
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰੀ ਨਾਮਿਉ ਜੀ ਕੀ    ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਬਆਪ੍ਕ ਪ੍ੂਰਕ 

ਜਿ ਿਖਉ ਿਿ ਸਈ ॥ ਮਾਇਆ ਤਿਿਰ ਬਤਿਿਰ ਤਬਮਤਿਿ ਤਬਰਲਾ ਬੂਝ ਕਈ ॥੧॥ ਸਭ ੁ

ਗਤਬਿੰ ਿ ੁਿ ਸਭ ੁਗਤਬਿੰ ਿ ੁਿ ਗਤਬਿੰ ਿ ਤਬਨੁ ਨਿੀ ਕਈ ॥ ਸੂਿ ੁਏਕੁ ਮਤਣ ਸਿ ਸਿਿੰ ਸ ਜਸ ਓਤਿ 

ਪ੍ਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਈ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਜਲ ਿਰਿੰ ਗ ਅਰ ੁਫਨ ਬੁਿਬੁਿਾ ਜਲ ਿ ਤਭਿੰ ਨ ਨ ਿਈ ॥ ਇਿ ੁ

ਪ੍ਰਪ੍ਿੰ ਿੁ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਤਬਿਰਿ ਆਨ ਨ ਿਈ ॥੨॥ ਤਮਤਿਆ ਭਰਮ ੁਅਰ ੁਸੁਪ੍ਨ 

ਮਨੋਰਿ ਸਤਿ ਪ੍ਿਾਰਿ ੁਜਾਤਨਆ ॥ ਸੁਤਕਰਿ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿਸੀ ਜਾਗਿ ਿੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ 

॥੩॥ ਕਿਿ ਨਾਮਿਉ ਿਤਰ ਕੀ ਰਿਨਾ ਿਖਿ ੁ ਤਰਿ ਬੀਿਾਰੀ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅਿੰ ਿਤਰ ਸਰਬ 

ਤਨਰਿੰ ਿਤਰ ਕਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥ {ਪ੍ਿੰ ਨਾ 485} 

ਦਅਰਥ:- ੂਰਕ—ਬਰੂਰ। ਜਤ—ਜਜਿੱ ਧਰ। ਦਖਉ—ਭੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਂ। ਤਤ—ਉੱਧਰ। ਈ—ਉਸ 

ਰਬੂ ਸੀ। ਜਿਤਰ—ਭੂਰਤਾਂ, ਤਵੀਰਾਂ। ਫਜਿਤਰ—ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਜਫਭਜਸਤ—ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਭਸ ਜਾਂਦ 
ਸਨ।1।  

ਬ—ੁਸਰ ਥਾਂ। ੂਤ—ੁਧਾਗਾ। ਭਜਿ—ਭਿਕ। ਤ—ਸ਼ਤ, ੈਂਕੜ। ਸੰ—ਸਜ਼ਾਰਾਂ। ਓਜਤ ਜਤ—

{Skt. Aoq pRoq—ਉਜਿਆ ਸਇਆ, ਰਤਾ ਸਇਆ} ਉਿ ਸਏ ਜਵਿ, ਰਤ ਸਏ ਜਵਿ, ਤਾਿ ਟ 
ਜਵਿ।1। ਰਸਾਉ।  

ਤਰੰਗ—ਲਜਸਰਾਂ, ਜ ਿੱਲਹਾਂ। ਪਨ—ਝਿੱਗ। ਫੁਦਫੁਦਾ—ਫੁਲਫੁਲਾ। ਜਬੰਨ—ਵਿੱ ਖਰਾ। ਰੰਿੁ—
{Skt.pRpzc}—ਇਸ ਜਦਿੱ ਦਾ ਤਭਾਸ਼ਾ-ਰੂ ੰਾਰ। ਲੀਲਾ—ਖਡ। ਜਫਿਰਤ—ਜਵਿਾਜਰਆਂ। 
ਆਨ—ਵਿੱ ਖਰਾ, ਓਰਾ।2।  

ਜਭਜਥਆ—ਝੂ ਾ। ਬਰਭੁ—ਵਜਸਭ, ਗ਼ਲਤ ਜਿਆਲ। ਭਨੋਰਥ—ਉਸ ਿੀਜ਼ਾਂ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਤਰ ਭਨ 

ਦੜਦਾ ਜਪਰਦਾ ਸ। ਜਤ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਜਸਿ ਵਾਲ। ੁਜਕਰਤ—ਨੇਕੀ। ਭਨਾ—ਭਝ। 
ਭਾਜਨਆ—ਤੀਜ ਜਗਆ, ਤਿੱਲੀ ਸ ਗਈ।3।  

ਰਿਨਾ—ਜਰਸ਼ਟੀ। ਫੀਿਾਰੀ—ਜਵਿਾਰ ਕ। ਅੰਤਜਰ—ਅੰਦਰ। ਜਨਰੰਤਜਰ—ਇਕ-ਰ ਬ ਜਵਿ।4।  

ਅਰਥ:- ਇਿੱਕ ਰਭਾਤਭਾ ਅਨੇਕ ਰੂ ਧਾਰ ਕ ਸਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ ਤ ਬਰੂਰ ਸ; ਭੈਂ ਜਜਿੱ ਧਰ ਤਿੱਕਦਾ 
ਸਾਂ, ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸ। ਰ (ਇ ਬਤ ਨੰੂ) ਕਈ ਜਵਰਲਾ ਫੰਦਾ ਭਝਦਾ ਸ, ਜਕਉਂਜਕ 



ਜੀਵ ਆਭ ਤਰ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਦ ਰੂਾਂ ਜਵਿ ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਭਸ ਏ ਸਨ।1।  

ਸਰ ਥਾਂ ਰਭਾਤਭਾ ਸ, ਸਰ ਥਾਂ ਰਭਾਤਭਾ ਸ, ਰਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਿੱਖਿੀ ਕਈ ਥਾਂ ਨਸੀਂ; ਜਜਵੇਂ ਇਿੱਕ 

ਧਾਗਾ ਸਵ ਤ (ਉ ਜਵਿ) ੈਂਕੜ ਸਜ਼ਾਰਾਂ ਭਿਕ (ਰਤ ਸਏ ਸਿ) (ਇ ਤਰਹਾਂ ਬ ਜੀਵਾਂ ਜਵਿ 

ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਿੱਤਾ ਜਭਲੀ ਸਈ ਸ, ਜਜਵੇਂ) ਤਾਿ-ਟ ਜਵਿ (ਧਾਗ ਜਭਲ ਸਏ ਸਨ, 

ਜਤਵੇਂ) ਉਸੀ ਰਭਾਤਭਾ (ਬ ਜਵਿ ਜਭਜਲਆ ਸਇਆ) ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਾਿੀ ਦੀਆਂ ਜ ਿੱਲਹਾਂ, ਝਿੱਗ ਅਤ ਫੁਲਫੁਲ—ਇਸ ਾਰ ਾਿੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦ, ਜਤਵੇਂ ਸੀ ਇਸ 

ਜਦਿੱ ਦਾ ਤਭਾਸ਼ਾ-ਰੂ ਜਗਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਿੀ ਸਈ ਖਡ ਸ, ਗਸੁ ਨਾਲ ਜਿਆਂ (ਇਸ ਭਝ 

ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜਕ ਇਸ ਉ ਤੋਂ) ਵਿੱ ਖਰਾ ਨਸੀਂ ਸ।2।  

(ਇਸ ਰੰਿ ਵਖ ਕ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਗ਼ਲਤ ਜਿਆਲ ਫਿ ਜਗਆ ਸ (ਜਕ ਇ ਦਾ ਅਾਡਾ ਾਥ ਿੱਕਾ 
ਜਨਬਿ ਵਾਲਾ ਸ); ਇਸ ਦਾਰਥ ਇਉਂ ਸੀ ਸਨ ਜਜਵੇਂ ੁਨੇ ਜਵਿ ਵਖ ਸਏ ਦਾਰਥ; ਰ ਜੀਵਾਂ ਨੇ 

ਇਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾ (ਆਿ ਨਾਲ) ਜਟਕ ਰਜਸਿ ਵਾਲ ਭਝ ਜਲਆ ਸ। ਜਜ ਭਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਜਤਗੁਰੂ ਬਲੀ 
ਭਝ ਫਿਸ਼ਦਾ ਸ ਉਸ ਇ ਵਜਸਭ ਜਵਿੋਂ ਜਾਗ ੈਂਦਾ ਸ ਤ ਉ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਤਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ 
(ਜਕ ਆਾਡਾ ਤ ਇਸਨਾਂ ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਾਥ ਦਾ ਲਈ ਨਸੀਂ ਸ)।3।  

ਨਾਭਦਵ ਆਖਦਾ ਸ—(ਸ ਬਾਈ!) ਆਿ ਜਸਰਦ ਜਵਿ ਜਵਿਾਰ ਕ ਵਖ ਲਵ ਜਕ ਇਸ ਰਭਾਤਭਾ 
ਦੀ ਰਿੀ ਸਈ ਖਡ ਸ, ਇ ਜਵਿ ਸਰਕ ਘਟ ਅੰਦਰ ਸਰ ਥਾਂ ਜਰ ਇਿੱਕ ਰਭਾਤਭਾ ਸੀ ਵਿੱਦਾ 
ਸ।4।1।  

ਬਾਵ:- ਰਭਾਤਭਾ ਆਿੀ ਇ ਰਿੀ ਜਰਸ਼ਟੀ ਜਵਿ ਸਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਾ ਨਾਲ 

ਭਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਇਸ ੂਝ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਨੋਟ:- ਰ ਬਗਤ-ਫਾਿੀ ਦ ਜਵਰਧੀ ਿੱਜਿ ਨੰੂ ਇ ਜਵਿ ‘ਵਦਾਂਤ ਭਤ ਦੀ ਜਲਸ਼ਕ’ ਜਦਿੱ  ਰਸੀ ਸ। 
ਸਰ ਸਾਲਤ ਜਵਿ ਜਵਰਧਤਾ ਜੁ ਕਰਨੀ ਸਈ।  
 


