
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਪਿ ਕਰ ਸਚੁ ਅਲਖ ਅਿਾਰੁ ॥ ਹਉ ਿਾਿੀ ਤੂੂੰ  ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧ ॥ 
ਤਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭੁ ਪਕਛੁ ਹਵ ॥ ਮਨਹਪਿ ਕੀਚ ਅੂੰ ਪਤ ਪਵਗਵ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕੀ 
ਮਪਤ ਕੂਪਿ ਪਵਆਿੀ ॥ ਪਬਨੁ ਹਪਰ ਪਸਮਰਣ ਿਾਪਿ ਸੂੰ ਤਾਿੀ ॥੨ ॥ ਦੁਰਮਪਤ ਪਤਆਪਗ ਲਾਹਾ 
ਪਕਛੁ ਲਵਹੁ ॥ ਜ ਉਿਜ ਸ ਅਲਖ ਅਭਵਹੁ ॥੩ ॥ ਐਸਾ ਹਮਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ॥ ਗੁਰ ਹਪਰ 
ਪਮਪਲਆ ਭਗਪਤ ਪਦਿਿਾਈ ॥੪ ॥ ਸਗਲੀ ਸਉਦੀ ਤਟਾ ਆਵ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਪਨ 
ਭਾਵ ॥੫॥੨੪॥ {ਿੂੰ ਨਾ 356} 

ਪਦਅਰਥ:- ਚ—ੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਸਣ ਵਾਾ। ਅਖੁ—ਹਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹਬਆਨ ਨ ਸ ਕ।1।  

ਤਰਾ ਭਾਣਾ—ਜ ਕੁਝ ਤਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ੱਗਦਾ ਸ। ਸਹਿ —ਸਿ ਨਾ। ਅੂੰ ਹਤ—ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ । ਹਵਗਵ—
ਖ਼ੁਆਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਮਨਮੁਖ—ਜ ਆਪਣ ਮਨ ਦ ਹਪਛ ਤੁਰਦਾ ਸ। ਕੂਹਿ —ਕੂਿ ਹਵਚ , ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਹਵਚ। 
ਹਵਆਪੀ—ਗਰੀ ਰਹਸੂੰਦੀ ਸ, ਫੀ ਰਹਸੂੰਦੀ ਸ। ਪਾਹਪ—ਪਾਪ ਦ ਕਾਰਨ। ੂੰ ਤਾਪੀ—ਦੁਖੀ।2।  

ਦੁਰਮਹਤ—ਭਿੀ ਮਹਤ। ਹਤਆਹਗ—ਛੱਡ ਕ। ਾਸਾ—ਾਭ। ਅਭਵਸੁ—ਅਭਵ ਪਰਭੂ ਤੋਂ।3।  

ਸਾਈ—ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਾ। ਹਦਰਿਾਈ—ਮਨ ਹਵਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਹਦੱਤੀ।4।  

ਉਦੀ—ਹਦਆਂ ਹਵਚ। ਤਟਾ—ਘਾਟਾ। ਮਹਨ—ਮਨ ਹਵਚ।5।  

ਅਰਥ:- (ਜ ਕੁਝ ਜਗਤ ਹਵਚ ਸ ਹਰਸਾ ਸ ) ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਸਣ ਵਾਾ ਅੱਖ ਬਅੂੰਤ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭ ਜੀਵਾਂ ਹਵਚ ਹਵਆਪਕ ਸ ਕ) ਆਪ ਕਰ ਹਰਸਾ ਸ। (ਸ ਪਰਭੂ! ਇਸ ਅਟੱ ਹਨਯਮ 
ਭੁਾ ਕ) ਮੈਂ ਗੁਨਸਗਾਰ ਸਾਂ (ਪਰ ਹਫਰ ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਾ ਸੈਂ।1।  

ਜਗਤ ਹਵਚ ਜ ਕੁਝ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਭ ਕੁਝ ਉਸੀ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਜ (ਸ ਪਰਭੂ!) ਤਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ੱਗਦਾ ਸ , (ਪਰ 
ਇਸ ਅਟੱ ਚਾਈ ਹਵਾਰ ਕ ) ਮਨੱੁਖ ਹਨਰ ਆਪਣ ਮਨ ਦ ਸਿ ਨਾ (ਭਾਵ, ਹਨਰੀ ਆਪਣੀ 
ਅਕ ਦਾ ਆਰਾ  ਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਤ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਆਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਹਨਰ) ਆਪਣ ਮਨ ਦ ਹਪਛ ਤੁਰਨ ਵਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕ ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਹਵਚ ਫੀ ਰਹਸੂੰਦੀ 
ਸ, (ਇ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਭੂ ਦ ਹਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕ (ਮਾਇਆ ਦ ਾਚ ਹਵਚ ਕੀਤ ) ਹਕ ਮੂੰ ਦ-ਕਰਮ 
ਦ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।2।  



(ਸ ਭਾਈ ! ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਹਵਚ ਫੀ ) ਭਿੀ ਮਹਤ ਹਤਆਗ ਕ ਕੁਝ ਆਤਮਕ ਾਭ ਭੀ ਖੱਟ , 

(ਇਸ ਯਕੀਨ ਹਆਵ ਹਕ ) ਜ ਕੁਝ ਪਦਾ ਸਇਆ ਸ , ਉ ਅਖ ਤ ਅਭਦ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਦਾ 
ਸਇਆ ਸ (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦ ਮਰੱਥ ਸ)।3।  

(ਅੀਂ ਜੀਵ ਮੁਿ ਮੁਿ ਭੁੱ ਦ ਸਾਂ ਤ ਆਪਣੀ ਅਕ ਤ ਮਾਣ ਕਰਦ ਸਾਂ , ਪਰ) ਾਡਾ ਹਮੱਤਰ ਪਰਭੂ 
ਦਾ ਸਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਾ ਸ (ਉ ਦੀ ਮਸਰ ਨਾ ) ਜ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਮ ਪੈਂਦਾ ਸ , ਗੁਰੂ 
ਉ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸ।4।  

(ਪਰਭੂ ਦਾ ਹਮਰਨ ਹਵਾਰ ਕ ) ਾਰ ਦੁਹਨਆਵੀ ਹਦਆਂ ਹਵਚ ਘਾਟਾ ਸੀ ਘਾਟਾ ਸ (ਉਮਰ 
ਹਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ); ਸ ਨਾਨਕ! (ਉ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਘਾਟਾ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰ ਦਾ ) ਹਜ ਦ ਮਨ ਹਵਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਪਆਰਾ ੱਗਦਾ ਸ।5। 24।  
 


