
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਤਹਕਾਲਲ ਹਲਿ ਨਾਮੁ ਉਚਾਿੀ ॥ ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਿੀ ॥ ੧॥ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਜੀਐ ਹਲਿ ਨਾਮ ॥ ੂਿਨ ਹਵਲਹ ਮਨ ਕ ਕਾਮ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਰਭੁ ਅਲਿਨਾਸੀ ਿਲਿ ਲਦਨੁ 
ਗਾਉ ॥ ਜੀਵਤ ਮਿਤ ਲਨਹਚਲੁ ਾਵਲਹ ਥਾਉ ॥ ੨॥ ਸ ਸਾਹੁ ਸਲਵ ਲਜਤੁ ਤਲਟ ਨ ਆਵ ॥ ਖਾਤ 
ਖਿਚਤ ਸੁਲਖ ਅਨਲਦ ਲਵਹਾਵ ॥ ੩॥ ਜਗਜੀਵਨ ੁਿਖੁ ਸਾਧਸੰਲਗ ਾਇਆ ॥ ਗੁਿ ਰਸਾਲਦ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਧਆਇਆ ॥੪॥੨੪॥੩੦॥ {ੰਨਾ 743} 

ਦਅਰਥ:- ਕਾਲਿ—ਸਭ ਲਿਚ। ਰਾਤਹ—ਰਬਾਤ, ਸਿਰ। ਰਾਤਹ ਕਾਲਿ—ਅੰਲਭਰਤ ਿਿ । ਉਚਾਰੀ—

ਉਚਾਲਰ, ਉਚਾਲਰਆ ਕਰ। ਈਤ ਊਤ ਕੀ—ਇਸ ਿਕ ਤ ਰਿਕ ਦੀ। ਟ—ਆਸਰਾ। ਸਿਾਰੀ—ਸਿਾਲਰ, 

ਸਹਣਾ ਫਣਾ ਿ।1।  

ਜੀ—ਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਹਿਲਹ—ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਭਨ ਕ ਕਾਭ—ਭਨ ਦ ਕਿ ਹ ਕੰਭ।1। ਰਹਾਉ।  

ਅਲਫਨਾਸੀ—ਨਾਸ-ਰਲਹਤ। ਰਲਣ—ਰਾਤ। ਗਾਉ—ਗਾਇਆ ਕਰ। ਜੀਿਤ ਭਰਤ—ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਲਦਆਾਂ, ਲਨਰਭਹ ਲਰਹਾਾਂ। ਾਿਲਹ—ਤੰੂ ਰਾਤ ਕਰ ਿਏਂਗਾ।2।  

ਸਾਹ—ੁਸ਼ਾਹ, ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਭਾਿਕ। ਸਲਿ—ਸਰਨ ਲਆ ਰਹੁ। ਲਜਤੁ—ਲਜਸ (ਧਨ) ਲਿਚ। ਤਲਟ—ਘਾਟਾ। 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ—ਿਰਤਲਦਆਾਂ ਤ ਿੰਡਲਦਆਾਂ। ਸੁਲਖ—ਸੁਖ ਲਿਚ। ਲਿਹਾਿ—ਉਭਰ ਫੀਤਦੀ ਹ।3।  

ੁਰਖੁ—ਸਰਫ-ਲਿਆਕ ਰਬੂ। ਸੰਲਗ—ਸੰਗਲਤ ਲਿਚ। ਰਸਾਲਦ—ਲਕਰਾ ਨਾਿ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਲਸਭਰਦ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। (ਲਸਭਰਨ ਦੀ ਫਰਕਲਤ ਨਾਿ) 

ਭਨ ਦ ਲਚਤਿ ਹ ਸਾਰ ਕੰਭ ਸਪਿ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਬਾਈ! ਅੰਲਭਰਤ ਿਿ  (ਉੱਠ ਕ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਲਸਭਲਰਆ ਕਰ, (ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਇਸ ਿਕ ਅਤ ਰਿਕ 

ਿਾਸਤ ਸਹਣਾ ਆਸਰਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਲਰਹਾ ਕਰ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਰਾਤ ਲਦਨ ਅਲਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ (ਦੀ ਲਸਫ਼ਲਤ-ਸਾਿਾਹ ਦ ਗੀਤ) ਗਾਇਆ ਕਰ। (ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ 

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਇਆ ਲਨਰਭਹ ਰਲਹ ਕ ਤੰੂ (ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਲਿਚ) ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਲਹਣ ਿਾਿੀ ਥਾਾਂ ਰਾਤ ਕਰ 

ਿਏਂਗਾ।2।  

ਹ ਬਾਈ! ਨਾਭ-ਧਨ ਦ ਭਾਿਕ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਿਾ-ਬਗਤੀ ਕਲਰਆ ਕਰ, (ਉਸ ਾਸੋਂ ਸਾ ਧਨ ਲਭਿਦਾ ਹ) 

ਲਜਸ ਧਨ ਲਿਚ ਕਦ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ। ਉਸ ਧਨ ਨੰੂ ਆ ਿਰਤਲਦਆਾਂ ਹਰਨਾਾਂ ਲਿਚ ਿਰਤਾਾਂਲਦਆਾਂ ਲ ੰਦਗੀ 

ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਿ ਫੀਤਦੀ ਹ।3।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਲਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਸਾਧ ਸੰਗਲਤ ਲਿਚ ਗੁਰ ੂਦੀ ਲਕਰਾ ਨਾਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਲਸਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਲਦੁੱਤਾ, ਉਸ ਨ  ਜਗਤ ਦ ਜੀਿਨ ਸਰਫ-ਲਿਆਕ ਰਬੂ ਦਾ ਲਭਿਾ ਹਾਸਿ ਕਰ ਲਿਆ।4। 24। 30।  

  


