
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨਨਨਿ ਨਨਨਿ ਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅੁਨ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨਨਹਾਨਰਆ ॥ ਕਰਤ 
ਬੀਚਾਰੁ ਨਹਰਦ ਹਨਰ ਰਨਿਆ ਨਹਰਦ ਦਨਿ ਬੀਚਾਨਰਆ ॥੧॥ ਬਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰ ਨਨਸਤਾਰਾ ॥ ਗੁਰ 
ਰਸਾਨਦ ਰਤਨੁ ਹਨਰ ਲਾਭ ਨਮਟ ਅਨਗਆਨੁ ਹਇ ਉਜੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਿਨੀ ਰਿ ਬੰਧਨ 
ਨਹੀ ਤੂਟਨਹ ਨਿਨਚ ਹਉਮ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਨਮਲ ਤ ਹਉਮ ਤੂਟ ਤਾ ਕ ਲਿ ਾਈ 
॥੨॥ ਹਨਰ ਹਨਰ ਨਾਮੁ ਭਗਨਤ ਨਿਅ ਿੀਤਮੁ ਸੁਿ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰ ॥ ਭਗਨਤ ਿਛਲੁ ਜਗਜੀਿਨੁ 
ਦਾਤਾ ਮਨਤ ਗੁਰਮਨਤ ਹਨਰ ਨਨਸਤਾਰ ॥੩॥ ਮਨ ਨਸਉ ਜੂਨਝ ਮਰ ਿਭੁ ਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਨਹ ਸਮਾਏ 
॥ ਨਾਨਕ ਨਿਾ ਕਰ ਜਗਜੀਿਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਨਲਿ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥ {ੰਨਾ 353} 

ਦਅਯਥ:- ਨਨਨਿ—ਨਨਿ ਕ। ਾਇ—ਯੀਂ। ਰਗਉ—ਭੈਂ ਰੱਗਾਾਂ। ਆਤਭ ਯਾਭ—ੁਆਣ  ਅੰਦਯ ਿੱਸਦਾ 

ਯਾਭ। ਨਨਹਾਨਯਆ—ਭੈਂ ਿਨਿਆ ਹ। ਯਨਿਆ—ਨਸਭਨਯਆ ਹ। ਦਨਿ—ਿਿ ਕ।1।  

ਰਾਬ—ਰੱਬਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਯਿਨੀ—ਯਿਾਣੀ, ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ। ਯਿ—ਜ ਫਰਦਾ ਹ। ਬਯਭੁ—ਬਟਕਣਾ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਕ—ਕਈ ਭਨੱੁਿ। 

ਰਿ ਾਈ—ਕਫੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।2।  

ਬਗਨਤ ਨਿਅ—ਨਆਯ ਦੀ ਬਗਤੀ। ਸੁਿ ਸਾਗਯ—ੁਸੁਿਾਾਂ ਦਾ ਸਭੰੁਦਯ (ਿਬੂ)। ਉਯ ਧਾਯ—ਨਹਯਦ ਨਿਚ 

ਨਟਕਾਾਂਦਾ ਹ। ਿਛਰੁ—{vÄsl} ਨਆਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਜਗ ਜੀਿਨੁ—ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ (ਿਬੂ)।3।  

ਜੂਨਝ—ਜੂਝ ਕ, ਰੜ ਕ, ਤਕੜਾ ਟਾਕਯਾ ਕਯ ਕ। ਭਨਸਾ—ਭਨ ਦਾ ਪੁਯਨਾ। ਭਨਨਹ—ਭਨ ਨਿਚ ਹੀ। 

ਸਭਾਏ—ਰੀਨ ਕਯ ਦਿ। ਸਹਜ ਬਾਇ—ਸਿ ਹੀ।4।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸਭਯ, ਨਸਭਯਨ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਨਕਯਾ ਨਾਰ ਕੀਭਤੀ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਹ ਅੰਦਯੋਂ ਅਨਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨਯਾ ਨਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਤ 

ਨਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਭੈਂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਆਣ  ਗੁਯ ੂਦ ਚਯਨੀ ਰਗਦਾ ਹਾਾਂ, (ਗੁਯ ੂਦੀ ਨਕਯਾ ਨਾਰ) ਭੈਂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਿੱਸਦਾ ਹਇਆ 

ਯਾਭ ਿਿ ਨਰਆ ਹ। (ਗੁਯੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਨਿਚਾਯ ਕਯ ਕ ਭੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣ 

ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਨਸਭਯ ਨਯਹਾ ਹਾਾਂ, ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਭੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਕਯ ਨਯਹਾ ਹਾਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਨਸਤਾਾਂ ਨੰੂ ਨਿਚਾਯ 

ਨਯਹਾ ਹਾਾਂ।1।  

(ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਿ ਨਸਭਯਨ ਤਾਾਂ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ, ਯ) ਨਨਯੀਆਾਂ ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ (ਫਿਹਭ-ਨਗਆਨ ਦੀਆਾਂ) ਗੱਰਾਾਂ 

ਕਯਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ (ਭਾਇਆ ਿਾਰ) ਫੰਧਨ ਟੁੱਟਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਉਭ ਨਿਚ ਹੀ ਪਨਸਆ ਯਨਹੰਦਾ ਹ (ਬਾਿ, 

ਭੈਂ ਿੱਡਾ ਫਣ ਜਾਿਾਾਂ ਭੈਂ ਿੱਡਾ ਫਣ ਜਾਿਾਾਂ—ਇਸ ਘੰੁਭਣਘਯੀ ਨਿਚ ਯਨਹੰਦਾ ਹ), ਉਸ ਦ ਭਨ ਦੀ ਬਟਕਣਾ ਦੂਯ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ੂਯਾ ਗੁਯੂ ਨਭਰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਹਉਭ ਟੁੱਟਦੀ ਹ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਨੱੁਿ (ਿਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਨਿਚ) ਯਿਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹ।2।  

ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਿ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਨਸਭਯਦਾ ਹ, ਨਆਯ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਯਦਾ ਹ, ਸੁਿਾਾਂ ਦ ਸਭੰੁਦਯ ਿੀਤਭ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਆਣ 

ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਬਗਤੀ ਨੰੂ ਨਆਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿਬੂ ਜਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਯਾ 

ਿਬੂ ਸਿਸ਼ਟ ਭਨਤ ਦਣ ਿਾਰਾ ਿਬੂ ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਫਯਕਨਤ ਨਾਰ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ 

ਹ।3।  



ਜਹੜਾ ਜੀਿ ਆਣ  ਭਨ ਨਾਰ ਤਕੜਾ ਟਾਕਯਾ ਕਯ ਕ ਹਉਭ ਿਰੋਂ  ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਬਾਿ, ਹਉਭ ਨੰੂ ਭੁਕਾ ਰੈਂਦਾ 

ਹ), ਭਨ ਦ ਪੁਯਨ  ਨੰੂ ਭਨ ਦ ਅਦੰਯ ਹੀ (ਿਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਨਿਚ) ਰੀਨ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਿਬੂ ਨੰੂ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

ਹ ਨਾਨਕ! ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਿਨ ਿਬੂ ਨਜਸ ਭਨੱੁਿ ਉਤ ਭਹਯ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਅਡਰ-ਨਚੱਤ ਯਨਹ ਕ (ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ 

ਨਿਚ) ਜੁਨੜਆ ਯਨਹੰਦਾ ਹ।4। 16।  

  


