
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ ਮੁਕਾਮੁ ਕਸਰ ਘਸਰ ਬਿਣਾ ਸਨਤ ਚਲਣ ਕੀ ਧਖ ॥ ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਰੁ 
ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹ ਸਨਹਚਲੁ ਲਕ ॥੧॥ ਦੁਨੀਆ ਕਸਿ ਮੁਕਾਮ ॥ ਕਸਰ ਸਿਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ 
ਲਾਸਗ ਰਹੁ ਨਾਮ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਗੀ ਤ ਆਿਣੁ ਕਸਰ ਬਹ ਮੁਲਾ ਬਹ ਮੁਕਾਸਮ ॥ ੰਸਿਤ 
ਵਖਾਣਸਹ ਥੀਆ ਸਿਧ ਬਹਸਹ ਦਵ ਿਥਾਸਨ ॥੨॥ ਿੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਸਨ ਜਨ ਿਖ ੀਰ 
ਿਲਾਰ ॥ ਦਸਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਸਰ ਗਏ ਅਵਰ ਸਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥ ੩॥ ਿੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰ 
ਗਏ ਕਸਰ ਕਸਰ ਕੂਚੁ ॥ ਘੜੀ ਮੁਹਸਤ ਸਕ ਚਲਣਾ ਸਦਲ ਿਮਝੁ ਤੂੰ ਸਿ ਹੂਚੁ ॥੪॥ ਿਬਦਾਹ ਮਾਸਹ 
ਵਖਾਣੀਐ ਸਵਰਲਾ ਤ ਬੂਝ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣ ਬਨ ਤੀ ਜਸਲ ਥਸਲ ਮਹੀਅਸਲ ਿਇ ॥ ੫॥ 

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥ ਿਿ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ 
ਰਹੀਮੁ ॥੬॥ ਮੁਕਾਮੁ ਸਤਿ ਨ ਆਖੀਐ ਸਜਿੁ ਸਿਸਿ ਨ ਹਵੀ ਲਖੁ ॥ ਅਿਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਿੀ 
ਮੁਕਾਮੁ ਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥ ਸਦਨ ਰਸਵ ਚਲ ਸਨਸਿ ਿਸਿ ਚਲ ਤਾਸਰਕਾ ਲਖ ਲਇ ॥ ਮੁਕਾਮੁ ਹੀ 
ਏਕੁ ਹ ਨਾਨਕਾ ਿਚੁ ਬੁਗਇ ॥੮॥੧੭॥ {ੰਨਾ 64} 

ਦਅਰਥ:- ਮੁਕਾਮੁ—ੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਤਕੀਆ। ਕਟਰ—ਕਰ ਕ, ਬਣਾ ਕ। ਘਟਰ—ਘਰ ਟਿਚ। ਧਖ—ਧੁਖ-

ਧੁਖੀ, ਟਚਿੰਤਾ। ਤਾ ਰ—ੁਤਦੋਂ ਹੀ। ਕ—ਜਗਤ। ਟਨਹਚੁ—ਅਿੱ।1।  

ਕਟਿ—ਟਕਿੇਂ? ਮੁਕਾਮ—ੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਟਿਦਕੁ—ਿਰਧਾ। ਕਰਣੀ—ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ। ਨਾਮ—ਨਾਟਮ, ਨਾਮ 

ਟਿਚ।1। ਰਹਾਉ।  

ਮੁਕਾਟਮ—ਤਕੀਏ ਟਿਚ। ਦਿ ਿਥਾਟਨ—ਦਿਤ ਦ ਮਿੰਦਰ ਟਿਚ। ਟਿਧ—ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਗੀ।2।  

ਿੁਰ—ਦਿਤ। ਗਣ—ਟਿਿਜੀ ਦ ਉਾਿਕ। ਗਿੰਧਰਿ—ਦਿਟਤਆਂ ਦ ਰਾਗੀ। ਿਾਰ—ਿਰਦਾਰ। ਦਟਰ ਕੂਚ 

ਕੂਚਾ—ਕੂਚ ਦਟਰ ਕੂਚ, ਆ ਆਣੀ ਿਾਰੀ ਕੂਚ। ਅਿਰ ਟਿ—ਬਾਕੀ ਹਰ ਿੀ।3।  

ਮੂਕ—ਰਾਜ, ਮਕ। ਉਮਰ—ਅਮੀਰ ਕ। ਮੁਹਟਤ—ਦ ਘੜੀ ਦ ਿਮੇਂ ਟਿਚ। ਟਦ—ਹ ਟਦ! ਹੂਚੁ—

ਹੁਿੰਚਣ ਿਾਾ।4।  

ਿਬਦਾਹ ਮਾਟਹ—ਜ਼ਾ ਂ ਟਿਚ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਗੱਾਂ ਨਾ। ਿਖਾਣ—ਆਖਦਾ ਹ। ਮਹੀਅਟ—ਮਹੀ 

ਤਟ, ਧਰਤੀ ਦ ਤ ਉੱਤ, ੁਾੜ ਟਿਚ।5।  

ਅਗਿੰਮ—ਅਹੁਿੰਚ। ਕਾਦਰੁ—ਕੁਦਰਟਤ ਦਾ ਮਾਕ। ਕਰੀਮ—ੁਬਖ਼ਿਿ ਕਰਨ ਿਾਾ। ਮੁਕਾਮ—ੁੱਕਾ 

ਟਿਕਾਣਾ, ਿਦਾ ਕਾਇਮ। ਰਹੀਮ—ੁਰਟਹਮ ਕਰਨ ਿਾਾ ਰਿੂ।6।  

ਟਤਿ ਨ—ਉਿ ਨੂਿੰ (ਰਮਾਤਮਾ) ਨੂਿੰ। ਟਜਿ ੁਟਿਟਿ—ਟਜਿ ਦ ਿੀਿ ਉੱਤ। ਖ—ੁਮਤ ਦਾ ਖ। ਹੀ ਏਕੁ—

ਉਹ ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ।7।  

ਰਟਿ—ਿੂਰਜ। ਟਨਟਿ—ਰਾਟਤ। ਿਟਿ—ਚਿੰਦਰਮਾ। ਇ—ਚ  ਜਾਣ ਿਾ , ਨਾਿਿਿੰਤ। ਬਗਇ—ਆਖ, 

ਕਹੁ।8।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਿਾਈ!) ਇਹ ਜਗਤ (ਜੀਿਾ ਂਿਾਿਤ) ਿਦਾ ਰਟਹਣ ਿਾੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹ ਿਕਦਾ। (ਇਿ ਿਾਿਤ 

ਆਣ  ਟਹਰਦ ਟਿਚ) ਿਰਧਾ ਧਾਰ ਕ ਉੱਚ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਨੂਿੰ (ਆਣ  ਜੀਿਨ ਿਰ ਈ) ਖ਼ਰਚ (ਟਤਆਰ 

ਕਰ ਕ ੱ) ਬਿੰਨਹ, ਿਦਾ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਟਿਚ ਜੁਟੜਆ ਰਹੁ।1। ਰਹਾਉ।  



(ਦੁਨੀਆ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਰਟਹਣ ਈ) ੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਿਮਝ ਕ ਘਰ ਟਿਚ ਬਠ ਜਾਣਾ ਿੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂਿੰ ਮਤ ਿੋਂ  ਬ-

ਟਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ, ਟਕਉਂਟਕ ਇਥੋਂ) ਚ  ਜਾਣ ਦੀ ਟਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਿਦਾ ੱਗੀ ਰਟਹਿੰਦੀ ਹ। ਜਗਤ ਟਿਚ ਜੀਿ 

ਦਾ ੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ ਇਹ ਜਗਤ ਿੀ ਿਦਾ ਕਾਇਮ ਰਟਹਣ ਿਾਾ ਹਿ (ਰ 

ਇਹ ਤਾਂ ਿਿ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਿਿਿੰਤ ਹ)।1।  

ਜਗੀ ਆਿਣ ਜਮਾ ਕ ਬਠਦਾ ਹ। ਿਾਈਂ ਕੀਰ ਤਕੀਏ ਟਿਚ ਡਰਾ ਾਂਦਾ ਹ, ਿੰਟਡਤ (ਧਰਮ ਅਿਥਾਨਾਂ ਟਿਚ 

ਬਠ ਕ) ਧਰਮ-ਥੀਆ ਂ(ਹਰਨਾਂ ਨੂਿੰ) ਿੁਣਾਂਦ ਹਨ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਗੀ ਟਿਿ ਆਟਦਕ ਦ ਮਿੰਦਰ ਟਿਚ ਬਠਦ ਹਨ 

(ਰ ਆ ਆਣੀ ਿਾਰੀ ਿਿ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦ ਜਾ ਰਹ ਹਨ)।2।  

ਦਿਤ, ਜਗ-ਿਾਧਨਾਂ ਟਿਚ ੁੱਗ ਜਗੀ, (ਟਿਿਜੀ ਦ ਉਾਿਕ) ਗਣ, ਦਿਟਤਆਂ ਦ ਗਿਈਏ, (ਿਮਾਧੀਆਂ ਟਿਚ 

ਚੁੱ ਟਿਕ ਰਟਹਣ ਿਾ) ਮੁਨੀ ਜਨ, ਿਖ਼, ੀਰ ਅਤ ਿਰਦਾਰ (ਅਖਿਾਣ ਿਾ) ਆ ਆਣੀ ਿਾਰੀ ਿਾਰ 

ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, (ਜਹੜ ਐਿ ਿ  ਇਥ ਟਦੱਿਦ ਹਨ) ਇਹ ਿੀ ਿਾਰ ਇਥੋਂ ਚ  ਜਾਣ ਿਾ  ਹਨ।3।  

ਬਾਦਿਾਹ, ਖਾਨ, ਰਾਜ, ਅਮੀਰ, ਿਜ਼ੀਰ, ਆਣਾ ਆਣਾ ਡਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਕ ਚ  ਗਏ। ਘੜੀ ਦ ਘੜੀ ਟਿਚ 

ਹਰਕ ਨ  ਇਥੋਂ ਚ  ਜਾਣਾ ਹ। ਹ ਮਨ! ਅਕ ਕਰ (ਗ਼ਾਟ ਨਾਹ ਹ), ਤੂਿੰ ਿੀ (ਰਕ ਟਿਚ) ਹੁਿੰਚ ਜਾਣਾ 

ਹ।4।  

ਨਾਨਕ ਬਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ—ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਈ ਆਖਦਾ ਹ ਰ ਕਈ ਟਿਰਾ ਹੀ ਯਕੀਨ 

ਟਆਉਂਦਾ ਹ (ਟਕ ਹਰਕ ਜੀਿ ਨ  ਇਥੋਂ ਚ  ਜਾਣਾ ਹ ਤ ਇਥ ਟਿਰ) ਉਹੀ ਰਮਾਤਮਾ (ਅਿੱ ਰਟਹਣ 

ਿਾਾ ਹ ਜ) ਜ ਟਿਚ ਧਰਤੀ ਟਿਚ ੁਾੜ ਟਿਚ (ਹਰ ਥਾਂ ਮਜੂਦ) ਹ।5।  

ਿਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਿਣ ਜਾਿਣ ਿਾੀ ਹ (ਨਾਿਿਿੰਤ ਹ), ਿਦਾ ਕਾਇਮ ਰਟਹਣ ਿਾਾ ਟਿਰ ਇਕ ਉਹ ਹ ਜ 

ਅੱਾਹ (ਅਖਿਾਂਦਾ) ਹ ਜ ਅੱਖ ਹ, ਅਹੁਿੰਚ ਹ, ਜ ਿਾਰੀ ਕੁਦਰਟਤ ਦਾ ਮਾਕ ਹ, ਜ ਿਾਰ ਜਗਤ ਦਾ 

ਰਚਨਹਾਰ ਹ, ਤ, ਜ ਿਿ ਜੀਿਾਂ ਉੱਤ ਰਟਹਮ ਕਰਨ ਿਾਾ ਹ।6।  

ਿਦਾ ਕਾਇਮ ਰਟਹਣ ਿਾਾ ਟਿਰ ਉਿ ਰਮਾਤਮਾ ਨੂਿੰ ਹੀ ਟਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਟਜਿ ਦ ਟਿਰ ਉੱਤ ਮਤ ਦਾ 

ਖ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਹ ਆਕਾਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਿ ਕੁਝ ਨਾਿਿਿੰਤ ਹ, ਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਮਾਤਮਾ ਿਦਾ ਅਿੱ ਹ।7।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਅਿੱ ਬਚਨ ਕਟਹ ਦ—ਟਦਨ ਅਤ ਿੂਰਜ ਨਾਿਿਿੰਤ ਹਨ, ਰਾਤ ਅਤ ਚਿੰਦਰਮਾ ਨਾਿਿਿੰਤ ਹਨ, 

(ਇਹ ਟਦੱਿਦ) ੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਿੀ ਨਾਿ ਹ ਜਾਣਗ। ਿਦਾ ਕਾਇਮ ਰਟਹਣ ਿਾਾ ਟਿਰ ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 

ਹ।8।17।  

  


