
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਆੁ ਵੀਚਾਰ ਸੁ ਰਖ ਹੀਰਾ ॥ ਕ ਦ੍ਰਿਸਦ੍ਿ ਤਾਰ ਗੁਰ ੂਰਾ ॥ ਗੁਰੁ 
ਭਾਨ ਭਨ ਤ ਭਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ੧॥ ਸਾ ਸਾਹੁ ਸਰਾਪੀ ਕਰ ॥ ਸਾਚੀ ਨਰਦ੍ਰ ਕ ਦ੍ਲਵ ਤਰ ॥ ੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ ੂੂੰਜੀ ਨਾਭੁ ਦ੍ਨਰੂੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥ ਦ੍ਨਰਭਲੁ ਸਾਦ੍ਚ ਰਤਾ ਕਾਰੁ ॥ ਦ੍ਸਪਦ੍ਤ ਸਹਜ ਘਦ੍ਰ ਗੁਰੁ 
ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥ ਆਸਾ ਭਨਸਾ ਸਫਦ੍ਰ ਜਲਾ ॥ ਰਾਭ ਨਰਾਇਣੁ ਕਹ ਕਹਾ ॥ ਗੁਰ ਤ ਵਾਿ 
ਭਹਲੁ ਘਰੁ ਾ ॥੩॥ ਕੂੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜਦ੍ਤ ਅਨੂੁ ॥ ਦ੍ਤਿਬਵਣ ਰਵਾ ਸਗਲ ਸਰੂੁ ॥ ਭ ਸ ਧਨੁ 
ਲ ਸਾਚੁ ਅਖੂਿੁ ॥ ੪॥ ੂੰਚ ਤੀਦ੍ਨ ਨਵ ਚਾਦ੍ਰ ਸਭਾਵ ॥ ਧਰਦ੍ਣ ਗਗਨੁ ਕਲ ਧਾਦ੍ਰ ਰਹਾਵ ॥ 
ਫਾਹਦ੍ਰ ਜਾਤਉ ਉਲਦ੍ਿ  ਰਾਵ ॥੫॥ ਭੂਰਖੁ ਹਇ ਨ ਆਖੀ ਸੂਝ ॥ ਦ੍ਜਹਵਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਕਦ੍ਹਆ 
ਫੂਝ ॥ ਦ੍ਫਖੁ ਕਾ ਭਾਤਾ ਜਗ ਦ੍ਸਉ ਲੂਝ ॥ ੬॥ ਊਤਭ ਸੂੰਗਦ੍ਤ ਊਤਭੁ ਹਵ ॥ ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵ 
ਅਵਗਣ ਧਵ ॥ ਦ੍ਫਨੁ ਗੁਰ ਸਵ ਸਹਜੁ ਨ ਹਵ ॥ ੭॥ ਹੀਰਾ ਨਾਭੁ ਜਵਹਰ ਲਾਲੁ ॥ ਭਨੁ ਭਤੀ ਹ 
ਦ੍ਤਸ ਕਾ ਭਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਰਖ ਨਰਦ੍ਰ ਦ੍ਨਹਾਲੁ ॥੮॥੫॥ {ੂੰਨਾ 413-414} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ੁਆਣ ਆ ਨੂੂੰ, ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ। ਸੀਯਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ। ਯਖ—

ਕਦਯ ਛਾਣਦਾ ਸ। ਤਾਯ—ਾਯ ਰੂੰਘਾਾਂਦਾ ਸ। ਗੁਯ ੁਭਾਨ—ਗੁਯ ੂਨੂੂੰ ਭੂੰਨਦਾ ਸ, ਗੁਯ ੂਉਤ ਯਧਾ ਲਰਆਉਂਦਾ 

ਸ। ਭਨ ਤ—ਭਨ ਤੋਂ, ਲਦਰੋਂ , ੱਚ ਲਦਰੋਂ । ਭਨੁ ਧੀਯਾ—ਭਨ ਧੀਯਜ ਪੜਦਾ ਸ, ਭਨ ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ।1।  

ਾਚੀ—ਦਾ-ਲਥਯ ਯਲਸਣ ਵਾਰੀ, ਅਟੱਰ, ਅਬੱੁਰ, ਉਕਾਈ ਨਾਸ ਖਾਣ ਵਾਰੀ। ਕ ਲਰਵ—ਇਕ ਰਬੂ ਲਵਚ 

ੁਯਲਤ ਜੜ ਕ।1। ਯਸਾਉ।  

ਾਯ—ੁਰਸ਼ਟ, ਉੱਤਭ। ਾਲਚ—ਦਾ-ਲਥਯ ਰਬੂ ਲਵਚ। ਕਾਯੁ—ੂੰਕਾਯ, ਲਨਆਯੀਆ ਜ ੁਯਾਣ  ਭ 

ਟਕਾਰ ਲਵਚੋਂ ੁਆਸ ਲਵਚੋਂ ਨਾ ਚਾਾਂਦੀ ਲਨਖਾਯਦਾ ੀ। ਸਜ ਘਲਯ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਦ ਘਯ ਲਵਚ।2।  

ਫਲਦ—ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਕਸਾ—ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਭਯਨ ਰਈ ਰਯਦਾ ਸ। ਵਾਟ—ਯਤਾ।3।  

ਅਨੂ—ੁਫ-ਲਭਾਰ, ਲਜ ਵਯਗਾ ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ, ਉਭਾ-ਯਲਸਤ। ਭ ਰ—ਭਯ ਾ ਸ।4।  

ੂੰਚ—ੂੰਜ ਤੱਤ। ਤੀਲਨ—ਲਤੂੰਨ ਗੁਣ (ਭਾਇਆ ਦ)। ਨਵ—ਨ  ਖੂੰਡ (ਧਯਤੀ ਦ)। ਚਾਲਯ—ਚਾਯ ਕੂਟਾਾਂ। 

ਧਯਲਣ—ਧਯਤੀ। ਕਰ—ੱਤਾ। ਯਾਵ—ਯਤਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਆਖੀ—ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ। ੂਝ—ੁੱਝਦਾ, ਲਦੱਦਾ। ਲਫਖੁ—ਭਾਇਆ-ਜ਼ਸਯ। ਭਾਤਾ—ਭਲਤਆ ਸਇਆ। ਰੂਝ—

ਝਗੜਦਾ ਸ।6।  

ਊਤਭ, ਊਤਭ—ੁ{ਨਟ:- ਲਸਰਾ ਰਜ਼ ਇਤਰੀ ਲਰੂੰਗ ਸ ਤ ਰਜ਼ ‘ੂੰਗਲਤ’ ਦਾ ਲਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਦੂਜਾ ਰਜ਼ 

ੁਲਰੂੰਗ ਸ}। ਧਾਵ—ਦੜਦਾ ਸ, ਜਤਨ ਕਯਦਾ ਸ। ਸਜ—ੁਅਡਰਤਾ।7।  

ਭਾਰੁ—ਯਾਲ-ੂੂੰਜੀ। ਲਤ ਕਾ—ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ।8।  

ਅਯਥ:- ਗੁਯ ੂਇਸ ਲਜਸਾ ਸ਼ਾਸ (ਯਾ) ਸ, ਤ ਇਸ ਲਜਸੀ ਯਾੀ ਕਯਦਾ ਸ (ਲਕ ਉਸ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਯਤ ਯਖ 

ਰੈਂਦਾ ਸ, ਤ) ਉ ਦੀ ਕਦ ਉਕਾਈ ਨਾਸ ਖਾਣ ਵਾਰੀ ਲਭਸਯ ਦੀ ਲਨਗਾਸ ਨਾਰ ਜੀਵ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਲਵਚ 

ੁਯਲਤ ਜੜ ਕ (ਭਸ ਦ ਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੂੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਲਜ ਭਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਗੁਯੂ ਇਕ (ਭਸਯ ਦੀ) ਲਨਗਾਸ ਨਾਰ (ਭਸ ਦ ਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੂੰਘਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ 

ੱਚ ਲਦਰੋਂ  ਗੁਯ ੂਉਤ ਯਧਾ ਲਰਆਉਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨ (ਭਾਇਆ-ਭਸ ਲਵਚ) ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਆਣ  



ਆ ਨੂੂੰ (ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ) ਲਵਚਾਯਦਾ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਦੀ ਕਦਯ ਛਾਣਦਾ ਸ।1।  

(ਗੁਯ ੂਦੀ ਲਕਯਾ ਨਾਰ) ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਲਨਯੂੰਜਨ ਰਬੂ ਦ ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਨੂੂੰ (ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਯਾਲ-

ੂੂੰਜੀ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਜ ਦਾ-ਲਥਯ ਰਬੂ (ਦ ਨਾਭ-ਯੂੰਗ) ਲਵਚ ਯੂੰਲਗਆ ਯਲਸੂੰਦਾ ਸ ਉਸ ਲਵਤਰ  (ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ) ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਲਨਆਯੀ ਵਾਾਂਗ ਾਯਖ ੂਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਲਤ ਨਾਰ ਉਸ ਗੁਯ ੂਕਯਤਾਯ 

ਨੂੂੰ ਆਣ  ਅਡਰ ਲਸਯਦ-ਘਯ ਲਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਤੋਂ (ਲਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀ) ਯਤਾ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਭਸਰ ਘਯ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਆਣ  ਅੂੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਕ ਆਾ ਤ ਭਾਇਕ ਪੁਯਨਾ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਆ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਯਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇ ਾ ਰਯਦਾ ਸ।3।  

ਜਸੜਾ ਯਭਾਤਭਾ (ੁੱਧ) ਨ  ਵਯਗੀ ਲਵਤਰ  ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸ, ਜ ਲਨਯਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਚਾਨਣ ਸ, ਲਜ ਵਯਗਾ 

ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ, ਜ ਲਤੂੰਨਾਾਂ ਬਵਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ, ਇਸ ਾਯਾ ਆਕਾਯ ਲਜ ਦਾ (ਯਗੁਣ) ਯੂ ਸ, ਉ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾ-ਲਥਯ ਤ ਕਦ ਨਾਸ ਭੁੱਕਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਭਨੂੂੰ (ਗੁਯ-ੂਯਾ ਤੋਂ) ਲਭਲਰਆ ਸ।4।  

ਜ ਯਭਾਤਭਾ ੂੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਲਵਚ, ਭਾਇਆ ਦ ਲਤੂੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਲਵਚ, ਨ  ਖੂੰਡਾਾਂ ਲਵਚ ਅਤ ਚਾਯ ਕੂਟਾਾਂ ਲਵਚ ਲਵਆਕ 

ਸ, ਜ ਧਯਤੀ ਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ੱਲਤਆ ਦ ਆਯ (ਥਾਾਂ ਲਯ) ਲਟਕਾਈ ਯਖਦਾ ਸ; ਗੁਯ-ੂਯਾ ਭਨੱੁਖ ਦ 

ਫਾਸਯ ਲਦੱਦ ਆਕਾਯ ਵਰ ਦੜਦ ਭਨ ਨੂੂੰ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਵਰ ਯਤਾ ਕ ਲਰਆਉਂਦਾ ਸ।5।  

(ਗੁਯ-ੂਯਾ ਦੱਦਾ ਸ ਲਕ ਯਭਾਤਭਾ ਾਯੀ ਲਰਸ਼ਟੀ ਲਵਚ ਯਲਭਆ ਸਇਆ ਸ, ਯ) ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਭੂਯਖ ਸ 

ਲਜ ਨੂੂੰ ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ (ਰਬੂ) ਨਸੀਂ ਲਦੱਦਾ, ਲਜ ਦੀ ਜੀਬ ਲਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ-ਯ ਨਸੀਂ ਆਇਆ, ਜ ਗੁਯ ੂਦ 

ਦੱ ਉਦਸ਼ ਨੂੂੰ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ। ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਲਵਸੁਰੀ ਭਾਇਆ ਲਵਚ ਭਤ ਸ ਕ ਜਗਤ ਨਾਰ ਝਗੜ ਸੜਦਾ 

ਸ।6।  

ਗੁਯ ੂਦੀ ਰਸ਼ਟ ੂੰਗਲਤ ਦੀ ਫਯਕਲਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਖ ਰਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਆਤਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ 

ਰਾਤੀ ਰਈ ਦੜ-ਬੱਜ ਕਯਦਾ ਸ ਤ (ਆਣ  ਅੂੰਦਯੋਂ ਨਾਭ-ਅੂੰਲਭਰਤ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ) ਔਗੁਣ ਧ ਦੇਂਦਾ ਸ। 

(ਇਸ ਗੱਰ ਮਕੀਨੀ ਸ ਲਕ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਕਯਨ ਤੋਂ ਲਫਨਾ (ਔਗੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰਦੀ, ਤ) ਅਡਰ 

ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਨਸੀਂ ਲਭਰਦੀ।7।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ-ੂਯਾ ਲਜ ਭਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵਖਦਾ ਸ ਉਸ ਲਨਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਤੀ 

(ਵਯਗਾ ੁੱਚਾ) ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀਯਾ ਜਵਾਸਯ ਤ ਰਾਰ ਉ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਯਾਲ-ੂੂੰਜੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।8।5।  

 


