
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਿੁਸਿ ਮਨ ਭੂਲ ਬਾਵਰ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਿੀ ਲਾਗੁ ॥ ਹਸਰ ਜਸਿ ਨਾਮੁ ਸਿਆਇ 
ਤੂ ਜਮੁ ਡਰਿ ਦੁਖ ਭਾਗੁ ॥ ਦੂਖੁ ਘਿ ਦਹਾਗਿੀ ਸਕਉ ਸਿਰੁ ਰਹ ਿੁਹਾਗੁ ॥ ੧॥ ਭਾਈ ਰ ਅਵਰੁ 
ਨਾਹੀ ਮ ਿਾਉ ॥ ਮ ਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਨਿਾਨੁ ਹ ਗੁਸਰ ਦੀਆ ਬਸਲ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮਸਤ ਿਸਤ 
ਿਾਬਾਸਿ ਸਤਿੁ ਸਤਿ ਕ ਿੰਸਗ ਸਮਲਾਉ ॥ ਸਤਿੁ ਸਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਸਬਨੁ ਨਾਵ ਮਸਰ ਜਾਉ ॥ ਮ 
ਅੰਿੁਲ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਿਰ ਟਕ ਸਟਕੀ ਘਸਰ ਜਾਉ ॥ ੨॥ ਗੁਰੂ ਸਜਨਾ ਕਾ ਅੰਿੁਲਾ ਚਲ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 
ਸਬਨੁ ਿਸਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਿਾਈਐ ਸਬਨੁ ਨਾਵ ਸਕਆ ਿੁਆਉ ॥  ਆਇ ਗਇਆ ਿਛੁਤਾਵਿਾ ਸਜਉ 
ਿੁੰਞ ਘਸਰ ਕਾਉ ॥ ੩॥ ਸਬਨੁ ਨਾਵ ਦੁਖੁ ਦਹੁਰੀ ਸਜਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਸਤ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ 
ਿਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਿਾਚੁ ਨ ਚੀਸਤ ॥ ਿਬਸਦ ਰਿ ਘਰੁ ਿਾਈਐ ਸਨਰਬਾਿੀ ਿਦੁ ਨੀਸਤ ॥ ੪॥ ਹਉ 
ਗੁਰ ਿੂਛਉ ਆਿਿ ਗੁਰ ਿੁਸਛ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥ ਿਬਸਦ ਿਲਾਹੀ ਮਸਨ ਵਿ ਹਉਮ ਦੁਖੁ ਜਸਲ ਜਾਉ 
॥ ਿਹਜ ਹਇ ਸਮਲਾਵੜਾ ਿਾਚ ਿਾਸਚ ਸਮਲਾਉ ॥੫॥ ਿਬਸਦ ਰਤ ਿ ਸਨਰਮਲ ਤਸਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰਿੁ 
ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਨਾਮੁ ਿਲਾਹਸਨ ਿਦ ਿਦਾ ਹਸਰ ਰਾਖਸਹ ਉਰ ਿਾਸਰ ॥ ਿ ਸਕਉ ਮਨਹੁ ਸਵਿਾਰੀਐ ਿਭ 
ਜੀਆ ਕਾ ਆਿਾਰੁ ॥ ੬॥ ਿਬਸਦ ਮਰ ਿ ਮਸਰ ਰਹ ਸਿਸਰ ਮਰ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ ਿਬਦ ਹੀ ਤ 
ਿਾਈਐ ਹਸਰ ਨਾਮ ਲਗ ਸਿਆਰੁ ॥ ਸਬਨੁ ਿਬਦ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਸਿਰ ਮਸਰ ਜਨਮ ਵਾਰ ਵਾ ਰ ॥੭॥ 

ਿਭ ਿਾਲਾਹ ਆਿ ਕਉ ਵਡਹੁ ਵਡਰੀ ਹਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਨੁ ਆਿੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹ ਿੁਿ ਸਕਆ ਹਇ 
॥ ਨਾਨਕ ਿਬਸਦ ਿਛਾਿੀਐ ਹਉਮ ਕਰ ਨ ਕਇ ॥੮॥੮॥ {ਿੰਨਾ 58} 

ਦਅਰਥ:- ਬਾਵਰ—ਸ ਕਮ ! ਦੁਖ ਭਾਗ—ੁਦੁਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਜੜ ( ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। ਦਸਾਗਣੀ—ਮੂੰਦ ਭਾਗਾਾਂ 

ਵਾੀ।1।  

ਨਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਨਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਬਨ—ਕੁਰਬਾਨ ਦਕ।1। ਰਸਾਉ।  

ਨਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਮਨਰ ਜਾਉ—(ਜਾਉਂ) ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮਤ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।2।  

ੁਆਉ—ੁਆਰਥ, ਜਨਮ ਮਨਰਥ। ਕਾਉ—ਕਾਾਂ।3।  

ਦਸੁਰੀ—ਰੀਰ (ਨੂੂੰ)। ਭੀਨਤ—ਕੂੰਧ। ਚੀਨਤ—ਨਚੱਤ ਨਵਚ। ਰ—ਰੂੰਨਗਆ ਜਾਏ। ਨਨਰਬਾਣੀ ਦੁ—ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ ਨਜੱਥ ਕਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦੀ। ਨਨਰਬਾਣੀ—ਵਾਨਾ ਰਨਸਤ।4।  

ੁਨਿ—ੁੱਿ ਕ। ਬਨਦ—ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਮਨਨ—ਮਨ ਨਵਚ।5।  

ਤਨਜ—ਨਤਆਗ ਕ। ਾਸਨਨ—ਾਸੁੂੰਦ ਸਨ। ਉਰ ਧਾਨਰ—ਨਸਰਦ ਨਵਚ ਨਿਕਾ ਕ। ਆਧਾਰ—ੁ

ਆਰਾ।6।  

ਬਨਦ—ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ (ਜੁੜ ਕ)। ਮਰ—(ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਵੋਂ) ਮਰਦਾ ਸ।7।  

ਆ ਕਉ—ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਨਾ ਚੀਨੀਐ—ਰਨਖਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ।8।  

ਅਰਥ:- ਸ ਕੁਰਾਸ-ਏ ਕਮ  ਮਨ! (ਮਰੀ ਨੱਨਖਆ) ੁਣ (ਨੱਨਖਆ ਇਸ ਸ ਨਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨੀ ਉ (ਗੁਰ ੂ

ਾੋਂ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਮਦਾ ਸ, ਤੂੂੰ ਭੀ ਉਸ) ਸਨਰ ਨਾਮ ਜ, (ਰਭੂ ਚਰਨਾਾਂ ਨਵਚ) ੁਰਨਤ ਜੜ (ਰਭੂ ਦਾ 

ਨਾਮ ਨਮਨਰਆਾਂ) ਜਮਰਾਜ (ਭੀ) ਡਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਦੁੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਜੜ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਰ ਜਸੜੀ) ਭਾਗ-ਸੀਣ 

ਜੀਵ-ਇਤਰੀ (ਨਾਮ ਨਸੀਂ ਨਮਰਦੀ, ਉ) ਨੂੂੰ ਬਸੁਤ ਦੁੱਖ-ਕਸ਼ ਨਵਆਦਾ ਸ (ਦੁੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਜੜ ਤਦੋਂ ਸੀ  



ਕਦੀ ਸ, ਜ ਨਰ ਉਤ ਖਮ-ਾਈਂ ਸਵ, ਰ ਜ ਖਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦ ਚਤ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਰਦੀ, ਉ ਦ ਨਰ 

ਉਤ) ਖਮ-ਾਈਂ ਨਕਵੇਂ ਨਿਨਕਆ ਸਇਆ ਰਤੀਤ ਸਵ?।1।  

ਸ ਭਾਈ! ਮਰ ਵਾਤ ਤਾਾਂ ਰਭੂ-ਨਾਮ ਸੀ ਧਨ ਸ, ਨਾਮ ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ (ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਜ ਨਕ ਨੂੂੰ ਨਦੱਤਾ ਸ) 

ਗੁਰ ੂਨ  (ਸੀ) ਨਦੱਤਾ ਸ, ਮੈਂ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਾਂ। (ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾ ਕਰਨ ਈ) ਮਨੂੂੰ (ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਨਬਨਾ) ਸਰ 

ਕਈ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਨਦੱਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉ (ਗੁਰ)ੂ ਤੋਂ ਨਜ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਨਤ ਨਮਨਆਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਮਦੀ ਸ। (ਰਭੂ ਨਮਸਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਉ (ਗੁਰ)ੂ ਦੀ 

ੂੰਗਨਤ ਨਵਚ ਨਮਨਆ ਰਸਾਾਂ। (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨਤ ਦਣ ਵਾ) ਉ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਨਬਨਾ ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ ਨਸੀਂ ਰਨਸ 

ਕਦਾ, ਨਕਉਂਨਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਮਰੀ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਨਵਚ 

ਅੂੰਨਹਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਰਭੂ ਨਮਸਰ ਕਰ) ਮਨੂੂੰ ਅੂੰਨਹ  ਨੂੂੰ ਉ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਸ ਭੱੁ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾ ਰਨਾ   

ਕ ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਨਵਚ ਜੁਨੜਆ ਰਸਾਾਂ।2।  

(ਰ ਗੁਰ ੂਭੀ ਸਵ ਤਾਾਂ ੁਜਾਖਾ ਸਵ) ਨਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ੂ(ਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਨਵਚ) ਅੂੰਨਹਾ ਸ ਨਗਆ ਸਵ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਚਨਆਾਂ ਨੂੂੰ (ਆਤਮਕ ੁਖ ਦਾ) ਥਾਾਂ-ਨਿਕਾਣਾ ਨਸੀਂ ੱਭ ਕਦਾ। (ੂਰ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਸੀਂ ਨਮਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਸਰ ਕਈ (ੁਚੱਜਾ) ਜੀਵਨ-ਮਨਰਥ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਾਂਨਜਆ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਨਵਚ ਆਇਆ ਤ ਤੁਰ ਨਗਆ, ਿਤਾਵਾ ਸੀ (ਨਾ   ਨਗਆ, ਖਾੀ-ਸੱਥ ਸੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਗਆ) ਨਜਵੇਂ 

ੁੂੰਞ ਘਰ ਨਵਚ ਕਾਾਂ (ਆ ਕ ਖ਼ਾੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।3।  

ਨਾਮ ਨਮਰਨ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਰੀਰ ਨੂੂੰ (ਨਚੂੰਤਾ ਆਨਦਕ ਇਤਨਾ) ਦੁੱਖ ਨਵਆਦਾ ਸ (ਨਕ ਰੀਰਕ ੱਨਤਆ ਇਉਂ 

ਨਕਰਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ) ਨਜਵੇਂ ਕਰ ਦੀ ਕੂੰਧ (ਨਕਰਦੀ ਰਨਸੂੰਦੀ ਸ)। ਇ ਨੂੂੰ ਨਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਈ) ਤਦ ਤਕ 

(ਰਭੂ ਦਾ) ਮਸ (-ਰੂ ਸਾਰਾ) ਨਸੀਂ ਨਮਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦਾ-ਨਥਰ ਰਭੂ (ਜੀਵ ਦ) ਨਚੱਤ ਨਵਚ ਨਸੀਂ 

ਆ ਵੱਦਾ। ਜ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਮਨ ਰੂੰਨਗਆ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਰਭੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ (ਦੀ ਿ) ਨਮ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤ ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਥਾ ਦਾ ਈ ੱਭ ੈਂਦੀ ਸ ਨਜੱਥ ਕਈ ਵਾਨਾ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ।4।  

(, ਸ ਭਾਈ! ਇ ‘ਨਨਰਬਾਣ ਦ’ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ) ਮੈਂ ਆਣ  ਗੁਰ ੂਨੂੂੰ ੁੱਿਾਾਂਗੀ, ਗੁਰ ੂਨੂੂੰ ੁੱਿ ਕ (ਉ ਦੀ 

ਦੱੀ) ਕਾਰ ਕਰਾਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਜੁੜ ਕ ਰਭੂ ਦੀ ਨਨਤ-ਾਾਸ ਕਰਾਾਂਗੀ, (ਭਾ ਨਕਤ ਰਭੂ ਮਰ) 

ਮਨ ਨਵਚ ਆ ਵੱ (ਰਭੂ ਦੀ ਨਮਸਰ ਸਵ, ਮਰਾ) ਸਉਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ੜ ਜਾਏ, ਸਜ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਨਿਨਕਆਾਂ 

ਮਰਾ ਰਭੂ ਨਾ ਸਣਾ ਨਮਾ ਸ ਜਾਏ, ਦਾ ਨਿਕ ਰਨਸਣ ਵਾ  ਰਭੂ ਨਵਚ ਮਰਾ ਦਾ ਈ ਮ ਸ ਜਾਏ।5।  

ਜਸੜ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਰੂੰਗ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰਧ ਅਸੂੰਕਾਰ (ਆਨਦਕ ਨਵਕਾਰਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਨਤਆਗ ਕ 

ਨਵਤਰ  (ਜੀਵਨ ਵਾ) ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਾਸੁੂੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ 

ਦਾ ਆਣ  ਨਸਰਦ ਨਵਚ ਨਿਕਾ ਰੱਖਦ ਸਨ।  

(ਸ ਭਾਈ!) ਜਸੜਾ ਰਭੂ ਾਰ ਜੀਵਾਾਂ (ਦੀ ਨਜ਼ੂੰਦਗੀ) ਦਾ ਆਰਾ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ ਕਦ ਭੀ ਮਨੋਂ  ਭੁਾਣਾ ਨਸੀਂ 

ਚਾਸੀਦਾ।6।  

ਜਸੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਨਵਚ ਜੁੜ ਕ (ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਵੋਂ) ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ (ਇਸ ਮਰਨੀ) ਮਰ ਕ ਇਨਥਰ 

ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਿਾਕਰ ਤ ਤਕੜਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਢਸ ਚੜਹ  ਕ) ਮੁੜ ਕਦ 

ਆਤਮਕ ਮਤ ਨਸੀਂ ਮਰਦਾ। (ਇਸ ਅਿੱ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ) ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਨਮਦਾ ਸ (ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ) ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਨਵਚ ਨਆਰ ਬਣਦਾ ਸ। ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਜਗਤ (ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਤੋਂ) 

ਖੁੂੰਨਿਆ ਸਇਆ ਭਿਕਦਾ ਸ, ਤ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ ਨਵਚ ਨਆ ਰਨਸੂੰਦਾ ਸ।7।  



ਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਾਾਸੁੂੰਦੀ ਸ ਨਕ ਾਡੀ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਨਡਆਈ-ਇੱਜ਼ਤ ਸਵ (ਆਣ 

ਆ ਦੀ ੂਿ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਇਸ ਾਾ ਬਣੀ ਸੀ ਰਨਸੂੰਦੀ ਸ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਣ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਆਣ  ਆ ਦੀ 

ਿਾਣ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ, ਨਗਆਨ ਦੀਆਾਂ ਗੱਾਾਂ ਨਨਰੀਆਾਂ ਕਨਸਣ ੁਣਨ ਨਾ ਕੁਿ ਨਸੀਂ ਬਣਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਆ ਿਾਨਣਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ (ਜਸੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆ ਦੀ 

ਿਾਣ ਕਰ ੈਂਦਾ ਸ) ਉਸ ਆਣੀ ਵਨਡਆਈ ਦੀਆਾਂ ਗੱਾਾਂ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ।8। 8।  

  


