
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕਸਿ ਕਿੀ ਮਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਸਪਆਉ ॥ ਚੰਦੁ ਿੂਰਜੁ ਦੁਇ 
ਗੁਫ ਨ ਦਖਾ ਿੁਪਨੈ ਿਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥ ਭੀ ਤਰੀ ਕੀਮਸਤ ਨਾ ਪਵ ਹਉ ਕਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥ ੧॥ 
ਿਾਚਾ ਸਨਰੰਕਾਰੁ ਸਨਜ ਥਾਇ ॥ ਿੁਸਣ ਿੁਸਣ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜ ਭਾਵ ਕਰ ਤਮਾਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ ਕੁਿਾ ਕਿੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਿਸਣ ਪੀਿਾ ਪਾਇ ॥ ਅਗੀ ਿਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਿਮ ਿਤੀ ਰਸਲ ਜਾਉ 
॥ ਭੀ ਤਰੀ ਕੀਮਸਤ ਨਾ ਪਵ ਹਉ ਕਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥ ੨॥ ਪੰਖੀ ਹਇ ਕ ਜ ਭਵਾ ਿ ਅਿਮਾਨੀ 
ਜਾਉ ॥ ਨਦਰੀ ਸਕਿ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਸਕਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥ ਭੀ ਤਰੀ ਕੀਮਸਤ ਨਾ ਪਵ ਹਉ 
ਕਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥ ੩॥ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪਸਿ ਪਸਿ ਕੀਚ ਭਾਉ ॥ ਮਿੂ ਤਸਿ ਨ 
ਆਵਈ ਲਖਸਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥ ਭੀ  ਤਰੀ ਕੀਮਸਤ ਨਾ ਪਵ ਹਉ ਕਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥ ੪॥੨॥ 

{ਪੰਨਾ 14} 

ਦਅਰਥ:- ਕਟੀ—ਕਟਟ। ਕਟੀ ਕਟਟ—ਕਟਟ ਕਟਟ, ਕਰੜਾਂ ਹੀ (ਸਾਲ)। ਆਰਜਾ—ਉਭਰ। ੀਅਣੁ—
ੀਣਾ। ਅਟਆਉ—ਖਾਣਾ, ਬਜਨ। ਗੁਪ—ਗੁਪਾ ਟਿਚ (ਰਟਹ ਕ)। ਸਉਣ ਥਾਉ—ਸਣ ਦਾ ਥਾਂ। ਬੀ—
ਟਪਰ ਬੀ। ਹਉ—ਭੈਂ। ਕਿਡ—ੁਟਕਤਨਾ ਿੱਡਾ। ਨਾਉ—ਨਾਭਣਾ, ਿਟਡਆਈ।6।  

ਥਾਇ—ਥਾਂ ਟਿਚ, ਸਰੂ ਟਿਚ। ਟਨਜ ਥਾਇ—ਆਣ ਸਰੂ ਟਿਚ, ਆਣ ਆ ਟਿਚ। ਸੁਟਣ ਸੁਟਣ—

ਭੁੜ ਭੁੜ ਸੁਣ ਕ। ਆਖਣੁ—ਟਫਆਨ। ਜ ਬਾਿ—ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਲੱਗ। ਤਭਾਇ—ਟਖੱਚ, ਤਾਂਘ (ਜੀਿ 
ਦ ਅੂੰਦਰ ਟਸਟਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ) ਤਾਂਘ। ਕਰ—ਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਕੁਸਾ—ਕੁੱ ਸਾਂ, ਜ ਭੈਂ (ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ) ਕੁਹ ਸੁੱ ਟਾਂ। ਕਟੀਆ—ਜ ਭੈਂ (ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਰਤਾ ) 

ਕਟਾ ਟਦਆਂ। ਿਾਰ ਿਾਰ —ਭੁੜ ਭੁੜ। ੀਸਟਣ —ਚੱਕੀ ਟਿਚ। ਾਇ —ਾ ਕ। ਸਤੀ —ਨਾਲ। 
ਜਾਲੀਆ—ਜਾਲੀਆਂ, ਜ ਭੈਂ ਸਾੜ ਟਦਆਂ।2।  

ਸ—ਸੈਂਕੜ। ਨਦਰੀ ਨ ਆਿਊ—ਭੈਂ ਨਾਹ ਟਦੱਸਾਂ।3।  

ਕਾਗਦ—ਕਾਗ਼ਜ਼। ਕੀਚ—ਕੀਤਾ ਜਾ। ਬਾਉ—ਅਰਥ। ਭਸੂ—(ਲਜ਼ ‘ਭਸ’ੁ ਤੋਂ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਾਰਕ) ਭੱਸੁ 
ਦੀ, ਟਸਆਹੀ ਦੀ । ਨ ਆਿਈ—ਨ ਆਿ। ਲਖਟਣ —ਕਲਭ। ਿਣੁ—ਹਿਾ। ਚਲਾਉ—ਚਲਾਿਾਂ, ਭੈਂ 
ਚਲਾਿਾਂ।4।  



ਅਰਥ:- ਜ ਭਰੀ ਉਭਰ ਕਰੜਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਹ ਜਾ , ਜ ਹਿਾ ਭਰਾ ਖਾਣਾ -ੀਣਾ ਹਿ (ਜ ਭੈਂ ਹਿਾ ਦ 
ਆਸਰ ਹੀ ਜੀਊ ਸਕਾਂ ), ਜ (ਟਕਸ) ਗੁਪਾ ਟਿਚ (ਫਠਾ ਰਟਹ ਕ ) ਚੂੰਦ ਅਤ ਸੂਰਜ ਦਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦ ਨਾ 
ਿਖਾਂ (ਬਾਿ, ਟਕ ਟਦਨ-ਰਾਤ ਭੈਂ ਗੁਪਾ ਟਿਚ ਫਠ ਕ ਸਭਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ ), ਜ ਸੁਪਨੇ ਟਿਚ ਬੀ ਸਣ ਦੀ 
ਥਾਂ ਨ ਟਭਲ (ਜ ਕਦ ਬੀ ਨਾਹ ਸੌਂ ਸਕਾਂ ) ਤਾਂ ਬੀ (ਹ ਰਬੂ! ਇਤਨੀਆਂ ਲੂੰ ਭੀਆਂ ਸਭਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕ ਬੀ ) 
ਭਥੋਂ ਤਰਾ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ (ਤਰ ਫਰਾਫਰ ਦਾ ਭੈਂ ਟਕਸ ਹਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ), ਭੈਂ ਤਰੀ 
ਟਕਤਨੀ ਕੁ ਿਟਡਆਈ ਦੱਸਾਂ? (ਭੈਂ ਤਰੀ ਿਟਡਆਈ ਦੱਸਣ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)।1।  

ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਟਹਣ ਿਾਲਾ ਟਨਰ -ਆਕਾਰ ਰਭਾਤਭਾ ਆਣ ਆ ਟਿਚ ਟਟਟਕਆ ਹਇਆ ਹ (ਉਸ 
ਨੂੂੰ  ਟਕਸ ਹਰ ਦ ਆਸਰ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹ ) ਅਸੀਂ ਜੀਿ ਇਕ ਦੂਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ 
ਫਜ਼ਰੁਗੀ ਦਾ) ਟਫਆਨ ਕਰ ਦੇਂਦ ਹਾਂ। (ਰ ਇਹ ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਟਕ ਉਹ ਟਕਤਨਾ ਕੁ ਿੱਡਾ  
ਹ)। ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਲੱਗ ਤਾਂ (ਜੀਿ ਦ ਅੂੰਦਰ ਆਣੀ ਟਸਟਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਜ (ਤਾਂ ਦ ਕਸ਼ਟ ਦ ਦ ਕ ਆਣ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਭੈਂ ਕੁਹ ਸੁੱ ਟਾਂ , ਭੁੜ ਭੁੜ ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਟਾ ਟਦਆਂ , 
ਚੱਕੀ ਟਿਚ ਾ ਕ ੀਹ ਟਦਆ,ਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱ ਟਾਂ, ਤ (ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ) ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਰਲਾ ਟਦਆਂ 
(ਇਤਨੇ ਤ ਸਾਧ ਕ ਬੀ , ਹ ਰਬੂ !) ਤਰ ਫਰਾਫਰ ਦਾ ਹਰ ਟਕਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ , ਭੈਂ ਤਰੀ 
ਿਟਡਆਈ ਦੱਸਣ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।2।  

ਜ ਭੈਂ ੂੰ ਛੀ ਫਣ ਕ ਉੱਡ ਸਕਾਂ ਤ ਸੈਂਕੜ ਅਸਭਾਨਾਂ ਤਕ ਹੁੂੰਚ ਸਕਾਂ, ਜ (ਉੱਡ ਕ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ 
ਜਾਿਾਂ ਟਕ) ਭੈਂ ਟਕਸ ਨੂੂੰ  ਟਦੱਸ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਖਾਿਾਂ ੀਿਾਂ ਬੀ ਕੁਝ ਨਾ, (ਇਤਨੀ ਹੁੂੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹਇਆ) ਬੀ 
(ਹ ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਤਰ ਫਰਾਫਰ ਦਾ ਹਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਬ ਸਕਦਾ , ਭੈਂ ਤਰੀ ਿਟਡਆਈ ਦੱਸਣ ਜਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ।3।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਰਬੂ! ਜ ਭਰ ਾਸ ਤਰੀ ਿਟਡਆਈ ਨਾਲ ਬਰ ਹ ) ਲੱਖਾਂ ਭਣਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਣ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁੜ ਭੁੜ ੜਹ ਕ ਟਿਚਾਰ (ਬੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਿ, ਜ (ਤਰੀ ਿਟਡਆਈ ਟਲਖਣ ਿਾਸਤ) ਭੈਂ ਹਿਾ 



ਨੂੂੰ  ਕਲਭ ਫਣਾ ਲਿਾਂ (ਟਲਖਟਦਆਂ ਟਲਖਟਦਆਂ ) ਟਸਆਹੀ ਦੀ ਬੀ ਕਦ ਤਟ ਨਾਹ ਆਿ , ਤਾਂ ਬੀ (ਹ 
ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਤਰਾ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਦਾ, ਭੈਂ ਤਰੀ ਿਟਡਆਈ ਦੱਸਣ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।4।2।  

ਨੋਟ:- ਅਖ਼ੀਰਲ ਅੂੰਕ ਨੂੰ : 2 ਦਾ ਬਾਿ ਇਹ ਹ ਟਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਫਦ ਭੁੱ ਕਾ ਹ।  

ਬਾਿ:- ਜ ਕਰੜਾਂ ਸਾਲ ਅਤੁੱ ਟ ਸਭਾਧੀ ਲਾ ਕ ਤ ਫੜ ਫੜ ਤ ਸਹਾਰ ਸਹਾਰ ਕ ਟਦੱਫ ਟਦਰਸ਼ਟੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ , ਜ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਭਰੱਥਾ ਰਾਤ ਕਰ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਫੂੰ ਨਾ ਲੱਬਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜ ਅਸਭਾਨਾਂ ਤਕ ਹ ਆਿੀ , ਜ ਅਭੁੱ ਕ ਟਸਆਹੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਣਾਂ 
ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤ ਰਬੂ ਦੀ ਿਟਡਆਈ ਦਾ ਲਖ ਇਕ -ਸਾਰ ਟਲਖਦ ਜਾਈ ; ਤਾਂ ਬੀ ਕਈ ਜੀਿ ਉਸ ਦੀ 
ਿਟਡਆਈ ਦਾ ਅੂੰਤ ਾਣ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਹ ਟਨਰਾਕਾਰ ਰਬੂ ਆਣ ਸਹਾਰ ਆ ਕਾਇਭ ਹ , ਉਸ 
ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦਣ ਜਗਾ ਕਈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹ। ਟਜਸ ਉਤ ਭਹਰ ਕਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਣੀ ਟਸਟਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਟਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ।2।  
 


