
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ ਕੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰ ਭਸਨ ਭਾਨੁ ॥ ਦਵਣਹਾਰ ਕ ਹਸਥ ਦਾਨੁ ॥ ਬਾਵ 
ਦਇ ਨ ਦਈ ਿਇ ॥ ਕੀਤ ਕ ਕਸਹਐ ਸਕਆ ਹਇ ॥ ੧॥ ਆ ਿਚੁ ਬਾਵ ਸਤਿੁ ਿਚੁ ॥ ਅੰਧਾ 
ਕਚਾ ਕਚੁ ਸਨਕਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕ ਰੁਖ ਸਫਰਖ ਆਰਾਉ ॥ ਜਹੀ ਧਾਤੁ ਤਹਾ ਸਤਨ ਨਾਉ ॥ 
ਪੁਲੁ ਬਾਉ ਪਲੁ ਸਲਸਖਆ ਾਇ ॥ ਆਸ ਫੀਸਜ ਆ ਹੀ ਖਾਇ ॥੨॥ ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਸਵਸਚ ਰਾਜੁ 
॥ ਭਸਤ ਅਲੂਣੀ ਸਪਕਾ ਿਾਦੁ ॥ ਨਾਨਕ ਆਣ ਆਵ ਰਾਸਿ ॥ ਸਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਿਾਫਾਸਿ ॥੩॥੩੨॥ 
{ੰਨਾ 25} 

ਦਅਰਥ:- ਕੀਤਾ—ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਜੀਵ। ਭਨਨ—ਭਨ ਨਵਚ। ਕਹਾ ਭਾਨੁ ਕਰ—ਕੀਹ ਭਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ? ਕ ਹਨਥ—ਦ ਹੱਥ ਨਵਚ। ਬਾਵ—ਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗ, ਜ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜ਼ੀ ਹਵ। ਕ ਕਨਹਐ—ਦ ਕਨਹਣ ਨਾਲ।1।  

ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਨਥਰ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ। ਨਤਸ—ੁਉਸ ਨੰੂ। ਅੰਧਾ—ਨਗਆਨ-ਹੀਣ। ਕਚਾ—ਕੱਚਾ, ਹਛਾ। ਕਚ—ੁ

ਹਛਾ। ਨਨਕਚੁ—ਨਫਲਕੁਲ ਹਛਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਆਰਾਉ—ਆਰਾਸਤਗੀ, ਸਜਾਵਟ। ਜਾ ਕ—ਨਜਸ ਦ (ਦਾ ਕੀਤ ਹਏ)। ਧਾਤੁ—ਅਸਲਾ। ਬਾਉ—ਬਾਵਨਾ, 

ਰੁਚੀ। ਫੀਨਜ—ਫੀਜ ਕ। ਖਾਇ—ਖਾਾਂਦਾ ਹ।2।  

ਕੰਧ—(ਜੀਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ) ਕੰਧ। ਰਾਜ—ੁ(ਜੀਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਫਣਾਵਣ ਵਾਲਾ) ਭਨ। ਅਲੂਣੀ—ਗੁਣ-ਹੀਣ। 

ਸਾਦੁ—ਸੁਆਦ (ਬਾਵ, ਜੀਵਨ)। ਆਣ  ਰਾਨਸ—ਜ ਰਾਨਸ ਆਣ, ਜ ਸੁਧਾਰ ਦਵ। ਆਵ ਰਾਨਸ—ਰਾਨਸ ਆਵ, 

ਸੁਧਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਸਾਫਾਨਸ—ਆਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ।3।  

ਅਰਥ:- ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਸਦਾ-ਨਥਰ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ-ਨਥਰ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ (ਆਣਾ ਨਾਭ) ਹੀ 

ਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਰ ਨਗਆਨ-ਹੀਣ ਜੀਵ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਲਕੀਅਤ ਦ ਕਾਰਨ) ਹਛਾ ਹ, ਸਦਾ ਹਛਾ ਹੀ 

ਨਟਨਕਆ ਰਨਹੰਦਾ ਹ (ਰਬੂ ਨੰੂ ਇਹ ਹਛਾ-ਨ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ)।1। ਰਹਾਉ।  

(ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ) ਵੰਡ (ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦਾਤਾਰ ਰਬੂ ਦ ਆਣ  ਹੱਥ ਨਵਚ ਹ, ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ 

ਹਇਆ ਜੀਵ ਆਣ  ਭਨ ਨਵਚ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਕੀਹ ਭਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ? ਉਸ ਦੀ ਭਰਜ਼ੀ ਹ ਨਕ ਧਨ-

ਦਾਰਥ ਦਵ ਜਾਾਂ ਨਾਹ ਦਵ। ਦਾ ਕੀਤ ਜੀਵ ਦ ਆਨਖਆਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਣ ਸਕਦਾ।1।  

ਨਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦ (ਦਾ ਕੀਤ ਹਏ ਇਹ) ਰੁੱਖ ਨਫਰਖ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਜਾਵਟ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਨਜਹ ਨਜਹਾ 

ਰੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹ ਨਤਹ ਨਜਹਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨਾਭ  ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਉਹ ਨਜਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਲ ਪਲ ੈਂਦ ਹਨ)। 

(ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਜਹ ਨਜਹੀ) ਬਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱੁਲ (ਨਕਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਰ ਹ) ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਪਲ 

ਲੱਗਦਾ ਹ। (ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਣਦਾ ਹ)। ਹਰਕ ਭਨੱੁਖ ਜ ਕੁਝ ਆ ਫੀਜਦਾ ਹ ਆ ਹੀ ਖਾਾਂਦਾ ਹ (ਨਜਹ ਨਜਹ 

ਕਰਭ ਕਰਦਾ ਹ, ਵਸਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਰਦਾ ਹ)।2।  

ਨਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਰ ਅੰਞਾਣ ਭਨ (ਜੀਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਰਾਜ—ਕਾਰੀਗਰ ਹ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ- 

ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਬੀ ਕੱਚੀ (ਕਭਜ਼ਰ) ਹੀ ਫਣਦੀ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਬੀ ਨਪੱਕੀ ਤ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀ 

ਨਪੱਕਾ (ਫ-ਰਸਾ) ਹੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹ। (ਰ ਜੀਵ ਦ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਹ ਨਾਨਕ! ਜ ਰਬੂ ਆ ਜੀਵ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ 

ਤਾਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹ। (ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ਰਨਹ ਕ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਵਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਨਭਲਦਾ।3। 

32।  

  


