ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ੂਜਾ ਵਰਤ ਤਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ੁੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦਨ ॥ ਕਹੂੁੰ ਨ ਭੀਜ ਸੁੰਜਮ
ਸੁਆਮੀ ਬਲਤਹ ਮੀਠ ਬਨ ॥੧॥ ਰਭ ਜੀ ਕ ਨਾਮੁ ਜਤ ਮਨ ਚਨ ॥ ਬਹੁ ਰਕਾਰ ਖਜਤਹ ਸਤਭ ਤਾ
ਕਉ ਤਬਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਤਾ ਭਰਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਤਰ ਉਰਧ ਤਾ ਲ ਗਨ ॥
ਇਹ ਤਬਤਧ ਨਹ ਤੀਆਨ ਠਾਕੁਰ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਕਤਰ ਜਨ ॥ ੨॥ ਅੁੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਲਕੁ ਹਤਰ
ਜਸੁ ਤਤਤਨ ਾਇਓ ਤਜਸੁ ਤਕਰਨ ॥ ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਰੁੰਤਗ ਰਭ ਭਟ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਜਨ ਰਨ ॥੩॥੧੩॥
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ਦਅਰਥ:- ਦਨ—ਦਣ। ਕਸੂ—
ੂੰ ਕਕ ਨਾਲ ਭੀ। ਭੀਜ—ਕਭਿੱਜਦਾ, ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੂੰਦਾ। ਕਸੂੂੰ ੂੰਜਮ—ਕਕ ਭੀ ਜੁਗਕਿ
ਨਾਲ। ਬਲਕਸ—ਬਲਦ ਸਨ। ਬਨ—ਬਚਨ।1।
ਕ—ਦਾ। ਮਨ ਚਨ—ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਿੀ। ਬਸੁ ਰਕਾਰ—ਕਈ ਿਰੀਕਕਆਾਂ ਨਾਲ। ਕਭ—ਾਰ ਜੀਵ। ਿਾ ਕਉ—
ਉ (ਰਮਾਿਮਾ) ਨੂ ੂੰ। ਕਬਖਮੁ—ਮੁਸ਼ਕਕਲ। ਲ ਨ ਨ ਜਾਈ—ਲਿੱਭਦਾ ਨਸੀਂ।1। ਰਸਾਉ।
ਬੁਧਾ—ਧਰਿੀ। ਭਰ ਮਨ ਬੁਧਾ ਕਕਰ—ਾਰੀ ਧਰਿੀ ਉਿ ਚਿੱਕਰ ਲਾ ਕ। ਉਰਧ ਿਾ—ਉਲਟ ਸ ਕ ਿ
ਕਰਨ । ਗਨ—ਆਕਾਸ਼, ਗਗਨ, ਦਮ ਦੁ ਆਰ। ਲ ਗਨ—ਦਮ ਦੁ ਆਰ ਕਵਚ ਰਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕ। ਿੀਆਨ —
ਿੀਜਦਾ। ਜਨ ਜੁਕਗਿ ਕਕਰ—ਜਨੀਆਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਗਿੀ ਕਰ ਕ।2।
ਕਨਰਮਲਕੁ —ਕਜ ਦਾ ਕਈ ਮੁਿੱਲ ਨਾਸ ਾਇਆ ਜਾ ਕ। ਕਿਕਨ—ਉ (ਮਨੁ ਿੱਖ) ਨ । ਕਜੁ ਕਕਰਨ—ਕਜ
ਕਜ ਉਿ ਕਕਰਾ ਸੁੂੰਦੀ ਸ। ਾਧ ੂੰਕਗ—ਗੁਰੂ ਦੀ ੂੰਗਕਿ ਕਵਚ। ਰੂੰਕਗ—ਰਮ-ਰੂੰਗ ਕਵਚ। ਭਟ—ਕਮਲਦ ਸਨ।
ੁਕਖ—ੁਖ-ਆਨੂੰਦ ਕਵਚ। ਜਨ ਰਨ—ਉ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੀ (ਉਮਰ ਦੀ) ਰਾਿ (ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸ)।3।
ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! ਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਆਾਂ (ਸੀ) ਮਨ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਾਾਂਿੀ (ਰਾਿ ਸੁੂੰਦੀ ਸ)! ਾਰ ਲ ਕ ਕਈ
ਿਰੀਕਕਆਾਂ ਨਾਲ ਉ ਰਮਾਿਮਾ ਨੂ ੂੰ ਲਿੱਭਦ ਸਨ, (ਰ ਕਮਰਨ ਿੋਂ ਕਬਨਾ ਉ ਨੂ ੂੰ ਲਿੱਭਣਾ) ਔਖਾ ਸ, ਨਸੀਂ ਲਿੱਭ
ਕੀਦਾ।1। ਰਸਉ।
ਸ ਭਾਈ! ਲ ਕ ਦਵ-ੂਜਾ ਕਰਦ ਸਨ, ਵਰਿ ਰਿੱਖਦ ਸਨ, ਮਿੱਥ ਉਿ ਕਿਲਕ ਲਾਾਂਦ ਸਨ, ਿੀਰਥਾਾਂ ਉਿ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਦ ਸਨ, (ਗਰੀਬਾਾਂ ਨੂ ੂੰ) ਬੜ੍ ਦਾਨ-ੁੂੰਨ ਕਰਦ ਸਨ, ਕਮਿੱਠ ਬਲ ਬਲਦ ਸਨ, ਰ ਅਜਸੀ ਕਕ ਭੀ ਜੁਗਕਿ
ਨਾਲ ਮਾਲਕ-ਰਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰਦਾ।1।
ਸ ਭਾਈ! ਜ ਿ ਕਰ ਕ, ਾਰੀ ਧਰਿੀ ਉਿ ਚਿੱਕਰ ਲਾ ਕ, ਕਰ-ਭਾਰ ਿ ਕਰ ਕ, ਰਾਣ ਦਮ ਦੁ ਆਰ ਕਵਚ
ਚਾੜ੍ਹ ਕ, ਜਗ-ਮਿ ਦੀਆਾਂ ਜੁਗਿੀਆਾਂ ਕਰ ਕ, ਜਨ-ਮਿ ਦੀਆਾਂ ਜੁਗਿੀਆਾਂ ਕਰ ਕ—ਇਸਨਾਾਂ ਿਰੀਕਕਆਾਂ ਨਾਲ
ਭੀ ਮਾਲਕ-ਰਭੂ ਨਸੀਂ ਿੀਜਦਾ।2।
ਸ ਭਾਈ! ਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਕਫ਼ਕਿ-ਾਲਾਸ ਇਕ ਐਾ
ਦਾਰਥ ਸ ਕਜ ਦਾ ਕਈ ਮੁਿੱਲ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ—ਇਸ ਦਾਕਿ ਉ ਮਨੁ ਿੱਖ ਨ ਸਾਲ ਕੀਿੀ ਸ ਕਜ ਉੱਿ
ਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਕਕਰਾ ਸਈ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ੂੰਗਕਿ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਰਮ-ਰੂੰਗ ਕਵਚ
ਜੁੜ੍ ਕ ਕਜ ਮਨੁ ਿੱਖ ਨੂ ੂੰ ਰਭੂ ਜੀ ਕਮਲ ਸਨ, ਉ ਮਨੁ ਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਿ ੁਖ-ਆਨੂੰਦ ਕਵਚ ਬੀਿਦੀ ਸ।3।13।
ਨ ਟ:- ਇਥੋਂ ਿਕ ਧਨਾਰੀ ਰਾਗ ਕਵਚ ‘ਮਸਲਾ 5’ ਦ 13 ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁਕ ਸਨ। ਇ ਿੋਂ ਅਗਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੜ੍ਅੂੰਕ 14 ਸ। ਇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸ ਕਕ ਅੂੰਕ 13 ਿੋਂ ਅਗਾਾਂਸ ਨਵਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਸਇਆ ਸ। ਕਰਲ ਖ ‘ਧਨਾਰੀ
ਮਸਲਾ 5’ ਨਾ ਕਲਖਣ ਨਾਲ ਭੀ ਕਈ ਭਲ ਖ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨਸੀਂ ਸ।

