ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੩

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਹਤਰ ਕ ਭਾਣ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲ ਸਚੁ

ਸਝੀ ਹਈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਿੀ ਮਤਿ ਵਸ ਹਤਰ ਬੂਝ ਸਈ ॥੧॥ ਮ ਸਹੁ ਿਾਿਾ ਕੁ ਹ ਅਵਰੁ ਿਾਹੀ
ਕਈ ॥ ਗੁਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿ ਮਤਿ ਵਸ ਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਤਿਰਭਉ
ਹਤਰ ਿਾਮੁ ਹ ਪ੍ਾਈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਤਬਿੁ ਿਾਵ ਜਮ ਕ ਵਤਸ ਹ ਮਿਮੁਤਖ ਅੰਧ ਗਵਾਤਰ ॥ ੨॥
ਹਤਰ ਕ ਭਾਣ ਜਿੁ ਸਵਾ ਕਰ ਬੂਝ ਸਚੁ ਸਈ ॥ ਹਤਰ ਕ ਭਾਣ ਸਾਲਾਹੀ ਭਾਣ ਮੰਤਿ ਸੁਖੁ ਹਈ
॥੩॥ ਹਤਰ ਕ ਭਾਣ ਜਿਮੁ ਪ੍ਿਾਰਥੁ ਪ੍ਾਇਆ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹਈ ॥ ਿਾਿਕ ਿਾ

ਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂੰ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਤਿ ਹਈ ॥੪॥੩੯॥੧੩॥੫੨॥ {ਪ੍ੰਿਾ 365}
ਨ ਟ:- ਇਸ ਸ਼ਫਦ—ਆਾ ਰਾਗ ਅਤ ਕਾਪੀ ਰਾਗ—ਦਸਾਾਂ ਮਭਲਵੇਂ ਰਾਗਾਾਂ ਮਵਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਸ।
ਦਅਰਥ:- ਬਾਣ —ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਾਰ। ਚੁ—ਦਾ-ਮਥਰ ਰਬੂ। ਭਮਨ—ਭਨ ਮਵਚ। ਈ—ਉਸੀ ਭਨੁ ੁੱਖ।1।
ਭ—ਭਰਾ। ਸੁ—ਖਭ। ਦਾਤਾ—ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਲਾ। ਤ—ਤੋਂ, ਨਾਲ।1। ਰਸਾਉ।
ਜੁਗ ਭਮਸ—ਜਗਤ ਮਵਚ, ਜੀਵਨ ਮਵਚ। ਵੀਚਾਮਰ—ਮਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਵਮ—ਵੁੱ ਮਵਚ। ਭਨਭੁਮਖ—
ਆਣ ਭਨ ਦ ਮੁੱਛ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ। ਅੰਧ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਮਵਚ ਅੰਨਹੀ ਸਈ ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ।
ਗਵਾਮਰ—ਭੂਰਖ ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ।2।
ਸਮਰ ਕ ਬਾਣ —ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਵਚ ਰਮਸ ਕ। ਾਲਾਸੀਐ—ਮਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।
ਬਾਣ ਭੰਮਨਐ—ਜ ਰਬੂ ਦ ਸੁਕਭ ਮਵਚ ਤੁ ਮਰਆ ਜਾਏ।3।
ਭਮਤ—ਅਕਲ। ਗੁਰਭੁਮਖ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਮਆਾਂ। ਗਮਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ।4।
ਅਰਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਸੀ ਭਰਾ ਖਭ-ਰਾਖਾ ਸ ਤ ਭਨੂੰ ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਮਫਨਾ
ਭਰਾ ਸਰ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਸਰ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਭਨ ਮਵਚ ਵੁੱ ਕਦਾ ਸ (ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਬੂ ਭਨ ਮਵਚ
ਆ ਵੁੱਦਾ ਸ) ਤਦੋਂ ਦਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।
(ਸ ਬਾਈ!) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਾਰ ਗੁਰੂ ਮਭਲਦਾ ਸ (ਮਜ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਮਭਲ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੂ ੰ) ਦਾ
ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਮਭਲ ੈਂਦਾ ਸ, (ਤ ਉ ਨੂ ੰ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਮਤ ਦੀ) ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਮਜ
ਭਨੁ ੁੱਖ ਦ ਭਨ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਕਰਾ ਨਾਲ ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੁ ੁੱਖ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਾਾਂਝ
ਾਾਂਦਾ ਸ।1।
(ਸ ਬਾਈ!) ਇ ਜਗਤ ਮਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ ਜ (ਜਗਤ ਦ) ਾਰ ਡਰਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਰ
ਇਸ ਨਾਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਸਈ ਮਵਚਾਰ ਦੀ ਫਰਕਮਤ ਨਾਲ ਮਭਲਦਾ ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਆਣ
ਭਨ ਦ ਮੁੱਛ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰ ੀ ਆਤਭਕ ਭਤ ਦ ਕਾਫੂ ਮਵਚ ਰਮਸੰਦੀ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਮਵਚ ਅੰਨਹੀ
ਸਈ ਰਮਸੰਦੀ ਸ ਤ ਭੂਰਖ ਮਟਕੀ ਰਮਸੰਦੀ ਸ।2।
ਜਸੜਾ ਭਨੁ ੁੱਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਵਚ ਚੁੱਲਦਾ ਸ ਉਸੀ ਭਨੁ ੁੱਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ-ਬਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸ ਉਸੀ
ਉ ਦਾ-ਮਥਰ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਭਝਦਾ ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਵਚ ਤੁ ਮਰਆਾਂ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਲਾਸ
ਸ ਕਦੀ ਸ। ਜ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਵਚ ਤੁ ਰੀਏ ਤਾਾਂ ਸੀ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।3।
(ਸ ਬਾਈ! ਮਜ ਭਨੁ ੁੱਖ ਨ ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਵਚ ਤੁ ਰ ਕ ਭਨੁ ੁੱਖਾ ਜਨਭ ਦਾ ਭਨ ਰਥ ਸਾਲ ਕਰ ਮਲਆ
ਉ ਦੀ ਅਕਲ ਵਧੀਆ ਫਣ ਗਈ।

ਸ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ  ਕ) ਤੂ ੰ ਬੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਵਮਡਆਈ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਮਆਾਂ ਉੱਚੀ
ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।4। 39।13। 52।
ਨ ਟ:
ਸ਼ਫਦ ਭਸਲਾ 1 — 39
ਸ਼ਫਦ ਭਸਲਾ 3 — 13
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