ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਵਸਰ ਮਵਰ ਜਾਉ ॥ ਆਖਵਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸਾਚ
ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗ ਭੂਖ ॥ ਉਤੁ ਭੂਖ ਖਾਇ ਚਲੀਅਵਹ ਦੂਖ ॥

੧॥ ਸ ਵਕਉ ਵਵਸਰ ਮਰੀ ਮਾਇ ॥

ਸਾਚਾ ਸਾਵਹਬੁ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਵਤਲੁ ਵਵਿਆਈ ॥ ਆਵਖ ਥਕ
ਕੀਮਵਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ ਜ ਸਵਭ ਵਮਵਲ ਕ ਆਖਿ ਪਾਵਹ ॥ ਵਿਾ ਨ ਹਵ

ਘਾਵਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ੨॥

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰ ਨ ਹਵ ਸਗੁ ॥ ਦਦਾ ਰਹ ਨ ਚੂਕ ਭਗੁ ॥ ਗੁਿੁ ਏਹ ਹਰੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਨਾ ਕ ਹਆ
ਨਾ ਕ ਹਇ ॥ ੩॥ ਜਵਿੁ ਆਵਪ ਤਵਿ ਤਰੀ ਦਾਵਤ ॥ ਵਜਵਨ ਵਦਨੁ ਕਵਰ ਕ ਕੀਤੀ ਰਾਵਤ ॥
ਖਸਮੁ ਵਵਸਾਰਵਹ ਤ ਕਮਜਾਵਤ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਬਾਝੁ ਸਨਾਵਤ ॥੪॥੩॥ {ਪੰ ਨਾ 9}
ਪਦਅਰਥ:- ਆਖਾ—ਆਖਾਂ, (ਜਦੋਂ) ਮੈਂ (ਸਰਰ-ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦਾ ਸਾਂ। ਜੀਵਾ —ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਊ ਪੈਂਦਾ
ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਮਰਰ ਜਾਉ —ਮਰਰ ਜਾਉਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ,
(ਰਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ) ਮੇਰਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮੁੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਸੈ , ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ।
ਾਚਾ—ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਰਸਣ ਵਾਲਾ। ਉਤ —{ਲਜ਼ 'ਉ' ਤੋਂ ਕਰਣ ਕਾਰਕ। 'ਰਜ' ਤੋਂ 'ਰਜਤ'}।
ਉਤ ਭੂਖ—
ੈ ਉ ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਖਾਇ—(ਨਾਮ-ਭਜਨ) ਖਾ ਕੇ। ਚਰਲਅਰਸ—ਦੂਰ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।1।
ਮਾਇ—ਸੇ ਮਾਂ! ਨਾਇ—ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਾਚੈ ਨਾਇ —ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਰਸਣ ਵਾਲੇ ਸਰਰ —ਨਾਮ ਦੀ
ਰਾਸੀਂ, ਰਜਉਂ ਰਜਉਂ ਦਾ-ਰਥਰ ਰਰਸਣ ਵਾਲਾ ਸਰਰ-ਨਾਮ ਰਮਰੀ। ਰਕਉ ਰਵਰੈ—ਕਦੇ ਨਾਸ ਭੁੱ ਲੇ ।1।
ਰਸਾਉ।
ਰਤਲ—ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ। ਆਰਖ —ਆਖ ਕੇ , ਰਿਆਨ ਕਰ ਕੇ। ਰਭ —ਾਰੇ ਜੀਵ। ਆਪਰਣ ਪਾਰਸ —
ਆਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ {'ਆਖਰਣ ਪਾਇ' ਇਕ-ਵਚਨ ਸੈ ‘ਜੇ ਕ ਖਾਇਕ ਆਖਰਣ ਪਾਇ’}।2।
ਗ—ਅ। ਦੇਦਾ —ਦੇਂਦਾ। ਨ ਚੂਕੈ —ਨਸੀਂ ਮੁੱ ਕਦਾ। ਭਗ —ਵਰਤਣਾ। ਗਣ ਸ —ਇਸੀ ਖ਼ੂਿੀ।
ਕ—ਕਈ (ਸਰ)। ਸਆ—ਸਇਆ ਸੈ। ਨਾ ਸਇ—ਨਾਸ ਸੀ ਸਵੇਗਾ।3।
ਜੇਵਡ—ਰਜਤਨਾ ਵੁੱ ਡਾ। ਤੇਵਡ —ਉਤਨੀ ਵੁੱ ਡੀ। ਰਜਰਨ —ਰਜ (ਤੈਂ) ਨੇ। ਕਰਰ ਕੈ —ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ।
ਰਵਾਰਰਸ—ਭਲਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ —ਉਸ (ਿੰ ਦੇ) {ਿਸ-ਵਚਨ}। ਕਮਜਾਰਤ—ਭੈੜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ । ਨਾਵੈ
ਿਾਝ—ਸਰਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਿਨਾ। ਨਾਰਤ—ਨੀਚ।4।

ਅਰਥ:- (ਰਜਉਂ ਰਜਉਂ ) ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਰਮਰਦਾ ਸਾਂ , ਰਤਉਂ ਰਤਉਂ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਆਤਮਕ
ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਸੰ ਦਾ ਸੈ। (ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ) ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈ , ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸੈ। (ਇਸ ਪਤਾ ਸੰ ਰਦਆਂ ਭੀ ) ਦਾ ਕਾਇਮ-ਰਰਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਰਨਾ ਔਖਾ (ਕੰ ਮ
ਜਾਪਦਾ ਸੈ )। (ਰਜ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ) ਦਾ-ਰਥਰ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ
ਸੈ, ਉ ਤਾਂਘ ਦੀ ਿਰਕ ਰਤ ਨਾਲ (ਸਰਰ-ਨਾਮ-ਭਜਨ) ਖਾ ਕੇ ਉ ਦੇ ਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਦੂਰ ਸ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ।1।
ਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ! (ਅਰਦਾ ਕਰ ਰਕ ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ ਭੁੱ ਲੇ । ਰਜਉਂ ਰਜਉਂ ਉ ਦਾ
ਕਾਇਮ ਰਰਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਰੀ , ਰਤਉਂ ਰਤਉਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਰਸਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ
(ਮਨ ਰਵਚ ਆ ਵੁੱ ਦਾ ਸੈ)।1। ਰਸਾਉ।
ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਰਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਤਾ ਰਜਤਨੀ ਭੀ ਮਰਸਮਾ ਰਿਆਨ ਕਰ ਕੇ (ਾਰੇ ਜੀਵ)
ਥੁੱ ਕ ਗ ਸਨ (ਰਿਆਨ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦੇ)। ਕਈ ਭੀ ਨਸੀਂ ਦੁੱ  ਰਕਆ ਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਰਾਿਰ
ਦੀ ਰਕਸੜੀ ਸਤੀ ਸੈ। ਜੇ (ਜਗਤ ਦੇ ) ਾਰੇ ਸੀ ਜੀਵ ਰਲ ਕੇ (ਪਰਭੂ ਦੀ ਵਰਡਆਈ ) ਰਿਆਨ ਕਰਨ
ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਭੂ (ਆਪਣੇ ਅਲੇ ਨਾਲੋਂ ) ਵੁੱ ਡਾ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਂਦਾ (ਤੇ, ਜੇ ਕਈ ਭੀ ਉ ਦੀ
ਵਰਡਆਈ ਨਾਸ ਕਰੇ ), ਤਾਂ ਉਸ (ਅੁੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ ) ਘੁੱ ਟ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦਾ । (ਉ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾ ਦਾ ਲਾਲਚ
ਨਸੀਂ)।2।
ਉਸ ਪਰਭੂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਸੀਂ , ਨਾਸ ਸੀ (ਉ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਗ ਸੰ ਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਦਾ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਰਜ਼ਕ
ਰਦੰ ਦਾ ਸੈ , ਉ ਦੀਆਂ ਰਦੁੱ ਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਣਾ ਕਦੇ ਮੁੱ ਕਦਾ ਨਸੀਂ (ਉ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਣ
ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਕਦੀਆਂ ਨਸੀਂ)। ਉ ਦੀ ਵੁੱ ਡੀ ਖ਼ੂਿੀ ਇਸ ਸੈ ਰਕ ਕਈ ਸਰ ਉ ਵਰਗਾ ਨਸੀਂ ਸੈ , (ਉ
ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਤਕ) ਨਾਸ ਕਈ ਸਇਆ ਸੈ, ਨਾਸ ਕਦੇ ਸਵੇਗਾ।3।
(ਸੇ ਪਰਭੂ !) ਰਜਤਨਾ ਿੇਅੰਤ ਤੂੰ ਆਪ ਸੈਂ ਉਤਨੀ ਿੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਿਖ਼ਸ਼ਸ਼।
ਿਣਾਇਆ ਸੈ ਤੇ ਰਾਤ ਿਣਾਈ ਸੈ।

(ਤੂੰ ਾ ਸੈਂ ) ਰਜ ਨੇ ਰਦਨ

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਿੰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜ (ਅਰਜਸੇ) ਖਮ-ਪਰਭੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।
ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੰ ਝੇ ਸ ਜੀਵ (ਸੀ) ਨੀਚ ਸਨ।4।3।

