
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹ ਧਤੀ ॥ ਗਗਆਨੁ ਜਨੇਊ ਗਧਆਨੁ ਕੁਸਾਤੀ ॥ 

ਹਗਿ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥ ਗੁਿ ਿਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਗਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥ ਾਂਡ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ 

ਬ੍ੀਚਾਿ ੁ॥ ਨਾਮ ਸੁਗਚ ਨਾਮ ੜਉ ਨਾਮ ਚਜੁ ਆਚਾਿੁ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਬ੍ਾਹਗਿ ਜਨੇਊ ਗਜਚਿ ੁ

ਜਗਤ ਹ ਨਾਗਲ ॥ ਧਤੀ ਗਿਕਾ ਨਾਮ ੁਸਮਾਗਲ ॥ ਥ ਥ ਗਨਬ੍ਹੀ ਨਾਗਲ ॥ ਗਿਣ ੁਨਾਿ ਹਗਿ 

ਕਿਮ ਨ ਭਾਗਲ ॥੨॥ ੂਜਾ ਰਮ ਮਾਇਆ ਿਜਾਗਲ ॥ ਕ ਿਖਹ ੁਅਿਿ ੁਨ ਭਾਗਲ ॥ ਚੀਨ੍ਹ 
ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਿ ॥ ਹਗਿ ਮੁਗਖ ਾਠ ੜ ਬ੍ੀਚਾਿ ॥੩॥ ਭਜਨੁ ਭਾਉ ਭਿਮ ੁਭਉ ਭਾਗ 
॥ ਾਹਿੂਅਿਾ ਛਗਬ੍ ਚਿ ੁਨ ਲਾਗ ॥ ਗਤਲਕੁ ਗਲਲਾਗਿ ਜਾਣ ਰਭ ੁਕੁ ॥ ਬ੍ੂਝ ਬ੍ਰਹਮ ੁਅੰਤਗਿ 

ਗਬ੍ਬ੍ਕ ੁ॥੪॥ ਆਚਾਿੀ ਨਹੀ ਜੀਗਤਆ ਜਾਇ ॥ ਾਠ ੜ ਨਹੀ ਕੀਮਗਤ ਾਇ ॥ ਅਸਿ ਦਸੀ 
ਚਹ ੁਭਦੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਤਗੁਗਿ ਬ੍ਰਹਮ ੁਗਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥ {ੰਨਾ 355} 

ਦਅਯਥ:- ਕਾਇਆ—ਸਯੀਯ, ਭਨ ੁੱ ਖਾ ਸਯੀਯ, ਵਿਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਵਿਆ ਹਇਆ ਸਯੀਯ। ਫਰਹਭਾ—
ਫਰਾਹਭਣ। ਭਨ —ਵਿਤਰ ਭਨ। ਵਗਆਨ —ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡ ੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ। ਵਧਆਨ —ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਮਾਦ ਵਿਿ ਸ ਯਵਤ ਜੜਨੀ। ਕ ਸ—ਦੁੱ ਬ। ਕ ਸ ਾਤੀ—ਦੁੱ ਬ ਦਾ ਛੁੱਰਾ (ਜ ਿੀਿੀ ਦੀ ਨਾਰ ਦੀ 
ਉਂਗਰੀ ਤੇ ਾਈਦਾ ਹੈ ਕਈ  ਜਾ ਆਵਦਕ ਕਯਨ ਿੇਰੇ)। ਜਸ —ਵਸਵਤ-ਸਾਰਾਹ। ਜਾਿਉ—ਭੈਂ 
ਭੂੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਯਸਾਦੀ—ਯਸਾਵਦ, ਵਕਯਾ ਨਾਰ। ਫਰਹਵਭ—ਯਭਾਤਭਾ ਵਿਿ। ਸਭਾਉ—ਭੈਂ ਰੀਨ 

ਯਹਾਂ।1।  

ਾਂਡੇ—ਹੇ ੂੰ ਵਡਤ! ਨਾਭ—ੇਨਾਭ ਵਿਿ ਹੀ। ਨਾਭ ੜਉ—ਭੈਂ ਨਾਭ (-ਯ  ਿੇਦ ਆਵਦਕ) ੜਹਦਾ ਹਾਂ। 
ਿਜ —ਧਾਯਵਭਕ ਯਸਭਾਂ ਕਯਨੀਆਂ। ਆਿਾਯ —ਧਾਯਵਭਕ ਯਸਭਾਂ ਕਯਨੀਆਂ।1। ਯਹਾਉ।  

ਫਾਹਵਯ—ਸਯੀਯ ਉਤੇ ਾਇਆ ਹਇਆ। ਐਥ—ੇਇਸ ਰਕ ਵਿਿ। ਓਥ—ੈਯਰਕ ਵਿਿ। ਹਵਯ—

{ਰਜ਼ ‘ਹਯ’ ਤੋਂ ਫਹ -ਿਿਨ}। ਬਾਵਰ—ਰੁੱ ਬ।2।  

 ਜਾ—ਭ ਯਤੀ ਅਗੇ ਧ  ਧ ਖਾਣਾ। ਰੇਭ ਭਾਇਆ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ। ਯਜਾਵਰ—ਿੂੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਾੜ 

ਦੇ। ਿੀਨੈ—ਜ ਭਨ ੁੱ ਖ ਿੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਤ —ਸਯਫ-ਵਿਆਕ ਜਵਤ। ਗਗਨ—ਆਕਾਸ਼, ਵਿੁੱ ਤ-ਯ  

ਆਕਾਸ਼, ਵਿਦਾਕਾਸ਼, ਵਦਭਾਗ਼। ਭ ਵਖ—ਭ ੂੰ ਹ ਵਿਿ।3।  

ਬਜਨ —ਭ ਯਤੀ ਰਈ ਬਗ। ਬਾਉ—ਰੇਭ। ਬਯਭ —ਭਨ ਦੀ ਬਟਕਣਾ। ਾਹਯ ਅਯਾ—ਯਾਖਾ। ਛਵਫ—



ਜਫਹਾ, ਤੇਜ। ਵਰਰਾਟ—ਭੁੱਥ ੇਉਤੇ। ਵਫਫੇਕ —ਦ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਨਖੇੜਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸ ਝ।4।  

ਆਿਾਯੀ—ਧਾਯਵਭਕ ਯਸਭਾਂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਕੀਭਵਤ—ਕਦਯ। ਅਸਟਦਸੀ—ਅਠਾਯਾਂ ( ਯਾਣਾਂ) ਨੇ। 
ਿਹ —ਿਾਯ ਿੇਦਾਂ ਨੇ। ਸਵਤਗ ਵਯ—ਗ ਯ  ਨੇ।5।  

ਅਯਥ:- ਹੇ ਾਂਡੇ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਵਿਿ ਹੀ ਸ ੁੱ ਿ ਹੈ, ਭੈਂ ਤਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਵਸਭਯਨ (-

ਯ  ਿੇਦ) ੜਹਦਾ ਹਾਂ, ਰਬ  ਦੇ ਨਾਭ ਵਿਿ ਹੀ ਸਾਯੀਆਂ ਧਾਯਵਭਕ ਯਸਭਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ ੂੰ  ਬੀ 
ਇਸੇ ਤਯਹਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇਗ ਣਾਂ ਦਾ ਵਿਿਾਯ ਕਯ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ ਵਿਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਵਿਆ ਹਇਆ) ਭਨ ੁੱ ਖਾ ਸਯੀਯ ਹੀ (ਉੱਿ-ਜਾਤੀਆ) 

ਫਰਾਹਭਣ ਹੈ, (ਵਿਤਰ ਹਇਆ) ਭਨ (ਫਰਾਹਭਣ ਦੀ) ਧਤੀ ਹੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡ ੂੰ ਘੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ 

ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਰਬ -ਿਯਨਾਂ ਵਿਿ ਜ ੜੀ ਹਈ ਸ ਯਵਤ ਦੁੱ ਬ ਦਾ ਛੁੱਰਾ। ਭੈਂ ਤਾਂ (ਹੇ ਾਂਡੇ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 
ਨਾਭ ਹੀ (ਦੁੱਛਣਾ) ਭੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਵਸਵਤ-ਸਾਰਾਹ ਹੀ ਭੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਵਕ ਗ ਯ  ਦੀ ਵਕਯਾ ਨਾਰ (ਨਾਭ 

ਵਸਭਯ ਕ)ੇ ਯਭਾਤਭਾ ਵਿਿ ਰੀਨ ਯਹਾਂ।1।  

(ਹੇ ਾਂਡੇ!) ਫਾਹਯਰਾ ਜਨੇਊ ਉਤਨਾ ਵਿਯ ਹੀ ਹੈ ਵਜਤਨਾ ਵਿਯ ਜਵਤ ਸਯੀਯ ਵਿਿ ਭਜ ਦ ਹੈ (ਵਪਯ 

ਇਹ ਵਕਸ ਕੂੰਭ?)। ਰਬ  ਦਾ ਨਾਭ ਵਹਯਦੇ ਵਿਿ ਸਾਂਬ—ਇਹੀ ਹੈ ਧਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵਟੁੱ ਕਾ। ਇਹ ਨਾਭ 

ਹੀ ਰਕ ਯਰਕ ਵਿਿ ਸਾਥ ਵਨਬਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਾਂਡੇ!) ਨਾਭ ਵਿਸਾਯ ਕੇ ਹਯ ਹਯ ਧਾਯਵਭਕ ਯਸਭਾਂ 
ਨਾਹ ਬਾਰਦਾ ਵਪਯ।2।  

(ਨਾਭ ਵਿਿ ਜ ੜ ਕੇ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ (ਆਣ ੇਅੂੰਦਯੋਂ) ਿੂੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਾੜ ਦ—ੇਇਹੀ ਹੈ ਦੇਿ- ਜਾ। 
ਹਯ ਥਾਂ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨ ੂੰ  ਿੇਖ, (ਹੇ ਾਂਡੇ!) ਉਸ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਕਸ ੇਹਯ ਦੇਿਤੇ ਨ ੂੰ  ਨਾਹ ਰੁੱ ਬਦਾ 
ਯਹ । ਜੇਹੜਾ ਭਨ ੁੱ ਖ ਹਯ ਥਾਂ ਵਿਆਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨ ੂੰ  ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਨ  ਦਸਿੇਂ ਦ ਆਯ 

ਵਿਿ ਸਭਾਧੀ ਰਾਈ ਹਈ ਹੈ। ਜ ਭਨ ੁੱ ਖ ਰਬ  ਦੇ ਨਾਭ ਨ ੂੰ  ਸਦਾ ਆਣ ੇ ਭ ੂੰ ਹ ਵਿਿ ਯੁੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਉਿਾਯਦਾ), ਉਹ (ਿੇਦ ਆਵਦਕ  ਸਤਕਾਂ ਦ)ੇ ਵਿਿਾਯ ੜਹ ਵਯਹਾ ਹੈ।3।  

(ਹੇ ਾਂਡ!ੇ ਰਬ -ਿਯਨਾਂ ਨਾਰ) ਰੀਤ (ਜੜ, ਇਹ) ਹੈ (ਭ ਯਤੀ ਨ ੂੰ ) ਬਗ, (ਇਸ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ) 

ਭਨ ਦੀ ਬਟਕਣਾ ਦ ਯ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਯ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਬ -ਯਾਖੇ ਦਾ ਤੇਜ (ਆਣ ੇਅੂੰਦਯ ਰਕਾਸ਼ 

ਕਯ) ਕਈ ਕਾਭਾਵਦਕ ਿਯ ਨੇੜ ੇਨਹੀਂ ਢ ਕਦਾ। ਜ ਭਨ ੁੱ ਖ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡ ੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਾਂਦਾ 



ਹੈ ਉਸ ਨੇ, ਭਾਨ , ਭੁੱਥੇ ਉਤ ੇਵਤਰਕ ਰਾਇਆ ਹਇਆ ਹੈ। ਜ ਆਣ ੇਅੂੰਦਯ-ਿੁੱਸਦ ੇਰਬ  ਨ ੂੰ  ਛਾਣਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਿੂੰ ਗੇ ਭੂੰਦੇ ਕੂੰਭ ਦੀ ਯਖ ਵਸੁੱ ਖ ਰੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਰ ਵਫਫੇਕ)।4।  

(ਹੇ ਾਂਡੇ!) ਯਭਾਤਭਾ ਵਨਯੀਆ ਂਧਾਯਵਭਕ ਯਸਭਾਂ ਨਾਰ ਿੁੱਸ ਵਿਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿੇਦ 

ਆਵਦਕ  ਸਤਕਾਂ ਦੇ ਾਠ ਵੜਹਆਂ ਬੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਯ ਨਹੀਂ ੈ ਸਕਦੀ। ਵਜਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬੇਦ 

ਅਠਾਯਾਂ  ਯਾਣਾਂ ਤੇ ਿਾਯ ਿੇਦਾਂ ਨੇ ਨਾਹ ਰੁੱ ਬਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਵਤਗ ਯ  ਨੇ (ਸਾਨ ੂੰ ) ਉਹ (ਅੂੰਦਯ ਫਾਹਯ 

ਹਯ ਥਾਂ) ਵਿਖਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਹੈ।5। 20।  
 


