
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਬੜੀ ਿਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਸਰ ॥ ਇਸਕ ਆਵਸਹ ਇਸਕ 
ਜਾਵਹੀ ੂਸਰ ਭਰ ਅਹੰਕਾਸਰ ॥ ਮਨਹਸਿ ਮਤੀ ਬੂਡੀਐ ਗੁਰਮੁਸਿ ਿਚੁ ਿੁ ਤਾਸਰ ॥ ੧॥ ਗੁਰ ਸਬਨੁ 
ਸਕਉ ਤਰੀਐ ਿੁਿੁ ਹਇ ॥ ਸਜਉ ਭਾਵ ਸਤਉ ਰਾਿੁ ਤੂ ਮ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਆਗ ਦਿਉ ਡਉ ਜਲ ਾਛ ਹਸਰ ਅੰਗੂਰੁ ॥ ਸਜਿ ਤ ਉਜ ਸਤਿ ਤ ਸਬਨਿ ਘਸਿ ਘਸਿ ਿਚੁ 
ਭਰੂਸਰ ॥ ਆ ਮਸਲ ਸਮਲਾਵਹੀ ਿਾਚ ਮਹਸਲ ਹਦੂਸਰ ॥ ੨॥ ਿਾਸਹ ਿਾਸਹ ਤੁਝੁ ਿੰਮਲਾ ਕਦ ਨ 
ਸਵਿਾਰਉ ॥ ਸਜਉ ਸਜਉ ਿਾਹਬੁ ਮਸਨ ਵਿ ਗੁਰਮੁਸਿ ਅੰਸਮਿਤੁ ਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਰਾ ਤੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ 
ਸਨਵਾਸਰ ਿਮਉ ॥੩॥ ਸਜਸਨ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ਸਤਿਭਵਣੁ ਕਸਰ ਆਕਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਸਿ ਚਾਨਣੁ 
ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਸਿ ਮੁਗਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ ਘਸਿ ਘਸਿ ਜਸਤ ਸਨਰੰਤਰੀ ਬੂਝ ਗੁਰਮਸਤ ਿਾਰੁ ॥ ੪॥ 

ਗੁਰਮੁਸਿ ਸਜਨੀ ਜਾਸਣਆ ਸਤਨ ਕੀਚ ਿਾਬਾਸਿ ॥ ਿਚ ਿਤੀ ਰਸਲ ਸਮਲ ਿਚ ਗੁਣ ਰਗਾਸਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਸਮ ਿੰਤਿੀਆ ਜੀਉ ਸੰਡੁ ਿਭ ਾਸਿ ॥੫॥੧੬॥ 

ਦਅਰਥ:- ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਚ—ਦਾ-ਥਥਰ ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਥਮਰਨ। ਗੁਰ ਵੀਚਾਥਰ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਦੱੀ 

ਥਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਸੀਂ, ਗੁਰ ੂਦ ਦੱ ਉਦਸ਼ ਦਾ ਆਰਾ   ਕ। ਇਥਕ—ਅਨਕਾਾਂ ਜੀਵ। ੂਰ—ਬਅੰਤ ਜੀਵ, ਬੜੀ 

ਦ ੂਰਾਾਂ ਦ ੂਰ {ਨਟ:- ਭਰੀ ਬੜੀ ਦ ਾਰ ਮੁਾਥਰਾਾਂ ਦ ਮੂਸ ਨੰੂ 'ੂਰ' ਆਖੀਦਾ ਸ}। ਭਰ ਅਸੰਕਾਥਰ—

ਅਸੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰ ਸਏ, ਅਸੰਕਾਰੀ। ਮਨ ਸਥਿ—ਮਨ ਦ ਸਿ ਥਵਚ। ਮਨ ਸਥਿ ਮਤੀ—ਸਿੀ ਮਥਤ ਨਾ, 

ਆਣੀ ਅਕ ਦ ਸਿ ਤ ਤੁਥਰਆਾਂ। ਗੁਰਮੁਥਖ—ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਜ ਗੁਰ ੂਦਾ ਆਰਾ ੈਂਦਾ ਸ। ਤਾਥਰ—ਤਾਰ, ਤਾਰ 

ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਥਕਉ ਤਰੀਐ—ਨਸੀਂ ਤਥਰਆ ਜਾ ਕਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਆਗ—ਾਸਮਣ  ਾ। ਡਉ—ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ। ਡਉ ਜ—ਮਾਣਾਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬ ਰਸੀ ਸ, ਬਅੰਤ ਜੀਵ 

ਮਰ ਰਸ ਸਨ। ਸਥਰ ਅੰਗੂਰ—ਸਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਮ ਬੂਟ, ਜੰਮਦ ਬਾ। ਥਜ ਤ—ਥਜ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। 

ਚੁ—ਦਾ-ਥਥਰ ਰਭੂ। ਥਮਾਵਸੀ—(ਸ ਰਭੂ!) ਤੰੂ ਥਮਾ ੈਂਦਾ ਸੈਂ। ਮਸਥ—ਮਸ ਥਵਚ।2।  

ਾਥਸ—ਾਸ ਨਾ। ਾਥਸ ਾਥਸ—ਸਰਕ ਾਸ ਨਾ। ੰਮਾ-ੰਮਾਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਾਂ। ਮਥਨ—ਮਨ ਥਵਚ। 

ਉ—ਉਂ, ਮੈਂ ੀਆਾਂ। ਧਣੀ—ਮਾਕ, ਖਮ। ਗਰਬੁ-ਅਸੰਕਾਰ। ਥਨਵਾਥਰ—ਦੂਰ ਕਰ ਕ। ਮਉ—ਮਾ 

ਜਾਵਾਾਂ, ੀਨ ਰਸਾਾਂ।3।  

ਥਜਥਨ—ਥਜ (ਰਭੂ) ਨ। ਥਤਰਭਵਣੁ—ਥਤੰਨ  ਭਵਨ। ਆਕਾਰੁ—ਥਦੱਦਾ ਜਗਤ। ਚਾਨਣੁ—ਜਥਤ-ਰੂ ਰਭੂ। 

ਮੁਗਧ—ੁਮੂਰਖ। ਗੁਬਾਰੁ—ਸਨਰਾ। ਥਨਰੰਤਥਰ—{ਥਨਰ-ਅੰਤਰ। ਅੰਤਰ-ਥਵੱਥ} ਥਵੱਥ ਤੋਂ ਥਬਨਾ, ਇਕ-ਰ। 

ਾਰ—ੁਅੀਅਤ। 4 

ਗੁਰਮੁਥਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ। ਕੀਚ—ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਥਮਦੀ ਸ। ਤੀ—ਨਾ। ਚ 

ਗੁਣ—ਦਾ-ਥਥਰ ਰਭੂ ਦ ਗੁਣ। ਨਾਥਮ—ਨਾਮ ਥਵਚ (ਜੁੜ ਕ)। ੰਤਖੀਆ—ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। 

ਜੀਉ—ਥਜੰਦ। ਥੰਡੁ—ਰੀਰ। ਰਭ ਾਥ—ਰਭੂ ਦ ਸਵਾ  ਕਰਦ (ਸਨ)।5।  

ਅਰਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ੰਾਰ ਇਕ ਅਥਾਸ ਮੰੁਦਰ ਸ) ਜ ਗੁਰ ੂਦੀ ਥੱਥਖਆ ਉੱਤ ਤੁਰ ਕ ਥਮਰਨ ਦੀ ਬੜੀ 

ਬਣਾ ਈਏ ਤਾਾਂ (ਇ ੰਾਰ ਮੰੁਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ੰਘ ਕੀਦਾ ਸ। ਰ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਅਸੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਸਨ (ਜ 

ਆਣੀ ਸੀ ਅਕ ਦ ਮਾਣ ਥਵਚ ਰਥਸ ਕ ਕੁਰਾਸ  ਕ) ਜੰਮਦ ਸਨ ਤ ਮਰਦ ਸਨ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ ਥਵਚ 



ਏ ਰਥਸੰਦ ਸਨ) ਆਣੀ ਅਕ ਦ ਸਿ ਤ ਤੁਥਰਆਾਂ (ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਦ ਥਵਕਾਰਾਾਂ ਥਵਚ) ਡੁੱਬੀਦਾ ਸੀ ਸ। ਜ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਰਾਸ ਉਤ ਤੁਰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਾਰ ੰਘਾ ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਤੋਂ ਥਬਨਾ ਨਾਸ ਸੀ (ਇ ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ੰਘ ਕੀਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ 

ਥਮਦਾ ਸ। (ਇ ਵਾਤ, ਸ ਮਨ! ਰਭੂ-ਦਰ ਤ ਅਰਦਾ ਕਰ ਤ ਆਖ—ਸ ਰਭੂ!) ਥਜਵੇਂ ਸ ਕ ਤੰੂ ਮਨੰੂ (ਗੁਰ ੂ

ਦੀ ਰਨ ਥਵਚ) ਰੱਖ, (ਇ ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਥਵਚੋਂ ਾਰ ੰਘਣ ਵਾਤ) ਮਨੰੂ ਕਈ ਸਰ (ਆਰਾ) ਨਸੀਂ 

ੁੱਝਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਜਗਤ ਇਕ ਜੰਗ ਮਾਨ ਸ ਥਜ ਥਵਚ ਅੱਗ ਅੱਗ ਤਾਾਂ ਅੱਗ ਗੀ ਸਈ ਸ ਜ   ਸਏ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰੁੱਖਾਾਂ ਨੰੂ 

ਾੜਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ; ਤ ਥੱਛ ਥੱਛ ਨਵੇਂ ਕਮ ਬੂਟ ਉੱਗਦ ਜਾ ਰਸ ਸਨ), ਥੱਛ ਥੱਛ ਨਵੇਂ ਕਮ ਬਾ ਜੰਮਦ 

ਆ ਰਸ ਸਨ। ਥਜ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ (ਦ ਸੁਕਮ) ਅਨੁਾਰ ਨਾ ਭੀ ਸੁੰਦਾ 

ਰਥਸੰਦਾ ਸ। ਤ, ਉਸ ਦਾ-ਥਥਰ ਰਭੂ ਸਰਕ ਰੀਰ ਥਵਚ ਨਕਾ-ਨਕ ਮਜੂਦ ਸ। ਸ ਰਭੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਥਵਚ ਜੜਦਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਆਣ  ਦਾ-ਥਥਰ ਮਸ ਥਵਚ ਸਜ਼ੂਰੀ ਥਵਚ ਰੱਖਦਾ ਸੈਂ।2।  

(ਸ ਰਭੂ! ਥਮਸਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਰਕ ਾਸ ਦ ਨਾ ਤਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਸਾਾਂ, ਤਨੰੂ ਕਦ ਵੀ ਨਾਸ ਭੁਾਵਾਾਂ। (ਸ ਭਾਈ! 

ਜ ਮਾਕ-ਰਭੂ ਦੀ ਥਮਸਰ ਸਵ ਤਾਾਂ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਥਜਉਂ ਥਜਉਂ (ਉਸ) ਮਾਕ (ਮਰ) ਮਨ ਥਵਚ ਥਟਥਕਆ 

ਰਸ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਾ (ਉ ਦਾ) ਨਾਮ-ਜ ੀਂਦਾ ਰਸਾਾਂ। (ਸ ਰਭੂ! ਮਰਾ) ਮਨ (ਮਰਾ) ਤਨ ਤਰਾ 

ਸੀ ਥਦਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਤੰੂ ਸੀ (ਮਰਾ) ਮਾਕ ਸੈਂ। (ਥਮਸਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਅਸੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕ (ਤਰੀ 

ਯਾਦ ਥਵਚ) ੀਨ ਰਸਾਾਂ।3।  

ਥਜ (ਜਥਤ-ਰੂ ਰਭੂ) ਨ  ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ, ਇਸ ਥਤਰਭਵਣੀ ਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ 

ਥਆਾਂ ਉ ਜਥਤ ਨਾ ਾਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਕਦੀ ਸ, ਰ ਆਣ  ਮਨ ਦ ਥੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾ  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਸ ਜਥਤ 

ਨਸੀਂ ਥਦੱਦੀ, ਉ ਨੰੂ) ਆਤਮਕ ਸਨਰਾ ਸੀ ਸਨਰਾ ਸ। (ਭਾਵੇਂ) ਰੱਬੀ ਜਥਤ ਇਕ-ਰ ਸਰਕ ਰੀਰ ਥਵਚ 

ਥਵਆਕ ਸ, (ਰ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਤ ਥਆਾਂ ਸੀ (ਇਸ) ਅੀਅਤ ਮਝੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।  

ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਮਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਰਬ-ਥਵਆੀ ਜਥਤ ਨਾ ਾਾਂਝ ਾ ਈ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਥਮਦੀ 

ਸ, ਉਸ ਦਾ-ਥਥਰ ਰਭੂ ਨਾ ਇਕ-ਥਮਕ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਦਾ-ਥਥਰ ਰਭੂ ਦ ਗੁਣ ਉਸਨਾਾਂ ਥਵਚ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦ 

ਸਨ। ਸ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਥਵਚ ਜੁੜ ਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਮਾਣਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਣੀ ਥਜੰਦ ਆਣਾ 

ਰੀਰ ਰਭੂ ਦ ਸਵਾ  ਕਰੀ ਰੱਖਦ ਸਨ।5।16।  

 


