
ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ ਜਬ ਤ ਦਰਸਨ ਭਟ ਸਾਧੂ ਭਲ ਦਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਕਦਰ 
ਕੀਰਤਨੁ ਰੁਖ ਦਬਧਾਤਾ ਾਏ ॥੧॥ ਅਬ ਮਦਹ ਰਾਮ ਜਸ ਮਦਨ ਗਾਇਓ ॥ ਭਇਓ ਰਗਾਸੁ ਸਦਾ 
ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਦਹ ਸਦਤਗੁਰੁ ੂਰਾ ਾਇਓ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਣ ਦਨਧਾਨੁ ਦਰਦ ਭੀਤਦਰ ਵਦਸਆ ਤਾ 
ਦੂਖੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ ਭਈ ਰਾਦਤ ਵਸਤੁ ਅਗਚਰ ਰਾਮ ਨਾਦਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ੨॥ ਦਚੰਤ 
ਅਦਚੰਤਾ ਸਚ ਅਸਚਾ ਸਗੁ ਲਭੁ ਮਹੁ ਥਾਕਾ ॥ ਹਉਮ ਰਗ ਦਮਟ ਦਕਰਾ ਤ ਜਮ ਤ ਭਏ ਦਬਬਾਕਾ 
॥੩॥ ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਆਦਗਆ ਭਾਣੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਜਦਨ ਜਮ ਤ ਕਾਢ 
ਦਤਸੁ ਗੁਰ ਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 671} 

ਦਅਰਥ:- ਜਬ ਤ—ਜਦੋਂ ਤੋਂ। ਭਟ—ਮਮਲ , ਰਾਤ ਕੀਤ। ਸਾਧ ੂ ਦਰਸਨ—ਗੁਰੂ ਦ ਦਰਸਣ। ਓਇ—

{ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਓਹ’ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਵਚਨ}। ਕਮਰ—ਕਰ ਕ। ੁਰਖ ਮਬਧਾਤਾ—ਸਰਬ-ਮਵਆਕ ਕਰਤਾਰ।  

ਮਮਹ—ਮੈਂ। ਜਸ—ਜਸੁ, ਮਸਫ਼ਮਤ-ਸਾਲਾਹ। ਮਮਨ—ਮਨ ਮਵਚ। ਰਗਾਸ—(ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਮਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਮਰਦ—ਮਹਰਦਾ। ਅਗਚਰ ਵਸਤੁ—ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਜਸ ਤਕ ਮਗਆਨ-ਇੰਮਦਰਆਂ ਦੀ ਹੁੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ {ਨਟ:- ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਵਸਤੁ’ ਇਸਤਰੀ ਮਲੰਗ ਹ}। ਨਾਮਮ—ਨਾਮ ਮਵਚ। ਰੰਗ—ੁਮਆਰ।2।  

ਅਮਚੰਤਾ—ਮਚੰਤਾ ਤੋਂ ਰਮਹਤ। ਅਸਚਾ—ਸਚਾਂ ਤੋਂ ਰਮਹਤ। ਸਗ—ੁਗ਼ਮ। ਤ—ਤੋਂ, ਨਾਲ। ਮਬਬਾਕਾ—ਮਨਡਰ, ਬ-

ਬਾਕ।3।  

ਭਾਣੀ—ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹ। ਮਜਮਨ—ਮਜਸ (ਗੁਰ)ੂ ਨ। ਕ—ਤੋਂ। ਕੁਰਬਾਣੀ—ਸਦਕ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਭਾਈ! ਮਨੰੂ ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਮਮਲ ਮਆ ਹ, (ਇਸ ਵਾਸਤ ਉਸ ਦੀ ਮਕਰਾ ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਮਸਫ਼ਮਤ-ਸਾਲਾਹ (ਆਣ) ਮਨ ਮਵਚ ਗਾ ਮਰਹਾ ਹਾ,ਂ (ਮਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹ ਮਗਆ ਹ, 

ਮਰ ਮਨ ਮਵਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਮਣਆ ਰਮਹੰਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਭਾਈ! ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ੂਦ ਦਰਸਨ ਰਾਤ ਹਏ ਹਨ, ਮਰ ਇਹ ਮਜਹ ਚੰਗ ਮਦਨ ਆ ਗਏ ਮਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਮਸਫ਼ਮਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕ ਸਦਾ ਮਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਬਮਣਆ ਰਮਹੰਦਾ ਹ, ਮਨੰੂ ਸਰਬ-ਮਵਆਕ ਕਰਤਾਰ ਮਮਲ 

ਮਆ ਹ।1।  

(ਹ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਕਰਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਮਾਤਮਾ ਮਰ ਮਹਰਦ ਮਵਚ ਆ ਵੱਮਸਆ ਹ, 

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਡਰ ਦੂਰ ਹ ਮਗਆ ਹ। ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਮਵਚ ਮਰਾ ਮਆਰ ਬਣ ਮਗਆ ਹ, ਮਨੰੂ 

(ਉਹ ਉੱਤਮ) ਚੀਜ਼ ਰਾਤ ਹ ਗਈ ਹ ਮਜਸ ਤਕ ਮਗਆਨ-ਇੰਮਦਰਆਂ ਦੀ ਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹ ਸਕਦੀ।2।  

(ਹ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਮਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਚੰਤਾਂ ਤ ਸਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਮਗਆ ਹਾ,ਂ (ਮਰ ਅੰਦਰੋਂ) 

ਗ਼ਮ ਮੁੱਕ ਮਗਆ ਹ, ਲਭ ਖ਼ਤਮ ਹ ਮਗਆ ਹ, ਮਹ ਦੂਰ ਹ ਮਗਆ ਹ। (ਗੁਰ ੂਦੀ) ਮਕਰਾ ਨਾਲ (ਮਰ ਅੰਦਰੋਂ) 

ਹਉਮ ਆਮਦਕ ਰਗ ਮਮਟ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਮ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੀ ਕਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।3।  

ਹ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਟਹਲ-ਸਵਾ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਭਾਈ! 

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਸਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਮਜਸ ਨ  ਮਨੰੂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਮਲਆ ਹ।4। 4।  

  


