
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਿੁੁੰਞੀ ਦਹ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾ ਜੀਉ ਸਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਭਾਸਹ ਬਲੁੰਦੀ ਸਵਝਵੀ ਧੂਉ 
ਨ ਸਨਕਸਿ ਕਾਇ ॥ ੁੰਚ ਰੁੁੰਨ ਦੁਸਿ ਭਰ ਸਬਨਿ ਦੂਜ ਭਾਇ ॥੧॥ ਮੂੜ ਰਾਮੁ ਜਹੁ ਗੁਣ ਿਾਸਰ ॥ 
ਹਉਮ ਮਮਤਾ ਮਹਣੀ ਿਭ ਮੁਠੀ ਅਹੁੰਕਾਸਰ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਜਨੀ ਨਾਮੁ ਸਵ ਿਾਸਰਆ ਦੂਜੀ ਕਾਰ 
ਲਸਗ ॥ ਦੁਸਬਧਾ ਲਾਗ ਸਚ ਮੁਏ ਅੁੰਤਸਰ ਸਤਿਿਨਾ ਅਸਗ ॥ ਗੁਸਰ ਰਾਿ ਿ ਉਬਰ ਹਸਰ ਮੁਠੀ ਧੁੰਧ 
ਠਸਗ ॥੨॥ ਮੁਈ ਰੀਸਤ ਸਆਰੁ ਗਇਆ ਮੁਆ ਵਰੁ ਸਵਰਧੁ ॥ ਧੁੰਧਾ ਥਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਮਤਾ 
ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਧੁ ॥ ਕਰਸਮ ਸਮਲ ਿਚੁ ਾਈਐ ਗੁਰਮੁਸਿ ਿਦਾ ਸਨਰਧੁ ॥ ੩॥ ਿਚੀ ਕਾਰ ਿਚੁ ਸਮਲ 
ਗੁਰਮਸਤ ਲ ਾਇ ॥ ਿ ਨਰੁ ਜੁੰਮ ਨਾ ਮਰ ਨਾ ਆਵ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਸਰ ਰਧਾਨੁ ਿ 
ਦਰਗਸਹ ਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥ {ੁੰਨਾ 19} 

ਦਅਰਥ:-  ੁੰਞੀ—ੱਖਣੀ, ਉੱਜੜੀ ਸਈ। ਦੇਸ—ਕ ਾਂਇਆਾਂ, ਰੀਰ। ਜ —ਜਦੋਂ। ਜੀਉ—ਜਜੁੰਦ। ਬ ਜਸ—

ਅੱਗ (ਜੀਵਨ-ੱਤ )। ਜਵਝਵੀ—ਫ ੱਝ ਗਈ। ਧੂਉ—ਧੂੁੰਆਾਂ ( ਆ)। ੁੰਚੇ—ੁੰਜੇ ਜਗਆਨ-ਇੁੰਦਰ ੇ। ਦੂਜ ੈ

ਬ ਇ—ਭ ਇਆ ਦੇ ਭਸ ਜਵਚ।1।  

 ਜਰ—ੁੰਬ ਲ ਕੇ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ। ਬ— ਰੀ ਜਰਸ਼ਟੀ। ਭ ਠੀ—ਭ ੱਠੀ, ਠੱਗੀ ਜ  ਰਸੀ ਸੈ। ਅਸੁੰਕ ਜਰ—

ਅਸੁੰਕ ਰ ਜਵਚ।1। ਰਸ ਉ।  

ਲਜਗ—ਲੱਗ ਕੇ। ਦ ਜਫਧ —ਦ ਜਚੱਤ -ਨ, ਭੇਰ—ਤੇਰ। ਜਚ—ਖ਼ ਆਰ ਸ ਕੇ। ਭ ਏ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਗਵ  

ਫੈਠੇ। ਗ ਜਰ—ਗ ਰ ੂਨੇ। ਉਫਰੇ—ਫਚ ਗਏ। ਭ ਠੀ—ਠੱਗ ਲਈ। ਠਜਗ—ਠੱਗ ਨੇ।1।  

ਭ ਈ—ਭ ੱਕ ਗਈ। ਸਉ—ਸਉਭੈ। ਭਭਤ  ਭ ਇਆ—ਭ ਇਆ ਦੀ ਭਭਤ , ਭ ਇਆ ਜੜਨ ਦੀ ਲ ਲ । 

ਕਰਜਭ—(ਰਬੂ ਦੀ) ਜਭਸਰ ਨ ਲ। ਗ ਰਭ ਜਖ—ਗ ਰ ੂਦੀ ਰ ਸੀਂ। ਜਨਰਧ —(ਜਵਕ ਰ ਾਂ ਵਲੋਂ) ਰਕ।3।  

ਕ ਰੈ—ਕ ਰ ਜਵਚ (ਲੱਗ ਕੇ)। ਲੈ  ਇ—ਰ ਤੀ ਸ ਜ ਏ। ਦਜਰ—(ਰਬੂ ਦ)ੇ ਦਰ ਤੇ। ਰਧ ਨ —ਭੁੰਜਨਆ-

ਰਭੁੰਜਨਆ,  ਰਖ਼ਰੂ। ੈਧ —ਰ  ਲੈ ਕੇ।4।  

ਅਰਥ:- ਜਦੋਂ ਜਜੁੰਦ ਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ ਤ ਾਂ ਇਸ ਰੀਰ ਉੱਜੜ ਜ ਾਂਦ  ਸੈ, ਇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ੈਂਦ  ਸੈ। ਜੇਸੜੀ ਜੀਵਨ-ਅਗਨੀ (ਜਸਲ ਾਂ ਇ ਜਵਚ) ਫਲਦੀ ੀ ਉਸ ਫ ੱਝ ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ (ਜੀਵਨ-ੱਜਤਆ ਭ ੱਕ 

ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ), ਕਈ ਬੀ  ਸ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ  ਜ ਾਂਦ  (ਅੱਖ ਾਂ ਕੁੰਨ ਆਜਦਕ) ਜੇਸੜ ੇੁੰਜ ਜਗਆਨ-ਇੁੰਦਰ ੇ (ਰ-ਤਨ 

ਜਨੁੰਦ  ਆਜਦਕ) ਭ ਇਕ ਭਸ ਜਵਚ ਸੀ ਨ  ਸ ੁੰਦ ੇਰਸੇ, ਉਸ ਵੀ ਦ ਖੀ ਸ ਸ ਕੇ ਰਏ (ਬ ਵ, ਨਕ ਰੇ ਸ ਜ ਣ ਤੇ 

ਭਜਫੂਰ ਸ ਗਏ)।1।  

ਸੇ ਭੂਰਖ ਜੀਵ! (ਉ ਅੁੰਤਲੀ ਦਸ਼  ਨੂੁੰ  ਸਭਣੇ ਜਲਆ ਕੇ) ਰਭ ਤਭ  ਦੇ ਗ ਣ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਰਬੂ ਦ  ਨ ਭ ਜ। 

 ਰੀ ਜਰਸ਼ਟੀ (ਗ ਜਲ ਸ ਕੇ) ਭਸਣੀ ਭ ਇਆ ਦੀ ਭਭਤ  ਜਵਚ ਸਉਭ ੈਜਵਚ ਤੇ ਅਸੁੰਕ ਰ ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਜ  ਰਸੀ 

ਸੈ।1। ਰਸ ਉ।  

ਜਜਨ੍ ਾਂ ਫੁੰਜਦਆਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਰ ਜਨਰੀ ਦ ਨੀਆਵੀ ਕ ਰ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਭ ਤਭ  ਦ  ਨ ਭ ਬ ਲ  ਜਦੱਤ  ਸੈ, ਉਸ 

ਦ  ਭੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ ਪ ੇਰਸੇ, ਉਸਨ ਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਜਤਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਅੱਗ ਬੜਕਦੀ ਰਸੀ, ਜਜ ਜਵਚ ਜਖੱਝ ੜ ਕੇ ਉਸ 

ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਰ ਗਏ।  

ਜਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਰ ਖੀ ਗ ਰ ੂਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਤਰਸ਼ਨ -ਅੱਗ ਤੋਂ ਫੱਚ ਗਏ, ਫ ਕੀ ਬਨ ਾਂ ਨੂੁੰ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਖੱਲਜਗਣ-ਠੱਗ ਨੇ 

ਠੱਗ ਜਲਆ।2।  



ਰ ਜ ਗ ਰਭ ਜਖ ਜਗਆਨ-ਇੁੰਜਦਰਆਾਂ ਨੂੁੰ ਦ  ਰਕ ਕੇ ਰੱਖਦ  ਸੈ ਉ ਨੂੁੰ ਰਬੂ ਦੀ ਜਿ  ਨ ਲ ਉ ਰਬੂ ਦ  

ਜਭਲ  ਸ ਜ ਾਂਦ  ਸੈ, ਉ ਦੀ ਦ ਨੀਆਵੀ ਰੀਤ ਭ ੱਕ ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ ਉ ਦ  ਭ ਇਕ ਦ ਰਥ ਾਂ ਨ ਲ ਜਆਰ ਖ਼ਤਭ 

ਸ ਜ ਾਂਦ  ਸੈ, ਉ ਦ  ਜਕੇ ਨ ਲ ਵੈਰ-ਜਵਰਧ ਨਸੀਂ ਰਜਸ ਜ ਾਂਦ । ਉ ਦੀ ਭ ਇਆ ਵ ਲੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਭ ੱਕ ਜ ਾਂਦੀ 

ਸੈ, ਸਉਭ ੈਭਰ ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ, ਭ ਇਆ ਦੀ ਭਭਤ  ਖ਼ਤਭ ਸ ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ, ਤੇ ਿਧ ਵੀ ਭਰ ਜ ਾਂਦ  ਸੈ।3।  

ਜੇਸੜ  ਭਨ ੱਖ (ਜਭਰਨ ਦੀ) ਦ -ਜਟਕੀ ਰਜਸਣ ਵ ਲੀ ਕ ਰ ਜਵਚ ਲੱਗ  ਰਜਸੁੰਦ  ਸੈ ਉ ਨੂੁੰ ਦ -ਜਥਰ ਰਬੂ 

ਜਭਲ ੈਂਦ  ਸੈ, ਉ ਨੂੁੰ ਗ ਰੂ ਦੀ ਜੱਜਖਆ ਰ ਤ ਸ ਜ ਾਂਦੀ ਸੈ। ਉਸ ਭਨ ੱਖ ਭ ੜ ਭ ੜ ਜੁੰਭਦ  ਭਰਦ  ਨਸੀਂ 

ਰਜਸੁੰਦ , ਉਸ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਫੱਚ ਜ ਾਂਦ  ਸੈ। ਸੇ ਨ ਨਕ! ਉਸ ਭਨ ੱਖ ਰਬੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ  ਰਖ਼ਰੂ ਸ ੁੰਦ  ਸੈ, 

ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਰ  ਲੈ ਕੇ ਜ ਾਂਦ  ਸੈ।4।14।  

 


