
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਿਤ ਸਦਿਸਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥ ਕਸਰ ਮਨ ਖੁਿੀ ਉਿਾਸਰਆ 
ਦੂਜ ਹਸਤ ਸਆਸਰ ॥ ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਰਮ ਸਬਨੁ ਢਸਹ ਢਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥ ੧॥ ਭਾਈ ਰ ਤਨੁ ਧਨੁ 
ਿਾਸਥ ਨ ਹਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸਨਰਮਲ ਗੁਰੁ ਦਾਸਤ ਕਰ ਰਭੁ ਿਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ 
ਧਨੁ ਸਨਰਮਲ ਜ ਦਵ ਦ ਵਣਹਾਰੁ ॥ ਆਗ ੂਛ ਨ ਹਵਈ ਸਜਿੁ ਬਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਆਸ 
ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆ ਬਖਿਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣ ਆਣ ਧੀਆ ੂਤ ਿੰਜਗੁ ॥ ਨਾਰੀ ਦਸਖ 
ਸਵਗਾਿੀਅਸਹ ਨਾਲ ਹਰਖੁ ਿੁ ਿਗੁ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ਿਬਸਦ ਰੰਗਾਵਲ ਅਸਹਸਨਸਿ ਹਸਰ ਰਿੁ ਭਗੁ ॥੩॥ 

ਸਿਤੁ ਿਲ ਸਵਤੁ ਜਾਵਣ ਿਾਕਤ ਡਸਲ ਡਲਾਇ ॥ ਬਾਹਸਰ ਢੂੰਸਢ ਸਵਗੁਿੀ ਐ ਘਰ ਮਸਹ ਵਿਤੁ 
ਿੁਥਾਇ ॥ ਮਨਮੁਸਖ ਹਉਮ ਕਸਰ ਮੁਿੀ ਗੁਰਮੁਸਖ ਲ ਾਇ ॥ ੪॥ ਿਾਕਤ ਸਨਰਗੁਸਣਆਸਰਆ 
ਆਣਾ ਮੂਲੁ ਛਾਣੁ ॥ ਰਕਤੁ ਸਬੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨ ਅਗਨੀ ਾਸਿ ਸਰਾਣੁ ॥ ਵਣ ਕ ਵਸਿ 
ਦਹੁਰੀ ਮਿਤਸਕ ਿਿੁ ਨੀਿਾਣੁ ॥ ੫॥ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੜ ਕਇ ॥ ਿੁਖ ਜੀਵਣੁ 
ਸਤਿੁ ਆਖੀਐ ਸਜਿੁ ਗੁਰਮੁਸਖ ਵਸਿਆ ਿਇ ॥ ਨਾਮ ਸਵਹੂਣ ਸਕਆ ਗਣੀ ਸਜਿੁ ਹਸਰ ਗੁਰ ਦਰਿੁ 
ਨ ਹਇ ॥ ੬॥ ਸਜਉ ਿੁਨ ਸਨਸਿ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਸਗ ਸਨਦਰਾ ਹਇ ॥ ਇਉ ਿਰਸਨ ਕ ਵਸਿ 
ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਸਰ ਹਉਮ ਦਇ ॥ ਗੁਰਮਸਤ ਹਇ ਵੀਿਾਰੀਐ ਿੁਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲਇ ॥੭॥ ਅਗਸਨ 
ਮਰ ਜਲੁ ਾਈਐ ਸਜਉ ਬਾਸਰਕ ਦੂਧ ਮਾਇ ॥ ਸਬਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਿੁ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ 
ਮਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਸਖ ਹਸਰ ਰਸਿ ਸਮਲ ਜੀਵਾ ਹਸਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥ {ੰਨਾ 62-63} 

ਦਅਰਥ:- ਚਿਤ—ਚਿਿੱਤਰ  ਹ। ਧਉਲਹਰ—ਭਹਲ-ਭਾੜੀਆਂ। ਫਗ—ਫਿੱਗ, ਚਿਿੱਟ। ਫੰਕ—ਫਾਂਕ। ਕਚਰ 

ਖੁਸੀ—ਖ਼ੁਸ਼ੀਆ ਂ ਕਰ ਕ, ਿਾਉ ਨਾਲ। ਭਨ—ਹ ਭਨ! ਦੂਜ ਹਚਤ—ਭਾਇਆ ਦ ਰਭ ਚਿਿ। ਅੰਦਰ—ੁ

ਅੰਦਰਲਾ, ਚਹਰਦਾ। ਢਚਹ—ਢਚਹ ਕ। ਛਾਰੁ—ਸੁਆਹ।1।  

ਚਨਰਭਲ—ਚਿਤਰ। ਸਇ—ਉਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ੂਛ—ੁਿੱਛ-ੜਤਾਲ, ਰਕ। ਫਲੀ—ਸਹਾਈ।2।  

ਸੰਜਗੁ—ਭਲ। ਦਚਖ—ਿਖ ਕ। ਚਿਗਾਸੀਅਚਹ—ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦ ਹਨ। ਹਰਖ—ੁਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਸਗ—ੁਚਿੰਤਾ, ਸਹਭ। 

ਸਫਚਦ—(ਗੁਰ ੂਦ) ਸ਼ਫਦ ਚਿਿ (ਜੁੜ ਕ)। ਅਚਹ—ਚਦਨ। ਚਨਚਸ—ਰਾਤ। ਬਗ—ੁ(ਆਤਭਕ) ਬਜਨ।3।  

ਿਲ—ਡਲਦਾ ਹ। ਚਿਤੁ—ਧਨੁ। ਡਲਾਇ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਡਲਦਾ ਹ। ਚਿਗੁਿੀ—ਖ਼ੁਆਰ ਹਈਦਾ ਹ। ਿਸਤੁ—

ਨਾਭ-ਧਨ। ਸੁਥਾਇ—ਥਾਂ ਚਸਰ। ਭਨਭੁਚਖ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਚਿੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਭੁਸੀ—ਭੁਿੱਸੀ, 

ਠਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਲੁਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਲ  ਾਇ—(ਿਸਤੁ ਨੰੂੰੰੰੰੰੰ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹ।4।  

ਸਾਕਤ—ਹ ਸਾਕਤ! ਹ ਰਬੂ-ਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿਿੱਛੁੜ ਜੀਿ! ਰਕਤੁ—(ਭਾ ਂਦਾ) ਲਹੂ। ਚਫੰਦੁ—ਚਤਾ ਦਾ ਿੀਰਜ। 

ਚਰਾਣੁ—ਛਾਣ, ਿਤ ਰਿੱਖ। ਿਣ—ਸੁਆਸ। ਭਸਤਚਕ—ਭਿੱਥ ਉੱਤ। ਨੀਸਾਣੁ—ਅਟਿੱਲ ਹੁਕਭ।5।  

ਚਜਸ—ੁਚਜਸ ੁ(ਭਚਨ), ਚਜਸ ਦ ਭਨ ਚਿਿ। ਸਇ—ਉਹ ਰਬੂ। ਚਕਆ ਗਣੀ—ਭੈਂ ਕੀਹ (ਜੀਊਂਦਾ) ਸਭਝਾ?ਂ 6।  

ਬੁਲੀ—ਬੁਲਖਾ ਖਾ ਜਾਈਦਾ ਹ। ਚਨਦਰ ਾ—ਨੀਂਦ। ਸਰਚਨ—ਸਣੀ, ਭਾਇਆ। ਜੀਅੜਾ—ਕਭਜ਼ਰ ਚਜੰਦ। 

ਦਇ—ਦਵ ਤ, ਭਰ-ਤਰ। ਿੀਿਾਰੀ—ਸਭਝ ੈਂਦੀ ਹ। ਲਇ—ਲਕ, ਦੁਨੀਆ।7।  

ਦੂਧ ਭਾਇ—ਭਾ ਂਦ ਦੁਿੱਧ ਨਾਲ। ਨਾ ਥੀ—ਨਹੀਂ ਰਚਹ ਸਕਦਾ। ਭੀਨੁ—ਭਿੱਛੀ। ਰਚਸ—ਰਸ ਚਿਿ।8।  



ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਧਨ (ਜਗਤ ਤੋਂ ਿਲਣ ਿਲ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਨਬਦਾ। ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

(ਸਾ) ਚਿਤਰ  ਧਨ ਹ (ਜ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚਨਬਦਾ ਹ, ਰ ਇਹ ਚਭਲਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹ) ਚਜਸ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦੇਂਦਾ ਹ ਚਜਸ ਨੰੂ 

ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾਚਤ ਕਰਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਭਨ! ਚਜਿੇਂ ਫੜ ਿਾਉ ਨਾਲ ਉਸਾਰ ਹ ਚਿਿੱਤਰ ਹ ਭਹਲ-ਭਾੜੀਆਂ (ਸੁੰਦਰ) ਚਦਿੱਸਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਸਦ 

ਫਾਂਕ ਦਰਿਾਜ਼ ਹੁੰਦ ਹਨ। (ਰ ਜ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਚਹਣ ਤਾਂ ਢਚਹ ਕ ਢਰੀ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਚਤਿੇਂ ਭਾਇਆ ਦ 

ਭਹ ਚਿਿ ਚਆਰ ਚਿਿ (ਇਹ ਸਰੀਰ) ਾਲੀਦਾ ਹ, ਰ ਜ ਚਹਰਦਾ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹ, ਰਭ ਤੋਂ ਚਫਨਾ ਹ, ਤਾਂ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਢਚਹ ਕ ਢਰੀ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ (ਚਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹ)।1।  

ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਚਿਤਰ  ਧਨ ਹ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਚਭਲਦਾ ਹ) ਜ ਦਣ ਦ ਸਭਰਿੱਥ ਹਰੀ ਆ ਦਿ। (ਨਾਭ-ਧਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਚਿਿ) ਚਜਸ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ੂਆ ਫਣ, ਕਰਤਾਰ ਆ ਫਣ, ਰਲਕ ਚਿਿ ਉਸ ਉੱਤ 

ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤੋਂ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਫਿਾ ਤਾਂ ਫਿ ਸਕੀਦਾ ਹ, ਰਬੂ ਆ ਹੀ 

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹ।2।  

(ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਚਿਿ) ਧੀਆ ਂੁਿੱਤਰਾ ਂਦਾ ਭਲ (ਆ ਫਣਦਾ ਹ) ਰ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਚਿੱਛ ਤੁਰਨ 

ਿਾਲਾ ਫੰਦਾ ਇਹਨਾ ਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸਭਝ ਲੈਂਦਾ ਹ। (ਭਨਭੁਖ ਫੰਦ ਆ ਆਣੀ) ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਿਖ ਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦ 

ਹਨ, (ਿਖ ਕ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ਸਹਭ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹ (ਚਕ ਚਕਤ ਇਹ ਧੀਆ ਂੁਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਭਰ ਨਾਹ ਜਾਣ)। ਗੁਰ ੂ

ਦ ਦਿੱਸ ਰਸਤ ਤ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਫੰਦ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਭਕ ਰੰਗ ਭਾਣਦ ਹਨ, ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-

ਰਸ ਚਦਨ-ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਭਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹ।3।  

(ਭਨੁਿੱਖ ਧਨ ਨੰੂ ਸੁਖ ਦਾ ਭੂਲ ਸਭਝਦਾ ਹ, ਜਦੋਂ) ਧਨ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹ ਤਾ ਂਸਾਕਤ ਦਾ ਭਨ ਡਲਦਾ ਹ। (ਸੁਖ ਨੰੂ) 

ਫਾਹਰੋਂ ਢੂੰਚਡਆਂ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹਈਦਾ ਹ। (ਸਾਕਤ ਭਨੁਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦਾ ਚਕ ਸੁਖ ਦਾ ਭੂਲ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ-ਧਨ ਘਰ ਚਿਿ ਹੀ ਹ ਚਹਰਦ ਚਿਿ ਹੀ ਹ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਚਿੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ‘ਹਉ ਹਉ ਭੈਂ 

ਭੈਂ’ ਕਰ ਕ ਹੀ ਲੁਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹ (ਨਾਭ-ਧਨ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹ), ਗੁਰ ੂਦ ਰਸਤ ਤੁਰਨ ਿਾਲੀ ਇਹ ਧਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹ।4।  

ਹ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਸਾਕਤ ਭਨੁਿੱਖ! (ਤੰੂ ਭਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਆਣ  ਸਰੀਰ ਦਾ) ਆਣਾ ਅਸਲਾ ਤਾ ਂਛਾਣ। ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਭਾ ਂਦ ਲਹੂ ਤ ਚਤਾ ਦ ਿੀਰਜ ਤੋਂ ਫਚਣਆ ਹ, ਿਤ ਰਿੱਖ, (ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨ) ਅਿੱਗ ਚਿਿ ( ਜਾਣਾ ਹ)। ਹਰਕ 

ਜੀਿ ਦ ਭਿੱਥ ਉੱਤ ਇਹ ਅਟਿੱਲ ਹੁਕਭ ਹ, ਚਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਆਸਾ ਂਦ ਅਧੀਨ ਹ (ਹਰਕ ਦ ਚਗਣ  ਚਭਥ ਸੁਆਸ 

ਹਨ)।5।  

ਲੰਭੀ ਲੰਭੀ ਉਭਰ ਭੰਗੀਦੀ ਹ, ਕਈ ਬੀ (ਛਤੀ) ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਹੁੰਦਾ। ਰ ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਿਨ ਕਚਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹ, ਚਜਸ ਦ ਭਨ ਚਿਿ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ, ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਿਿੱਸਦਾ ਹ। ਚਜਸ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਕਦ ਗੁਰ ੂਦਾ 

ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਇਆ, ਕਦ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਇਆ, ਉਸ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ  ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਭੈਂ 

(ਜੀਊਂਦਾ) ਕੀਹ ਸਭਝਾ?ਂ 6।  

ਚਜਿੇਂ ਰਾਤ ਨੰੂ (ਸੁਿੱਤ ਚਆ)ਂ ਸੁਨ  ਚਿਿ (ਕਈ ਿੀਜ਼ਾਂ ਿਖ ਕ) ਬੁਲਖਾ ਖਾ ਜਾਈਦਾ ਹ (ਚਕ ਜ ਕੁਝ ਿਖ ਰਹ ਹਾ ਂ

ਇਹ ਸਿ-ਭੁਿ ਠੀਕ ਹ, ਤ ਇਹ ਬੁਲਖਾ ਤਦ ਤਕ ਚਟਚਕਆ ਰਚਹੰਦਾ ਹ) ਜਦ ਤਕ ਨੀਂਦ ਚਟਕੀ ਰਚਹੰਦੀ ਹ, ਇਸ 

ਤਰ੍ਾ ਂਇਹ ਕਭਜ਼ਰ ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਸਣੀ ਦ ਿਿੱਸ ਚਿਿ (ਜਦ ਤਕ) ਹ (ਤਦ ਤਕ) ਇਸ ਦ ਅੰਦਰ ਹਉਭ ਤ 

ਭਰ-ਤਰ ਫਣੀ ਰਚਹੰਦੀ ਹ (ਤ ਇਸ ਹਉਭ ਤ ਭਰ-ਤਰ ਨੰੂ ਇਹ ਜੀਿਨ ਸਹੀ ਜੀਿਨ ਸਭਝਦਾ ਹ)। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਦੀ 



ਭਚਤ ਰਾਤ ਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭਝ ੈਂਦੀ ਹ ਚਕ ਇਹ ਜਗਤ (ਦਾ ਭਹ) ਇਹ ਦੁਨੀਆ (ਿਾਲੀ ਭਰ-ਤਰ) ਚਨਰਾ 

ਸੁਨਾ ਹੀ ਹ।7।  

ਚਜਿੇਂ ਫਾਲਕ ਦੀ ਅਿੱਗ (ਟ ਦੀ ਅਿੱਗ, ਬੁਖ) ਭਾ ਂਦਾ ਦੁਿੱਧ ੀਚਤਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਚਤਿੇਂ ਇਹ ਚਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਿੱਗ 

ਤਦੋਂ ਫੁਿੱਝਦੀ ਹ ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਜਲ ਇਸ ਉੱਤ ਾਈ। ਾਣੀ ਤੋਂ ਚਫਨਾ ਕਲ ਪੁਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਚਹ ਸਕਦਾ, 

ਾਣੀ ਤੋਂ ਚਫਨਾ ਭਿੱਛੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਚਤਿੇਂ ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਰਚਹਣ ਿਾਲਾ ਭਨੁਿੱਖ (ਰਬੂ-ਨਾਭ ਤੋਂ ਚਫਨਾ ਜੀਊ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਰਪੁਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ) ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਰਸ ਚਿਿ ਲੀਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਰਬੂ-ਦਰ ਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤ ਆਖ—ਹ ਰਬੂ! ਚਭਹਰ ਕਰ), ਭੈਂ ਤਰ ਗੁਣ ਗਾ ਕ 

(ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ) ਜੀਿਾਂ।8।15।  

  


