ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥ ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਸਰ ਿਕ ॥ ਸਜਉ
ਿਾਸਹਬੁ ਰਾਖ ਸਿਉ ਰਹ ਇਿੁ ਲਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲ ॥ ੧॥ ਸਬਨੁ ਿਲ ਦੀਵਾ ਸਕਉ ਜਲ ॥ ੧॥
ਰਹਾਉ ॥ ਪਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ ਭਉ ਵਟੀ ਇਿੁ ਿਸਨ ਪਾਈਐ ॥ ਿਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਸਣ
ਜਲਾਈਐ ॥੨॥ ਇਹੁ ਿਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲ ॥ ਕਸਰ ਚਾਨਣੁ ਿਾਸਹਬ ਿਉ ਸਮਲ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਿੁ ਿਸਨ ਲਾਗ ਬਾਣੀਆ ॥ ਿੁਖੁ ਹਵ ਿਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥ ਿਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥ ੩॥
ਸਵਸਚ ਦੁਨੀਆ ਿਵ ਕਮਾਈਐ ॥ ਿਾ ਦਰਗਹ ਬਿਣੁ ਪਾਈਐ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ
॥੪॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 25}
ਦਅਰਥ:- ਅਛ—ਜ ਛੀ ਨਾ ਜਾ ਕ, ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਠੱਗ ਨਾ ਕ। ਨ ਛ —ਨਸੀਂ ਠੱਗੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਧਖਾ
ਨਸੀਂ ਖਾਦੀ। ਛਾਈ ਨਸ ਛ —ਜ ਕਈ ਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਭੀ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਛੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ।
ਘਾਉ—ਜ਼ਖ਼ਮ। ਾਜਸਬੁ—ਮਾਕ ਰਭੂ। ਟ —ਡਦਾ ਸ।1।
ਜਕਉ ਜ —ਬਦਾ ਨਸੀਂ ਰਜਸ ਕਦਾ।1। ਰਸਾਉ।
ਕਮਾਈਐ—ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਇਤੁ —ਇ ਜਵਚ। ਤਜਨ—ਤਨ ਜਵਚ। ਇਤੁ ਤਜਨ—ਇ
ਤਨ ਜਵਚ। ਚੁ ਬੂਝਣੁ —ਚ ਨੂ ੂੰ ਮਝਣਾ, ਦਾ-ਜਥਰ ਰਭੂ ਨਾ ਾਾਂਝ ਾਣੀ। ਆਜਣ—ਜਆ ਕ।2।
ਬਾਣੀਆ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਾਗ—ਅਰ ਕਰ।3।
ਬਣੁ —ਬਠਣ ਦੀ ਥਾਾਂ। ਬਾਸ ੁ ਡਾਈਐ—ਬ-ਜਿਕਰ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ।4।
ਨ ਟ! ਇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 'ਰਸਾਉ' ਦ ਦ ਬੂੰਦ ਸਨ। ਜਸ 'ਰਸਾਉ' ਜਵਚ ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ। ਦੂ ਜ
'ਰਸਾਉ' ਜਵਚ ਉ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ।
ਅਰਥ:- (ਜਮਰਨ ਦ) ਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ ਜਕਵੇਂ ਟਸਕਦਾ ਰਜਸ ਕ? (ਮਾਇਆ- ਮਸ
ਦੀ ਸਨ ਰੀ ਦ ਝੋਂਕ ਜਜੂੰਦ ਨੂ ੂੰ ਅਡ ਨਸੀਂ ਰਜਸਣ ਦੇਂਦ) ।1। ਰਸਾਉ।
ਅਛ ਮਾਇਆ—ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਛਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਤਾਾਂ ਛੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ, ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਜਕ ਦੀ ਕਟਾਰ ਕਈ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦੀ (ਜਜ ਨੂ ੂੰ ਕਈ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ)—ਦ ਅੱਗ  ਭੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਡ ਜਾਾਂਦਾ
ਸ। ਮਾਕ ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸ (ਭਾਵ, ਜਗਤ ਜਵਚ ਜਨਯਮ ਸੀ ਇਸ ਸ ਜਕ ਜਜਥ ਨਾਮ ਨਸੀਂ ਉਥ
ਮਨ ਮਾਇਆ ਅੱਗ ਡ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।1।
ਧਰਮ ੁਤਕਾਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ (-ਇਸ ਸਵ ਤ), ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ—ਇਸ ਰੀਰ (-ਦੀਵ)
ਜਵਚ ਵੱਟੀ ਾ ਦਈਏ, ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਡੂ ੂੰਘੀ ਾਾਂਝ (-ਇਸ ਅੱਗ) ਜਆ ਕ ਬਾੀਏ।2।
ਇਸ ਨਾਮ-ਤ ਸਵ, ਤਾਸੀਏਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਟਸਕਦਾ ਸ। (ਸ ਭਾਈ!) ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ,
ਤਦੋਂ ਸੀ ਮਾਕ-ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੂੰਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।
(ਜਜ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂ ੂੰ) ਇ ਰੀਰ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਅਰ ਕਰਦਾ ਸ, (ਰਭੂ ਦੀ) ਵਾ ਕਰਨ ਨਾ (ਜਮਰਨ
ਕਰਨ ਨਾ) ਉ ਨੂ ੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰਦ ਜਮਦਾ ਸ, ਜਗਤ ਉ ਨੂ ੂੰ ਨਾਵੂੰਤ ਜਦੱਦਾ ਸ।3।

(ਸ ਭਾਈ!) ਦੁ ਨੀਆ ਜਵਚ (ਆ ਕ) ਰਭੂ ਦੀ ਵਾ (ਜਮਰਨ) ਕਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਤਦੋਂ ਸੀ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ
ਬਠਣ ਨੂ ੂੰ ਥਾਾਂ ਜਮਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ ਆਖ—(ਜਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾ) ਬ-ਜਿਕਰ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। (ਕਈ
ਜਚੂੰਤਾ-ਗ ਨਸੀਂ ਜਵਆਦਾ)।4। 33।

