
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਭਰਮ ਭਾਸਹ ਨ ਸਿਝਿ ਜ ਭਿ ਸਿਿੰਤਰ ਿਿੁ ॥ ਅੰਤਸਰ ਮਲੁ ਨ ਉਤਰ 
ਸਰਿਗੁ ਜੀਿਣੁ ਸਰਿਗੁ ਿਿੁ ॥ ਹਰੁ ਸਿਤ ਭਗਸਤ ਨ ਹਿਈ ਸਿਨੁ ਿਸਤਗੁਰ ਿ ਉਪਿਿ ॥ ੧॥ ਮਨ ਰ 
ਗੁਰਮੁਸਿ ਅਗਸਨ ਸਨਿਾਸਰ ॥ ਗੁਰ ਿਾ ਿਸਹਆ ਮਸਨ ਿਿ ਹਉਮ ਸਤਿਿਨਾ ਮਾਸਰ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਨੁ ਮਾਣਿੁ ਸਨਰਮਲੁ ਹ ਰਾਮ ਨਾਸਮ ਪਸਤ ਪਾਇ ॥ ਸਮਸਲ ਿਤਿੰਗਸਤ ਹਸਰ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਸਿ  
ਹਸਰ ਸਲਿ ਲਾਇ ॥ ਆਪੁ ਗਇਆ ਿੁਿੁ ਪਾਇਆ ਸਮਸਲ ਿਲਲ ਿਲਲ ਿਮਾਇ ॥੨॥ ਸਜਸਨ ਹਸਰ 
ਹਸਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚਸਤਓ ਿੁ ਅਉਗੁਸਣ ਆਿ ਜਾਇ ॥ ਸਜਿੁ ਿਤਗੁਰੁ ਪੁਰਿੁ ਨ ਭਸਿਓ ਿੁ ਭਉਜਸਲ 
ਪਚ ਪਚਾਇ ॥ ਇਹੁ ਮਾਣਿੁ ਜੀਉ ਸਨਰਮਲੁ ਹ ਇਉ ਿਉਡੀ ਿਿਲ ਜਾਇ ॥ ੩॥ ਸਜੰਨਾ ਿਤਗੁਰੁ 
ਰਸਿ ਸਮਲ ਿ ਪੂਰ ਪੁਰਿ ਿੁਜਾਣ ॥ ਗੁਰ ਸਮਸਲ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀ ਐ ਿਰਗਹ ਪਸਤ ਪਰਿਾਣੁ ॥ 
ਨਾਨਿ ਤ ਮੁਿ ਉਜਲ ਰੁਸਨ ਉਪਜ ਿਿਿੁ ਨੀਿਾਣੁ ॥੪॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 22} 

ਦਅਰਥ:- ਬਰਭੈ—ਬਣ ਨਾਲ। ਬਾਹਿ—ਅੱਗ। ਹਿਝਿ—ੈਫ ੱਝਦੀ। ਦੇਸ  ਹਦਸੰਤਰ—ਦੇਸ  ਦੇਸ ਅੰਤਰ—ਿਰ 

ਿਰ ਦੇਸ। ਅੰਤਹਰ—ਅੰਦਰਲੀ। ਹਧਿਗ —ਹਪਟਕਾਰ-ਜਗ। ਿੇਸ —ਬੇਖ, ਹਤਆਗ ਿਾਲਾ ਹਲਫਾਸ। ਿਰ  ਹਕਤੈ—

ਹਕਸੇ ਿਰ ਥਾਾਂ।1।  

ਗ ਰਭ ਹਖ—ਗ ਰ ੂਦੇ ਸਨਭ ਖ ਿ ਕੇ। ਹਨਿਾਹਰ—ਦੂਰ ਕਰ। ਕਹਿਆ—ਆਹਖਆ ਿਇਆ ਫਚਨ। ਭਹਨ—ਭਨ 

ਹਿਚ। ਿਉਭ—ੈਿਉਭੈਂ, ਭੈਂ ਿੱਡਾ ਫਣ ਜਾਿਾਾਂ।1। ਰਿਾਉ।  

ਭਾਣਕ —ਭਤੀ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਹਿਚ (ਜ ਹਿਆਾਂ)। ਹਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਹਭਹਲ—ਹਭਲ ਕੇ। ਆ —ਆਾ-ਬਾਿ, 

ਸ ਆਰਥ। ਸਲਲ—ਾਣੀ।2।  

ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਭਨ ੱਖ) ਨੇ। ਸ —ਉਿ (ਭਨ ੱਖ)। ਅਉਗ ਹਣ—ਔਗ ਣ ਹਿਚ (ਹਟਹਕਆ ਰਹਿ ਕੇ)। ਆਿ ੈ

ਜਾਇ—ਜੰਭਦਾ ਭਰਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ —ਹਜਸ (ਭਨ ੱਖ) ਨੰੂ। ਬੇਹਟਓ—ਹਭਹਲਆ। ਬਉਜਹਲ—ਬਉਜਲ ਹਿਚ, 

ਸੰਸਾਰ-ਸਭ ੰਦਰ ਹਿਚ। ਚ ੈਚਾਇ—ਹਨੱਤ ਖ਼ ਆਰ ਿ ੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।3।  

ਰਹਸ—ਿੇਭ ਨਾਲ। ਸ ਜਾਣ—ਹਸਆਣੇ। ਸੇ—ਉਿ ਫੰਦੇ। ਗ ਰ ਹਭਹਲ—ਗ ਰ ੂ ਨੰੂ ਹਭਲ ਕੇ। ਤੇ—ਉਿ (ਫਿ -

ਿਚਨ)। ਧ ਹਨ—ਆਿਾਜ਼, ਗੂੰਜ, ਲਿਰ। ਨੀਸਾਣ —ਧੌਂਸਾ।4।  

ਅਰਥ:- ਿੇ ਭਨ! ਗ ਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ੈ ਕੇ (ਹਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਗ ਰੂ ਦਾ ਦੱਹਸਆ ਿਇਆ 

ਉਦੇਸ਼ ਭਨ ਹਿਚ ਹਟਕ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਿੱਡਾ ਿ ਜਾਿਾਾਂ ਭੈਂ ਿੱਡਾ ਿ ਜਾਿਾਾਂ—ਇਿ ਲਾਲਚ ਭ ਕਾ ਲਈਦਾ ਿੈ।1। 

ਰਿਾਉ।  

(ਗ ਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਜੇ ਭਨ ੱਖ (ਸੰਹਨਆਸ-ਬੇਖ ਧਾਰ ਕੇ) ਦੇਸ ਦੇਸ ਹਿਚ ਬੌਂਦਾ ਹਪਰੇ, (ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ) ਬਣ ਨਾਲ 

(ਹਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਫ ੱਝ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ (ਹਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ) ਭੈਲ ਨਿੀਂ ਲਹਿੰਦੀ, ਅਜੇਿਾ ਜੀਿਨ ਹਪਟਕਾਰ-

ਜਗ ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਜੇਿਾ ਬੇਖ ਹਪਟਕਾਰ ਿੀ ਖਾਾਂਦਾ ਿੈ। (ਇਿ ਗੱਲ ੱਕ ਜਾਣ ਹਕ) ਸਹਤਗ ਰੂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ 

ਗਿਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਿਰ ਹਕਸੇ ਥਾਾਂ ਬੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਨਿੀਂ ਿ ਸਕਦੀ (ਤੇ ਬਗਤੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਹਤਿਸ਼ਨਾ 

ਨਿੀਂ ਭ ੱਕਦੀ)।1।  

ਰਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਹਿਚ ਜ ਿ ਕੇ ਇਿ ਭਨ ਿਡ-ਭ ੱਲਾ ਭਤੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, (ਿਰ ਥਾਾਂ) ਇੱਜ਼ਤ ਾਾਂਦਾ ਿੈ। (ਰ) 

ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਾਧ ਸੰਗਹਤ ਹਿਚ ਹਭਲ ਕੇ ਿੀ ਿਾਤ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਗ ਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਹਆਾਂ ਿੀ ਰਭਾਤਭਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਾਂ) ਹਿਚ ਸ ਰਹਤ ਜ ਿਦੀ ਿੈ। (ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਿਚ ਸ ਰਹਤ ਹਟਹਕਆਾਂ ਭਨ ੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਆਾ-ਬਾਿ ਦੂਰ ਿ 



ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਆਤਭਕ ਅਨੰਦ ਹਭਲਦਾ ਿੈ (ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਨ ੱਖ ਇਉਂ ਇਕ-ਹਭਕ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ) ਹਜਿੇਂ ਾਣੀ 

ਨਾਲ ਾਣੀ ਹਭਲ ਕੇ ਇਕ-ਰੂ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।2।  

ਹਜਸ ਭਨ ੱਖ ਨੇ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਿੀਂ ਹਸਭਹਰਆ, ਉਿ ਹਿਕਾਰੀ ਜੀਿਨ ਹਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਭਦਾ ਭਰਦਾ ਿੈ। 

ਹਜਸ ਭਨ ੱਖ ਨੰੂ ਸਹਤਗ ਰੂ ਨਿੀਂ ਹਭਹਲਆ ਉਿ ਸੰਸਾਰ-ਸਭ ੰਦਰ (ਦੇ ਹਿਕਾਰਾਾਂ) ਹਿਚ ਿੀ ਖ਼ ਆਰ ਿ ੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

(ਿਬੂ ਦੀ ਅੰਸ) ਇਿ ਹਜੰਦ ਿਡ-ਭ ੱਲਾ ਭਤੀ ਿੈ, (ਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ (ਹਿਕਾਰਾਾਂ ਹਿਚ ਖਹਚਤ ਿ ਕੇ) ਕਉਡੀ ਦੇ ਿੱਟੇ 

ਜ਼ਾਇਆ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।3।  

ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨ ੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਿੇਭ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਹਤਗ ਰੂ ਹਭਲਦਾ ਿੈ, ਉਿ ੂਰ ੇ(ਬਾਾਂਡ)ੇ ਿਨ, ਉਿ ਹਸਆਣੇ ਿਨ (ਹਕਉਂਹਕ) ਗ ਰ ੂ

ਨੰੂ ਹਭਲ ਕੇ ਿੀ ਸੰਸਾਰ-ਸਭ ੰਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਿੈ, ਿਬੂ ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਹਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹਭਲਦੀ ਿੈ, ਕਫੂਲ 

ਿਿੀਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਨਾਨਕ! ਉਿ ਫੰਦੇ ਉੱਜਲ-ਭ ੱਖ (ਸ ਰਖ਼ਰੂ) ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ ਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ-ਿਾਜਾ ਿੱਜਦਾ 

ਿੈ (ਬਾਿ, ਗ ਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਆਣਾ ੂਰਾ ਿਬਾਿ ਾਈ ਰੱਖਦਾ ਿੈ), (ਹਸਭਰਨ ਦੀ) ਲਿਰ ਉੱੱੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ 

ਿੈ।4। 22।  

 


