ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਲਗ ਦੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਬਫਨੁ ਸਫਦ ਬਫਰਥਾ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸਬਿਗੁਰੁ ਸਵ ਸਝੀ ਹਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥

੧॥ ਭੂਬਲ ਲਾਗ ਸ ਜਨ ਰਵਾਣੁ ॥

ਅਨਬਦਨੁ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਜਬ ਬਹਰਦ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਹਬਰ ਏਕ ਜਾਣੁ ॥

੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਡਾਲੀ ਲਾਗ

ਬਨਹਪਲੁ ਜਾਇ ॥ ਅੰਧੀ ਕੰਭੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਅੰਧਾ ਠਉਰ ਨ ਾਇ ॥ ਬਫਸਟਾ ਕਾ
ਕੀੜਾ ਬਫਸਟਾ ਭਾਬਹ ਚਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਵਾ ਸਦਾ ਸਖੁ ਾਏ ॥ ਸੰਿਸੰਗਬਿ ਬਭਬਲ ਹਬਰ ਗੁਣ
ਗਾਏ ॥ ਨਾਭ ਨਾਬਭ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆਬ ਿਰ ਕੁਲ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ॥੩॥ ਗੁਰ ਕੀ ਫਾਣੀ ਨਾਬਭ
ਵਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਭਹਲੁ ਸਫਬਦ ਘਰੁ ਾਏ ॥ ਗੁਰਭਬਿ ਸਿ ਸਬਰ ਹਬਰ ਜਬਲ ਨਾਇਆ ॥ ਦੁਰਭਬਿ
ਭਲੁ ਸਬੁ ਦੁਰਿੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥੫॥੪੪॥ {ੰਨਾ 362}
ਦਅਯਥ:- ਬਾਇ—ਪਆਯ ਪਿਚ। ਬਾਉ—ਪਆਯ। ਦੂ ਜੈ ਬਾਇ—ਹਯ ਦੇ ਪਆਯ ਪਿਚ। ਪਫਯਥਾ—
ਪਿਅਯਥ। ਸੇਿ—
ੈ ਸਯਨ ੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਇ—ਕਈ ਬੀ ਭਨੁੱਖ।1।
ਭੂਪਰ—(ਜਗਤ ਦੇ) ਭੂਰ (-ਰਬੂ) ਪਿਚ। ਸੇ ਜਨ—ਉਹ ਫੰਦੇ। ਅਨਪਦਨ—{æAnuidn} ਹਯ ਯਜ਼, ਹਯ
ਿੇਰੇ। ਜਪ—ਜ ਕੇ। ਜਾਣ—ਜਾਣੂ , ਛਾਣੂ ।1। ਯਹਾਉ।
ਪਨਹਪਰ—ਅੁੱਪਰ। ਅੰਧ—(ਭਾਇਆ ਪਿਚ) ਅੰਨੇਹ ਹਏ ਭਨੁੱਖ ਨੂ ੰ। ਭਨਭਖ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤਯਨ
ਿਾਰਾ ਭਨੁੱਖ। ਚਾਇ—ਸੜਦਾ ਹੈ।1।
ਪਭਪਰ—ਪਭਰ ਕੇ। ਨਾਭੇ—ਨਾਪਭ ਹੀ, ਨਾਭ ਪਿਚ ਹੀ। ਉਧਯਣਹਾਯ—ਫਚਾਣ-ਜਗਾ।3।
ਿਜਾਏ—(ਿਾਜਾ) ਿਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਹਰ—ਪਿਕਾਣਾ, ਰਬੂ-ਚਯਨ। ਘਯ—ਰਬੂ ਦਾ ਘਯ। ਸਤਸਪਯ—ਸਾਧ
ਸੰਗਪਤ-ਯੂ ਸਯਿਯ ਪਿਚ। ਸਪਯ—ਸਯਿਯ ਪਿਚ। ਜਪਰ—ਜਰ ਨਾਰ, ਾਣੀ ਨਾਰ। ਨਾਇਆ—ਨਹ ਾਤਾ।
ਦਯਤ—ਾ।4।
ਅਯਥ:- (ਹੇ ਬਾਈ! ਜੇਹੜੇ ਭਨੁੱਖ) ਜਗਤ ਦੇ ਯਚਨਹਾਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਪਿਚ ਜੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਨੁੱਖ
(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਪਿਚ) ਕਫੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹਯ ਿੇਰੇ ਆਣੇ ਪਹਯਦੇ ਪਿਚ
ਜ ਕੇ ਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਪਤ ਨਾਰ ਭਨੁੱਖ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂ ੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂ ਦਾ ਹੈ।1। ਯਹਾਉ।
(ਜੇਹੜੇ ਭਨੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਛੁੱਡ ਕੇ) ਪਕਸੇ ਹਯ ਦੇ ਪਆਯ ਪਿਚ ਭੁੱਤੇ ਯਪਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ
ਸਹੇਪੜਆ, ਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਿਾਾਂਜੇ ਯਪਹ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਆਣੀ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਪਿਅਯਥ ਗਿਾ ਰਈ। ਜੇਹੜਾ ਕਈ ਭਨੁੱਖ
ਗਯੂ ਦੇ ਦੁੱਸੇ ਯਾਹ ਉਤੇ ਤਯਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂ ੰ (ਸਹੀ ਜੀਿਨ ਦੀ) ਸਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਪਯ ਭਾਇਆ ਦੇ
ਪਆਯ ਪਿਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱਗਦਾ।1।
(ਜੇਹੜਾ ਭਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਭੂਰ-ਰਬੂ-ਯੁੱਖ ਨੂ ੰ ਛੁੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਚੀ ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਿਹਣੀ ਨੂ ੰ ਚੰਫਪੜਆ ਯਪਹੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਅੁੱਪਰ ਹੀ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੀਿਨ-ਪਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦਾ), ਫੇ-ਸਭਝੀ ਦੇ ਕੰਭਾਾਂ ਪਿਚ ੈ ਕੇ (ਭਾਇਆ
ਦੇ ਭਹ ਪਿਚ) ਅੰਨਹਾ ਹਇਆ ਭਨੁੱਖ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਿਕਣਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦਾ) ਪਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱਬ ਸਕਦਾ (ਉਹ
ਭਨੁੱਖ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਹ ਪਿਚ ਇਉਂ ਹੀ) ਖ਼ਆਯ ਹੰਦਾ ਹੈ (ਪਜਿੇਂ) ਗੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੰਦ ਪਿਚ।2।
ਜੇਹੜਾ ਭਨੁੱਖ ਗਯੂ ਦੀ ਦੁੱਸੀ ਸੇਿਾ ਕਯਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਹੈ (ਪਕਉਂਪਕ) ਸਾਧ ਸੰਗਪਤ
ਪਿਚ ਪਭਰ ਕੇ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਗਣ ਗਾਾਂਦਾ ਯਪਹੰਦਾ ਹੈ (ਪਸਪਤ-ਸਾਰਾਹ ਕਯਦਾ ਯਪਹੰਦਾ ਹੈ)। ਉਹ ਸਦਾ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਪਿਚ ਜੜ ਕੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਗਣਾਾਂ ਦੀ) ਪਿਚਾਯ ਕਯਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਤਯਹਾ)ਾਂ ਉਹ ਆ

(ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣੀਆਾਂ ਕਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਾਯ ਰੰਘਾਣ ਜਗਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।3।
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਪਿਚ ਜੜ ਕੇ ਜੇਹੜਾ ਭਨੁੱਖ ਸਪਤਗਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ (ਦਾ ਿਾਜਾ) ਿਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਣੇ ਅੰਦਯ
ਗਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ੂਯਨ ਰਬਾਿ ਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਹੈ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਪਤ ਨਾਰ ਉਹ ਭਨੁੱਖ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਪਿਚ ਘਯ ਭਹਰ ਹਾਸਰ ਕਯ ਰੈਂ ਦਾ ਹੈ।
ਗਯੂ ਦੀ ਭਪਤ ਰੈ ਕੇ ਪਜਸ ਭਨੁੱਖ ਨੇ ਸਤਸੰਗ-ਸਯਿਯ ਪਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ-ਜਰ ਨਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਬੈੜੀ ਖਿੀ ਭਪਤ ਦੀ ਭੈਰ ਧ ਰਈ ਉਸ ਨੇ (ਆਣੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਾਯਾ ਾ ਦੂ ਯ ਕਯ ਪਰਆ।4।5। 44।

