
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਧਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਦਹਾਗਣੀ ਮੁਠੀ ਦੂਜ ਭਾਇ ॥ ਕਲਰ ਕਰੀ ਕੰਧ ਸਜਉ 
ਅਸਹਸਨਸਿ ਸਕਸਰ ਢਸਹ ਾਇ ॥ ਸਿਨੁ ਿਿਦ ਿੁਖੁ ਨਾ ਥੀਐ ਸਰ ਸਿਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ੧॥ ਮੁੰਧ 
ਸਰ ਸਿਨੁ ਸਕਆ ਿੀਗਾਰੁ ॥ ਦਸਰ ਘਸਰ ਢਈ ਨ ਲਹ ਦਰਗਹ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਆਸ ਿੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਿਚਾ ਵਡ ਸਕਰਿਾਣੁ ॥ ਸਹਲਾ ਧਰਤੀ ਿਾਸਧ ਕ ਿਚੁ ਨਾਮੁ ਦ ਦਾਣੁ ॥ 
ਨਉ ਸਨਸਧ ਉਜ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਕਰਸਮ ਵ ਨੀਿਾਣੁ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕਉ ਜਾਸਣ ਨ ਜਾਣਈ ਸਕਆ ਸਤਿੁ 
ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥ ਅੰਧੁਲ ਨਾਮੁ ਸਵਿਾਸਰਆ ਮਨਮੁਸਖ ਅੰਧ ਗੁਿਾਰੁ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਸਰ 
ਜਨਮ ਹਇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥ ਚੰਦਨੁ ਮਸਲ ਅਣਾਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਿੰਧੂਰੁ ॥ ਚਆ ਚੰਦਨੁ ਿਹੁ ਘਣਾ 
ਾਨਾ ਨਾਸਲ ਕੂਰੁ ॥ ਜ ਧਨ ਕੰਸਤ ਨ ਭਾਵਈ ਤ ਿਸਭ ਅਡੰਿਰ ਕੂੜੁ ॥ ੪॥ ਿਸਭ ਰਿ ਭਗਣ 
ਿਾਸਦ ਹਸਹ ਿਸਭ ਿੀਗਾਰ ਸਵਕਾਰ  ॥ ਜਿ ਲਗੁ ਿਿਸਦ ਨ ਭਦੀਐ ਸਕਉ ਿਹ ਗੁਰਦੁਆਸਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਿੁਹਾਗਣੀ ਸਜਨ ਿਹ ਨਾਸਲ ਸਆਰੁ ॥੫॥੧੩॥ {ੰਨਾ 19} 

ਦਅਰਥ:- ਧ੍ਧਿਗੁ—ਧ੍ਪਟਕਾਰ-ਜਗ। ਦਸਾਗਣੀ—ਭੰਦ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੀ ਤੋਂ ਧ੍ਵਿੱਛੁੜੀ ਸਈ। ਭੁਠੀ—ਭੁਿੱਠੀ, 

ਠਿੱਗੀ ਸਈ। ਦੂਜ ਬਾਇ—(ਿਬੂ ਤੋਂ ਧ੍ਫਨਾ) ਧ੍ਕ ਸਰ ਿਭ ਧ੍ਵਚ। ਕਰੀ—ਦੀ। ਅਧ੍ਸ—ਧ੍ਦਨ। ਧ੍ਨਧ੍—ਰਾਤ। 

ਧ੍ਕਧ੍ਰ-ਧ੍ਕਰ ਕ।1।  

ਭੁੰਧ—ਸ ਭੂਰਖ! ਢਈ—ਆਰਾ, ਸਾਰਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ੁਜਾਣੁ—ਧ੍ਆਣਾ। ਾਧ੍ਧ ਕ—ਾ ਕਰ ਕ, ਧ੍ਤਆਰ ਕਰ ਕ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦਾਣੁ—ਦਾਣਾ, ਕਣ, ਫੀ। 

ਕਰਧ੍ਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਨੀਾਣੁ—ਰਵਾਨਾ, ਰਾਸਦਾਰੀ, ਰਵਾਨਗੀ।2।  

ਜਾਧ੍ਣ—ਜਾਣ-ਫੁਿੱਝ ਕ। ਚਜੁ ਅਚਾਰ—ੁਰਵਈਆ। ਅੰਧੁਲ—ਅੰਨਹ  ਨ। ਭਨਭੁਧ੍ਖ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਧ੍ਿੱਛ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ। ਅੰਧੁ ਗੁਫਾਰ—ੁਉਸ ਅੰਨਹਾ ਧ੍ਜ ਦ ਾਸਭਣ  ਘੁਿੱ ਸਨਰਾ ਸੀ ਸ। ਨ ਚੁਕਈ—ਨਸੀਂ ਭੁਿੱਕਦਾ।3।  

ਭਧ੍ਲ—ਭੁਿੱਲ ਦ ਕ, ਭੁਿੱਲ ਨਾਲ। ਅਣਾਇਆ—ਭੰਗਾਇਆ। ਕੰੁਗ—ੂਕਰ। ਭਾਾਂਗ—ਕਾਾਂ ਦ ਧ੍ਵਚਕਾਰ 

ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਚੀਰ। ਚਆ—ਅਤਰ। ਧਨ—ਇਤਿੀ। ਕੰਤ ਨ ਬਾਵਈ—ਕੰਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨ ਲਿੱਗੀ। ਧ੍ਬ—

ਾਰ।4।  

ਫਾਧ੍ਦ—ਧ੍ਵਅਰਥ। ਧ੍ਵਕਾਰ—ਫਕਾਰ। ਧਨੁ—ਧੰਨ, ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਲੀ। ਸ ਨਾਧ੍ਲ—ਖਭ ਨਾਲ।4।  

ਅਰਥ:- ਜਸੜੀ ਬਾਗ-ਸੀਣ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ (ਿਬੂ-ਤੀ ਤੋਂ ਧ੍ਫਨਾ ਭਾਇਆ ਆਧ੍ਦਕ) ਸਰ ਦੂਜ ਧ੍ਆਰ ਧ੍ਵਚ ਸੀ 

ਠਿੱਗੀ ਰਧ੍ਸੰਦੀ ਸ ਉ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਧ੍ਪਟਕਾਰ-ਜਗ ਸੀ ਸ। ਧ੍ਜਵੇਂ ਕਿੱਲਰ ਦੀ ਕੰਧ (ਸਜ ਸਜ) ਧ੍ਕਰਦੀ ਰਧ੍ਸੰਦੀ 

ਸ, ਧ੍ਤਵੇਂ ਉ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਬੀ ਧ੍ਦਨ ਰਾਤ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਧ੍ਵਚ) ਧ੍ਕਰ ਧ੍ਕਰ ਕ ਢਧ੍ਸ-ਢਰੀ ਸੁੰਦਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੜ-ਬਿੱਜ ਕਰਦੀ ਸ, ਰ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਤੋਂ ਧ੍ਫਨਾ ੁਖ ਨਸੀਂ ਧ੍ਭਲ ਕਦਾ 

(ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਤਾਾਂ ਗੋਂ ਦੁਿੱਖ ਸੀ ਦੁਿੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਤ) ਤੀ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਧ੍ਭਲਣ ਤੋਂ ਧ੍ਫਨਾ ਭਾਨਕ ਦੁਿੱਖ ਦੂਰ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।1।  

ਸ ਭੂਰਖ ਜੀਵ ਇਤਿੀ! ਜ ਤੀ ਨ ਧ੍ਭਲ  ਤਾਾਂ ਧ੍ਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਲਾਬ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। (ਜ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਿਭ 

ਤੋਂ ਿੱਖਣੀ ਰਧ੍ਸ ਕ ਸੀ ਧਾਰਧ੍ਭਕ ਉੱਦਭ ਕਰਭ ਆਧ੍ਦਕ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਰ ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਭਾਇਆ-ਭਸ 

ਿਫਲ ਸ) ਉਸ ਿਬੂ ਦ ਦਰ ਤ ਿਬੂ ਦ ਘਰ ਧ੍ਵਚ ਆਰਾ ਨਸੀਂ ਲ  ਕਦੀ, (ਧ੍ਕਉਂਧ੍ਕ) ਝੂਠ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ 

ਦਾ ਭਸ) ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਧ੍ਵਚ ਦੁਰਕਾਧ੍ਰਆ ਸੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  



(ਧ੍ਕਾਨ ਆਣ  ਰਜ਼ਾਨਾ ਤਜਰਫ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸ ਧ੍ਕ ਫੀ ਫੀਜਣ ਤੋਂ ਧ੍ਸਲਾਾਂ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਧ੍ਕਵੇਂ ਧ੍ਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ 

ਤਾਾਂ ਧ੍ਕ ਪਲ ਚੰਗਾ ਲਿੱਗ ਕ) ਦਾ-ਧ੍ਥਰ ਰਧ੍ਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ ਵਿੱਡਾ ਧ੍ਕਾਨ ਸ, ਉਸ (ਫੜਾ) ਧ੍ਆਣਾ 

ਧ੍ਕਾਨ ਸ, ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨਸੀਂ ਖਾਾਂਦਾ (ਧ੍ਜ ਧ੍ਸਰਦ-ਧਰਤੀ ਧ੍ਵਚ ਨਾਭ-ਫੀਜ ਫੀਜਣਾ ਸੁੰਦਾ ਸ) ਉਸ ਉ 

ਧ੍ਸਰਦ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਧ੍ਸਲਾਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਧ੍ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਸ ਧ੍ਪਰ ਉ ਧ੍ਵਚ ਿੱਚ ਨਾਭ ਦਾ ਫੀਜ ਫੀਜਦਾ ਸ। ਉਥ 

ਨਾਭ ਉੱਗਦਾ ਸ, (ਭਾਨ) ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਿਬੂ ਦੀ ਧ੍ਭਸਰ ਨਾਲ (ਉ ਧ੍ਸਰਦ ਧ੍ਵਚ ਕੀਤੀ 

ਧ੍ਭਸਨਤ) ਕਫੂਲ ੈਂਦੀ ਸ।2।  

ਜਸੜਾ ਭਨੁਿੱਖ ਜਾਣ ਫੁਿੱਝ ਕ ਗੁਰ ੂ (ਦੀ ਫਜ਼ੁਰਗੀ) ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਉ ਦਾ ਾਰਾ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਕਝਾ ਸ, 

(ਆਤਭਕ ਰਸ਼ਨੀ ਵਲੋਂ) ਉ ਅੰਨਹ  ਨ  ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਧ੍ਵਾਧ੍ਰਆ ਸ, ਆਣ  ਭਨ ਦ ਧ੍ਿੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਲ  ਨੰੂ 

(ਜੀਵਨ-ੰਧ ਧ੍ਵਚ) ਘੁਿੱ ਸਨਰਾ ਸੀ ਸਨਰਾ ਰਧ੍ਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ ਨਸੀਂ ਭੁਿੱਕਦਾ ਉਸ ਧ੍ਨਿੱਤ 

ਜੰਭਦਾ ਸ ਭਰਦਾ ਸ, ਜੰਭਦਾ ਸ, ਭਰਦਾ ਸ ਤ ਖ਼ੁਆਰ ਸੁੰਦਾ ਰਧ੍ਸੰਦਾ ਸ।3।  

(ਧ੍ਕ ਇਤਿੀ ਨ  ਆਣ  ਤੀ ਨੰੂ ਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣ  ਰੀਰਕ ਧ੍ਸ਼ੰਗਾਰ ਵਾਤ) ਚੰਦਨ ਭੁਿੱਲ 

ਭੰਗਾਇਆ, ਕਰ ਭੰਗਾਇਆ, ਧ੍ਰ ਦ ਕਾਾਂ ਦ ਚੀਰ ੁੰਦਰ ਫਣਾਣ ਲਈ ੰਧੂਰ ਭੰਗਾਇਆ, ਅਤਰ ਚੰਦਨ ਤ 

ਸਰ ੁਗੰਧੀਆਾਂ ਭੰਗਾਈਆਾਂ, ਾਨ ਭੰਗਾਏ ਤ ਕੂਰ ਭੰਗਾਇਆ, ਰ ਜ ਉਸ ਇਤਿੀ ਤੀ ਨੰੂ (ਧ੍ਪਰ ਬੀ) ਚੰਗੀ 

ਨ ਲਿੱਗੀ, ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਉਸ ਧ੍ਵਖਾਵ ਦ ਾਰ ਉੱਦਭ ਧ੍ਵਅਰਥ ਗਏ (ਇਸੀ ਸਾਲ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦਾ ਸ, ਤੀ-ਿਬੂ 

ਧ੍ਵਖਾਵ ਦ ਧਾਰਧ੍ਭਕ ਉੱਦਭਾਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਂ ਰੀਝਦਾ)।4।  

ਜਦ ਤਕ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਭਨ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ (-ਤੀਰ) ਨਾਲ ਧ੍ਵਿੱਝਦਾ ਨਸੀਂ, ਤਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ਦ ਦਰ ਤ ਬਾ ਨਸੀਂ 

ਧ੍ਭਲਦੀ, ਅਜਸ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਾਰ ੁੰਦਰ ਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਧ੍ਵਅਰਥ ਚਲ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਧ੍ਕਉਂਧ੍ਕ ਦਾਰਥਾਾਂ ਨੰੂ 

ਬਗਣ ਵਾਲਾ ਰੀਰ ਤਾਾਂ ਅੰਤ ੁਆਸ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਾਰੀਆਾਂ ਰੀਰਕ ਜਾਵਟਾਾਂ ਬੀ ਫ-ਕਾਰ ਸੀ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। 

ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸੀ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਿੀਆਾਂ ਭੁਫਾਧ੍ਰਕ ਸਨ ਧ੍ਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿਬੂ-ਤੀ ਨਾਲ ਿਭ ਫਧ੍ਣਆ 

ਰਧ੍ਸੰਦਾ ਸ।4।13।  

  


