
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਸਫਦ ਹੀ ਬਗਤ ਜਾਦ ਜਜਨਹ ਕੀ ਫਾਣੀ ਸਚੀ ਹਇ ॥ ਜਿਚਹੁ ਆੁ ਗਇਆ 
ਨਾਉ ਭੰਜਨਆ ਸਜਚ ਜਭਲਾਿਾ ਹਇ ॥੧॥ ਹਜਿ ਹਜਿ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕੀ ਜਤ ਹਇ ॥ ਸਪਲੁ ਜਤਨਹਾ ਕਾ 
ਜਨਭੁ ਹ ਜਤਨਹ ਭਾਨ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਹਉਭ ਭਿਾ ਜਾਜਤ ਹ ਅਜਤ ਕ੍ਰਧੁ ਅਜਬਭਾਨੁ ॥ 
ਸਫਜਦ ਭਿ ਤਾ ਜਾਜਤ ਜਾਇ ਜਤੀ ਜਜਤ ਜਭਲ ਬਗਿਾਨੁ ॥ ੨॥ ੂਿਾ ਸਜਤਗੁਿੁ ਬਜਿਆ ਸਪਲ 
ਜਨਭੁ ਹਭਾਿਾ ॥ ਨਾਭੁ ਨਿ  ਜਨਜਧ ਾਇਆ ਬਿ ਅਖੁਿ ਬੰਡਾਿਾ ॥ ੩॥ ਆਿਜਹ ਇਸੁ ਿਾਸੀ ਕ 
ਿਾਾਿੀਏ ਜਜਨਹਾ ਨਾਭੁ ਜਆਿਾ ॥ ਗੁਿਭੁਜਖ ਹਿ ਸ ਧਨੁ ਾਏ ਜਤਨਹਾ ਅੰਤਜਿ ਸਫਦੁ ਿੀਚਾਿਾ 
॥੪॥ ਬਗਤੀ ਸਾਿ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਭਨਭੁਖ ਅਹੰਕਾਿੀ ॥ ਧੁਿਹੁ ਆਜ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੂਐ ਫਾਜੀ ਹਾਿੀ 
॥੫॥ ਜਫਨੁ ਜਆਿ ਬਗਜਤ ਨ ਹਿਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ਸਿੀਜਿ ॥ ਰਭ ਦਾਿਥੁ ਾਈਐ ਗੁਿ 
ਬਗਤੀ ਭਨ ਧੀਜਿ ॥੬॥ ਜਜਸ ਨ ਬਗਜਤ ਕਿਾਏ ਸ ਕਿ ਗੁਿ ਸਫਦ ਿੀਚਾਜਿ ॥ ਜਹਿਦ ਏਕ ਨਾਭੁ 
ਿਸ ਹਉਭ ਦੁਜਫਧਾ ਭਾਜਿ ॥੭॥ ਬਗਤਾ ਕੀ ਜਜਤ ਜਤ ਏਕੁ ਨਾਭੁ ਹ ਆ ਲਏ ਸਿਾਜਿ ॥ ਸਦਾ 
ਸਿਣਾਈ ਜਤਸ ਕੀ ਜਜਉ ਬਾਿ ਜਤਉ ਕਾਿਜੁ ਸਾਜਿ ॥੮॥ ਬਗਜਤ ਜਨਿਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਜਾ ਗੁਿ 
ਿੀਚਾਜਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਹਿਦ ਿਸ ਬ ਬਗਤੀ ਨਾਜਭ ਸਿਾਜਿ ॥੯॥੧੪॥੩੬॥ {ੰਨਾ 429} 

ਦਅਰਥ:- ਬਦ—ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤਤ ਨਾ। ਜਾਦ—ਉੱਘ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਚੀ—ਦਾ-ਤਥਰ 

ਸਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤਤ-ਾਾਸ ਵਾੀ। ਆ—ੁਆਾ-ਭਾਵ। ਤਚ—ਦਾ-ਤਥਰ ਰਭੂ ਤਵਚ।1।  

ਤਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਮਾਨ—ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸ। ਭੁ ਕਇ—ਸਰਕ ਜੀਵ।1। ਰਸਾਉ।  

ਮਰਾ—ਅਣੱਤ, ਮਮਤਾ। ਜਾਤਤ—ਵੱਖਰੀ ਸੋਂਦ, ਵੱਖਰਾਨ। ਮਰ—‘ਮੈਂ ਮਰੀ’ ਦਾ ਅਭਾਵ ਸ ਜਾਏ।2।  

ਭਤਿਆ—ਤਮਤਆ। ਨਵ ਤਨਤਧ—ਨੌਂ  ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਅਖੁਿ—ਕਦ ਨਾਸ ਮੁੱਕਣ ਵਾ ।3।  

ਰਾਤ—ੂੂੰਜੀ, ਦਾ। ਗੁਰਮੁਤਖ—ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ। ਅੂੰਤਤਰ—ਮਨ ਤਵਚ।4।  

ਾਰ—ਕਦਰ। ਜਾਣਨ੍੍ੀ—ਜਾਣਦ। ਮਨਮੁਤਖ—ਮਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾ । ਖੁਆਇਅਨੁ—ਉ (ਸਰੀ) ਨ  

ਖੁੂੰਝਾ ਤਦੱਤ ਸਨ।5।  

ਦਾਰਥ—ੁਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਮਨ—ਮਨ ਨੂੂੰ। ਧੀਤਰ—ਧੀਰਜ ਆਉਂਦੀ ਸ।6।  

ਦੁਤਬਧਾ—ਦੁ-ਤਚੱਤਾ-ਨ, ਮਰ-ਤਰ। ਮਾਤਰ—ਮਾਰ ਕ।7।  

ਜਤਤ ਤਤ—ਜਾਤਤ ਾਤਤ, ਉੱਚੀ ਜਾਤਤ ਤ ਉੱਚੀ ਕੁ। ਏਕੁ—{ਅ ਫ਼ਜ਼ ‘ਏਕੁ’ ਸ, ਇਥ ‘ਏਕ’ ੜ੍੍ਨਾ 

ਸ}। ਭਾਵ—ੂੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਾਤਰ—ਤਰ ਚਾੜ੍੍ਦਾ ਸ। ਤਤ ਕੀ—{ਫ਼ਜ਼ ‘ਤਤ’ ਦਾ   ੁੁ  ੂੰਬੂੰਧਕ ‘ਕੀ’ 

ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਤਗਆ ਸ। ਵਖ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਵਆਕਰਣ’}।8।  

ਤਨਰਾੀ—ਅਨਖੀ। ਅਾਸ ਦੀ—ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਵੀਚਾਤਰ—ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਭ—ਅਦਬ ਤਵਚ। 

ਨਾਤਮ—ਨਾਮ ਤਵਚ।9।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਭਾਈ!) ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਭਗਤਾਾਂ ਵਾਤ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ (ਨਾਮ ਜ ਕ) ਉਸਨਾਾਂ 

ਦੀ ਤਜ਼ੂੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਸਰਕ ਜੀਵ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤਤ ਨਾ ਸੀ ਭਗਤ (ਜਗਤ ਤਵਚ) ਉਜਾਗਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤਤ-



ਾਾਸ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸਰ ਵ  ਦਾ ਬ-ਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤਤ ਨਾ) ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ 

ਆਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ਕਬੂ ਕਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਦਾ-ਤਥਰ ਸਰੀ ਤਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਤਮਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

‘ਮੈਂ ਮੈਂ, ਮਰੀ ਮਰੀ’—ਇਸ ਸੀ ਰਮਾਤਮਾ ਨਾੋਂ  ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਵਖਵਾਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਰ 

ਕ੍ਰਧ ਅਤ ਅਸੂੰਕਾਰ ਦਾ ਸਇਆ ਰਤਸੂੰਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ‘ਮੈਂ ਮਰੀ’ ਦਾ ਅਭਾਵ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ 

ਵੱਖਰਾ-ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸਤਰ-ਜਤਤ ਤਵਚ ੁਰਤਤ ੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਰੱਬ ਤਮ ੈਂਦਾ ਸ।2।  

(ਜਦੋਂ ਾਨੂੂੰ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ) ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਤਮ ੈਂਦਾ ਸ, ਾਡੀ ਤਜ਼ੂੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਾਨੂੂੰ ਸਤਰ-ਨਾਮ ਤਮ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਜਗਤ ਦ ਨ  ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਸ, ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾ ਾਡ (ਤਸਰਦ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  

ਕਦੀ ਖ਼ਾੀ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦ।3।  

ਇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦ ਉਸੀ ਵਣਜਾਰ (ਗੁਰ ੂਦ ਕ) ਆਉਂਦ ਸਨ ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਨਾਮ (-ਧਨ) ਤਆਰਾ ੱਗਦਾ 

ਸ। ਜਸੜ੍ਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਆ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਸਾਤ ਕਰ ੈਂਦਾ ਸ। ਅਤਜਸ ਮਨੱੁਖਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਰਭੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਤਵਚਾਰ ਆ ਵੱਦੀ ਸ।4।  

(ਰ) ਆਣ  ਮਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾ  ਮਨੱੁਖ ਅਸੂੰਕਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਸੀਂ 

ਮਝਦ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭੀ ਕੀਸ ਵੱ? ਰਭੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਧੁਰੋਂ ਆਣ  ਸੁਕਮ ਨਾ ਕੁਰਾਸ ਾ ਤਦੱਤਾ ਸ, ਉਸ 

ਜੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਤਜਵੇਂ ਕਈ ਜੁਆਰੀਆ) ਜੂਏ ਤਵਚ (ਸਾਰ ਖਾਾਂਦਾ ਸ)।5।  

ਜ ਤਸਰਦ ਤਵਚ ਰਭੂ ਵਾਤ ਤਆਰ ਨਾਸ ਸਵ ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ, (ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਤਬਨਾ) 

ਰੀਰ ਨੂੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰਦ ਭੀ ਨਸੀਂ ਤਮਦਾ। ਰਮ ਦੀ ਦਾਤਤ (ਗੁਰ ੂਾੋਂ) ਤਮਦੀ ਸ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਦੱੀ ਸਈ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤਤ ਨਾ ਮਨ ਤਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਆ ਤਿਕਦੀ ਸ।6।  

(ਸ ਭਾਈ!) ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਵਚਾਰ ਕਰ ਕ ਉਸੀ ਮਨੱੁਖ ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਦਾ ਸ ਤਜ ਾੋਂ ਰਭੂ ਆ 

ਭਗਤੀ ਕਰਾਾਂਦਾ ਸ, (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤਤ ਨਾ ਆਣ  ਅੂੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ) ਸਉਮ ਤ ਮਰ-ਤਰ ਮੁਕਾ ੈਂਦਾ 

ਸ, ਉ ਦ ਤਸਰਦ ਤਵਚ ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਦਾ ਸ।7।  

ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਾਂ ਵਾਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤਤ ਸ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ ਉੱਚੀ ਕੁ ਸ, ਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ਸਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭਗਤ ਦਾ ਉ ਰਭੂ ਦੀ ਰਨ ਏ ਰਤਸੂੰਦ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ ਰਭੂ ਨੂੂੰ 

ਚੂੰਗਾ ੱਗਦਾ ਸ ਤਤਵੇਂ ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸਰਕ ਕੂੰਮ ਤਰ ਚਾੜ੍੍ ਦੇਂਦਾ ਸ।8।  

ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਵਚਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤਤ ਨਾ ਇਸ ਮਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਨਖੀ ਸੀ 

ਬਰਕਤਤ ਦਣ ਵਾੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਤਜ ਮਨੱੁਖ ਦ ਤਸਰਦ ਤਵਚ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 

ਉ ਨੂੂੰ ਰਭੂ ਦ ਡਰ-ਅਦਬ ਤਵਚ ਰੱਖ ਕ ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਤਵਚ ਜੜ੍ੀ ਰੱਖ ਕ ਉ ਦ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ਸਣਾ 

ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਸ।9।14। 36।  

 


