
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਏਹੁ ਮਨ ਮੂਰਖੁ ਲਭੀਆ ਲਭ ਲਗਾ ਲੁਭਾਨੁ ॥ ਿਬਸਦ ਨ ਭੀਜ ਿਾਕਤਾ 
ਦੁਰਮਸਤ ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ॥ ਿਾਧੂ ਿਤਗੁਰੁ ਜ ਸਮਲ ਤਾ ਾਈਐ ਗੁਣੀ ਸਨਧਾਨੁ ॥ ੧॥ ਮਨ ਰ ਹਉਮ 
ਛਸਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਹਸਰ ਗੁਰੁ ਿਰਵਰੁ ਿ ਸਵ ਤੂ ਾਵਸਹ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 
ਜਸ ਸਦਨਿੁ ਰਾਸਤ ਗੁਰਮੁਸਖ ਹਸਰ ਧਨੁ ਜਾਨੁ ॥ ਿਸਭ ਿੁਖ ਹਸਰ ਰਿ ਭਗਣ ਿੰਤ ਿਭਾ ਸਮਸਲ 
ਸਗਆਨੁ ॥ ਸਨਸਤ ਅਸਹਸਨਸਿ ਹਸਰ ਰਭੁ ਿਸਵਆ ਿਤਗੁਸਰ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ॥ ੨॥ ਕੂਕਰ ਕੂੜੁ 
ਕਮਾਈਐ ਗੁਰ ਸਨੰਦਾ ਚ ਚਾਨੁ ॥ ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਦੁਖੁ ਘਣ ਜਮੁ ਮਾਸਰ ਕਰ ਖੁਲਹਾਨੁ ॥ ਮਨਮਸੁਖ 
ਿੁਖੁ ਨ ਾਈਐ ਗੁਰਮੁਸਖ ਿੁਖੁ ਿੁਭਾਨੁ ॥੩॥ ਐਥ ਧੰਧੁ ਸਟਾਈਐ ਿਚੁ ਸਲਖਤੁ ਰਵਾਨੁ ॥ ਹਸਰ 
ਿਜਣੁ ਗੁਰੁ ਿਵਦਾ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਰਧਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਿਰ ਕਰਸਮ ਿਚ ਨੀਿਾਣੁ 
॥੪॥੧੯॥ {ੰਨਾ 21} 

ਦਅਰਥ:- ਲਬ—ਲਬ ਵਿਚ ਹੀ। ਭਨ—ਭਨੁ। ਲੁ ਬਾਨੁ—{ਅੱਖਰ 'ਲ' ਦ ਨਾਲ ਦ ਲਗਾਾਂ ਹਨ—  ੋ 

ਅਤ   ੋੁ। ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਲਬਾਨੁ' ਹ, ਰ ਇਥ ਤੁਕ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਿਾਸਤ  ੋ  ਦ ਥਾਾਂ  ੋੁ ਿਰਤ ਕ 

'ਲੁਬਾਨੁ' ੜ੍ਹਨਾ ਹ}। ਸਫਵਦ—ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ। ਨ ਬੀਜ—ਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਕਤਾ—ਭਾਇਆ-ਿਵੜ੍ਹਆ। 

ਦੁਰਭਵਤ—ਬੜ੍ੀ ਭਵਤ ਦ ਕਾਰਨ। ਆਿਨੁ ਜਾਨੁ—ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ੍। ਸਾਧ—ੂਗੁਰੂ। ਗੁਣੀ ਵਨਧਾਨੁ—ਗੁਣਾਾਂ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਰਭਾਤਭਾ।  

ਸਰਿਰੁ—ਸਰਸ਼ਟ ਤਾਲਾਫ।1। ਰਹਾਉ।  

ਗੁਰਭੁਵਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ। ਜਾਨੁ—ਛਾਣ, ਸਾਾਂਝ ਾ। ਸਵਬ—ਸਾਰ। ਵਭਵਲ—ਵਭਲ ਕ। ਵਗਆਨੁ—

ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ। ਅਵਹ—ਵਦਨ। ਵਨਵਸ—ਰਾਤ। ਸਵਤਗੁਵਰ—ਸਵਤਗੁਰ ਨ।2।  

ਕੂਕਰ—ਕੱੁਤ। ਚ—ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। ਚ ਚਾਨੁ—ਹਰ ਿਲ  ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੁੂੰਦਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹ, ਚਦਾ ਹੀ 

ਚਦਾ ਹ। ਘਣ—ਫਹੁਤ। ਭਾਵਰ—ਭਾਰ ਭਾਰ ਕ। ਖੁਲਹਾਨੁ ਕਰ—ਬਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਖੁਲਹਾਨੁ—ਖੁਲਹਣਾ, 

ਗੁੱਝੀ ਭਾਰ ਭਾਰਨੀ। ਸੁਬਾਨੁ—ਸੁਫਹਾਨ, ਅਚਰਜ।3।  

ਐਥ—ਇਸ ਲਕ ਵਿਚ, ਇਸ ਜਨਭ ਵਿਚ। ਧੂੰਧ—ੁਜੂੰਜਾਲ। ਧੂੰਧ ੁਵਟਾਈਐ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਜੂੰਜਾਲਾਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 

ਖਵਚਤ ਰਹੀਦਾ ਹ। ਗੁਰ ਕਰਣੀ—ਗੁਰ ੂਿਾਲੀ ਕਾਰ। ਰਧਾਨੁ—ਸਰਸ਼ਟ। ਕਰਵਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਰਵਭ 

ਸਚ—ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਹਰ ਨਾਲ। ਨੀਸਾਣੁ—ਰਿਾਨਾ, ਲਖ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ (ਭਰ) ਭਨ! ਭੈਂ (ਵਸਆਣਾ) ਹਾਾਂ, ਭੈਂ (ਵਸਆਣਾ) ਹਾਾਂ—ਇਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਰੂ 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਉ ਜ (ਆਤਭਾ ਨੂੂੰ ਵਿਤਰ  ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਸਰਿਰ ਹ। (ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ) ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

ਆਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਰ ਭਾਇਆ-ਿੜ੍ਹ  ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਭਨ ਭੂਰਖ ਹ ਲਾਲਚੀ ਹ, ਹਰ ਿਲ  ਲਬ ਵਿਚ ਪਵਸਆ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹ, ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਣਦੀ, ਇਸ ਬੜ੍ੀ ਭਵਤ ਦ ਕਾਰਨ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ੍ ਫਵਣਆ ਰਵਹੂੰਦਾ 

ਹ। ਜ ਇਸ ਨੂੂੰ ਗੁਰ ੂਸਵਤਗੁਰੂ ਵਭਲ ਏ, ਤਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਬੂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਵਭਲ ੈਂਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਭਨ! ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਦਨ ਰਾਤ ਜਵਆ ਕਰ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਹਰੀ-ਨਾਭ ਧਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਭਝ। 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਵਤ ਵਿਚ ਵਭਲ ਕ ਹਰੀ ਨਾਭ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ਾ, ਸਾਰ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਰਾਤ ਹ ਜਾਣਗ। (ਰ ਵਜਸ 

ਨੂੂੰ) ਸਵਤਗੁਰੂ ਨ  ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਫਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸ ਨ  ਸਦਾ ਵਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਰਬੂ ਦਾ ਵਸਭਰਨ ਕੀਤਾ ਹ।2।  



ਜਹੜ੍ਾ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  (ਲਬੀ) ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਦਾ ਹ ਉਹ ਕੱੁਵਤਆਾਂ ਿਾਾਂਗ (ਫੁਰਕੀ ਫੁਰਕੀ ਿਾਸਤ ਦਰ ਦਰ ਤ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰਦਾ) ਹ, ਉਹ ਸਦਾ ਭਾਇਆ ਿਾਲੀ ਦੜ੍-ਬੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹ (ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਨਘਰਦਾ ਹ ਵਕ) ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਵਨੂੰਵਦਆ ਵਿਚ ਹਰ ਿਲ  ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। ਭਾਇਆ ਿਾਲੀ ਬਟਕਣਾ ਵਿਚ ਕੁਰਾਹ ੈਂਦਾ ਹ, ਫਹੁਤ ਦੁੱਖ ਾਾਂਦਾ 

ਹ, (ਆਖ਼ਰ) ਜਭਰਾਜ ਉਸ ਨੂੂੰ ਗੁੱਝੀ ਭਾਰ ਭਾਰ ਕ ਬਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲਾ ਭਨੱੁਖ 

ਕਦ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਾਾਂਦਾ, ਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਵਆਾਂ ਅਸਚਰਜ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਵਭਲਦਾ ਹ।  

(ਲਬੀ ਭਨੱੁਖ) ਇਸ ਲਕ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦ ਜੂੰਜਾਲਾਾਂ ਵਿਚ ਖਵਚਤ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹ, (ਰ ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) 

ਵਸਭਰਨ ਦਾ ਲਖਾ ਕਫੂਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। ਗੁਰ ੂਅਸਲ ਵਭਤਰ  ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਸਭਰਨ ਕਰਦਾ ਹ (ਤ ਹਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ 

ਇਹੀ ਰਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹ), ਗੁਰੂ ਿਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰ (ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ਭੂੰਨੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਵਹਣ ਿਾਲ  ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਹਰ ਨਾਲ (ਵਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭੱਥ ਉੱਤ) ਲਖ ਉੱਘੜ੍ਦਾ ਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ਕਦ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੱੁਲਦਾ ਨਹੀਂ।4।19।  

 


