
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ ਅਮਲੁ ਕਸਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਿਬਦ ਕਸਰ ਿਚ ਕੀ ਆਬ ਸਨਤ ਦਸਹ 
ਾਣੀ ॥ ਹਇ ਸਕਰਿਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲ ਸਿਿਤੁ ਦਜਕੁ ਮੂੜ ਏਵ ਜਾਣੀ ॥੧॥ ਮਤੁ ਜਾਣ ਿਸਹ 
ਗਲੀ ਾਇਆ ॥ ਮਾਲ ਕ ਮਾਣ ਰੂ ਕੀ ਿਿਾ ਇਤੁ ਸਬਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਐਬ 
ਤਸਨ ਸਚਕੜ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੀਡਕ ਕਮਲ ਕੀ ਿਾਰ ਨਹੀ  ਮੂਸਲ ਾਈ ॥ ਿਉਰੁ ਉਿਤਾਦੁ ਸਨਤ 
ਿਾਸਿਆ ਬਲ ਸਕਉ ਬੂਝ ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥ ਆਿਣੁ ਿੁਨਣਾ ਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਾ 
ਮਾਇਆ ॥ ਿਿਮ ਕੀ ਨਦਸਰ ਸਦਲਸਹ ਸਿੰਦ ਸਜਨੀ ਕਸਰ ਏਕੁ ਸਧਆਇਆ ॥੩॥ ਤੀਹ ਕਸਰ ਰਿ 
ੰਜ ਕਸਰ ਿਾਥੀ ਨਾਉ ਿਤਾਨੁ ਮਤੁ ਕਸਿ ਜਾਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਿ ਰਾਸਹ  ਚਲਣਾ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਸਕਤ 
ਕੂ ਿੰਸਜਆਹੀ ॥੪॥੨੭॥ {ੰਨਾ 24} 

ਦਅਰਥ:- ਅਭਲੁ—ਕਰਣੀ, ਆਚਰਨ। ਧਰਤੀ—ਬੁਇਂ (ਜਿਸ ਜਿਚ ਫੀ ਫੀਿਣਾ ਹ)। ਸਫਦ—ਸਫਦੁ, ਗੁਰ ੂ

ਦਾ ਸ਼ਫਦ। ਆਫ—ਚਭਕ, ਖ਼ੂਫ-ਸੂਰਤੀ। ਈਭਾਨੁ—ਸਰਧਾ। ਿੰਭਾਇ ਲ—ਉਗਾ ਲ। ਏਿ—ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ।1।  

ਭਤੁ ਿਾਣਸਜਹ—ਇਹ ਨਾ ਸਭਝੀਂ। ਗਲੀ—ਜਨਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਕ। ਭਾਣ—ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਚ। ਇਤੁ—ਇਸ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ। ਇਤੁ ਜਫਧੀ—ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ।1। ਰਹਾਉ।  

ਤਜਨ—ਸਰੀਰ ਜਿਚ। ਭੀਡਕ—ਭੀਡਕੁ, ਡੱਡੂ। ਸਾਰ—ਕਦਰ। ਭੂਜਲ—ਜਫਲਕੁਲ, ਉੱਕਾ ਹੀ। ਉਸਤਾਦੁ—

ਗੁਰੂ। ਬਾਜਿਆ—ਫਲੀ, ਉਦਸ਼। ਫੁਝਾਈ—ਸਭਝ।2।  

ਉਣ ਕੀ ਫਾਣੀ—ਹਿਾ ਦੀ ਜਨਆਈਂ (ਇਕ ਕੰਨੋਂ  ਆ ਕ ਦੂਿ ਕੰਨ ਲੰਘ ਗਈ), ਫ-ਅਸਰ। ਰਤਾ—ਰੱਤਾ, 

ਰੰਜਗਆ ਹਇਆ। ਜਦਲਜਹ ਜਸੰਦ—ਜਦਲ ਜਿਚ ਸੰਦ। ਕਜਰ ਏਕੁ—ਇੱਕ ਕਰ ਕ, ੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ।3।  

ਤੀਹ—ਤੀਹ ਰਜ਼। ੰਿ—ੰਿ ਜਨਭਾਜ਼ਾਂ। ਭਤੁ ਕਜਿ ਿਾਈ—ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੱਜਿਆ ਿਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾ ਂ ਕਈ ਭਨੰੂ ਸ਼ਤਾਨ (ਭਾੜਾ ਫੰਦਾ) ਨਾਹ ਆਿ। ਰਾਜਹ—ਰਸਤ ਉਤ। ਜਕਤ ਕੂ—ਕਾਹਦ ਲਈ? 

ਸੰਜਿਆਹੀ—ਤੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹ।4।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਕਾਜ਼ੀ!) ਇਹ ਨ ਸਭਝੀਂ ਜਕ ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ (ਰੱਫ) ਜਭਲ ੈਂਦਾ ਹ। ਿ (ਫਈਭਾਨੀਆ ਂਕਰ 

ਕ ਇਕੱਠ  ਕੀਤ ਹਏ) ਧਨ ਦ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਚ ਜਿਕ ਰਹ, ਿ (ਕਾਭਾਤੁਰ ਹ ਕ) ਰੂ ਦੀ ਸਬਾ ਜਿਚ (ਭਨ ਿੁਜੜਆ 

ਜਰਹਾ) ਤਾਂ (ਫਾਹਰੋਂ ਭਜ਼ਹਫ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਾਰ ਸਕਦੀਆ)ਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਭਨੱੁਿਾ ਿਨਭ ਅਿਾਈਂ ਚਲਾ 

ਿਾਂਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹ ਕਾਜ਼ੀ!) ਆਣ  (ਰਜ਼ਾਨਾ) ਹਰਕ ਕਰਭ ਨੰੂ ਬੁਇਂ ਫਣਾ, (ਇਸ ਕਰਭ-ਬੁਇਂ ਜਿਚ) ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਫੀ ਾ, 

ਜਸਭਰਨ ਤੋਂ ਦਾ ਹਣ ਿਾਲੀ ਆਤਭਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਾਣੀ (ਉਸ ਅਭਲ ਬੁਇਂ ਜਿਚ) ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਰਹੁ। ਜਕਸਾਨ 

(ਿਰਗਾ ਉੱਦਭੀ) ਫਣ, (ਤਰੀ ਇਸ ਜਕਰਸਾਣੀ ਜਿਚ) ਸਰਧਾ (ਦੀ ਿਤੀ) ਉੱਗਗੀ। ਹ ਭੂਰਿ! ਜਸਰ ਇਸ 

ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਭਝ ਆਿਗੀ ਜਕ ਫਜਹਸ਼ਤ ਕੀਹ ਹ ਤ ਦਜ਼ਖ਼ ਕੀ ਹ।1।  

(ਿਦ ਤਕ) ਸਰੀਰ ਦ ਅੰਦਰ ਜਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਹ, ਤ ਇਹ ਭਨ (ਉਸ ਜਚੱਕੜ ਜਿਚ) ਡੱਡੂ (ਫਣ ਕ ਰਜਹੰਦਾ) 

ਹ, (ਜਚੱਕੜ ਜਿਚ ਉੱਗ ਹਏ) ਕਲ ਪੱੁਲ ਦੀ ਕਦਰ (ਇਸ ਡੱਡੂ-ਭਨ) ਨੰੂ ਨਹੀਂ  ਸਕਦੀ (ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਿੱਸਦ 

ਰਬੂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ)। (ਬਰਾ ਆ ਕ ਕਲ ਪੱੁਲ ਉਤ ਗੁੰਿਾਰ ਾਂਦਾ ਹ, ਰ ਕਲ ਪੱੁਲ ਦ ਾਸ ਹੀ 

ਜਚੱਕੜ ਜਿਚ ਭਸਤ ਡੱਡੂ ਪੱੁਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ) ਗੁਰ-ੂਬਰਾ ਸਦਾ (ਹਰੀ-ਜਸਭਰਨ ਦਾ) ਉਦਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹ, ਰ ਇਹ ਡੱਡੂ-ਭਨ ਉਸ ਉਦਸ਼ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਹੀ ਸਭਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ।2।  



(ਹ ਕਾਜ਼ੀ! ਿਦ ਤਕ) ਇਹ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਰੰਗ ਜਿਚ ਹੀ ਰੰਜਗਆ ਹਇਆ ਹ (ਭਜ਼ਹਫੀ ਜਕਤਾਫ ਦ ਭਸਲ) 

ਸੁਣਨ  ਸੁਣਾਣ  ਫ-ਅਸਰ ਹਨ। ਉਹੀ ਫੰਦ ਭਾਲਕ-ਰੱਫ ਦੀ ਜਭਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਚ ਹਨ, ਉਹੀ ਫੰਦ ਉਸ ਦ ਜਦਲ 

ਜਿਚ ਜਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਨ  ੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਜਸਭਜਰਆ ਹ।3।  

(ਹ ਕਾਜ਼ੀ!) ਤੰੂ ਤੀਹ ਰਜ਼ ਜਗਣ ਕ ਰੱਿਦਾ ਹੈਂ, ੰਿ ਜਨਭਾਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਾਥੀ ਫਣਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਰ ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਜਿਿਾਿ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾ ਜਕ) ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਲਕ ਭਨੰੂ ਚੰਗਾ ਭੁਸਲਭਾਨ ਆਿਣ ਲੱਗ ਣ। ਰ, 

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਹ (ਹ ਕਾਜ਼ੀ!) ਿੀਿਨ ਦ ਸਹੀ ਰਸਤ ਉਤ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਤੰੂ (ਠੱਗੀ ਪਰਫ ਕਰ ਕ) ਭਾਲ 

ਧਨ ਜਕਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? (ਤੰੂ ਜਨਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਕਾਂ ਨੰੂ ਜਤਆਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੰੂ ਧਨ ਦ ਲਾਲਚ 

ਜਿਚ ਅਤ ਕਾਭ-ਿਾਸ਼ਨਾ ਜਿਚ ਅੰਨ੍ਾ ਹਇਆ ਜਆ ਹੈਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਤਭਕ ਭਤ ਦਾ ਹ)।4। 27।  

  


