ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਸੂ ਤ ਪਪਿ ਕੀਨੀ ਵਾਪਿ ॥ ਦਿ ਪਜਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੂਪਿ ਸੰਤਾਪ ॥ ਘਿ ਕ
ਪਜਠਿ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਪਣ ॥ ਪਪਿ ਿਪਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਪਣ ॥ ੧॥ ਸੁਨਹੁ ਲਕਾ ਮ ਰਮ ਿਸੁ
ਾਇਆ ॥ ਦੁਿਜਨ ਮਾਿ ਵਿੀ ਸੰਘਾਿ ਸਪਤਗੁਪਿ ਮ ਕਉ ਹਪਿ ਨਾਮੁ ਪਦਵਾਇਆ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥
ਰਥਮ ਪਤਆਗੀ ਹਉਮ ਰੀਪਤ ॥ ਦੁਤੀਆ ਪਤਆਗੀ ਲਗਾ ਿੀਪਤ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਪਤਆਪਗ ਦੁਿਜਨ ਮੀਤ
ਸਮਾਨ ॥ ਤੁਿੀਆ ਗੁਣੁ ਪਮਪਲ ਸਾਧ ਛਾਨ ॥ ੨॥ ਸਹਜ ਗੁਪਾ ਮਪਹ ਆਸਣੁ ਫਾਪਧਆ ॥ ਜਪਤ
ਸਿੂ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਪਜਆ ॥ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਿ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਪਿ ॥ ਪਰਅ ਪਸਉ ਿਾਤੀ ਧਨ
ਸਹਾਗਪਣ ਨਾਪਿ ॥ ੩॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਫਲ ਫਰਹਮ ਫੀਚਾਿੁ ॥ ਜ ਸੁਣ ਕਮਾਵ ਸੁ ਉਤਿ ਾਪਿ ॥
ਜਨਪਮ ਨ ਮਿ ਨ ਆਵ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਪਿ ਸਤੀ ਓਹੁ ਿਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥ {ੰਨਾ 370}
ਦਅਯਥ:- ੂ ਤ—ੱ ਤੋਂ {ਰਜ਼ ‘ੁ’ ੁੁ ਅੰਤ ਸ, ਯ ਇਤਰ ੀ ਲਰੰਗ ਸ। ੰਲਿਤ ਰਜ਼ ਸ Ôvœu।
ੰਫੰਧਕ ਦ ਕਾਯਨ ੁੁ ਦ ਥਾਾਂ ੁੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਲਜਵੇਂ, ‘ਖਾਕ’ ਤੋਂ ‘ਖਾਕੂ ’, ‘ਲਜੰਦੁ’ ਤੋਂ ‘ਲਜੰਦੂ’} ੁ—
ਅਲਗਆਨਤਾ। ਲਲਯ—ਲਯ ਨ । ਵਾਲਖ—ਵੱਖ। ਦਯ ਲਜਠਾਣੀ—ਲਦਯਾਣੀ ਲਜਠਾਣੀ; ਆਾ ਲਤਰ ਸ਼ਨਾ।
ਲਜਠ ਯਾ—ਧਯਭ-ਯਾਜ। ਕਾਲਣ—ਧੌਂ। ੁਜਾਲਣ—ੁਜਾਨ ਨ ।1।
ਦੁ ਯਜਨ—ਬੜ ਫੰਦ, ਭੰਦ ਬਾਵ। ੰਘਾਯ—ਭਾਯ ਰਏ ਸਨ। ਲਤਗੁਲਯ—ਗੁਯੂ ਨ ।1। ਯਸਾਉ।
ਰਥਭ—ਲਸਰਾਾਂ। ਰ ਗਾ ਯੀਲਤ—ਰ ਕ ਰਾਜ, ਜਗਤ-ਚਾਰ, ਰ ਕਾਚਾਯੀ ਯਭਾਾਂ। ਭਾਨ —ਇਕ ਲਜਸ।
ਤੁ ਯੀਆ—ਚਥਾ ਦ ਲਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਗੁਣ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦ। ਾਧ—ਗੁਯੂ।2।
ਸਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ। ਫਾਲਧਆ—ਫੰਲਨਿ ਆ, ਫਣਾਇਆ। ਜਲਤ ਯੂ—ਉਸ ਲਜ ਦੀ ਸਤੀ ਨੂ ਯ ਸੀ
ਨੂ ਯ ਸ। ਅਨਾਸਦੁ —{Anhq} ਲਫਨਾ ਵਜਾਏ, ਇਕ-ਯ, ਉਸ ਯਾਗ ਜ ਾਜ ਨੂ ੰ ਵਜਾਣ ਤੋਂ ਲਫਨਾ ਦਾ ਸ ਲਯਸਾ
ਸਵ। ਵੀਚਾਲਯ—ਲਵਚਾਯ ਕ। ਧਨ—ਧੰਨ, ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ। ਨਾਲਯ—ਇਤਰ ੀ। ਸਾਗਲਣ—ੁਸਾਗ ਵਾਰੀ।3।
ਫਰਸਭ ਫੀਚਾਯੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਲਵਚਾਯ।4।
ਅਯਥ:- ਸ ਰ ਕ! ੁਣ, (ਗੁਯੂ ਦੀ ਲਕਯਾ ਨਾਰ) ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਲਆਯ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਲਣਆ ਸ, ਗੁਯੂ ਨ
ਭਨੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਲਤ ਲਦੱਤੀ ਸ (ਉ ਦੀ ਫਯਕਲਤ ਨਾਰ) ਭੈਂ ਬੜ ਬਾਵ ਭਾਯ ਰਏ ਸਨ
(ਕਾਭਾਲਦਕ) ਵਯੀ ਭੁਕਾ ਰਏ ਸਨ।1।
(ਗੁਯੂ ਦੀ ਲਕਯਾ ਨਾਰ ਭਨੂੰ ਰਬੂ-ਤੀ ਲਭਲਰਆ) ਤੀ ਨ ਭਨੂੰ (ਆਲਗਆਨਤਾ-) ੱ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਯ ਲਰਆ ਸ,
ਭਯੀ ਲਦਯਾਣੀ ਲਜਠਾਣੀ (ਆਾ ਲਤਰ ਸ਼ਨਾ, ਇ) ਦੁ ੱਖ ਕਰ ਸ਼ ਨਾਰ ਭਯ ਗਈ ਸ (ਲਕ ਭਨੂੰ ਤੀ ਲਭਰ ਲਆ
ਸ)। (ਭਯ ਉਤ) ਜਠ (ਧਯਭ-ਯਾਜ) ਦੀ ਬੀ ਧੌਂ ਨਸੀਂ ਯਸੀ। ੁਚੱਜ ਲਆਣ ਤੀ ਨ ਭਨੂੰ (ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਤੋਂ)
ਫਚਾ ਲਰਆ ਸ।1।
(ਜਦੋਂ ਗੁਯੂ ਦੀ ਲਕਯਾ ਨਾਰ ਭਨੂੰ ਰਬੂ-ਤੀ ਲਭਲਰਆ, ਤਾਾਂ ਬ ਤੋਂ) ਲਸਰਾਾਂ ਭੈਂ ਸਉਭ ਨੂ ੰ ਲਆਯਨਾ ਛੱਡ
ਲਦੱਤਾ, ਲਪਯ ਭੈਂ ਰ ਕਾਚਾਯੀ ਯਭਾਾਂ ਛੱਡੀਆਾਂ, ਲਪਯ ਭੈਂ ਭਾਇਆ ਦ ਲਤੰਨ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕ ਵਯੀ ਤ ਲਭੱਤਯ ਇਕ ਲਜਸ
(ਲਭੱਤਯ ਸੀ) ਭਝ ਰਏ। ਗੁਯੂ ਨੂ ੰ ਲਭਰ ਕ ਭੈਂ ਉ ਗੁਣ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਜਸੜਾ (ਭਾਇਆ ਦ ਲਤੰਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ
ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ) ਚਥ ਆਤਭਕ ਦਯਜ ਤ ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ।2।
(ਜਗੀ ਗੁਪਾ ਲਵਚ ਫਠ ਕ ਆਣ ਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਯੂ ਦੀ ਲਕਯਾ ਨਾਰ ਭਨੂੰ ਰਬੂ-ਤੀ ਲਭਲਰਆ ਤਾਾਂ ਭੈਂ)
ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ (ਦੀ) ਗੁਪਾ ਲਵਚ ਆਣਾ ਆਣ ਜਭਾ ਲਰਆ। ਭਯ ਅੰਦਯ ਲਨਯ ਨੂ ਯ ਸੀ ਨੂ ਯ-ਯੂ

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਲਭਰਾ ਦਾ ਇਕ-ਯ ਵਾਜਾ ਵੱਜਣ ਰੱਗ ਲਆ। ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਲਵਚਾਯ ਲਵਚਾਯ ਕ ਭਯ ਅੰਦਯ
ਵੱਡਾ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਲਯਸਾ ਸ। (ਸ ਰ ਕ!) ਧੰਨ ਸ ਉਸ (ਜੀਵ-) ਇਤਰ ੀ, ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸ ਉਸ
(ਜੀਵ-) ਇਤਰ ੀ ਜਸੜੀ (ਰਬੂ-) ਤੀ ਦ ਲਆਯ-ਯੰਗ ਨਾਰ ਯੰਗੀ ਗਈ ਸ।3।
(ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਨਾਨਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਲਵਚਾਯ ਸੀ ਉਚਾਯਦਾ ਯਲਸੰਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਬੀ ਭਨੁ ੱਖ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਦਾ ਸ ਤ ਉ ਅਨੁ ਾਯ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸ (ੰਾਯਭੁੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਭੁੜ ਭੁੜ) ਨਾਸ ਜੰਭਦਾ ਸ ਨਾਸ ਭਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਜਗਤ ਲਵਚ ਭੁੜ ਭੁੜ)
ਨਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸ ਨਾਸ (ਇਥੋਂ ਭੁੜ ਭੁੜ) ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਲਵਚ ਰੀਨ ਯਲਸੰਦਾ
ਸ।4।2।

