
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰ ਿਸਲਲ ਆਾਉ ਿਾਸਰਿੰਗਾਣੀ 
॥ ਮਨੁ ਸਕਰਿਾਣੁ ਹਸਰ ਸਰਦ ਜਿੰਮਾਇ ਲ ਇਉ ਾਵਸਿ ਦੁ ਸਨਰਬਾਣੀ ॥ ੧॥ ਕਾਹ ਗਰਬਸਿ ਮੂੜ 
ਮਾਇਆ ॥ ਸਤ ਿੁਤ ਿਗਲ ਕਾਲਤਰ ਮਾਤਾ ਤਰ ਹਸਹ ਨ ਅਿੰਸਤ ਿਖਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਬਖ 
ਸਬਕਾਰ ਦੁਿਟ ਸਕਰਖਾ ਕਰ ਇਨ ਤਸਜ ਆਤਮ ਹਇ ਸਧਆਈ ॥ ਜੁ ਤੁ ਿਿੰਜਮੁ ਹਸਹ ਜਬ ਰਾਖ 
ਕਮਲੁ ਸਬਗਿ ਮਧੁ ਆਿਰਮਾਈ ॥੨॥ ਬੀਿ ਿਤਾਹਰ ਬਾਿਰ ਿਿੰਗਰਹ ਤੀਸਨ ਖੜਾ ਸਨਤ ਕਾਲੁ ਿਾਰ 
॥ ਦਿ ਅਠਾਰ ਮ ਅਰਿੰਰ ਚੀਨ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਤਾਰ ॥੩॥੨੬॥ {ਿੰਨਾ 23} 

ਦਅਰਥ:- ਕਰਮਾ—ਰਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ। ਕਰ—ਕਰ,ੁ ਬਣਾ। ਲਿਿ—ਾਣੀ। ਆਾਉ—ਲੰਜਣਾ। ਲਿਿ 

ਆਾਉ—ਾਣੀ ਦਾ ਲੰਜਣਾ। ਾਲਰੰਗਾਣੀ—ਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ)। ਲਕਰਾਣੁ—ਲਕਾਨ, ਵਾਸੀ ਕਰਨ 

ਵਾਿਾ। ਲਰਦ—ਲਸਰਦ ਲਵਚ। ਜੰਮਾਇ ਿ—ਉਗਾ ਿ। ਇਉ—ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਲਨਰਬਾਣ—ਵਾਨਾ-ਰਲਸਤ। 

{invwLx—ਬੁੁੱਝਾ ਸਇਆ, ਲਜ ਲਵਚੋਂ ਵਾਨਾ ਮੁੁੱਕ ਜਾਣ}।1।  

ਗਰਬਲ—ਅਸੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੈਂ। ਮੂੜ—ਸ ਮੂਰਖ! ੁਤ—ੁਤੁ, ੁੁੱਤਰ। ਲਤ—ਲਤਾ। ਗਿ—ਾਰ। 

ਕਾਿਤਰ—ਕਿਤਰ, ਇਤਰੀ। ਅੰਲਤ—ਅਖ਼ੀਰ ਵਿ । ਖਾਇਆ—ਲਮਤਰ  ।1। ਰਸਾਉ।  

ਦੁਟ—ਭੜ। ਲਕਰਖਾ ਕਰ—ੁੁੱਟ ਦਵ (ਲਜਵੇਂ ਲਕਾਨ ਖਤੀ ਲਵਚੋਂ ਨਦੀਨ ੁੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ)। ਤਲਜ—ਛੁੱਡ ਕ। 

ਆਤਮ ਸਇ—ਆਣ  ਅੰਦਰ ਇਕ-ਲਚਤ ਸ ਕ। ੰਜਮ—ੁਮਨ ਨੰੂ ਲਵਕਾਰਾਾਂ ਵਿੋਂ  ਰਕਣਾ। ਸਲਸ—ਬਣ ਜਾਣ। 

ਮਧ—ੁਸ਼ਸਦ, ਰ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ। ਆਰਮਾਈ—ਰਮਦਾ ਸ, ਚੋਂਦਾ ਸ।2।  

ਬੀ—ਵੀਸ। ਤ—ੁੱਤ। ਬੀ ਤਾਸਰ—27 ਲਦਨ, 27 ਨਛਤਰ। ਬਾਰ—ਲਦਨ। ੰਗਰਸ—ਇਕੁੱਠਾ 

ਕਰ। ਤੀਲਨ ਖੜਾ—ਲਤੰਨ ਅਵਥਾ (ਬਾਿ, ਜੁਆਨੀ, ਬੁਢਾ)। ਾਰ—ਚਤ ਰੁੱਖ। ਦ—ਚਾਰ ਵਦ ਅਤ ਛ 

ਸ਼ਾਤਰ। ਅਠਾਰਮ—ਅਠਾਰਾਾਂ ੁਰਾਣਾਾਂ ਲਵਚ। ਅਰੰਰ—ਅਰੰਰ,ੁ ਰਮਾਤਮਾ। ਚੀਨ—ਖਜ, ਛਾਣ। 

ਇਵ—ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਏਕੁ—ਰਭੂ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਮੂਰਖ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਲਤਾ, ੁੁੱਤਰ, ਇਤਰੀ, ਮਾਾਂ—ਇਸ ਾਰ ਅੰਤ ਵਿ  ਤਰ 

ਸਾਈ ਨਸੀਂ ਬਣ ਕਦ। ਰਸਾਉ।  

(ਸ ਭਾਈ!) ਇ ਰੀਰ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਆਣ  (ਰਜ਼ਾਨਾ) ਕਰਮਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀਜ ਬਣਾ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦ 

ਾਣੀ ਦਾ (ਇ ਭੁਇਾਂ) ਲਵਚ ਲੰਚਨ ਕਰ। ਆਣ  ਮਨ ਨੰੂ ਲਕਾਨ ਬਣਾ, ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣ  ਲਸਰਦ 

ਲਵਚ ਉਗਾ। ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ (ਸ ਭਾਈ!) ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਥਾ ਸਾਿ ਕਰ ਿਏਂਗਾ ਲਜਥ ਕਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ ਨਸੀਂ 

ਕਦੀ।1।  

ਜਸੜਾ ਮਨੁੁੱਖ ਚੰਦਰ ਲਵਸ਼-ਲਵਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਲਸਰਦਾ-ਭੁਇਾਂ ਲਵਚੋਂ ਇਉਂ ੁੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ ਲਜਵੇਂ ਖਤੀ ਲਵਚੋਂ ਨਦੀਨ, ਇਸਨਾਾਂ 

ਲਵਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਲਤਆਗ ਕਰ ਕ ਜ ਮਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਅੰਦਰ ਇਕ-ਲਚੁੱਤ ਸ ਕ ਰਭੂ ਨੰੂ ਲਮਰਦਾ ਸ, ਜਦੋਂ ਜ ਤ ਤ 

ੰਜਮ (ਉ ਦ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦ) ਰਾਖ ਬਣਦ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਉ ਦਾ ਲਸਰਦਾ-ਕਿ ਲਖੜ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰ (ਮਾਨੋਂ) ਲੰਮਦਾ ਸ।2।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਮਨੁੁੱਖ ਤਾਈ ਸੀ ਨਛੁੱਤਰਾਾਂ ਲਵਚ (ਭਾਵ) ਸਰ ਰਜ਼ (ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ) ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਸ, ਜ 

ਮਨੁੁੱਖ ਆਣੀ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਲਤੰਨਾਾਂ ਸੀ ਅਵਥਾ (ਬਾਿਨ, ਜੁਆਨੀ, ਬੁਢ) ਲਵਚ ਮਤ ਨੰੂ ਚਤ ਰੁੱਖ, ਜ ਚਾਰ 

ਵਦਾਾਂ ਛ ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਅਤ ਅਠਾਰਾਾਂ ੁਰਾਣ (ਆਲਦਕ ਾਰੀਆਾਂ ਧਰਮ-ੁਤਕਾਾਂ) ਲਵਚ ਰਮਾਤਮਾ (ਦ ਨਾਮ) ਨੰੂ ਸੀ 

ਖਜ ਤਾਾਂ ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਮਾਤਮਾ ਉ ਨੰੂ (ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਿੰਘਾ ਿੈਂਦਾ ਸ।3। 26।  


