
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਵੈ ਰਾਮ ਸਰਣਿ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਕਸ ਣਿਨੁ ਣਕਛੁ ਹਰੁ ਨ ਜਾਿੈ ਅਵਣਰ 
ਉਾਵ ਣਿਆਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨ ਿਚ ਕ੍ਰਮ ਆਰਾਧੈ ਹਣਰ ਹਣਰ ਸਾਧਸੰਣਗ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ 
ਅਨਦ ਣਿਨਦ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰਸੁ ਸਾਚੈ ਸਹਣਜ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਕਣਰ ਣਕਰਾ ਜ ਅੁਨਾ ਕੀਨ ਿਾ 
ਕੀ ਊਿਮ ਿਾਿੀ ॥ ਸਾਧਸੰਣਗ ਨਾਨਕ ਣਨਸਿਰੀ ਜ ਰਾਿੇ ਰਭ ਣਨਰਿਾਿੀ ॥੨॥੫੯॥੮੨॥ {ੰਨਾ 
1220} 

ਦਅਰਥ:- ਵਡਭਾਗੀ—ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ੱਖ (ਸੀ)। ਕਿਛ  ਸਰ —ਿਈ ਸਰ (ਉਾਉ)। ਅਵਕਰ—ਸਰ 

{ਬਸ -ਵਚਨ}। ਉਾਵ—{ਲਜ਼ ‘ਉਾਉ’ ਤੋਂ ਬਸ -ਵਚਨ} ਸੀਲੇ, ਜਤਨ। ਅਵਕਰ ਉਾਵ—ਸਰ ਸੀਲੇ। 

ਕਤਆਗੀ—ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

ਬਚ—ਬਚਨ। ਕ੍ਰਮ—ਿਰਮ, ਿੰਮ। ਾਧ ੰਕਗ—ਗ ਰ ੂਦੀ ੰਗਕਤ ਕਵਚ। ਅਨਦ ਕਬਨਦ—ਆਤਮਿ ਆਨੰਦ 

ਤੇ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ। ਅਿਥ—ਅਿੱਥ, ਕਜ ਦਾ ਰੂ ਕਬਆਨ ਨਾਸ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿੇ। ਅਿਥ ਿਥਾ ਰ —ਅਿੱਥ ਰਭੂ 

ਦੀ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਦਾ  ਆਦ। ਾਚ—ੈਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਕਵਚ। ਸਕਜ—ਆਤਮਿ ਅਡਲਤਾ ਕਵਚ।1।  

ਿਕਰ—ਿਰ ਿੇ। ਜ—ਕਜ ਮਨ ੱਖ ਨੰੂ। ਤਾ ਿੀ—ਉ ਮਨ ੱਖ ਦੀ। ਊਤਮ ਬਾਣੀ—ਉੱਚੀ ਭਾ। ਕਨਤਰੀ—

ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸੈ। ਜ—ਕਜਸੜ ੇ (ੰਤ ਜਨ)। ਕਨਰਬਾਣੀ—ਵਾਨਾ-ਰਕਸਤ, ਕਨਰਲੇ। ਰਾਤ—ੇਰੰਗ ੇ

ਸ।2।  

ਅਰਥ:- ਸੇ ਭਾਈ! ਿਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ੱਖ ਸੀ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੈ। ਇਿ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਉਸ ਮਨ ੱਖ ਿਈ ਸਰ ਸੀਲਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਸਰ ਾਰ ੇਸੀਲੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸੇ ਭਾਈ! (ਰਭੂ ਦੀ ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ੱਖ) ਆਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਿੰਮ ਦੀ ਰਾਸੀਂ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀ ਆਰਾਧਨ ਿਰਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਗ ਰ ੂਦੀ ੰਗਕਤ ਕਵਚ ਕਿਿ ਿੇ ਆਤਮਿ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੈ। 

(ਉ ਦ ੇਕਸਰਦੇ ਕਵਚ) ਆਤਮਿ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ ਬਣੀਆਾਂ ਰਕਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਅਿੱਥ ਰਭੂ ਦੀ ਕਕਤ-

ਾਲਾਸ ਦਾ  ਆਦ (ਮਾਣਦਾ ਰਕਸੰਦਾ ਸੈ)। ਉਸ ਮਨ ੱਖ ਦਾ ਿਾਇਮ ਰਕਸਣ ਵਾਲੇ ਰਭੂ ਕਵਚ ਅਤੇ ਆਤਮਿ 

ਅਡਲਤਾ ਕਵਚ ਲੀਨ ਰਕਸੰਦਾ ਸੈ।1।  

ਸੇ ਭਾਈ! (ਰਭੂ) ਕਮਸਰ ਿਰ ਿੇ ਕਜ ਮਨ ੱਖ ਨੰੂ ਆਣਾ (ੇਵਿ) ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੀ ਉੱਚੀ ਭਾ ਸ ੰਦੀ ਸੈ। 

ਸੇ ਨਾਨਿ! ਕਜਸੜ ੇਾਧ ਜਨ ਕਨਰਲੇ ਰਭੂ (ਦੇ ਰੇਮ-ਰੰਗ) ਕਵਚ ਰੰਗ ੇਰਕਸੰਦ ੇਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਗਕਤ ਕਵਚ 

(ਕਰਸਾਾਂ ੰਾਰ-ਮ ੰਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸੈ।2। 59। 82।  

  


