
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰਰ ਧਵਾ ॥ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਰਨਰਸ ਭਰਰ 
ਸਵਾ ॥੧॥ ਇਉ ਰਕਉ ਕੰਤ ਰਆਰੀ ਹਵਾ ॥ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਰਨਸ ਭਰਰ ਸਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ ਆਸ ਰਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ ॥ ਆਗੈ ਸਹ ਭਾਵਾ ਰਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥੨ ॥ ਰਕਆ ਜਾਨਾ ਰਕਆ 
ਹਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥ ਹਰਰ ਦਰਸਨ ਰਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੇਮੁ ਨ ਚਾਰਿਆ 
ਮੇਰੀ ਰਤਸ ਨ ਿੁਝਾਨੀ ॥ ਗਇਆ ਸੁ ਜਿਨੁ ਧਨ ਛੁਤਾਨੀ ॥੩ ॥ ਅਜੈ ਸੁ ਜਾਗਉ ਆਸ 
ਰਆਸੀ ॥ ਭਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਰਨਰਾਸੀ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉਮੈ ਿਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
ਤਉ ਕਾਮਰਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਰਨ ਭਾਵੈ ॥ ਛਰਿ ਵਿਾਈ ਅਣੇ 
ਿਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 356-357} 

ਦਅਰਥ:- ਨਨਨ—ਰਾਤ। ਨਨਨ ਭਨਰ—ਾਰੀ ਰਾਤ, ਾਰੀ ਉਮਰ। ਵਾ—ਮੈਂ (ਮਸ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਨਵਚ)  ੁੱ ਤੀ ਰਨਸਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਜਾਗੈ—ਜਾਗਦਾ ਸੈ; ਨਵਕਾਰ ਉ ਦੇ ਨੇੜ ੇਨਸੀਂ ਢ ਕਦੇ।1।  

ਨਆੀ—ਨਆ ਨਾ ਨਵਆਕ । ਆ ਨਆੀ—ਦ ਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਦੀ ਨਆ ਨਾ 

ਨਵਆਕ ।2।  

ਨਤ—ਨਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਤਿਸ਼ਨਾ। ਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਿੀ।3।  

ਅਜੈ—ਸ ਣ ਭੀ ਜਦੋਂ ਨਕ ਰੀਰ ਕਾਇਮ ਸੈ। ਰਸਉ—ਮੈਂ ਰਨਸ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ ਜਾਵਾਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਖਇ—ਨਾ ਕਰ ਕੇ। ੀਗਾਰ —ਆਤਮਕ ਨਿੰ ਗਾਰ, ਆਤਮਾ ਨ ਿੰ   ਿੰ ਦਰ ਬਨਾਣ ਵਾਾ ਉੱਦਮ। 
ਭਤਾਰ —ਖਮ-ਿਭ ।4।  

ਨੋਟ:- ਆਮ ਤਰ ਤੇ ਸਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਇਕ ਬਿੰਦ ‘ਰਸਾਉ’ ਦਾ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ। ਜ਼ ‘ਰਸਾਉ’ ਦਾ 
ਅਰਥ ਸੈ ‘ਠਸਰ ਜਾਓ’ ਇਸੀ ਬਿੰਦ ਸੈ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆ’ ਵਾਾ। ਇ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਚਾਰ ‘ਰਸਾਉ’ 

ਦੇ ਬਿੰਦ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੇਕ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾ ਇਕ ਇਕ ‘ਰਸਾਉ’ ਦਾ ਬਿੰਦ ਸੈ। ਇਸਨਾਂ ਨਵਚ 

ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਵਥਾਂ ਨਦੁੱ ਤੀਆ ਂਸਨ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਚੋਂ ਿੰ ਘ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ 
ਿਭ  ਨਾ ਨਮਾ ਸ ਿੰ ਦਾ ਸੈ: 

1. ਛ ਤਾਵਾ, 2. ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ, 3. ਨਵਆਕ ਤਾ, 4. ਰਜ਼ਾ ਨਵਚ ੀਨਤਾ।  

ਅਰਥ:- ਮੈਂ ਨਕੇ ਨਰ ਇੁੱਕ ਔਗ ਣ ਨਾ ਨੁੱ ਬੜੀ ਸਈ ਨਸੀਂ ਸਾਂ ਨਕ ਆਣੇ ਅਿੰਦਰ ਗ ਣ ੈਦਾ 



ਕਰ ਕ ੇਉ ਇੁੱਕ ਔਗ ਣ ਨ ਿੰ  ਧ ਕਾਂ (ਮੇਰੇ ਅਿੰਦਰ ਤਾਂ ਬੇਅਿੰਤ ਔਗ ਣ ਸਨ ਨਕਉਂਨਕ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਾਰੀ 
ਉਮਰ-ਰਾਤ ਸੀ (ਮਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਵਚ  ੁੱ ਤੀ ਰਸੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਮ-ਿਭ  ਜਾਗਦਾ ਰਨਸਿੰਦਾ ਸੈ 

(ਉ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਸ ਢ ਕ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦਾ)।1।  

ਅਜੇਸੀ ਸਾਤ ਨਵਚ ਮੈਂ ਖਮ-ਿਭ  ਨ ਿੰ  ਨਕਵੇਂ ਨਆਰੀ ੁੱ ਗ ਕਦੀ ਸਾਂ? ਖਮ ਜਾਗਦਾ ਸੈ ਤੇ ਮੈਂ 
ਾਰੀ ਰਾਤ  ੁੱ ਤੀ ਰਨਸਿੰਦੀ ਸਾਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਮੈਂ ੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ (ਮੈਂ ਨਸਰਦ-ੇੇਜ ਵ ਰਤਦੀ ਸਾਂ, ਰ ਅਜੇ ਭੀ) ਦ ਨੀਆ ਦੀਆ ਂਆਾਂ 
ਦੀ ਨਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਵਆਕ  ਸਾਂ। (ਅਜੇਸੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਨਕਵੇਂ ਯਕੀਨ ਬਣੇ ਨਕ) ਮੈਂ 
ਖਮ-ਿਭ  ਨ ਿੰ  ਿੰਦ ਆਵਾਂ ਨਕ ਨਾਸ ਿੰਦ ਆਵਾਂ।2।  

ਸੇ ਮਾਂ! (ਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਵਚ  ੁੱ ਤੀ ਰਨਸਣ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਨ ਿੰ  ਮਝ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ 
ਨਕ ਮੇਰਾ ਕੀਸ ਬਣੇਗਾ (ਮੈਨ ਿੰ  ਤੀ-ਿਭ  ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਸੀਂ, ਰ ਸ ਣ) ਿਭ -ਤੀ ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਮੈਨ ਿੰ  ਧਰਵਾ ਭੀ ਨਸੀਂ ਬੁੱਝਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਸੇ ਮਾਂ! ਾਰੀ ਉਮਰ) ਮੈਂ ਿਭ -ਤੀ ਦੇ ਿੇਮ ਦਾ  ਆਦ ਨ ਚੁੱ ਨਖਆ; ਇੇ ਕਰਕ ੇਮੇਰੀ ਮਾਇਆ 

ਵਾੀ ਨਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੁੱਗ) ਨਸੀਂ ਬ ੁੱ ਝ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਿੰ ਘ ਗਈ ਸੈ, ਸ ਣ ਮੇਰੀ ਨਜਿੰ ਦ 

ਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਸੀ ਸੈ।3।  

(ਸੇ ਮਾਂ! ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਿੰ ਘ ਗਈ ਸੈ, ਰ ਅਰਦਾ ਕਰ) ਅਜੇ ਭੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਦੀ 
ਨਆ ਵੋਂ ਉਰਾਮ ਸ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਾਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗ ਜ਼ਾਰਾਂ (ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਸਰ 

ਕਰ ਸੀ ਦੇਵ)ੇ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਦੋਂ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਸਉਮ ੈਗਵਾਂਦੀ ਸੈ ਜਦੋਂ ਨਜਿੰ ਦ ਨ ਿੰ   ਿੰ ਦਰ ਬਣਾਨ ਦਾ ਇਸ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ ਸੈ, 

ਤਦੋਂ ਉ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਨ ਿੰ  ਖਮ-ਿਭ  ਉ ਦੀ ਨਸਰਦਾ-ੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਦਾ ਸੈ।4।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਖਮ-ਿਭ  ਦੇ ਮਨ ਨਵਚ ਚਿੰਗੀ ੁੱ ਗਦੀ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਣ-

ਵਨਡਆਈ ਛੁੱਡ ਕੇ ਆਣ ੇਖਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਵਚ ੀਨ ਸ ਿੰ ਦੀ ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  


