
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਅਭਲੁ ਗਲਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਸਦਤਾ ਦਵਣਹਾਸਰ ॥ ਭਤੀ ਭਰਣੁ ਸਵਿਾਸਰਆ 
ਖੁਿੀ ਕੀਤੀ ਸਦਨ ਚਾਸਰ ॥ ਿਚੁ ਸਭਸਲਆ ਸਤਨ ਿਪੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਿਾਚ 
ਕਉ ਿਚੁ ਜਾਣੁ ॥ ਸਜਤੁ ਿਸਵਐ ਿੁਖੁ ਾਈਐ ਤਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲ ਭਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਚੁ ਿਰਾ 
ਗੁੜ ਫਾਹਰਾ ਸਜਿੁ ਸਵਸਚ ਿਚਾ ਨਾਉ ॥ ਿੁਣਸਹ ਵਖਾਣਸਹ ਜਤੜ ਹਉ ਸਤਨ ਫਸਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥ ਤਾ 
ਭਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭਹਲੀ ਾਏ ਥਾਉ ॥ ੨॥ ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਸਗਆਈਆ ਿਤੁ ਰਭਲੁ ਤਸਨ 
ਵਾਿੁ ॥ ਤਾ ਭੁਖੁ ਹਵ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਸਤ ॥ ਦੂਖ ਸਤਿ ਸਹ ਆਖੀਅਸਹ ਿੂਖ ਸਜਿ ਹੀ 
ਾਸਿ ॥੩॥ ਿ ਸਕਉ ਭਨਹੁ ਸਵਿਾਰੀਐ ਜਾ ਕ ਜੀਅ ਰਾਣ ॥ ਸਤਿੁ ਸਵਣੁ ਿਬੁ ਅਸਵਤੁ ਹ ਜਤਾ 
ਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥ ਹਸਰ ਗਲਾਂ ਿਸਬ ਕੂੜੀਆ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਰਵਾਣੁ ॥੪॥੫॥ {ੰਨਾ 15-16} 

ਦਅਯਥ:- ਅਭਰੁ—ਨਸ਼ਾ (ਅੀਭ ਆਦਦਕ ਦਾ)। ਗਰਰਾ—ਗਰਾ। ਕੂੜ—ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਗਤ (ਦਾ ਭਸ)। 

ਦਵਣਸਾਦਯ—ਦਵਣਸਾਯ ਨ। ਭਤੀ—ਭੱਤੀ, ਭਤ ਸਈ ਨ। ਚੁ—ਦਾ-ਦਥਯ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਪੀ—ਜ 

ਨਸ਼ ਤੋਂ ਯਸਜ਼ ਕਯਦ ਸਨ, ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਗਤ ਦ ਭਸ-ਨਸ਼ ਨੰੂ ਛੱਦਿਆ। ਯਾਖਣ ਕਉ—ਭੱਰਣ ਰਈ। 

ਦਯਵਾਯ—ੁਰਬੂ ਦਾ ਦਯ।1।  

ਦਜਤੁ ਦਵਐ—ਦਜ ਦਾ ਦਭਯਨ ਕੀਦਤਆਾਂ। ਚਰ  ਭਾਣੁ—ਆਦਯ ਦਭਰ ।1। ਯਸਾਉ।  

ਯਾ—ਸ਼ਯਾਫ। ਗੁੜ ਫਾਸਯਾ—ਗੁੜ ਾਣ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ। ਵਖਾਣਦਸ—ਉਚਾਯਦ ਸਨ। 

ਜਤੜ—ਜ ਜ ਭਨੱੁਖ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਖੀਵਾ—ਭਤ। ਭਸਰੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਦਵਚ।2।  

ਨਾਉ—ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। ਨੀਯ—ੁ(ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਤ) ਾਣੀ। ਚੰਦਗਆਈਆ—ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ, ਦਦਤ-ਾਰਾਸ। 

ਤੁ—ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ। ਯਭਰੁ—ੁਗੰਧੀ। ਤਦਨ—ਤਨ ਉੱਤ, ਤਨ ਦਵਚ। ਵਾੁ—ੁਗੰਧੀ। ਉਜਰਾ—

ਯਸ਼ਨ, ਾ-ੁਥਯਾ। ਆਖੀਅਦਸ—ਆਖ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।3।  

ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਜੀਅ—ਦਜੰਦ। ਯਾਣ—ਾਸ। ਜੀਅ ਯਾਣ—ਦਜੰਦ-ਜਾਨ। ਜਤਾ—ਦਜਤਨਾ ਬੀ, ਾਯਾ ਸੀ। 

ਕੂੜੀਆ—ਕੂੜ ਦਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰੀਆਾਂ, ਜਗਤ ਦ ਭਸ ਦਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰੀਆਾਂ। ਯਵਾਣੁ—ੁਚੱਜੀ, ਚੰਗੀ, 

ਕਫੂਰ ਕਯਨ-ਜਗ।4।  

ਅਯਥ:- ਦਣਸਾਯ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਜਗਤ ਦਾ ਭਸ-ਯੂ ਅਪੀਭ ਦਾ ਗਰਾ ਜੀਵ ਨੰੂ ਦਦੱਤਾ ਸਇਆ ਸ। (ਇ 

ਭਸ-ਅਪੀਭ ਨੰੂ ਖਾ ਕ) ਭਤ ਸਈ ਦਜੰਦ ਨ  ਭਤ ਬੁਰਾ ਦਦੱਤੀ ਸ, ਚਾਯ ਦਦਨ ਦਜ਼ੰਦਗੀ ਦਵਚ ਯੰਗ-ਯਰੀਆਾਂ ਭਾਣ 

ਯਸੀ ਸ। ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਭਸ-ਨਸ਼ਾ ਛੱਿ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯ ਭੱਰਣ ਦਾ ਆਸਯ ਕੀਤਾ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ-ਦਥਯ 

ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਦਭਰ ਦਆ।1।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ੱਚੀ ਾਾਂਝ ਫਣਾ, ਦਜ ਦਾ ਦਭਯਨ ਕੀਦਤਆਾਂ ੁਖ 

ਦਭਰਦਾ ਸ। (ਤ ਅਯਦਾ ਕਯ ਦਕ ਸ ਰਬੂ! ਆਣਾ ਨਾਭ ਦਸ ਦਜ ਕਯਕ) ਤਯੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਦਵਚ ਆਦਯ ਦਭਰ 

ਕ।1। ਯਸਾਉ।  

ਦਾ ਦੀ ਭਤੀ ਕਾਇਭ ਯੱਖਣ ਵਾਰਾ ਸ਼ਯਾਫ ਗੁੜ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਸੀ ਦਤਆਯ ਕਯੀਦਾ ਸ, ਉ (ਸ਼ਯਾਫ) ਦਵਚ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ਼ਯਾਫ ਸ ਜ ਦੁਨੀਆ ਵਰੋਂ  ਫ-ਯਵਾਸ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ)। ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਦਦਆਾਂ 

ਤੋਂ ਦਕ ਸਾਾਂ ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣਦ ਤ ਉਚਾਯਦ ਸਨ। ਭਨ ਨੰੂ ਤਦੋਂ ਸੀ ਭਤ ਸਇਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਬੂ 

ਦੀ ਮਾਦ ਦਵਚ ਦਿਕ ਜਾਏ (ਤ, ਭਨ ਦਿਕਦਾ ਸ ਦਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ)।2।  



ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤ ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਸਯ ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਸ, ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਨਾਰ ਸੀ 

ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭੂੰਸ ਸਣਾ ਰੱਗਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤ ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ (ਭੂੰਸ ਉਜਰਾ ਕਯਨ ਰਈ) ਾਣੀ ਸ, 

ਤ (ਦਦਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ ਫਦਣਆ ਸਇਆ) ੁੱਚਾ ਆਚਯਨ ਯੀਯ ਉਤ ਰਾਣ ਰਈ ੁਗੰਧੀ ਸ। 

ਦੁੱਖਾਾਂ ਦੀ (ਦਨਦਵਯਤੀ) ਤ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ (ਰਾਤੀ) ਦੀ ਅਯਜ਼ਈ ਯਭਾਤਭਾ ਅੱਗ ਸੀ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।3।  

ਦਜ ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸਈ ਇਸ ਦਜੰਦ-ਜਾਨ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਕਦ ਭਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ। ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਦਵਾਦਯਆਾਂ ਖਾਣ ਦਸਨਣ ਦਾ ਾਯਾ ਸੀ ਉੱਦਭ ਭਨ ਨੰੂ ਸਯ ਸਯ ਭਰੀਨ ਕਯਦਾ ਸ, (ਦਕਉਂਦਕ) ਸਯ ਾਯੀਆਾਂ 

ਗੱਰਾਾਂ (ਭਨ ਨੰੂ) ਨਾਵੰਤ ੰਾਯ ਦ ਭਸ ਦਵਚ ਪਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। (ਸ ਰਬੂ!) ਉਸੀ ਉੱਦਭ ੁਚੱਜਾ ਸ ਜ ਤਯ ਨਾਰ 

ਰੀਤ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ।4।5।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾਇਆਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਭਸ ਆ ਦਫਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਸ-ਅਧੀਨ ਸ ਕ ਕੀਤ ਕੰਭ ਭਨ ਨੰੂ ਸਯ 

ਭਰੀਨ ਕਯਦ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ, ਇਸ ਇਕ ਐਾ ਸੁਰਾਯਾ ਦਾ ਕਯਦਾ ਸ 

ਦਜ ਦਾ ਦਕਾ ਭਨੱੁਖ ਭਸ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਯਦਸ ਕ ੁੱਚ ਆਚਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਦਵਚ 

ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

  


