
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਕਤਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਭ ਨਨਧਨਿਆ ਧਿ ਏਕ ਤੂੰ ਭ 
ਤਾਣੁ ਸਤਾਣਾ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਿਦਾਨਸ ਹ ਸਚ ਨਾਨਭ ਸੁਹਲਾ ॥ ਆੁ ਗਇਆ ਸਝੀ ਈ ਗੁਿ 
ਸਫਦੀ ਭਲਾ ॥ ੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਹਉਭ ਗਿਫੁ ਗਵਾਈਐ ਾਈਐ ਵੀਚਾਿੁ ॥ ਸਾਨਹਫ ਨਸਉ  ਭਨੁ 
ਭਾਨਨਆ ਦ ਸਾਚੁ ਅਧਾਿੁ ॥੨॥ ਅਨਹਨਨਨਸ ਨਾਨਭ ਸੰਤਖੀਆ ਸਵਾ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਨਫਘਨੁ 
ਨ ਲਾਗਈ ਚਾਲ ਹੁਕਨਭ ਿਜਾਈ ॥੩॥ ਹੁਕਨਭ ਿਜਾਈ ਜ ਚਲ ਸ ਵ ਖਜਾਨ ॥ ਖਟ ਠਵਿ ਨ 
ਾਇਨੀ ਿਲ ਜੂਠਾਨ ॥ ੪॥ ਨਨਤ ਨਨਤ ਖਿਾ ਸਭਾਲੀਐ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਾਈਐ ॥ ਖਟ ਨਦਨਿ ਨ 
ਆਵਨੀ ਲ ਅਗਨਨ ਜਲਾਈਐ ॥ ੫॥ ਨਜਨੀ ਆਤਭੁ ਚੀਨਨਆ  ਿਭਾਤਭੁ ਸਈ ॥ ਏਕ ਅੰਨਭਿਤ 
ਨਫਿਖੁ ਹ ਪਲੁ ਅੰਨਭਿਤੁ ਹਈ ॥ ੬॥ ਅੰਨਭਿਤ ਪਲੁ ਨਜਨੀ ਚਾਨਖਆ ਸਨਚ ਿਹ ਅਘਾਈ ॥ ਨਤੰਨਾ 
ਬਿਭੁ ਨ ਬਦੁ ਹ ਹਨਿ ਿਸਨ ਿਸਾਈ ॥ ੭॥ ਹੁਕਨਭ ਸੰਜਗੀ ਆਇਆ ਚਲੁ ਸਦਾ ਿਜਾਈ ॥ 
ਅਉਗਨਣਆਿ ਕਉ ਗੁਣੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਨਭਲ ਵਡਾਈ ॥੮॥੨੦॥ {ੰਨਾ 421} 

ਦਅਯਥ:- ਆਖਣੁ—ਵਖਖਆਨ, ਵਯਨਣ। ਤਾ ਕ—ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦ। ਨ ਜਾਣਾ—ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

ਧਯ—ੁਆਯਾ। ਤਾਣੁ—ਤਾਕਤ, ਸਾਯਾ। ਤਾਣਾ—{-ਤਾਣਾ} ਤਾਣ ਵਾਰਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਰਾ, ਤਕੜਾ।1।  

ਚ ਨਾਖਭ—ਦਾ-ਖਥਯ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਖਵਚ (ਜੁੜ ਕ)। ੁਸਰਾ—ੁਖੀ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ।1। ਯਸਾਉ।  

ਗਯਫੁ—ਅਸੰਕਾਯ। ਖਵਚਾਯ—ੁੂਝ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਅਧਾਯ—ੁਆਯਾ।2।  

ਅਖਸ—ਖਦਨ। ਖਨਖ—ਯਾਤ। ਾਈ—ਉਸੀ। ਸੁਕਖਭ—ਸੁਕਭ ਖਵਚ। ਯਜਾਈ—ਯਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ।3।  

ਖਜਾਨ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਖਵਚ। ਠਵਯ—ਠਯ, ਥਾਾਂ। ਨ ਾਇਨੀ—ਨ ਾਇਖਨ, ਨਸੀਂ ਾਾਂਦ। ਜੂਠਾਨ—ਜੂਠ ਖਵਚ।4।  

ਭਾਰੀਐ—ਚਤ ਯੱਖੀਏ। ਰ—ਰ  ਕ।5।  

ਆਤਭੁ—ਆਣਾ ਆ, ਆਣਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ। ਚੀਖਨਆ—ਛਾਖਣਆ। ਈ—ਉਸੀ ਫੰਦ।6।  

ਖਚ—ਦਾ-ਖਥਯ ਰਬੂ ਖਵਚ। ਅਘਾਈ—ਯੱਜ। ਬਦੁ—ਖਵੱਥ। ਯਨ—ਜੀਬ।7।  

ਸੁਕਖਭ—ਰਬੂ ਦ ਸੁਕਭ ਖਵਚ। ਨਾਨਕ—ਨਾਨਕ ਨੰੂ। ਅਉਗਖਣਆਯ—ਗੁਣ-ਸੀਣ, ਔਗੁਣੀ।8।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਖਵਚ) ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਅਯਦਾ ਸ—ਭੈਂ ਦਾ-ਖਥਯ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਖਵਚ (ਜੁੜ ਕ) 

ੁਖੀ ਯਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਖਵਚ ਯਖਸ ਕ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਸਾਰ ਕਯਾਾਂ)। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ 

ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਗਵਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਯਦਾ ਕਯਨ ਦੀ) ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤ ਗੁਯ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਉ ਦਾ) ਖਭਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਯਭਾਤਭਾ ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ) ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਬਾਵੇਂ ਖਕਤਨਾ ਸੀ ਖਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭੈਂ ਅੰਤ 

ਜਾਣ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।  

(ਸ ਰਬੂ! ਭਯੀ ਤਾਾਂ ਖਨੱਤ ਇਸੀ ਅਯਦਾ ਸ) ਭੈਂ ਖਨਆਯ ਦਾ ਖਯ ਤੰੂ ਸੀ ਆਯਾ ਸੈਂ, ਤ ਤੰੂ ਭਯਾ (ਖਨਤਾਣ 

ਦਾ) ਤਕੜਾ ਤਾਣ ਸੈਂ।1।  

‘ਭੈਂ ਵੱਡਾ, ਭੈਂ ਵੱਡਾ’—ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸੰਕਾਯ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਦੂਯ ਕਯੀਏ, ਤਦੋਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ 

ਅਯਦਾ ਕਯਨ ਦੀ) ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਨ ਯਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਰਬੂ 



ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਦਾ-ਖਥਯ ਨਾਭ (ਜੀਵਨ ਵਾਤ) ਆਯਾ ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ।2।  

ਦਾ-ਖਥਯ ਰਬੂ ਉਸੀ ਵਾ (ਕਫੂਰ ਕਯਦਾ ਸ, ਖਜ ਦੀ ਫਯਕਖਤ ਨਾਰ ਜੀਵ) ਖਦਨ ਯਾਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਖਵਚ 

(ਜੁੜ ਕ) ੰਤਖ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਯਜ਼ਾ ਦ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਦ ਸੁਕਭ ਖਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਉ 

ਨੰੂ (ਜੀਵਨ-ਯ ਖਵਚ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਆਖਦਕ ਦੀ) ਕਈ ਯਕ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।3।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਯਜ਼ਾ ਦ ਭਾਰਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੁਕਭ ਖਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਖਯਾ ਖੱਕਾ ਫਣ ਕ) ਰਬੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  

ਖਵਚ ੈਂਦਾ ਸ ਖਟ ਖੱਖਕਆਾਂ ਨੰੂ (ਖਟ ਜੀਵਨ ਵਾਖਰਆਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਖਵਚ) ਢਈ ਨਸੀਂ ਖਭਰਦੀ, ਉਸ ਤਾਾਂ 

ਖਖਟਆਾਂ ਖਵਚ ਸੀ ਯਰ  ਯਖਸੰਦ ਸਨ।4।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਸੀ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ  ਖਸਯਦ ਖਵਚ ਾਾਂਬ ਯੱਖ ਖਜ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਯਤਾ ਬੀ 

ਭਰ ਨਸੀਂ ਸ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਸ ਦਾ (ਖਯੀਦ) ਰਈਦਾ ਸ ਜ ਦਾ ਰਈ ਸ ਜ ਦਾ ਰਈ ਖਭਖਰਆ ਯਖਸੰਦਾ ਸ। 

ਖਟ ਖੱਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ਚੜ੍ਦ, ਖਟ ਖੱਖਕਆਾਂ ਨੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖਭਰਾਵਟ ਆਖਦਕ ਦੀ ਭਰ 

ਾੜਨ ਰਈ ਅੱਗ ਖਵਚ ਾ ਕ ਤਾਈਦਾ ਸ।5।  

ਖਜਨ੍ਾਾਂ ਫੰਖਦਆਾਂ ਨ  ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਯਖਖਆ ਛਾਖਣਆ ਸ ਉਸੀ ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਛਾਣ ਰੈਂਦ 

ਸਨ। (ਉਸ ਭਝ ਰੈਂਦ ਸਨ ਖਕ) ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ-ਯੂ ਪਰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਯੁੱਖ ਸ, ਉ 

ਰਬੂ-ਯੁੱਖ ਦਾ ਪਰ ਦਾ ਅੰਖਭਰਤ ਯੂ ਸ। {ਨਟ:- ਪਰ ਤੋਂ ਯੁੱਖ, ਤ ਯੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯ ਰਈਦੀ ਸ। ਖਤਵੇਂ 

ਖਜ ਨੰੂ ਆਤਭਾ ਦਾ ਖਗਆਨ ਸ ਜਾਏ ਉ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬੀ ਖਗਆਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ}।6।  

ਖਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਪਰ ਚੱਖ ਖਰਆ, ਉਸ (ਦਾ) ਦਾ-ਖਥਯ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ 

ਖਵਚ ਜੁੜ ਕ (ਸਯ ੁਆਦਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਯੱਜ ਯਖਸੰਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਆਖਦਕ ਦੀ ਕਈ) ਬਟਕਣਾ ਨਸੀਂ 

ਯਖਸੰਦੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਕਈ ਖਵੱਥ ਨਸੀਂ ਯਖਸੰਦੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਜੀਬ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਯ 

ਖਵਚ ਯੀ ਯਖਸੰਦੀ ਸ।7।  

(ਸ ਜੀਵ!) ਤੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੁਕਭ ਖਵਚ (ਆਣ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ) ੰਜਗਾਾਂ ਅਨੁਾਯ (ਜਗਤ ਖਵਚ) ਆਇਆ 

ਸੈਂ, ਦਾ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਖਵਚ ਸੀ ਤੁਯ (ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਖਤ ਭੰਗ, ਇ ਖਵਚ ਤਯੀ ਬਰਾਈ ਸ)।  

(ਭਨੰੂ) ਗੁਣ-ਸੀਣ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਦਾ-ਖਥਯ ਰਬੂ (ਦਾ ਖਭਯਨ-ਯੂ) ਗੁਣ ਖਭਰ ਜਾਏ (ਭੈਂ ਨਾਨਕ ਇ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ 

ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ) ਵਖਡਆਈ ਭਝਦਾ ਸਾਾਂ।8। 20।  

 


