ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲ ੧ ॥ ਤਨੁ ਜਸਲ ਫਸਲ ਭਾਟੀ ਬਇਆ ਭਨੁ ਭਾਇਆ ਭਸਹ ਭਨੂਰੁ ॥ ਅਉਗਣ
ਸਪਸਰ ਲਾਗੂ ਬਏ ਕੂਸਰ ਵਜਾਵ ਤੂਰੁ ॥ ਸਫਨੁ ਿਫਦ ਬਰਭਾਈਐ ਦੁਸਫਧਾ ਡਫ ੂਰੁ ॥ ੧॥ ਭਨ ਰ
ਿਫਸਦ ਤਰਹੁ ਸਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਸਜਸਨ ਗੁਰਭੁਸਿ ਨਾਭੁ ਨ ਫੂਸਿਆ ਭਸਰ ਜਨਭ ਆਵ ਜਾਇ ॥

੧॥

ਰਹਾਉ ॥ ਤਨੁ ਿੂਿਾ ਿ ਆਿੀਐ ਸਜਿੁ ਭਸਹ ਿਾਿਾ ਨਾਉ ॥ ਬ ਿਸਿ ਰਾਤੀ ਦਹੁਰੀ ਸਜਹਵਾ ਿਿੁ
ਿੁਆਉ ॥ ਿਿੀ ਨਦਸਰ ਸਨਹਾਲੀਐ ਫਹੁਸਿ ਨ ਾਵ ਤਾਉ ॥੨॥ ਿਾਿ ਤ ਵਨਾ ਬਇਆ ਵਨ ਤ
ਜਲੁ ਹਇ ॥ ਜਲ ਤ ਸਤਿਬਵਣੁ ਿਾਸਜਆ ਘਸਟ ਘਸਟ ਜਸਤ ਿਭਇ ॥ ਸਨਰਭਲੁ ਭਲਾ ਨਾ ਥੀਐ
ਿਫਸਦ ਰਤ ਸਤ ਹਇ ॥ ੩॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਿਾਸਿ ਿੰਤਸਿਆ ਨਦਸਰ ਕਰ ਸਤਿੁ ਭਾਸਹ ॥ ੰਿ ਬੂਤ
ਿਸਿ ਬ ਰਤ ਜਸਤ ਿਿੀ ਭਨ ਭਾਸਹ ॥ ਨਾਨਕ ਅਉਗਣ ਵੀਿਰ ਗੁਸਰ ਰਾਿ ਸਤ ਤਾਸਹ ॥੪॥੧੫॥
{ੰਨਾ 19-20}
ਦਅਯਥ:- ਭਹਿ—ਭਿ ਹਿਚ। ਭਨੂ ਯ—
ੁ ਸਹਿਆ ਿਇਆ ਰ ਿਾ, ਰ ਿ ਦੀ ਭਰ। ਹਪਹਯ—ਹਪਯ ਬੀ। ਰਾਗੂ—
ਿਯੀ। ਕੂ ਹਯ—ਕੂ ਿ ਹਿਚ (ਭਸਤ ਯਹਿ ਕ)। ਤੂ ਯੁ—ਿਾਜਾ (ਹਿਕਾਯਾਾਂ ਦਾ)। ਬਯਭਾਈਐ—ਬਟਕਣਾ ਹਿਚ ਹਆ
ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ। ਦੁ ਹਫਧਾ—ਦੁ ਹਚਿੱਤਾ-ਨ। ੂਯ—
ੁ ਸਾਯਾ ਯਿਾਯ (ਸਾਯ ਹਗਆਨ-ਇਿੰਦਰ)।1।
ਸਫਹਦ—(ਗੁਯੂ ਦ) ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਭਨੁ ਿੱਖ) ਨ । ਗੁਯਭੁਹਖ—ਗੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ  ਕ।1। ਯਿਾਉ।
ਸੂਚਾ—ਸੁਿੱਚਾ, ਹਿਿੱਤਯ। ਬ—ਹਨਯਭਰ ਡਯ ਹਿਚ, ਅਦਫ ਹਿਚ। ਸਹਚ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਹਿਚ।
ਯਾਤੀ—ਯਿੰਗੀ ਿਈ। ਦਿੁਯੀ—ਸੁਿੰਦਯ ਦਿੀ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। ਸੁਆਉ—ਸੁਆਯਥ, ਭਨ ਯਥ।
ਹਨਿਾਰੀਐ—ਤਿੱਹਕਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਨ ਾਿ ਤਾਉ—ਤਾਅ ਨਿੀਂ ਸਿਾਯਦਾ।2।
ਸਾਚ ਤ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਿਣ ਿਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ। ਿਨ ਤ—ਿਨ ਤੋਂ। ਹਤਰ ਬਿਣੁ —ਸਾਯਾ ਜਗਤ (ਹਤਿੰਨ
ਬਿਨ)। ਸਾਹਜਆ—ਯਹਚਆ ਹਗਆ। ਸਭਇ—ਸਭਾਈ ਿਈ ਿ। ਸਫਹਦ ਯਤ—ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਯਿੰਗ ਯਹਿ
ਕ।3।
ਿੰਚ ਬੂ ਤ—ਿੰਜ ਤਤ, ਸਾਯਾ ਸਯੀਯ। ਗੁਹਯ—ਗੁਯੂ ਨ । ਤਾਹਿ—ਉਸ ਦੀ।4।
ਅਯਥ:- ਿ (ਭਯ) ਭਨ! ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਹਚਿੱਤ ਜਿ (ਤ ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ ਸਿੰਸਾਯ-ਸਭੁਿੰਦਯ ਦ ਹਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਾਯ
ਰਿੰਘ। ਹਜਸ ਭਨੁ ਿੱਖ ਨ ਗੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਨਿੀਂ ਾਈ, ਉਿ ਭਯਦਾ ਿ ਜਿੰਭਦਾ
ਿ ਜਿੰਭਦਾ ਿ ਭਯਦਾ ਿ।1। ਯਿਾਉ।
(ਹਜਸ ਨ ਨਾਭ ਨਿੀਂ ਹਸਭਹਯਆ, ਉਸ ਦਾ) ਸਯੀਯ (ਹਿਕਾਯਾਾਂ ਹਿਚ ਿੀ) ਸਿ ਫਰ ਕ ਹਭਿੱਟੀ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ (ਯੁਰ
ਜਾਾਂਦਾ ਿ) ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਭਿ ਹਿਚ (ਪਸ ਕ, ਭਾਨ ) ਸਹਿਆ ਿਇਆ ਰ ਿਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਹਪਯ ਿੀ
ਹਿਕਾਯ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰਾਸੀ ਨਿੀਂ ਕਯਦ, ਉਿ ਅਜ ਿੀ ਕੂ ਿ ਹਿਚ ਭਸਤ ਯਹਿ ਕ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਿ ਦਾ) ਿਾਜਾ
ਿਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਿਾਾਂਹਜਆਾਂ ਯਹਿ ਕ ਉਿ ਬਟਕਣਾ ਹਿਚ ਹਆ ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ। ਦੁ ਹਫਧਾ ਉਸ ਭਨੁ ਿੱਖ ਦਾ
(ਹਗਆਨ-ਇਿੰਹਦਰ ਆਾਂ ਦਾ) ਸਾਯਾ ਿੀ ਯਿਾਯ (ਭਿ ਦ ਸਭੁਿੰਦਯ ਹਿਚ) ਡਫ ਦੇਂਦੀ ਿ।1।
ਜਿਿਾ ਸੁਿੰਦਯ ਸਯੀਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਅਦਫ-ਹਆਯ ਹਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਹਿਚ ਯਿੰਹਗਆ ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ,
ਹਜਸ ਦੀ ਜੀਬ ਨੂ ਿੰ ਹਸਭਯਨ ਿੀ (ਆਣੀ ਿਸਤੀ ਦਾ) ਅਸਰ ਭਨ ਯਥ ਜਾਦਾ ਿ, ਹਜਸ ਸਯੀਯ ਹਿਚ ਸਦਾ-ਹਥਯ
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹਟਹਕਆ ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ ਉਿੀ ਸਯੀਯ ਹਿਤਰ ਅਖਿਾ ਸਕਦਾ ਿ। ਹਜਸ ਉਤ ਰਬੂ ਦੀ ਹਭਿਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ
ਿੁਿੰਦੀ ਿ, ਉਿ ਭੁਿ ਭੁਿ (ਚਯਾਸੀ ਦ ਗਿ ਦੀ ਕੁ ਠਾਰੀ ਹਿਚ  ਕ) ਤਾਅ (ਸਕ) ਨਿੀਂ ਸਿਾਯਦਾ।2।

ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਯਿੰਗ ਿਏ ਨੂ ਿੰ (ਰ ਕ ਯਰ ਕ ਹਿਚ) ਆਦਯ ਹਭਰਦਾ ਿ ਉਿ ਸਦਾ ਹਿਤਰ ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ, ਉਸ
ਨੂ ਿੰ ਹਿਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨਿੀਂ ਰਿੱਗਦੀ। (ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਇਿ ਮਕੀਨ ਫਹਣਆ ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ ਹਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ (ਸੂਖਭ
ਤਿੱਤ) ਿਣ ਫਹਣਆ, ਿਣ ਤੋਂ ਜਰ ਿੋਂਦ ਹਿਚ ਆਇਆ, ਜਰ ਤੋਂ ਸਾਯਾ ਜਗਤ ਯਹਚਆ ਹਗਆ, (ਤ, ਇਸ ਯਚ
ਸਿੰਸਾਯ ਦ) ਿਯਕ ਘਟ ਹਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਹਤ ਸਭਾਈ ਿਈ ਿ।3।
ਿ ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਭਨੁ ਿੱਖ ਦੀ ਗੁਯੂ ਨ ਯਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂ ਿੰ (ਰ ਕ ਯਰ ਕ ਹਿਚ) ਇਿੱਜ਼ਤ ਹਭਰੀ, ਹਿਕਾਯ ਉਸ ਤੋਂ
ਯ ਿਟ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਹਿਚ ਹਟਕ ਕ ਸਿੰਤਖ ਦਾ ਧਾਯਨੀ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਉਸ ਉੱਤ ਰਬੂ ਦੀ
ਹਭਿਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯੀ ਯਿੱਖਦਾ ਿ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਯਾ ਸਯੀਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਹਿਚ ਰਬੂ ਦ ਅਦਫ ਹਿਚ ਯਿੰਹਗਆ
ਯਹਿਿੰਦਾ ਿ, ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਜਹਤ ਸਦਾ ਉਸ ਦ ਭਨ ਹਿਚ ਹਟਕੀ ਯਹਿਿੰਦੀ ਿ।4।15।

