
ਸਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਠਸਠਰ ਲਖੁ ਧੁਰਾਹੂ ਠਬਨੁ ਲਖ ਨਹੀ ਕਈ ਜੀਉ ॥ ਆਠ ਅਲਖੁ 
ਕੁਦਰਠਿ ਕਠਰ ਦਖ ਹੁਕਠਮ ਚਲਾਏ ਸਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਮਨ ਰ ਰਾਮ ਜਹੁ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਅਠਹਠਨਠਸ 
ਗੁਰ ਕ ਚਰਨ ਸਰਵਹੁ ਹਠਰ ਦਾਿਾ ਭੁਗਿਾ ਸਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜ ਅੰਿਠਰ ਸ ਬਾਹਠਰ ਦਖਹੁ ਅਵਰੁ 
ਨ ਦੂਜਾ ਕਈ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰਮੁਠਖ ਏਕ ਠਦਿਸਠਿ ਕਠਰ ਦਖਹੁ ਘਠਿ ਘਠਿ ਜਠਿ ਸਮਈ ਜੀਉ ॥ ੨॥ 

ਚਲਿ ਿਾਠਕ ਰਖਹੁ ਘਠਰ ਅਨ ਗੁਰ ਠਮਠਲਐ ਇਹ ਮਠਿ ਹਈ ਜੀਉ ॥ ਦਠਖ ਅਠਦਿਸਿੁ ਰਹਉ 
ਠਬਸਮਾਦੀ ਦੁਖੁ ਠਬਸਰ ਸੁਖੁ ਹਈ ਜੀਉ ॥ ੩॥ ੀਵਹੁ ਅਠਉ ਰਮ ਸੁਖੁ ਾਈਐ ਠਨਜ ਘਠਰ 
ਵਾਸਾ ਹਈ ਜੀਉ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਭੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ੁਨਰਠ ਜਨਮੁ ਨ ਹਈ ਜੀਉ ॥ ੪॥ ਿਿੁ 
ਠਨਰੰਜਨੁ ਜਠਿ ਸਬਾਈ ਸਹੰ ਭਦੁ ਨ ਕਈ ਜੀਉ ॥ ਅਰੰਰ ਾਰਬਿਹਮੁ ਰਮਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ 
ਠਮਠਲਆ ਸਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧੧॥ {ੰਨਾ 598-599} 

ਦਅਰਥ:- ਸਸਰ—ਸਰ ਉਤ। ਧੁਰਾਸ—ੂਧੁਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਲਖ—ੁਸਿ ਉਤ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਰਾਾਂ ਦਾ 

ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ {ਅ-ਲਖੁ}। ਕਸਰ—ਦਾ ਕਰ ਕ, ਫਣਾ ਕ। ਦਖ—ੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ। ਈ—ਉਸ ਆ ਸੀ।  

ਅਸਸ—ਸਦਨ। ਸਨਸ—ਰਾਤ। ਰਵਸੁ—ਵਾ ਕਰ। ਬੁਗਤਾ—ਬਗਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰ—ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਲਕ। 

ਰਸਾਉ।  

ਗੁਰਭੁਸਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ, ਗੁਰ ੂਦ ਦੱ ਰਤ ਤ ਤੁਰ ਕ। ਏਕ ਸਦਰਸਿ—ਇਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਵਖਣ ਵਾਲੀ 

ਨਜ਼ਰ। ਕਸਰ—ਫਣਾ ਕ। ਭਈ—ਭਾਈ, ਭਿੂਦ।2।  

ਚਲਤ—ਬਿਕਦ (ਭਨ) ਨੰੂ। ਠਾਸਕ—ਰਕ ਕ। ਘਸਰ—ਘਰ ਸਵਚ। ਭਸਤ—ਅਕਲ। ਰਸਉ—ਭੈਂ ਰਸਸੰਦਾ ਸਾਾਂ 

{ਨਿ:- ਇ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਸਠ-ਸਲਖ ਲਜ਼ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਵਖ—ਿਸੁ, ਰਵਸੁ, ਦਖਸੁ, ੀਵਸੁ। ਇਸ ਾਰ 

ਲਜ਼ ਸੁਕਭੀ ਬਸਵੱਖਤ, ਭੱਧਭ ੁਰਖ, ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸਨ। ਰ ਲਜ਼ ‘ਰਸਉ’ ਵਰਤਭਾਨ ਕਾਲ, ਉੱਤਭ ੁਰਖ, 

ਇਕ-ਵਚਨ ਸ}। ਸਫਭਾਦੀ—ਸਰਾਨ, ਸਵਭਾਦ ਅਵਥਾ ਸਵਚ।3।  

ਅਸਉ—ਅੰਸਭਰਤ, ਅਿੱਲ ਆਤਭਕ ਿੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਰ। ਾਈਐ—ਾ ਲਈਦਾ ਸ। ਸਨਿ ਘਸਰ—

ਆਣ  ਘਰ ਸਵਚ। ਿਨਭ ਭਰਨ ਬਵ ਬੰਿਨੁ—ਉਸ ਰਬੂ ਿ ਿਨਭ ਭਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ, ਿ ੰਾਰ-ਚੱਕ੍ਰ 

ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ। ੁਨਰਸ—{ੁਨਸ ਅਸ। ੁਨਸ—ਭੁੜ। ਅਸ—ਬੀ। } ਭੁੜ ਭੁੜ।4।  

ਤਤੁ—ਾਰ ਿਗਤ ਦਾ ਅਲਾ। ਸਨਰੰਿਨੁ—ਭਾਇਆ-ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਸਸਤ। ਫਾਈ—ਬ ਥਾਾਂ। ਸੰ—ਸ, ਬ 

ਰਸੀ ਸ। ਬਦੁ—ਸਵੱਥ। ਅਰੰਰ—ਰ ਤੋਂ ਰ। ਗੁਰ ੁਸਭਸਲਆ—(ਿ ਭਨੱੁਖ) ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਸਭਲ ਸਆ ਸ।5।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਭਨ! ਦਾ ਰਾਭ ਦਾ ਨਾਭ ਿ, (ਨਾਭ ਿਣ ਨਾਲ) ਆਤਭਕ ੁਖ ਸਭਲਗਾ। ਸਦਨ ਰਾਤ ਉ 

ਬ ਤੋਂ ਵੱਡ ਭਾਲਕ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਧਰ, ਉਸ ਸਰੀ (ਆ ਸੀ ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ) ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ, 

(ਆ ਸੀ ਬ ਸਵਚ ਸਵਆਕ ਸ ਕ) ਬਗਣ ਵਾਲਾ ਸ। ਰਸਾਉ।  

ਧੁਰੋਂ (ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਾਰ) ਸੀ ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਉਤ (ਆ ਆਣ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਰਾਾਂ 

ਦਾ) ਲਖ (ਉੱਕਸਰਆ ਸਆ) ਸ। ਕਈ ਿੀਵ ਐਾ ਨਸੀਂ ਸ ਸਿ ਉਤ ਇ ਲਖ ਦਾ ਰਬਾਵ ਨਾਸ ਸਵ। ਸਰ 

ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਇ (ਕਰਭ-) ਲਖ ਤੋਂ ੁਤੰਤਰ  ਸ ਿ ਇ ਕੁਦਰਸਤ ਨੰੂ ਰਚ ਕ ਇ ਦੀ ੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ, ਤ 

ਆਣ  ਸੁਕਭ ਸਵਚ (ਿਗਤ-ਕਾਰ) ਚਲਾ ਸਰਸਾ ਸ।1।  

ਸ ਭਰ ਭਨ! ਿਸੜਾ ਰਬੂ ਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱ ਸਰਸਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਫਾਸਰ (ਾਰੀ ਕੁਦਰਸਤ ਸਵਚ) ਵਖ, ਉ ਤੋਂ ਸਫਨਾ 



(ਉ ਵਰਗਾ) ਸਰ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਗੁਰ ੂਦ ਦੱ ਰਾਸ ਤ ਤੁਰ ਕ ਉ ਇੱਕ ਨੰੂ ਵਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਫਣਾ (ਸਪਰ 

ਤਨੰੂ ਸਦੱ ਏਗਾ ਸਕ) ਸਰਕ ਰੀਰ ਸਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਿਸਤ ਭਿੂਦ ਸ।2।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਇ (ਫਾਸਰ) ਬਿਕਦ (ਭਨ) ਨੰੂ ਰਕ ਕ ਆਣ  ਅੰਦਰ (ਵੱਦ ਰਬੂ ਸਵਚ) ਸੀ ਸਿਕਾ ਰੱਖ। ਰ 

ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਸਭਸਲਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਭੈਂ ਤਾਾਂ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਕਰਾ ਨਾਲ) ਉ ਅਸਦਰਸ਼ਿ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਬ 

ਸਵਚ ਵੱਦਾ) ਵਖ ਕ ਸਵਭਾਦ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅੱੜ ਿਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। (ਿਸੜਾ ਬੀ ਇਸ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸ, ਉ 

ਦਾ) ਦੁੱਖ ਸਭਿ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਸਭਲ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।3।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਅਿੱਲ ਆਤਭਕ ਿੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾਭ-ਰ ੀਉ, (ਇਸ ਨਾਭ-ਰ ੀਸਤਆਾਂ) ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 

ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਸਭਲਦਾ ਸ, ਅਤ ਆਣ  ਘਰ ਸਵਚ ਸਿਕਾਣਾ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ੁਖਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਨ 

ਫਾਸਰ ਬਿਕਣੋਂ  ਸਿ ਿਾਾਂਦਾ ਸ)। (ਸ ਬਾਈ!) ਿਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਚੱਕ੍ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਲਾਸ 

ਕਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, (ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਿਨਭ (ਭਰਨ) ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।4।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਰਭਾਤਭਾ ਾਰ ਿਗਤ ਦਾ ਅਲਾ ਸ (ਆ) ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਰਸਸਤ ਸ, ਰਬੂ ਾਰਫਰਸਭ 

ਰ ਤੋਂ ਰ ਸ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਲਕ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਿ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਸਭਲ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਇਸ ਸਦੱ ੈਂਦਾ ਸ 

ਸਕ) ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਿਸਤ ਸਰ ਥਾਾਂ ਬ ਰਸੀ ਸ (ਤ ਉ ਦੀ ਸਵਆਕਤਾ ਸਵਚ ਸਕਤ) ਕਈ ਸਵੱਥ ਸਵਤਕਰਾ ਨਸੀਂ 

ਸ।5।11।  

ਨਿ:- ਇਸ 11 ਸ਼ਫਦ “ਘਰੁ 1” ਦ ਸਨ। ਅਗਾਾਂਸ 1 ਸ਼ਫਦ “ਘਰ ੁ3” ਦਾ ਸ। ਤਾਸੀਏਂ ਉ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕ 1 ਦ 

ਕ ਾਰਾ ਿੜ 12 ਸਲਸਖਆ ਸ।  

 


