
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੩ ੰਚਦ  ॥ ਸਫਦਦ ਭਰ ਦਿਸੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ ਸਦਿਗੁਰ ਬਟ ਗੁਰ ਗਦਫੰਦ ॥ 
ਨਾ ਦਪਦਰ ਭਰ ਨ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਿ ਸਾਦਚ ਸਭਾਇ ॥੧॥ ਦਜਨਹ ਕਉ ਨਾਭੁ ਦਲਦਿਆ ਧੁਦਰ 
ਲਿੁ ॥ ਿ ਅਨਦਦਨੁ ਨਾਭੁ ਸਦਾ ਦਧਆਵਦਹ ਗੁਰ ੂਰ ਿ ਬਗਦਿ ਦਵਸਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਜਨਹ ਕਉ 
ਹਦਰ ਰਬੁ ਲ ਦਭਲਾਇ ॥ ਦਿਨਹ ਕੀ ਗਹਣ ਗਦਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ੂਰ ਸਦਿਗੁਰ ਦਦਿੀ ਵਦਿਆਈ 
॥ ਊਿਭ ਦਵੀ ਹਦਰ ਨਾਦਭ ਸਭਾਈ ॥ ੨॥ ਜ ਦਕਛੁ ਕਰ ਸੁ ਆ ਆਦ ॥ ਕ ਘੜੀ ਭਦਹ 
ਥਾਦ ਉਥਾਦ ॥ ਕਦਹ ਕਦਹ ਕਹਣਾ ਆਦਿ ਸੁਣਾ ॥ ਜ ਸਉ ਘਾਲ ਥਾਇ ਨ ਾ ॥੩॥ ਦਜਨਹ ਕ 
ਿ ੁੰਨੁ ਦਿਨਹਾ ਗੁਰੂ ਦਭਲਾ ॥ ਸਚੁ ਫਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾ ॥ ਜਹਾਂ ਸਫਦੁ ਵਸ ਿਹਾਂ ਦੁਿੁ ਜਾ 
॥ ਦਗਆਦਨ ਰਿਦਨ ਸਾਚ ਸਹਦਜ ਸਭਾ ॥੪॥ ਨਾਵ ਜਵਿੁ ਹਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਦਜਸ ਨ ਫਿਸ 
ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ ੂਰ ਸਫਦਦ ਭੰਦਨ ਵਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਦਭ ਰਿ ਸੁਿੁ ਾ ॥ ੫॥੧੧॥੫੦॥ {ੰਨਾ 
364} 

ਨਟ:- ੰਚ ਦਾ—ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਜਸ ਜਿਚ ੰਜ ਬੰਦ ਹਣ। ੰਚ ਦ—{ਬਹ-ੁਿਚਨ}। ਲਜ਼ ‘ੰਜ ਦ’ ਦ ਹਠ 

ਅੰਕ 2 ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹ ਜਕ ਨੰ: 11 ਅਤ 12 ਦ ਸ਼ਬਦ ੰਚ ਦ ਹਨ।  

ਦਅਰਥ:- ਸਜਤਗੁਰ ਭਟ—ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਜਮਲਦਾ ਹ। ਤ—ਤੋਂ। ਸਾਜਚ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਭੂ ਜਿਚ।1।  

ਧੁਜਰ—ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ। ਤ—ਉਹ ਬੰਦ। ਜਿਸਖ—ੁਮੱਥ ਉਤ ਕਸਰ ਆਜਦਕ ਦਾ ਜਟੱਕਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਗਹਣ—ਡੂੰਘੀ। ਗਜਤ—ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ। ੂਰ ਸਜਤਗੁਰ—ਗੁਰ ੂਰ ਨ। ਨਾਜਮ—ਨਾਮ ਜਿਚ।2।  

ਥਾਜ—ਥਾ ਕ, ਬਣਾ ਕ। ਉਥਾਜ—ਉਥਾ, ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹ। ਕਜਹ ਕਜਹ ਕਹਣਾ—ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਖਣਾ।3।  

ਤ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਜਿਚ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਭੂ। ਜਗਆਜਨ—ਜਗਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਰਤਜਨ—ਰਤਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ।4।  

ਨਾਿ ਜਿਡੁ—ਨਾਮ ਦ ਬਰਾਬਰ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਭੂ। ਮੰਜਨ—ਮਜਨ, ਮਨ ਜਿਚ।5।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਭਾਈ! ਜਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਮਾਤਮਾ ਨ) ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਮੱਥ ਤ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲਖ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਿਲ , ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦ ਹਨ, ੂਰ ਗੁਰ ੂਾਸੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਦਾ 

ਜਟੱਕਾ (ਮੱਥ ਉਤ) ਜਮਲਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਚ ਜੁੜ ਕ (ਮਾਇਆ ਦ ਮਹ ਿਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹ। ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ੈਂਦਾ ਹ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ਉਹ ਮੁੜ ਆਤਮਕ ਮਤ 

ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  

ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਚ ਲੀਨ ਰਜਹੰਦਾ ਹ।1।  

(ਹ ਭਾਈ!) ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਮਨੱੁਖਾਾਂ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਜਿਚ ਜੜ ਲੈਂਦਾ ਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਆਤਮਕ 

ਅਿਸਥਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ੂਰ ਗੁਰ ੂ ਨ  (ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਜਿਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਹ) 

ਿਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ ਰਾਤ ਹ ਗਈ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਜਿਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ 

ਹਰ ਿਲ  ਲੀਨਤਾ ਹ ਗਈ।2।  

‘ਜ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹ ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹ। ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਘੜੀ ਜਿਚ ਦਾ ਕਰ ਕ ਤੁਰਤ ਨਾਸ ਭੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ’—ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੀ ਆਖ ਕ ਲਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹ (ਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ 



ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਜ ਇਹ ਜਜਹੀ (ਜਨਰੀ ਹਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਹਣ ਦੀ) ਸ 

ਘਾਲਣਾ ਭੀ ਘਾਲ  ਤਾਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜਹੀ ਕਈ ਮਹਨਤ (ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਦਰ ਤ) ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ।3।  

(ਜਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ੱਲ  (ਜਸਮਰਨ ਦ) ਚੰਗ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰ ੂ

ਜਮਲਾਾਂਦਾ ਹ, ਗੁਰ ੂਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਾਂਦਾ ਹ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਾਂਦਾ ਹ, 

ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਾਂਦਾ ਹ। (ਹ ਭਾਈ!) ਜਜਸ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੱਸਦਾ ਹ, ਉਥੋਂ ਹਰਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਗੁਰ ੂ ਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਗਆਨ-ਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਚ ਜੁਜੜਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹ ਆਤਮਕ ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹ।4।  

(ਹ ਭਾਈ!) ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਰ ਕਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹ (ਰ ਇਹ ਧਨ ਜਸਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹ) ਜਜਸ ਨੰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲਾ ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ, ੂਰ ਗੁਰ ੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣ  ਮਨ ਜਿਚ ਿਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਰਮਾਤਮਾ 

ਦ ਨਾਮ ਜਿਚ ਰੰਗੀਜ ਕ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹ।5।11। 50।  

  


