
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਭਗਤਿ ਰਿਾ ਜਨੁ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕ ਭ ਸਾਚ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥ ਤਬਨੁ 
ਗੁਰ ਪੂਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਰੁੰਨ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖਇ ॥ ੧॥ ਮਰ ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਸਦਾ 
ਤਿਆਇ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹਵ ਤਦਨੁ ਰਾਿੀ ਜ ਇਛ ਸਈ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰ ਿ 
ਪੂਰਾ ਪਾ ॥ ਤਹਰਦ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾ ॥ ਅੰਿਰੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅੰਤਮਿਿ ਸਤਰ ਨਾ ॥ ਸਦਾ ਸੂਚ 
ਸਾਤਚ ਸਮਾ ॥੨॥ ਹਤਰ ਪਿਭੁ ਵਖ ਸਦਾ ਹਜੂਤਰ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ ਜਹਾ ਜਾਉ 
ਿਹ ਵਖਾ ਸਇ ॥ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਦਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ੩॥ ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ॥ ਊਿਮ 
ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਅਪਾਰ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦਵਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੪॥੯॥੪੮॥ 
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ਦਅਯਥ:- ਯਤਾ—ਯੱਤਾ, ਯੰਗਗਆ ਹਇਆ। ਸਹਗਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਗਿਚ। ਸੁਬਾਇ—ਰਭ ਗਿਚ। 

ਬ—ਬਉ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਬਉ—ਡਯ, ਅਦਫ। ਗੁਯ ਕ ਬ—ਗੁਯ ੂਦ ਅਦਫ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਬ ਸਾਚ—ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ 

ਦ ਡਯ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਸਾਗਚ—ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਗਿਚ। ਭਨਭੁਖ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਗਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰ  ਭਨੱੁਖ। 

ਖਇ—ਗਿਾ ਕ। ਗਤ—ਇੱਜ਼ਤ।1।  

ਭਨ—ਹ ਭਨ! ਇਛ—ਇੱਛਾ ਕਯਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਤ—ਤੋਂ, ਾਸੋਂ। ੂਯਾ—ਸਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ। ਗਹਯਦ—ਗਹਯਦ ਗਿਚ। ਸਚੁ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਗਹਣ 

ਿਾਰਾ। ਅੰਤਯ—ੁਅੰਦਯਰਾ, ਗਹਯਦਾ, ਭਨ। ਅੰਗਭਰਤਸਗਯ—ਅੰਗਭਰਤ ਦ ਸਯਿਯ ਗਿਚ, ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ 

ਿਾਰ  ਨਾਭ-ਜਰ ਦ ਸਯਿਯ ਗਿਚ। ਨਾਏ—ਨਾਇ, ਨਹਾਇ, ਨਹਾ ਕ। ਸੂਚ—ਗਿਤਰ।2।  

ਹਜੂਗਯ—ਹਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ, ਅੰਗ-ਸੰਗ। ਯਸਾਗਦ—ਗਕਯਾ ਨਾਰ। ਜਾਉ—ਭੈਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ। ਿਖਾ—ਿਖਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਿਖਦਾ ਹਾਾਂ।3।  

ਸਾਗਯ—ੁਸਭੰੁਦਯ। ੂਯਾ—ਬਗਯਆ ਹਇਆ। ਬੰਡਾਯ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਅਾਯ—ਫਅੰਤ। ਯਸਾਦੀ—ਯਸਾਗਦ, 

ਗਕਯਾ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਦਿਣਹਾਯ—ੁਦਣ ਦੀ ਸਭਯੱਥਾ ਿਾਰਾ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਭਯ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਚਤ ਕਯ, ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਗਧਆਨ ਧਯ। (ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ ਉਸ ਦ ਅੰਦਯ) ਗਦਨ ਯਾਤ ਸਦਾ ਆਤਭਕ ਚਾਉ ਫਗਣਆ ਯਗਹੰਦਾ ਹ, ਉਹ 

ਗਜਸ ਪਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਪਰ ਹਾਸਰ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦ ਯੰਗ ਗਿਚ ਯੰਗਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਗਿਚ ਗਿਗਕਆ 

ਯਗਹੰਦਾ ਹ ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਗਿਚ ਭਗਨ ਯਗਹੰਦਾ ਹ, ਗੁਯ ੂਦ ਅਦਫ ਗਿਚ ਯਗਹ ਕ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਡਯ ਗਿਚ ਯਗਹ ਕ ਉਹ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਗਿਚ ਰੀਨ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। (ਯ) ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ਣ ਤੋਂ 

ਗਫਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਜਹੜ ਭਨੱੁਖ (ਗੁਯ ੂਦਾ ਆਸਯਾ-ਯਨਾ ਛੱਡ ਕ) ਆਣ  ਭਨ ਦ 

ਗਛ ਤੁਯਦ ਹਨ ਉਹ (ਅੰਤ) ਆਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਿਾ ਕ ਛੁਤਾਾਂਦ ਹਨ।1।  

ੂਯ ਗੁਯ ੂਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਯਭਾਤਭਾ ਰੱਬਦਾ ਹ, (ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ਣ ਿਾਰਾ ਭਨੱੁਖ 

ਆਣ) ਗਹਯਦ ਗਿਚ ਗੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ, ਰਬੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਨਾਭ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ, (ਗਜਉਂ ਗਜਉਂ) ਉਹ 

ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ  ਨਾਭ-ਜਰ ਦ ਸਯਿਯ ਗਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦਾ ਹ ਉਸ ਦਾ ਗਹਯਦਾ ਗਿਤਰ  ਹੁੰਦਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਸਦਾ-ਗਥਯ ਯਗਹਣ ਿਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਗਿਚ ਰੀਨ ਹ ਕ ਭਨੱੁਖ ਸਦਾ ਰਈ 



ਗਿਤਰ  ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।2।  

(ਹ ਭਯ ਭਨ! ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਗਕਯਾ ਨਾਰ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ ਉਹ) ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ 

ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿੱਸਦਾ ਿਖਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਹਯ ਥਾਾਂ ਗਿਆਕ ਗਦੱਸਦਾ ਹ।  

(ਹ ਭਯ ਭਨ! ਭਯ ਤ ਬੀ ਗੁਯੂ ਨ  ਭਹਯ ਕੀਤੀ ਹ, ਤ) ਭੈਂ ਗਜਧਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਹੀ ਿਖਦਾ ਹਾਾਂ। 

(ਯ) ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਗਫਨਾ ਕਈ ਹਯ ਇਹ (ਉੱਚੀ) ਦਾਗਤ ਦਣ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹ।3।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਸਭੰੁਦਯ ਹ ਗਜਸ ਗਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਗਸਗਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ਫਅੰਤ ਕੀਭਤੀ ਯਤਨ ਜਿਾਹਯ ਬਯ 

ਏ ਹਨ। ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਹ ਤ ਗੁਯ ੂਦੀ ਗਕਯਾ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਉਹ 

ਰਬੂ-ਦਾਤਾਯ ਗਸਗਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ਕੀਭਤੀ ਯਤਨ ਜਿਾਹਯ ਦੇਂਦਾ ਹ।4।9। 48।  

  


