
ਸਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤੂ ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਠਨ ਮਠਤ ੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰ ਭਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਮ ਠਿਆ 

ਮਾਗਉ ਠਿਛ ੁਠਥਰ ੁਨ ਰਹਾਈ ਹਠਰ ਦੀਜ ਨਾਮ ੁਠਆਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਘਠਿ ਘਠਿ ਰਠਿ ਰਠਹਆ 

ਬਨਿਾਰੀ ॥ ਜਠਲ ਥਠਲ ਮਹੀਅਠਲ ਗੁਤ ਿਰਤ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਠਖ ਠਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ 

॥ ਮਰਤ ਇਆਲ ਅਿਾਸ ੁ ਠਦਖਾਇਓ ਗੁਠਰ ਸਠਤਗੁਠਰ ਠਿਰਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਸ ਬਰਹਮ ੁ

ਅਜਨੀ ਹ ਭੀ ਹਨੀ ਘਿ ਭੀਤਠਰ ਦਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਉ ਇਹ ੁਜਗੁ ਬੁੜ 
ਇਠਨ ਦੂਜ ਭਗਠਤ ਠਿਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਸਠਤਗੁਰੁ ਠਮਲ ਤ ਗੁਰਮਠਤ ਾਈਐ ਸਾਿਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ 
ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਠਤਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤਠੜ ਠਨਰਾਰ ਬਹੁਠੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਨਾਨਿ ਠਗਆਨ 

ਰਤਨੁ ਰਗਾਠਸਆ ਹਠਰ ਮਠਨ ਿਠਸਆ ਠਨਰੰਿਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥ {ੰਨਾ 597-598} 

ਦਅਰਥ:- ਰਬ—ਹੇ ਰਬੂ! ਦਾਨਨ—ਦਾਨ (ਦੇਣ) ਨਿਚ। ਭਨਿ ੂਰਾ—ਭਨਿ ਦਾ ੂਰਾ, ਕਦ ੇਨਾਹ 

ਖ ੁੰ ਝਣ ਿਾਲਾ। ਥਾਰੇ—ਿੇਰੇ। ਬੇਖਾਰੀ—ਭੁੰਗਿੇ। ਭਾਗਉ—ਭੈਂ ਭੁੰਗਾਂ। ਨਥਰ —ਸਦਾ ਨਿਕੇ ਰਨਹਣ ਿਾਲਾ। 
ਨ ਰਹਾਈ—ਨ ਰਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਨਹੁੰਦਾ। ਹਨਰ—ਹੇ ਹਰੀ! ਨਆਰੀ—ਭੈਂ ਨਆਰ ਕਰਾਂ।1।  

ਰਨਿ ਰਨਹਆ—ਨਿਆਕ ਹ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਫਨਿਾਰੀ—ਰਭਾਿਭਾ। ਭਹੀਅਨਲ—ਭਹੀ ਿਨਲ, ਧਰਿੀ 
ਦੇ ਿਲ ਉੱਿ,ੇ  ਲਾੜ ਨਿਚ, ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ। ਦੇਨਖ ਨਨਹਾਰੀ—ਦੇਨਖ ਨਨਹਾਨਰ, ਚੁੰਗੀ ਿਰਹਾਂ ਿੇਖ। 
ਰਹਾਉ।  

ਭਰਿ—ਭਾਿ ਲਕ, ਇਹ ਧਰਿੀ। ਇਆਲ—ਾਿਾਲ। ਗ ਨਰ—ਗ ਰੂ ਨੇ। ਸਨਿਗ ਨਰ—ਸਨਿਗ ਰ ਨੇ। 
ਹੈ ਬੀ—ਹ ਣ ਬੀ ਭਜੂਦ ਹੈ। ਹਨੀ—ਅਗਾਂਹ ਨੂੁੰ  ਬੀ ਭਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।2।  

ਫ ੜ—ਨਿਚਾਰਾ। ਇਨਨ—ਇਸ (ਜਗਿ) ਨੇ। ਦੂਜੈ—ਦੂਜੇ (ਭਹ) ਨਿਚ (ਪਸ ਕ)ੇ। ਸਾਕਿ—ਸਾਕਿਾਂ 
ਨੇ, ਭਾਇਆ-ਿੇੜਹੇ ਫੁੰ ਨਦਆ ਂਨੇ।3।  

ਸਨਿਗ ਰ—ਹੇ ਸਨਿਗ ਰ! ਿਨੜ—ਿੜ ਕੇ। ਨਨਰਾਰੇ—ਨਨਰਾਲੇ, ਨਨਰਲੇ। ਫਹ ਨੜ—ਭ ੜ। ਭਝਾਰੀ—
ਨਿਚ। ਨਾਨਕ—ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰਗਾਨਸਆ—ਚਭਨਕਆ, ਰਸ਼ਨ ਹਇਆ। ਭਨਨ—ਭਨ ਨਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਰਬੂ ਜੀ! ਿੂੁੰ  ਸਾਨੂੁੰ  ਸਬ ਦਾਰਥ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਹੈਂ, ਦਾਿਾਂ ਦੇਣ ਨਿਚ ਿੂੁੰ  ਕਦ ੇਖ ੁੰ ਝਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਅਸੀਂ ਿੇਰੇ (ਦਰ ਦ)ੇ ਭੁੰਗਿ ੇਹਾਂ। ਭੈਂ ਿੈਥੋਂ ਕੇਹੜੀ ਸ਼ ੈਭੁੰਗਾਂ? ਕਈ ਸ਼ੈ ਸਦਾ ਨਿਕੀ ਰਨਹਣ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ। 
(ਹਾਂ, ਿੇਰਾ ਨਾਭ ਸਦਾ-ਨਥਰ ਰਨਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ) ਹੇ ਹਰੀ! ਭੈਨੂੁੰ  ਆਣਾ ਨਾਭ ਦੇਹ, ਭੈਂ ਿੇਰੇ ਨਾਭ ਨੂੁੰ  



ਨਆਰ ਕਰਾਂ।1।  

ਰਭਾਿਭਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਨਿਚ ਨਿਆਕ ਹੈ। ਾਣੀ ਨਿਚ ਧਰਿੀ ਨਿਚ, ਧਰਿੀ ਦੇ ਉਰ ਆਕਾਸ਼ 

ਨਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਹੈ ਰ ਲ ਨਕਆ ਹਇਆ ਹੈ। (ਹੇ ਭਨ!) ਗ ਰੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਿੇਖ। 
ਰਹਾਉ।  

(ਹੇ ਬਾਈ! ਨਜਸ ਭਨ ੁੱ ਖ ਉੱਿ)ੇ ਗ ਰੂ ਨੇ ਸਨਿਗ ਰੂ ਨੇ ਨਕਰਾ ਕੀਿੀ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਨੇ ਧਰਿੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਾਿਾਲ (ਸਾਰਾ ਜਗਿ ਰਭਾਿਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਬਰੂਰ) ਨਿਖਾ ਨਦੁੱ ਿਾ। ਉਹ ਰਭਾਿਭਾ ਜੂਨਾਂ 
ਨਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹ ਣ ਬੀ ਭਜੂਦ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੁੰ  ਭਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, (ਹੇ ਬਾਈ!) ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੁੰ  ਿੂੁੰ  
ਆਣ ੇਨਹਰਦੇ ਨਿਚ (ਿੁੱਸਦਾ) ਿੇਖ।2।  

ਇਹ ਬਾਗ-ਹੀਣ ਜਗਿ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਹੇੜ ਫੈਠਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨੇ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਹ 

ਨਿਚ ੈ ਕ ੇਰਭਾਿਭਾ ਦੀ ਬਗਿੀ ਬ ਲਾ ਨਦੁੱ ਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਨਿਗ ਰੂ ਨਭਲ ਏ ਿਾਂ ਗ ਰੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿ ੇ

ਿ ਨਰਆਂ (ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਿੀ) ਰਾਿ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਰ ਭਾਇਆ-ਿੇੜਹੇ ਜੀਿ (ਬਗਿੀ ਿੋਂ ਖ ੁੰ ਝ ਕ ੇਭਨ ੁੱ ਖਾ 
ਜਨਭ ਦੀ) ਫਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।3।  

ਹੇ ਸਨਿਗ ਰੂ! ਭਾਇਆ ਦ ੇਫੁੰਧਨ ਿੜ ਕੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਫੁੰ ਨਦਆ ਂਨੂੁੰ  ਿੂੁੰ  ਭਾਇਆ ਿੋਂ ਨਨਰਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹ ਭ ੜ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨਿਚ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗ ਰੂ ਦੀ ਨਕਰਾ ਨਾਲ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅੁੰਦਰ ਰਭਾਿਭਾ ਦ)ੇ ਨਗਆਨ ਦਾ ਰਿਨ ਚਭਕ ੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਨ ਨਿਚ ਹਰੀ ਨਨਰੁੰਕਾਰ 

(ਆ) ਆ ਿੁੱਸਦਾ ਹੈ।4।8।  
 


