
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਇਕੁ ਸਿਲੁ ਸਿਆਰਾ ਵੀਿਰੈ ਰਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਸਹ ॥ ਸਕਉ ਦਰਗਹ ਿਸਿ 
ਿਾਈਐ ਜਾ ਹਸਰ ਨ ਵਿੈ ਮਨ ਮਾਸਹ ॥ ਗੁਸਰ ਸਮਸਲਐ ਿੁਖੁ ਿਾਈਐ ਅਗਸਨ ਮਰੈ ਗੁਣ ਮਾਸਹ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰੇ ਅਸਹਸਨਸਿ ਹਸਰ ਗੁਣ ਿਾਸਰ ॥ ਸਜਨ ਸਖਨੁ ਿਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਿਰੈ ਿੇ ਜਨ ਸਵਰਲੇ ਿੰਿਾਸਰ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿੀ ਜਸਿ ਸਮਲਾਈਐ ਿੁਰਿੀ ਿੁਰਸਿ ਿੰਜਗੁ ॥ ਸਹੰ ਿਾ ਹਉਮੈ ਗਿੁ ਗਏ ਨਾਹੀ 
ਿਹਿਾ ਿਗੁ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ਸਜਿੁ ਹਸਰ ਮਸਨ ਵਿੈ ਸਿਿੁ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਿੰਜਗੁ ॥੨॥ ਕਾਇਆ ਕਾਮਸਣ ਜੇ 
ਕਰੀ ਭਗੇ ਭਗਣਹਾਰੁ ॥ ਸਿਿੁ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਜਈ ਜ ਦੀਿੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ਰਵਸਹ 
ਿਹਾਗਣੀ ਿ ਿਰਭੁ ਿੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥ ੩॥ ਚਾਰੇ ਅਗਸਨ ਸਨਵਾਸਰ ਮਰੁ ਗੁਰਮੁਸਖ ਹਸਰ ਜਲੁ ਿਾਇ ॥ 
ਅੰਿਸਰ ਕਮਲੁ ਿਰਗਾਸਿਆ ਅੰਸਮਰਿੁ ਭਸਰਆ ਅਘਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਿਿਗੁਰੁ ਮੀਿੁ ਕਸਰ ਿਚੁ ਿਾਵਸਹ 
ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥ {ਿੰਨਾ 21-22} 

ਦਅਰਥ:- ਇਕੁ ਤਿੁ—ਰਿਾ ਕੁ ਭੀ ਸਮਾ। ਮਾਤਿ—ਤਿਚ। ਤਿ—ਇੱਜ਼ਿ। ਗੁਤਰ ਤਮਤਐ—ਜ ਗੁਰ ੂਤਮ 

ਏ। ਅਗਤਨ—ਤਿਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ।1।  

ਅਤਿ ਤਨਤਸ—ਤਦਨ ਰਾਿ। ਸਾਤਰ—ਸੰਭਾ, ਚਿ ਕਰ। ਤਜਨ—ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਬੰਤਦਆਾਂ ਨੰੂ {ਨਟ:- ਜ਼ 'ਤਜਨ' ਬਿ-ੁ

ਿਚਨ ਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ-ਿਚਨ 'ਤਜਤਨ' ਿ (-ਤਜਸ ਨ)}। ਿ ਜਨ—ਉਿ ਬੰਦ।1। ਰਿਾਉ।  

ਜਿੀ—ਜਤਿ ਦਾ ਮਾਕ ਿਰੀ। ਸੁਰਿੀ—ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਮਾਕ ਿਭੂ। ਤਿੰਸਾ—ਤਨਰਦਇਿਾ। ਗਿੁ—ਧਾਿੂ 'ਗਮ' 

ਿੋਂ ਭੂਿਕਾ। ਗਮ—ਜਾਣਾ} ਬੀਤਿਆ ਿਇਆ। ਗਿੁ ਗਏ—ੂਰਨ ਿਰ ਿ ਦੂਰ ਿ ਗਏ। ਮਤਨ—ਮਨ ਤਿਚ। 

ਸੰਜਗੁ—ਅਿਸਰ, ਮਕਾ।2।  

ਕਾਮਤਣ—ਇਸਿਿੀ। ਕਾਇਆ—ਸਰੀਰ। ਕਰੀ—ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਾਂ—ਨ ਕੀਜਈ—ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਰਿਤਿ—ਮਾਣਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਤਮਾ ਦਾ ਸੁਖ ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਸਿਾਗਣੀ—ਭਾਗਾਾਂ ਿਾੀਆਾਂ ਜੀਿ-ਇਸਿਿੀਆਾਂ। 

ਸਜ ਭਿਾਰ—ੁ(ਤਿਰਦਾ-) ਸਜ ਦਾ ਿੀ।3।  

ਚਾਰ ਅਗਤਨ—ਚਾਰ ਅੱਗਾਾਂ {ਿੰਸੁ, ਿਿੁ, ਭ, ਕੁ}, ਤਨਰਦਇਿਾ, ਮਿ, ਭ ਿ ਕ੍ਰਧ। ਿਗਾਤਸਆ—ਤਖੜਦਾ 

ਿ। ਅਘਾਇ—ਰੱਜ ਕ, ੂਰ ਿਰ ਿ।4।  

ਅਰਥ:- ਿ (ਮਰ) ਮਨ! ਤਦਨ ਰਾਿ (ਿਰ ਿ) ਰਮਾਿਮਾ ਦ ਗੁਣ ਚਿ ਕਰਦਾ ਰਿੁ। ਜਗਿ ਤਿਚ ਉਿ (ਭਾਗਾਾਂ 

ਿਾ) ਮਨੱੁਖ ਤਿਰ  ਿੁੰਦ ਿਨ, ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਖਨ  ਿਾਸਿ ਭੀ ਨਿੀਂ ਭੱੁਦਾ।1। ਰਿਾਉ।  

(ਅਤਜਿ ਸੁਭਾਗ ਬੰਤਦਆਾਂ ਨੰੂ) ਜ ਰਿਾ ਭਰ ਸਮੇਂ ਿਾਸਿ ਭੀ ਿੀਿਮ ਿਭੂ ਤਿਸਰ ਜਾਏ, ਿਾਾਂ ਉਿ ਆਣ  ਮਨ ਤਿਚ 

ਿੱਡਾ ਰਗ (ਦਾ ਿ ਤਗਆ ਸਮਝਦ ਿਨ)। (ਉਂਞ ਭੀ) ਜ ਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਤਿਚ ਨਾਿ ਿੱਸ, ਿਾਾਂ 

ਰਮਾਿਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਤਿਚ ਇੱਜ਼ਿ ਨਿੀਂ ਤਮ ਸਕਦੀ। ਜ ਗੁਰ ੂ ਤਮ ਏ, (ਿਾਾਂ ਉਿ ਿਭੂ ਦੀ ਤਸਤਿ-

ਸਾਾਿ ਦੀ ਦਾਤਿ ਦੇਂਦਾ ਿ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾ) ਆਿਮਕ ਆਨੰਦ ਿਾਿ ਿੁੰਦਾ ਿ (ਤਕਉਂਤਕ) ਤਸਤਿ-

ਸਾਾਿ ਤਿਚ ਜੁਤੜਆਾਂ ਤਿਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਜਾਾਂਦੀ ਿ।1।  

ਜ ਿਭੂ ਦੀ ਜਤਿ ਤਿਚ ਆਣੀ ਤਜੰਦ ਰਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤਿਚ ਆਣੀ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਮ ਕਰ ਦਈਏ ਿਾਾਂ 

ਕਠਰਿਾ ਿ ਿਉਮ ਦੂਰ ਿ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਕਈ ਸਤਿਮ ਿ ਤਚੰਿਾ ਭੀ ਨਿੀਂ ਰਤਿ ਜਾਾਂਦ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ 

ਤਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦ ਮਨ ਤਿਚ ਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਟਕਦੀ ਿ, ਗੁਰ ੂਉਸ ਨੰੂ ਰਮਾਿਮਾ ਨਾ ਤਮਣ ਦਾ ੂਰਾ ਅਿਸਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਿ।1।  



ਤਜਿੇਂ ਇਸਿਿੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਆਣ  ਿੀ ਦ ਿਿਾ  ਕਰਦੀ ਿ, ਤਿਿੇਂ ਜ ਮੈਂ ਕਾਇਆਾਂ ਨੰੂ ਇਸਿਿੀ ਬਣਾਿਾਾਂ, 

ਕਾਇਆਾਂ-ਇਸਿਿੀ (ਭਾਿ, ਤਗਆਨ-ਇੰਤਦਿਆਾਂ) ਨੰੂ ਿਭੂ ਿਾ  ਾਸ ਰਿਾਿਾਾਂ, ਿਾਾਂ ਿਭੂ-ਿੀ ਦਾ ਤਮਾ ਿ ਜਾਏ। 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾ (ਇਿਨਾ) ਮਿ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ (ਤਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤਿਕਾਰਾਾਂ ਿ ਖੁ੍ ਤਮੀ ਰਿ), ਇਿ ਿਾਾਂ 

ਿਿੱਖ ਿਰ ਿ ਨਾਸਿੰਿ ਿ। ਗੁਰੂ ਦ ਰਾਿ ਿੁਰਨ ਿਾੀਆਾਂ ਜੀਿ-ਇਸਿਿੀਆਾਂ ਿਭੂ ਨੰੂ ਤਸਮਰਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਉਿ ਿਭੂ 

ਉਿਨਾਾਂ ਦ ਤਿਰਦ-ਸਜ ਉਿ ਬਠਦਾ ਿ।3।  

ਿ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਿੀਂ ਰਮਾਿਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਜ ਾ ਕ (ਤਿਰਦ ਤਿਚ) ਧੁਖਦੀਆਾਂ ਚਿਾਾਂ ਅੱਗਾਾਂ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਦ 

(ਿ ਤਿਿਸ਼ਨਾ ਿਾ  ਾਸ ਿੋਂ) ਮਰ ਜਾ। (ਇਸ ਿਰ੍ਾਾਂ) ਿਰ ਅੰਦਰ (ਤਿਰਦਾ-) ਕ ਤਖੜ ਏਗਾ, (ਿਰ ਤਿਰਦ 

ਤਿਚ) ਆਿਮਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਾ ਨਾਮ-ਜ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਤਮੱਿਰ ਬਣਾ, ਯਕੀਨੀ ਿਰ ਿ ਰਮਾਿਮਾ 

ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਿਾਿ ਕਰ ਏਂਗਾ।4। 20।  

  


