
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਭਰਣ ਕੀ ਸ ਿੰਤਾ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ ਆਿ ॥ ਤੂ ਿਰਫ ਜੀਆ 
ਰਸਤਾਲਹੀ ਲਖ ਿਾਿ ਸਗਰਾਿ ॥ ਅਿੰਤਸਰ ਗੁਰਭੁਸਖ ਤੂ ਵਿਸਹ ਸਜਉ ਬਾਵ ਸਤਉ ਸਨਰਜਾਸਿ ॥੧॥ 

ਜੀਅਰ ਰਾਭ ਜਤ ਭਨੁ ਭਾਨੁ ॥ ਅਿੰਤਸਰ ਲਾਗੀ ਜਸਲ ਫੁਝੀ ਾਇਆ ਗੁਰਭੁਸਖ ਸਗਆਨੁ ॥ ੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਗਸਤ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸਭਲੀਐ ਿਿੰਕ ਉਤਾਸਰ ॥ ਭੁਇ ਆ ਸਜਤੁ ਘਸਰ ਜਾਈਐ 
ਸਤਤੁ ਜੀਵਸਿਆ ਭਰੁ ਭਾਸਰ ॥ ਅਨਹਿ ਿਫਸਿ ਿੁਹਾਵਣ ਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀ ਾਸਰ ॥ ੨॥ ਅਨਹਿ 
ਫਾਣੀ ਾਈਐ ਤਹ ਹਉਭ ਹਇ ਸਫਨਾਿੁ ॥ ਿਤਗੁਰੁ ਿਵ ਆਣਾ ਹਉ ਿਿ ਕੁਰਫਾਣ ਤਾਿੁ ॥ 
ਖਸਿ ਿਰਗਹ ਨਾਈਐ ਭੁਸਖ ਹਸਰ ਨਾਭ ਸਨਵਾਿੁ ॥੩॥ ਜਹ ਿਖਾ ਤਹ ਰਸਵ ਰਹ ਸਿਵ ਿਕਤੀ ਕਾ 
ਭਲੁ ॥ ਸਤਰਹੁ ਗੁਣ ਫਿੰਧੀ ਿਹੁਰੀ ਜ ਆ ਇਆ ਜਸਗ ਿ ਖਲੁ ॥ ਸਵਜਗੀ ਿੁਸਖ ਸਵਛੁਿ ਭਨਭੁਸਖ 
ਲਹਸਹ ਨ ਭਲੁ ॥ ੪॥ ਭਨੁ ਫਰਾਗੀ ਘਸਰ ਵਿ ਿ  ਬ ਰਾਤਾ ਹਇ ॥ ਸਗਆਨ ਭਹਾਰਿੁ ਬਗਵ 
ਫਾਹੁਸਿ ਬੂਖ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਭਨੁ ਭਾਸਰ ਸਭਲੁ ਬੀ ਸਪਸਰ ਿੁਖੁ ਨ ਹਇ ॥ ੫॥੧੮॥ {ਿੰਨਾ 
21} 

ਦਅਯਥ:- ਾ—ਾਸ। ਗਗਯਾ—ਗਗਯਾਸੀ, ਖਾਣਾ। ਗਨਯਜਾਗ—ਵਖਦਾ ਸ, ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ।1।  

ਜੀਅ ਯ—ਸ (ਭਯੀ) ਗਜੰਦ! ਭਾਨੁ—ਭਨਾ, ਗਗਝਾ। ਜਗਰ—ਜਰਨ, ੜਨ। ਗਗਆਨੁ—ਜਾਣ-ਛਾਣ, 

ਾਾਂਝ।1। ਯਸਾਉ।  

ਗਗਿ—ਸਾਰਿ। ਗੁਯ ਗਭਰੀਐ—ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਗਭਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ੰਕ ਉਿਾਗਯ—ਸ਼ੰਕਾ ਉਿਾਯ ਕ, ੂਯੀ ਯਧਾ 

ਨਾਰ। ਗਜਿੁ ਘਗਯ—ਗਜ ਘਯ ਗਵਚ। ਭੁਇਆ—ਭਯ ਕ, ਆਖ਼ਯ ਨੰੂ। ਭੁਇਆ ਗਜਿੁ ਘਗਯ ਜਾਈਐ—ਗਜ ਭਿ 

ਦ ਵੱ ਅੰਿ ਨੰੂ ਈਦਾ ਸ। ਭਯੁ—ਭਿ, ਭਿ ਦਾ ਡਯ। ਭਾਗਯ—ਭਾਯ ਰਈਦਾ ਸ। ਅਨਸਦ—{ਸਨ—ਭਾਯਨਾ, 

ਚਟ ਰਾਣੀ। ਅਨਸਦ—ਗਫਨਾ ਚਟ ਰਾਇਆਾਂ ਵਜਣ ਵਾਰਾ} ਇਕ-ਯ। ਫਗਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਗੁਯ 

ਵੀਚਾਗਯ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਗਵਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਗੱਗਖਆ ਉੱਿ ਿੁਯ ਕ।  

ਅਨਸਦ ਫਾਣੀ—ਇਕ-ਯ ਗਗਿ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ। ਫਾਣੀ—ਗਗਿ-ਾਰਾਸ। ਿਸ—ਉਥ, ਉ 

ਅਵਥਾ ਗਵਚ। ਿਾ—ੁਉ ਿੋਂ। ਖਗੜ—ਰ  ਜਾ ਕ, ਅੜਾ ਕ। ਨਾਈਐ—ਯਾ ਨਾਰ ਆਦਯ ਕੀਿਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਭੁਗਖ—(ਗਜ ਦ) ਭੂੰਸ ਗਵਚ।3।  

ਦਖਾ—ਦਖਾਾਂ, ਭੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਯਗਵ ਯਸ—ਯੁੱਝ ਏ ਸਨ। ਗਵ—ਜੀਵਾਿਭਾ। ਕਿੀ—ਭਾਇਆ। ਗਿਿਸ ੁ

ਗੁਣ—ਭਾਇਆ ਦ ਗਿੰਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ ਗਵਚ। ਫੰਧੀ—ਫੱਝੀ ਸਈ। ਜਗਗ—ਜਗਿ ਗਵਚ। ਗਵਜਗ—ਗਵਛੜਾ। 

ਗਵਜਗੀ—ਗਵਛੁੜ ਸਏ। ਭਨਭੁਗਖ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਗੱਛ ਿੁਯਨ ਵਾਰ । ਨ ਰਸਗਸ—ਨਸੀਂ ਰੈਂਦ, ਨਸੀਂ ਰ  

ਕਦ।4।  

ਫਯਾਗੀ—ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ  ਵਯਾਗਵਾਨ। ਘਗਯ—ਘਯ ਗਵਚ, ਆਣ  ਯੂ ਗਵਚ। ਚ ਬ—ੱਚ ਦ ਗਨਯਭਰ 

ਬਉ ਗਵਚ। ਯਾਿਾ—ਯੰਗਗਆ ਸਇਆ। ਬਗਵ—ਭਾਣਦਾ ਸ। ਬੂਖ—ਗਿਿਸ਼ਨਾ, ਰਾਰਚ। ਭਾਗਯ—ਭਾਯ ਕ, ਵੱ 

ਗਵਚ ਕਯ ਕ।5।  

ਅਯਥ:- ਸ (ਭਯੀ) ਗਜੰਦ! (ਐਾ ਉੱਦਭ ਕਯ ਗਕ) ਯਭਾਿਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਗਭਯਗਦਆਾਂ ਗਭਯਗਦਆਾਂ ਭਨ 

(ਗਭਯਨ ਗਵਚ) ਗਗੱਝ ਜਾਏ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ (ਗਭਯਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਗਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਯਭਾਿਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ 

ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ, ਉ ਦੀ ਅੰਦਯਰੀ ਗਿਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ੜਨ ਫੱੁਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  



(ਜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯੂ ਦ ਨਭੁਖ ਯਗਸੰਦਾ ਸ, ਗਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਗਿ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ) ਭਿ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ਯਗਸੰਦਾ, ਸਯ 

ਸਯ ਰੰਭੀ ਉਭਯ ਦੀਆਾਂ ਉਸ ਆਾਾਂ ਨਸੀਂ ਫਣਾਾਂਦਾ, (ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਮਕੀਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਗਕ ਸ ਿਬੂ!) ਿੰੂ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ 

ਦੀ ਾਰਨਾ ਕਯਦਾ ਸੈਂ, ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਸਯਕ ਾਸ ਸਯਕ ਗਗਯਾਸੀ ਿਯ ਗਸਾਫ ਗਵਚ (ਿਯੀ ਨਜ਼ਯ ਗਵਚ) ਸ। (ਸ 

ਿਬੂ!) ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਗਸਣ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਯ ਿੰੂ ਿਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈਂ, (ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਮਕੀਨ ਯਗਸੰਦਾ ਸ 

ਗਕ) ਗਜਵੇਂ ਿਯੀ ਯਜ਼ਾ ਸ ਗਿਵੇਂ ਿੰੂ (ਬ ਦੀ) ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸੈਂ।1।  

ੂਯੀ ਯਧਾ ਨਾਰ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, (ਇ ਿਯ੍ਾਾਂ) ਅੰਦਯ-ਵੱਦ ਯਭਾਿਭਾ ਦੀ ਭਝ  

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਭਯਨ ਿੋਂ ਗਸਰਾਾਂ ਸੀ ਉ ਭਿ ਦਾ ਡਯ ਭਾਯ ਰਈਦਾ ਸ ਗਜ ਭਿ ਦ ਵੱ ਆਖ਼ਯ ਣਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। 

(ਯ ਇਸ ਅਵਥਾ ਿਦੋਂ) ਿਾਿ ਸੁੰਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂ ਦੀ ਦੱੀ ਗੱਗਖਆ ਉਿ ਿੁਯੀਏ, ਿ (ਿਬੂ ਦੀ 

ਗਗਿ-ਾਰਾਸ ਵਾਰ) ਸਣ  ਸ਼ਫਦ ਗਵਚ ਇਕ-ਯ (ਜੁੜ ਯਸੀਏ)।2।  

ਜਦੋਂ ਇਕ-ਯ ਗਗਿ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕਣ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਿਾਿ ਸ ਜਾਏ, ਿਾਾਂ ਉ ਅਵਥਾ ਗਵਚ (ਭਨੱੁਖ 

ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਭੈਂ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਵਾਾਂ, ਭੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਾਂ—ਇਸ ਸਾਰਿ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। ਭੈਂ 

ਦਾ ਦਕ ਸਾਾਂ ਉ ਭਨੱੁਖ ਿੋਂ ਜ ਆਣ  ਗੁਯ ੂ ਨੰੂ ੇਂਵਦਾ ਸ (ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਿ ਿੁਯਦਾ ਸ), ਉ ਦ ਭੂੰਸ 

ਗਵਚ ਦਾ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਗਵਚ ਰ  ਜਾ ਕ ਆਦਯ ਗਭਰਦਾ ਸ।  

(ਯ ੰਾਯ ਦੀ ਸਾਰਿ ਸਯ ਿਯ੍ਾਾਂ ਦੀ ਫਣ ਯਸੀ ਸ) ਭੈਂ ਗਜਧਯ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ ਉਧਯ ਸੀ (ਭਨਭੁਖ) ਜੀਵ ਭਾਇਆ 

ਗਵਚ ਭਿ ਸ ਯਸ ਸਨ, (ਸਯ ਾ) ਭਾਇਆ ਿ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਗਠ-ਜੜ ਫਗਣਆ ਗਆ ਸ, ਭਨਭੁਖਾਾਂ ਦਾ ਯੀਯ 

ਭਾਇਆ ਦ ਗਿੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਗਵਚ ਸੀ ਫੱਝਾ ਸਇਆ ਸ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਗੱਛ ਿੁਯਨ ਵਾਰਾ ਜਸੜਾ ਬੀ ਜੀਵ ਜਗਿ 

ਗਵਚ ਆਇਆ ਉਸ ਇਸੀ ਖਡ ਖਡਦਾ ਗਯਸਾ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਗੱਛ ਿੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਯਭਾਿਭਾ ਨਾਰ 

ਗਭਰਾ ਸਾਰ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦ, ਗਕਉਂਗਕ ਉਸ ਗਵੱਛੁੜ ਸਏ (ਦਾ) ਗਵੱਛੁੜ ਸੀ ਯਗਸੰਦ ਸਨ ਿ ਦੁੱਖ ਗਵਚ 

ਯਗਸੰਦ ਸਨ।4।  

(ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਵਯਾਗਵਾਨ ਭਨ (ਬਟਕਣਾ ਿੋਂ ਫਗਚਆ ਯਗਸ ਕ) ਆਣ  ਯੂ ਗਵਚ ਸੀ ਗਟਗਕਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ, 

(ਗਕਉਂਗਕ) ਉਸ ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਅਦਫ ਗਵਚ ਯੰਗਗਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨ ਯਭਾਿਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਦਾ 

ਭਸਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਭੁੜ ਭਾਇਆ ਦੀ ਗਿਿਸ਼ਨਾ ਨਸੀਂ ਗਵਆਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਿੰੂ ਬੀ ਇ ਭਨ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਰੋਂ) ਭਾਯ ਕ (ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਗਵਚ) ਜੁਗੜਆ ਯਸੁ, ਗਪਯ ਕਦ 

(ਿਬੂ ਿੋਂ ਗਵਛੜ ਦਾ) ਦੁੱਖ ਨਸੀਂ ਗਵਆਗਾ।5।18।  

 


