
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮ ਮਛੁਲੀ ਕਿ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥ ਜਹ ਜਹ 
ਦਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹ ਤੁਝ ਤ ਸਨਕਿੀ ਫੂਸਿ ਮਰਾ ॥ ੧॥ ਨ ਜਾਣਾ ਮਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥ ਜਾ ਦੁਖੁ 
ਲਾਗ ਤਾ ਤੁਝ ਿਮਾਲੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੂ ਭਰਪੂਸਰ ਜਾਸਨਆ ਮ ਦੂਸਰ ॥ ਜ ਕਛੁ ਕਰੀ ਿੁ ਤਰ 
ਹਦੂਸਰ ॥ ਤੂ ਦਖਸਹ ਹਉ ਮੁਕਸਰ ਪਾਉ ॥ ਤਰ ਕੰਸਮ ਨ ਤਰ ਨਾਇ ॥ ੨॥ ਜਤਾ ਦਸਹ ਤਤਾ ਹਉ 
ਖਾਉ ॥ ਸਬਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕ ਦਸਰ ਜਾਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਸਪੰਡੁ ਿਭੁ ਤਰ 
ਪਾਸਿ ॥੩॥ ਆਪ ਨੜ ਦੂਸਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੰਸਝ ਸਮਆਨੁ ॥ ਆਪ ਵਖ ਿੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਸਤ 
ਕਰ ਜਹਾਨੁ ॥ ਜ ਸਤਿੁ ਭਾਵ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ ੁਿਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥੪॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 25} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਨਾ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਫੀਨਾ—ਵਖਣ ਵਾਰਾ {ਫੀਨਾਈ—ਨਜ਼ਯ}। ਭਛੁਰੀ—ਛਟੀ ਜਜਹੀ 

ਭੱਛੀ। ਭ ਕਸ ਰਹਾ—(ਰਹਾਾਂ) ਭੈਂ ਜਕਵੇਂ ਰੱਬਾਾਂ? ਭੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਕਦੀ। ਜਹ ਜਹ—ਜਜਧਯ ਜਜਧਯ। ਦਖਾ—ਦਖਾਾਂ, 

ਭੈਂ ਵਖਦੀ ਹਾਾਂ। ਤ—ਤੋਂ। ਜਨਕਸੀ—ਜਨਕਰੀ ਹਈ, ਜਵੱਛੁੜੀ ਹਈ। ਪੂਜਟ ਭਯਾ—(ਭਯਾਾਂ) ਭੈਂ ਪੱੁਟ ਕ ਭਯ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹਾਾਂ।1।  

ਭਉ—ਭਰਾਹ, ਭਾਛੀ {ਨਟ:- ਦਜਯਆਵਾਾਂ ਦ ਕੰਢ ਭਰਾਹ ਹੀ ਆਭ ਤਯ ਤ ਭੱਛੀਆਾਂ ਪੜਨ ਦਾ ਬੀ ਕੰਭ ਕਯਦ 

ਹਨ}। ਸਭਾਰੀ—ਸਭਾਰੀਂ, ਭੈਂ ਮਾਦ ਕਯਦੀ ਹਾਾਂ।1। ਯਹਾਉ।  

ਬਯੂਜਯ—ਨਕਾ ਨਕ, ਹਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ। ਕਯੀ—ਕਯੀਂ, ਭੈਂ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ। ਤਯ ਹਦੂਜਯ—ਤਯੀ ਹਾਜ਼ਯੀ ਜਵਚ, ਤੰੂ 

ਵਖ ਰੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਭੁਕਜਯ ਾਉ—ਭੈਂ ਭੁੱਕਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ। ਤਯ ਕੰਜਭ—ਤਯ ਕੰਭ ਜਵਚ। ਤਯ ਨਾਇ—ਤਯ ਨਾਭ 

ਜਵਚ।2।  

ਜਤਾ—ਜਜਤਨਾ ਕੁਝ। ਦਜਹ—ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਹਉ—ਭੈਂ। ਜਫਆ—ਦੂਜਾ। ਦਯ—ੁਦਯਵਾਜਾ, ਘਯ। ਕ ਦਜਯ—

ਜਕਸ ਦ ਦਯ ਤ? ਜਾਉ—ਜਾਉਂ, ਭੈਂ ਜਾਵਾਾਂ। ਤਯ ਾਜਸ—ਤਯ ਕਰ, ਤਯ ਹਵਾਰ  ਹਨ, ਤਯ ਹੀ ਆਸਯ ਹਨ।3।  

ਭੰਜਝ—ਜਵਚਕਾਯ। ਜਭਆਨੁ, ਜਹਾਨੁ, ਯਵਾਨੁ—{ਨਟ:- ਅਸਰ ਰਜ਼ ਹਨ—ਜਭਆਨੁ, ਜਹਾਨੁ, ਯਵਾਨੁ। 

ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਰ ੂਯੀ ਯੱਖਣ ਰਈ ਇਕ ਭਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹ, ਇਹ ੜਹਨ  ਹਨ—ਜਭਆਨ , ਜਹਾਨ , ਯਵਾਨ}। 

ਜਭਆਨੁ—ਦਯਜਭਆਨ, ਜਵਚਕਾਯਰਾ ਜਹੱਸਾ। ਜਤਸ ੁਬਾਵ—ਉਸ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਗ। ਕੁਦਯਜਤ—ਸੱਜਤਆ, 

ਤਾਕਤ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਤੰੂ (ਇਕ) ਦਯੀਆ (ਸਭਾਨ ਹੈਂ), ਭੈਂ (ਤਯ ਜਵਚ ਯਜਹਣ ਵਾਰੀ) ਇਕ ਜਨੱਕੀ ਜਜਹੀ ਭੱਛੀ ਹਾਾਂ। ਭੈਂ 

ਤਯਾ ਅਖ਼ੀਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਕਦੀ। (ਭਯੀ ਹਾਰਤ) ਤੰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਹੀ (ਜਨਤ) ਦਖਦਾ ਹੈਂ। ਭੈਂ (ਭੱਛੀ 

ਤੈਂ ਦਯੀਆ ਜਵਚ) ਜਜਧਯ ਵਖਦੀ ਹਾਾਂ ਉਧਯ ਉਧਯ ਤੰੂ (ਦਯੀਆ ਹੀ ਦਯੀਆ) ਹ। ਜ ਭੈਂ ਤੈਂ ਦਯੀਆ ਜਵਚੋਂ ਫਾਹਯ 

ਜਨਕਰ ਜਾਵਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਵਰ  ਤੜਪ ਭਯਦੀ ਹਾਾਂ (ਭਯਾ ਜੀਵਨ ਤਯ ਹੀ ਆਸਯ ਹ)।1।  

(ਹ ਦਯੀਆ-ਰਬੂ! ਤਥੋਂ ਜਵਛੜਨ ਵਾਰ) ਨਾਹ ਭਨੰੂ ਭਾਛੀ ਦੀ ਸਭਝ ਹ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦ ਜਾਰ ਦੀ (ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਫਚਣਾ ਭਯ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਰ ਨਹੀਂ)। (ਤਥੋਂ ਜਵਛੜਨ ਵਾਸਤ) ਜਦੋਂ ਭਨੰੂ ਕਈ (ਆਤਭਕ) ਦੁੱਖ ਜਵਆਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ 

ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਹੀ ਮਾਦ ਕਯਦੀ ਹਾਾਂ।1। ਯਹਾਉ।  

ਹ ਰਬੂ! ਤੰੂ (ਇਸ ਜਗਤ ਜਵਚ) ਹਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਹੈਂ, ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਜਕਤ ਦੂਯ ਵੱਸਦਾ ਸਭਜਝਆ ਹਇਆ ਹ (ਅਸਰ ਗੱਰ 

ਇਹ ਹ ਜਕ) ਜ ਕੁਝ ਭੈਂ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ, ਉਹ ਤਯੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਜਵਚ ਹੀ ਕਯ ਜਯਹਾ ਹਾਾਂ, ਤੰੂ ਸਬ ਕੁਝ ਵਖਦਾ ਹੈਂ (ਜਪਯ ਬੀ) 

ਭੈਂ ਆਣ  ਕੀਤ ਕੰਭਾਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ। ਭੈਂ ਨਾਹ ਉਸ ਕੰਭ ਜਵਚ ਰੱਗਦਾ ਹਾਾਂ ਜ ਤਨੰੂ ਯਵਾਨ ਹਵ, ਨਾਹ ਹੀ 

ਭੈਂ ਤਯ ਨਾਭ ਜਵਚ ਜੁੜਦਾ ਹਾਾਂ।2।  



ਹ ਰਬੂ! ਜ ਕੁਝ ਤੰੂ ਭਨੰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਭੈਂ ਉਹੀ ਖਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਕਈ ਹਯ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹ ਜਜਥ ਭੈਂ ਜਾਵਾਾਂ (ਤ ਸਵਾਰੀ 

ਫਣਾਾਂ)। ਨਾਨਕ ਜਸਯ ਇਹ ਫਨਤੀ ਕਯਦਾ ਹ ਜਕ ਇਹ ਜਜੰਦ ਤਯੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ ਹਈ ਹ ਇਹ ਸਯੀਯ ਤਯਾ ਹੀ 

ਜਦੱਤਾ ਹਇਆ ਹ, ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਤਯ ਹੀ ਆਸਯ ਯਜਹ ਸਕਦਾ ਹ।3।  

ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਹਯਕ ਜੀਵ ਦ ਨੜ ਹ, ਆ ਹੀ ਦੂਯ ਬੀ ਹ, ਆ ਹੀ ਸਾਯ ਜਗਤ ਜਵਚ ਭਜੂਦ ਹ। ਰਬੂ ਆ ਹੀ 

ਹਯਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਹਯਕ ਦੀ ਅਯਜ਼ਈ ਸੁਣਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਆਣੀ ਸੱਜਤਆ ਨਾਰ 

ਜਗਤ ਦਾ ਕਯਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਜ ਹੁਕਭ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਹਯਕ ਜੀਵ ਨੰੂ ਕਫੂਰ ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ 

ਹ।4। 31।  

 


