ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਭ ਥਕ ਵਿਸਾਵਿ ਵਹਕ ਵਿਆਲੁ ਕਵਿ ॥ ਝੂਠਾ ਲਾਵਹ ਗੁਮਾਨੁ ਮਨੁ ਤਨੁ

ਅਿਵ ਧਵਿ ॥੧॥ ਆਠ ਹਿ ਸਾਲਾਵਹ ਵਸਿਜਨਹਾਿ ਤੂੂੰ ॥ ਜੀਿਾਂ ਤਿੀ ਦਾਵਤ ਵਕਿਾ ਕਿਹੁ
ਮੂੂੰ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਸਈ ਕੂੰ ਮੁ ਕਮਾਇ ਵਜਤੁ ਮੁਿੁ ਉਜਲਾ ॥ ਸਈ ਲਗ ਸਵਿ ਵਜਸੁ ਤੂੂੰ ਦਵਹ

ਅਲਾ ॥੨॥ ਜ ਨ ਢਹੂੰ ਦ ਮੂਵਲ ਸ ਘਿੁ ਿਾਵਸ ਕਵਿ ॥ ਵਹਕ ਵਿਵਤ ਿਸਾਇ ਕਦ ਨ ਜਾਇ ਮਵਿ

॥੩॥ ਵਤਨ੍ਹਾ ਵਆਿਾ ਿਾਮੁ ਜ ਰਭ ਭਾਵਿਆ ॥ ਗੁਿ ਿਸਾਵਦ ਅਕਥੁ ਨਾਨਵਕ ਿਿਾਵਿਆ
॥੪॥੫॥੧੦੭॥ {ੂੰ ਨਾ 397}
ਦਅਰਥ:- ਸਬ—ਾਰ। ਥਕ—ਦਾਰਥ। ਹਸਕ ਹਿਆਲੁ—ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਹਧਆਨ।
ਲਾਹਸ—ਦੂਰ ਕਰ ਦ। ਗੁਭਾਨੁ—ਅਸੰ ਕਾਰ। ਅਰਹ—ਅਰ ਕ, ਬਟਾ ਕਰ ਕ।1।
ਾਲਾਹਸ—ਹਫ਼ਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰ ਕ। ਹਰਜਨਸਾਰ—ਸ ਹਰਜਣਸਾਰ! ਤੂੰ —ਤਨੰ ੂ। ਜੀਵਾਂ—ਭੈਂ ਜੀਉ
ੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਭਨੰ ੂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਹਭਲ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭੂੰ —ਭਨੰ ੂ, ਭਰ ਉਤ।1। ਰਸਾਉ।
ਕਭਾਇ—ਕਰ। ਹਜਤੁ—ਹਜ (ਕੰ ਭ) ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਉਜਲਾ—ਰਸ਼ਨ। ਈ—ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਿ। ਹਿ—ਦਾ
ਕਾਇਭ ਰਹਸਣ ਵਾਲ ਹਵਿ। ਤੂੰ ਦਹਸ—ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਅਲਾ—ਸ ਅੁੱ ਲਾ! ਸ ਰਬੂ!।2।
ਢਸੰ ਦ—ਨਾ ਸੁੰ ਦਾ। ਭੂਹਲ—ਹਫਲਕੁਲ। ਰਾਹ ਕਹਰ—ਠੀਕ ਕਰ। ਹਸਕ—ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਸੀ।
ਹਿਹਤ—ਹਿੁੱ ਤ ਹਵਿ।3।
ਰਬ ਬਾਹਣਆ—ਰਬੂ ਨੂੰ ਹਆਰ ਲੁੱਗਦ ਸਨ। ਰਾਹਦ—ਹਕਰਾ ਨਾਲ। ਅਕਥੁ—ਹਜ ਦਾ ਸੀ
ਰੂ ਹਫਆਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਨਾਨਹਕ—ਨਾਨਕ ਨੇ।4।
ਅਰਥ:- ਸ ਹਰਜਣਸਾਰ ਰਬੂ! ਅੁੱ ਠੇ ਸਰ ਤਨੰ ੂ ਾਲਾਸ ਕ (ਤਰੀ ਹਫ਼ਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰ ਕ) ਭਰ
ਅੰ ਦਰ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਭਰ ਉੱਤ ਭਸਰ ਕਰ ਭਨੰ ੂ (ਤਰੀ ਹਫ਼ਹਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ)
ਦਾਹਤ ਹਭਲ ਜਾਏ।1। ਰਸਾਉ।
ਸ ਬਾਈ! ਾਰ (ੰ ਾਰਕ) ਦਾਰਥਾਂ (ਦਾ ਭਸ) ਬੁਲਾ ਕ ਹਰਫ਼ ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ
(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਲਕੀਅਤਾਂ ਦਾ) ਝੂਠਾ ਭਾਣ (ਆਣ ਭਨ ਹਵਿੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਦ, ਆਣਾ ਭਨ
(ਰਭਾਤਭਾ ਅੁੱ ਗ) ਬਟਾ ਕਰ ਦ, ਆਣਾ ਹਸਰਦਾ (ਰਬੂ-ਿਰਨਾਂ ਹਵਿ) ਬਟਾ ਕਰ ਦ।1।
ਸ ਬਾਈ! ਉਸੀ ਕੰ ਭ ਕਹਰਆ ਕਰ ਹਜ ਕੰ ਭ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਲ ਕ ਰਲ ਕ ਹਵਿ) ਤਰਾ ਭੂੰ ਸ ਰਸ਼ਨ ਰਸ।

(ਰ,) ਸ ਰਬੂ! ਤਰ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਹਸਣ ਵਾਲ ਨਾਭ ਹਵਿ ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਿ ਜੁੜਦਾ ਸ ਹਜ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਆ ਇਸ ਦਾਹਤ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ।2।
ਸ ਬਾਈ! (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਾਰੀ ਵਾਲ ) ਉ (ਹਸਰਦ-) ਘਰ ਨੂੰ ਸਣਾ ਫਣਾ ਜ ਹਪਰ ਕਦ
ਬੀ ਢਹਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। ਸ ਬਾਈ! ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਸੀ ਆਣ ਹਿੁੱ ਤ ਹਵਿ ਵਾਈ ਰੁੱ ਿ ਉਸ
ਰਭਾਤਭਾ ਕਦ ਬੀ ਨਸੀਂ ਭਰਦਾ।3।
(ਸ ਬਾਈ!) ਜਸੜ ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਿੰ ਗ ਲੁੱਗ ੈਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰਭਾਤਭਾ ਹਆਰਾ
ਲੁੱਗਣ ਲੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ (ਰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਸਰ ਨਾਲ ਸੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ), ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਕਰਾ
ਨਾਲ ਸੀ ਉ ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦ ਭਾਲਕ-ਰਬੂ ਦੀ ਹਫ਼ਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ।4।5।
107।

