
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਗੁੜ ੁਕਰਿ ਰਗਆਨੁ ਰਧਆਨੁ ਕਰਿ ਧਾਵ ਕਰਿ ਕਿਣੀ ਕਸੁ ਾਈਐ ॥ ਬਾਠੀ 
ਬਵਨੁ ਰਭ ਕਾ ਚਾ ਇਤੁ ਿਰਸ ਅਰਭਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥ ਫਾਫਾ ਭਨੁ ਭਤਵਾਿ ਨਾਭ ਿਸ ੁੀਵ 
ਸਹਜ ਿੰਗ ਿਰਚ ਿਰਹਆ ॥ ਅਰਹਰਨਰਸ ਫਨੀ ਰਭ ਰਲਵ ਲਾਗੀ ਸਫਦ ੁਅਨਾਹਦ ਗਰਹਆ 

॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ੂਿਾ ਸਾਚ ੁਰਆਲਾ ਸਹਜ ਰਤਸਰਹ ੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਿ ॥ ਅੰਰਭਰਤ 

ਕਾ ਵਾਾਿੀ ਹਵ ਰਕਆ ਭਰਦ ਛੂਛ ਬਾਉ ਧਿ ॥੨॥ ਗੁਿ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਰਭਰਤ ਫਾਣੀ ੀਵਤ ਹੀ 
ਿਵਾਣੁ ਬਇਆ ॥ ਦਿ ਦਿਸਨ ਕਾ ਰੀਤਭੁ ਹਵ ਭੁਕਰਤ ਫਕੁੰ ਠੈ ਕਿ ਰਕਆ ॥੩॥ ਰਸਪਤੀ 
ਿਤਾ ਸਦ ਫਿਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਭੁ ਨ ਹਾਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਰਣ ਬਿਥਰਿ ਜਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਰਭਰਤ 

ਧਾਿ ॥੪॥੪॥੩੮॥ {ੰਨਾ 360} 

ਦਅਯਥ:- ਗਗਆਨੁ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨਾਰ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ। ਗਧਆਨੁ—ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਗਿਚ ਸੁਯਗਤ 

ਜੁੜੀ ਯਗਿਣੀ। ਧਾਿ—ਭਿੂਏ ਦ ਪੁੁੱ ਰ। ਕਯਣੀ—ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ। ਕਸ—ੁਗਕੁੱ ਕਯ ਦ ਸੁੱਕ। ਬਿਨੁ—
ਸਯੀਯ, ਦਿ-ਅੁੱ ਗਧਆਸ। ਬਾਠੀ—ਸ਼ਯਾਫ ਕੁੱਢਣ ਿਾਸਤ ਬੁੱਠੀ, (ਰਾਿਣ ਿਾਰਾ ਬਾਂਡਾ, ਬਾਂਡ ਦ ਉਯ 

ਨਾਰ, ਬਾਂਡ ਦ ਿਠ ਅੁੱਗ—ਇਸ ਸਾਯ ਦਾ ਸਭੂਿ)। ਚਾ—ਠੂੰ ਡ ਾਣੀ ਦਾ ਚਾ ਉਸ ਨਾਰੀ ਉਤ 
ਗਜਸ ਗਿਚੋਂ ਅਯਕ ਦੀ ਬਾ ਗਨਕਰਦੀ ਿ, ਤਾਗਕ ਬਾ ਠੂੰ ਡੀ ਿ ਕ ਅਯਕ ਫਣਦੀ ਜਾਏ। ਇਤ—ੁਇਸ 

ਦੀ ਯਾਿੀਂ। ਇਤੁ ਯਗਸ—ਇਸ (ਗਤਆਯ ਿਏ) ਯਸ ਦੀ ਯਾਿੀਂ। ਅਗਭਉ—ਅੂੰ ਗਭਰਤ।1।  

ਫਾਫਾ—ਜ ਜਗੀ! ਭਤਿਾਯ—ਭਸਤ। ਸਿਜ—ਅਡਰਤਾ। ਅਗਿ—ਗਦਨ। ਗਨਗਸ—ਯਾਤ। ਅਨਾਿਦ—
ਇਕ-ਯਸ, ਰਗਾਤਾਯ। ਗਗਿਆ—ਕਗੜਆ, ਗਰਿਣ ਕੀਤਾ।1। ਯਿਾਉ।  

ੂਯਾ—ਸਬ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ। ਸਾਚ—ੁਸਦਾ ਗਿਕ ਯਗਿਣ ਿਾਰਾ। ਸਿਜ—ਅਡਰ ਅਿਸਥਾ 
ਗਿਚ (ਯੁੱਖ ਕ)। ਭਗਦ—ਸ਼ਯਾਫ ਗਿਚ। ਛੂਛ—ਪਕ ਗਿਚ। ਬਾਉ—ਗਆਯ।2।  

ਸਾਖੀ—ਗਸੁੱ ਗਖਆ, ਉਦਸ਼। ਅੂੰ ਗਭਰਤ—ਅਿੁੱਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰੀ। ਯਿਾਣੁ—ਕਫੂਰ।2।  

ਯਤਾ—ਯੂੰ ਗਗਆ ਿਇਆ। ਜੂਐ—ਜੂਏ ਗਿਚ। ਖੀਿਾ—ਭਸਤ। ਧਾਯ—ਗਰਿ, ਗਫਰਤੀ।4।  

ਨੋਿ:- ਜਗੀ ਸਭਾਧੀ ਿਰ ਸੁਯਗਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿਾਸਤ ਸ਼ਯਾਫ ੀਂਦ ਸਨ। ਸਗਤਗੁਯੂ ਜੀ ਉਸ 

ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਗਨਖਧੀ ਕਯਦ ਿਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਜਗੀ! (ਤੁਸੀਂ ਸੁਯਗਤ ਨੂੂੰ  ਗਿਕਾਣ ਰਈ ਸ਼ਯਾਫ ੀਂਦ ਿ, ਇਿ ਨਸ਼ਾ ਉਤਯ ਜਾਂਦਾ ਿ; ਤ 



ਸੁਯਗਤ ਭੁੜ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੀ ਿ) ਅਸਰ ਭਸਤਾਨਾ ਉਿ ਭਨ ਿ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗਸਭਯਨ ਦਾ ਯਸ 

ੀਂਦਾ ਿ (ਗਸਭਯਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਭਾਣਦਾ ਿ) ਜ (ਗਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਗਤ ਨਾਰ) ਅਡਰਤਾ ਦ 
ਿੁਰਾਗਯਆਂ ਗਿਚ ਗਿਗਕਆ ਯਗਿੂੰਦਾ ਿ, ਗਜਸ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਦ ਰਭ ਦੀ ਇਤਨੀ ਗਰਿ ਰਗਦੀ ਿ ਗਕ 

ਗਦਨ ਯਾਤ ਫਣੀ ਯਗਿੂੰਦੀ ਿ, ਜ ਆਣ ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਇਕ-ਯਸ ਆਣ ਅੂੰਦਯ ਗਿਕਾਈ 

ਯੁੱਖਦਾ ਿ।1। ਯਿਾਉ।  

(ਿ ਜਗੀ!) ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨੂੂੰ  ਗੁੜ ਫਣਾ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਗਿਚ ਜੁੜੀ ਸੁਯਗਤ ਨੂੂੰ  ਭਿੂਏ 
ਦ ਪੁੁੱ ਰ ਫਣਾ, ਉੱਚ ਆਚਯਨ ਨੂੂੰ  ਗਕੁੱ ਕਯਾਂ ਦ ਸੁੱਕ ਫਣਾ ਕ (ਇਿਨਾਂ ਗਿਚ) ਯਰਾ ਦ। ਸਯੀਯਕ ਭਿ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜ—ਇਿ ਸ਼ਯਾਫ ਕੁੱਢਣ ਦੀ ਬੁੱਠੀ ਗਤਆਯ ਕਯ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਗਿਚ ਗਆਯ ਜੜ—ਇਿ ਿ ਉਿ 

ਠੂੰ ਡਾ ਚਾ ਜ ਅਯਕ ਿਾਰੀ ਨਾਰੀ ਉਤ ਪਯਨਾ ਿ। ਇਸ ਸਾਯ ਗਭਰਿੇਂ ਯਸ ਗਿਚੋਂ (ਅਿੁੱਰ ਆਤਭਕ 

ਜੀਿਨ ਦਾਤਾ) ਅੂੰ ਗਭਰਤ ਗਨਕਰਗਾ।1।  

(ਿ ਜਗੀ!) ਇਿ ਿ ਉਿ ਗਆਰਾ ਗਜਸ ਦੀ ਭਸਤੀ ਸਦਾ ਗਿਕੀ ਯਗਿੂੰਦੀ ਿ, ਸਬ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ 

ਰਬੂ ਅਡਰਤਾ ਗਿਚ ਯੁੱਖ ਕ ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ  (ਇਿ ਗਆਰਾ) ਗਰਾਂਦਾ ਿ ਗਜਸ ਉਤ ਆ ਭਿਯ ਦੀ 
ਨਜ਼ਯ ਕਯਦਾ ਿ। ਜਿੜਾ ਭਨੁੁੱ ਖ ਅਿੁੱਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ ਇਸ ਯਸ ਦਾ ਿਾਯੀ ਫਣ 

ਜਾਏ ਉਿ (ਤੁਿਾਡ ਿਾਰ ਇਸ) ਿਛ ਸ਼ਯਾਫ ਨਾਰ ਗਆਯ ਨਿੀਂ ਕਯਦਾ।2।  

ਗਜਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨੇ ਅਿੁੱਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰੀ ਗੁਯੂ ਦੀ ਗਸੁੱ ਗਖਆ-ਬਯੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਯਸ ੀਤਾ 
ਿ, ਉਿ ੀਂਗਦਆਂ ਿੀ ਰਬੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਗਿਚ ਕਫੂਰ ਿ ਜਾਂਦਾ ਿ, ਉਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਦ 
ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਰਭੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਿ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਿ ਭੁਕਤੀ ਦੀ ਰੜ ਯਗਿੂੰਦੀ ਿ ਨਾਿ ਫਕੁੂੰ ਠ ਦੀ।3।  

ਿ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਿ ਬਯਥਯੀ ਜਗੀ! ਜ ਭਨੁੁੱ ਖ ਰਬੂ ਦੀ ਗਸਗਤ-ਸਾਰਾਿ ਗਿਚ ਯੂੰ ਗਗਆ ਗਗਆ 

ਿ ਉਿ ਸਦਾ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਿ ਤੋਂ) ਗਿਯਕਤ ਯਗਿੂੰਦਾ ਿ, ਉਿ ਆਤਭਕ ਭਨੁੁੱ ਖਾ ਜੀਿਨ ਜੂਏ ਗਿਚ 

(ਬਾਿ, ਅਜਾਈ)ਂ ਨਿੀਂ ਗਿਾਂਦਾ, ਉਿ ਤਾਂ ਅਿੁੱਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾਤ ਆਨੂੰ ਦ ਗਿਚ ਭਸਤ 

ਯਗਿੂੰ ੰੂੰਦਾ ਿ।4। 4। 38।  
 


