
ਸਰਠਿ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਹਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਗੁਰ ੂਰ ਕੀ 
ਫਾਣੀ ਜਠ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਠਨਤ ਰਾਣੀ ॥੧ ॥ ਹਠਰ ਸਾਚਾ ਠਸਭਰਹੁ ਬਾਈ ॥ ਸਾਧਸੰਠਗ ਸਦਾ 
ਸੁਖੁ ਾਈਐ ਹਠਰ ਠਫਸਠਰ ਨ ਕਫਹੂ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਠਭਰਤ ਨਾਭੁ ਰਭਸਰੁ ਤਰਾ ਜ 
ਠਸਭਰ ਸ ਜੀਵ ॥ ਠਜਸ ਨੋ ਕਰਠਭ ਰਾਠਤ ਹਵ ਸ ਜਨੁ ਠਨਰਭਲੁ ਥੀਵ ॥੨ ॥ ਠਫਘਨ 
ਠਫਨਾਸਨ ਸਠਬ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਭਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਠਫਨਾਸੀ 
ਅਨਠਦਨੁ ਹਠਰ ਰੰਠਗ ਜਾਗਾ ॥੩॥ ਭਨ ਇਛ ਸਈ ਪਲ ਾਏ ਹਠਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹਲੀ ॥ ਆਠਦ 
ਅੰਠਤ ਭਠਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸ ਰਬੁ ਹਆ ਫਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥ {ੰਨਾ 616} 

ਦਅਰਥ:- ਸਾਈ—ਭਦਦਗਾਰ। ੁਖਦਾਈ—ੁਖ ਦਣ ਵਾਲਾ , ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਲਾ। 
ਜਪ—ਜ ਕ, ੜ੍ਹ ਕ। ਅਨਦੁ ਕਰਸੁ—ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣ। ਰਾਣੀ—ਸ ਰਾਣੀ!।1।  

ਾਚਾ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਪਸਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਈ—ਸ ਬਾਈ! ਾਧ ੰਪਗ—ਾਧ ੰਗਪਤ ਪਵਚ। ਪਫਪਰ 
ਨ ਜਾਈ—ਬੁੁੱ ਲਦਾ ਨਸੀਂ। ਰਸਾਉ।  

ਅੰਪਭਰਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ। ਜੀਵ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਕਰਪਭ—
(ਤਰੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ। ਪਨਰਭਲੁ—ਪਵੁੱ ਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਥੀਵ—ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਪਫਘਨ—ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਪਬ—ਾਰ। ਚਰਣੀ—ਚਰਨਾਂ ਪਵਚ। ਅਚੁਤ —ਅੁੱਚੁਤ, ਨਾਸ ਨਾ ਸਣ 
ਵਾਲਾ। ਅਨਪਦਨੁ—ਸਰ ਰਜ਼ , ਸਰ ਵਲ। ਜਾਗਾ —(ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱ ਪਲਆਂ ਵਲੋਂ ) ੁਚਤ ਰਪਸੰਦਾ 
ਸ।3।  

ੁਸਲੀ—ੁਖ ਦਣ ਵਾਲੀ। ਆਪਦ ਅੰਪਤ ਭਪਧ —ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਚ , ਅਖ਼ੀਰ ਪਵਚ , ਪਵਚਕਾਰ, ਸਰ ਵਲ। 
ਫਲੀ—ਭਦਦਗਾਰ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ ! ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਪਸਣ ਵਾਲ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਪਭਰਨ ਕਰਦ ਪਰਸਾ ਕਰ , 

(ਪਭਰਨ ਦੀ ਫਰਕਪਤ ਨਾਲ ) ਾਧ ੰਗਪਤ ਪਵਚ ਦਾ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣੀਦਾ ਸ , ਤ, 
ਰਭਾਤਭਾ ਕਦ ਬੁੁੱ ਲਦਾ ਨਸੀਂ। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਰਾਣੀ ! ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਪਫ਼ਪਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ) ਫਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਆ ਕਰ , ਤ, ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ 
ਭਾਪਣਆ ਕਰ। (ਜਸੜ੍ਾ ਭਨੁੁੱ ਖ ਪਤਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨਾਲ ਪਆਰ ਫਣਾਂਦਾ ਸ ) ਰਭਾਤਭਾ (ਉ 
ਦਾ) ਭਦਦਗਾਰ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਫ਼ਪਤ -ਾਲਾਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਰ ) ਆਤਭਕ 



ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸ।1।  

ਸ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚ ਭਾਲਕ ! (ਰਭਰ!) ਤਰਾ ਨਾਭ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ। ਜਸੜ੍ਾ ਭਨੁੁੱ ਖ 
ਤਰਾ ਨਾਭ ਪਭਰਦਾ ਸ ਉਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਖ ਨੰੂ ਤਰੀ ਭਸਰ 
ਨਾਲ (ਸ ਰਭਰ!) ਤਰਾ ਨਾਭ ਸਾਲ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਪਵੁੱ ਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ 
ਸ।2।  

(ਸ ਬਾਈ! ਗੁਰੂ ਦ ਚਰਨ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦ ਰਾਸ ਪਵਚੋਂ ਾਰੀਆਂ ) ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ 
ਸਨ, ਾਰ ਦੁੁੱ ਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸਨ , ਪਜ ਭਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਭਨ ਗੁਰੂ ਦ ਚਰਨਾਂ ਪਵਚ ਰਚਦਾ ਸ , 
ਉਸ ਭਨੁੁੱ ਖ ਸਰ ਵਲ ਅਪਫਨਾੀ ਤ ਅਟੁੱਲ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਗਾਂਦਾ ਰਬੂ ਦ ਰਭ -ਰੰਗ 
ਪਵਚ ਲੀਨ ਸ ਕ (ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱ ਪਲਆਂ ਵਲੋਂ) ੁਚਤ ਰਪਸੰਦਾ ਸ।3।  

ਸ ਬਾਈ ! ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਪਫ਼ਪਤ -ਾਲਾਸ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਲੀ ਸ (ਪਫ਼ਪਤ-ਾਲਾਸ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਨੁੁੱ ਖ) ਉਸੀ ਪਲ ਰਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਭਨਾ ਉ ਦਾ ਭਨ ਕਰਦਾ ਸ। 
ਸ ਬਾਈ! (ਪਫ਼ਪਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਫਰਕਪਤ ਨਾਲ) ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਨਕ ਵਾਤ ਦਾ ਦਾ ਭਦਦਗਾਰ 
ਫਣ ਪਗਆ ਸ।4। 16। 27।  


