
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕਹਾ ਸ ੁਖਲੇ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜ ੇਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥ ਕਹਾ ਸੁ ਤੇਗਬੰਦ 
ਗਾਡੇਰੜੜ ਕਹਾ ਸ ੁਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥ ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥ ੈੜਦਸੜਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 
ਇਹੁ ਜਗ ੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥ ਏਕ ਘੜੀ ਮੜਹ ਥਾੜਿ ਉਥਾਿੇ ਜਰ ੁ ਵੰੜਡ ਦੇਵ ੈਭਾਂਈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮੰਡਿ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸ ੁਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥ ਕਹਾਂ ਸ ੁਸੇਜ ਸਖੁਾਲੀ 
ਕਾਮੜਿ ੜਜਸੁ ਵੇੜਖ ਨੀਦ ਨ ਿਾਈ ॥ ਕਹਾ ਸੁ ਿਾਨ ਤੰਬਲੋੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥ 
ਇਸ ੁ ਜਰ ਕਾਰੜਿ ਘਿੀ ੜਵਗੁਤੀ ਇੜਨ ਜਰ ਘਿੀ ਖਆੁਈ ॥ ਿਾਿਾ ਬਾਝਹ ੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ 
ਮੁਇਆ ਸਾੜਥ ਨ ਜਾਈ ॥ ੜਜਸ ਨੋ ਆੜਿ ਖਆੁਏ ਕਰਤਾ ਖੁੜਸ ਲਏ ਚੰੜਗਆਈ ॥੩॥ ਕੋਟੀ 
ਹੂ ਿੀਰ ਵਰੜਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰ ੁਸੁੜਿਆ ਧਾਇਆ ॥ ਥਾਨ ਮਕੁਾਮ ਜਲੇ ੜਬਜ ਮੰਦਰ ਮੁੜਛ 
ਮੁੜਛ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥ ਕਈੋ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹਆੋ ਅੰਧਾ ੜਕਨੈ ਨ ਿਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥ 
ਮੁਗਲ ਿਠਾਿਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਿ ਮੜਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥ ਓਨਹ੍ੀ ਤੁਿਕ ਤਾੜਿ ਚਲਾਈ ਓਨ੍ਹੀ 
ਹਸੜਤ ੜਚੜਾਈ ॥ ੜਜਨ੍ਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਿਾਟੀ ੜਤਨ੍ਹਾ ਮਰਿਾ ਭਾਈ ॥੫॥ ਇਕ 
ੜਹੰਦਵਾਿੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਿੀ ਭੜਟਆਿੀ ਠਕੁਰਾਿੀ ॥ ਇਕਨਹ੍ਾ ਿੇਰਿ ੜਸਰ ਖੁਰ ਿਾਟ ੇ
ਇਕਨ੍ਹਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਿੀ ॥ ੜਜਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ੜਤਨ੍ਹ ੜਕਉ ਰੈੜਿ ੜਵਹਾਿੀ 
॥੬॥ ਆਿ ੇਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ੜਕਸ ਨੋ ਆੜਖ ਸੁਿਾਈਐ ॥ ਦਖੁੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਿੈ ਹੋਵੈ ੜਕਸ 
ਥੈ ਜਾਇ ਰਆੂਈਐ ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕੜਮ ਚਲਾਏ ੜਵਗਸ ੈਨਾਨਕ ੜਲੜਖਆ ਿਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥ 
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ਪਦਅਰਥ:- ਖੇਲ—ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਭੇਰੀ—ਨਗਾਰੇ। ਸਹਨਾਈ—ਤੂਤੀਆਂ। ਤੇਗਬੰਦ—ਗਾਤਰੇ। 
ਗਾਡੇਰੜਿ—{ਗਾਡਰ—ਭੇਡ} ਭੇਡ ਦੀ ਪਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ। ਕਵਾਈ—ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ। 
ਬੰਕ—ੇਬਾਂਕ,ੈ ਸੋਹਣੇ।1।  

ਗੋਸਾਈ—ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ। ਥਾੜਪ—ਰਚ ਕ,ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ। ਉਥਾਪੇ—ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਰੁ—ਧਨ। ਵੰੜਡ—ਵੰਡ ਕੇ। ਭਾਂਈ—ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ।1। ਰਹਾਉ।  

ਮੰਡਪ—ਸ਼ਾਮੀਆਨੇ। ਸਰਾਈ—ਸਰਾਵਾਂ। ਕਾਮੜਣ—ਇਸਤਰੀ। ਵੇੜਖ—ਵੇਖ ਕੇ। ਤੰਬੋਲੀ—ਪਾਨ 
ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਰਮਾ—ਪਰਦੇਦਾਰ ਇਸਤਰੀਆ।ਂ ਛਾਈ ਮਾਈ—ਛਾਊ ਮਾਊ, ਗੰੁਮ, ਲੋਪ।2।  

ਜਰ ਕਾਰੜਣ—ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਘਣੀ—ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਈ। ੜਵਗੁਤੀ—ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈ। ਇੜਨ—ਇਸ 
ਨੇ। ਇੜਨ ਜਰ—ਇਸ ਧਨ ਨੇ। ਖੁਆਈ—ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤੀ। ਖੁਆਏ—ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੜਸ ਲਏ—
ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰੜਗਆਈ—ਗੁਣ।3।  



ਕੋਟੀ ਹੂ—ਕਰੋਿਾਂ ਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ। ਵਰੜਜ—ਰੋਕ ਕੇ। ਮੀਰੁ—ਮੀਰ ਬਾਬਰ। ਧਾਇਆ—ਹੱਲਾ ਕਰ ਕ ੇ
ਆ ੜਰਹਾ ਹੈ। ੜਬਜ—ਪੱਕੇ। ਮੁੜਛ ਮੁੜਛ—ਟਟੋੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ। ਕਇੁਰ—ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ। ਪਰਚਾ 
ਲਾਇਆ—ਕਰਾਮਾਤ ੜਵਖਾਈ।4।  

ਰਣ—ਜੰਗ। ਵਗਾਈ—ਚਲਾਈ। ਓਨ੍ਹੀ—ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਪਕ—ਬੰਦਕੂਾਂ। ਤਾੜਣ—ਤੱਕ ਤੱਕ ਕ,ੇ 

ੜਨਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਹ  ਬੰਨਹ  ਕੇ। ਹਸੜਤ—ਹੱਥ ੜਵਚ (ਹੀ)। ੜਚਿਾਈ—ੜਚਿ ੜਚਿ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਚੀਰੀ—
ਖ਼ਤ, ੜਚੱਠੀ {ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਰਤਾ ਕ ੁਪਾਿ ੜਦਆ ਕਰਦ ੇਹਨ}। 
ਭਾਈ—ਹੇ ਭਾਈ!।5।  

ਅਵਰ—ਹੋਰ। ਭੜਟਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ—ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ {ਭੱਟ ਤੇ ਠਾਕੁਰ 
ਰਾਜਪੂਤ ੜਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹਨ}। ਪੇਰਣ—ਬੁਰਕੇ। ੜਸਰ ਖੁਰ—ੜਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ। ਮਸਾਣੀ—
ਮਸਾਣਾਂ ੜਵਚ। ਬੰਕ—ੇਬਾਂਕੇ (ਖਸਮ)। ਰੈੜਣ—ਰਾਤ।6।  

ਆੜਖ—ਆਖ ਕ।ੇ ਭਾਣ—ੈਭਾਣੇ ੜਵਚ, ਰਜ਼ਾ ੜਵਚ। ੜਕਸ ਥ—ੈੜਕਸ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਾਇ—ਜਾ ਕੇ। 
ਰੂਆਈ—ੜਸ਼ਕਤੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੋਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਕੜਮ—ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ੜਵਚ। ੜਬਗਸ—ੈਖ਼ੁਸ਼ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।7।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਪਰਭੂ! ਇਹ ਜਗਤ ਤੇਰਾ (ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਤੂੰ  ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। (ਉਸ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ) ਜਗਤ ਰਚ ਕ ੇਇਕ ਘਿੀ ੜਵਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਭੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤ ੇ
ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਕ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਦ ੇਦੇਂਦਾ ਹੈ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ੜਕ ਸਦੈਪੁਰ ੜਵਚ ਰੌਣਕ ਹੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ) ੜਕੱਥੇ ਹਨ (ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦ)ੇ 

ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼?ੇ ੜਕੱਥੇ ਹਨ ਘੋਿੇ ਤੇ (ਘੋੜਿਆਂ ਦ)ੇ ਤਬਲੇੇ? ੜਕੱਥੇ ਗਏ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਤੂਤੀਆਂ? ੜਕੱਥੇ ਹਨ 
ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦ ੇਗਾਤਰ?ੇ ਤ ੇੜਕੱਥ ੇਹਨ ਉਹ (ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੀਆ)ਂ ਲਾਲ ਬਰਦੀਆ?ਂ ੜਕੱਥ ੇਹਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ? ਤੇ 
(ਸ਼ੀੜਸ਼ਆ ਂੜਵਚੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਸੋਹਣੇ ਮੂੰ ਹ? (ਅੱਜ) ਇਥ ੇ(ਸੈਦਪੁਰ ੜਵਚ ੜਕਤ)ੇ ਨਹੀਂ ੜਦੱਸਦੇ।1।  

ੜਕੱਥ ੇਹਨ ਉਹ ਸੋਹਣ ੇਘਰ ਮਹਲ-ਮਾਿੀਆ ਂਤ ੇਸਹੋਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ? ੜਕੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਜ, ੜਜਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ (ਅੱਖਾਂ ੜਵਚੋਂ) ਨੀਂਦ ਮੁੱ ਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ੜਕੱਥੇ ਹਨ ਉਹ 
ਪਾਨ ਤ ੇ ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ੜਕੱਥ ੇ ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ? ਸਭ ਗੰੁਮ ਹੋ ਚਕੁੀਆ ਂ
ਹਨ।2।  

ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਬਹਤੁ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਖ਼ੁਆਰ 



ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ੜਬਨਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ 
(ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ)ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। (ਪਰ ਜੀਵ ਦ ੇਕੀਹ ਵੱਸ?) ਪਰਮਾਤਮਾ ੜਜਸ ਨੰੂ 
ਆਪ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੜਹਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ) ਚੰੜਗਆਈ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।3।  

ਜਦੋਂ ਪਠਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੁੜਣਆ ੜਕ ਮੀਰ ਬਾਬਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ (ਵਗਾ ਤਗ) ਆ ੜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਨੰੂ (ਜਾਦੂ ਟਣੂੇ ਕਰਨ ਲਈ) ਰੋਕ ਰੱੜਖਆ। (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਤਸਬੀਆਂ ੜਿਰਨ ਤ ੇਭੀ) ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਮਕੁਾਮ ਪੱਕੇ ਮਹਲ (ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ) ਸਿ (ਕ ੇ
ਸੁਆਹ ਹੋ) ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾੜਦਆ ਂਨੰੂ ਟੋਟ ੇਕਰ ਕਰ ਕ ੇ(ੜਮੱਟੀ ੜਵਚ) ਰੋਲ ੜਦੱਤਾ। 
(ਪੀਰਾਂ ਦੀਆ ਂਤਸਬੀਆ ਂਨਾਲ) ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੀ ਮੁਗ਼ਲ ਅੰਨਹ ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ੜਕਸੇ ਭੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ 
ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਨਾ ੜਵਖਾਈ।4।  

ਜਦੋਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤ ੇਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲਿਾਈ ਹੋਈ, ਲਿਾਈ ਦ ੇਮਦੈਾਨ ੜਵਚ (ਦੋਹਾਂ ੜਧਰਾਂ ਨੇ) ਤਲਵਾਰ 
ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦ ੇੜਨਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨਹ  ਬੰਨਹ  ਕ ੇਗੋਲੀਆ ਂਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦ ੇ
ਹੱਥ ੜਵਚ ਹੀ ੜਚਿ ੜਚਿ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਧੁਰੋ ਹੀ ੜਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ੜਚੱਠੀ ਪਾਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।5।  

ਕੀਹ ੜਹੰਦ-ੂਇਸਤਰੀਆ,ਂ ਕੀਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤ ੇਕੀਹ ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ—
ਕਈਆਂ ਦ ੇਬੁਰਕ ੇੜਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਲੀਰ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆ ਂਦਾ (ਮਰ ਕ)ੇ ਮਸਾਣਾਂ 
ੜਵਚ ਜਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। (ਜੇਹਿੀਆ ਂਬਚ ਰਹੀਆ,ਂ ਉਹ ਭੀ ੜਵਚਾਰੀਆ ਂਕੀਹ ਬਚੀਆਂ?) ੜਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਸੋਹਣੇ ਖਸਮ ਘਰਾਂ ੜਵਚ ਨਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ (ਉਹ ੜਬਪਤਾ ਦੀ) ਰਾਤ ੜਕਵੇਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ?।6।  

ਪਰ ਇਹ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ੜਕਸ ਨੰੂ ਆਖ ਕ ੇਸੁਣਾਈ ਜਾਏ? ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ੜਵਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤਥੈੋਂ ੜਬਨਾ ਹੋਰ ੜਕਸ 
ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱ ਖ ਿਰੋਲੀਏ? 

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਭ ੂਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ੜਵਚ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ੜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਵੇਖ 
ਵੇਖ ਕ)ੇ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਹੋ ੜਰਹਾ ਹੈ। (ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ੜਲੜਖਆ ਲੇਖ ਭੋਗੀਦਾ 
ਹੈ।7।12।  


