
ਸਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਲਖ ਅਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗਚਰ ਨਾ ਠਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਰਮਾ ॥ ਜਾਠਿ ਅਜਾਠਿ 
ਅਜਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾ ਠਿਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ ॥੧॥ ਸਾਚ ਸਠਚਆਰ ਠਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਨਾ ਠਿਸੁ ਰੂ 
ਿਰਨੁ ਨਹੀ ਰਠਖਆ ਸਾਚ ਸਬਠਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਠਿਸੁ ਮਾਿ ਠਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧ ਨਾ ਠਿਸੁ 
ਕਾਮੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ ਅਕੁਲ ਠਨਰੰਜਨ ਅਰ ਰੰਰੁ ਸਗਲੀ ਜਠਿ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਠਰ 
ਬਰਹਮੁ ਲੁਕਾਇਆ ਘਠਟ ਘਠਟ ਜਠਿ ਸਬਾਈ ॥ ਬਜਰ ਕਾਟ ਮੁਕਿ ਗੁਰਮਿੀ ਠਨਰਭ ਿਾੜੀ ਲਾਈ 
॥੩॥ ਜੰਿ ਉਾਇ ਕਾਲੁ ਠਸਠਰ ਜੰਿਾ ਿਸਗਠਿ ਜੁਗਠਿ ਸਬਾਈ ॥ ਸਠਿਗੁਰੁ ਸਠਿ ਿਾਰਥੁ ਾਿਠਹ 
ਛੂਟਠਹ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈ ॥੪॥ ਸੂਚ ਭਾਡ ਸਾਚੁ ਸਮਾਿ ਠਿਰਲ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ॥ ਿੰਿ ਕਉ ਰਮ ਿੰਿੁ 
ਠਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਠਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੫॥੬॥ {ੰਨਾ 597} 

ਦਅਰਥ:- ਅਲਖ—{Al™X—invisible} ਅਦਦਰ ਿੱਸ਼। ਅਗੰਭ—ਅਸ ੰਚ। ਗ—ਦਗਆਨ-ਇੰਦਰ ੇ। ਗਚਰ—

ਦਿ ਤਕ ਦਗਆਨ-ਇੰਦਰ ੇ ਸ ੰਚ ਕਣ। ਅਗਚਰ—ਦਿ ਤਕ ਦਗਆਨ-ਇੰਦਦਰਆਂ ਦੀ ਸ ੰਚ ਨ ਸ ਕੇ। 

ਕਾਲ —ਭਤ। ਕਰਭਾ—ਕਰਭ, ਕੰਭ। ਅਿਾਦਤ—ਦਿ ਦੀ ਕਈ ਿਾਦਤ ਨਸੀਂ। ੰਬਉ—{ÔvXzBu} ਆਣੇ 

ਆ ਤੋਂ ਰਗਟ ਸਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਉ—ਭਸ।1।  

ਦਚਆਰ—{sÄXwlX} ਿੱਚ ਦਾ ਭਾ। ਦਵਟਸ —ਤੋਂ। ਵਰਨ —ਰੰਗ। ਰੇਦਖਆ—ਦਚਸਨ। ਨੀਾਣ —ਥਸ -

ਤਾ। ਰਸਾਉ।  

 ਤ— ਿੱਤਰ। ਫੰਧ—ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਕਾਭ —ਕਾਭ-ਵਾਨਾ। ਅਕ ਲ—ਦਿ ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਾ ਕ ਲ ਨਸੀਂ। 

ਰੰਰ —ਰ ੇਤੋਂ ਰੇ, ਫੇਅੰਤ।2।  

ਅੰਤਦਰ—ਅੰਦਰ। ਘਦਟ ਘਦਟ—ਸਰੇਕ ਘਟ ਦਵਚ। ਫਾਈ—ਸਰ ਥਾਂ। ਫਿਰ—ਿੱਥਰ ਵਰਗ ੇ ਕਰੜੇ। 

ਕਾਟ—ਕਵਾੜ, ਦਬਿੱਤ। ਭ ਕਤੇ—ਖ ਲਹ  ਿਾਂਦੇ। ਦਨਰਬ—ੈਦਨਡਰ ਅਵਥਾ ਦਵਚ। ਤਾੜੀ—ਭਾਧੀ।3।  

ਦਦਰ ਿੰਤਾ—ਬ ਿੀਵਾ ਂਦ ੇਦਰ ਤੇ। ਫਾਈ—ਾਰੀ। ਵਗਦਤ—ਵਿੱ ਦਵਚ ਕੀਤੀ ਸਈ। ਾਵਦਸ—ਿੀਵ 

ਰਾਤ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਕਭਾਈ—ਕਭਾਇ, ਕਭਾ ਕੇ।4।  

ਬਾਡ—ੈਬਾਂਡੇ ਦਵਚ। ੂਚਾਚਾਰੀ— ਿੱਚੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲੇ। ਤੰਤ ੈ ਕਉ—ਿੀਵਾਤਭਾ ਨੰੂ। ਰਭ ਤੰਤ —ਰਭ 

ਆਤਭਾ।5।  

ਅਰਥ:- ਭੈਂ ਦਾ ਕ ਰਫਾਨ ਸਾ ਂਉ ਰਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਿ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਦਸਣ ਵਾਲਾ ਸੈ ਤੇ ਿ ਚਾਈ ਦਾ ਭਾ ਸੈ। 

ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਈ ਰੂ ਸੈ ਨਾਸ ਰੰਗ ਸੈ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਈ ਦਚਸਨ ਚਿੱਕ੍ਰ ਸੈ। ਿੱਚੇ ਸ਼ਫਦ ਦਵਚ ਿ ਦੜਆਂ 

ਉ ਦਾ ਥਸ -ਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਸੈ। ਰਸਾਉ।  

ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਅਦਦਰ ਿੱਸ਼ ਸੈ, ਫੇਅੰਤ ਸੈ, ਅਸ ੰਚ ਸੈ, ਭਨ ਿੱਖ ਦੇ ਦਗਆਨ-ਇੰਦਰ ੇ ਉ ਨੰੂ ਭਝ ਨਸੀਂ ਕਦੇ, ਭਤ 

ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦੀ, ਕਰਭਾਂ ਦਾ ਉ ਉਤੇ ਕਈ ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ (ਦਿਵੇਂ ਿੀਵ ਕਰਭ-ਅਧੀਨ ਸਨ ਉਸ 

ਨਸੀਂ)। ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਕਈ ਿਾਦਤ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਿੂਨਾਂ ਦਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਉ ਦਾ ਰਕਾਸ਼ ਆਣੇ ਆ ਤੋਂ ਸੈ। ਨਾਸ 

ਉ ਨੰੂ ਕਈ ਭਸ ਦਵਆਦਾ ਸੈ, ਨਾਸ ਉਸਨੰੂ ਕਈ ਬਟਕਣਾ ਸੈ।1।  

ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਨਾਸ ਭਾਂ ਨਾਸ ਦਉ ਨਾਸ ਉ ਦਾ ਕਈ  ਿੱਤਰ ਨਾਸ ਦਰਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਨਾਸ ਉ ਨੰੂ ਕਾਭ-ਵਾਨਾ 

ਪ ਰਦੀ ਸੈ ਤੇ ਨਾਸ ਸੀ ਉ ਦੀ ਕਈ ਵਸ ਟੀ ਸੈ। ਉ ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਾ ਕ ਲ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦੇ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਰ ੇ

ਸੈ, ਫੇਅੰਤ ਸੈ ਰ ੇਤੋਂ ਰ ੇਸੈ। ਸੇ ਰਬੂ! ਬ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਸੀ ਿਦਤ ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਸੀ ਸੈ।2।  



ਸਰੇਕ ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਭਾਤਭਾ ਗ ਤ ਸ ਕੇ ਫੈਠਾ ਸਇਆ ਸੈ, ਸਰੇਕ ਘਟ ਦਵਚ ਸਰ ਥਾਂ ਉੇ ਦੀ ਿਦਤ ਸੈ 

(ਰ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦੇ ਕਰੜ ੇਕਵਾੜ ਲਿੱਗ ੇਸਣ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ)। ਗ ਰ ੂਦੀ ਭਦਤ 

ਤੇ ਤ ਰ ਕੇ ਦਿ ਭਨ ਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਖ ਲਹਦੇ ਸਨ ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸੈ ਦਕ ਸਰੇਕ ਿੀਵ ਦਵਚ 

ਦਵਆਕ ਸ ੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਰਬੂ ਦਨਡਰ ਅਵਥਾ ਦਵਚ ਦਟਦਕਆ ਫੈਠਾ ਸੈ।3।  

ਬ ਿੀਵਾ ਂ ਨੰੂ ੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਰਭਾਤਭਾ ਨੇ ਭਤ (ਬੀ) ਦਟਕਾਈ ਸਈ ਸੈ, ਬ ਿੀਵਾ ਂਦੀ 

ਿੀਵਨ-ਿ ਗਦਤ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣੇ ਵਿੱ ਦਵਚ ਰਿੱਖੀ ਸਈ ਸੈ। ਿੇਸੜ ੇਭਨ ਿੱਖ ਗ ਰੂ ਦੇ ਦਿੱੇ ਰਾਸ ਤੇ ਤ ਰ ਕੇ ਨਾਭ-

ਦਾਰਥ ਸਾਲ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਗ ਰ-ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਕਭਾ ਕੇ (ਗ ਰ-ਸ਼ਫਦ ਅਨ ਾਰ ਿੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ ਭਾਇਆ ਦੇ 

ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਿਾਂਦੇ ਸਨ।4।  

ਦਵਤਰ  ਦਸਰਦ ੇਦਵਚ ਸੀ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਦਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਦਟਕ ਕਦਾ ਸੈ, ਰ  ਿੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ (ਦਵਤਰ 

ਦਸਰਦ ੇਵਾਲੇ) ਕਈ ਦਵਰਲੇ ਸ ੰਦ ੇਸਨ। (ਗ ਰ ੂਆਣੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਦਸਰਦਾ ਦਵਤਰ  ਕਰ ਕੇ) ਿੀਵ ਨੰੂ 

ਰਭਾਤਭਾ ਦਭਲਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਅਰਦਾ ਕਰ—ਸੇ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਤੇਰੀ ਰਨ ਸਾ ਂ(ਭੈਨੰੂ ਆਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਵਚ ਿੜੀ ਰਿੱਖ)।5।6।  

 


