
ਸਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ਠਹਲਾ ਦੁਤੁਕੀ ॥ ਤੂ ਗੁਣਦਾਤ ਠਨਰਮਲ ਭਾਈ ਠਨਰਮਲੁ ਨਾ ਮਨੁ ਹਇ ॥ ਹਮ 
ਅਰਾਧੀ ਠਨਰਗੁਣ ਭਾਈ ਤੁਝ ਹੀ ਤ ਗੁਣੁ ਸਇ ॥੧॥ ਮਰ ਰੀਤਮਾ ਤੂ ਕਰਤਾ ਕਠਰ ਵਖੁ ॥ ਹਉ 
ਾੀ ਾਖੰਡੀਆ ਭਾਈ ਮਠਨ ਤਠਨ ਨਾਮ ਠਵਸਖੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਠਿਖੁ ਮਾਇਆ ਠਿਤ ੁਮਠਹਆ ਭਾਈ 
ਿਤੁਰਾਈ ਠਤ ਖਇ ॥ ਠਿਤ ਮਠਹ ਿਾਕੁਰੁ ਸਠਿ ਵਸ ਭਾਈ ਜ ਗੁਰ ਠਗਆਨੁ ਸਮਇ ॥ ੨॥ ਰੂੜ 
ਰੂੜ ਆਖੀਐ ਭਾਈ ਰੂੜ ਲਾਲ ਿਲੂਲੁ ॥ ਜ ਮਨੁ ਹਠਰ ਠਸਉ ਿਰਾਗੀਐ ਭਾਈ ਦਠਰ ਘਠਰ ਸਾਿੁ 
ਅਭੂਲ ੁ॥੩॥ ਾਤਾਲੀ ਆਕਾਠਸ ਤੂ ਭਾਈ ਘਠਰ ਘਠਰ ਤੂ ਗੁਣ ਠਗਆਨੁ ॥ ਗੁਰ ਠਮਠਲਐ ਸੁਖੁ 
ਾਇਆ ਭਾਈ ਿੂਕਾ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੪॥ ਜਠਲ ਮਠਲ ਕਾਇਆ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਭੀ ਮਲਾ ਤਨੁ ਹਇ 
॥ ਠਗਆਠਨ ਮਹਾ ਰਠਸ ਨਾਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਠਨਰਮਲੁ ਹਇ ॥ ੫॥ ਦਵੀ ਦਵਾ ੂਜੀਐ ਭਾਈ 
ਠਕਆ ਮਾਗਉ ਠਕਆ ਦਠਹ ॥ ਾਹਣੁ ਨੀਠਰ ਖਾਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮਠਹ ਿੂਡਠਹ ਤਠਹ ॥ ੬॥ ਗੁਰ 
ਠਿਨੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਭਾਈ ਜਗੁ ਿੂਡ ਠਤ ਖਇ ॥ ਮਰ ਿਾਕੁਰ ਹਾਠਥ ਵਡਾਈਆ ਭਾਈ ਜ 
ਭਾਵ ਤ ਦਇ ॥ ੭॥ ਿਈਅਠਰ ਿਲ ਮੀਿੁਲੀ ਭਾਈ ਸਾਿੁ ਕਹ ਠਰ ਭਾਇ ॥ ਠਿਰਹ ਿਧੀ ਸਠਿ 
ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਠਧਕ ਰਹੀ ਹਠਰ ਨਾਇ ॥੮॥ ਸਭੁ ਕ ਆਖ ਆਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤ ਿੁਝ ਸੁਜਾਨੁ ॥ ਜ 
ਿੀਧ ਸ ਊਿਰ ਭਾਈ ਸਿਦੁ ਸਿਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥ ੯॥ ਈਧਨੁ ਅਠਧਕ ਸਕਲੀਐ ਭਾਈ ਾਵਕੁ ਰੰਿਕ 
ਾਇ ॥ ਠਖਨੁ ਲੁ ਨਾਮੁ ਠਰਦ ਵਸ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਠਮਲਣੁ ਸੁਭਾਇ ॥੧੦॥੪॥ {ੰਨਾ 636-637} 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਣਦਾਤ—(ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਦਾਤਤ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਤਨਯਗੁਣ—ਗੁਣ-ਸੀਨ। ਤ—ਤੋਂ। ਇ 

ਗੁਣੁ—ਉਸ (ਤਨਯਭਰਤਾ ਦਾ) ਗੁਣ।1।  

ਵਖੁ—ੂੰਬਾਰ ਕਯ (ਭਯੀ)। ਸਉ—ਭੈਂ। ਬਾਈ—ਸ ਰਬੂ! ਨਾਭ ਤਵਖ—ੁਨਾਭ ਦੀ ਤਵਸ਼ਸ਼ਤਾ, ਨਾਭ ਦੀ 

ਭਸੱਤਤਾ।1। ਯਸਾਉ।  

ਤਫਖੁ—ਜ਼ਸਯ, ਆਤਭਕ ਭਤ ਦਾ ਭੂਰ। ਤਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਖਇ—ਗਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਤਿ—ਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ 

ਤਵਿ। ਭਇ—(ਭਨ ਤਵਿ) ਤਿਕ।2।  

ਯੂੜ—ੁੂੰਦਯ, ਸਣਾ। ਆਖੀਐ—ਤਭਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। ਫਯਾਗੀਐ—ਤਆਯ ਕਯ। ਦਤਯ—ਭਨ ਦ ਅੂੰਦਯ। 

ਘਤਯ—ਤਸਯਦ ਤਵਿ। ਅਬੂਰੁ—ਅਬੱੁਰ ਰਬੂ (ਤਦੱ ੈਂਦਾ ਸ)।3।  

ਆਕਾਤ—ਆਕਾਸ਼ ਤਵਿ। ਘਤਯ ਘਤਯ—ਸਯਕ ਤਸਯਦ ਤਵਿ। ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ—ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ। 

ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ।4।  

ਜਤਰ—ਜਰ ਨਾਰ। ਭਤਰ—ਭਰ ਕ। ਕਾਇਆ—ਯੀਯ। ਤਗਆਤਨ—ਤਗਆਨ ਤਵਿ।5।  

ਭਾਗਉ—ਭੈਂ ਭੂੰਗਾਾਂ। ਦਤਸ—(ਦਵੀ ਦਵਤ) ਦ ਕਦ ਸਨ। ਾਸਣੁ—ੱਥਯ। ਨੀਤਯ—ਾਣੀ ਤਵਿ। 

ਖਾਰੀਐ—ਧਈਏ। ਫੂਡਤਸ—ਡੁੱਫਦ ਸਨ। ਤਤਸ—ਉਸ (ੱਥਯ ਦ ਫਣਾਏ ਸਏ ਦਵੀ ਦਵਤ)।6।  

ਅਰਖੁ—ਉਸ ਰਬੂ ਤਜ ਦਾ ਯੂ ਤਫਆਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਫੂਡ—ਡੁੱਫਦਾ ਸ।7।  

ਫਈਅਤਯ—ਇਤਰੀ {ਫਾਾਂਗਯ ਦੀ ਫਰੀ}, ਜੀਵ-ਇਤਰ। ਤਯ ਬਾਇ—ਤੀ ਦ ਰਭ ਤਵਿ। ਤਫਯਸ—ਤੀਫਯ 

ਤਵਛੜ ਨਾਰ। ਤਿ—ਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ ਤਵਿ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਤਵਿ।8।  

ਬੁ ਕ—ਸਯਕ ਜੀਵ। ਤ—ਤੋਂ। ਫੀਧ—ਤਵੱਝ ਗਏ।9।  



ਈਧਨੁ—ਫਾਰਣ। ਅਤਧਕ—ਫਸੁਤ। ਕਰੀਐ—ਇਕੱਠਾ ਕਯੀਏ। ਾਵਕੁ—ਅੱਗ। ਤਭਰਣੁ—ਤਭਰਾ। 

ੁਬਾਇ—ਤਸਜ ਸੀ।10।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਰੀਤਭ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ ਭਯਾ ਕਯਤਾਯ ਸੈਂ, ਭਨੂੂੰ ਦਾ ਕਯ ਕ (ਸੁਣ ਤੂੂੰ ਸੀ) ਭਯੀ ੂੰਬਾਰ ਕਯ (ਤ ਭਨੂੂੰ 

ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਿਾ)। ਭੈਂ ਾੀ ਸਾਾਂ, ਖੂੰਡੀ ਸਾਾਂ। ਸ ਤਆਯ! ਭਯ ਭਨ ਤਵਿ ਭਯ ਤਨ ਤਵਿ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ 

ਭਸੱਤਤਾ (ਦਾ ਕਯ)।1। ਯਸਾਉ।  

ਸ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣ) ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਦਾਤਤ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੂੂੰ ਤਵਤਰ-ਯੂ ਸੈਂ। (ਯ ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ) 

ਾਡਾ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਤਵਤਰ  ਨਸੀਂ ਸ। ਅੀਂ ਾੀ ਸਾਾਂ, ਗੁਣ-ਸੀਣ ਸਾਾਂ। ਸ ਰਬੂ! (ਤਵਤਰਤਾ ਦਾ) ਉਸ ਗੁਣ ਤਯ 

ਾੋਂ ਸੀ ਤਭਰ ਕਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਰਬੂ! (ਜੀਵ ਦਾ) ਤਿੱਤ ਆਤਭਕ ਭਤ ਤਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ ਤਵਿ ਭਤਸਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ (ਭਾਇਆ ਯੁਿੀ 

ਵਾਰੀ) ਤਆਣ ਨਾਰ ਆਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਯ ਜ ਗੁਯ ੂਦਾ (ਤਦੱਤਾ) ਤਗਆਨ ਜੀਵ (ਦ ਭਨ 

ਤਵਿ) ਤਿਕ ਜਾਏ ਤਾਾਂ ਇ ਦ ਤਿੱਤ ਤਵਿ ਠਾਕੁਯ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਜੀਵ ਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ ਤਵਿ ਜੁਤੜਆ ਯਤਸੂੰਦਾ 

ਸ।2।  

ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ੁੂੰਦਯ-ਯੂ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ (ਭਾਨ  ਤਆਯ ਦਾ) ਗੂੜਹਾ ਰਾਰ ਯੂੰਗ ਿਤੜਹਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, ਉ 

ੁੂੰਦਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਦਾ ਤਭਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ। ਜ ਜੀਵ ਦਾ ਭਨ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਰਭ ਕਯ, ਤਾਾਂ, ਸ ਬਾਈ! 

ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਉਸ ਦਾ-ਤਥਯ ਤ ਅਬੱੁਰ ਰਬੂ (ਯਗਿ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।3।  

ਸ ਰਬੂ! ਾਤਾਰਾਾਂ ਤਵਿ ਆਕਾਸ਼ ਤਵਿ ਸਯ ਥਾਾਂ (ਤ) ਸਯਕ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਤੂੂੰ ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਆਣ  ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-

ਛਾਣ (ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਤੂੂੰ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਜ (ਜੀਵ ਨੂੂੰ) ਗੁਯ ੂਤਭਰ ਏ, ਤਾਾਂ (ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ 

ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਉ ਨੂੂੰ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਦ ਭਨ ਤਵਿੋਂ ਅਸੂੰਕਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।4।  

ਸ ਬਾਈ! ਜ ਾਣੀ ਨਾਰ ਭਰ ਭਰ ਕ ਯੀਯ ਨੂੂੰ ਭਾਾਂਜੀਏ ਤਾਾਂ ਬੀ ਯੀਯ ਭਰਾ ਸੀ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ। ਯ ਜ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦ ਤਗਆਨ (-ਯੂ ਜਰ ਤਵਿ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ (-ਅੂੰਤਭਰਤ) ਤਵਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯੀਏ, ਤਾਾਂ ਭਨ ਬੀ ਤਵਤਰ  ਤ 

ਯੀਯ ਬੀ ਤਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਸ ਬਾਈ! ਜ ਦਵੀ ਦਵਤਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ੱਥਯ ਆਤਦਕ ਦੀਆਾਂ ਭੂਯਤੀਆਾਂ ਦੀ ੂਜਾ ਕਯੀਏ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਕੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ 

ਦ ਕਦ, ਭੈਂ ਇਸਨਾਾਂ ਾੋਂ ਕੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ ਭੂੰਗਦਾ। ੱਥਯ ਨੂੂੰ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧੋਂਦ ਯਸੀਏ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਸ (ੱਥਯ ਦ 

ਫਣਾਏ ਸਏ ਦਵੀ ਦਵਤ) ਾਣੀ ਤਵਿ ਡੁੱਫ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਆਣ  ੁਜਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਉਸ ਤਕਵੇਂ ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ 

ਤਾਯ ਕਦ ਸਨ?।6।  

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਤੀ ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਸ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ। ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜਗਤ 

(ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਤਵਿ) ਡੁੱਫਦਾ ਸ ਤ ਆਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਾਂਦਾ ਸ। (ਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਕੀਸ ਵੱ?) ਵਤਡਆਈਆਾਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆਣ  ਸੱਥ ਤਵਿ ਸਨ। ਜ ਉ ਨੂੂੰ ਿੂੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ ਦੇਂਦਾ ਸ।7।  

ਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ, ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦ) ਤਭੱਠ  ਫਰ ਫਰਦੀ ਸ ਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ ਦਾ 

ਤਭਯਨ ਕਯਦੀ ਸ ਤੀ-ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਤਵਿ (ਭਗਨ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ), ਉਸ ਰਬੂ-ਰਭ ਤਵਿ ਤਵੱਝੀ ਸਈ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ 

ਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ ਤਵਿ ਤਿਕੀ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਫਸੁਤ ਰਭ ਕਯ ਕ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ਜੁੜੀ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ।8।  

ਸ ਬਾਈ! ਸਯਕ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦੀ ਅਣੱਤ ਦੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਸੀ ਕਯਦਾ ਸ, ਯ ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਾੋਂ (ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ) ਭਝਦਾ ਸ ਉਸ ਤਆਣਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉਸ ਭਾਇਆ-ਭਸ ਦ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਿ 



ਜੁੜਦਾ ਸ)। ਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ ਤਵਿ ਤਵੱਝਦ ਸਨ ਉਸ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ ਡੁੱਫਣ ਤੋਂ, 

ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਤਵਿ ਪਣ ਤੋਂ) ਫਿ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਗੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਉਸਨਾਾਂ ਾ ਦਾ ਤਿਤਕਆ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਯਵਾਨਾ 

ਸ।9।  

ਸ ਬਾਈ! ਜ ਫਸੁਤ ਾਯਾ ਫਾਰਣ ਇਕੱਠਾ ਕਯ ਰਈਏ, ਤ ਉ ਤਵਿ ਯਤਾ ਕੁ ਅੱਗ ਾ ਦਈਏ (ਤਾਾਂ ਉਸ ਾਯਾ 

ਫਾਰਣ ੜ ਕ ੁਆਸ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਇ ਤਯਹਾਾਂ, ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਘੜੀ ਰ ਵਾਤ ਬੀ 

ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਵੱ ਏ (ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਾਯ ਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ) ਤਸਜ ਸੀ ਉ ਦਾ ਤਭਰਾ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਿਯਨਾਾਂ ਤਵਿ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।10।4।  

 


