
ਜਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਆਪ ਜਗੀ ਜੁਗਤਤ ਜੁਗਾਹਾ ॥ ਆਪ ਤਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਹਾ ॥ ਆਪ ਹੀ 
ਆਤਪ ਆਤਪ ਵਰਤ ਆਪ ਿਾਤਮ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ ਆਪ ਦੀਪ ਲਅ ਦੀਪਾਹਾ ॥ ਆਪ ਸਤਤਗੁਰੁ 
ਸਮੁੁੰਦੁ ਮਥਾਹਾ ॥ ਆਪ ਮਤਥ ਮਤਥ ਤਤੁ ਕਢਾਏ ਜਤਪ ਿਾਮੁ ਰਤਿੁ ਓੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ੨॥ ਸਖੀ 
ਤਮਲਹੁ ਤਮਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹਾ ॥ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਤ ਤਦਿੜੀ ਮਤਿ 
ਭਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਮੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ੩॥ ਆਪ ਵਡ ਦਾਣਾ ਵਡ ਸਾਹਾ ॥ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂੁੰਜੀ ਿਾਮੁ 
ਤਵਸਾਹਾ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਾਤਤ ਕਰਹੁ ਪਿਭ ਭਾਵ ਗੁਣ ਿਾਿਕ ਿਾਮੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ੪॥੪॥੧੦॥ 
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ਦਅਰਥ:- ਆ—ਆ ਹੀ। ਜੁਗਾਹਾ—ਸਾਰ ਜੁਗਾਾਂ ਵਿਚ। ਤਾੜੀ—ਸਮਾਧੀ। ਨਾਵਮ—ਨਾਮ ਵਿਚ (ਜੜ ਕ)। 

ਓੁਮਾਹਾ—ਉਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਉ।1।  

ਦੀ—ਜਜ਼ੀਰ। ਅ—ਕ, ਭਿਨ {ਬਹ-ੁਿਚਨ}। ਦੀਾਹਾ—ਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਿਾਾ। ਮਥਾਹਾ—ਵਰੜਕਦਾ। 

ਮਵਥ—ਵਰੜਕ ਕ। ਤਤੁ—ਮੱਖਣ, ਅਸੀਅਤ।2।  

ਸਖੀ—ਹ ਸਹੀਹ! ਵਮਵ—ਵਮ ਕ। ਗਾਿਾਹਾ—ਗਾਿੀਏ। ਗੁਰਮੁਵਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ। ਾਹਾ—

ਾਭ। ਵਦਿੜੀ—ਵਹਰਦ ਵਿਚ ੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮਵਨ—ਮਨ ਵਿਚ। ਭਾਈ—ਵਆਰੀ ੱਗੀ।3।  

ਦਾਣਾ—ਦਾਨਾ, ਵਸਆਣਾ। ਸਾਹਾ—ਸ਼ਾਹ। ੂੂੰਜੀ—ਸਰਮਾਇਆ। ਵਿਸਾਹਾ—ਖ਼ਰੀਦਦਾ। ਿਭ—ਹ ਿਭੂ! 

ਹਵਰ—ਹ ਹਰੀ!।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਭਾਈ! ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਹੀ ਜਗੀ ਹ, ਆ ਹੀ ਸਭ ਜੁਗਾਾਂ ਵਿਚ ਜਗ ਦੀ ਜੁਗਵਤ ਹ, ਆ ਹੀ 

ਵਨਡਰ ਹ ਕ ਸਮਾਧੀ ਾਾਂਦਾ ਹ। ਸਭ ਥਾਾਂ ਆ ਹੀ ਆ ਕੂੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੜ ਕ 

ਵਸਮਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦ ਵਰਹਾ ਹ।1।  

ਹ ਭਾਈ! ਿਭੂ ਆ ਹੀ ਜਜ਼ੀਰ ਹ, ਆ ਹੀ ਸਾਰ ਭਿਨ ਹ, ਆ ਹੀ (ਸਾਰ ਭਿਨਾਾਂ ਵਿਚ) ਚਾਨਣ ਹ। ਿਭੂ 

ਆ ਹੀ ਗੁਰ ੂਹ, ਆ ਹੀ (ਬਾਣੀ ਦਾ) ਸਮੁੂੰਦਰ ਹ, ਆ ਹੀ (ਇਸ ਸਮੁੂੰਦਰ ਨੂੂੰ) ਵਰੜਕਣ ਿਾਾ (ਵਿਚਾਰਨ 

ਿਾਾ) ਹ। ਆ ਹੀ (ਬਾਣੀ ਦ ਸਮੁੂੰਦਰ ਨੂੂੰ) ਵਰੜਕ ਵਰੜਕ (ਵਿਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ) ਕ (ਇਸ ਵਿਚੋਂ) ਮੱਖਣ 

(ਅਸੀਅਤ) ਭਾਾਂਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ (ਆਣਾ) ਰਤਨ ਿਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਜ ਕ (ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰ ਜਣ 

ਦਾ) ਚਾਉ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਸਤਸੂੰਗੀਓ! ਇਕੱਠ  ਹਿ, ਆਓ, ਇਕੱਠ  ਹ ਕ ਿਭੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਿੀਏ। ਹ ਸਤਸੂੰਗੀਓ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ 

ਹਵਰ-ਨਾਮ ਜ, (ਇਹੀ ਹ ਜੀਿਨ ਦਾ) ਾਭ। ਵਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨ  ਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਣ  ਵਹਰਦ ਵਿਚ ੱਕੀ ਵਬਠਾ 

ਈ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਆਰੀ ੱਗੀ, ਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਰ (ਵਸਮਰਨ ਦਾ) 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ।3।  

ਹ ਭਾਈ! ਿਭੂ ਆ ਹੀ ਬੜਾ ਵਸਆਣਾ ਿੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹ। ਹ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹ ਹਰੀ! ਹ ਿਭੂ! (ਮਨੂੂੰ ਆਣ  ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਵਤ ਬਖ਼ਸ਼, ਜ 

ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਗਾ ੱਗ, ਤਾਾਂ ਮਰ ਅੂੰਦਰ ਤਰਾ ਨਾਮ ਿੱਸ, ਤਰ ਗੁਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਦਾ ਹਿ।4। 4।10।  

  


