
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਿੁਸਿ ਿੁਸਿ ਕਾਮ ਗਹਲੀਏ ਸਕਆ ਚਲਸਹ ਬਾਹ ਲੁਡਾਇ ॥ ਆਿਾ ਸਰੁ 
ਨ ਛਾਿਹੀ ਸਕਆ ਮੁਹੁ ਦਿਸਹ ਜਾਇ ॥ ਸਜਨੀ ਿਖੀ ਕੰਤੁ ਛਾਸਿਆ ਹਉ ਸਤਨ ਕ ਲਾਗਉ ਾਇ 
॥ ਸਤਨ ਹੀ ਜਿੀ ਥੀ ਰਹਾ ਿਤਿੰਗਸਤ ਮਸਲ ਸਮਲਾਇ ॥ ੧॥ ਮੁੰਧ ਕੂਸਿ ਮੁਠੀ ਕੂਸਿਆਸਰ ॥ ਸਰੁ 
ਰਭੁ ਿਾਚਾ ਿਹਿਾ ਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਸਖ ਕੰਤੁ ਨ ਛਾਿਈ ਸਤਨ ਸਕਉ 
ਰਸਿ ਸਿਹਾਇ ॥ ਗਰਸਬ ਅਟੀਆ ਸਤਰਿ ਨਾ ਜਲਸਹ ਦੁਖੁ ਾਿਸਹ ਦੂਜ ਭਾਇ ॥ ਿਬਸਦ ਰਤੀਆ 
ਿਹਾਗਿੀ ਸਤਨ ਸਿਚਹੁ ਹਉਮ ਜਾਇ ॥ ਿਦਾ ਸਰੁ ਰਾਿਸਹ ਆਿਾ ਸਤਨਾ ਿੁਖ ਿੁਸਖ ਸਿਹਾਇ 
॥੨॥ ਸਗਆਨ ਸਿਹੂਿੀ ਸਰ ਮੁਤੀਆ ਸਰਮੁ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਅਸਗਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧਰੁ ਹ 
ਸਬਨੁ ਸਰ ਦਖ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਿਹੁ ਸਮਲਹੁ ਿਹਲੀਹ ਮ ਸਰੁ ਦਹੁ ਸਮਲਾਇ ॥ ੂਰ ਭਾਸਗ 
ਿਸਤਗਰੁੁ ਸਮਲ ਸਰੁ ਾਇਆ ਿਸਚ ਿਮਾਇ ॥ ੩॥ ਿ ਿਹੀਆ ਿਹਾਗਿੀ ਸਜਨ ਕਉ ਨਦਸਰ 
ਕਰਇ ॥ ਖਿਮੁ ਛਾਿਸਹ ਆਿਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗ ਦਇ ॥ ਘਸਰ ਿਰੁ ਾਇਆ ਆਿਾ ਹਉਮ 
ਦੂਸਰ ਕਰਇ ॥ ਨਾਨਕ ਿਭਾਿੰਤੀਆ ਿਹਾਗਿੀ ਅਨਸਦਨੁ ਭਗਸਤ ਕਰਇ ॥ ੪॥੨੮॥੬੧॥ {ੰਨਾ 
38} 

ਦਅਰਥ:- ਕਾਭ—ਸੁਆਰਥ। ਗਹਲੀ—ਪੜੀ ਹਈ, ਪਸੀ ਹਈ। ਕਾਭ ਗਹਲੀਏ—ਹ ਸੁਆਰਥ ਵਿਚ ਪਸੀ 

ਹਈ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ। ਫਾਹ ਲੁਡਾਇ—ਫਾਾਂਹ ਲੁਡਾਇ, ਫਾਾਂਹ ਲੁਡਾ ਕ, ਫਾਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕ, ਭਸਤ੍ੀ ਵਿਚ। ਨ 

ਛਾਣਹੀ—ਨ-ਛਾਣਵਹ, ਤੂ੍ੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਣਦੀ। ਜਾਇ—ਜਾ ਕ। ਸਖੀ—ਸਖੀਆਾਂ ਨ , ਸਤ੍ਸੂੰਗੀ ਜੀਿ-

ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ ਨ। ਹਉ—ਭੈਂ। ਾਇ—ਚਰਨੀਂ। ਲਾਗਉ—ਭੈਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਾਂ, ਲਾਗਉਂ। ਥੀ ਰਹਾ—ਭੈਂ ਹ ਜਾਿਾਾਂ।1।  

ਭੁੂੰਧ—ਭੁਗਧ, ਹ ਆਣ  ਆ ਵਿਚ ਭਸਤ੍ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਕੂਵੜਆਵਰ—ਕੂੜ ਦੀ ਿਣਜਾਰਨ। ਕੂਵੜ—ਕੂੜ 

ਨ , ਭਾਇਆ ਦ ਸਾਰ ਨ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ-ਵਥਰ।1। ਰਹਾਉ।  

ਭਨਭੁਵਖ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁ੍ਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ (ਨੂੂੰ)। ਨ ਛਾਣਈ—ਨ ਛਾਣਏ, ਨ 

ਛਾਣ  {ਨਟ:- “ਛਾਣ ਹੀ” ਅਤ੍ “ਛਾਣਈ” ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਚਤ੍ ਰੱਖਣ-ਜਗ ਹ}। ਰਵਣ—(ਵ ੂੰਦਗੀ-ਰੂ) 

ਰਾਤ੍। ਗਰਵਫ—ਅਹੂੰਕਾਰ ਵਿਚ। ਅਟੀਆ—ਅੱਟੀਆਾਂ, ਨਕਾ-ਨਕ ਬਰੀਆਾਂ ਹਈਆਾਂ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਹਰ ਦ 

ਵਆਰ ਵਿਚ। ਵਿਹਾਇ—(ਉਭਰ) ਫੀਤ੍ਦੀ ਹ।2।  

ਭੁਤ੍ੀਆ—ਵਿਛੁੜੀ ਹਈ, ਛੱੁਟੜ ਹਈ ਹਈ। ਵਰ—ਤ੍ੀ। ਵਰਭ—ੁਰਭ। ਅੂੰਧਰੁ—(ਭਹ ਦਾ) ਹਨਰਾ। 

ਬੁਖ—ਵਤ੍ਰਸ਼ਨਾ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਸਹਲੀਹ—ਹ ਸਤ੍ਸੂੰਗੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਓ! ਭ—ਭਨੂੂੰ। ਸਵਚ—ਸਦਾ-

ਵਥਰ ਰਬੂ ਵਿਚ।3।  

ਸਹੀਆ—ਸਖੀਆਾਂ, ਸਹਲੀਆਾਂ, ਸਤ੍ਸੂੰਗੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ। ਦਇ—ਦ ਕ, ਅਰਨ ਕਰ ਕ। ਘਵਰ—ਵਹਰਦ-

ਘਰ ਵਿਚ। ਕਰਇ—ਕਰਦੀ ਹ। ਅਨਵਦਨੁ—ਹਰ ਰ ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਆ ਵਿਚ ਭਸਤ੍ ਤ੍ ਕੂੜ ਦੀ ਿਣਜਾਰਨ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਤ੍ਨੂੂੰ ਭਾਇਆ ਦ ਸਾਰ ਨ  ਲੱੁਟ  ਵਲਆ 

ਹ (ਇਸ ਤ੍ਰ੍ਾਾਂ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਭਲ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ)। ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਸਹਣਾ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਦੱਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤ੍ ਤੁ੍ਵਰਆਾਂ ਹੀ ਵਭਲਦਾ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  



ਹ ਸੁਆਰਥ ਵਿਚ ਪਸੀ ਹਈ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ! ਵਕਉਂ ਇਤ੍ਨੀ ਲਾ-ਰਿਾਹੀ ਨਾਲ (ਜੀਿਨ-

ੂੰਧ ਵਿਚ) ਤੁ੍ਰ ਰਹੀ ਹੈਂ? (ਸੁਆਰਥ ਵਿਚ ਪਸ ਕ) ਤੂ੍ੂੰ ਆਣ  ਰਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨੂੂੰ (ਹੁਣ) ਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਲਕ 

ਵਿਚ ਜਾ ਕ ਕੀਹ ਭੂੂੰਹ ਵਿਖਾਿੇਂਗੀ? 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਸਤ੍ਸੂੰਗੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ ਨ  ਆਣ  ਖਸਭ-ਰਬੂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ ਰੱਖੀ ਹ (ਉਹ ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ 

ਹਨ) ਭੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਾਂ (ਭਰਾ ਵਚੱਤ੍ ਕਰਦਾ ਹ ਵਕ) ਭੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਸਤ੍ਸੂੰਗ ਦ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਭਲ 

ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਵਜਹੀ ਫਣ ਜਾਿਾਾਂ।1।  

ਜਹੜੀਆਾਂ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ ਆਣ  ਹੀ ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁ੍ਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਖਸਭ-ਰਬੂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਛਾਣਦਾ ਬੀ 

ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ (ਵ ੂੰਦਗੀ-ਰੂ) ਰਾਤ੍ ਵਕਿੇਂ ਫੀਤ੍ਦੀ ਹਿਗੀ? (ਬਾਿ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਭਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਵਹੂੰਦੀਆਾਂ 

ਹਨ)। ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਕਾ-ਨਕ ਬਰੀਆਾਂ ਹਈਆਾਂ ਵਤ੍ਰਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) ਵਿਚ ਸੜਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਵਿਚ (ਪਸ ਕ) ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

(ਜਹੜੀਆਾਂ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ ਗੁਰ ੂਦ) ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ ਰੂੰਗੀਆਾਂ ਰਵਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਹਨ (ਸ਼ਫਦ 

ਦੀ ਫਰਕਵਤ੍ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਭ ਦੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਣ  ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਵਭਲੀਆਾਂ 

ਰਵਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉਭਰ ਵਨਰਲ ਸੁਖ ਵਿਚ ਫੀਤ੍ਦੀ ਹ।2।  

ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾਣ ਤ੍ੋਂ ਵਫਨਾ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਿਲੋਂ  ਛੱੁਟੜ ਹੀ 

ਰਵਹੂੰਦੀ ਹ, ਉਹ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਦਾ ਵਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਵਗਆਨ ਵਿਚ ਭੱਤ੍ੀ ਹਈ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੂੰ 

(ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦਾ) ਹਨਰਾ ਵਿਆਵਆ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹ, ਤ੍ੀ-ਰਬੂ ਦ ਦਰਸਨ ਤ੍ੋਂ ਵਫਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਭਾਇਆ 

ਦੀ ਬੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ।  

ਹ ਸਤ੍ਸੂੰਗੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਓ! ਆਓ, ਭਨੂੂੰ ਵਭਲ , ਤ੍ ਭਨੂੂੰ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਵਭਲਾ ਵਦਉ। ਵਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੂੰ ੂਰੀ 

ਵਕਸਭਵਤ੍ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਵਭਲ ੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨੂੂੰ ਵਭਲ ੈਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਵਹੂੰਦੀ 

ਹ।3।  

ਉਹ ਸਤ੍ਸੂੰਗੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਾਂ ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਲੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤ੍ ਰਬੂ ਵਭਹਰ ਦੀ ਵਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹ। ਉਹ 

ਆਣਾ ਤ੍ਨ ਆਣਾ ਭਨ ਉਸ ਦ ਅੱਗ ਬਟ ਰੱਖ ਕ ਆਣ  ਖਸਭ-ਰਬੂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਣ  ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਭ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹ ਉਹ ਆਣ  ਵਹਰਦ-ਘਰ ਵਿਚ (ਹੀ) ਖਸਭ-ਰਬੂ ਨੂੂੰ 

ਲੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਬਾ ਿਾਲੀ ਫਣਦੀ ਹ ਉਹ ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਲੀ ਹ, ਉਹ ਹਰ ਿਲ  ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਦੀ 

ਬਗਤ੍ੀ ਕਰਦੀ ਹ।4। 28। 61।  

 


