
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ ਜਾਸਲ ਮਹੁ ਘਸਿ ਮਿੁ ਕਸਰ ਮਸਿ ਕਾਗਦੁ ਕਸਰ ਿਾਰੁ ॥ ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਸਰ 
ਸਿਿੁ ਲਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਸਿ ਸਲਖੁ ਬੀਿਾਰੁ ॥ ਸਲਖੁ ਨਾਮੁ ਿਾਲਾਹ ਸਲਖੁ ਸਲਖੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ 

ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲਖਾ ਸਲਸਖ ਜਾਣੁ ॥ ਸਜਥ ਲਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸਿਥ ਹਇ ਿਿਾ ਨੀਿਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਜਥ 
ਸਮਲਸਹ ਵਸਿਆਈਆ ਿਦ ਖੁਿੀਆ ਿਦ ਿਾਉ ॥ ਸਿਨ ਮੁਸਖ ਸਿਕ ਸਨ ਕਲਸਹ ਸਜਨ ਮਸਨ ਿਿਾ 
ਨਾਉ ॥ ਕਰਸਮ ਸਮਲ ਿਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥ ੨॥ ਇਸਕ ਆਵਸਹ ਇਸਕ ਜਾਸਹ 
ਉਸਿ ਰਖੀਅਸਹ ਨਾਵ ਿਲਾਰ ॥ ਇਸਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਿ ਇਕਨਾ ਵਿ ਦਰਵਾਰ ॥ ਅਗ ਗਇਆ 
ਜਾਣੀਐ ਸਵਣੁ ਨਾਵ ਵਕਾਰ ॥ ੩॥ ਭ ਿਰ ਿਰੁ ਅਗਲਾ ਖਸਪ ਖਸਪ ਸਿਜ ਦਹ ॥ ਨਾਵ ਸਜਨਾ 
ਿੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਹਦ ਸਿਿ ਖਹ ॥ ਨਾਨਕ ਉਿੀ ਿਸਲਆ ਿਸਭ ਕੂੜ ਿੁਿ ਨਹ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 16} 

ਦਅਰਥ:- ਜਾਲ—ਾੜ ਕ। ਘਲ—ਘਾ ਕ। ਮੁ—ਲਆਸੀ {ਇਸ ਜ਼ ਇਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਸ ਤ ਦਾ (ੁੁ) 

ਅਿੰਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ}। ਾਰ—ੁਵਧੀਆ। ਭਾਉ—ਰਮ। ੁਲਿ—ੁੁੱਿ ਕ। ਾਰਾਵਾਰ—ਾਰ-ਅਵਾਰ, ਾਰਾ ਉਰਾ 

ਬਿੰਨਾ।1।  

ਲਲਿ ਜਾਣੁ—ਲਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਲੁੱਿ। ਨੀਾਣੁ—ਰਾਸਦਾਰੀ, ਰਵਾਨਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਲਮਲਸ—ਲਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਦ—ਦਾ। ਲਤਨ ਮੁਲਿ—ਉਸਨਾਂ ਬਿੰਲਦਆ ਂਦ ਮੂਿੰਸ ਉੱਤ। ਲਨਕਲਸ—ੁੱਗਦ 

ਸਨ। ਮਲਨ—ਮਨ ਲਵਚ। ਕਰਲਮ—(ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਲਮਸਰ ਨਾ। ਗੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ—ਸਵਾਈ ਜ਼ੂ 

ਗੁੱਾਂ ਨਾ।2।  

ਇਲਕ—ਕਈ ਜੀਵ। ਰਿੀਅਲਸ—ਰੁੱਿ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਨਾਵ—ਨਾਮ {'ਨਾਉ' ਤੋਂ ਬਸੁ-ਵਚਨ}। ਾਰ—ਰਦਾਰ। 

ਇਕਨਾ—ਕਈਆਂ ਦ। ਅਗ—ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਲਵਚ। ਜਾਣੀਐ—ਤਾ ਗਦਾ ਸ। ਵਕਾਰ—

ਲਵਅਰਥ।3।  

ਭ ਤਰ—ਤਥੋਂ ਭਉ ਕੀਲਤਆਂ, ਤਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਰਸਾਂ। ਅਗਾ—ਬਸੁਤਾ। ਿਲ—ਿ ਕ, ਲਿੁੱਝ ਕ। ਦਸ—

ਰੀਰ। ਉਠੀ ਚਲਆ—ਉਠ ਤੁਰਨ ਵ , ਉਠ ਤੁਲਰਆਂ। ਲਭ ਕੂੜ ਨਸ—ਾਰ ਝੂਠ  ਮਸ-ਲਆਰ।4।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮਸ ਾੜ ਕ (ਉ ਨੂਿੰ) ਘਾ ਕ ਲਆਸੀ ਬਣਾ ਤ (ਆਣੀ) ਅਕ ਨੂਿੰ 

ਸਣਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾ। ਰਮ ਨੂਿੰ ਕਮ, ਤ ਆਣ  ਮਨ ਨੂਿੰ ਲਿਾਰੀ ਬਣਾ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਲਲਿਆ   ਕ (ਰਮਾਤਮਾ 

ਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਲਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਲਿ। ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿ, ਰਭੂ ਦੀ ਲਲਤ-ਾਾਸ ਲਿ, ਇਸ ਲਿ ਲਕ ਰਭੂ 

ਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ, ਾਰਾ-ਉਰਾ ਬਿੰਨਾ ਨਸੀਂ ੁੱਭ ਕਦਾ।1।  

ਸ ਭਾਈ! ਇਸ ਿਾ ਲਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਲੁੱਿ। ਲਜ ਥਾਂ (ਲਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਵਚ ਕੀਤ ਕਿੰਮਾ ਂਦਾ) ਲਸਾਬ ਮਿੰਲਗਆ ਜਾਂਦਾ 

ਸ, ਉਥ ਇਸ ਿਾ ੁੱਚੀ ਰਾਸਦਾਰੀ ਬਣਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਲਜਨ੍ਾਂ ਮਨੁੁੱਿਾ ਂਦ ਮਨ ਲਵਚ (ਰਭੂ ਦਾ) ਦਾ-ਲਥਰ ਨਾਮ ਵੁੱਦਾ ਸ (ਿਾ ਮਿੰਗਣ ਵਾ  ਥਾਂ) ਉਸਨਾਂ ਦ ਮੂਿੰਸ ਉਤ 

ਲ ੁੱਕ ੁੱਗਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ ਵਲਿਆਈਆਂ ਲਮਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾ ਦੀਆ ਂਿੁਸ਼ੀਆ ਂਤ ਆਤਮ 

ਸੁਾਰ ਲਮਦ ਸਨ। ਰ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਭੂ ਦੀ ਲਮਸਰ ਨਾ ਲਮਦਾ ਸ, ਸਵਾਈ ਜ਼ੂ ਗੁੱਾਂ ਨਾ ਨਸੀਂ 

ਲਮਦਾ।2।  

(ਿੰਾਰ ਲਵਚ) ਬਅਿੰਤ ਜੀਵ ਆਉਂਦ ਸਨ (ਤ ਜੀਵਨ-ਰ ਮੁਕਾ ਕ ਇਥੋਂ) ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦ ਸਨ, (ਕਈਆਂ ਦ) 

ਰਦਾਰ (ਆਲਦਕ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ) ਨਾਮ ਰੁੱਿੀਦ ਸਨ, ਕਈ (ਜਗਤ ਲਵਚ) ਮਿੰਗਤ ਸੀ ਜਿੰਮ, ਕਈਆਂ ਦ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ 



ਦਰਬਾਰ    ੁੱਗਦ ਸਨ। (ਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾ  ਰਦਾਰ ਸਣ ਚਾਸ ਕਿੰਗਾ ਸਣ) ਜੀਵਨ-ਰ ਮੁਕਾਇਆ ਂ

ਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਲਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਮਰਨ ਤੋਂ ਲਬਨਾ (ਇਸ ਭ) ਜੀਵਨ ਲਵਅਰਥ (ਗਿੰਵਾ ਜਾਂਦ 

ਸਨ)।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਿ—ਸ ਰਭੂ!) ਤਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਰਸਾਂ ਿੰਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਾ ਬਸੁਤ ਲਵਆਦਾ ਸ, (ਇ ਤਖ਼  

ਲਵਚ) ਲਿੁੱਝ ਲਿੁੱਝ ਕ ਰੀਰ ਭੀ ਢਲਸਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, (ਤਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਲਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੀ ਕੀਸ ਮਾਣ?) ਲਜਨ੍ਾ ਂ

ਦ ਨਾਮ ਖ਼ਾਨ ੁਤਾਨ ਕਰ ਕ ਵੁੱਜਦ ਸਨ ਭ (ਇਥ ਸੀ) ਲਮੁੱ ੀ ਲਵਚ ਲਮ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵ  

ਾਰ ਝੂਠ  ਮਸ-ਲਆਰ ਮੁੁੱਕ ਜਾਂਦ ਸਨ)।4।6।  

ਨ :- ਅਖ਼ੀਰਾ ਅਿੰਕ 6 ਦੁੱਦਾ ਸ ਲਕ ਇਸ ਿਵਾ ਂਸ਼ਬਦ ਮੁੁੱਕਾ ਸ।  

ਭਾਵ:- ਅੀ ਾਥ ਲਨਬਾਸੁਣ ਵਾਾ ਦਾਰਥ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ ਜ ਰਭੂ ਦੀ ਲਮਸਰ ਨਾ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਲਮਦਾ ਸ। 

ਰਦਾਰੀਆਂ ਤ ਾਲਤਸ਼ਾਸੀਆ ਂਇਥ ਸੀ ਧਰੀਆਂ ਰਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਜ ਰਲਸ ਕ ਇਸਨਾ ਂ

ਦਾ ਮੁੁੱ ਕਿੀ ਭੀ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਾਰੀ ਲਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਅਜਾਈਂ ਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਤਾਂ ਤ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਸ ਿੁੱਿ ਕ 

ਲਆਰ ਨਾ ਰਭੂ ਦੀ ਲਲਤ-ਾਾਸ ਲਸਰਦ ਲਵਚ ਵਾਓ।6।  

 


