
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਹਾ ਹਾ ਰਭ ਰਾਤਿ ਲਹੁ ॥ ਹਮ ਿ ਤਿਛੂ ਨ 
ਹਇ ਮਰ ਸਵਾਮੀ ਿਤਰ ਤਿਰਾ ਅੁਨਾ ਨਾਮੁ ਿਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਗਤਨ ਿੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥ 
ਭਰਮ ਮਹ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਾਰ ॥ ੧॥ ਊਚ ਨੀਚ ਸੂ ਿ ਿੂਿ ॥ ਧਰਾਤਸ ਨਾਹੀ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਿ ॥ ੨॥ 

ਮਤਨ ਬਾਸਨਾ ਰਤਚ ਤਬਿ ਤਬਆਤਧ ॥ ੰਚ ਿੂਿ ਸੰਤਗ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ॥੩॥ ਜੀਅ ਜਹਾਨੁ ਰਾਨ ਧਨੁ 
ਿਰਾ ॥ ਨਾਨਿ ਜਾਨੁ ਸਿਾ ਹਤਰ ਨਰਾ ॥੪॥੧॥੧੯॥ {ੰਨਾ 675} 

ਦਅਰਥ:- ਸਾ ਸਾ—ਸਾ! ਸਾ! ਰਭ—ਸ ਰਭੂ! ਸਮ ਦ—ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਮੀ—ਸ ੁਆਮੀ!।1। ਰਸਾਉ।  

ਾਗਰ—ਮੁੁੰਦਰ। ਅਗਨਨ—ਅੱਗ। ਕੁਟੁੰਬ—ਰਵਾਰ (ਦਾ ਮਸ)। ਭਰਮ—ਭਟਕਣਾ। ਅਨਗਆਨ—

ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ  ਬ-ਮਝੀ। ਅੁੰਧਾਰ—ਸਨਰ।1।  

ਊਚ—ਮਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਣਾ, ਅਸੁੰਕਾਰ। ਨੀਚ—ਢਨਸੁੰਦੀ ਕਲਾ, ਨਨੱਘਰੀ ਸਈ ਸਾਲਤ। ਧਰਾਨ ਨਾਸੀ—

ਰੱਜਦਾ ਨਸੀਂ।2।  

ਮਨਨ—ਮਨ ਨਵਚ। ਬਾਨਾ—ਵਾਨਾ। ਰਨਚ—ਰਚ ਕ, ਬਣਾ ਕ। ਨਬਖ—ਨਵਸ਼-ਨਵਕਾਰ। ਨਬਆਨਧ—ਰਗ। 

ਦੂਤ—ਵਰੀ। ੁੰਨਗ—ਨਾਲ। ਅਾਧ—ਕਾਬ ੂਨਾਸ ਆ ਕਣ ਵਾਲ ।3।  

ਜੀਅ—ਾਰ ਜੀਵ {ਲਜ਼ ‘ਜੀਉ’ ਤੋਂ ਬਸੁ-ਵਚਨ}। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਜਾਨੁ—ਮਝ। ਨਰਾ—ਨੜ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਭੂ! ਾਨੂੁੰ ਬਚਾ ਲ , ਾਨੂੁੰ ਬਚਾ ਲ। ਸ ਮਰ ਮਾਲਕ! (ਇਸਨਾਾਂ ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ 

ਾੋਂ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ! ਮਸਰ ਕਰ, ਆਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਰਭੂ! ਇਸ ੁੰਾਰ-ਮੁੁੰਦਰ ਰਵਾਰ (ਦ ਮਸ) ਦੀ ਅੱਗ (ਨਾਲ ਭਨਰਆ ਸਇਆ) ਸ। ਭਟਕਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ 

ਮਸ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ  ਬ-ਮਝੀ—ਇਸ ਾਰ ਘੱੁ ਸਨਰ  ਸ ਸਨ।1।  

ਸ ਰਭੂ! ਦੁਨੀਆ ਦ ੁਖ ਨਮਲਣ ਤ ਜੀਵ ਨੂੁੰ ਅਸੁੰਕਾਰ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਦੁੱਖ ਨਮਲਣ ਤ ਨਨੱਘਰੀ ਸਈ ਸਾਲਤ 

ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜੀਵ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ  ਨਕ ਵਲ) ਰੱਜਦਾ ਨਸੀਂ, ਇ ਨੂੁੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰ ਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੱੁਖ 

ਚੁੰਬੜੀ ਰਨਸੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਸ ਰਭੂ! ਜੀਵ ਆਣ  ਮਨ ਨਵਚ ਵਾਨਾ ਖੜੀਆਾਂ ਕਰ ਕ ਨਵਸ਼-ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਕਾਰਨ ਰਗ ਸੜ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ 

ਵੱਡ ਆਕੀ (ਕਾਮਾਨਦਕ) ੁੰਜ ਵਰੀ ਇ ਦ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਰਨਸੁੰਦ ਸਨ।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਜ ਇਸਨਾਾਂ ਵਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ, ਤਾਾਂ) ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੁੰ ਦਾ ਆਣ ਅੁੰਗ-ੁੰਗ ਵੱਦਾ ਮਝ (ਉ 

ਦ ਅੱਗ ਅਰਦਾ ਕਨਰਆ ਕਰ—ਸ ਰਭੂ!) ਇਸ ਾਰ ਜੀਵ, ਇਸ ਜਗਤ, ਇਸ ਧਨ, ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਰਾਣ—ਇਸ 

ਭ ਕੁਝ ਤਰਾ ਸੀ ਰਨਚਆ ਸਇਆ ਸ (ਤੂੁੰ ਸੀ ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦ ਮਰਥ ਸੈਂ)।4।1। 19।  

ਨਟ:- ਅੁੰਕ 1 ਦੱਦਾ ਸ ਨਕ ਮਸਲਾ 5 ਦ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਵਾਾਂ ੁੰਗਰਸ ਸ।  

  


