
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਰਾਮ ਨਾਸਮ ਮਨੁ ਬਸਧਆ ਅਵਰੁ ਸਿ ਿਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਿਬਦ ਿੁਰਸਿ ਿੁਖੁ 
ਊਜ ਰਭ ਰਾਿਉ ਿੁਖ ਿਾਰੁ ॥ ਸਜਉ ਭਾਵ ਸਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂੂੰ ਮ ਹਸਰ ਨਾਮੁ  ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਰ 
ਿਾਚੀ ਖਿਮ ਰਜਾਇ ॥ ਸਜਸਨ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿਾਸਜ ਿੀਗਾਸਰਆ ਸਿਿੁ ਿਿੀ ਸਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿਨੁ ਬਿੂੰਿਸਰ ਹਮੀਐ ਇਿ ਰਿੀ ਿਸਲ ਿਟਾਇ ॥ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿਮਧਾ ਜ ਿਰੀ ਅਨਸਦਨੁ ਅਗਸਨ 
ਜਲਾਇ ॥ ਹਸਰ ਨਾਮ ਿੁਸਲ ਨ ੁਜਈ ਜ ਲਖ ਿਟੀ ਿਰਮ ਿਮਾਇ ॥ ੨॥ ਅਰਧ ਿਰੀਰੁ 
ਿਟਾਈਐ ਸਿਸਰ ਿਰਵਿੁ ਧਰਾਇ ॥ ਿਨੁ ਹਮੂੰਚਸਲ ਗਾ ਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਿ ਰਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਸਰ 
ਨਾਮ ਿੁਸਲ ਨ ੁਜਈ ਿਭ ਸਡਠੀ ਠਸਿ ਵਜਾਇ ॥੩॥ ਿੂੰਚਨ ਿ ਿਟ ਦਿੁ ਿਰੀ ਬਹੁ ਹਵਰ ਗਵਰ 
ਦਾਨੁ ॥ ਭੂਸਮ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੂੰਿਸਰ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਸਮ ਮਨੁ ਬਸਧਆ ਗੁਸਰ 
ਦੀਆ ਿਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥ ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਿਿੀਆ ਿਿ ਬਦ ਬੀਚਾਰ ॥ ਿਿ ਬੂੰਧਨ ਜੀਅ ਿ ਗੁਰਮੁਸਖ 
ਮਖ ਦੁਆਰ ॥ ਿਚਹੁ ਓਰ ਿਭੁ ਿ ਉਸਰ ਿਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥ ੫॥ ਿਭੁ ਿ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ 
ਦੀਿ ਿਇ ॥ ਇਿਨ ਭਾਂਡ ਿਾਸਜਐ ਇਿੁ ਚਾਨਣੁ ਸਿਹੁ ਲਇ ॥ ਿਰਸਮ ਸਮਲ ਿਚੁ ਾਈਐ ਧੁਸਰ 
ਬਖਿ ਨ ਮਟ ਿਇ ॥੬॥ ਿਾਧੁ ਸਮਲ ਿਾਧੂ ਜਨ ਿੂੰਿਖੁ ਵਿ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਅਿਥ ਿਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ 
ਜ ਿਸਿਗੁਰ ਮਾਸਹ ਿਮਾਇ ॥ ੀ ਅੂੰਸਮਰਿੁ ਿੂੰਿਸਖਆ ਦਰਗਸਹ ਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥ ਘਸਟ ਘਸਟ ਵਾਜ 
ਸਿੂੰਗੁਰੀ ਅਨਸਦਨੁ ਿਬਸਦ ਿੁਭਾਇ ॥ ਸਵਰਲ ਿਉ ਿਝੀ ਈ ਗੁਰਮੁਸਖ ਮਨੁ ਿਮਝਾਇ ॥ ਨਾਨਿ 
ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਿਰ ਛੂਟ ਿਬਦੁ ਿਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥ {ੂੰਨਾ 62} 

ਦਅਯਥ:- ਅਵਯ ੁਵੀਚਾਯ—ੁਸਯ ਵੀਚਾਯ। ਕਿ ਿਯੀ—ਿਯੀਂ, ਭੈਂ ਿੀਸ ਿਯਾਾਂ? ਰਬ ਯਾਤਉ—ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ 

ਕਵਚ ਯੰਕਿਆ ਸਇਆ। ਾਯੁ—ਰਸ਼ਟ। ਅਧਾਯ—ੁਆਯਾ। ਭੈਂ—ਭਨੰੂ।1।  

ਾਚੀ—ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰੀ (ਿਾਯ), ਸੀ (ਿਾਯ)। ਕਿਕਨ—ਕਿ (ਰਬੂ) ਨ।1। ਯਸਾਉ।  

ਫੰਤਕਯ—ਅੱਿ ਕਵਚ। ਸਭੀਐ—ਅਯਨ ਿਯੀਏ (ਕਿਵੇਂ ਕਿਉ ਅੱਿ ਕਵਚ ਾਈਦਾ ਸ ਸਵਨ ਿਯਨ ਵਰ)। 

ਤਕਰ—ਤਰ ਿ। ਇਿ ਯਤੀ ਿਟਾਇ—ਯਤੀ ਯਤੀ ਿਟਾ ਿ। ਭਧਾ—ਸਵਨ ਕਵਚ ਵਯਤੀ ਿਾਣ ਵਾਰੀ 

ਰੱਿੜੀ। ਿਯੀ—ਿਯੀਂ, ਭੈਂ ਿਯਾਾਂ। ਅਨਕਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਿਟੀ—ਕ੍ਰੜਾਾਂ।1।  

ਅਯਧ—ਅੱਧ ਅੱਧ, ਦੁ-ਪਾੜ। ਕਕਯ—ਕਯ ਉੱਤ। ਿਯਵਤੁ—ਆਯਾ। ਸਭੰਚਕਰ—ਕਸਭਾਰ  (ਦੀ ਫਯ) ਕਵਚ। 

ਬੀ—ਤਾਾਂ ਬੀ। ਠ ਕਿ ਵਿਾਇ—ਚੰਿੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯਖ ਿ।3।  

ਿੰਚਨ—ਨਾ। ਿਟ—ਕਿਰ੍ । ਦਤੁ ਿਯੀ—(ਿਯੀਂ), ਭੈਂ ਦਾਨ ਿਯਾਾਂ। ਸਵਯ—{ਸਮ ਵਯ} ਵਧੀਆ ਿੜ। 

ਿਵਯ—{ਿਿ ਵਯ} ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ। ਬੂਕਭ—ਜ਼ਭੀਨ, ਬੁਇਾਂ। ਿਣੀ—ਫਸੁਤੀਆਾਂ। ਿਯਫੁ—ਅਸੰਿਾਯ। 

ਫਕਧਆ—ਕਵੰਕਨ੍ਆ। ਿੁਕਯ—ਿੁਯ ੂਨ।4।  

ਿੁਯਭੁਕਖ—ਿੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਕਆਾਂ, ਿੁਯ ੂਵਰ ਭੂੰਸ ਿੀਕਤਆਾਂ। ਭਖ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਅਸੰਿਾਯ ਆਕਦਿ ਤੋਂ) 

ਖ਼ਰਾੀ। ਦੁਆਯ—ੁਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਚਸੁ—ੱਚ ਤੋਂ, ਦਾ-ਕਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਤੋਂ। ਯ—ਉਯ ਉਯ, 

ਿਟੀਆ। ਉਕਯ—(ਦ ਕਿਭ ਦ ਿਯਭ ਿਾਾਂਡ ਤੋਂ) ਉਤਾਾਂਸ ਵਧੀਆ। ਚੁ ਆਚਾਯੁ—ਦਾ-ਕਥਯ ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਕਭਯਨ-ਯੂ ਿਯਭ। ਆਚਾਯ—ੁਿਯਭ।5।  



ਬੁ ਿ—ਸਯਿ ਿੀਵ। ਇਿਨ—ਇਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਬਾਾਂਡ ਾਕਿਐ—ਬਾਾਂਡ ਾਿ ਿਾਣ ਿਯਿ। ਕਤਸ ੁ

ਰਇ—ਕਤੰਨਾਾਂ ਸੀ ਬਵਨਾਾਂ ਕਵਚ। ਿਯਕਭ—(ਰਬੂ ਦੀ) ਕਭਸਯ ਨਾਰ। ਚੁ—ਨਾਭ ਦਾ ਕਭਯਨ। ਫਖ—

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।6।  

ਾਦੁ—ਿੁਯਭੁਕਖ। ਿੁਯ ਬਾਇ—ਿੁਯ ੂਦ ਅਨੁਾਯ ਕਯਸਾਾਂ। ਅਿਥ ਿਥਾ—ਅਿੱਥ ਰਬੂ ਦੀ ਿਥਾ। ੀ—ੀ ਿ। 

ਧਾ—ਕਯਾ ਰ  ਿ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਰ।7।  

ਿਕਟ ਿਕਟ—ਸਯਿ ਿਟ ਕਵਚ। ਵਾਿ—ਵੱਿਦੀ ਸ। ਕਿੰਿੁਯੀ—ਫੀਨ, ਵੀਣਾ, ਿੀਵਨ-ਯ। ੁਬਾਇ—ੁਬਾਉ 

ਕਵਚ (ਿੁਕੜਆਾਂ), ੁਬਾਉ ਕਵਚ ਇਿ-ਕਭਿ ਸਇਆਾਂ।8।  

ਅਯਥ:- ਕਿ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਕਵਚ ਯਤਾ ਿਾਏ, (ਉ ਦ ੰਫੰਧ ਕਵਚ) ਭੈਂ ਸਯ ਿੀਸ 

ਕਵਚਾਯ ਿਯਾਾਂ (ਭੈਂ ਸਯ ਿੀਸ ਦੱਾਾਂ? ਇ ਕਵਚ ਿਈ ਸ਼ੱਿ ਨਸੀਂ ਕਿ) ਿਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦ (ਨਾਭ ਕਵਚ) ਯੰਕਿਆ 

ਿਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਰਸ਼ਟ (ਆਤਭਿ) ੁਖ ਕਭਰਦਾ ਸ। ਕਿ ਦੀ ੁਯਕਤ ਸ਼ਫਦ ਦ (ਕਵਚਾਯ ਕਵਚ) ਿੁੜੀ ਸਈ ਸ, 

ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਸ ਰਬੂ!) ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵ, ਭਨੰੂ ਬੀ ਤੰੂ (ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਕਵਚ) 

ਯੱਖ, ਤਯਾ ਨਾਭ (ਭਯ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਆਯਾ ਫਣ ਿਾਏ।1।  

ਸ ਭਯ ਭਨ! ਖਭ-ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁਯਨਾ ਸੀ ਿਾਯ ਸ। (ਸ ਭਨ!) ਤੰੂ ਉ ਰਬੂ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨਾਰ ਕਰਵ 

ਿੜ, ਕਿ ਨ  ਇਸ ਯੀਯ ਤ ਭਨ ਦਾ ਿਯ ਿ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਣਾ ਫਣਾਇਆ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਿ ਆਣ  ਯੀਯ ਨੰੂ ਿੱਟ ਿੱਟ ਿ ਇਿ ਇਿ ਯੱਤੀ ਬਯ ਤਰ ਤਰ ਿ ਅੱਿ ਕਵਚ ਸਵਨ ਿਯ ਕਦੱਤਾ ਿਾਏ, ਿ ਭੈਂ 

ਆਣ  ਯੀਯ ਤ ਭਨ ਨੰੂ ਸਵਨ ਦੀ ਾਭਿਰੀ ਫਣਾ ਕਦਆਾਂ ਤ ਸਯ ਯਜ਼ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿ ਕਵਚ ਾੜਾਾਂ, ਿ ਇਸ 

ਕਿਸ ਸਯ ਰੱਖਾਾਂ ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਿਯਭ ਿੀਤ ਿਾਣ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਿਈ ਿਯਭ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਤਿ ਨਸੀਂ ਸੁੰਚ 

ਿਦਾ।2।  

ਿ ਕਯ ਉੱਤ ਆਯਾ ਯਖਾ ਿ ਯੀਯ ਨੰੂ ਦੁ-ਪਾੜ ਕਚਯਾ ਕਦੱਤਾ ਿਾਏ, ਿ ਯੀਯ ਨੰੂ ਕਸਭਾਰਾ ਯਫਤ (ਦੀ ਫਯ) 

ਕਵਚ ਿਾਰ ਕਦੱਤਾ ਿਾਏ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਭਨ ਕਵਚੋਂ ਸਉਭ ਆਕਦਿ) ਯਿ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। (ਿਯਭ-ਿਾਾਂਡ ਦੀ) ਾਯੀ (ਸੀ 

ਭਯਮਾਦਾ) ਭੈਂ ਚੰਿੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯਖ ਿ ਵਖ ਰਈ ਸ, ਿਈ ਿਯਭ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਤਿ ਨਸੀਂ 

ਅੱੜਦਾ।3।  

ਿ ਭੈਂ ਨ  ਦ ਕਿਰ੍  ਦਾਨ ਿਯਾਾਂ, ਫਸੁਤ ਾਯ ਿੜ ਤ ਸਾਥੀ ਦਾਨ ਿਯਾਾਂ, ਜ਼ਭੀਨ ਦਾਨ ਿਯਾਾਂ, ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਾਂ 

ਿਾਾਂਈਆਾਂ ਦਾਨ ਿਯਾਾਂ, ਕਪਯ ਬੀ (ਿੋਂ ਇ ਦਾਨ ਦਾ ਸੀ) ਭਨ ਕਵਚ ਅਸੰਿਾਯ ਭਾਣ ਫਣ ਿਾਾਂਦਾ ਸ। ਕਿ ਭਨੱੁਖ 

ਨੰੂ ਕਤਿੁਯ ੂਨ  ਦਾ-ਕਥਯ ਰਬੂ (ਦਾ ਨਾਭ ਿਣ ਦੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਕਵਚ 

ਯਇਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ (ਤ ਇਸੀ ਸ ਸੀ ਿਯਣੀ)।4।  

ਅਨਿਾਾਂ ਸੀ ਰਿਾਾਂ ਦੀ ਅਿਰ (ਤ ਆਕਦਿ ਿਯਭਾਾਂ ਵਰ ਰਯਦੀ ਸ ਿ) ਭਨ ਦ ਸਠ ਨਾਰ (ਿੀਤ ਿਾਾਂਦ ਸਨ), 

ਅਨਿਾਾਂ ਸੀ ਰਿ ਵਦ ਆਕਦਿ ਧਯਭ-ੁਤਿਾਾਂ ਦ ਅਯਥ-ਕਵਚਾਯ ਿਯਦ ਸਨ (ਤ ਇ ਵਾਦ-ਕਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੀ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਾਸ ਭੰਨਦ ਸਨ), ਇਸ ਕਿਸ ਸਯ ਬੀ ਅਨਿਾਾਂ ਿਯਭ ਸਨ ਿ ਕਿੰਦ ਵਾਤ ਪਾਸੀ-ਯੂ ਫਣ 

ਿਾਾਂਦ ਸਨ, (ਯ ਸਉਭ ਆਕਦਿ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਿੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸਇਆਾਂ ਸੀ ਰੱਬਦਾ ਸ 

(ਕਿਉਂਕਿ ਿੁਯ ੂਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਦੀ ਕਸਦਾਇਤ ਿਯਦਾ ਸ)।5।  

ਸਯਿ (ਿਯਭ) ਦਾ-ਕਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਕਭਯਨ ਤੋਂ ਿਟੀਆ ਸ, ਕਭਯਨ ਯੂ ਿਯਭ ਬ ਿਯਭਾਾਂ ਧਯਭਾਾਂ ਤੋਂ 

ਰਸ਼ਟ ਸ।  



(ਯ ਿਯਭ-ਿਾਾਂਡ ਦ ਿਾਰ ਕਵਚ ਪ ਉੱਚ-ਿਾਤੀਏ ਫੰਕਦਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਕਨੰਦਣਾ ਠੀਿ ਨਸੀਂ ਸ), ਸਯਿ ਿੀਵ ਨੰੂ 

ਚੰਿਾ ਸੀ ਆਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, (ਿਿਤ ਕਵਚ) ਿਈ ਨੀਚ ਨਸੀਂ ਕਦੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਿ ਿਯਤਾਯ ਨ  ਸੀ ਾਯ 

ਿੀਵ ਯਚ ਸਨ, ਤ ਕਤੰਨਾਾਂ ਰਿਾਾਂ (ਦ ਿੀਵਾਾਂ) ਕਵਚ ਉ (ਿਯਤਾਯ ਦੀ ਿਕਤ) ਦਾ ਸੀ ਚਾਨਣ ਸ। ਕਭਯਨ (ਦਾ 

ਖ਼ਯ) ਰਬੂ ਦੀ ਿੁਯ ੂਦੀ ਕਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਕਭਰਦਾ ਸ, ਤ ਧੁਯੋਂ ਰਬੂ ਦ ਸੁਿਭ ਅਨੁਾਯ ਕਿ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕਭਯਨ ਦੀ 

ਦਾਕਤ ਕਭਰਦੀ ਸ, ਿਈ ਕਧਯ ਉ (ਦਾਕਤ) ਦ ਯਾਸ ਕਵਚ ਯਿ ਨਸੀਂ ਾ ਿਦਾ।6।  

ਿਸੜਾ ਿੁਯਭੁਖ ਭਨੱੁਖ ਿੁਯਭੁਖਾਾਂ ਦੀ ੰਿਕਤ ਕਵਚ ਕਭਰ ਫਠਦਾ ਸ, ਿੁਯ-ੂਆਸ਼ ਦ ਅਨੁਾਯ ਤੁਕਯਆਾਂ (ਉ ਦ 

ਭਨ ਕਵਚ) ੰਤਖ ਆ ਵਦਾ ਸ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਿ ਭਨੱੁਖ ਕਤਿੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਕਵਚ ਰੀਨ ਯਸ ਤਾਾਂ ਫਅੰਤ ਿੁਣਾਾਂ 

ਵਾਰ  ਿਯਤਾਯ ਦੀ ਕਕਤ-ਾਰਾਸ ਿੀਤੀ ਿਾ ਿਦੀ ਸ, ਤ, ਕਕਤ-ਾਰਾਸ ਯੂ ਅੰਕਭਰਤ ੀਕਤਆਾਂ ਭਨ 

ੰਤਖ ਿਰਸਣ ਿਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਅਤ (ਿਿਤ ਕਵਚੋਂ) ਆਦਯ ਭਾਣ ਖੱਟ ਿ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਕਵਚ ਸੁੰਚਦਾ ਸ।7।  

ਿੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦ ੁਬਾਉ ਕਵਚ ਸਯ ਵਰ  ਇਿ-ਕਭਿ ਸਇ ਕਯਸਾਾਂ ਇਸ ਮਿੀਨ ਫਣ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਕਿ 

(ਯੱਫੀ ਿੀਵਨ-ਯ ਦੀ) ਫੀਨ ਸਯਿ ਯੀਯ ਕਵਚ ਵੱਿ ਯਸੀ ਸ। ਯ ਇਸ ਭਝ ਕਿ ਕਵਯਰ  ਨੰੂ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਿ! ਿਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਿੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਿ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਇਉਂ ਭਝਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਿਦ ਬੱੁਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਿੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਨੰੂ ਿਭਾ ਿ (ਿੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਅਨੁਾਯ ਿੀਵਨ ਫਣਾ ਿ, ਸਉਭ ਆਕਦਿ 

ਯਿਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਕਚਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।8।14।  

 


