
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਤ ਧੁਤਨ ਤਤੀ ਜਤਾ ਰੂੁ ਕਾਇਆ ਤਰੀ ॥ ਤੂੂੰ  ਆ 
ਰਸਨਾ ਆ ਬਸਨਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ ॥੧ ॥ ਸਾਤਹਬੁ ਮਰਾ ਏਕ ਹ ॥ ਏਕ ਹ 
ਭਾਈ ਏਕ ਹ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆ ਮਾਰ ਆ ਛਡ ਆ ਲਵ ਦਇ ॥ ਆ ਵਖ ਆ 
ਤਵਗਸ ਆ ਨਦਤਰ ਕਰਇ ॥੨॥ ਜ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ 
॥ ਜਸਾ ਵਰਤ ਤਸ ਕਹੀਐ ਸਭ ਤਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥੩॥ ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮੀਠਾ 
ਮਨੁ ਮਤਵਾਲਾ ੀਵਤੁ ਰਹ ॥ ਆ ਰੂ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀਂ ਨਾਨਕੁ ਬੁੜਾ ਏਵ ਕਹ ॥੪ ॥੫॥ 
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ਦਅਰਥ:- ਜਤਾ—ਜਜਤਨਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਇਸ ਾਰਾ)। ਬਦ—ੁਆਵਾਜ਼, ਬਲਣਾ। ੁਰਜਤ—

ੁਣਨਾ। ਧੁਜਨ—ਜੀਵਨ-ਰ। ਧੁਜਨ ਤਤੀ—ਤਤੀ (ਤਰੀ) ਧੁਜਨ, ਇਸ ਾਰੀ ਤਰੀ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਰ ਸ। 
ਰੂੁ—ਜਦਿੱ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਕਾਇਆ—ਰੀਰ। ਰਨਾ—ਰ ਲਣ ਵਾਲਾ। ਆ—ਆ ਸੀ। 
ਬਨਾ—ਜਜ਼ਿੰ ਦਗੀ। ਕਸਉ—ਕਸਉਂ, ਮੈਂ ਆਖ ਕਾਂ। ਮਾਈ—ਸ ਮਾਂ! 1।  

ਏਕ—ਇਕ ਸੀ, ਜਰ।1। ਰਸਾਉ।  

ਵਖ—ਿੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸ। ਜਵਗ—ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ।2।  

ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ—ਕੀਤਾ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ। ਵਰਤ—ਕਾਰ ਚਲਾਂਦਾ ਸ। ਤ ਕਸੀਐ—ਉਸ ਜਜਸਾ 
ਉ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਕਜਲ—ਕਜਲਜੁਗੀ ੁਭਾਉ। ਕਲਵਾਲੀ—ਕਲਾਲਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਚਣ ਵਾਲੀ। ਮਦ—ੁਸ਼ਰਾਬ। 
ਮਤਵਾਲਾ—ਮਤ। ਬਸ ੁਭਾਂਤੀਂ—ਕਈ ਜਕਮਾਂ ਦ। {ਨੋਟ:- ਜਸਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਲਜ਼ ‘ਰੂੁ’ ਇਕ-

ਵਚਨ ਸ, ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਲਜ਼ ‘ਰੂ’ ਬਸ-ੁਵਚਨ ਸ}। ਬੁੜਾ—ਜਵਚਾਰਾ, ਆਜਜਜ਼। 
ਏਵ—ਇ ਤਰਹਾਂ।4।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਰਭੂ!) (ਜਗਤ ਜਵਚ) ਇਸ ਜਜਤਨਾ ਬਲਣਾ ਤ ੁਣਨਾ ਸ (ਜਜਤਨੀ ਇਸ ਬਲਣ ਤ 
ੁਣਨ ਦੀ ਜਕਰਆ ਸ), ਇਸ ਾਰੀ ਤਰੀ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਰ (ਦਾ ਦਕਾ) ਸ, ਇਸ ਜਜਤਨਾ ਜਦਿੱ ਦਾ 
ਆਕਾਰ ਸ, ਇਸ ਾਰਾ ਤਰਾ ਸੀ ਰੀਰ ਸ (ਤਰ ਆ ਦਾ ਜਵਥਾਰ ਸ)। (ਾਰ ਜੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਕ ਸ ਕ) ਤੂਿੰ  ਆ ਸੀ ਰ ਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ, ਤੂਿੰ  ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸੈਂ।  

ਸ ਮਾਂ! ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਈ ਸਰ ਦੂਜੀ ਸਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਜਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਆਖ ਕਾਂ 



(ਜਕ ਇਸ ਸਤੀ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ)।1।  

ਸ ਭਾਈ! ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਾਡਾ ਇਕ ਇਕ ਖਮ-ਮਾਲਕ ਸ, ਬਿੱ! ਉਸ ਸੀ ਇਕ ਮਾਲਕ ਸ, 
ਉ ਵਰਗਾ, ਸਰ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂਿੰ ) ਮਾਰਦਾ ਸ ਆ ਸੀ ਰਿੱਖਦਾ ਸ ਆ ਸੀ (ਜਜਿੰ ਦ) ਲ ਲੈਂਦਾ ਸ ਆ 

ਸੀ (ਜਜਿੰ ਦ) ਦੇਂਦਾ ਸ। ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਭ ਦੀ) ਿੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਿੰ ਭਾਲ ਕਰ ਕ) ਖ਼ੁਸ਼ 

ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਭ ਉਤ) ਜਮਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸ।2।  

(ਜਗਤ ਜਵਚ) ਜ ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਰਸਾ ਸ ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਕਰ ਜਰਸਾ ਸ (ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸ ਕ ਜਕ 
ਸਰ ਜੀਵ ਾੋਂ) ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ। ਜਜਸ ਜਜਸੀ ਕਾਰ ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਜਜਸਾ 
ਉ ਦਾ ਨਾਮ  ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਰਭੂ!) ਇਸ ਜ ਕੁਝ ਜਦਿੱ  ਜਰਸਾ ਸ ਤਰੀ ਸੀ ਬਜ਼ਰੁਗੀ (ਦਾ ਰਕਾਸ਼) ਸ।3।  

ਜਜਵੇਂ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਚਣ ਵਾਲੀ ਸ ਉ ਦ ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ; ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕ ਜਨਿੱਤ ੀਂਦਾ ਰਜਸਿੰਦਾ 
ਸ ਜਤਵੇਂ ਜਗਤ ਜਵਚ ਕਜਲਜੁਗੀ ੁਭਾਉ ਸ (ਉ ਦ ਅਰ ਸਠ) ਮਾਇਆ ਜਮਿੱ ਠੀ ਲਿੱ ਗ ਰਸੀ ਸ, 
ਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ) ਮਤ ਸ ਜਰਸਾ ਸ—ਇਸ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦ ਰੂ ਭੀ ਰਭੂ ਆ 

ਸੀ ਬਣਾ ਜਰਸਾ ਸ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਅਲ ਜਕਕ ਸੀ ਜਾਦੀ ਸ; ਰ ਉ ਰਭ ੂਨੂਿੰ  ਸਰ ਚਿੰਗ ਮਿੰਦ 
ਜਵਚ ਜਵਆਕ ਵਖ ਕ) ਜਵਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਇਸੀ ਆਖ ਕਦਾ ਸ।4।5।  
  


