ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭਠਾ ਕਸਰ ਕ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਸਿਆ ਿਾਦੁ ॥ ਬਾਈ ਭੀਤ ਿੁਸਰਦ
ਕੀਏ ਸਫਸਖਆ ਰਸਿਆ ਫਾਦੁ ॥ ਿਾਂਦ ਸਫਲ ਭ ਨ ਹਵਈ ਸਵਣੁ ਨਾਵ ਸਫਿਭਾਦੁ ॥ ੧॥ ਭਰ ਭਨ
ਿਤਗੁਰ ਕੀ ਿਵਾ ਲਾਗੁ ॥ ਿ ਦੀਿ ਿ ਸਵਣਿਣਾ ਭਨ ਕੀ ਭਸਤ ਸਤਆਗੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਉ
ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵ ਦਹ ਸਦਿ ਿਾਇ ॥ ਲਬੀ ਿੰਤੁ ਨ ਿਾਣਈ ਬਖੁ ਅਬਖੁ ਿਬ ਖਾਇ ॥ ਕਾਭ
ਕ੍ਰਧ ਭਸਦ ਸਫਆਸਆ ਸਪਸਰ ਸਪਸਰ ਿਨੀ ਾਇ ॥ ੨॥ ਭਾਇਆ ਿਾਲੁ ਿਾਸਰਆ ਬੀਤਸਰ ਿਗ
ਫਣਾਇ ॥ ਸਤਿਿਨਾ ੰਖੀ ਪਾਸਿਆ ਸਨਕਿੁ ਨ ਾਏ ਭਾਇ ॥ ਸਿਸਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਸਹ ਨ ਿਾਣਈ ਸਪਸਰ
ਸਪਸਰ ਆਵ ਿਾਇ ॥੩॥ ਅਸਨਕ ਿਕਾਰੀ ਭਸਹਆ ਫਹੁ ਸਫਸਧ ਇਹੁ ਿੰਿਾਰੁ ॥ ਸਿਿ ਨ ਰਖ ਿ ਰਹ
ਿੰਸਭਿਥੁ ੁਰਖੁ ਅਾਰੁ ॥ ਹਸਰ ਿਨ ਹਸਰ ਸਲਵ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਿਦ ਫਸਲਹਾਰੁ ॥

੪॥੨੧॥੯੧॥

{ੰਨਾ 50}
ਦਅਰਥ:- ਉਜਿਆ—ਦਾ ਸਇਆ। ਾਦੁ —ੁਆਦ, ਜਿੱਟਾ। ੁਰਜਦ—{suHãd} ਜਭਿੱਤਰ। ਜਫਜਿਆ—
ਭਾਇਆ। ਫਾਦੁ —ਝਗੜਾ। ਜਫਲਭ—ਦਰ, ਜਿਰ। ਸਵਈ—ਸਵਏ, ਸਵ। ਜਫਭਾਦੁ —ਅਿਰਿ (ਕਤਕ
ਸ)।1।
ਜਵਣਣਾ—ਨਾਵੰਤ।1। ਰਸਾਉ।
ਕੂ ਕਰੁ—ਕੁ ਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਇਆ—ਸਲਕਾ ਸਇਆ ਸਇਆ। ਦਸ—ਦ। ਜਦ—ਾ। ਿਾਇ—ਿਾਾਂਦਾ ਸ।
ਅਬਿੁ—ਿ ਿੀਜ਼ ਿਾਣ ਦ ਲਾਇਕ ਨਸੀਂ। ਭਜਦ—ਨਸ਼ ਜਵਿ। ਜਫਆਜਆ—ਪਜਆ ਸਇਆ।2।
ਾਜਰਆ—ਜਿਲਾਜਰਆ। ਬੀਤਜਰ—ਜਵਿ। ਪਾਜਆ—ਪਾਇਆ ਸਇਆ। ਜਨਕੁ—ਜਨਕਾ, ਖ਼ਲਾੀ।
ਭਾਇ—ਸ ਭਾਾਂ! ਜਿਜਨ—ਜਿ (ਰਭਾਤਭਾ) ਨ ।3।
ਫਸੁ ਜਫਜਧ—ਫਸੁਤ ਤਰੀਜਕਆਾਂ ਨਾਲ। ੰਜਭਿਥੁ—ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਅਾਰੁ—ਫਅੰਤ। ਉਧਰ—ਫਿ ਗਏ।4।
ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਭਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦਿੱੀ ਸਈ) ਵਾ ਜਵਿ ਰੁਿੱਝਾ ਰਸੁ। (ਸ ਬਾਈ!) ਆਣ ਭਨ ਦ ਜਿੱਛ ਤੁ ਰਨਾ ਛਿੱਡ
ਦ ਤ (ਦੁ ਨੀਆ ਦ ਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਭਸ ਜਤਆਗ, ਜਕਉਂਜਕ) ਿ ਕੁ ਝ ਜਦਿੱ ਜਰਸਾ ਸ ਬ ਨਾਵੰਤ ਸ।1। ਰਸਾਉ।
ਿੀਵ ਦੁ ਨੀਆ ਦ ਦਾਰਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ੁਆਦਲ ਿਾਣ ਕ ਿਾਾਂਦਾ ਵਰਤਦਾ ਸ, ਰ ਇਸਨਾਾਂ (ਬਗਾਾਂ) ਦਾ ੁਆਦ (ਅੰਤ
ਜਵਿ) ਕੜਾ (ਦੁ ਿਦਾਈ) ਾਫਤ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਜਵਕਾਰ ਤ ਰਗ ਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ)। ਭਨੁ ਿੱਿ (ਿਗਤ ਜਵਿ) ਬਰਾ ਜਭਿੱਤਰ
ਦਤ (ਆਜਦਕ) ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ (ਇਸ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਿੜਾ ਕਰੀ ਰਿੱਿਦਾ ਸ। ਰ ਅਿਰਿ ਗਿੱਲ
(ਇਸ) ਜਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਜਕ ਬੀ ਿੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਨਾ ਸੁੰਜਦਆਾਂ ਜਿਰ ਨਸੀਂ ਲਿੱਗਦਾ।1।
ਜਿਵਾਂੇ ਸਲਕਾਇਆ ਕੁ ਿੱਤਾ ਦੜਦਾ ਸ ਤ ਸਰ ਾ ਵਲ ਬਿੱਿਦਾ ਸ, (ਜਤਵੇਂ) ਲ ਬੀ ਿੀਵ ਨੂ ੰ ਬੀ ਕੁ ਝ ਨਸੀਂ
ੁਿੱਝਦਾ, ਿੰਗੀ ਭੰਦੀ ਸਰਕ ਿੀਜ਼ ਿਾ ਲੈਂ ਦਾ ਸ। ਕਾਭ ਦ ਤ ਕ੍ਰਧ ਦ ਨਸ਼ ਜਵਿ ਪਜਆ ਸਇਆ ਭਨੁ ਿੱਿ ਭੁੜ ਭੁੜ
ਿੂਨਾਾਂ ਜਵਿ ੈਂਦਾ ਰਜਸੰਦਾ ਸ।2।
ਭਾਇਆ ਨ ਜਵਜਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਿਗਾ ਿਾਲ ਜਵਿ ਜਤਆਰ ਕਰ ਕ ਉਸ ਿਾਲ ਜਿਲਾਜਰਆ ਸਇਆ ਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ
ਜਤਿ ਸ਼ਨਾ ਨ ਿੀਵ-ੰਿੀ ਨੂ ੰ (ਉ ਿਾਲ ਜਵਿ) ਪਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਸ (ਭਰੀ) ਭਾਾਂ! (ਿੀਵ ਉ ਿਾਲ ਜਵਿੋਂ)
ਖ਼ਲਾੀ ਿਾਤ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿ ਕਰਤਾਰ ਨ (ਇਸ ਬ ਕੁ ਝ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ ਉ ਨਾਲ
ਾਾਂਝ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ, ਤ ਭੁੜ ਭੁੜ ਿੰਭਦਾ ਭਰਦਾ ਰਜਸੰਦਾ ਸ।3।

ਇ ਿਗਤ ਨੂ ੰ (ਭਾਇਆ ਨ ) ਅਨ ਕਾਾਂ ਜਕਭਾਾਂ ਦ ਰੂਾਾਂ ਰੰਗਾਾਂ ਜਵਿ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਾਂ ਨਾਲ ਭਸ ਰਿੱਜਿਆ ਸ। ਇ
ਜਵਿੋਂ ਉਸੀ ਫਿ ਕਦਾ ਸ, ਜਿ ਨੂ ੰ ਬ ਭਰਿੱਥਾ ਵਾਲਾ ਫਅੰਤ ਅਕਾਲ ੁਰਿ ਆ ਫਿਾਏ। (ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ
ਜਭਸਰ ਨਾਲ) ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਬਗਤ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ (ਦ ਿਰਨਾਾਂ) ਜਵਿ ੁਰਜਤ ਿੜ ਕ ਫਿਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਕ!
ਤੂ ੰ ਦਾ ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਦਕ ਸਸੁ।4। 25। 91।

