
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਸਰ ਹਸਰ ਜਹੁ ਸਆਸਰਆ ਗੁਰਮਸਿ ਲ ਹਸਰ ਬਸਲ ॥ ਮਨੁ ਿਚ 
ਕਿਵਟੀ ਲਾਈਐ ਿੁਲੀਐ ੂਰ ਿਸਲ ॥ ਕੀਮਸਿ ਸਕਨ ਨ ਾਈਐ ਸਰਦ ਮਾਣਕ ਮਸਲ ਅਮਸਲ 
॥੧॥ ਭਾਈ ਰ ਹਸਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਸਹ ॥ ਿਿਿੰਗਸਿ ਿਿਗੁਰੁ ਾਈਐ ਅਸਹਸਨਸਿ ਿਬਸਦ ਿਲਾਸਹ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿ ਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਲ ਾਈਐ ਗੁਰ ਰਗਾਸਿ ॥ ਸਜਉ ਅਗਸਨ ਮਰ ਜਸਲ 
ਾਇਐ ਸਿਉ ਸਿਿਿਨਾ ਦਾਿਸਨ ਦਾਸਿ ॥ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਿਰ ਿਰਾਸਿ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਸਖ ਕੂੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਿਸਚ ਰਿ ਿਚ ਭਾਇ ॥ ਿਾਕਿ ਿਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂੜ ਕੂੜੀ ਾਂਇ ॥ 
ਿਸਚ ਰਿ ਗੁਸਰ ਮਸਲਐ ਿਚ ਿਸਚ ਿਮਾਇ ॥ ੩॥ ਮਨ ਮਸਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ  ਦਾਰਥੁ 
ਹੀਰੁ ॥ ਿਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹ ਘਸਟ ਘਸਟ ਗਸਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਸਖ ਾਈਐ ਦਇਆ 
ਕਰ ਹਸਰ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥ {ੰਨਾ 22} 

ਦਅਯਥ:- ਰ—ਰ  ਕ। ਫਲਰ—ਉੱਚਾਯ, ਲਭਯ। ਚ ਕਵਟੀ—ੱਚ ਦੀ ਕਵੱਟੀ ਉਤ, ਦਾ-ਲਥਯ ਸਲਯ-

ਨਾਭ ਲਭਯਨ ਦੀ ਕਵੱਟੀ ਉਤ। ਕਵਟੀ—ਉਸ ਵੱਟੀ ਲਿ ਉਤ ਨ  ਨੂੂੰ ਕੱ ਰਾਈ ਿਾਾਂਦੀ ਸ ਲਿ ਉਤ 

ਨਾ ਯਖਣ ਰਈ ਘਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਸ। ਰਾਈਐ—ਰਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਸ। ਤੁਰੀਐ—ਤੁਰਦਾ ਸ। ੂਯ ਤਲਰ—

ੂਯ ਤਰ ਨਾਰ। ਤੁਰੀਐ ੂਯ ਤਲਰ—ੂਯ ਤਰ ਨਾਰ ਤੁਰਦਾ ਸ, ਤਰ ਲਵਚ ੂਯਾ ਉਤਯਦਾ ਸ। ਲਕਨ—ਲਕ 

ਨ  ਬੀ। ਲਯਦ ਭਾਣਕ—ਲਸਯਦਾ-ਭਤੀ। ਭਲਰ—ਭੁੱਰ ਲਵਚ।1।  

ਗੁਯ ਭਾਲਸ—ਗੁਯ ੂਲਵਚ, ਗੁਯੂ ਦ ਕਰ। ਫਲਦ—ਸ਼ਫਦ ਲਵਚ (ਿੁੜ ਕ)। ਰਾਲਸ—ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ।1। 

ਯਸਾਉ।  

ਰ—ਇਕੱਠਾ ਕਯ। ਗੁਯ ਯਗਾਲ—ਗੁਯ ੂਦ (ਲਦੱਤ ਸਏ) ਚਾਨਣ ਨਾਰ। ਿਲਰ—ਿਰ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਾਇਐ—

ਾਏ ਸਏ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਿਲਰ ਾਇਐ—ਾਏ ਸਏ ਿਰ ਨਾਰ, ਿ ਿਰ ਾ ਦਈਏ। ਦਾਲਨ ਦਾਲ—ਦਾਾਾਂ ਦਾ 

ਦਾ (ਫਲਣਆਾਂ)। ਿੂੰਦਾਯ—ੁਅਵੜਾ। ਤਯ ਤਯਾਲ—ੂਯ ਤਯ ਤ ਾਯ ਰੂੰਘ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਗੁਯਭੁਲਖ—ਿ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸਨ। ਬਾਵਈ—ਬਾਵ, ਚੂੰਗਾ ਰੱਗਦਾ, ੂੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਇ—ਬਾਉ 

ਲਵਚ, ਰਭ ਲਵਚ। ਚ ਬਾਇ—ਦਾ-ਲਥਯ ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਲਵਚ। ਾਾਂਇ—ਾਾਂਇਆਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ। ਗੁਲਯ ਭਲਰਐ—ਿ 

ਗੁਯ ੂਲਭਰਾ ਦਵ। ਭਾਇ—ਭਾਈ, ਰੀਨਤਾ।3।  

ਸੀਯ—ੁਸੀਯਾ। ਘਲਟ ਘਲਟ—ਸਯਕ ਘਟ ਲਵਚ। ਗਲਸਯ ਗੂੰਬੀਯ—ੁਅਥਾਸ ਰਬੂ।4।  

ਅਯਥ:- ਸ ਲਆਯ! ਸਲਯ-ਨਾਭ ਿ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਲਤ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਸਯੀ ਦਾ ਲਭਯਨ ਕਯ। ਿਦੋਂ ਭਨ ਲਭਯਨ ਦੀ 

ਕਵੱਟੀ ਉਤ ਰਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਦੋਂ ਲਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਲਤ ਨਾਰ) ਇਸ ਤਰ ਲਵਚ ੂਯਾ ਉਤਯਦਾ ਸ। ਤਦੋਂ 

ਲਸਯਦਾ-ਭਾਣਕ ਭੁੱਰੋਂ  ਅਭੁੱਰ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ, ਕਈ ਇ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ।1।  

ਸ ਬਾਈ! ਇਸ ਕੀਭਤੀ ਸਲਯ-ਨਾਭ ਗੁਯ ੂਦ ਕਰ ਸ। ਗੁਯ ੂਾਧ ੂੰਗਲਤ ਲਵਚ ਲਭਰਦਾ ਸ। (, ਸ ਬਾਈ! ਾਧ 

ੂੰਗਲਤ ਲਵਚ ਿਾ ਕ) ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਲਵਚ ਿੁੜ ਕ ਲਦਨ ਯਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ।1।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਲਸਣ ਵਾਰਾ ਦਾ ਧਨ ਯਭਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਯ। ਇਸ ਧਨ ਗੁਯ ੂਦ ਫਖ਼ਸ਼ 

ਆਤਭਕ ਚਾਨਣ ਨਾਰ ਰੱਬਦਾ ਸ। ਲਿਵੇਂ ਾਣੀ ਾਇਆਾਂ ਅੱਗ ਫੱੁਝ ਿਾਾਂਦੀ ਸ, ਲਤਵੇਂ ਰਬੂ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ 

ਫਲਣਆਾਂ ਲਤਰਸ਼ਨਾ (-ਅੱਗ) ਫੱੁਝ ਿਾਾਂਦੀ ਸ। (ਿਸੜਾ ਫੂੰਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸ) ਉ ਨੂੂੰ ਡਯਾਉਣਾ 

ਿਭਯਾਿ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ ਸੀ ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੂੰਘ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।2।  



ਗੁਯ ੂਦ ਯਾਸ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੂੰਲਦਆਾਂ ਨੂੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾਯਥ ੂੰਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਬਾਵ, ਉਸ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦਾਯਥਾਾਂ 

ਲਵਚ ਲਚੱਤ ਨਸੀਂ ਿੜਦ) ਉਸ ੱਚ ਰਬੂ ਲਵਚ ਯੂੰਗ ਯਲਸੂੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ-ਲਥਯ ਰਬੂ ਦ ਲਆਯ ਲਵਚ ਿੁੜ 

ਯਲਸੂੰਦ ਸਨ। (ਯ) ਭਾਇਆ-ਵੜ੍ ਫੂੰਦ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਚੂੰਗਾ ਨਸੀਂ ਰੱਗਦਾ। ਕੂੜ ਲਵਚ ਪ ਸਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਸੁੂੰਦੀ ਸ (ਇੱਜ਼ਤ ਬੀ ਚਾਯ ਲਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੁੂੰਦੀ ਸ)। (ਯ ਇਸ ਆਣ  ਵੱ ਦੀ ਖਡ ਨਸੀਂ) ਲਿਨ੍ਾਾਂ 

ਨੂੂੰ ਗੁਯ ੂ(ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਲਵਚ) ਲਭਰਾ ਰਏ ਉਸ ਰਬੂ ਲਵਚ ਯੂੰਗ ਯਲਸੂੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਨਤਾ ਦਾ ਰਬੂ ਮਾਦ 

ਲਵਚ ਸੀ ਯਲਸੂੰਦੀ ਸ।3।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਿ, ਭਾਨ) ਭਾਣਕ ਸ ਰਾਰ ਸ, ਯਤਨ ਸ ਸੀਯਾ ਸ, ਸਯਕ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਯ ਵੱਦਾ ਸ। ਅਥਾਸ 

ਰਬੂ ਸਯਕ ਯੀਯ ਲਵਚ ਭਿੂਦ ਸ। ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਦਾ-ਲਥਯ ਯਲਸਣ ਵਾਰਾ ਦਾ ਸ ਧਨ ਸ। (ਯ) ਸ 

ਨਾਨਕ! ਲਿ ਭਨੱੁਖ ਉਤ ਸੀਯਾ ਰਬੂ ਲਭਸਯ ਕਯਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਲਭਰਦਾ ਸ।4। 21।  

 


