
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਿਨਾ ਿਚਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਨਰਮਲੁ ਹਇ ॥ ਮਾਤ ਸਤਾ ਿਾਕ 
ਅਗਲ ਸਤਿੁ ਸਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਸਮਹਰ ਕਰ ਜ ਆਣੀ ਚਿਾ ਨ ਸਵਿਰ ਿਇ ॥੧॥ ਮਨ ਮਰ 
ਿਾਚਾ ਿਸਵ ਸਜਚਰੁ ਿਾਿੁ ॥ ਸਿਨੁ ਿਚ ਿਭ ਕੂੜੁ ਹ ਅੰਤ ਹਇ ਸਿਨਾਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਾਸਹਿੁ 
ਮਰਾ ਸਨਰਮਲਾ ਸਤਿੁ ਸਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਮਰ ਮਸਨ ਤਸਨ ਭੁਖ ਅਸਤ ਅਗਲੀ ਕਈ ਆਸਣ 
ਸਮਲਾਵ ਮਾਇ ॥ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ ਿਹ ਸਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ੨॥ ਸਤਿੁ ਆਗ ਅਰਦਾਸਿ 
ਕਸਰ ਜ ਮਲ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਿਸਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ੂਰਾ ਸਜਿੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥ ਿਦਾ ਿਦਾ ਿਾਲਾਹੀਐ 
ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾ ਰੁ ॥ ੩॥ ਰਵਦਗਾਰੁ ਿਾਲਾਹੀਐ ਸਜਿ ਦ ਚਲਤ ਅਨਕ ॥ ਿਦਾ ਿਦਾ 
ਆਰਾਧੀਐ ਏਹਾ ਮਸਤ ਸਵਿਖ ॥ ਮਸਨ ਤਸਨ ਸਮਠਾ ਸਤਿੁ ਲਗ ਸਜਿੁ ਮਿਤਸਕ ਨਾਨਕ ਲਖ 
॥੪॥੧੯॥੮੯॥ {ੰਨਾ 49} 

ਦਅਰਥ:- ਰਸਨਾ—ਜੀਭ (ਨਾਲ)। ਸਚਾ—ਸਦਾ-ਥਥਰ ਰਥਿਣ ਵਾਲਾ ਰਮਾਤਮਾ। ਿਇ—ਜ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। 

ਅਗਲ—ਬਿੁਤ। ਥਤਸ ੁ ਥਬਨੁ—ਉਸ (ਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਥਬਨਾ। ਚਸਾ—ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੀ। ਸਇ—ਉਿ 

ਰਭੂ।1।  

ਥਜਚਰੁ—ਥਜਤਨਾ ਥਚਰ। ਕੂੜੁ—ਝੂਠਾ ਰੰਚ। ਅੰਤ—ਆਖ਼ਰ ਨੰੂ।1। ਰਿਾਉ।  

ਸਾਥਿਬੁ—ਮਾਲਕ। ਰਿਣੁ ਨ ਜਾਇ—ਥਰਿਾ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਵਾਸ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਥਨ—ਮਨ ਥਵਚ। 

ਅਗਲੀ—ਬਿੁਤ। ਆਥਣ—ਥਲਆ ਕ। ਮਾਇ—ਿ ਮਾਾਂ! ਸਿ ਥਬਨੁ—ਖਸਮ (-ਰਭੂ) ਤੋਂ ਥਬਨਾ। ਜਾਇ—(ਆਸਰ 

ਦੀ) ਥਾਾਂ, ਆਸਰਾ।2।  

ਥਤਸ ੁਆਗ—ਉਸ (ਗੁਰ)ੂ ਦ ਅੱਗ। ੂਰਾ—ਅਮੁੱਕ। ਭੰਡਾਰੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਾਰਾਵਾਰ—ੁਾਰ ਅਵਾਰ, ਾਰਲਾ ਤ 

ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ।3।  

ਰਵਦਗਾਰ—ੁਰਵਰਦਗਾਰ, ਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਥਜਸ ਦ—(ਲਜ਼ ‘ਥਜਸ’ੁ ਅਤ ‘ਥਜਸ’ ਦਾ ਰਕ ਚਤ ਰੱਖਣ-

ਜਗ ਿ)। ਚਲਤ—{cir>} ਕਤਕ, ਚਜ। ਥਵਸਖ—ਚੰਗੀ {iv—y—}। ਥਜਸ ੁ ਮਸਤਥਕ—ਥਜਸ ਦ ਮੱਥ 

ਉਤ।4।  

ਅਰਥ:- ਿ ਮਰ ਮਨ! ਥਜਤਨਾ ਥਚਰ (ਤਰ ਸਰੀਰ ਥਵਚ) ਸਾਿ (ਆਉਂਦਾ) ਿ (ਉਤਨਾ ਥਚਰ) ਸਦਾ-ਥਥਰ ਰਥਿਣ 

ਵਾਲ  ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਸਮਰਨ ਕਰ। ਸਦਾ-ਥਥਰ ਰਥਿਣ ਵਾਲ  ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਥਬਨਾ ਿਰ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਰੰਚ ਿ, 

ਇਿ ਆਖ਼ਰ ਨੰੂ ਨਾਸ ਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿ।1। ਰਿਾਉ।  

(ਿ ਭਾਈ!) ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਥਿਣ ਵਾਲ  ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ, (ਥਸਮਰਨ ਦੀ 

ਬਰਕਥਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਥਵਤਰ  ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ਸਰੀਰ ਥਵਤਰ  ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। (ਜਗਤ ਥਵਚ) ਮਾਾਂ ਥਉ (ਆਥਦਕ) ਬਥਰ 

ਸਾਕ-ਅੰਗ ਿੁੰਦ ਿਨ, ਰ ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਥਬਨਾ ਿਰ ਕਈ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਥਨਭਣ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ) ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। 

(ਥਸਮਰਨ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਥਮਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਿ ਸਕਦਾ ਿ), ਜ ਉਿ ਰਭੂ ਆਣੀ ਥਮਿਰ ਕਰ, ਤਾਾਂ ਉਿ (ਜੀਵ ਨੰੂ) 

ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੀ ਨਿੀਂ ਭੱੁਲਦਾ।1।  

ਿ (ਮਰੀ) ਮਾਾਂ! ਮਰਾ ਮਾਲਕ-ਰਭੂ ਥਵਤਰ-ਸਰੂ ਿ, ਉਸ ਦ ਥਸਮਰਨ ਤੋਂ ਥਬਨਾ ਮਥੋਂ ਥਰਿਾ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

(ਉਸ ਦ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤ) ਮਰ ਮਨ ਥਵਚ ਮਰ ਤਨ ਥਵਚ ਬਿੁਤ ਿੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਤਾਾਂਘ ਿ। (ਿ ਮਾਾਂ! ਮਰ ਅੰਦਰ 



ਤੜ ਿ ਥਕ) ਕਈ (ਗੁਰਮੁਥਖ) ਉਸ ਨੰੂ ਥਲਆ ਕ ਮਨੰੂ ਥਮਲਾ ਦਵ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੂਟਾਾਂ ਭਾਲ ਵਖੀਆਾਂ ਿਨ, ਖਸਮ-

ਰਭੂ ਤੋਂ ਥਬਨਾ ਮਨੰੂ ਕਈ ਿਰ ਆਸਰਾ ਨਿੀਂ (ਸੁੱਝਦਾ)।2।  

(ਿ ਮਰ ਮਨ!) ਤੰੂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦ ਦਰ ਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜਿੜਾ ਕਰਤਾਰ (ਨੰੂ) ਥਮਲਾ ਸਕਦਾ ਿ। ਗੁਰ ੂਨਾਮ (ਦੀ 

ਦਾਥਤ) ਦਣ ਵਾਲਾ ਿ, ਉਸ (ਗੁਰ)ੂ ਦਾ (ਨਾਮ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮੁੱਕ ਿ। (ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਿੀ) ਸਦਾ ਿੀ ਉਸ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ਥਜਸ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥਜਸ ਦ 

ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਸਮੰੁਦਰ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤ ਾਰਲਾ ੰਨਾ ਨਿੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।3।  

(ਿ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ) ਉਸ ਾਲਣਿਾਰ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਸਥਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ਥਜਸ ਦ 

ਅਨਕਾਾਂ ਕਤਕ (ਥਦੱਸ ਰਿ ਿਨ)। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿੀ ਥਸਮਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ, ਇਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਿ।  

(ਰ ਜੀਵ ਦ ਭੀ ਕੀਿ ਵੱਸ?) ਿ ਨਾਨਕ! ਥਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦ ਮੱਥ ਉੱਤ (ਚੰਗ ਭਾਗਾਾਂ ਦਾ) ਲਖ (ਉੱਘੜ ਏ), ਉਸ 

ਨੰੂ (ਰਮਾਤਮਾ) ਮਨ ਥਵਚ ਥਿਰਦ ਥਵਚ ਥਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਿ।4।19। 89।  

 


