
ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ ਕਰਰ ਰਕਰਾ ਦੀਓ ਮਰਿ ਨਾਮਾ ਬੰਧਨ ਤ ਛੁਟਕਾਏ ॥ ਮਨ ਤ 
ਰਬਸਰਰਓ ਸਗਲ ਧੰਧਾ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ॥੧॥ ਸਾਧਸੰਰਗ ਰਚੰਤ ਰਬਰਾਨੀ ਛਾਡੀ ॥ 

ਅਿੰਬੁਰਧ ਮਿ ਮਨ ਬਾਸਨ ਦ ਕਰਰ ਗਡਿਾ ਗਾਡੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਨਾ ਕ ਮਰਾ ਦੁਸਮਨੁ 

ਰਰਿਆ ਨਾ ਿਮ ਰਕਸ ਕ ਬਰਾਈ ॥ ਬਰਿਮੁ ਸਾਰ ੁਸਾਰਰਓ ਭੀਤਰਰ ਸਰਤਗੁਰ ਤ ਸਝੀ 
ਾਈ ॥੨॥ ਸਭੁ ਕ ਮੀਤੁ ਿਮ ਆਨ ਕੀਨਾ ਿਮ ਸਭਨਾ ਕ ਸਾਜਨ ॥ ਦੂਰਰ ਰਾਇਓ ਮਨ 

ਕਾ ਰਬਰਿਾ ਤਾ ਮਲੁ ਕੀਓ ਮਰ ਰਾਜਨ ॥੩॥ ਰਬਨਰਸਓ ਢੀਠਾ ਅੰਰਮਰਤੁ ਵੂਠਾ ਸਬਦੁ ਲਗ 
ਗੁਰ ਮੀਠਾ ॥ ਜਰਲ ਥਰਲ ਮਿੀਅਰਲ ਸਰਬ ਰਨਵਾਸੀ ਨਾਨਕ ਰਮਈਆ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥ 

{ੰਨਾ 671} 

ਦਅਰਥ:- ਕਰਰ—ਕਰ ਕ। ਮਰਿ—ਮਨੂੂੰ । ਤ—ਤੋਂ। ਛੁਟਕਾਏ—ਛੁਡਾ ਰਿਆ। ਤ—ਤੋਂ। ਸਗਿ 
ਧੂੰਧਾ—ਿਰਕ ਰਕਸਮ ਦਾ ਝਗੜਾ-ਝੂੰਬਿਾ। ਿਾਏ—ਿਾ ਕ।1।  

ਸੂੰ ਰਗ—ਸੂੰਗ ਰਿਚ। ਰਚੂੰ ਤ—ਆਸ। ਰਬਰਾਨੀ—ਰਬਗਾਨੀ, ਓਰੀ। ਅਿੂੰਬੁਰਧ—ਿਉਮ ਿਾਿੀ 
ਅਕਿ। ਬਾਸਨ—ਿਾਸਨਾ। ਦ ਕਰਰ—ਦ ਕ, ੁੁੱ ਟ ਕ। ਗਡਿਾ—ਟਆ। ਗਾਡੀ—ਨੁੱ  ਰਦੁੱ ਤੀ।1। 
ਰਿਾਉ।  

ਰਕਸ ਕ—ਰਕਸ ਦ। ਬਰਾਈ—ਿਰੀ। ਸਾਰੁ—ਰਿਿਾਰਾ। ਭੀਤਰਰ—(ਿਰਕ ਦ) ਅੂੰਦਰ। ਤ—
ਤੋਂ।2।  

ਸਭੁ ਕ—ਿਰਕ ਰਾਣੀ। ਿਮ—ਅਸਾਂ, ਮੈਂ। ਰਾਇਓ—ਚਿਾ ਰਗਆ। ਰਬਰਿਾ—(ਰਭੂ ਤੋਂ) ਰਿਛੜਾ। 
ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਮਿੁ—ਰਮਿਾ। ਮਰ ਰਾਜਨ—ਮਰ ਰਭੂ-ਾਰਤਸ਼ਾਿ ਨੇ।3।  

ਢੀਠਾ—ਢੀਠ-ੁਣਾ। ਅੂੰ ਰਮਰਤ—ੁਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਿਾ ਨਾਮ-ਜਿ। ਿੂਠਾ—ਆ ਿੁੱ ਰਸਆ। 
ਸਬਦ ੁ ਗੁਰ—ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਰਿ—ਾਣੀ ਰਿਚ। ਥਰਿ—ਧਰਤੀ ਰਿਚ। ਮਿੀਅਰਿ—ਮਿੀ 
ਤਰਿ, ਧਰਤੀ ਤ ਤਿ ਉਰ, ਆਕਾਸ਼ ਰਿਚ, ੁਿਾੜ ਰਿਚ। ਰਮਈਆ—ਸਿਣਾ ਰਾਮ।4।  

ਅਰਥ:- ਿ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਰਿਚ ਆ ਕ ਮੈਂ ਰਾਈ ਆਸ ਛੁੱਡ ਰਦੁੱ ਤੀ। ਿਉਮ, ਮਾਇਆ ਦ 
ਮਿ, ਮਨ ਦੀ ਿਾਸਨਾ—ਇਿਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਟਆ ੁੁੱ ਟ ਕ ਨੁੱ  ਰਦੁੱ ਤਾ (ਸਦਾ ਿਈ ਦੁੱਬ 

ਰਦੁੱ ਤਾ)।1। ਰਿਾਉ।  

(ਿ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਨੇ) ਰਕਰਾ ਕਰ ਕ ਮਨੂੂੰ  ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਦੁੱ ਤਾ, ਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 



ਚਰਨੀਂ ਿਾ ਕ ਮਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦ ਬੂੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਿਆ (ਰਜਸ ਕਰਕ ਮਰ) ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ 
ਝਗੜਾ-ਝੂੰਬਿਾ ਿਰਿ ਰਗਆ।1।  

(ਿ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਦੀ ਬਰਕਰਤ ਨਾਿ) ਮਰਾ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਿੀਂ ਰਰਿ ਰਗਆ (ਮਨੂੂੰ  ਕਈ 

ਿਰੀ ਨਿੀਂ ਰਦੁੱ ਸਦਾ), ਮੈਂ ਭੀ ਰਕਸ ਦਾ ਿਰੀ ਨਿੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਾਸੋਂ ਇਿ ਸਮਝ ਰਾਤ ਿ 
ਗਈ ਿ ਰਕ ਇਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ-ਰਿਿਾਰਾ ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਿੀ ਿ, (ਸਭਨਾਂ ਦ) ਅੂੰਦਰ 

(ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਿੀ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ) ਰਿਿਾਰਰਆ ਿਇਆ ਿ।2।  

(ਿ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਦੀ ਬਰਕਰਤ ਨਾਿ) ਿਰਕ ਰਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਣਾ ਰਮੁੱ ਤਰ ਕਰ ਕ 
ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ, ਮੈਂ ਭੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਮੁੱ ਤਰ-ਸੁੱਜਣ ਿੀ ਬਰਣਆ ਰਰਿੂੰਦਾ ਿਾਂ। ਮਰ ਮਨ ਦਾ 
(ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਿੋਂ ਬਰਣਆ ਿਇਆ) ਰਿਛੜਾ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਦੀ ਰਕਰਾ ਨਾਿ) ਰਕਤ ਦੂਰ ਚਿਾ 
ਰਗਆ ਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਦੀ ਸਰਨ ਿਈ, ਤਦੋਂ ਮਰ ਰਭੂ-ਾਰਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਮਨੂੂੰ  (ਆਣ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਰਮਿਾ ਦ ਰਦੁੱ ਤਾ ਿ।3।  

(ਿ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਰਤ ਦੀ ਰਕਰਾ ਨਾਿ ਮਰ ਮਨ ਦਾ) ਢੀਠ-ੁਣਾ ਮੁੁੱ ਕ ਰਗਆ ਿ, ਮਰ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਿਾ ਨਾਮ ਜਿ ਆ ਿੁੱ ਰਸਆ ਿ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੂੂੰ  ਰਆਰਾ ਿੁੱ ਗ 

ਰਰਿਾ ਿ। ਿ ਨਾਨਕ! (ਆਿ—ਿ ਭਾਈ!) ਿੁਣ ਮੈਂ ਜਿ ਰਿਚ, ਧਰਤੀ ਰਿਚ, ਆਕਾਸ਼ ਰਿਚ, ਸਭ 

ਥਾਂ ਿੁੱਸਣ ਿਾਿ ਸਿਣ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਿਿ ਰਿਆ ਿ।4।3। 


