
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਸਰਹ ਵਖਰੁ ਲਹੁ ਿਮਾਸਲ ॥ ਤਿੀ ਵਿਤੁ 
ਸਵਿਾਹੀਐ ਜਿੀ ਸਿਬਹ ਿਾਸਲ ॥ ਅਗ ਿਾਹੁ ਿੁਜਾਣੁ ਹ ਲਿੀ ਵਿਤੁ ਿਮਾਸਲ  ॥੧॥ ਭਾਈ ਰ 
ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਸਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਹਸਰ ਜਿੁ ਵਖਰੁ ਲ  ਿਲਹੁ ਿਹੁ ਦਖ ਪਤੀਆਇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਜਿਾ ਰਾਸਿ ਿ ਿਿੁ ਹ ਸਕਉ ਸਤਿਾ ਿੁਖੁ ਹਇ ॥ ਖਟ ਵਣਸਜ ਵਣੰਸਜਐ ਮਿੁ ਤਿੁ ਖਟਾ ਹਇ 
॥ ਫਾਹੀ ਫਾਥ ਸਮਰਗ ਸਜਉ ਦੂਖੁ ਘਣ ਸਿਤ ਰਇ ॥੨॥ ਖਟ ਪਤ ਿਾ ਪਵਸਹ ਸਤਿ ਹਸਰ ਗੁਰ 
ਦਰਿੁ ਿ ਹਇ ॥ ਖਟ ਜਾਸਤ ਿ ਪਸਤ ਹ ਖਸਟ ਿ ਿੀਝਸਿ ਕਇ ॥ ਖਟ ਖਟੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ 
ਗਇਆ ਪਸਤ ਖਇ ॥੩ ॥ ਿਾਿਕ ਮਿੁ ਿਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕ ਿਬਸਦ ਿਾਲਾਹ ॥ ਰਾਮ ਿਾਮ 
ਰੰਸਗ ਰਸਤਆ ਭਾਰੁ ਿ ਭਰਮੁ ਸਤਿਾਹ ॥ ਹਸਰ ਜਸਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਭਉ ਹਸਰ ਮਿ ਮਾਹ 
॥੪॥੨੩॥ {ਪੰਿਾ 23} 

ਦਅਯਥ:- ਵਣਜਾਯਾ—ਵਣਜ ਕਯਨ ਵਾਰਾ {ਆਭ ਤਯ ਤ ਵਣਜਾਯ ਤੁਯ ਫਪਯ ਕ ਫਿੰ ਡ ਫਿੰਡ 
ਫਵਚ ਦਾ ਵਚਦ ਸਨ। ਜੀਵ ਨੂਿੰ  ਵਣਜਾਯਾ ਫਕਸਾ ਸ ਫਕਉਂਫਕ ਇਥ ਇ ਨੇ ਦਾ ਨਸੀਂ ਫਠ 
ਯਫਸਣਾ}। ਵਖਯੁ—ਦਾ। ਫਵਾਸੀਐ—ਖ਼ਯੀਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਾਸੁ—ਾਸੂਕਾਯ (ਫਜ ਨੇ ਯਾ 
ੂਿੰ ਜੀ ਦ ਕ ਵਣਜਾਯ ਬਜ ਸਨ )। ੁਜਾਣ—ੁਫਆਣਾ। ਭਾਫਰ ਰੀ—ਿੰ ਬਾਰ ਕ ਰਏਗਾ , ਯਖ 
ਕ ਰਏਗਾ।1।  

ਜੁ—ਬਾ। ਸੁ—ਖਭ-ਰਬੂ। ਤੀਆਇ—ਤੱਰੀ ਕਯ ਕ।1। ਯਸਾਉ।  

ਖਟ—ਖਟ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਖਟ ਵਣਫਜ —ਖਟ ਵਣਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਣਿੰ ਫਜਐ —ਵਣਜ ਸਏ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 
ਫਭਯਗ—ਸਯਨ। ਘਣ—ਫਸੁਤ। ਯਇ—ਯੋਂਦਾ ਸ, ਦੁਖੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ।  

ਖਟ—ਖਟ (ਫੱਕ)। ਤ—ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਫਵਚ। ਗੁਯ ਦਯੁ—ਗੁਯੂ ਦਾ ਦਯ। ਖਫਟ—ਖਟ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 
ਨ ੀਝਫ—ਕਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ। ਖਟੁ ਕਭਾਵਣਾ—ਖਟਾ ਕਿੰ ਭ ਸੀ ਕਯਨਾ। ਖਇ—ਗਵਾ ਕ।3।  

ਫਫਦ ਾਰਾਸ —ਫਫਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਯਿੰ ਫਗ —ਯਿੰਗ ਫਵਚ। ਬਾਯੁ —ਫਝ। 
ਬਯਭ—ੁਬਟਕਣਾ। ਜਫ—ਜ ਕ। ਅਗਰਾ ਰਾਸਾ —ਫਸੁਤ ਨਾ। ਭਨ ਭਾਸ —ਭਨ ਭਾਫਸ , ਭਨ 
ਫਵਚ {ਨੋਟ:- ਰਜ਼ ‘ਾਰਾਸ’, ‘ਫਤਨਾਸ’ ਦ ਨਾਰ ਯਰਾਣ ਰਈ ‘ਭਾਫਸ’ ਦ ਥਾਂ ‘ਭਾਸ’ ਸ}।4।  

ਅਯਥ:- ਸ (ਯਾਭ ਨਾਭ ਦਾ ) ਵਣਜ ਕਯਨ ਆਏ ਜੀਵ ! (ਨਾਭ ਦਾ ) ਵਾਯ ਕਯ , ਨਾਭ-ਦਾ 
ਿੰ ਬਾਰ ਰਵ। ਉਸ ਫਜਸਾ ਦਾ ਸੀ ਖ਼ਯੀਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ , ਜਸੜਾ ਦਾ ਰਈ ਾਥ ਫਨਫਾਸ। 



ਯਰਕ ਫਵਚ ਫਠਾ ਸ਼ਾਸ ਫਆਣਾ ਸ ਉਸ (ਾਡ ਖ਼ਯੀਦ ਸਏ ) ਦ ਨੂਿੰ  ੂਯੀ ਯਖ ਕਯ ਕ 
ਕਫੂਰ ਕਯਗਾ।1।  

ਸ ਬਾਈ! ਫਚੱਤ ਰਾ ਕ (ਰਭ ਨਾਰ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ। (ਇਥੋਂ ਆਣ ਨਾਰ) ਯਭਾਤਭਾ 
ਦੀ ਫਫਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਦਾ ਰ ਕ ਤੁਯ, ਖਭ-ਰਬੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸ ਕ ਵਖਗਾ।1। ਯਸਾਉ।  

ਫਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਖਾਂ ਦ ਕਰ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਫਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ੂਿੰ ਜੀ ਨਸੀਂ , ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਦ 
ਆਤਭਕ ਆਨਿੰ ਦ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ। ਜ ਫਨਿੱਤ ਖਟਾ ਵਾਯ ਸੀ ਕਯਦ ਯਸੀਏ , ਤਾਂ ਭਨ ਬੀ ਖਟਾ ਸ 
ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਯੀਯ ਬੀ ਖਟਾ (ਬਾਵ, ਖਟ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅਿੰਦਯ ਯਚ ਜਾਂਦਾ ਸ )। ਫਜਵੇਂ ਪਾਸੀ ਫਵਚ 
ਪਫਆ ਸਇਆ ਸਯਨ ਦੁਖੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ , ਫਤਵੇਂ (ਖਟ ਦੀ ਪਾਸੀ ਫਵਚ ਪ ਕ ) ਜੀਵ ਨੂਿੰ  ਫਸੁਤ ਦੁਖ 
ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ, ਉਸ ਫਨਿੱਤ ਦੁਖੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ।2।  

ਖਟ ਫੱਕ (ਯਕਾਯੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਫਵਚ ਨਸੀਂ ਰਏ ਜਾਂਦ (ਫਤਵੇਂ ਸੀ ਖਟ ਫਿੰ ਦ ਦਯਗਾਸ ਫਵਚ ਆਦਯ 
ਨਸੀਂ ਾਂਦ) ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਯੀ ਦਾ ਗੁਯੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ। ਖਟ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਅਰਾ ਚਿੰਗਾ ਨਸੀਂ 
ਸੁਿੰ ਦਾ, ਖਟ ਨੂਿੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਨਸੀਂ ਫਭਰਦੀ। ਖਟ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕਈ ਜੀਵ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਫਵਚ ) 

ਕਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ। ਖਟ ਭਨੱੁਖ ਨੇ ਦਾ ਖਟ ਸੀ ਕਭਾਣਾ ਸ (ਉ ਨੂਿੰ  ਖਟ ਕਭਾਣ ਦੀ 
ਆਦਤ  ਜਾਂਦੀ ਸ) ਉਸ ਆਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕ ਦਾ ਜਿੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਫਸਿੰਦਾ ਸ।3।  

ਸ ਨਾਨਕ ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫਫਤ -ਾਰਾਸ ਵਾਰ ਗੁਯ -ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆਣ ਭਨ ਨੂਿੰ  
ਭਝਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜਸੜ ਫਿੰ ਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦ ਫਆਯ ਫਵਚ ਯਿੰਗ ਯਫਸਿੰਦ ਸਨ , 

ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਖਟ ਕਿੰ ਭਾਂ ਦਾ ਬਾਯ ਸਾਯਨਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ , ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਭਨ ਖਟ ਕਿੰ ਭਾਂ ਵੱਰ ਨਸੀਂ 
ਦੜਦਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਕ ਫਸੁਤ ਆਤਭਕ ਰਾਬ ਖੱਟ ਰਈਦਾ ਸ , ਅਤ ਉਸ ਰਬੂ ਜ 
ਫਕ ਡਯ ਦ ਅਧੀਨ ਨਸੀਂ ਭਨ ਫਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ।4। 23।  
 


