
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਹਿੰ ਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥ ਆ ਦਸੁ ਨ ਦਈ 
ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਹਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥ ਏਤੀ ਮਾਰ ਈ ਕਰਲਾਣ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ 
॥੧॥ ਕਰਤਾ ਤੂਿੰ  ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਈ ॥ ਜ ਸਕਤਾ ਸਕਤ ਕਉ ਮਾਰ ਤਾ ਮਹਨ ਰਸੁ ਨ ਹਈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰ  ਵਗ ਖਸਮ ਸਾ ੁਰਸਾਈ ॥ ਰਤਨ ਹਵਗਾਹੜ ਹਵਗਏ ਕੁਤੀ  
ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥ ਆ ਜਹੜ ਹਵਛੜ ਆ ਵਖੁ ਤਰੀ ਵਹਡਆਈ ॥੨ ॥ ਜ ਕ ਨਾਉ 
ਧਰਾਏ ਵਡਾ ਸਾਦ ਕਰ ਮਹਨ ਭਾਣ ॥ ਖਸਮ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵ ਜਤ ਚੁਗ ਦਾਣ ॥ ਮਹਰ ਮਹਰ 
ਜੀਵ ਤਾ ਹਕਛੁ ਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ॥੩॥੫॥੩੯॥ {ਿੰ ਨਾ 360} 

ਦਅਰਥ:- ਖੁਰਾਾਨ—ਈਰਾਨ ਦ ੂਰਫ ਅਤ ਅਗ਼ਾਨਨਤਾਨ ਦ ੱਛਭ ਵਲ ਦਾ ਦ ਨਜ 

ਨਵਚ ਸਰਾਤ ਤ ਭਸ਼ਸਦ ਰਨੱਧ ਨਗਰ ਸਨ। ਨਸਿੰ ਦੁਤਾਨ ਦ ਲਕ ਨਿੰ ਧ ਦਰੀਆ ਦ ੱਛਭ ਵਲ 

ਦ ਦਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੁਰਾਾਨ ਸੀ ਆਖ ਦੇਂਦ ਸਨ। ਖਭ—ਭਾਲਕ। ਖਭਾਨਾ—ੁਰਦਗੀ। ਆ—
ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ । ਕਰਤਾ—ਕਰਤਾਰ। ਭੁਗਲੁ—ਫਾਫਰ। ਏਤੀ—ਇਤਨੀ। ਕਰਲਾਣ—ੁਕਾਰ 

ਉਠੇ। ਦਰਦ—ੁਦੁੱ ਖ, ਤਰ।1।  

ਕਰਤਾ—ਸ ਕਰਤਾਰ! ਈ—ਾਰ ਲਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਤਾ—ਤਕੜਾ। ਭਨਨ—

ਭਨ ਨਵਚ। ਰ—ੁਰਾ, ਨਗਲਾ, ਗ਼ੱੁਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ੀਸੁ—ਸ਼ਰ। —ਸੱਲਾ ਕਰ ਕ। ਵਗ—ਗਾਈਆ ਂ ਦ ਵੱਗ ਨੂਿੰ , ਨਨਸੱਨਥਆਂ ਨੂਿੰ , ਗਰੀਫਾਂ ਨੂਿੰ । 
ੁਰਾਈ—ੁਰਨਸ਼, ੱੁਛ। ਰਤਨ—ਰਤਨਾਂ ਵਰਗ ਇਤਰੀਆ ਂਭਰਦ। ਨਵਗਾਨੜ—ਨਵਗਾੜ ਕ। 
ਨਵਗਏ—ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤ, ਨਾ ਕਰ ਨਦੱਤ। ਕੁਤੀ—ਕੁੱ ਨਤਆ ਂ ਨੇ, ਭੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ। ਾਰ—ਖ਼ਫਰ। 
ਜਨੜ—ਜੜ ਕ। ਵਖੁ—ਸ ਰਬੂ! ਵਖ।2।  

ਾਦ—ਰਿੰਗ ਰਲੀਆਂ। ਭਨਨ—ਭਨ ਨਵਚ। ਬਾਣ—ਬਾਉਂਦ। ਭਨਨ ਬਾਣ—ਜ ਬੀ ਭਨ ਨਵਚ ਚਿੰਗ 
ਲੱਗਣ। ਖਭ ਨਦਰੀ—ਖਭ-ਰਬੂ ਦੀਆ ਂਨਨਗਾਸਾਂ ਨਵਚ। ਜਤ—ਨਜਤਨੇ ਬੀ। ਭਨਰ ਭਨਰ—ਭਰ 

ਕ ਭਰ ਕ, ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ  ਨਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟਾ ਕ।3।  

ਨੋਟ:- ਜਦੋਂ ਭੱਕ ਵਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ‘ਉਦਾੀ’ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਫਗ਼ਦਾਦ ਕਾਫਲ ਦ ਰਤ 
ਿੰਨ 1521 ਨਵਚ ਨਸਿੰ ਦੁਤਾਨ ਨੂਿੰ  ਵਾ ਆ ਰਸ ਨ, ਉਸਨੀਂ ਸੀ ਨਦਨੀਂ ਫਾਫਰ ਨੇ ਬਰਾ 
ਨਆਲਕਟ ਭਾਰ ਕ ਦੁਰ (ਐਭਨਾਫਾਦ) ਤ ਸਭਲਾ ਕੀਤਾ ੀ। ਨਤਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀ ਐਭਨਾਫਾਦ 



ਸੁਿੰਚ ਚੁਕ ਨ। ਫਾਫਰ ਦ ਭੁਗ਼ਲ ਪਜੀਆਂ ਸੱਥੋਂ ਜ ਦੁਰਗਨਤ ਦੁਰ-ਨਨਵਾੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ 
ਵਖੀ, ਉ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਨਤਗੁਰੂ ਜੀ ਇ ਸ਼ਫਦ ਨਵਚ ਕਰ ਰਸ ਸਨ।  

ਅਰਥ:- ਖੁਰਾਾਨ ਦੀ ੁਰਦਗੀ (ਨਕ ਸਰ ਨੂਿੰ ) ਕਰ ਕ (ਫਾਫਰ ਭੁਗ਼ਲ ਨੇ ਸਭਲਾ ਕਰ ਕ) 
ਨਸਿੰ ਦੁਤਾਨ ਨੂਿੰ  ਆ ਸਭ ਾਇਆ। (ਜਸੜ ਲਕ ਆਣ ਰਜ਼ ਬੁਲਾ ਕ ਰਿੰਗ ਰਲੀਆਂ ਨਵਚ  
ਜਾਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਾ ਬੁਗਤਣੀ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸ, ਇ ਫਾਰ) ਕਰਤਾਰ ਆਣ ਉਤ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦਾ। (, ਰਜ਼ ਬੁਲਾ ਕ ਨਵਕਾਰਾਂ ਨਵਚ ਭਤ ਏ ਠਾਣ ਸਾਕਭਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਿੰਡ ਦਣ 

ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ) ਭੁਗ਼ਲ-ਫਾਫਰ ਨੂਿੰ  ਜਭਰਾਜ ਫਣਾ ਕ (ਨਸਿੰ ਦੁਤਾਨ ਤ) ਚਾੜਹ ਨਦੱਤਾ। (ਰ, ਸ 
ਕਰਤਾਰ! ਫਦ-ਭਤ ਠਾਣ ਸਾਕਭਾਂ ਦ ਨਾਲ ਗਰੀਫ ਨਨਸੱਥ ਲਕ ਬੀ ੀ ਗਏ) ਇਤਨੀ 
ਭਾਰ ਈ ਨਕ ਉਸ (ਸਾਇ ਸਾਇ) ੁਕਾਰ ਉਠੇ। ਕੀ (ਇਸ ਬ ਕੁਝ ਵਖ ਕ) ਤਨੂਿੰ  ਉਸਨਾਂ ਉਤ 
ਤਰ ਨਸੀਂ ਆਇਆ?।1।  

ਸ ਕਰਤਾਰ! ਤੂਿੰ  ਬਨਾਂ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ। ਜ ਕਈ ਜ਼ਰਾਵਰ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂਿੰ  ਭਾਰ 

ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਤਾਂ (ਵਖਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦ) ਭਨ ਨਵਚ ਗੱੁਾ-ਨਗਲਾ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ (ਨਕਉਂਨਕ ਦਵੇਂ ਨਧਰਾਂ 
ਇਕ ਦੂਜ ਨੂਿੰ  ਕਰਾਰ ਸੱਥ ਨਵਖਾ ਲੈਂਦ ਸਨ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਰ ਜ ਕਈ ਸ਼ਰ (ਵਰਗਾ) ਜ਼ਰਾਵਰ ਗਾਈਆਂ ਦ ਵੱਗ (ਵਰਗ ਕਭਜ਼ਰ ਨਨਸੱਨਥਆ)ਂ ਉਤ ਸੱਲਾ 
ਕਰ ਕ ਭਾਰਨ ਨੂਿੰ  ਆ ਏ, ਤਾਂ ਇ ਦੀ ੱੁਛ (ਵੱਗ ਦ) ਖਭ ਨੂਿੰ  ਸੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ (ਤਾਸੀਏ,ਂ ਸ 
ਕਰਤਾਰ! ਭੈਂ ਤਰ ਅੱਗ ੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ)। (ਕੁੱ ਤ ਰ ਕੁੱ ਨਤਆ ਂਨੂਿੰ  ਵਖ ਕ ਜਰ ਨਸੀਂ ਕਦ, 
ਾੜ ਖਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਤਰਹਾਂ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ  ਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲ ਇਸਨਾਂ ਭਨੱੁਖ-ਰੂ ਭੁਗ਼ਲ) ਕੁੱ ਨਤਆ ਂਨੇ 

(ਤਰ ਫਣਾਏ) ਸਣ ਫਿੰ ਨਦਆ ਂਨੂਿੰ  ਭਾਰ ਭਾਰ ਕ ਨਭੱਟੀ ਨਵਚ ਰਲ ਨਦੱਤਾ ਸ, ਭਰ ਨਆਂ ਦੀ ਕਈ 

ਾਰ ਸੀ ਨਸੀਂ ਲੈਂਦਾ। 

(ਸ ਕਰਤਾਰ! ਤਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੂਿੰ  ਸੀ ਜਾਣੇਂ) ਤੂਿੰ  ਆ ਸੀ (ਿੰਫਿੰ ਧ) ਜੜ ਕ ਆ ਸੀ ਇਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਤ 

ਦ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕ ਆ ਨਵਚੋਂ) ਨਵਛੜ ਨਦੱਤਾ ਸ। ਵਖ! ਸ ਕਰਤਾਰ! ਇਸ ਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਕਨਰਸ਼ਭਾ ਸ।2।  

(ਧਨ ਦਾਰਥ ਸਕੂਭਤ ਆਨਦਕ ਦ ਨਸ਼ ਨਵਚ ਭਨੱੁਖ ਆਣੀ ਸਤੀ ਨੂਿੰ  ਬੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਫੜੀ 
ਆਕੜ ਨਵਖਾ ਨਵਖਾ ਕ ਸਰਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੁੱ ਖ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਰ ਇਸ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਨਕ) ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ 



ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ  ਵੱਡਾ ਅਖਵਾ ਲਏ, ਤ ਭਨ-ਭਿੰਨੀਆ ਂਰਿੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਭਾਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਬੀ ਉਸ 

ਖਭ-ਰਬੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਚ ਇਕ ਕੀੜਾ ਸੀ ਨਦੱਦਾ ਸ ਜ (ਧਰਤੀ ਤੋਂ) ਦਾਣ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕ 
ਨਨਰਫਾਸ ਕਰਦਾ ਸ (ਸਉਭ ਦੀ ਫਦ-ਭਤੀ ਨਵਚ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਨਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਅਜਾਈ ਂਸੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਨਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਾ ਭਾਰ ਕ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ) ਜੀਊਂਦਾ ਸ, ਤ ਰਬ ੂ

ਦਾ ਨਾਭ ਨਭਰਦਾ ਸ ਉਸੀ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਦਾ ਸ।3।5। 39।  

ਨੋਟ:- ‘ਘਰੁ 6’ ਦ ਕੁੱ ਲ 5 ਸ਼ਫਦ ਸਨ। ਆਾ ਰਾਗ ਨਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦ 39 ਸ਼ਫਦ 

ਸਨ।  


