ਆਸਾੜੁ ਤੰ ਦਾ ਤਤਸੁ ਰਗ ਹਤਯ ਨਾਹੁ ਨ ਤਜੰ ਨਾ ਾਤਸ ॥ ਜਗਜੀਵਨ ੁਯਖੁ ਤਤਆਤਗ ਕ
ਭਾਣਸ ਸੰ ਦੀ ਆਸ ॥ ਦੁਮ ਬਾਇ ਤਵਗੁਚੀਐ ਗਤਰ ਈਸੁ ਜਭ ਕੀ ਪਾਸ ॥ ਜਹਾ ਫੀਜ ਸ ਰੁਣ
ਭਥ ਜ ਤਰਤਖਆਸੁ ॥ ਯਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ਛੁਤਾਣੀ ਉਤਿ ਚਰੀ ਗਈ ਤਨਯਾਸ ॥ ਤਜਨ ਕ ਸਾਧੂ
ਬਟੀਐ ਸ ਦਯਗਹ ਹਇ ਖਰਾਸੁ ॥ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਰਬ ਆਣੀ ਤਯ ਦਯਸਨ ਹਇ ਤਆਸ ॥
ਰਬ ਤੁਧੁ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਕ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਆਸਾੜੁ ਸੁਹੰਦਾ ਤਤਸੁ ਰਗ ਤਜਸੁ ਭਤਨ
ਹਤਯ ਚਯਣ ਤਨਵਾਸ ॥੫॥ {ੰ ਨਾ 134}
ਦਅਯਥ:- ਨਾਸੁ—ਖਭ। ਜਗ ਜੀਵਨ ੁਯਖੁ —ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਯਾ ਰਬੂ। ੰ ਦੀ —ਦੀ। ਦੁਮ
ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਤੋਂ ਬਫਨਾ ਬਿ ) ਦੂਜ ਬਆਯ ਬਵਚ। ਬਵਗੁਚੀਐ —ਖ਼ੁਆਯ ਸਈਦਾ ਸ। ਗਬਰ —ਗਰ
ਬਵਚ। ਰੁਣ —ਵੱ ਢਦਾ ਸ। ਭਥ —ਭੱ ਥ ਉੱਤ। ਯਬਣ —ਯਾਤ, ਉਭਯ। ਿ —ਨੂੰ। ਬਟੀਐ—ਬਭਰਦਾ ਸ।
ਾਧੂ—ਗੁਯੂ। ਖਰਾੁ —ੁਯਖ਼ਯੂ, ਆਦਯ-ਜਗ। ਰਬ —ਸ ਰਬੂ ! ਸਇ—ਫਣੀ ਯਸ। ਬਜੁ ਭਬਨ —
ਬਜ ਦ ਭਨ ਬਵਚ। ਬਨਯਾ—ਟੁੱ ਟ ਸਏ ਬਦਰ ਵਾਰਾ।
ਅਯਥ:- ਸਾੜ ਦਾ ਭਸੀਨਾ ਉ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਦਾ ਰਤੀਤ ਸੁੰ ਦਾ ਸ (ਉਸ ਫੰ ਦ ਸਾੜ ਦ ਭਸੀਨੇ ਵਾਂਗ
ਤਦ-ਿਰਦ ਯਬਸੰ ਦ ਸਨ ) ਬਜਨਹਾਂ ਦ ਬਸਯਦ ਬਵਚ ਰਬੂ -ਤੀ ਨਸੀਂ ਵੱ ਦਾ , ਜਸੜ ਜਗਤ-ਦਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਆਯਾ) ਛੱ ਡ ਿ ਫੰ ਬਦਆਂ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਫਣਾਈ ਯੱ ਖਦ ਸਨ।
(ਰਬੂ ਤੋਂ ਬਫਨਾ ) ਬਿ ਸਯ ਦ ਆਯ ਬਯਸਾਂ ਖ਼ੁਆਯ ਸੀ ਸਈਦਾ ਸ , (ਜ ਬੀ ਿਈ ਸਯ ਸਾਯਾ
ਤੱ ਿਦਾ ਸ) ਉ ਦ ਗਰ ਬਵਚ ਜਭ ਦੀ ਪਾਸੀ ੈਂਦੀ ਸ (ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਬਵਚ ਫੀਤਦਾ
ਸ)। (ਿੁਦਯਬਤ ਦਾ ਬਨਮਭ ਸੀ ਐਾ ਸ ਬਿ

) ਭਨੁੱਖ ਜਸਾ ਫੀਜ ਫੀਜਦਾ ਸ , (ਿੀਤ ਿਯਭਾਂ

ਅਨੁਾਯ) ਜਸੜਾ ਰ ਖ ਉਦ ਭੱ ਥ ਉੱਤ ਬਰਬਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਬਜਸਾ ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਿਯਦਾ
ਸ। (ਜਗਜੀਵਨ ੁਯਖ ਨੂੰ ਬਵਾਯਨ ਵਾਰੀ ਜੀਵ -ਇਤਰੀ ਦੀ) ਾਯੀ ਬ ੰ ਦਗੀ ਛੁਤਾਬਵਆਂ ਬਵਚ
ਸੀ ਗੁ ਯਦੀ ਸ, ਉਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟ ਸਏ ਬਦਰ ਨਾਰ ਸੀ ਤੁਯ ੈਂਦੀ ਸ।
ਬਜਨਹਾਂ ਫੰ ਬਦਆਂ ਨੂੰ ਗੁਯੂ ਬਭਰ ੈਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ ਯ
ੂ ੀ ਬਵਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੁੰ ਦ ਸਨ
(ਆਦਯ-ਭਾਣ ਾਂਦ ਸਨ)।
ਸ ਰਬੂ! (ਤਯ ਅੱ ਗ) ਨਾਨਿ ਦੀ ਫਨਤੀ ਸ—ਆਣੀ ਬਭਸਯ ਿਯ, (ਭਯ ਭਨ ਬਵਚ) ਤਯ ਦਯਨ
ਦੀ ਤਾਂਘ ਫਣੀ ਯਸ, (ਬਿਉਂਬਿ) ਸ ਰਬੂ! ਤਥੋਂ ਬਫਨਾ ਭਯਾ ਿਈ ਸਯ ਆਯਾ-ਯਨਾ ਨਸੀਂ ਸ।

ਬਜ ਭਨੁੱਖ ਦ ਭਨ ਬਵਚ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾ ਫਬਣਆ ਯਸ , ਉ ਨੂੰ (ਤਦਾ) ਸਾੜ (ਬੀ)
ੁਸਾਵਣਾ ਜਾਦਾ ਸ (ਉ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦੁੱ ਖ-ਿਰ ਸ਼ ਬੀ ਦੁਖੀ ਨਸੀਂ ਿਯ ਿਦ)।5।

