
ਸਿਰੀਰਾਗ ੁਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਸਲ ਸਮਲਹ ਅੰਸਿ ਿਹੇਲੜੀਆਹ ॥ ਸਮਸਲ ਿੈ ਿਰਹ 
ਿਹਾਣੀਆ ਿੰਮਰਥ ਿੰਤ ਿੀਆਹ ॥ ਿਾਚੇ ਿਾਸਹਬ ਿਸਭ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਿਸਭ ਅਿਾਹ ॥੧॥ 
ਿਰਤਾ ਿਭੁ ਿ ੋਤੇਰ ੈਜੋਸਰ ॥ ਏਿ ੁਿਬਦ ੁਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਸਿਆ ਹੋਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਾਇ ਪਛੁਹ ੁ ਿੋਹਾਗਣੀ ਤੁਿੀ ਰਾਸਵਆ ਸਿਨੀ ਗਣੁੀ ॥ ਿਹਸਜ ਿੰਤੋਸਿ ਿੀਗਾਰੀਆ ਸਮਠਾ 
ਬੋਲਣੀ ॥ ਸਪਰ ੁਰੀਿਾਲ ੂਤਾ ਸਮਲੈ ਜਾ ਗਰੁ ਿਾ ਿਬਦ ੁਿੁਣੀ ॥੨॥ ਿੇਤੀਆ ਤੇਰੀਆ ਿਦੁਰਤੀ 
ਿੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਸਤ ॥ ਿਤੇੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਫਸਤ ਿਰਸਹ ਸਦਨੁ ਰਾਸਤ ॥ ਿੇਤੇ ਤੇਰ ੇਰੂਪ ਰੰਗ 
ਿੇਤੇ ਜਾਸਤ ਅਜਾਸਤ ॥੩॥ ਿਚੁ ਸਮਲੈ ਿਚੁ ਊਪਜੈ ਿਚ ਮਸਹ ਿਾਸਚ ਿਮਾਇ ॥ ਿੁਰਸਤ ਹੋਵੈ 
ਪਸਤ ਊਗਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਉ ਿਾਇ ॥ ਨਾਨਿ ਿਚਾ ਪਾਸਤਿਾਹ ੁ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਲਾਇ 
॥੪॥੧੦॥  {ਪੰਨਾ 17-18} 

ਪਦਅਰਥ:- ਗਲਿ—ਗਿ ਨਾਿ। ਅੰਲਿ—ਅੰਿ ਲਿਚ, ਜੱਫੀ ਲਿਚ। ਭੈਣੇ ਸਹੇਿੜੀਆਹ—ਹੇ ਭੈਣੋ! ਹੇ 
ਸਹੇਿੀਹੋ! ਿਰਹ—ਆਓ ਅਸੀਂ ਿਰੀਏ। ਸੰਮ੍ਰਥ—ਸਭ ਤਾਿਤਾਂ ਿਾਿਾ। ਸਲਭ—ਸਾਰੇ। ਅਸਾਹ—
ਸਾਡ ੇਹੀ।1।  

ਿਰਤਾ—ਹੇ ਿਰਤਾਰ! ਸਭੁ ਿ—ੋਹਰੇਿ ਜੀਿ। ਤੇਰੈ ਜੋਲਰ—ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਿਚ, ਤੇਰੇ ਹੁਿਮ੍ ਲਿਚ। 
ਏਿ ੁ ਸਬਦ—ੁਪਰਭੂ ਦੀ ਲਸਫ਼ਲਤ-ਸਾਿਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਲਿਆ—ਿੀਹ (ਲਿਗਾੜ ਸਿਦ ੇ ਹਨ)?1। 
ਰਹਾਉ।  

ਜਾਇ—ਜਾ ਿੇ। ਰਾਲਿਆ—ਮ੍ਾਲਣਆ, ਲਮ੍ਿਾਪ ਹਾਸਿ ਿੀਤਾ। ਗੁਣੀ—ਗੁਣਾਂ ਨਾਿ। ਸਹਲਜ—ਸਹਜ 
ਨਾਿ, ਅਡੋਿ ਅਿਸਥਾ ਨਾਿ। ਰੀਸਾਿੂ—ਸੁੰ ਦਰ ਰਸ ਦਾ ਘਰ, ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ।2।  

ਿੁਦਰਤੀ—ਿੁਦਰਤਾਂ। ਦਾਲਤ—ਦਾਤਾਂ। ਿਤੇ—ੇਬੇਅੰਤ। ਜਾਲਤ ਅਜਾਲਤ—ਉੱਚੀਆ ਂ ਜਾਤਾਂ ਤ ੇ
ਨੀਿੀਆ ਂਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜੀਿ।3।  

ਸਾਲਚ—ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਲਸਮ੍ਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਚ ਮ੍ਲਹ—ਸਦਾ-ਲਥਰ ਪਰਭੂ ਲਿਚ। ਭਉ ਖਾਇ—
ਦੁਨੀਆ ਿਾਿਾ ਸਹਮ੍-ਡਰ ਮ੍ਿੁਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਸਤ ਸੰਗਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਸਹੇਿੀਹੋ! ਆਓ, ਲਪਆਰ ਨਾਿ (ਸਤ-ਸੰਗ ਲਿਚ) ਇਿੱਠੀਆ ਂ
ਹੋਿੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਲਿਚ ਲਮ੍ਿ ਿ ੇਉਸ ਖਸਮ੍-ਪਰਭੂ ਦੀਆ ਂਗੱਿਾਂ ਿਰੀਏ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਿਤਾਂ ਿਾਿਾ 



ਹੈ। (ਹੇ ਸਹੇਿੀਹੋ!) ਉਸ ਸਦਾ-ਲਥਰ ਮ੍ਾਿਿ ਲਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ (ਉਸ ਤੋਂ ਲਿੱਛੜੁ ਿ ੇਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਸਾਡ ੇਲਿਚ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹਨ।1।  

ਹੇ ਿਰਤਾਰ! ਹਰੇਿ ਜੀਿ ਤੇਰੇ ਹੁਿਮ੍ ਲਿਚ (ਹੀ ਤੁਰ ਸਿਦਾ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲਸਫ਼ਲਤ-ਸਾਿਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਲਿਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ੍ਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਿ) ਜਦੋਂ ਤੂੰ  (ਸਾਡੇ ਲਸਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ) ਹੈਂ, ਤਾਂ 
ਹੋਰ ਿੋਈ ਸਾਡਾ ਿੀਹ ਲਿਗਾੜ ਸਿਦੇ ਹਨ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹੇ ਸਤਸੰਗਣ ਭੈਣ!ੋ ਬੇ-ਸ਼ੱਿ) ਜਾ ਿ ੇਸੁਹਾਗਣ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਆ)ਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਿਿ ੋ ਲਿ ਤਸੁਾਂ ਲਿਨਹ ਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭੂ-ਲਮ੍ਿਾਪ ਹਾਸਿ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲਮ੍ਿੇਗਾ ਲਿ ਉਹ ਅਡੋਿਤਾ ਨਾਿ 
ਸੰਤੋਖ ਨਾਿ ਲਮੱ੍ਠੇ ਬੋਿਾਂ ਨਾਿ ਲਸੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਹਨ (ਤਾਹੀਏ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਮ੍ਿ ਲਪਆ)। ਉਹ 
ਆਨੰਦ-ਦਾਤਾ ਪਰਭ-ੂਪਤੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲਮ੍ਿਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦਸ਼ੇ ਗਹੁ ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ ਜਾਏ (ਤ ੇ
ਸੰਤੋਖ ਲਮ੍ਠ-ਬੋਿਾ-ਪਨ ਆਲਦਿ ਗੁਣ ਧਾਰੇ ਜਾਣ)।2।  

ਹੇ ਪਰਭੂ! ਤੇਰੀਆ ਂਬੇਅੰਤ ਤਾਿਤਾਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਅੰੇਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਿ ਲਦਨ ਰਾਤ 
ਤੇਰੀਆ ਂ ਲਸਫ਼ਤਾਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਿੀਤ ੇਬੇਅੰਤ ਜੀਿ 
ਹਨ, ਜੋ ਿੋਈ ਉੱਚੀਆ ਂਤ ੇਿੋਈ ਨੀਿੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਿਚ ਹਨ।3।  

ਹੇ ਨਾਨਿ! ਜੇ ਮ੍ਨੱੁਖ ਲਸਮ੍ਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਲਥਰ ਪਰਭੂ ਲਿਚ ਿੀਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮ੍ਾਤਮ੍ਾ 
ਲਮ੍ਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ੍ਾਤਮ੍ਾ (ਉਸ ਦ ੇਲਹਰਦ ੇਲਿਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਲਤ (ਪਰਭ-ੂ

ਚਰਨਾਂ ਲਿਚ) ਜੁੜੀ ਰਲਹੰਦੀ ਹੈ, (ਪਰਭੂ ਦ ੇਦਰ ਤ)ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਰ ਲਮ੍ਿਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦ ੇਬਚਨਾਂ 
ਉਤ ੇਤੁਰ ਿੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿ ਡਰ ਮ੍ਿੁਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ ੇਸਦਾ-ਲਥਰ ਰਲਹਣ ਿਾਿਾ ਪਰਭੂ-ਪਾਲਤਸ਼ਾਹ ਉਸ 
ਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਲਿਚ ਜੜੋ ਿੈਂਦਾ ਹੈ।4।10।  


