
ਸਰਠਿ ਭਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕ ॥ ੁੜ ੁਧਰਤੀ ੁੜ ੁਾਣੀ ਆਸਣ ੁਚਾਠਰ ਕੁੁੰ ਟ ਚਉਫਾਰਾ ॥ ਸਗਲ 

ਬਵਣ ਕੀ ਭੂਰਠਤ ਏਕਾ ਭੁਠਿ ਤਰ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥ ਭਰ ਸਾਠਹਫਾ ਤਰ ਚਜ ਠਵਡਾਣਾ ॥ ਜਠਲ 

ਥਠਲ ਭਹੀਅਠਲ ਬਠਰੁਠਰ ਲੀਣਾ ਆ ਸਰਫ ਸਭਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਜਹ ਦਿਾ ਤਹ ਜਠਤ 

ਤੁਭਾਰੀ ਤਰਾ ਰੂੁ ਠਕਨੇਹਾ ॥ ਇਕਤੁ ਰੂਠ ਠਪਰਠਹ ਰਛੁੰ ਨਾ ਕਇ ਨ ਠਕਸ ਹੀ ਜਹਾ ॥੨॥ 

ਅੁੰ ਡਜ ਜਰਜ ਉਤਬੁਜ ਸਤਜ ਤਰ ਕੀਤ ਜੁੰ ਤਾ ॥ ਏਕੁ ੁਰਫੁ ਭ ਤਰਾ ਦਠਿਆ ਤੂ ਸਬਨਾ ਭਾਠਹ 

ਰਵੁੰ ਤਾ ॥੩॥ ਤਰ ਗੁਣ ਫਹੁਤ ਭ ਏਕੁ ਨ ਜਾਠਣਆ ਭ ਭੂਰਿ ਠਕਛ ੁਦੀਜ ॥ ਰਣਵਠਤ ਨਾਨਕ 

ਸੁਠਣ ਭਰ ਸਾਠਹਫਾ ਡੁਫਦਾ ਥਰ ੁਲੀਜ ॥੪॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 596} 

ਦਅਰਥ:- ਦੁਤੁਕ—ਦ ਦ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲ ਾਰ ‘ਫੰਦ’।  

ੁੜੁ—(ਚੱਕੀ ਦਾ) ੁੜ। ਾਣੀ—ਫੱਦਲ, ਆਕਾਸ਼। ਕੁੰ ਟ—ਕੂਟ, ਾਾ। ਆਣ—ੁਨਨਵਾ-ਥਾਂ। 
ਬਵਣ—ਨਿਸ਼ਟੀ। ਭੂਰਨਤ—ਭੂਰਤੀਆ,ਂ ਜੀਅ-ਜੰਤ। ਭੁਨਿ—ਭੁਿੀ, ਿਸ਼ਟ। ਤਰ ਭੁਨਿ ਟਕਾਲਾ—
ਤਰ ਿਸ਼ਟ ਟਕਾਲ ਨਵਚੋਂ ਘੜ ਗਏ ਸਨ।1।  

ਚਜ—ਕਤਕ, ਤਭਾਸ਼। ਭਸੀਅਨਲ—ਭਸੀ ਤਨਲ, ਧਰਤੀ ਦ ਤਲ ਉੱਤ, ਆਕਾਸ਼ ਨਵਚ। ਬਨਰੁਨਰ—
ਬਰੂਰ, ਨਕਾ ਨਕ। ਰਸਾਉ।  

ਨਕਨੇਸਾ—ਨਕਸ ਨਜਸਾ? ਨਫਆਨ ਤੋਂ ਰ। ਇਕਤ ੁਰੂਨ—ਇਕ ਰੂ ਨਵਚ (ਸੰੁਨਦਆ)ਂ, ਇਕ ਆ ਸੀ 
ਆ ਸੰੁਨਦਆਂ। ਰਛੰਨਾ—ਲੁਨਕਆ ਸਇਆ।2।  

ਅੰਡਜ—ਅੰਡ ਤੋਂ ਜਨਭ ਸਏ। ਜਰਜ—ਨਜਓਰ ਤੋਂ ਜੰਭ ਸਏ। ਉਤਬੁਜ—ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 
ਜੰਭ ਸਏ। ਤਜ—ਵਤ (ਭੁੜਹਕ) ਤੋਂ ਦਾ ਸਏ। ੁਰਫੁ—ਵਨਡਆਈ, ਅਚਰਜ ਿਡ। ਰਵੰਤਾ—
ਰਨਭਆ ਸਇਆ, ਨਵਆਕ।3।  

ਨਕਛ—ੁਕਈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ। ਲੀਜ—ਕੱਢ ਲ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਭਾਨਲਕ! ਤਰ ਅਚਰਜ ਕਤਕ ਸਨ। ਤੂੰ  ਾਣੀ ਨਵਚ, ਧਰਤੀ ਦ ਅੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਦ 
ਉਰ (ਾਰ ੁਲਾੜ ਨਵਚ) ਬਰੂਰ ਨਵਆਕ ਸੈਂ। ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਬ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸੈਂ। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਿਬੂ! ਇਸ ਾਰੀ ਨਿਸ਼ਟੀ ਤਰਾ ਚੁਫਾਰਾ ਸ, ਚਾਰ ਾ ਉ ਚੁਫਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਸਨ, 

ਧਰਤੀ ਉ ਚੁਫਾਰ ਦਾ (ਸਠਲਾ) ੁੜ ਸ (ਫ਼ਰਸ਼ ਸ), ਆਕਾਸ਼ ਉ ਚੁਫਾਰ ਦਾ (ਉਰਲਾ) ੁੜ ਸ 



(ਛੱਤ ਸ)। ਇ ਚੁਫਾਰ ਨਵਚ ਤਰਾ ਨਨਵਾ ਸ। ਾਰੀ ਨਿਸ਼ਟੀ (ਦ ਜੀਆਂ ਜੰਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਭੂਰਤੀਆ ਂ

ਤਰੀ ਸੀ ਿਸ਼ਟ ਟਕਾਲ ਨਵਚ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ।1।  

ਭੈਂ ਨਜ ਾ ਤੱਕਦਾ ਸਾਂ ਤਰੀ ਸੀ ਜਨਤ (ਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਸੀ) ਸ, ਰ ਤਰਾ ਰੂ ਕਾ ਸ (ਇਸ 

ਨਫਆਨ ਤੋਂ ਰ ਸ)। ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਆ ਸੰੁਨਦਆ ਂਬੀ ਇਸਨਾਂ ਫਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨਵਚ ਲੁਕ ਕ ਨਪਰ ਨਰਸਾ 
ਸੈਂ (ਅਚਰਜ ਇਸ ਸ ਨਕ) ਕਈ ਇਕ ਜੀਵ ਨਕ ਦੂਜ ਵਰਗਾ ਨਸੀਂ ਸ।2।  

ਅੰਡ ਨਵਚੋਂ ਨਜਓਰ ਨਵਚੋਂ ਧਰਤੀ ਨਵਚੋਂ ਭੁੜਹਕ ਨਵਚੋਂ ਜੰਭ ਸਏ ਇਸ ਾਰ ਜੀਵ ਤਰ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤ 
ਸਏ ਸਨ (ਇਸ ਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤ ਨਕਭਾਂ ਦ ਸਨ), ਰ ਭੈਂ ਤਰੀ ਅਚਰਜ ਿਡ ਵਿਦਾ ਸਾਂ ਨਕ 

ਤੂੰ  ਇਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈਂ।3।  

ਨਾਨਕ ਫਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ—ਸ ਿਬੂ! ਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਸਨ, ਭਨੰੂ ਨਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬੀ ੂਰੀ ਭਝ 

ਨਸੀਂ ਸ। ਸ ਭਰ ਭਾਲਕ! ੁਣ! ਭਨੰੂ ਭੂਰਿ ਨੰੂ ਕਈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਦਸ, ਭੈਂ ਨਵਕਾਰਾਂ ਨਵਚ ਡੁੱ ਫ ਨਰਸਾ 
ਸਾਂ ਨਜਵੇਂ ੱਥਰ ਾਣੀ ਨਵਚ ਡੁੱ ਫ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਨੰੂ ਕੱਢ ਲ।4। 4।  
 


