
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੭ ਆਸਾਵਰੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਗਤ ਿੰ ਿ ਗਤ ਿੰ ਿ 
ਕਤਰ ਹਾਂ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਿ ਤਪ੍ਆਤਰ ਹਾਂ ॥ ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸੁ ਤਿਤਿ ਧਤਰ ਹਾਂ ॥ ਅਿ ਤਸਉ 
ਿਤਰ ਫਤਰ ਹਾਂ ॥ ਐਸ ਲਾਲਿੁ ਪ੍ਾਇ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਿੰ ਕਜ ਮਹ ਸਤਰ ਹਾਂ ॥ 
ਪ੍ਗੁ ਿਹੀ ਿਲ  ਹਤਰ ਹਾਂ  ॥ ਗਹਤਿ ਮੂੜ ਿਤਰ ਹਾਂ ॥ ਅਤਿਿ ਉਪ੍ਾਵ ਕਤਰ ਹਾਂ ॥ ਿਉ 
ਤਿਕਸ ਸਰਤਿ ਪ੍ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧ ॥ ਤਿਰ ਤਿਰ ਤਿਿ ਤਿਰ ਹਾਂ ॥  ਿੁ ਤਗਰਹੁ ਸਮਸਤਰ ਹਾਂ ॥ 
ਅਿੰ ਿਤਰ ਏਕ ਤਪ੍ਰ ਹਾਂ ॥  ਾਹਤਰ ਅਿੇਕ ਧਤਰ ਹਾਂ ॥ ਰਾਜਿ ਜਗੁ ਕਤਰ ਹਾਂ ॥ ਕਹੁ ਿਾਿਕ 
ਲਗ ਅਲਗੀ ਰੀ ਸਖੀ ॥੨॥੧॥੧੫੭॥ {ਪ੍ਿੰ ਿਾ 409} 

ਨੋਟ:- ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਆਾ ਅਤ ਆਾਵਯੀ ਦਸਾਂ ਮਭਰਵੇਂ ਯਾਗਾਂ ਮਵਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਸਨ।  

ਦਅਯਥ:- ਕਮਯ—ਆਖ, ਜ। ਭਮਨ—ਭਨ ਮਵਚ। ਮਆਮਯ—ਮਆਯ ਕਯ। ਗੁਮਯ—ਗੁਯੂ ਨੇ। 
ਮਚਮਤ—ਮਚਿੱ ਤ ਮਵਚ। ਧਮਯ—ਯਿੱਖ। ਅਨ ਮਉ—(ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਮਫਨਾ) ਸਯ ਨਾਰ। ਤਯੀ—(ਰਭ) 

ਤੜ ਦ। ਪਮਯ —(ਸਯ ਵਰੋਂ ਭਨ ਤੂੂੰ ) ਭੜ ਰ। ਐ —ਇ ਤਯਹਾਂ। ਰਾਰਨੁ —ਮਆਯਾ ਰਬੂ। ਯੀ 
ਖੀ—ਸ ਸਰੀ!।1। ਯਸਾਉ।  

ੂੰਕਜ—ਮਚਿੱ ਕੜ {ੂੰਕ—ਮਚਿੱ ਕੜ}। ਮਯ—ਯ ਮਵਚ , ੂੰਾਯ-ਯਵਯ ਮਵਚ। ਗੁ —ਯ। 
ਗਸਮਿ—ਗਿੱ ਮਿਆ ਸਇਆ ਸ , ਪਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਭੂੜ ਨਮਯ—ਭੂਯਖ ਭਨੁਿੱ ਖ ਨੇ। ਅਮਨਨ—
{AnNX} ਕਵਰ ਇਕ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਮਨਕ—ਮਨਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸ।1।  

ਮਥਯ—ਅਿਰ, ਮਟਕਵਾਂ। ਫਨੁ —ਜੂੰਗਰ। ਮਗਰਸੁ —ਘਯ। ਭਮਯ —ਫਯਾਫਯ। ਅੂੰਤਮਯ —ਮਸਯਦ 
ਮਵਚ। ਫਾਸਮਯ—ਜਗਤ ਮਵਚ। ਅਨੇਕ ਧਮਯ —ਅਨੇਕਾਂ ਮਕਯਤ-ਕਾਯ ਕਯ। ਯਾਜਨ ਜਗੁ —ਯਾਜ-

ਜਗ। ਰਗ ਅਰਗੀ—ੂੰਾਯ ਤੋਂ ਮਨਯਾਰਾ।2।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਖੀ!) ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਮਭਯਨ ਕਯਦੀ ਯਸੁ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ਆਣ) ਭਨ ਮਵਚ 
ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਮਆਯ ਫਣਾ। ਜ ਕੁਝ ਗੁਯੂ ਨੇ ਦਿੱ ਮਆ ਉਸ ਆਣ ਮਚਿੱ ਤ ਮਵਚ ਵਾ। 
ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਸਯ ਨਾਰ ਫਣਾਈ ਸਈ ਰੀਮਤ ਤੜ ਦ, ਸਯ ਵਰੋਂ ਆਣ ਭਨ ਨੂੂੰ  ਯਤਾ ਰ। 
ਸ ਸਰੀ! (ਮਜ ਨੇ ਬੀ) ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ  (ਰਿੱ ਬਾ ਸ) ਇ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਸੀ ਰਿੱ ਬਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਸ ਸਰੀ ! ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰ ਦਯ ਮਵਚ ਭਸ ਦਾ ਮਚਿੱ ਕੜ ਸ (ਇ ਮਵਚ ਪਮਆ ਸਇਆ ) ਯ 
ਯਭਾਤਭਾ ਵਾਰ ਾ ਨਸੀਂ ਤੁਯ ਕਦਾ। ਭੂਯਖ ਭਨੁਿੱ ਖ ਨੇ (ਆਣਾ ਯ ਭਸ ਦ ਮਚਿੱ ਕੜ ਮਵਚ ) 



ਪਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਸ ਖੀ ! ਕਵਰ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਮਭਯਨ ਦਾ ਸੀ ਆਸਯ ਕਯ , ਤ 
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਨ ਉ, ਤਦੋਂ ਸੀ (ਭਸ-ਮਚਿੱ ਕੜ ਮਵਚ ਪਮਆ ਯ) ਮਨਕਰ ਕਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਸਰੀ! ਆਣ ਮਚਿੱ ਤ ਨੂੂੰ  (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਰੋਂ ) ਅਿਰ ਫਣਾ ਰ (ਇਤਨਾ ਅਿਰ ਮਕ) ਜੂੰਗਰ 
ਅਤ ਘਯ ਇਕ -ਭਾਨ ਰਤੀਤ ਸਣ। ਆਣ ਮਸਯਦ ਮਵਚ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਮਟਕਾਈ 
ਯਿੱਖ, ਤ, ਜਗਤ ਮਵਫ ਫ -ਸ਼ਿੱਕ ਕਈ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਮਕਯਤ -ਕਾਯ ਕਯ (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਯਾਜ ਬੀ ਕਯ ਤ 
ਜਗ ਬੀ ਕਭਾ।  

(ਯ,) ਸ ਨਾਨਕ ! ਆਖ—ਸ ਖੀ ! (ਮਕਯਤ-ਕਾਯ ਕਯਮਦਆਂ ਸੀ ਮਨਯਰ ਯਮਸਣਾ —ਇਸ) 

ੂੰਾਯ ਤੋਂ ਮਨਯਾਰਾ ਯਤਾ ਸ।2।1। 157।  

ਨੋਟ:- ਘਯੁ 17 ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਆਯੂੰਬ।  
 


