਾ ਸ, ਭੈਂ ਸੁਣ ਅਜਸ ਉੱਚ ਭੁੰਡਰ ਦਵਚ ਦਟਕਾਣਾ ਰੱਬ ਦਰਆ ਸ ਦਜਥ ਕਈ 

ਭਾਇਕ ਪੁਯਨਾ ਨਸੀਂ ਉਠਦਾ। ਦਤਗੁਯੂ ਨ  ਭਨੂੁੰ ਉਸ ਅਦਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਦਵਖਾ ਦਦੱਤਾ ਸ ਜ ਬ ਦਾ ਭੁੱਢ ਸ ਜ ਬ 

ਦਵਚ ਦਵਆਕ ਸ ਜ ਬ ਦਾ ਦਆਯਾ ਸ ਤ ਦਜ ਤੋਂ ਯ ਸਯ ਕਈ ਸਤੀ ਨਸੀਂ। ਭਯਾ ਭਨ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਦਵਚਾਯ ਦੀ ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ ਉ ਨਾਯਾਇਣ ਦਵਚ ਭਤ ਯਦਸੁੰਦਾ ਸ ਜ ਆਣ  ਆਣ ਉਤ ਆਣ  ਤਖ਼ਤ ਉਤ 

ਦਾ ਅਡਰ ਯਦਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਦਜਨ੍ਾਂ ਫੁੰਦਦਆ ਂਦ ਭਨ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਵੱਚ ਯੁੰਗ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦ) ਭਤਵਾਰ  ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, 

ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੁੰਦਯ, (ਭਾਨ) ਝਾਂਜਯਾਂ ਘੁੁੰਘਯੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਯ ਦਣ ਵਾਰਾ (ਵਾਜਾ) ਇਕ-ਯ ਵੱਜਦਾ ਸ।1।  

(ਸ ਸਰੀਏ!) ਦੱ, ਉ ਅਸੁੁੰਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸ਼ਸਯ ਦਵਚ ਦਕ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਜਾਈਦਾ ਸ। (ਸਰੀ ਉੱਤਯ 

ਦੇਂਦੀ ਸ—ਸ ਬਣ! ਉ ਸ਼ਸਯ ਦਵਚ ਸੁੁੰਚਣ ਵਾਤ) ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਭਯ ਕ, (ਦਭਯਨ ਦੀ 

ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ) ਇੁੰਦਦਰਆਂ ਨੂੁੰ ਦਵਕਾਯਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਕ ਕ, ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ (ਦਸਯਦ ਦਵਚ) ੁੰਬਾਰ ਕ ਦਤਗੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ 

ਕਭਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵਨ ਫਣਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ)। ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਦਭਰਾਣ 



ਵਾਰਾ ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਕਭਾਇਆਂ ਆਣ  ਘਯ ਦਵਚ (ਵ-ਯੂ ਦਵਚ) ਅੱੜ ਜਾਈਦਾ ਸ, ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਰੱਬ ਰਈਦਾ ਸ। ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਕ ਉ ਦੀਆ ਂ ਟਸਣੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ ੱਤਯ 

(ਆਦਦਕ, ਬਾਵ, ਉ ਦ ਯਚ ਜਗਤ) ਦਾ ਆਯਾ ਰਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ (ਦਕਉਂਦਕ) ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ 

ਬਨਾਂ ਦ ਦਯ ਉਤ ਯਧਾਨ ਸ।  

ਇਸ ਰੁਕਾਈ ਜ ਕਯ ਕ ਤ ਾਧ ਕ ਇੁੰਦਦਰਆਂ ਨੂੁੰ ਯਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯ ਕ ਸਾਯ ਗਈ ਸ, (ਇ ਦਕਭ ਦ) 

ਸਠ ਨਾਰ ਇੁੰਦਦਰਆਂ ਨੂੁੰ ਵੱ ਕਯਨ ਦ ਜਤਨ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨਸੀਂ ਦਭਰਦਾ। ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਤਭਕ 

ਅਡਰਤਾ ਦਵਚ ਦਟਕ ਕ ਜਗਤ ਦ ਆਯ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਦਭਰ ੈਂਦ ਸਨ ਦਜਨ੍ਾਂ ਨੂੁੰ ਦਤਗੁਯੂ ਦੀ (ਦਦੱਤੀ) ਭਦਤ ਨ  (ਸੀ 

ਜੀਵਨ-ਯਾਸ) ਭਝਾ ਦਦੱਤਾ ਸ।2।  

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰੁ ਪਤਤੁ ਰਤਨ ਘਣਰ ਰਾਮ ॥ ਕਪਰ ਮਜਨ ਸਤ ਸਰ ਮਨ ਪਨਰਮਲ ਮਰ 
ਰਾਮ ॥ ਪਨਰਮਲ ਜਪਲ ਨਹਾਏ ਜਾ ਰਭ ਭਾਏ ੁੰਚ ਪਮਲ ਵੀਚਾਰ ॥ ਕਾਮੁ ਕਰਧੁ ਕਟੁ ਪਬਪਖਆ 
ਤਪਜ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਪਰ ਧਾਰ ॥ ਹਉਮ ਲਭ ਲਹਪਰ ਲਬ ਥਾਕ ਾਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ 
ਸਮਾਪਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕਈ ਸਾਚ ਗੁਰ ਗਾਲਾ ॥ ੩॥ ਹਉ ਬਨੁ ਬਨ ਦਪਖ ਰਹੀ ਪਤਰਣੁ ਦਪਖ 
ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਪਤਰਭਵਣ ਤੁਝਪਹ ਕੀਆ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥ ਤਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ਤੂੁੰ 
ਪਥਰੁ ਥੀਆ ਤੁਧੁ ਸਮਾਪਨ ਕ ਨਾਹੀ ॥ ਤੂੁੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਾਪਚਕ ਤਰ ਤੁਧੁ ਪਬਨੁ ਪਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
ਅਣਮੁੰਪਗਆ ਦਾਨੁ ਦੀਜ ਦਾਤ ਤਰੀ ਭਗਪਤ ਭਰ ਭੁੰਡਾਰਾ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਬਨੁ  ਮੁਕਪਤ ਨ ਹਈ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥੨॥ {ੁੰਨਾ 437} 

ਦਅਯਥ:- ਾਗਯ—ਭੁੁੰਦਯ। ਯਤਨਾਗਯ—ੁ{ਯਤਨ-ਆਕਯ} ਯਤਨਾ ਂ ਦੀ ਖਾਣ। ਦਤਤੁ—ਉ (ਾਗਯ) 

ਦਵਚ। ਘਣਯ—ਫਸੁਤ। ਭਜਨ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤ ਯ—ੁੰਜ ਦਗਆਨ-ਇੁੰਦਰ , ਭਨ ਤ ਫੱੁਧੀ। ਜਦਰ—ਜਰ 

ਦਵਚ। ਨ੍੍ਾਏ—ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦਾ ਸ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਰਬੂ ਬਾਏ—ਰਬੂ ਨੂੁੰ ੁੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸ। ੁੰਚ—ਤ, ੁੰਤਖ, 

ਦਇਆ, ਧਯਭ, ਧੀਯਜ (ਇਸ ੁੰਜ)। ਵੀਚਾਯ—ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਦਵਚਾਯ ਨਾਰ। ਦਫਦਖਆ—ਭਾਇਆ। 

ਤਦਜ—ਦਤਆਗ ਕ। ਉਦਯ—ਦਸਯਦ ਦਵਚ। ਭਾਦਨ—ਵਯਗਾ, ਫਯਾਫਯ ਦਾ।3।  

ਫਨੁ ਫਨ—ਸਯਕ ਜੁੰਗਰ। ਦਦਖ ਯਸੀ—ਵਖ ਚੁਕੀ ਸਾਂ। ਦਤਰਣੁ—ਘਾਸ, ਫਨਤੀ। ਫਾਇਆ—ਾਯੀ। 

ਦਤਰਬਵਣ—ਦਤੁੰਨਾਂ ਬਵਨਾਂ ਵਾਰਾ ਜਗਤ। ਜਾਦਚਕ—ਭੁੰਗਤ। ਾਰਾਸੀ—ਭੈਂ ਾਰਾਸਾਂ। ਦੀਜ—ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। 

ਦਾਤ—ਸ ਦਾਤਾਯ। ਵੀਚਾਯਾ—ਦਵਚਾਯ ਦੀ ਗੱਰ।4।  

ਗੁਯ ੂ (ਇਕ) ਭੁੁੰਦਯ ਸ, ਗੁਯੂ ਯਤਨਾ ਂਦੀ ਖਾਣ ਸ, ਉ ਦਵਚ (ੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ-ਦੱਦਖਆ ਦ), ਅਨਕਾਂ ਯਤਨ 

ਸਨ। (ਸ ਸਰੀਏ! ਉ ਦਵਚ) ੁੰਜ ਦਗਆਨ-ਇੁੰਦਦਰਆਂ ਭਨ ਤ ਫੱੁਧੀ ਭਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯ, ਤਯਾ ਭਨ ਦਵਤਰ  ਸ 

ਜਾਇਗਾ।  

ਜੀਵ (ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਯੂ) ਦਵਤਰ  ਜਰ ਦਵਚ ਤਦੋਂ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯ ਕਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਚੁੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ, 

(ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ) ਦਵਚਾਯ ਦੀ ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ ਇ ਨੂੁੰ (ਤ, ੁੰਤਖ, ਦਇਆ, ਧਯਭ ਤ ਧੀਯਜ) ੁੰਜ ਸੀ 

ਰਾਤ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਅਤ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਖਟ (ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਆਦਦਕ) ਦਤਆਗ ਕ ਜੀਵ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ-ਨਾਭ 

ਨੂੁੰ ਆਣ  ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਦੀਨਾਂ ਤ ਦਇਆ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੁੰਦਯੋਂ ਸਉਭ, ਰਬ 

ਦੀ ਰਸਯ, ਤ ਰੱਫ (ਆਦਦਕ) ਭੁੱਕ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਗਾਰ ਦਾ ਯੂ ਸ, ਗੁਯ ੂਵਯਗਾ 



ਸਯ ਕਈ ਤੀਯਥ ਨਸੀਂ ਸ।3।  

ਸ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਸਯਕ ਜੁੰਗਰ ਵਖ ਚੁਕੀ ਸਾ,ਂ ਾਯੀ ਫਨਤੀ ਨੂੁੰ ਤੱਕ ਚੁਕੀ ਸਾ ਂ(ਭਨੂੁੰ ਮਕੀਨ ਆ ਦਗਆ ਸ ਦਕ) ਇਸ 

ਾਯਾ ਜਗਤ ਤੂੁੰ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ, ਇਸ ਦਤੁੰਨ  ਬਵਨ ਤਯ ਸੀ ਫਣਾਏ ਸਏ ਸਨ। ਾਯਾ ੁੰਾਯ ਤਯਾ ਸੀ 

ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, (ਬਾਵੇਂ ਇਸ ੁੰਾਯ ਤਾਂ ਨਾਵੁੰਤ ਸ, ਯ) ਤੂੁੰ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤਯ 

ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਾਯ ਜੀਵ ਤਯ (ਦਯ ਦ) ਭੁੰਗਤ ਸਨ, ਤੂੁੰ ਬ ਨੂੁੰ ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ 

(ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਂ ਵਾਤ) ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਫਨਾ ਸਯ ਦਕ ਦੀ ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਾਂ? ਸ ਦਾਤਾਯ! ਤੂੁੰ ਤਾਂ (ਜੀਵਾ ਂ

ਦ) ਭੁੰਗਣ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਯੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ (ਭਨੂੁੰ ਆਣੀ ਬਗਤੀ ਦੀ ਦਾਦਤ ਦਸ) ਬਗਤੀ ਦੀ ਦਾਦਤ ਨਾਰ 

ਤਯ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਬਯ ਏ ਸਨ।  

ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਵਚਾਯ ਦੀ ਗੱਰ ਦੱਦਾ ਸ ਦਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਦਫਨਾ (ਰੱਬ ਰਬ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਆਦਦਕ 

ਦਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਦਭਰ ਕਦੀ।4।2।  

 


