
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੁ੧ ਚਉਦ    ੴ ਸਤਿ ਨਾਮ ੁਕਰਿਾ ੁਰਖ ੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵਰ ੁ

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਜੀਉ ਡਰਿ ੁਹ ਆਣਾ ਕ ਤਸਉ ਕਰੀ ੁਕਾਰ ॥ 

ਦੂਖ ਤਵਸਾਰਣ ੁਸਤਵਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਿਾਰ ੁ॥੧॥ ਸਾਤਹਬੁ ਮਰਾ ਨੀਿ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਿਾਰ ੁ

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਵੀਐ ਅੰਤਿ ਛਡਾਏ ਸਇ ॥ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਰੀ ਕਾਮਣੀ 
ਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹਇ ॥੨॥ ਦਇਆਲ ਿਰ ਨਾਤਮ ਿਰਾ ॥ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਹ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਿਾ ਕੀ ਸਵਾ ਸ ਕਰ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰ ॥੩॥ ਿੁਧ ੁ

ਬਾਝ ੁਤਆਰ ਕਵ ਰਹਾ ॥ ਸਾ ਵਤਡਆਈ ਦਤਹ ਤਜਿੁ ਨਾਤਮ ਿਰ ਲਾਤਗ ਰਹਾਂ ॥ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ 
ਕਇ ਤਜਸੁ ਆਗ ਤਆਰ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਵੀ ਸਾਤਹਬੁ ਆਣਾ ਅਵਰ ੁਨ ਜਾਚੰਉ 

ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ੁਿਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਤਬੰਦ ਤਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹਇ ॥੪॥ ਸਾਤਹਬ ਿਰ ਨਾਮ ਤਵਟਹ ੁ

ਤਬੰਦ ਤਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 660} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਉ—ਜਜਿੰ ਦ। ਕ ਜਿਉ—ਜਕਿ ਾਿ? ਕਯੀ—ਭੈਂ ਕਯਾਂ। ਦੂਖ ਜਿਿਾਯਣੁ—ਦੁੁੱ ਖ ਦੂਯ 

ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਰਬੂ। ਿਜਿਆ—ਭੈਂ ਜਿਭਜਯਆ ਹ।1।  

ਨੀਤ—ਜਨਿੱਤ। ਨਿਾ—(ਬਾਿ, ਦਾਤਾਂ ਦ ਦ ਕ ਅੁੱਕਣ ਿਾਰਾ ਨਹੀਂ)। ਦਾਤਾਯੁ—ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਿਾਰਾ।1। 
ਯਹਾਉ।  

ਅਨਜਦਨੁ—ਹਯ ਯਜ਼, ਿਦਾ। ਅਿੰ ਜਤ—ਆਖ਼ਯ ਨੂਿੰ । ਭਯੀ ਕਾਭਣੀ—ਹ ਭਯੀ ਜਜਿੰ ਦ!।2।  

ਦਇਆਰ—ਹ ਦਇਆ ਦ ਘਯ! ਨਾਜਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਤਯਾ—ਤਯ ਿਕਦਾ ਹਾਂ, ਾਯ ਰਿੰ ਘ 

ਿਕਦਾ ਹਾਂ।1। ਯਹਾਉ।  

ਿਯਫਿੰ—ਹਯ ਥਾਂ। ਿਾਚਾ—ਿਦਾ ਕਾਇਭ ਯਜਹਣ ਿਾਰਾ। ਕਉ—ਨੂਿੰ । ਨਦਜਯ—ਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ। 
ਕਯਇ—ਕਯਦਾ ਹ।3।  

ਕਿ ਯਹਾ—ਜਕਿੇਂ ਯਜਹ ਿਕਦਾ ਹਾਂ? ਭੈਂ ਜਿਆਕੁਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਜਤੁ—ਜਜਿ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਜਾਇ—
ਜਾ ਕ।1। ਯਹਾਉ।  

ਿਿੀ—ਭੈਂ ਿੇਂਿਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਚਿੰਉ—ਭੈਂ ਭਿੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਫਿੰ ਦ ਜਫਿੰ ਦ—ਜਖਨ ਜਖਨ। ਚੁਖ ਚੁਖ—ਟਟ ਟਟ, 



ਕੁਯਫਾਨ।4।  

ਜਿਟਹ—ੁਤੋਂ। ਿਾਜਹਫ—ਹ ਿਾਜਹਫ! 

ਅਯਥ:- (ਜਗਤ ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਿਭੁਿੰ ਦਯ ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਖ ਕ) ਭਯੀ ਜਜਿੰ ਦ ਕਿੰਫਦੀ ਹ (ਯਭਾਤਭਾ 
ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਯ ਕਈ ਫਚਾਣ ਿਾਰਾ ਜਦੁੱ ਿਦਾ ਨਹੀਂ) ਜਜਿ ਦ ਾਿ ਭੈਂ ਜਭਿੰ ਨਤਾਂ ਕਯਾਂ। (ਿ, ਹਯ ਆਿਯ 
ਛੁੱਡ ਕ) ਭੈਂ ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ਨਾਿ ਕਯਨ ਿਾਰ ਰਬੂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਜਿਭਯਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਿਦਾ ਹੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਯਨ 

ਿਾਰਾ ਹ।1।  

(ਜਪਯ ਉਹ) ਭਯਾ ਭਾਜਰਕ ਿਦਾ ਹੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਯਦਾ ਯਜਹਿੰਦਾ ਹ (ਯ ਉਹ ਭਯ ਜਨਿੱਤ ਦ ਤਯਰ 
ਿੁਣ ਕ ਕਦ ਅੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਿਚ) ਜਨਿੱਤ ਇਉਂ ਹ ਜਜਿੇਂ ਜਹਰੀ ਿਾਯੀ ਹੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਨ 

ਰੁੱ ਗਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਹ ਭਯੀ ਜਜਿੰ ਦ! ਹਯ ਯਜ਼ ਉਿ ਭਾਜਰਕ ਨੂਿੰ  ਮਾਦ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਜਿਚੋਂ) ਆਖ਼ਯ ਉਹੀ 
ਫਚਾਂਦਾ ਹ। ਹ ਜਜਿੰ ਦ! ਜਧਆਨ ਨਾਰ ਿੁਣ (ਉਿ ਭਾਜਰਕ ਦਾ ਆਿਯਾ ਜਰਆਂ ਹੀ ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ਿਭੁਿੰ ਦਯ 

ਜਿਚੋਂ) ਾਯ ਰਿੰ ਘ ਿਕੀਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਜਦਆਰ ਰਬ!ੂ ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਿਦਾ ਿਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਭਹਯ ਕਯ, ਆਣਾ ਨਾਭ ਦਹ, ਤਾ ਜਕ) ਤਯ 
ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਭੈਂ (ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ਇਿ ਿਭੁਿੰ ਦਯ ਜਿਚੋਂ) ਾਯ ਰਿੰ ਘ ਿਕਾਂ।1। ਯਹਾਉ।  

ਿਦਾ ਕਾਇਭ ਯਜਹਣ ਿਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਿਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਹ, ਉਿ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਯ ਕਈ ਨਹੀਂ। 
ਜਜਿ ਜੀਿ ਉਤ ਉਹ ਭਹਯ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਉਿ ਦਾ ਜਿਭਯਨ ਕਯਦਾ ਹ।3।  

ਹ ਜਆਯ (ਰਬੂ!) ਤਯੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਭੈਂ ਜਿਆਕੁਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਨੂਿੰ  ਕਈ ਉਹ ਿੁੱਡੀ ਦਾਜਤ 

ਦਹ, ਜਜਿ ਦਾ ਿਦਕਾ ਭੈਂ ਤਯ ਨਾਭ ਜਿਚ ਜੁਜਿਆ ਯਹਾਂ। ਹ ਜਆਯ! ਤਥੋਂ ਜਫਨਾ ਹਯ ਐਿਾ ਕਈ 

ਨਹੀਂ ਹ, ਜਜਿ ਾਿ ਜਾ ਕ ਭੈਂ ਇਹ ਅਯਜ਼ਈ ਕਯ ਿਕਾਂ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਦੁੁੱ ਖਾਂ ਦ ਇਿ ਿਾਗਯ ਜਿਚੋਂ ਤਯਨ ਰਈ) ਭੈਂ ਆਣ ਭਾਜਰਕ ਰਬੂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਮਾਦ ਕਯਦਾ ਹਾਂ, ਜਕਿ 
ਹਯ ਾਿੋਂ ਭੈਂ ਇਹ ਭਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਿੰਗਦਾ। ਨਾਨਕ (ਆਣ) ਉਿ (ਭਾਜਰਕ) ਦਾ ਹੀ ਿਿਕ ਹ, ਉਿ 



ਭਾਜਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਖਨ ਜਖਨ ਿਦਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ।4।  

ਹ ਭਯ ਭਾਜਰਕ! ਭੈਂ ਤਯ ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਖਨ ਜਖਨ ਕੁਯਫਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।1। ਯਹਾਉ।  
 


