ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (ਪ-: ੬੭੪)
dhanaasree mehlaa 5 . (Pg: 674)

ਤuਮ ਦਾਤ4 ਠਾਕuਰ 7ਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰ4 ॥
tum daatay Thaakur pratipaalak naaik khasam hamaaray .
(ਹ4 7ਭ<) ਤ<- ਸਭ ਦਾਤ= ਦ4ਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਕ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹ@ । ਤ<- ਸਾਡਾ (ਜੀਵਨ-ਅਗਵਾਈ ਦ4ਣ ਵਾਲਾ) ਆਗ<, ਖਸਮ ਹ@ ।
(O Lord) you are the giver of all gifts, you are our master and protector. You are our leader (life guide) and owner.

• • •

ਿਨਮਖ ਿਨਮਖ ਤuਮ ਹੀ 7ਿਤਪਾਲਹu ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਤuਮਰ4 ਧਾਰ4 ॥੧॥
nimakh nimakh tum hee pratipaalho ham baarik tumray Dhaaray .1.
(ਹ4 7ਭ<) ਤ<- ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਿਛਨ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ@ । ਅਸੀ (ਤ4ਰ4) ਬKਚ4 ਤ4ਰ4 ਆਸਰ4 (ਜੀਉਂਦ)4 ਹ= ।
(O Lord) only you nurture and protect us every single moment. We, your children, live under your protection/support.

• • •

ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗuਨ ਕਹੀਐ ॥
jihvaa ayk kavan gun kaheeai .
(ਮਨuKਖ ਦੀ) ਇਕ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤ4ਰਾ ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਗuਣ ਦKਿਸਆ ਜਾਏ ?
With our single tongue, how can we describe your countless great qualities?

• • •

ਬ4ਸuਮਾਰ ਬ4ਅ-ਤ ਸuਆਮੀ ਤ4ਰR ਅ-ਤu ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
baysumaar bay-ant suaamee tayro ant na kin hee laheeai .1.rahaao.
ਹ4 ਅਨਿਗਣਤ ਗuਣ= ਦ4 ਮਾਲਕ, ਬ4ਅ-ਤ ਮਾਲਕ-7ਭ< ! ਿਕਸ4 ਭੀ ਪਾਸS ਤ4ਰ4 ਗuਣ= ਦਾ ਅ-ਤ ਨਹੀ ਲKਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
O possessor of countless virtues, limitless Lord! The extent of your great qualities cannot be found/realized by any method.

• • •

ਕRਿਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰ4 ਖ-ਡਹu ਅਿਨਕ ਿਬਧੀ ਸਮਝਾਵਹu ॥
koT paraadh hamaaray khanDho anik bidhee samjhaavho .
(ਹ4 7ਭ<) ਤ<- ਸਾਡ4 VRੜ= ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹ@ । ਤ<- ਸਾW ਅਨ4ਕ= ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ (ਜੀਵਨ-ਜuਗਿਤ) ਸਮਝ=ਦਾ ਹ@ ।
(O Lord) you destroy (save us from) millions of our bad deeds. You teach us (life’s purpose / method of living) in so many ways.

• • •

ਹਮ ਅਿਗਆਨ ਅਲਪ ਮਿਤ ਥRਰੀ
ham agiaan alap mat thoree

ਤuਮ ਆਪਨ ਿਬਰਦu ਰਖਾਵਹu ॥੨॥
tum aapan birad rakhaavho .2.

ਅਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ<ਝ ਤS ਸKਖਣ4 ਹ=, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹRਛੀ ਤ4 ਥRੜੀ ਹZ ।
(ਿਫਰ ਭੀ) ਤ<- ਆਪਣਾ ਮuKਢ-ਕਦੀਮ= ਦਾ ਿਪਆਰ ਵਾਲਾ ਸuਭਾਉ ਕਾਇਮ ਰKਖਦਾ ਹ@ ।
We are spiritually ignorant; we have little and shallow intelligence (to realize/attain the virtues, understand your will,
be free from control of the five thieves).
(And yet) you retain your original/ever-existing nature of love and forgiveness.

• • •

ਤuਮਰੀ ਸਰਿਣ ਤuਮਾਰੀ ਆਸਾ
tumree saran tumaaree aasaa

ਤuਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸuਹ4ਲ4 ॥
tum hee sajan suhaylay .

(ਹ4 7ਭ<) ਅਸੀ ਤ4ਰ4 ਹੀ ਆਸਰ4-ਪਰਨ4 ਹ=, ਸਾW ਤ4ਰੀ ਹੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਹZ, ਤ<- ਹੀ ਸਾਡਾ ਸKਜਣ ਤ4 ਸuਖ ਦ4ਣ ਵਾਲਾ ਹ@ ।
We can only rely on your support; we hope for only your help; you are our only (true) friend and provider of happiness.

• • •

ਰਾਖਹu ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕ4 ਗRਲ4 ॥੩॥੧੨॥
raakhho raakhan-haar daiaalaa naanak Ghar kay golay .3.12.
ਨਾਨਕ (ਆਖ-) ਹ4 ਸਭ ਦੀ ਰKਿਖਆ ਕਰਨ-ਜRਗ4, ਦਇਆਵਾਨ ! ਸਾਡੀ ਰKਿਖਆ ਕਰ, ਅਸੀ ਤ4ਰ4 ਘਰ ਦ4 ਗ਼uਲਾਮ ਹ= ।
O Nanak (say-) O capable protector/almighty, merciful (Lord), save us! We are the slaves (at the mercy) of your shelter.

