
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰ ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਸਰ ॥ ਜ ਲੜਸਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਨਹ 
ਸਮਲੀਐ ਸਰ ਕੂਸਰ ॥ ਨਾ ਬੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਾਈਐ ਸਰੁ ਦੂਸਰ ॥ ੧॥ ਮਰ ਠਾਕੁਰ ੂਰ 
ਤਖਸਤ ਅਡਲੁ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ੂਰਾ ਜ ਕਰ ਾਈਐ ਿਾਚੁ ਅਤਲੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਭੁ ਹਸਰਮੰਦਰੁ 
ਿਹਣਾ ਸਤਿੁ ਮਸਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥ ਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸਨਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕਟ ਰੀਿਾਲ ॥ ਸਬਨੁ ਉੜੀ 
ਗਸੜ ਸਕਉ ਚੜਉ ਗੁਰ ਹਸਰ ਸਧਆਨ ਸਨਹਾਲ ॥ ੨॥ ਗੁਰੁ ਉੜੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਸਰ 
ਨਾਉ ॥ ਗੁਰੁ ਿਰੁ ਿਾਗਰੁ ਬਸਹਥ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥ ਜ ਸਤਿੁ ਭਾਵ ਊਜਲੀ ਿਤ ਿਸਰ 
ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥ ੩॥ ੂਰ ੂਰ ਆਖੀਐ ੂਰ ਤਖ ਸਤ ਸਨਵਾਿ ॥ ੂਰ ਥਾਸਨ ਿੁਹਾਵਣ ੂਰ ਆਿ 
ਸਨਰਾਿ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਜ ਸਮਲ ਸਕਉ ਘਾਟ ਗੁਣ ਤਾਿ ॥੪॥੯॥ {ੰਨਾ 17} 

ਦਅਰਥ:- ਗੁਣਵੰਤੀ—ਗੁਣ ਾਂ ਵ ਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਵੀਥਰ—ਵਵਥ ਰ ਕਰਦੀ ਸ, ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਸ। ਝੂਵਰ—

ਝੂਰ, ਝੂਰਦੀ ਸ। ਵਰੁ—ਖਭ-ਰਬੂ। ਕ ਭਣੀ—ਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ! ਨਸ ਵਭਲੀ ਵਰ—ਵਰ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਵਭਲ 

ਕੀਦ । ਕੂਵਰ—ਕੂੜ ਦੀ ਰ ਸੀਂ, ਕੂੜ ਭਸ ਵਵਚ  ਵਰਸ ਾਂ। ਤੁਲਸੜ —ਤੁਲਸ , ਕ ਸੀ ਵਲਛੀ ਤ ਲੱਕੜ ਾਂ 

ਦ  ਫਵਣਆ ਸਇਆ ਆਰ  ਵਜ ਉਤ ਚੜਹ  ਕ ਦਵਰਆ-ਕੰਢ ਦ ਲਕ ਦਵਰਆ  ਰ ਕਰ ਲੈਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਰ ਠ ਕੁਰ ਅਡਲੁ—ਭਰ ਠ ਕੁਰ ਦ  ਅਵਸੱਲ ਵਿਕ ਣ । ਤਖਵਤ—ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ। ਗੁਰਭੁਵਖ ੂਰ —ੂਰ  ਗੁਰੂ। 

ਜ ਕਰ—ਜ ਵਭਸਰ ਕਰ।1। ਰਸ ਉ।  

ਵਤ ੁ ਭਵਸ—ਉ (ਸਵਰਭੰਦਰ ਵਵਚ)। ਭ ਣਕ—ਭਤੀ। ਕੰਚਨ ਕਿ—ਨ  ਦ ਵਕਲਹ । ਰੀ ਲ—ੁੰਦਰ, 

ਆਨੰਦ ਦ  ਘਰ, ਆਨੰਦ ਦਣ ਵ ਲ । ਗਵੜ—ਵਕਲਹ  ਉੱਤ। ਗੁਰ ਵਧਆਨ—ਗੁਰ ੂ (ਚਰਨ ਾਂ) ਦ  ਵਧਆਨ। 

ਵਨਸ ਲ—ਵਵਖ  ਦੇਂਦ  ਸ।2।  

ਰੁ—ਤ ਲ ਫ।  ਗਰ—ੁਭੰੁਦਰ। ਫਵਸਥ—ਜਸ ਜ਼। ਵਤ ੁਬ ਵ—ਉ (ਗੁਰ)ੂ ਨੰੂ ਚੰਗ  ਲੱਗ। ਊਜਲੀ—

ਭਵਤ ਉਜਲੀ (ਸ ਜ ਾਂਦੀ ਸ)। ਤਵਰ—ਤੰਗ ਰਵਰ ਵਵਚ। ਨ ਵਣ—ਇਸ਼ਨ ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਨ ਧਣ 

ਲਈ।3।  

ਥ ਵਨ—ਥ ਾਂ ਉੱਤ। ੂਰ—ੂਰੀ ਕਰਦ  ਸ। ਆ ਵਨਰ —ਵਨਰ ਵਆਾਂ ਦੀ ਆ। ਵਕਉ ਘ ਿ—ਨਸੀਂ 

ਘਿਦ। ਤ —ਉ (ਜੀਵ) ਦ।4।  

ਅਰਥ:- ਵਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨ  ਆਣ  ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ- ਲ ਸ ਵ ਈ ਸਈ ਸ ਉਸ ਰਬੂ ਦ 

ਗੁਣ ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਥ  ਵ ਰਤ  ਕਰਦੀ ਸ, ਰ ਵਜ ਦ ਅੰਦਰ (ਭ ਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਕ ਰਨ) ਔਗੁਣ ਸੀ ਔਗੁਣ 

ਸਨ ਉਸ (ਆਣ  ਸੀ ਔਗੁਣ ਾਂ ਦ ਰਬ ਵ ਸਠ) ਦ  ਝੂਰਦੀ ਰਵਸੰਦੀ ਸ।  

ਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ! ਜ ਤੰੂ ਖਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਲਣ  ਚ ਸੁੰਦੀ ਸੈਂ, ਤ ਾਂ (ਚਤ ਰੱਖ ਵਕ) ਕੂੜ ਭਸ ਵਵਚ ਪ ਵਰਸ ਾਂ ਤੀ-

ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਵਭਲ ਕਦੀ। (ਤੰੂ ਤ ਾਂ ਭਸ ਦ ਭੰੁਦਰ ਵਵਚ ਗਤ ਖ  ਰਸੀ ਸੈਂ) ਤਰ   ਨ ਸ ਫੜੀ ਸ, ਨ ਸ 

ਤੁਲਸ  ਸ, ਇ ਤਰਹ ਾਂ ਤੀ-ਰਬੂ ਨਸੀਂ ਲੱਬ ਕਦ , (ਵਕਉਂਵਕ) ਉਸ ਤ ਾਂ (ਇ ੰ ਰ-ਭੰੁਦਰ ਤੋਂ  ਰ ਸ,) 

ਦੂਰ ਸ।1।  

ਭਰ  ਲਣਸ ਰ ਰਬੂ ਦ  ਅਵਸੱਲ ਵਿਕ ਣ  ਉ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ ਸ ਜਸੜ  (ਰਬੂ ਵ ਾਂਗ ਸੀ) ੰੂਰਨ ਸ (ਵਜ ਵਵਚ 

ਕਈ ਉਕ ਈ ਨਸੀਂ ਸ)। ਉਸ ਰਬੂ ਦ -ਵਥਰ ਰਵਸਣ ਵ ਲ  ਸ, ਉ ਦ  ਤਲ-ਭ  ਦੱਵਆ ਨਸੀਂ ਜ  ਕਦ । 

ੂਰ  ਗੁਰ ੂਜ ਵਭਸਰ ਕਰ, ਤ ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਭਲ ਕਦ  ਸ।1। ਰਸ ਉ।  



ਸਰੀ-ਰਭ ਤਭ  (ਭ ਨ) ਇਕ ਸਣ  ਭੰਦਰ ਸ ਵਜ ਵਵਚ ਭ ਣਕ ਲ ਲ ਭਤੀ ਤ ਚਭਕਦ ਸੀਰ ਸਨ (ਵਜ ਦ 

ਦੁਆਲ) ਨ  ਦ ੁੰਦਰ ਵਕਲਹ  ਸਨ। ਰ ਉ (ਭੰਦਰ-) ਵਕਲਹ  ਉਤ ਉੜੀ ਤੋਂ ਵਫਨ  ਚਵੜਹਆ ਨਸੀਂ ਜ  ਕਦ । 

(ਸ ਾਂ,) ਜ ਗੁਰੂ-ਚਰਨ ਾਂ ਦ  ਵਧਆਨ ਧਵਰਆ ਜ , ਜ ਰਬੂ-ਚਰਨ ਾਂ ਦ  ਵਧਆਨ ਧਵਰਆ ਜ , ਤ ਾਂ ਦਰਨ ਸ 

ਜ ਾਂਦ  ਸ।2।  

ਉ (ਸਵਰ-ਭੰਦਰ-ਵਕਲਹ  ਉੱਤ ਚੜਹਨ ਵ ਤ) ਗੁਰ ੂਉੜੀ ਸ, (ਇ ੰ ਰ-ਭੰੁਦਰ ਤੋਂ  ਰ ਲੰਘਣ ਵ ਤ) 

ਗੁਰ ੂਫੜੀ ਸ, ਰਬੂ ਦ  ਨ ਭ (ਦਣ ਵ ਲ ) ਗੁਰ ੂਸੀ ਤੁਲਸ  ਸ। ਗੁਰ ੂਰਵਰ ਸ, ਗੁਰ ੂਭੰੁਦਰ ਸ, ਗੁਰ ੂਸੀ ਜਸ ਜ਼ 

ਸ, ਗੁਰ ੂਸੀ ਤੀਰਥ ਸ ਤ ਦਰੀਆ ਸ। ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼  ਸਵ, ਤ ਾਂ (ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਵਭਲ ਕ) ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਭਵਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸ ਜ ਾਂਦੀ 

ਸ (ਵਕਉਂਵਕ) ਭਨੱੁਖ  ਧ ੰਗਵਤ ਰਵਰ ਵਵਚ (ਭ ਨਕ) ਇਸ਼ਨ ਨ ਕਰਨ ਜ ਣ ਲੱਗ ੈਂਦ  ਸ।3।  

ਸਰ ਕਈ ਆਖਦ  ਸ ਵਕ ਰਭ ਤਭ  ਵਵਚ ਕਈ ਉਕ ਈ ਨਸੀਂ ਸ, ਉ ਦ  ਵਨਵ  ਬੀ  ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ ਸ 

ਵਜ ਵਵਚ ਕਈ ਘ ਿ ਨਸੀਂ ਸ ਉਸ ੂਰ  ਰਬੂ ਸਣ  ਉਕ ਈ-ਸੀਣ ਥ ਾਂ ਤ ਫਠ  ਸ ਤ ਿੁੱਿ ਵਦਲ ਾਂ ਵ ਲ  ਫੰਵਦਆਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਆ ਾਂ ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦ  ਸ।  

ਸ ਨ ਨਕ! ਉਸ ੂਰਨ ਰਬੂ ਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵਭਲ  ਤ ਾਂ ਉ ਦ ਗੁਣ ਾਂ ਵਵਚ ਬੀ ਵਕਵੇਂ ਕਈ ਘ ਿ ਆ ਕਦੀ 

ਸ?।4।9।  

  


