
ਧਨਾਸਰੀ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਬਫਨੁ ਜਲ ਰਾਨ ਤਜ ਹ ਭੀਨਾ ਬਜਬਨ ਜਲ ਬਸਉ ਹਤੁ ਫਢਾਇਓ ॥ ਕਭਲ 
ਹਬਤ ਬਫਨਬਸਓ ਹ ਬਵਰਾ ਉਬਨ ਭਾਰਗੁ ਬਨਕਬਸ ਨ ਾਇਓ ॥ ੧॥ ਅਫ ਭਨ ਏਕਸ ਬਸਉ ਭਹੁ 
ਕੀਨਾ ॥ ਭਰ ਨ ਜਾਵ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗ ਸਬਤਗੁਰ ਸਫਦੀ ਚੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਭ ਹਬਤ ਕੁੰਚਰੁ ਲ 
ਪਾਂਬਕਓ ਓਹੁ ਰ ਵਬਸ ਬਇਓ ਬਫਚਾਰਾ ॥ ਨਾਦ ਹਬਤ ਬਸਰੁ ਡਾਬਰਓ ਕੁਰੰਕਾ ਉਸ ਹੀ ਹਤ ਬਫਦਾਰਾ 
॥੨॥ ਦਬਿ ਕੁਟੰਫੁ ਲਬਬ ਭਬਹਓ ਰਾਨੀ ਭਾਇਆ ਕਉ ਲਟਾਨਾ ॥ ਅਬਤ ਰਬਚਓ ਕਬਰ ਲੀਨ 
ਅੁਨਾ ਉਬਨ ਛਬਡ ਸਰਾਰ ਜਾਨਾ ॥ ੩॥ ਬਫਨੁ ਗਬਫੰਦ ਅਵਰ ਸੰਬਗ ਨਹਾ ਓਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ 
ਦੁਹਲਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹ ਫੁਝਾਇਓ ਰੀਬਤ ਰਬੂ ਸਦ ਕਲਾ ॥੪॥੨॥ {ੰਨਾ 670-671} 

ਦਅਯਥ:- ਤਜ ਹ—ਤਤਆਗ ਦੇਂਦੀ ਹ। ਭੀਨਾ—ਭੱਛੀ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ ਨ , ਤਿਉਂਤਿ ਉਸ (ਭੱਿੀ) ਨ। ਤਸਉ—

ਨਾਰ। ਹਤੁ—ਤਆਯ। ਿਭਰ ਹਤਤ—ਿਰ-ਪੱੁਰ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ। ਉਤਨ—ਉਸ (ਬਯ) ਨ। ਭਾਯਗ—ੁਯਸਤਾ। 

ਤਨਿਤਸ—(ਪੱੁਰ ਤਿਚੋਂ) ਤਨਿਰ ਿ।1।  

ਭਨ—ਹ ਭਨ! ਅਫ—ਹੁਣ, ਇਸ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਤਿਚ। ਭਹੁ—ਰਭ। ਸਦ ਹੀ—ਸਦਾ ਹੀ। ਸਫਦੀ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ। ਚੀਨਾ—ਛਾਣ ਤਰਆ।1। ਯਹਾਉ।  

ਿਾਤਭ ਹਤਤ—ਿਾਭ-ਿਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਿੁੁੰਚਯੁ—ਹਾਥੀ। ਪਾਾਂਤਿਓ—ਪਤਿਆ ਤਗਆ। ਓਹੁ—ਉਹ ਹਾਥੀ। 

ਿਤਸ—ਿੱਸ ਤਿਚ। ਨਾਦ ਹਤਤ—(ਘੁੰਡਹਿ ਦੀ) ਆਿਾਜ਼ ਦ ਭਹ ਤਿਚ। ਿੁਯੁੰਿਾ—ਹਯਨ। ਤਫਦਾਯਾ—

ਭਾਤਯਆ ਤਗਆ।2।  

ਦਤਖ—ਦਖ ਿ। ਿੁਟੁੰਫੁ—ਯਿਾਯ। ਰ ਤਬ—ਰਬ ਤਿਚ। ਰਟਾਨਾ—ਚੁੰਫਤਿਆ ਤਯਹਾ। ਅਤਤ ਯਤਚਓ—

(ਭਾਇਆ ਤਿਚ) ਫਹੁਤ ਭਗਨ ਹ ਤਗਆ। ਉਤਨ—ਉਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ। ਸਯਾਯ—ਜ਼ਯੂਯ।3।  

ਸੁੰਤਗ—ਨਾਰ। ਨਹਾ—ਤਆਯ। ਦੁਹਰਾ—ਦੁੱਖੀ। ਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂਨ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਿਰਾ—ਆਨੁੰਦ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਭਨ! ਤਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਹੁਣ (ਇਸ ਜਨਭ ਤਿਚ) ਇੱਿ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਤਆਯ ਾ ਤਰਆ ਹ, ਉਹ 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗਿ ਤਿਚ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਭਗਨ ਯਤਹੁੰਦਾ ਹ, ਗੁਯ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਤਿਚ ਜੁਿ ਿ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਫਣਾਈ ਯੱਖਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਹ ਬਾਈ! ਭੱਛੀ ਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿਛੁਿ ਿ ਤਜੁੰਦ ਦ ਦੇਂਦੀ ਹ ਤਿਉਂਤਿ ਉਸ (ਭੱਛੀ) ਨ  ਾਣੀ ਨਾਰ ਤਆਯ ਿਧਾਇਆ 

ਹਇਆ ਹ। ਿਰ-ਪੱੁਰ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ ਬਯ ਨ  ਭਤ ਸਹਿ ਰਈ, (ਤਿਉਂਤਿ) ਉਸ ਨ  (ਿਰ-ਪੱੁਰ ਤਿਚੋਂ) ਤਨਿਰ 

ਿ (ਫਾਹਯ ਦਾ) ਯਸਤਾ ਨਾਹ ਰੱਬਾ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਿਾਭ-ਿਾਸਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਹਾਥੀ ਪਸ ਤਗਆ, ਉਹ ਤਿਚਾਯਾ ਯ-ਅਧੀਨ ਹ ਤਗਆ। (ਘੁੰਡਹਿ ਦੀ) 

ਆਿਾਜ਼ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ ਹਯਨ ਆਣਾ ਤਸਯ ਦ ਫਠਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ ਭਾਤਯਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।2।  

(ਹ ਬਾਈ! ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਭਨੱੁਖ (ਆਣਾ) ਯਿਾਯ ਿਖ ਿ (ਭਾਇਆ ਦ) ਰਬ ਤਿਚ ਪਸ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਭਾਇਆ 

ਨਾਰ ਚੁੰਫਤਿਆ ਯਤਹੁੰਦਾ ਹ, (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤਿਚ) ਫਹੁਤ ਭਗਨ ਯਤਹੁੰਦਾ ਹ, (ਭਾਇਆ ਨੂੁੰ) ਆਣੀ ਫਣਾ 

ਰੈਂਦਾ ਹ (ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦਾ ਤਿ ਆਖ਼ਯ) ਉਸ ਨ  ਜ਼ਯੂਯ (ਸਬ ਿੁਝ) ਛੱਡ ਿ ਇਥੋਂ ਚਰ  ਜਾਣਾ ਹ।3।  

ਹ ਬਾਈ! ਜਹਿਾ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਹਯ ਨਾਰ ਤਆਯ ਾਾਂਦਾ ਹ, ਮਿੀਨ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ 

ਯਤਹੁੰਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਿ! ਆਖ—ਗੁਯ ੂਨ  (ਭਨੂੁੰ) ਇਹ ਹੀ ਸਭਝ ਤਦੱਤੀ ਹ ਤਿ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਤਆਯ ਿੀਤਤਆਾਂ 

ਸਦਾ ਆਤਭਿ ਆਨੁੰਦ ਫਤਣਆ ਯਤਹੁੰਦਾ ਹ।4।2।  


