ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ ੨ ॥ ਆਪੇ ਰਿੀਆ ਆਸਪ ਰਿੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਆਪੇ
ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਿੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰੰ ਸਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਿਾਸਹਬੁ ਰਸਵ ਰਸਹਆ ਭਰਪੂਸਰ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥ ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰ ਦਸਰ ਲਾਲੁ
॥੨॥ ਆਪੇ ਬਹੁ ਸਬਸਿ ਰੰ ਗੁਲਾ ਿਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥ ਸਿਤ ਰਵੈ ਿੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ
॥੩॥ ਪਰਣਵੈ ਿਾਿਕੁ ਬੇਿਤੀ ਤੂ ਿਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰ ਿੁ ॥ ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਸਖ
ਸਵਗਿੁ ॥੪॥੨੫॥ {ਪੰ ਿਾ 23}
ਪਦਅਰਥ:- ਰਸੀਆ—ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਰਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਵਣਹਾਰੁ—ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ।
ਚੋਲੜਾ—ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਚੋਲੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ। ਭਤ੍ਾਰੁ—ਖਸਮ।1।
ਰੂੰ ਰਗ—ਪਰੇਮ ਰਵਚ, ਰੂੰ ਗ ਰਵਚ। ਰਤ੍ਾ—ਰੂੰ ਰਗਆ ਹੋਇਆ। ਰਰਵ ਰਰਹਆ—ਰਵਆਪਕ ਹੈ।
ਭਰਪਰਰ—ਨਕਾ ਨਕ।1। ਰਹਾਉ
ਮਾਛੀ—ਮੱ ਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ—ਜਾਲ ਦਾ ਮਣਕਾ {ਲੋ ਹੇ ਆਰਦਕ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜੋ
ਜਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤ੍ਾਰਕ ਜਾਲ ਪਾਣੀ ਰਵਚ ਡੁਰਿਆ ਰਹੇ}।
ਲਾਲੁ—ਮਾਸ ਦੀ ਿੋਟੀ (ਮੱ ਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਣ ਲਈ)। 2
ਿਹੁ ਰਿਰਿ—ਕਈ ਤ੍ਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ। ਰੂੰ ਗੁਲਾ—ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲਾਲੁ—ਰਪਆਰਾ। ਰਵੈ—
ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਮਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਾਗਣੀ—ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ।3।
ਪਰਣਵੈ—ਿੇਨਤ੍ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਨਮਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਉਲੁ—(ਸਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਵਚ ਰਖੜਨ
ਵਾਲਾ) ਕੌ ਲ ਫੁੱ ਲ। ਕਵੀਆ—(ਚੂੰ ਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਰਵਚ ਰਖੜਨ ਵਾਲੀ) ਕੂੰ ਮੀ। ਵੇਰਖ—ਵੇਖ ਕੇ।
ਰਵਗਸੁ—ਰਖੜਦਾ ਹੈਂ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ।4।
ਅਰਥ:- ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਰਭ ਰਪਆਰ ਰਵਚ ਰੂੰ ਰਗਆ ਹੋੇਇ
ੇ ਆ ਹੈ, ਉਹ (ਸਾਰੀ ਰਸਰਸ਼ਟੀ ਰਵਚ)
ਪਰਨ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਆਪਕ ਹੈ।1। ਰਹਾਉ।
ਪਰਭ ਆਪ ਹੀ ਰਸ-ਭਰਰਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਰਵਚ) ਰਸ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ
ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਭ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਿਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਜ, ਤ੍ੇ ਆਪ ਹੀ (ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ)
ਖਸਮ ਹੈ।1।

ਪਰਭ ਆਪ ਹੀ ਮੱ ਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮੱ ਛੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ (ਰਜਸ ਰਵਚ ਮੱ ਛੀ
ਰਰਹੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਹੈ (ਰਜਸ ਰਵਚ ਮੱ ਛੀ ਫੜੀਦੀ ਹੈ)। ਪਰਭ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੈ,
ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਰਵਚ ਮਾਸ ਦੀ ਿੋਟੀ ਹੈ (ਜੋ ਮੱ ਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵੱ ਲ ਪਰੇਰਦੀ ਹੈ)।2।
ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰਾ ਰਪਆਰਾ ਪਰਭ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਤ੍ਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਚੋਜ ਤ੍ਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਸਮ ਪਰਭ ਸਦਾ ਰਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ
ਹਾਲ ਵੇਖ (ਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।3।
ਹੇ ਪਰਭ! ਨਾਨਕ (ਤ੍ੇਰੇ ਦਰ ਤ੍ੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤ੍ੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜਦ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ)
ਤ੍ੂੰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈਂ, ਤ੍ੂੰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਤ੍ੇ ਰਰਹਣ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਸ ਹੈਂ। ਸਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਵਚ ਰਖੜਨ ਵਾਲਾ
ਕੌ ਲ ਫੁੱ ਲ ਭੀ ਤ੍ੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਤ੍ੇ ਚੂੰ ਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਰਵਚ ਰਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੂੰ ਮੀ ਭੀ ਤ੍ੂੰ ਹੀ ਹੈਂ (ਆਪਣੇ ਜਮਾਲ
ਨੂੰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।4। 25।

