
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਡੂੂੰਗਰੁ ਦਸਿ ਡਰਾਵਣ ਈਅੜ ਡਰੀਆਿੁ ॥ ਊਚਉ ਰਫਤੁ ਗਾਿੜ ਨਾ 
ਉੜੀ ਸਤਤੁ ਤਾਿੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਿ ਅੂੰਤਸਰ ਜਾਸਣਆ ਗੁਸਰ ਭਲੀ ਤਰੀਆਿੁ ॥ ੧॥ ਬਾਈ ਰ ਬਵਜਲੁ 
ਸਫਿਭੁ ਡਰਾਂਉ ॥ ੂਰਾ ਿਸਤਗੁਰੁ ਰਸਿ ਸਭਲ ਗੁਰੁ ਤਾਰ ਹਸਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਲਾ ਚਲਾ ਜ 
ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਜ ਆਇਆ ਿ ਚਲਿੀ ਅਭਰੁ ਿੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਬੀ ਿਚਾ ਿਾਲਾਹਣਾ 
ਿਚ ਥਾਸਨ ਸਆਰੁ ॥ ੨॥ ਦਰ ਘਰ ਭਹਲਾ ਿਹਣ ਕ ਕਟ ਹਜਾਰ ॥ ਹਿਤੀ ਘੜ ਾਿਰ 
ਲਿਕਰ ਲਿ ਅਾਰ ॥ ਸਕਿ ਹੀ ਨਾਸਲ ਨ ਚਸਲਆ ਿਸ ਿਸ ਭੁ ਅਿਾਰ ॥੩॥ ਿੁਇਨਾ ਰੁਾ 
ਿੂੰਚੀ ਭਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੂੰਜਾਲੁ ॥ ਿਬ ਜਗ ਭਸਹ ਦਹੀ ਪਰੀ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਸਿਸਰ ਕਾਲੁ ॥ ਸੂੰਡੁ ੜ 
ਜੀਉ ਿਲਿੀ ਫਦਪਲੀ ਸਕਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥ ੁਤਾ ਦਸਿ ਸਵਗਿੀ ਨਾਰੀ ਿਜ ਬਤਾਰ ॥ ਚਆ ਚੂੰਦਨੁ 
ਲਾਈ ਕਾੜੁ ਰੂੁ ਿੀਗਾਰੁ ॥ ਿਹੂ ਿਹ ਰਲਾਈ ਛਸਡ ਚਲ ਘਰ ਫਾਰੁ ॥ ੫॥ ਭਹਰ ਭਲੂਕ 
ਕਹਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਸਕ ਿਾਨੁ ॥ ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਿਦਾਈ ਜਸਲ ਫਲੀ ਅਸਬਭਾਨ ॥ ਭਨਭੁਸਿ 
ਨਾਭੁ ਸਵਿਾਸਰਆ ਸਜਉ ਡਸਵ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥ ਹਉਭ ਕਸਰ ਕਸਰ ਜਾਇਿੀ ਜ ਆਇਆ ਜਗ ਭਾਸਹ 
॥ ਿਬੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕਠੜੀ ਤਨੁ ਭਨੁ ਦਹ ਿੁਆਸਹ ॥ ਗੁਸਰ ਰਾਿ ਿ ਸਨਰਭਲ ਿਫਸਦ ਸਨਵਾਰੀ 
ਬਾਸਹ ॥੭॥ ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਿਸਚ ਨਾਸਭ ਸਿਸਰ ਿਾਹਾ ਾਸਤਿਾਹੁ ॥ ਭ ਹਸਰ ਨਾਭੁ ਨ ਵੀਿਰ ਹਸਰ 
ਨਾਭੁ ਰਤਨੁ ਵਿਾਹੁ ॥ ਭਨਭੁਿ ਬਉਜਸਲ ਸਚ ਭੁ ਗੁਰਭੁਸਿ ਤਰ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥ {ੂੰਨਾ 63-
64} 

ਦ ਅਰਥ:- ਡੂੂੰਗਰ—ੁਹਾੜ। ਈਅੜ—ਕ ਘਰ ਵਿਚ। ਗਾਖੜ—ਔਖਾ। ਵਤਤੁ—ਉਸ ਵਿਚ। ਤਾਸ—ੁ

{qÔX} ਉਸ ਦੀ। ਗੁਵਰ—ਗੁਰ ੂਨ।1।  

ਬਿਜਲੁ—ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ। ਵਫਖਭੁ—ਔਖਾ। ਡਰਾਉ—ਡਰਾਉਣਾ। ਰਵਸ—ਆਨੂੰਦ ਨਾਲ।1। ਰਹਾਉ।  

ਚਲਾ—ਚੱਲਾਾਂ। ਅਭਰ—ਭਤ-ਰਵਹਤ। ਬੀ—ਤਾਾਂ ਤ। ਸਚ ਥਾਵਨ—ਸੱਚ ਥਾਾਂ ਵਿਚ, ਸਤਸੂੰਗ ਵਿਚ।2।  

ਕਟ—ਵਕਲਹ । ਹਸਤੀ—ਹਾਥੀ। ਾਖਰ—ਕਾਠੀਆਾਂ। ਅਸਾਰ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਸਭਝ।3।  

ਸੂੰਚੀਐ—ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਦਹੀ—ਦੁਹਾਈ, ਢੂੰਢਰਾ। ਵਸਵਰ—ਵਸਰ ਉੱਤ। ਖਲਸੀ—ਖਡ ਖਡ ਜਾਇਗਾ, ਖਡ 

ਭੁਕਾ ਜਾਇਗਾ। ਵੂੰਡੁ—ਸਰੀਰ। ੜ—ਢਵਹ ੈਂਦਾ ਹ। ਫਦਪਲੀ—ਵਿਕਾਰੀ, ਫੁਰ ਪਲਾਾਂ ਿਾਲ ।4।  

ਵਿਗਸੀਐ—ਖ਼ੁਸ਼ ਹਈਦਾ ਹ। ਚਆ—ਅਤਰ। ਖਹ—ਵਭੱਟੀ। ਘਰ ਫਾਰ—ੁਘਰ ਦਾ ਸਾਜ-ਸਾਭਾਨ।5।  

ਭਹਰ—ਚਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ। ਭਲੂਕ—ਫਾਦਸ਼ਾਹ। ਰਾਉ—ਰਾਜਾ। ਵਕ—ਜਾਾਂ। ਡਵਿ—ਡਿ ਨਾਲ, ਜੂੰਗਲ ਦੀ 

ਅੱਗ ਨਾਲ। ਦਧਾ—ਦੱਧਾ, ਸਵੜਆ ਹਇਆ। ਕਾਨੁ—ਕਾਨਾ।6।  

ਦਵਹ—ਸਰੀਰ। ਗੁਵਰ—ਗੁਰੂ ਨ। ਸਫਵਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਵਹ—ਅੱਗ, ਵਤਿਸ਼ਨਾ।7।  

ਿਸਾਹ—ੁੂੂੰਜੀ। ਵਸਵਰ ਸਾਹਾ—ਸ਼ਾਹਾਾਂ ਦ ਵਸਰ ਉੱਤ। ਵਚ—ਖ਼ੁਆਰ ਹ ਕ। ਅਥਾਹ—ੁਵਜਸ ਦੀ ਡੂੂੰਘਾਈ ਨਾਹ 

ਲੱਬ ਸਕ।8।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ (ਫੜਾ) ਡਰਾਉਣਾ ਹ ਤ (ਤਰਨਾ) ਔਖਾ ਹ। ਵਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ੂਰਾ ਗੁਰ ੂ

ਿਭ ਨਾਲ ਵਭਲਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਉਹ ਗੁਰ ੂਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦ ਕ (ਇਸ ਸਭੁੂੰਦਰ ਵਿਚੋਂ) ਾਰ ਲੂੰਘਾ ਲੈਂਦਾ 

ਹ।1। ਰਹਾਉ।  



(ਇਕ ਾਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ ਹ; ਦੂਜ ਾਸ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਾਰ ਲੂੰਘਣ ਲਈ ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਿਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹ। ਰ 

ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹ। ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਵਸਖਰ ਤ ਹੁੂੰਚਣਾ, ਭਾਨ , ਇਕ 

ਫੜ ਉੱਚ ਡਰਾਉਣ  ਹਾੜ ਉੱਤ ਚੜਹਨਾ ਹ, ਉਸ) ਡਰਾਉਣ  ਹਾੜ ਨੂੂੰ ਿਖ ਕ ਕ ਘਰ ਵਿਚ (ਭਾਾਂ ਵਉ ਬਣ 

ਬਰਾ ਆਵਦਕ ਦ ਭਹ ਵਿਚ ਗਿਸੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਿੀ) ਡਰ ਗਈ (ਵਕ ਇਸ ਹਾੜ ਉੱਤ ਚਵੜਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 

ਜਗਤ ਦਾ ਭਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਾ ਿਾਵਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ)। (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਵਸਖਰ 

ਤ ਅੱੜਨਾ, ਭਾਨ) ਫੜਾ ਉੱਚਾ ਤ ਔਖਾ ਹਾੜ ਹ; ਉਸ ਹਾੜ ਤ ਚੜਹਨ ਲਈ ਉਸ (ਜੀਿ-ਇਸਤਿੀ) ਦ ਾਸ 

ਕਈ ੜੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹ।  

ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਵਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ਗੁਰ ੂਨ  (ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਵਿਚ) ਵਭਲਾ ਵਲਆ, ਉਸ ਨ  ਆਣ  

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਿੱਸਦ ਿਬੂ ਨੂੂੰ ਛਾਣ ਵਲਆ, ਤ, ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੂੰਘ ਗਈ।1।  

ਜ ਭੈਂ ਸਦਾ ਚਤ ਰੱਖਾਾਂ ਵਕ ਭੈਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲ  ਜਾਣਾ ਹ, ਜ ਭੈਂ ਸਭਝ ਲਿਾਾਂ ਵਕ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਚਲ  ਜਾਣ 

ਿਾਲਾ ਹ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਜ ਬੀ ਆਇਆ ਹ ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਚਲਾ ਜਾਇਗਾ, ਭਤ-ਰਵਹਤ ਇਕ ਗੁਰ ੂਰਭਾਤਭਾ ਹੀ 

ਹ, ਤਾਾਂ ਵਪਰ ਸਤਸੂੰਗ ਵਿਚ (ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਨਾਲ) ਵਆਰ ਾ ਕ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਵਹਣ ਿਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ (ਫੱਸ! ਇਹੀ ਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਵਿਕਾਰ ਲਵਹਰਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ)।2।  

ਸਹਣ  ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਾਂ ਿਾਲ  ਸਹਣ  ਘਰ ਤ ਭਹੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ੱਕ ਵਕਲਹ , ਹਾਥੀ, ਘੜ, ਕਾਠੀਆਾਂ, ਲੱਖਾਾਂ ਤ ਫਅੂੰਤ 

ਲਸ਼ਕਰ—ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬੀ ਵਕਸ ਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਸਭਝ ਐਿੇਂ ਹੀ ਖ ਖ ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਰਦ 

ਰਹ (ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਗਿਾ ਗਏ)।3।  

ਜ ਸਨਾ ਚਾਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦ ਜਾਈਏ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਭਾਲ ਧਨ (ਵਜੂੰਦ ਨੂੂੰ ਭਹ ਵਿਚ ਪਸਾਣ ਲਈ) ਜਾਲ ਫਣਦਾ ਹ 

ਪਾਹੀ ਫਣਦਾ ਹ। ਜ ਆਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਪਰਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਵਸਭਰਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਸਰ ਉੱਤ ਭਤ ਦਾ ਡਰ (ਕਾਇਭ ਰਵਹੂੰਦਾ) ਹ। ਜਦੋਂ ਵਜੂੰਦ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀ ਖਡ ਖਡ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਤ 

ਸਰੀਰ (ਵਭੱਟੀ ਹ ਕ) ਢਵਹ ੈਂਦਾ ਹ, ਤਦੋਂ (ਧਨ ਦਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭੂੰਦ ਕੂੰਭ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਲ 

ਹੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।4।  

ਵਉ (ਆਣ) ੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿਖ ਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰਦਾ ਹ, ਖਸਭ (ਆਣੀ) ਸਜ ਉਤ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ਿਖ ਕ ਵਖੜਦਾ ਹ। 

(ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ) ਅਤਰ ਤ ਚੂੰਦਨ ਲਾਈਦਾ ਹ। ਸਹਣਾ ਕੱੜਾ, ਰੂ, ਗਵਹਣਾ ਆਵਦਕ (ਿਖ ਕ ਭਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰਦਾ 

ਹ); ਰ ਆਖ਼ਰ ਸਰੀਰ ਵਭੱਟੀ ਹ ਕ ਵਭੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਤ ਭਾਣ ਕਰਨ ਿਾਲਾ (ਜੀਿ) ਘਰ ਫਾਰ ਛੱਡ ਕ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਚਲਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।5।  

ਸਰਦਾਰ, ਫਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ, ਰਾਉ ਜਾਾਂ ਖ਼ਾਨ ਅਖਿਾਈਦਾ ਹ। (ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ) ਚਧਰੀ, ਰਾਇ (ਸਾਵਹਫ 

ਆਵਦਕ) ਸਦਾਈਦਾ ਹ, (ਇਸ ਿਡੱਣ ਦ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜ ਭਰੀਦਾ ਹ (ਜ ਕਈ ੂਰਾ ਭਾਣ-ਆਦਰ ਨਾਹ 

ਕਰ)। (ਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੂੰਵਦਆਾਂ ਬੀ) ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਭਨੱੁਖ ਨ  ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਲਾ 

ਵਦੱਤਾ, ਤ (ਇਉਂ ਵਦੱਵਸਆ) ਵਜਿੇਂ ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਵੜਆ ਹਇਆ ਕਾਨਾ ਹ (ਫਾਹਰੋਂ ਚਭਕਦਾ, ਤ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੜ ਕ ਕਾਲਾ)।6।  

ਜਗਤ ਵਿਚ ਜ ਬੀ ਆਇਆ ਹ ‘ਭੈਂ ਿੱਡਾ, ਭੈਂ ਿੱਡਾ’ ਆਖ ਆਖ ਕ (ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ) ਚਲਾ ਜਾਇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ 

ਜਗਤ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕਠੜੀ (ਸਭਾਨ) ਹ (ਜਹੜਾ ਬੀ ਇਸ ਦ ਭਹ ਵਿਚ ਪਸਦਾ ਹ, ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਭਨ ਸਰੀਰ 



ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਵਭਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਗੁਰ ੂਨ  ਆਣ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦੱਤੀ, ਉਹ 

(ਇਸ ਕੱਜਲ-ਕਠੜੀ ਵਿਚੋਂ) ਸਾ-ਸੁਥਰ ਹੀ ਰਹ।7।  

ਜਹੜਾ ਰਭਾਤਭਾ ਸਬ ਸ਼ਾਹਾਾਂ ਦ ਵਸਰ ਉੱਤ ਾਵਤਸ਼ਾਹ ਹ, ਉਸ ਦ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਨਾਭ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ ਵਿਚੋਂ) ਾਰ ਲੂੰਘੀਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕ ਆਖ—) ਭਨੂੂੰ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਕਦ ਨਾ ਬੱੁਲ , ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਨਾਭ-ੂੂੰਜੀ (ਭਰ ਾਸ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਹ)। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ 

ਿਾਲ  ਫੂੰਦ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਭੁੂੰਦਰ ਵਿਚ ਖ ਖ ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਰਦ ਹਨ, ਤ ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਰਵਹਣ ਿਾਲ  ਇਸ 

ਫਅੂੰਤ ਡੂੂੰਘ ਸਭੁੂੰਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੂੰਘ ਜਾਾਂਦ ਹਨ (ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਵਹਰਾਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਫਦ)।8।16।  

  


