ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਬਦਿ ਮੁਆ ਦਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਿਾਇ ॥ ਸਦਿਗੁਰੁ ਸਿ ਦਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥
ਦਨਰਭਉ ਿਾਿਾ ਸਿਾ ਮਦਨ ਹਇ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਦਗ ਕਇ ॥

੧॥ ਗੁਣ ਸੰਗਰਹੁ ਦਿਚਹੁ

ਅਉਗੁਣ ਜਾਦਹ ॥ ਪੂਰ ਗੁਰ ਕ ਸਬਦਿ ਸਮਾਦਹ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹਿ ਸ ਗੁਣ
ਜਾਣ ॥ ਅੰਦਮਰਿ ਸਬਦਿ ਨਾਮੁ ਿਖਾਣ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹਇ ॥ ਗੁਣ ਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਦਿ ਹਇ
॥੨॥ ਗੁਣ ਅਮਲਕ ਪਾਏ ਨ ਜਾਦਹ ॥ ਮਦਨ ਦਨਰਮਲ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਸਮਾਦਹ ॥ ਸ ਿਡਭਾਗੀ ਦਜਨਹ
ਨਾਮੁ ਦਿਆਇਆ ॥ ਸਿਾ ਗੁਣਿਾਿਾ ਮੰਦਨ ਿਸਾਇਆ ॥੩॥ ਜ ਗੁਣ ਸੰਗਰਹ ਦਿਨਹ ਬਦਲਹਾਰ ਜਾਉ
॥ ਿਦਰ ਸਾਚ ਸਾਚ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਆਪ ਿਿ ਸਹਦਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀਮਦਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ
॥੪॥੨॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 361}
ਪਦਅਰਥ:- ਬਦਦ—ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਮੁਆ—(ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਵਲੋਂ ) ਅਛਸ ਸ ਦਗਆ। ਆਪੁ—
ਆਪਾ-ਭਾਵ। ਦਿਲੁ —ਰਿਾ ਭਰ ਭੀ। ਿਮਾਇਆ—ਲਾਲਚ। ਮਦਿ—ਮਿ ਦਵਚ। ਭਾਦਗ—ਦਿਮਦਿ ਿਾਲ।1।
ੰਗਰਸ—
ੁ ਇਿੱਠ ਿਰ (ਆਪਣ ਅੰਦਰ)। ਜਾਦਸ—ਦੂ ਰ ਸ ਜਾਣਗ। ਮਾਦਸ—(ਪਰਭੂ ਦਵਚ) ਲੀਿ ਸ ਜਾਦਸਿਂਗਾ।1।
ਰਸਾਉ।
ਵਖਾਣ —ਉਚਾਰਦਾ ਸ, ਦਮਰਦਾ ਸ। ੂਚਾ—ਪਦਵਿਰ । ਿ—ਿੋਂ।2।
ਮਦਿ ਦਿਰਮਲ—ਪਦਵਿਰ ਮਿ ਦਵਚ। ਬਦਦ—ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਮੰਦਿ—ਮਦਿ, ਮਿ ਦਵਚ।3।
ਜਾਉ—ਮੈਂ ਜਾਿਂਦਾ ਸਾਿਂ। ਦਦਰ ਾਚ—ਦਾ-ਦਥਰ ਪਰਭੂ ਦ ਦਰ ਿ। ਗਾਉ—ਮੈਂ ਗਾਿਂਦਾ ਸਾਿਂ। ਸਦਜ—ਆਿਮਿ
ਅਡਲਿਾ ਦਵਚ। ੁਭਾਇ—ਪਰਮ ਦਵਚ।4।
ਅਰਥ:- (ਸ ਭਾਈ! ਆਪਣ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦ) ਗੁਣ ਇਿੱਠ ਿਰ (ਪਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਿਰਦ
ਰਸ, ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਬਰਿਦਿ ਿਾਲ) ਮਿ ਦਵਚੋਂ ਦਵਿਾਰ ਦੂ ਰ ਸ ਜਾਿਂਦ ਸਿ। ਪੂਰ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ
(ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਿਰ ਿ ਿੂ ੰ ਗੁਣਾਿਂ ਦ ਮਾਲਿ ਪਰਭੂ ਦਵਚ) ਦਿਦਿਆ ਰਸੇਂਗਾ।1। ਰਸਾਉ।
ਜਸੜਾ ਮਿੁ ੱਖ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦਵਚ ਜੁੜ ਿ (ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਵਲੋਂ ) ਦਿਰਲ ਪ ਸ ਜਾਿਂਦਾ ਸ ਉਸ ਆਪਣ ਅੰਦਰੋਂ
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂ ਰ ਿਰ ਲੈਂ ਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਮਿੁ ੱਖ ਦਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿ ਪੈਂਦਾ ਸ ਉ ਿੂ ੰ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਰਿਾ ਭਰ ਭੀ
ਲਾਲਚ ਿਸੀਂ ਰਦਸੰਦਾ। ਉ ਮਿੁ ੱਖ ਦ ਮਿ ਦਵਚ ਉਸ ਦਾਿਾਰ ਦਾ ਵੱਦਆ ਰਦਸੰਦਾ ਸ ਦਜ ਿੂ ੰ ਦਿ ਿੋਂ ਿਈ
ਡਰ ਿਸੀਂ। ਪਰ ਿਈ ਦਵਰਲਾ ਮਿੁ ੱਖ ਸੀ ਚੰਗੀ ਦਿਮਦਿ ਿਾਲ ਦਾ-ਦਥਰ ਰਦਸਣ ਵਾਲ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਫ਼ਦਿਾਲਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਉ ਿੂ ੰ ਦਮਲ ਿਦਾ ਸ।1।
ਜਸੜਾ ਮਿੁ ੱਖ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਦਾ ਦਾ ਦਵਸਾਝਦਾ ਸ ਉਸ ਉ ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਿਦਰ
ਮਝਦਾ ਸ; ਉਸ ਮਿੁ ੱਖ ਆਿਮਿ ਜੀਵਿ ਦਣ ਵਾਲ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਿਾਮ ਦਮਰਦਾ
ਰਦਸੰਦਾ ਸ। ਦਾ-ਦਥਰ ਰਦਸਣ ਵਾਲ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਿਦਿ ਿਾਲ ਉਸ ਮਿੁ ੱਖ
ਪਦਵਿਰ ਜੀਵਿ ਵਾਲਾ ਸ ਜਾਿਂਦਾ ਸ। ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਬਰਿਦਿ ਿਾਲ ਉ ਿੂ ੰ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦ ਿਾਮ ਦਾ ਦਾ
ਦਮਲ ਜਾਿਂਦਾ ਸ।2।
ਪਰਮਾਿਮਾ ਦ ਗੁਣਾਿਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਸੀਂ ਪ ਿਦਾ, ਦਿ ਭੀ ਿੀਮਦਿ ਿੋਂ ਦਮਲ ਿਸੀਂ ਿਦ, (ਸਾਿਂ,) ਦਾ-ਦਥਰ
ਰਦਸਣ ਵਾਲ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਫ਼ਦਿ-ਾਲਾਸ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਇਸ ਗੁਣ) ਪਦਵਿਰ ਸਏ ਮਿ ਦਵਚ ਆ ਵੱਦ ਸਿ।
(ਸ ਭਾਈ!) ਦਜਿ੍ ਾਿਂ ਬੰਦਦਆਿਂ ਿ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਿਾਮ ਦਮਦਰਆ ਸ ਆਪਣ ਗੁਣਾਿਂ ਦੀ ਦਾਦਿ ਦਣ ਵਾਲਾ ਪਰਭੂ

ਆਪਣ ਮਿ ਦਵਚ ਵਾਇਆ ਸ ਉਸ ਵੱਡ ਭਾਗਾਿਂ ਵਾਲ ਸਿ।3।
(ਸ ਭਾਈ!) ਜਸੜਾ ਜਸੜਾ ਮਿੁ ੱਖ ਪਰਮਾਿਮਾ ਦ ਗੁਣ (ਆਪਣ ਅੰਦਰ) ਇਿੱਠ ਿਰਦਾ ਸ, ਮੈਂ ਉਸਿਾਿਂ ਿੋਂ
ਿੁ ਰਬਾਿ ਜਾਿਂਦਾ ਸਾਿਂ (ਉਸਿਾਿਂ ਦੀ ੰਗਦਿ ਦੀ ਬਰਿਦਿ ਿਾਲ) ਮੈਂ ਦਾ-ਦਥਰ ਪਰਭੂ ਦ ਦਰ ਿ (ਦਿਿ ਿ) ਉ ਦਾ
ਿਾਇਮ ਰਦਸਣ ਵਾਲ ਦ ਗੁਣ ਗਾਿਂਦਾ ਸਾਿਂ।
ਸ ਿਾਿਿ! (ਗੁਣਾਿਂ ਦੀ ਦਾਦਿ ਦਜ ਮਿੁ ੱਖ ਿੂ ੰ) ਪਰਭੂ ਆਪ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਉਸ ਮਿੁ ੱਖ) ਆਿਮਿ ਅਡਲਿਾ ਦਵਚ
ਦਿਿਦਾ ਸ ਪਰਮ ਦਵਚ ਜੁਦੜਆ ਰਦਸੰਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਉੱਚ ਜੀਵਿ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਸੀਂ ਦੱਦਆ ਜਾ ਿਦਾ।4।2। 41।

