
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆ ਗੁਣ ਆ ਕਥ ਆ ਿੁਸਣ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆ ਰਤਨੁ ਰਸਿ ਤੂੂੰ 
ਆ ਮਲੁ ਅਾਰੁ ॥ ਿਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੂੰ ਆ ਦਵਣਹਾਰੁ ॥ ੧॥ ਹਸਰ ਜੀਉ ਤੂੂੰ ਕਰਤਾ 
ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਸਜਉ ਭਾਵ ਸਤਉ ਰਾਿੁ ਤੂੂੰ ਹਸਰ ਨਾਮੁ ਸਮਲ ਆਚਾਰੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆ ਹੀਰਾ 
ਸਨਰਮਲਾ ਆ ਰੂੰਗੁ ਮਜੀਠ ॥ ਆ ਮਤੀ ਊਜਲ ਆ ਭਗਤ ਬਿੀਠੁ ॥ ਗੁਰ ਕ ਿਬਸਦ 
ਿਲਾਹਣਾ ਘਸਿ ਘਸਿ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ ॥ ੨॥ ਆ ਿਾਗਰੁ ਬਸਹਥਾ ਆ ਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥ ਿਾਚੀ 
ਵਾਿ ਿੁਜਾਣੁ ਤੂੂੰ ਿਬ ਸਦ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਸਨਡਸਰਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥ ੩॥ 

ਅਿਸਥਰੁ ਕਰਤਾ ਦਿੀ ਹਰੁ ਕਤੀ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਆ ਸਨਰਮਲੁ ਕੁ ਤੂੂੰ ਹਰ ਬੂੰਧੀ ਧੂੰਧ ਾਇ 
॥ ਗੁਸਰ ਰਾਿ ਿ ਉਬਰ ਿਾਚ ਸਿਉ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥ ੪॥ ਹਸਰ ਜੀਉ ਿਬਸਦ ਛਾਣੀ ਿਾਸਚ ਰਤ 
ਗੁਰ ਵਾਸਕ ॥ ਸਤਤੁ ਤਸਨ ਮਲੁ ਨ ਲਗਈ ਿਚ ਘਸਰ ਸਜਿੁ ਤਾਕੁ ॥ ਨਦਸਰ ਕਰ  ਿਚੁ ਾਈ 
ਸਬਨੁ ਨਾਵ ਸਕਆ ਿਾਕੁ ॥ ੫॥ ਸਜਨੀ ਿਚੁ ਛਾਸਣਆ ਿ ਿੁਿੀ ਜੁਗ ਚਾਸਰ ॥ ਹਉਮ ਸਤਿਿਨਾ 
ਮਾਸਰ ਕ ਿਚੁ ਰਸਿਆ ਉਰ ਧਾਸਰ ॥ ਜਗ ਮਸਹ ਲਾਹਾ ਕੁ ਨਾਮੁ ਾਈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਸਰ ॥ ੬॥ 

ਿਾਚਉ ਵਿਰੁ ਲਾਦੀ ਲਾਭੁ ਿਦਾ ਿਚੁ ਰਾਸਿ ॥ ਿਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬਿਈ ਭਗਸਤ ਿਚੀ ਅਰਦਾਸਿ 
॥ ਸਤ ਸਿਉ ਲਿਾ ਸਨਬੜ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਗਾਸਿ ॥੭॥ ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਿੀ ਕਹਉ ਨ ਦਸਿਆ 
ਜਾਇ ॥ ਜਹ ਦਿਾ ਤਹ ਕੁ ਤੂੂੰ ਿਸਤਗੁਸਰ ਦੀਆ ਸਦਿਾਇ ॥ ਜਸਤ ਸਨਰੂੰਤਸਰ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ 
ਿਹਸਜ ਿੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥ {ੂੰਨਾ 54-55} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—(ਰਭੂ) ਆ ਸੀ। ਕਥ—ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸ। ੁਬਣ—ੁਣ ਕ। ਰਬਿ—ਰਿਬਸ, 

ਰਿਦਾ ਸੈਂ। ਚਾਉ—ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਬਸਣ ਵਾਲਾ। ਮਸਤੁ—ਵਬਡਆਈ।1।  

ਆਚਾਰ—ੁਧਾਰਬਮਕ ਰਮ।1। ਰਸਾਉ।  

ਊਜਲ—ਚਮਕੀਲਾ। ਿੀਠੁ—ਵਕੀਲ, ਬਵਚਲਾ। ਡੀਠੁ—ਬਦਿੱਦਾ। ਅਡੀਠੁ—ਅਬਦਰਸ਼ਟ।2।  

ਿਬਸਥਾ—ਜਸਾਜ਼। ਅਾਰ—ੁਉਰਲਾ ਕੰਢਾ। ਵਾਟ—ੈਂਡਾ। ਿਬਦ—ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਗੁਿਾਰ—ੁਘੁਿੱ 

ਸਨਰਾ।3।  

ਕਤੀ—ਿਅੰਤ (ਬਰਸ਼ਟੀ)। ਧੰਧ—ਧੰਧ ਬਵਚ, ਿੰਧਨ ਬਵਚ। ਗੁਬਰ—ਗੁਰ ੂਨ।4।  

ਵਾਬਕ—ਵਾਕ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਬਤਤੁ ਤਬਨ—ਉ ਰੀਰ ਬਵਚ। ਓਤਾਕੁ—ਿਠਕ, ਬਟਕਾਣਾ।5।  

ਜੁਗ ਚਾਬਰ—ਦਾ ਸੀ। ਉਰ—ਬਸਰਦਾ। ਲਾਸਾ—ਲਾਭ।6।  

ਰਾਬ—ੂੰਜੀ। ਿਈ—ਿਠਦਾ ਸ। ਬਤ—ਇਿੱਜ਼ਤ।7।  

ਕਸਉ—ਕਸਉਂ, ਮੈਂ ਆਿਦਾ ਸਾਾਂ। ਦਿਾ—ਦਿਾਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਸਾਾਂ। ਬਤਗੁਬਰ—ਬਤਗੁਰੂ ਨ। ਬਨਰੰਤਬਰ—ਅੰਤਰ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਵਿੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਕ-ਰ। ਸਬਜ—ਸਜ ਅਵਥਾ ਬਵਚ ਬਟਕ ਕ। ੁਭਾਇ—ਰਭੂ ਦ ਰਮ ਬਵਚ 

ਜੁੜ ਕ।8।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਭੂ ਜੀ! (ਸਰਕ ਸ਼ ਦਾ) ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ। ਸ ਰਭੂ! ਬਜਵੇਂ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਿੱਗ, ਮਨੰੂ 

(ਆਣ  ਨਾਮ ਬਵਚ ਜੜੀ) ਰਿੱਿ। ਸ ਸਰੀ! (ਬਮਸਰ ਕਰ) ਮਨੰੂ ਤਰਾ ਨਾਮ ਬਮਲ ਜਾ। ਤਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰ ਵਾਤ 

(ਚੰਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ) ਕਰਤਿੱਿ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  



ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਆਣ) ਗੁਣ ਸ, ਆ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ) ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਆਣੀ ਬਬਤ-

ਾਲਾਸ) ੁਣ ਕ ਉ ਨੰੂ ਬਵਚਾਰਦਾ ਸ (ਉ ਬਵਚ ੁਰਬਤ ਜੜਦਾ ਸ)। ਸ ਰਭੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਆਣਾ ਨਾਮ-

ਰੂ) ਰਤਨ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਉ ਰਤਨ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਆਣ  ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦਾ) ਿਅੰਤ 

ਮੁਿੱਲ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਬਸਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਸੈਂ, ਵਬਡਆਈ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ-

ਵਬਡਆਈ) ਦਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂ।1।  

ਸ ਰਭੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਚਮਕਦਾ ਸੀਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਬਲਸ਼ਕਦਾ ਮਤੀ ਸੈਂ, ਤੰੂ 

ਆ ਸੀ (ਆਣ) ਭਗਤਾਾਂ ਦਾ ਬਵਚਲਾ ਸੈਂ। ਬਤਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਤਰੀ ਬਬਤ-ਾਲਾਸ ਸ ਕਦੀ ਸ, 

ਸਰਕ ਰੀਰ ਬਵਚ ਤੰੂ ਸੀ ਬਦਿੱ ਬਰਸਾ ਸੈਂ, ਤ ਤੰੂ ਸੀ ਅਬਦਰਸ਼ਟ ਸੈਂ।2।  

ਸ ਰਭੂ! (ਇਸ ੰਾਰ-) ਮੰੁਦਰ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ, (ਇ ਬਵਚੋਂ ਾਰ ਲੰਘਾਣ ਲਈ) ਜਸਾਜ਼ ਭੀ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ 

(ਇ ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਦਾ) ਾਰਲਾ ਤ ਉਰਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਭੀ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ। (ਸ ਰਭੂ! ਤਰੀ ਭਗਤੀ-ਰੂ) ੈਂਡਾ 

ਭੀ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਗੁਰ-ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਇ ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਬਵਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ 

ਰਾਸੀਂ) ਾਰ ਲੰਘਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਇਸ ਜੀਵਨ-ਰ ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਘੁਿੱ 

ਸਨਰਾ ਸ। ਸ ਰਭੂ! ਜਸੜ ਜੀਵ ਤਰਾ ਡਰ-ਭਉ ਨਸੀਂ ਰਿੱਿਦ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮ ਸਾਰਨਾ ੈਂਦਾ 

ਸ।3।  

(ਇ ਜਗਤ ਬਵਚ) ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਦਾ-ਬਥਰ ਰਬਸਣ ਵਾਲਾ ਬਦਿੱਦਾ ਸ, ਸਰ ਿਅੰਤ ਬਰਸ਼ਟੀ ਜੰਮਦੀ 

ਮਰਦੀ ਰਬਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਰਭੂ! ਇਕ ਤੰੂ ਸੀ (ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਦੀ) ਮਲ ਤੋਂ ਾ ਸੈਂ, ਿਾਕੀ ਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 

(ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਦ) ਿੰਧਨ ਬਵਚ ਿਿੱਝੀ ਈ ਸ। ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨ  (ਇ ਮਸ ਤੋਂ) ਿਚਾ ਬਲਆ ਸ, ਉਸ ਦਾ-

ਬਥਰ ਰਭੂ (ਦ ਚਰਨਾਾਂ) ਬਵਚ ੁਰਬਤ ਜੜ ਕ ਿਚ ਗ ਸਨ।4।  

ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਬਸਣ ਵਾਲ  ਰਭੂ (ਦ ਨਾਮ) ਬਵਚ ਰੰਗ ਸ ਗੁਰ ੂਦ ਵਾਕ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਰਮਾਤਮਾ 

ਨਾਲ ਜਾਣ-ਛਾਣ  ਕਦੀ ਸ। (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ) ਬਜ ਮਨੁਿੱਿ ਦੀ ਿਠਕ ਦਾ-ਬਥਰ ਰਭੂ ਦ ਘਰ ਬਵਚ 

(ਚਰਨਾਾਂ ਬਵਚ) ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਰੀਰ ਬਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮਲ ਨਸੀਂ ਲਿੱਗਦੀ। ਉਸ ਦਾ-ਬਥਰ ਰਭੂ ਬਜ 

ਉਤ ਬਮਸਰ ਦੀ ਬਨਗਾਸ ਕਰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਉ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉ ਦਾ ਨਾਮ ਬਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉ 

ਨਾਲ ੰਿੰਧ ਨਸੀਂ ਿਣ ਕਦਾ।5।  

ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਿੰਬਦਆਾਂ ਨ  ਦਾ-ਬਥਰ ਰਭੂ ਨਾਲ ਾਾਂਝ ਾ ਲਈ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦ ਸਨ, ਉਸ 

ਆਣੀ ਸਉਮ ਅਤ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਬਤਰਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕ ਦਾ-ਬਥਰ ਰਭੂ (ਦ ਨਾਮ) ਨੰੂ ਆਣ  ਬਸਰਦ ਬਵਚ 

ਬਟਕਾ ਰਿੱਿਦ ਸਨ।  

ਜਗਤ ਬਵਚ (ਆਉਣ ਦਾ) ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਭ ਸ (ਜ ਮਨੁਿੱਿ ਨੰੂ ਿਿੱਟਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਤ ਇਸ 

ਨਾਮ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਦਿੱੀ ਬਿੱਬਿਆ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਬਮਲ ਕਦਾ ਸ।6।  

(ਸ ਵਣਜਾਰ ਜੀਵ!) ਦਾ-ਬਥਰ ਰਬਸਣ ਵਾਲੀ (ਨਾਮ ਦੀ ਰਾ-ੂੰਜੀ ਸੀ ਜੜਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, (ਇ ਬਵਚੋਂ ਉਸ) 

ਨਾ (ੈਂਦਾ ਸ ਜ) ਦਾ (ਕਾਇਮ ਰਬਸੰਦਾ ਸ)। ਜਸੜਾ ਮਨੁਿੱਿ ਦਾ-ਬਥਰ ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸ, (ਉ ਦ 

ਤ) ਅਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਉ ਦੀ ਦਾ-ਬਥਰ ਸਜ਼ੂਰੀ ਬਵਚ ਿਠਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ (ਜੀਵਨ-ਰ ਦਾ) ਲਿਾ 

(ਇਿੱਜ਼ਤ ਨਾਲ) ਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਕਉਂਬਕ ਉ ਦ ਅੰਦਰ) ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਰਮਾਤਮਾ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ, ਰਮਾਤਮਾ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ—(ਸਰ ਾ ਵਲੋਂ  ਇਸੀ) ਆਬਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਮੈਂ 

(ਭੀ) ਆਿਦਾ ਸਾਾਂ (ਬਕ ਰਮਾਤਮਾ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ, ਰ ਬਨਰਾ ਕਬਸਣ ਨਾਲ) ਉ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ 



ਜਾ ਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਤਗੁਰੂ ਨ  ਮਨੰੂ, (ਸ ਰਭੂ! ਤਰਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਬਦਿੱਤਾ, ਤਾਾਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬਜਿੱਧਰ ਵਿਦਾ ਸਾਾਂ, ਤੰੂ ਸੀ 

ਤੰੂ ਬਦਿੱਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ) ਆਤਮਕ ਅਡਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਥਾ ਬਵਚ ਬਟਕ ਕ ਰਮ ਬਵਚ ਜੁੜ ਕ ਇਸ 

ਮਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਬਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਬਤ ਇਕ-ਰ ਸਰ ਥਾਾਂ ਮਜੂਦ ਸ।8।3।  

  


