
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖ ਸਭ ੁਕਇ ॥ ਕਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹਇ ॥ ਕੀਮਣਿ ਪਾਇ ਨ 

ਕਣਹਆ ਜਾਇ ॥ ਕਹਿ ਵਾਲ ਿਰ ਰਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਵਡ ਮਰ ਸਾਣਹਬਾ ਗਣਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਿੀ 
ਗਹੀਰਾ ॥ ਕਇ ਨ ਜਾਿ ਿਰਾ ਕਿਾ ਕਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਣਭ ਸੁਰਿੀ ਣਮਣਲ ਸੁਰਣਿ 

ਕਮਾਈ ॥ ਸਭ ਕੀਮਣਿ ਣਮਣਲ ਕੀਮਣਿ ਪਾਈ ॥ ਣਗਆਨੀ ਣਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ ਕਹਿੁ ਨ 

ਜਾਈ ਿਰੀ ਣਿਲੁ ਵਣਡਆਈ ॥੨॥ ਸਣਭ ਸਿ ਸਣਭ ਿਪ ਸਣਭ ਚੰਣਗਆਈਆ ॥ ਣਸਿਾ ਪੁਰਖਾ 
ਕੀਆ ਵਣਡਆਈਆ ॥ ਿੁਿੁ ਣਵਿ ੁ ਣਸਿੀ ਣਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਕਰਣਮ ਣਮਲ ਨਾਹੀ ਠਾਣਕ 

ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ ਆਖਿ ਵਾਲਾ ਣਕਆ ਵਚਾਰਾ ॥ ਣਸਫਿੀ ਭਰ ਿਰ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਣਜਸੁ ਿੂ ਦਣਹ 

ਣਿਸ ਣਕਆ ਚਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ੁਸਵਾਰਿਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 9} 

ਦਅਯਥ:- ੁਣਿ—ੁਿ ਕ। ਬੁ ਕਇ—ਸਯਕ ਜੀਵ। ਕਵਡ—ੁਕਡਾ। ਡੀਠਾ—ਵਣਖਆਂ ਸੀ। ਸਇ—

(ਣਫਆਨ) ਸ ਕਦਾ ਸ, ਦੱਣਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਕੀਭਣਿ—ਭੁੱ ਰ, ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਸ਼। ਕੀਭਣਿ ਾਇ 

ਨ—ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ, ਉ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਕਈ ਸਿੀ ਨਸੀਂ ਦੱੀ ਜਾ ਕਦੀ। ਯਸ 
ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਗਣਸਯ—ਸ ਡੂੂੰ ਘ! ਗੂੰਬੀਯਾ—ਸ ਵੱਡ ਣਜਗਯ ਵਾਰ! ਗੁਿੀ ਗਸੀਯਾ—ਸ ਗੁਿਾਂ ਕਯਕ ਡੂੂੰ ਘ! ਸ ਫਅੂੰਿ 

ਗੁਿਾਂ ਦ ਭਾਰਕ! ਚੀਯਾ—ਾਟ, ਚੜਾਈ, ਣਵਥਾਯ।1। ਯਸਾਉ।  

ਣਬ ਣਭਣਰ—ਾਣਯਆਂ ਨੇ ਣਭਰ ਕ, ਾਣਯਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜ ਦੀ ਸਿਾ ਰ ਕ। ੁਯਿੀ—ੁਯਣਿ। 
ੁਯਿੀ ੁਯਣਿ ਕਭਾਈ—ੁਯਣਿ ਕਭਾਈ, ੁਯਣਿ ਕਭਾਈ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਭਾਧੀ ਰਾਈ। ਬ...ਾਈ—

ਬ ਣਭਣਰ ਕੀਭਣਿ ਾਈ, ਕੀਭਣਿ ਾਈ। ਣਗਆਨੀ—ਣਵਚਾਯਵਾਨ, ਉੱਚੀ ਭਝ ਵਾਰ। ਣਧਆਨੀ—
ੁਯਣਿ ਜੜਨ ਵਾਰ। ਗੁਯ—ਵੱਡ। ਗੁਯ ਸਾਈ—ਗੁਯ ਬਾਈ, ਵਣਡਆ ਂਦ ਬਯਾ, ਅਣਜਸ ਸਯ ਕਈ 

ਵੱਡ। ਗੁਯ ਗੁਯਸਾਈ—ਕਈ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰਣੱਧ {ਇਸ ਰਜ਼ ‘ਗੁਯ ਗੁਯਸਾਈ’ ਰਜ਼ ‘ਣਗਆਨੀ 
ਣਧਆਨੀ’ ਦਾ ਣਵਸ਼ਸ਼ਿ ਸਨ}। ਣਿਰੁ—ਯਿਾ ਣਜਿਨੀ ਬੀ।2।  

ਣਬ ਿ—ਾਯ ਬਰ ਕੂੰਭ। ਿ—ਕਸ਼ਟ, ਔਣਖਆਈਆਂ। ਚੂੰ ਣਗਆਈਆ—ਚੂੰਗ ਗੁਿ। ਣਧ—ੱੁਗ 
ਸਏ, ਜੀਵਨ ਣਵਚ ਪਰ ਸਏ ਭਨੱੁਖ। ਣਧੀ—ਪਰਿਾ, ਕਾਭਮਾਫੀ। ਕਯਣਭ—(ਿਯੀ) ਣਭਸਯ ਨਾਰ, 

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਠਾਣਕ—ਵਯਜ ਕ, ਯਕ ਕ।3।  



ਣਪਿੀ—ਣਿਾਂ ਨਰ, ਗੁਿਾਂ ਨਾਰ। ਚਾਯਾ—ਜ਼ਯ ਿਦਫੀਯ, ਜਿਨ।4।  

ਅਯਥ:- ਸਯਕ ਜੀਵ (ਸਯਨਾਂ ਾੋਂ ਣਯ) ੁਿ ਕ (ਸੀ) ਆਖ ਦੇਂਦਾ ਸ ਣਕ (ਸ ਰਬੂ!) ਿੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਸੈਂ। 
ਯ ਿੂੂੰ  ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂ (ਣਕਿਨਾ ਫਅੂੰਿ ਸੈਂ)—ਇਸ ਗੱਰ ਿਯਾ ਦਯਨ ਕੀਣਿਆ ਂਸੀ ਦੱੀ ਜਾ ਕਦੀ 
ਸ (ਿਯਾ ਦਯਨ ਕੀਣਿਆ ਂਸੀ ਦੱਣਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਣਕ ਿੂੂੰ  ਫਸੁਿ ਫਅੂੰਿ ਸੈਂ)। ਿਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ 
ਸਯ ਕਈ ਦੱਣਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ, ਿਯ ਯੂ ਦਾ ਣਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਿਯੀ 
ਵਣਡਆਈ ਆਖਿ ਵਾਰ (ਆਾ ਬੁੱ ਰ ਕ) ਿਯ ਣਵਚ (ਸੀ) ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਸ ਭਯ ਵੱਡ ਭਾਰਕ! ਿੂੂੰ  (ਭਾਨੋ, ਇਕ) ਡੂੂੰ ਘਾ (ਭੁੂੰ ਦਯ) ਸੈਂ, ਿੂੂੰ  ਫੜ ਣਜਗਯ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਿੂੂੰ  ਫਅੂੰਿ ਗੁਿਾਂ 
ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਕਈ ਬੀ ਜੀਵ ਨਸੀਂ ਜਾਿਦਾ ਣਕ ਿਯਾ ਣਕਿਨਾ ਵੱਡਾ ਣਵਥਾਯ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਿੂੂੰ  ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂ—ਇਸ ਗੱਰ ਰੱਬਿ ਵਾਿ) ਭਾਧੀਆ ਂਰਾਉਿ ਵਾਰ ਕਈ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰਣੱਧ 

ਜਗੀਆਂ ਨੇ ਣਧਆਨ ਜੜਨ ਦ ਜਿਨ ਕੀਿ , ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਿਨ ਕੀਿ, ਵੱਡ ਵੱਡ ਰਣੱਧ (ਸ਼ਾਿਰ-
ਵੇੱਿਾ) ਣਵਚਾਯਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਣਵਚ ਇਕ ਦੂਜ ਦੀ ਸਿਾ ਰ ਕ, ਿਯ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਕਈ ਸਿੀ 
ਰੱਬਿ ਦੀ ਕਣਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ, ਯ ਿਯੀ ਵਣਡਆਈ ਦਾ ਇਕ ਣਿਰ ਣਜਿਨਾ ਬੀ ਣਸੱਾ ਨਸੀਂ ਦੱ ਕ।2।  

(ਣਵਚਾਯਵਾਨ ਕੀਸ ਿ ਣਧ ਜਗੀ ਕੀਸ? ਿਯੀ ਵਣਡਆਈ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਿਾਂ ਕਈ ਬੀ ਨਸੀਂ ਰਾ 
ਣਕਆ, ਯ ਣਵਚਾਯਵਾਨਾਂ ਦ) ਾਯ ਬਰ ਕੂੰਭ, ਾਯ ਿ ਿ ਾਯ ਗੁਿ, ਣੱਧਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀਆ ਂ

(ਣਯੱਧੀਆਂ ਣੱਧੀਆ ਂਆਣਦਕ) ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੂੰਭ—ਇਸ ਕਾਭਮਾਫੀ ਣਕ ਨੂੂੰ  ਬੀ ਿਯੀ ਸਿਾ ਿੋਂ ਣਫਨਾ 
ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਸਈ। (ਣਜ ਣਕ ਨੂੂੰ  ਣੱਧੀ ਰਾਿ ਸਈ ਸ) ਿਯੀ ਣਭਸਯ ਨਾਰ ਰਾਿ ਸਈ ਸ। ਿ, 
ਕਈ ਸਯ ਉ ਰਾਿੀ ਦ ਯਾਸ ਣਵਚ ਯਕ ਨਸੀਂ ਾ ਣਕਆ।3।  

(ਸ ਰਬੂ!) ਿਯ ਗੁਿਾਂ ਦ (ਭਾਨੋ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਯ ਏ ਸਨ। ਜੀਵ ਦੀ ਕੀਸ ਾਂਇਆਂ ਸ ਣਕ ਇਸਨਾਂ ਗੁਿਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਣਫਆਨ ਕਯ ਕ? ਣਜ ਨੂੂੰ  ਿੂੂੰ  ਣਣਿ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਦੀ ਦਾਣਿ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ; ਉ ਦ ਯਾਸ 

ਣਵਚ ਯੁਕਾਵਟ ਾਿ ਰਈ ਣਕ ਦਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਚੱਰ ਕਦਾ, (ਣਕਉਂਣਕ) ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਰਬੂ!) 
ਿੂੂੰ  ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਣਸਿ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਉ (ਬਾਗਾਂ ਵਾਰ) ਨੂੂੰ  ੂੰ ਵਾਯਨ ਵਾਰਾ (ਆ) ਸੈਂ।4।2।  
 


