
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਦ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਛਤਿ ਜਾਤਹ ਸ ਕਰਤਹ 
ਰਾਲ ॥ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਸ ਜੰਜਾਲ ॥ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਹ ਤਿਨ ਤਸਉ ਹੀਿ ॥ ਜ ਬਰਾਈ 
ਸਈ ਮੀਿ ॥੧॥ ਐਸ ਭਰਤਮ ਭੁਲ  ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਜਨਮੁ ਦਾਰਥੁ ਖਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਭਾਵ ਿੀਠਾ ॥ ਝੂਠ ਧਹ ਤਸਉ ਰਤਚਓ ਮੀਠਾ ॥ ਦਾਤਿ ਤਆਰੀ ਤਵਸਤਰਆ 
ਦਾਿਾਰਾ ॥ ਜਾਣ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥ ਵਸਿੁ ਰਾਈ ਕਉ ਉਤਠ ਰਵ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ 
ਸਗਲਾ ਈ ਖਵ ॥ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝ ਆਵਣ ਜਾਣ ॥ ਾ ਕਰ ਿਾ ਛਿਾਣ ॥੩॥ ਜ ਿੁਧੁ ਭਾਵ 
ਸ ਰਵਾਣੁ ॥ ਿਰ ਭਾਣ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਬੰਦਾ ਜਨੁ ਿਰਾ ॥ ਰਾਤਖ ਲਇ 
ਸਾਤਹਬੁ ਰਭੁ ਮਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥ {ੰਨਾ 676} 

ਦਅਰਥ:- ਜਾਹਿ—ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਕਰਹਿ —ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸੇ ਰਾਲ —ਉਿ ਹਿਅਰਥ ਕੰਮ 
{ਰਾਲ—ਰਾਲੀ; ਮ ੰ ਜੀ ਦਾ ਨਾੜ }। ਕਾਹਮ ਨ ਆਿਹਿ—ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੇ —ਉਿ {ਬਿ -
ਿਚਨ}। ਸੰਹਗ—ਨਾਲ। ਿੀਤ—ਹਿਤ, ਹਆਰ। ਬੈਰਾਈ—ਿੈਰੀ।1।  

ਭਰਹਮ—ਭਰਮ ਹਿਚ। ਭੂਲੇ—ਕ ਰਾਿੇ ਹਆ ਿਇਆ। ਸੰਸਾਰਾ —ਜਗਤ। ਖਇ—ਗਿਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
ਰਿਾਉ।  

ਸਾਚ —ਸਦਾ-ਹਥਰ ਿਹਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਹਸਮਰਨ। ਭਾਿੈ—ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਧਿ—ਠੱਗੀ। ਹਸਉ—ਨਾਲ। 
ਮੀਠਾ—ਹਮੱਠਾ (ਜਾਣ ਕੇ)। ਮਰਣ —ਮਤ।2।  

ਿਸਤ —ਚੀਜ਼। ਕਉ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਉਹਠ—ਉੱਠ ਕੇ। ਰਿੈ—ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਸਗਲਾ ਈ —ਸਾਰਾ 
ਿੀ। ਖਿ—ੈਗਿਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਿ ਕਮ —ਰਜ਼ਾ। ਆਿਣ ਜਾਣ—ੇਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ।3।  

ਨੋ—ਨੰੂ, ਤੋਂ। ਜਨ —ਦਾਸ। ਸਾਹਿਬ —ਮਾਲਕ।4।  

ਅਰਥ:- ਿੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਜਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਹਿਚ ੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕ ਰਾਿੇ ਹਆ ਿਇਆ 
ਿੈ (ਹਕ ਆਣਾ) ਕੀਮਤੀ ਮਨ ੱ ਖਾ ਜਨਮ ਗਿਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਰਿਾਉ।  

ਿੇ ਭਾਈ ! ਮਾਇਆ-ਿੇੜਹੇ ਜੀਿ ਉਿੀ ਹਨਕੰਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ , ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਖ਼ਰ ਛੱਡ ਕੇ 
ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਿੀ ਜੰਜਾਲ ਸਿੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਿਨ , ਜੇਿੜੇ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਹਕਸੇ ਕੰਮ ਨਿੀਂ 
ਆਉਂਦੇ। ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿ -ਹਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਿਨ , ਜੇਿੜੇ (ਅੰਤ ਿੇਲੇ ) ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦੇ। 
ਉਿਨਾਂ (ਹਿਕਾਰਾਂ) ਨੰੂ ਹਮੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ ਜ (ਅਸਲ ਹਿਚ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦੇ ) ਿੈਰੀ 



ਿਨ।1।  

ਿੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ-ਿੇੜਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ੱ ਖ ਨੰੂ ) ਸਦਾ-ਹਥਰ ਿਹਰ-ਨਾਮ ਹਸਮਰਨ (ਿਾਲਾ) ਧਰਮ ਅੱਖੀਂ 
ਿੇਹਖਆ ਨਿੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਝੂਠ ਨੰੂ ਠੱਗੀ ਨੰੂ ਹਮੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਦਾਤਾਰ-
ਰਭੂ ਨੰੂ ਭ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਿੈ , ਉਸ ਦੀ ਹਦੱਤੀ ਿਈ ਦਾਹਤ ਇਸ ਨੰੂ ਹਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਿੈ। (ਮਿ ਹਿਚ) 

ਬੇਬਸ ਿਇਆ ਜੀਿ ਆਣੀ ਮਤ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ।2।  

ਿੇ ਭਾਈ ! (ਭਟਕਣਾ ਹਿਚ ਹਆ ਿਇਆ ਜੀਿ ) ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੜ ਦੜ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਜ 
ਆਖ਼ਰ ਹਬਗਾਨੀ ਿ ਜਾਣੀ ਿੈ। ਆਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰਜ਼ ਸਾਰਾ ਿੀ ਭ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਿੈ। ਮਨ ੱ ਖ 
ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਸਤੇ ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 
(ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ) ਹਨਿੱਤ ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਆਖ਼ਰ ਛ ਤਾਂਦਾ ਿੈ।3।  

(ਰ, ਿੇ ਰਭੂ! ਜੀਿਾਂ ਦੇ ਕੀਿ ਿੱਸ?) ਜ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ , ਉਿੀ ਅਸਾਂ ਜੀਿਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਿ ੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਿੇ ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਿੈ ਤੇਰਾ ਗ਼ ਲਾਮ ਿੈ। ਿੇ 
ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਰਭੂ (ਆਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਆ) ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਿੈ।4।1। 22।  


