
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਇਸਿ ਸਰੁ ਰਾਵਸਹ ਆਣਾ ਹਉ ਿ ਦਸਰ ੂਛਉ ਜਾਇ ॥ ਿਸਿਗੁਰੁ ਿਵੀ 
ਭਾਉ ਿਸਰ ਮ ਸਰੁ ਦਹੁ ਸਮਲਾਇ ॥ ਿਭੁ ਉਾਏ ਆ ਵਖ ਸਿਿੁ ਨੜ ਸਿਿੁ ਦੂਸਰ ॥ ਸਜਸਨ ਸਰੁ 
ਿੰਗ ਜਾਸਣਆ ਸਰੁ ਰਾਵ ਿਦਾ ਹਦੂਸਰ ॥੧॥ ਮੁੰਧ ਿੂ ਚਲ ੁਗੁਰ ਿ ਭਾਇ ॥ ਅਨਸਦਨੁ ਰਾਵਸਹ ਸਰੁ 
ਆਣਾ ਿਹਜ ਿਸਚ ਿਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਬਸਦ ਰਿੀਆ ਿਹਾਗਣੀ ਿਚ ਿਬਸਦ ਿੀਗਾਸਰ ॥ 
ਹਸਰ ਵਰੁ ਾਇਸਨ ਘਸਰ ਆਣ ਗੁਰ ਿ ਹਸਿ ਸਆਸਰ ॥ ਿਜ ਿੁਹਾਵੀ ਹਸਰ ਰੰਸਗ ਰਵ ਭਗਸਿ 
ਭਰ ਭੰਡਾਰ ॥ ਿ ਰਭੁ ਰੀਿਮੁ ਮਸਨ ਵਿ ਸਜ ਿਭਿ ਦਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥ ਸਰੁ ਿਾਲਾਹਸਨ ਆਣਾ 
ਸਿਨ ਿ ਹਉ ਿਦ ਬਸਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰੀ ਸਿਰੁ ਦਈ ਸਿਨ ਿ ਲਾਗਾ ਾਇ ॥ ਸਜਨੀ 
ਇਿੁ ਛਾਸਣਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਿਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ਨਾਮੁ ਛਾਣੀਐ ਨਾਨਿ ਿਸਚ ਿਮਾਇ 
॥੩॥੨੯॥੬੨॥ {ੰਨਾ 38} 

ਦਅਰਥ:- ਇਕਿ—ਿਈ (ਜੀਵ-ਇਤ੍ਰੀਆ)ਂ {ਨਟ:- ਲਜ਼ ‘ਇਿ’ ਤ੍ੋਂ ਬਸੁ-ਵਚਨ ਸ}। ਰਾਵਕਸ—ਮਾਣਦੀਆਂ 

ਸਨ, ਰੰਨ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਉ—ਮੈਂ। ਿ ਦਕਰ—ਕਿ ਦ ਦਰ ਤ੍? ਜਾਇ—ਜਾ ਿ। ਵੀ—ਮੈਂ ਵਾਂ। 

ਭਾਉ—ਰਮ। ਮ—ਮਨੰੂ। ਕਰ—ੁਤ੍ੀ। ਭੁ—ਾਰਾ ਜਗਤ੍। ਵਖ—ੰਭਾਲ ਿਰਦਾ ਸ। ਕਿੁ ਨੜ ਕਿੁ 

ਦੂਕਰ—ਕਿ ਤ੍ੋਂ ਨੜ ਸ? ਕਿ ਤ੍ੋਂ ਦੂਰ ਸ? (ਭਾਵ, ਸਰਿ ਜੀਵ ਕਵਚ ਇਿ-ਮਾਨ ਸ)। ਕਜਕਨ—ਕਜ ਨ। 

ਸਦੂਕਰ—ਸਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ, ਅੰਗ-ੰਗ।1।  

ਮੁੰਧ—ਸ ਜੀਵ-ਇਤ੍ਰੀਏ! ਭਾਇ—ਰਮ ਕਵਚ। ਭਾਉ—ਰਮ। ਅਨਕਦਨੁ—ਸਰ ਰਜ਼, ਸਰ ਵਲ । ਸਜ—

ਆਤ੍ਮਿ ਅਡਲਤ੍ਾ ਕਵਚ ਕਟਿ ਿ। ਕਚ—ਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਕਵਚ। ਮਾਇ—ਲੀਨ ਸ ਿ।1। ਰਸਾਉ।  

ਬਕਦ—ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ। ਸਾਗਣੀ—ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਚ ਬਕਦ—ਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਦੀ ਕਕਤ੍-ਾਲਾਸ ਦ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ੀਗਾਕਰ—ਕੰਗਾਰ ਿ, ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਣਾ ਬਣਾ ਿ। ਵਰੁ—ਖਮ। ਾਇਕਨ—

ਰਾਤ੍ ਿਰ ਲੈਂਦੀਆ ਂਸਨ। ਘਕਰ—ਕਸਰਦ-ਘਰ ਕਵਚ। ਸਕਤ੍—ਕਸਤ੍ ਕਵਚ। ਕਆਕਰ—ਕਆਰ ਕਵਚ। ਜ—

ਕਸਰਦਾ। ਰੰਕਗ—ਕਆਰ ਨਾਲ। ਭ—ਸਰਿ ਜੀਵ ਨੰੂ। ਅਧਾਰ—ੁਆਰਾ।2।  

ਾਲਾਸਕਨ—ਲਾਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਉ—ਮੈਂ। ਦ—ਦਾ। ਜਾਉ—ਜਾਉਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅਰੀ—ਮੈਂ ਭਟਾ 

ਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਦਈ—ਦਈਂ, ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਸਾਂ। ਲਾਗਾ—ਲਾਗਾ,ਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ। ਾਇ—ਚਰਨੀਂ। ਚੁਿਾਇ—ਦੂਰ 

ਿਰ ਿ। ਕਚ—ਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਕਵਚ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਜੀਵ-ਇਤ੍ਰੀਏ! ਤੰੂ੍ ਗੁਰ ੂ ਦ ਰਮ ਕਵਚ (ਰਕਸ ਿ ਜੀਵਨ-ਰ ਤ੍) ਤੁ੍ਰ। (ਜਸੜੀਆਂ ਜੀਵ-

ਇਤ੍ਰੀਆ ਂਗੁਰ ੂਦ ਰਮ ਕਵਚ ਤੁ੍ਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ) ਆਤ੍ਮਿ ਅਡਲਤ੍ਾ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਕਵਚ ਲੀਨ 

ਸ ਿ ਸਰ ਵਲ  ਆਣ  ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਕਮਲੀਆਂ ਰਕਸੰਦੀਆਂ ਸਨ।1। ਰਸਾਉ।  

ਿਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਤ੍ਰੀਆ)ਂ ਆਣ  ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਰੰਨ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ (ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਵਖ ਿ ਮਰ 

ਅੰਦਰ ਭੀ ਤ੍ਾਂਘ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ ਕਿ) ਮੈਂ ਕਿ ਦ ਦਰ ਤ੍ ਜਾ ਿ (ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਰੰਨ ਿਰਨ ਦਾ ਤ੍ਰੀਿਾ) ੁੱਛਾਂ। ਮੈਂ 

ਰਧਾ ਧਾਰ ਿ ਕਤ੍ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਿੜਦੀ ਸਾਂ (ਤ੍ ਗੁਰ ੂਅੱਗ ਬਨਤ੍ੀ ਿਰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ) ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਾਰਾ 

ਜਗਤ੍ ਦਾ ਿਰਦਾ ਸ ਤ੍ (ਭ ਦੀ) ੰਭਾਲ ਿਰਦਾ ਸ, ਸਰਿ ਜੀਵ ਕਵਚ ਇਿ ਮਾਨ ਮਜੂਦ ਸ। ਕਜ (ਜੀਵ-

ਇਤ੍ਰੀ) ਨ  (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਿ) ਉ ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਗ-ੰਗ ਜਾਣ ਕਲਆ ਸ, ਉਸ ਉ ਸਾਜ਼ਰ-

ਨਾਜ਼ਰ ਵੱਦ ਨੰੂ ਦਾ ਕਸਰਦ ਕਵਚ ਵਾਂਦੀ ਸ।1।  



ਜਸੜੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਤ੍ਰੀਆਂ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰਕਸੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਸਨ, ਉਸ ਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਦੀ ਕਕਤ੍-ਾਲਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੰੂ ੰਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆ ਂਸਨ, ਉਸ 

(ਆਣ) ਗੁਰ ੂਦ ਰਮ ਕਵਚ, ਕਆਰ ਕਵਚ ਕਟਿ ਿ ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਆਣ  ਕਸਰਦ-ਘਰ ਕਵਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆ ਂਸਨ। 

ਰਭੂ (-ਤ੍ੀ) ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਸਣੀ ਕਸਰਦ-ਜ ਉਤ੍ ਰਮ ਨਾਲ ਆ ਰਗਟਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਾ ਭਗਤ੍ੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  

ਭਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਦ ਮਨ ਕਵਚ ਉਸ ਰੀਤ੍ਮ ਰਭੂ ਆ ਵਦਾ ਸ, ਜਸੜਾ ਸਰਿ ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਰਾ ਦ ਕਰਸਾ 

ਸ।2।  

ਜਸੜੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਤ੍ਰੀਆਂ ਆਣ  ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਦੀ ਕਕਤ੍-ਾਲਾਸ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਦਾ 

ਿੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਸਨਾਂ ਅੱਗ ਆਣਾ ਤ੍ਨ ਭਟਾ ਿਰਦੀ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਚਰਨਾ ਂਕਵਚ) ਆਣਾ ਕਰ 

ਧਰਦੀ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾ ਂਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨਾਂ ਨ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਆਰ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ 

ਿਰ ਿ ਕਰ ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ ਲਈ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਿ! ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਸ ਿ ਦਾ-ਕਥਰ ਰਭੂ ਕਵਚ ਲੀਨ ਸ ਿ ਉ ਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਛਾਣ  ਿਦੀ 

ਸ।4। 29। 62।  

 


