
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲੁ ੧ ॥ ਧਾਤੁ ਸਭਲੈ ਪੁਸਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਸਿਪਤੀ ਸਿਪਸਤ ਿਭਾਇ ॥ ਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲੁ 
ਗਹਫਰਾ ਿਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥ ਿਚੁ ਸਭਲੈ ਿੰਤਖੀਆ ਹਸਰ ਜਸ ਕੈ ਬਾਇ ॥ ੧॥ ਬਾਈ ਰੇ ਿੰਤ 
ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥ ਿੰਤ ਿਬਾ ਗੁਰੁ ਾਈ ਭੁਕਸਤ ਦਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਊਚਉ ਥਾਨੁ 
ਿੁਹਾਵਣਾ ਊਸਰ ਭਹਲੁ ਭੁਰਾਸਰ ॥ ਿਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਾਈ ਦਰੁ ਘਰੁ ਭਹਲੁ ਸਆਸਰ ॥ 
ਗੁਰਭੁਸਖ ਭਨੁ ਿਭਝਾਈ ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਫੀਚਾਸਰ ॥ ੨॥ ਸਤਿਸਫਸਧ ਕਰਭ ਕਭਾਈਅਸਹ ਆਿ 
ਅੰਦੇਿਾ ਹਇ ॥ ਸਕਉ ਗੁਰ ਸਫਨੁ ਸਤਿਕੁਟੀ ਛੁਟਿੀ ਿਹਸਜ ਸਭਸਲ ਿੁਖੁ ਹਇ ॥ ਸਨਜ ਘਸਰ ਭਹਲੁ 
ਛਾਣੀ ਨਦਸਰ ਕਰੇ ਭਲੁ ਧਇ ॥ ੩॥ ਸਫਨੁ ਗੁਰ ਭੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸਫਨੁ ਹਸਰ ਸਕਉ ਘਰ ਵਾਿੁ ॥ 
ਕ ਿਫਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਅਵਰ ਸਤਆਗੈ ਆਿ ॥ ਨਾਨਕ ਦੇਸਖ ਸਦਖਾਈ ਹਉ ਿਦ ਫਸਲਹਾਰੈ 
ਜਾਿੁ ॥੪॥੧੨॥ {ੰਨਾ 18} 

ਦਅਰਥ:- ਪੁਨਨ—ਭੁੜ। ਧਾਤੁ—ਨਾ ਆਨਦਕ ਧਾਤੂ ਦਾ ਫਨਣਆ ਸਇਆ ਗਨਸਣਾ। ਨਪਤੀ—ਨਤਾਾਂ ਦਾ 

ਭਾਲਕ ਰਭਾਤਭਾ। ਗੁਲਾਲੁ—ਲਾਲ ਪੁੁੱਲ। ਗਸਫਰਾ—ਗੂੜਹਾ। ਚਾ—ਦਾ ਨਿਨਕਆ ਰਨਸਣ ਵਾਲਾ, ੁੱਕਾ। 

ਬਾਇ—ਬਾਉ ਨਵਚ, ਰਭ ਨਵਚ। ਕ ਬਾਇ—ਇਕ-ਰ ਰਭ ਨਵਚ।1।  

ਰਣੁ—ਚਰਨ-ਧੂੜ। ਧਣੁ—ਗਾਾਂ। ਭੁਕਨਤ—ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾੀ।1। ਰਸਾਉ।  

ਭੁਰਾਨਰ—ਰਭਾਤਭਾ। ਕਰਣੀ—ਆਚਰਨ। ਦਰ ੁਘਰੁ—ਰਬੂ ਦਾ ਦਰ, ਰਬੂ ਦਾ ਘਰ। ਨਆਨਰ—ਨਆਰ ਦੀ 

ਰਾਸੀਂ। ਆਤਭ ਰਾਭੁ—ਬ ਦ ਆਤਭਾ ਨਵਚ ਨਵਆਕ ਰਬੂ। ਫੀਚਾਨਰ—ਨਵਚਾਰ ਕ। ਆਤਭੁ ਰਾਭ ੁ

ਫੀਚਾਨਰ—ਰਫ-ਨਵਆੀ ਰਬੂ (ਦ ਗੁਣਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਨਵਚਾਰ ਕ।2।  

ਨਤਰਨਫਨਧ—ਨਤੂੰਨ ਨਕਭਾਾਂ ਦ, ਭਾਇਆ ਦ ਨਤੂੰਨ ਗੁਣਾਾਂ (ਰਜ, ਤ, ਤਭ) ਵਾਲ । ਕਭਾਈਅਨਸ—ਕਭਾ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਕੀਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਅੂੰਦਾ—ਸਾ। ਨਤਰਕਿੀ—{ਨਤਰ—ਨਤੂੰਨ। ਕੁਿੀ—ਨਵੂੰਗੀ ਲਕੀਰ} ਨਤੂੰਨ ਨਵੂੰਗੀਆਾਂ 

ਲਕੀਰਾਾਂ, ਨਤਰਊੜੀ, ਨ ੁੱਝ। ਸਨਜ ਨਭਨਲ—ਜ ਅਡਲ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਨਿਕ ਰਸੀ। ਨਨਜ ਘਨਰ—ਆਣ 

ਘਰ ਨਵਚ, ਅਡਲ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਜਦੋਂ ਭਨ ਫਾਸਰ ਬਿਕਣੋਂ  ਸਿ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਘਰ ਵਾੁ—ਘਰ ਦਾ ਵਫਾ, ਅਡਲ ਅਵਥਾ, ਉਸ ਸਾਲਤ ਜਦੋਂ ਭਨ ਫਾਸਰ ਬਿਕਣੋਂ  ਰੁਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਕ—

ਇਕ (ਰਾਜ਼ਕ ਰਬੂ) ਦਾ। ਦਨ —ਦ  ਕ। ਨਦ ਾਈ—ਨਵ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਜਾੁ—ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।4।  

ਅਰਥ:- ਰਬੂ ਦੀ ਨਨਤ-ਾਲਾਸ ਕਰ ਕ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਲਕ ਰਬੂ ਨਵਚ ਭਨੁੁੱ  ਇਉਂ ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਨਜਵੇਂ 

(ਨਾ ਆਨਦਕ ਨਕ ਧਾਤ ਦਾ ਫਨਣਆ ਸਇਆ ਜ਼ਵਰ ਢਲ ਕ) ਭੁੜ (ਉ) ਧਾਤ ਨਾਲ ਇੁੱਕ-ਰੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

(ਨਨਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਫਰਕਨਤ ਨਾਲ) ਭਨੁੁੱ  ਉੱਤ ੁੱਕਾ ਗੂੜਹਾ ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਚੜਹ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਭਨੁੁੱ  ਦਾ ਨਚਸਰਾ 

ਚਭਕ ਉਠਦਾ ਸ)। ਰ ਉਸ ਦਾ-ਨਥਰ ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ੂੰਤ ੀ ਜੀਵਨ ਵਾਨਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸੀ ਨਭਲਦਾ ਸ ਜ ਰਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਨਨਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦ ਕਰਦ ਉ ਇੁੱਕ ਦ ਰਭ ਨਵਚ ਸੀ (ਭਗਨ ਰਨਸੂੰਦ) ਸਨ।1।  

ਸ ਬਾਈ! (ਰਬੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ ਤਾਾਂ) ੂੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫਣ। ੂੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਬਾ ਨਵਚ 

(ਤੂੰਗ ਨਵਚ) ਗੁਰ ੂਨਭਲਦਾ ਸ ਜ (ਭਾਨ) ਕਾਭਧਨ ਸ ਨਜ ਾੋਂ ਉਸ ਨਾਭ-ਦਾਰਥ ਨਭਲਦਾ ਸ ਜ ਨਵਕਾਰਾਾਂ 

ਤੋਂ ਫਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਭਾਤਭਾ (ਦ ਰਨਸਣ) ਦਾ ਸਣਾ ਥਾਾਂ ਉੱਚਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਸਲ (ਬ ਤੋਂ) ਉੱਰ ਸ। ਉ ਦਾ ਦਰ ਉ ਦਾ 

ਘਰ ਭਸਲ ਨਆਰ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਲੁੱਬਦਾ ਸ, ਨਿਕਵਾਾਂ (ਚੂੰਗਾ) ਆਚਰਣ ਦ ਕ ਲੁੱਬੀਦਾ ਸ (ਰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ 



ਬੀ  ੀ  ਡ ਨਸੀਂ, ਭਨ ਨਵਕਾਰਾਾਂ ਵਲ ਸੀ ਰਰਦਾ ਰਨਸੂੰਦਾ ਸ, ਤ) ਭਨ ਨੂੂੰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ ਨੁੱਧ ਰਾਸ ਾਈਦਾ 

ਸ, ਰਫ-ਨਵਆੀ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਨਵਚਾਰ ਨਾਲ ਭਝਾਈਦਾ ਸ।2।  

(ਦੁਨੀਆ ਨਵਚ ਆਭ ਤਰ ਤ) ਭਾਇਆ ਦ ਨਤੂੰਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਰਨਸ ਕ ਸੀ ਕਰਭ ਕਰੀਦ ਸਨ, ਨਜ ਕਰਕ 

ਆਾ ਤ ਾਂਸਨਆਾਂ ਦਾ ਗੜ ਫਨਣਆ ਰਨਸੂੰਦਾ ਸ (ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਕਾਰਨ ਭਨ ਨਵਚ ਨ ੁੱਝ ਫਣਦੀ ਸ) ਇਸ ਨ ੁੱਝ 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਸ਼ਰਨ ਣ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਨਸੀਂ ਸਿਦੀ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਅਡਲਤਾ ਦਾ ਸੁੂੰਦੀ ਸ), ਅਡਲਤਾ ਨਵਚ ਨਿਕ 

ਨਰਸਾਾਂ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਨਭਲਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨਭਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸ, ਭਨੁੁੱ  (ਆਣ  ਭਨ ਦੀ) ਭਲ ਾ 

ਕਰਦਾ ਸ (ਭਨ ਬਿਕਣੋਂ  ਸਿ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਤ ਅਡਲਤਾ ਨਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਿਕਾਣਾ (ਆਣ  ਅੂੰਦਰ ਸੀ) 

ਛਾਣ ਲਈਦਾ ਸ।3।  

ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਨਫਨਾ ਭਨ ਦੀ ਭਲ ਨਸੀਂ ਧੁਦੀ, ਰਭਾਤਭਾ ਨਵਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਭਾਨਕ ਅਡਲਤਾ ਨਸੀਂ ਲੁੱਬਦੀ। 

(ਸ ਬਾਈ!) ਇਕ (ਰਾਜ਼ਕ) ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਨਨਤ-ਾਲਾਸ ਨਵਚਾਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ (ਜ ਨਨਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸ 

ਉਸ) ਸਰ ਸਰ ਆਾਾਂ ਛੁੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆ —) ਨਜਸੜਾ ਗੁਰ ੂਆ ਰਬੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕ ਭਨੂੂੰ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਦਾ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।4।12।  

  


