
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਿੁਸਿ ਮਨ ਸਮਤ੍ਰ ਸਆਸਰਆ ਸਮਲੁ ਵਲਾ ਹ ਏਹ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਜਬਸਨ ਿਾਿੁ 
ਹ ਤ੍ਬ ਲਗੁ ਇਹੁ ਤ੍ਨੁ ਦਹ ॥ ਸਬਨੁ ਗੁਿ ਕਾਸਮ ਨ ਆਵਈ ਢਸਹ ਢਰੀ ਤ੍ਨੁ ਖਹ ॥੧॥ ਮਰ ਮਨ ਲ 
ਲਾਹਾ ਘਸਰ ਜਾਸਹ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ਨਾਮੁ ਿਲਾਹੀਐ ਹਉਮ ਸਨਵਰੀ ਭਾਸਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿੁਸਿ ਿੁਸਿ 
ਗੰਢਿੁ ਗੰਢੀਐ ਸਲਸਖ ਸਿ ਬੁਝਸਹ ਭਾਰੁ ॥ ਸਤ੍ਰਿਨਾ ਅਸਹਸਨਸਿ ਅਗਲੀ ਹਉਮ ਰਗੁ ਸਵਕਾਰੁ ॥ 
ਹੁ ਵਰਵਾਹੁ ਅਤ੍ਲਵਾ ਗੁਰਮਸਤ੍ ਕੀਮਸਤ੍ ਿਾਰੁ ॥੨॥ ਲਖ ਸਿਆਿ ਜ ਕਰੀ ਲਖ ਸਿਉ ਰੀਸਤ੍ 
ਸਮਲਾੁ ॥ ਸਬਨੁ ਿੰਗਸਤ੍ ਿਾਧ ਨ ਧਰਾੀਆ ਸਬਨੁ ਨਾਵ ਦੂਖ ਿੰਤ੍ਾੁ ॥ ਹਸਰ ਜਸ ਜੀਅਰ ਛੁਟੀਐ 
ਗੁਰਮੁਸਖ ਚੀਨ ਆੁ ॥੩॥ ਤ੍ਨੁ ਮਨੁ ਗੁਰ ਸਹ ਵਸਚਆ ਮਨੁ ਦੀਆ ਸਿਰੁ ਨਾਸਲ ॥ ਸਤ੍ਰਭਵਿੁ ਖਸਜ 
ਢੰਢਸਲਆ ਗੁਰਮੁਸਖ ਖਸਜ ਸਨਹਾਸਲ ॥ ਿਤ੍ਗੁਸਰ ਮਸਲ ਸਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਿ ਰਭੁ ਨਾਸਲ 
॥੪॥੧੭॥ {ੰਨਾ 20} 

ਦਅਰਥ:- ਜਬਨਨ—ਜੁਆਨੀ ਨਿਚ। ਜਬ ਲਗ—ੁਜਦੋਂ ਤਕ। ਦਹ—ਸਰੀਰ। ਆਿਈ—ਆਿ, ਆਉਂਦਾ। 

ਢਨਹ—ਢਨਹ ਕ। ਢਰੀ ਖਹੁ—ਖਹੁ ਦੀ ਡਰੀ।1।  

ਲਾਹਾ—ਲਾਭ। ਲ—ਲ  ਕ। ਘਨਰ—(ਆਣ) ਘਰ ਨਿਚ। ਨਨਿਰੀ—ਦੂਰ ਹ ਜਾਇਗੀ। ਭਾਨਹ—ਅੱਗ।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਸੁਨਣ—ਸੁਣ ਕ। ਗੰਢਣੁ ਗੰਢੀਐ—ਗਾਾਂਢਾ ਗੰਢੀਦਾ ਹ, ਨਿਅਰਥ ਜਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹ, ਲਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਤਆਣ ਿਾਲਾ 

ਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰੀਦਾ ਹ। ਨਲਨਖ—ਨਲਖ ਕ। ਬੁਝਨਹ—ਨਿਚਾਰਦ ਹਨ। ਭਾਰ—ੁੁਸਤਕਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਬਹੁਤ 

ੁਸਤਕਾਾਂ। ਅਨਹ—ਨਦਨ। ਨਨਨਸ—ਰਾਤ। ਅਗਲੀ—ਬਹੁਤ। ਅਤਲਿਾ—ਜ ਤਨਲਆ ਨ ਜਾ ਸਕ, ਨਜਸ ਦ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਨਭਆ ਨ ਜਾ ਸਕ। ਸਾਰ—ੁਸੰਭਾਲ, ਸਮਝ ਲ। ਕੀਮਨਤ—ਕਦਰ।2।  

ਕਰੀ—ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਾਂ। ਨਸਉ—ਨਾਲ। ਧਰਾੀਆ—ਰੱਜਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਬਨੁ ਨਾਿ—ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਣ 

ਤੋਂ ਨਬਨਾ। ਸੰਤਾ—ੁਕਲਸ਼। ਜੀਅ ਰ—ਹ ਨਜੰਦ! ਚੀਨ—ਛਾਣਦਾ ਹ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ।2।  

ਨਹ—ਾਸ। ਿਨਚਆ—(ਨਾਮ ਦ ਿੱਟ) ਹਿਾਲ  ਕਰ ਨਦੱਤਾ। ਨਾਨਲ—ਭੀ। ਖਨਜ—ਖਜ ਕ। ਗੁਰਮੁਨਖ—ਗੁਰ ੂ

ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਨਨਹਾਨਲ—ਨਨਹਾਨਲਆ, ਿਖ ਨਲਆ। ਸਨਤਗੁਨਰ—ਸਨਤਗੁਰ ਨ। ਮਨਲ—(ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਨਿਚ) 

ਨਮਲਾ ਕ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਨਆਰ ਨਮਤਰ  ਮਨ! (ਮਰੀ ਨਸੱਨਖਆ) ਸੁਣ। ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਨਮਲ, (ਨਮਲਣ ਦਾ) ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ 

ਹੀ) ਿਲਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੁਆਨੀ ਨਿਚ (ਹਾਾਂ ਤ) ਸਾਹ ਆ ਨਰਹਾ ਹ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਦ ਨਰਹਾ ਹ। 

ਜ ਰਭੂ ਦ ਗੁਣ (ਆਣ  ਅੰਦਰ) ਨਾਹ ਿਸਾਏ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਕਸ ਕੰਮ? ਇਹ ਤਾਾਂ ਆਖ਼ਰ ਢਨਹ ਕ ਨਮੱਟੀ ਦੀ 

ਢਰੀ ਹ ਜਾਇਗਾ।1।  

ਹ ਮਰ ਮਨ! (ਇਥੋਂ ਆਤਮਕ) ਲਾਭ ਖੱਟ ਕ (ਆਣ  ਰਲਕ) ਘਰ ਨਿਚ ਜਾਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ  ਕ (ਇਥ) 

ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਨਤ ਨਾਲ ਹਉਮ ਦੀ ਅੱਗ (ਅੰਦਰੋਂ) ਨਮਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹ (ਇਹ 

ਅੱਗ ਨਕ ਮੈਂ ਿੱਡਾ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਿੱਡਾ ਬਣ ਜਾਿਾਾਂ—ਬੱੁਝ ਜਾਾਂਦੀ ਹ)।1। ਰਹਾਉ।  

(ੜ੍ਹ  ਹਏ ਲਕ) ਬਅੰਤ ੁਸਤਕਾਾਂ ਨਲਖ ਨਲਖ ਕ ੜ੍ਹ  ੜ੍ਹ  ਕ ਨਿਚਾਰਦ ਹਨ, (ਨਗਆਨ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕ (ਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਨਿਚ ਨਿਚਾਰਿਾਨ (ਨਦੱਸਣ ਦਾ) ਨਿਅਰਥ ਜਤਨ ਕਰਦ ਹਨ, ਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮ 

ਨਦਨ-ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਨਤਰਸ਼ਨਾ (ਨਿਆ ਰਹੀ) ਹ, ਅੰਦਰ ਹਉਮ ਦਾ ਰਗ, ਹਉਮ ਦਾ ਨਿਕਾਰ (ਕਾਇਮ) ਹ। (ਦੂਜ 



ਾਸ) ਉਹ ਰਮਾਤਮਾ (ਇਸ ਚੁੰਚ-ਨਗਆਨਤਾ ਦੀ) ਰਿਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਸਾਡ ਨਗਆਨ) ਉਸ ਨੰੂ ਤਲ ਭੀ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਨਤ ਲ  ਕ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ।2।  

ਜ ਮੈਂ ਲੱਖਾਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਾਂ ਕਰਾਾਂ, ਜ ਮੈਂ ਲੱਖਾਾਂ ਬੰਨਦਆਾਂ ਨਾਲ ਰੀਤ ਕਰਾਾਂ, ਨਮਲਾ ਦਾ ਕਰਾਾਂ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਸੰਗਨਤ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਨਤਰਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਣ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਮਾਨਸਕ ਦੁੱਖ ਕਲਸ਼ ਬਨਣਆ 

ਹੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹ। ਹ ਮਰੀ ਨਜੰਦ! ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ ਕ ਹੀ (ਇਸ ਨਤਰਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹ ਸਕਦੀ ਹ 

(ਨਕਉਂਨਕ) ਜਹੜ੍ਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਨਾਮ ਜਦਾ ਹ, ਉਹ ਆਣ  ਅਸਲ  ਨੰੂ ਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹ।3।  

ਨਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨ  (ਨਾਮ ਦ ਿੱਟ) ਆਣਾ ਤਨ ਤ ਆਣਾ ਮਨ ਗੁਰ ੂਦ ਹਿਾਲ  ਕਰ ਨਦੱਤਾ, ਨਜਸ ਨ  ਮਨ ਹਿਾਲ  

ਕੀਤਾ ਤ ਨਸਰ ਿੀ ਹਿਾਲ  ਕਰ ਨਦੱਤਾ, ਉਸ ਨ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖਜ ਕਰ ਕ ਉਸ ਰਭੂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਅੰਦਰ ਹੀ) 

ਿਖ ਨਲਆ, ਨਜਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਾਸਤ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖਜ ਭਾਨਲਆ ਸੀ। ਹ ਨਾਨਕ! ਸਰਨ ਏ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨ  ਆਣ 

ਚਰਨਾਾਂ ਨਿਚ ਜੜ੍ ਕ ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਮਲਾ ਨਦੱਤਾ, ਅਤ ਉਹ ਰਭੂ (ਆਣ  ਅੰਦਰ) ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੀ ਨਿਖਾ 

ਨਦੱਤਾ।4।17।  

 


