
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਜੀ ਸੂਖਮੁ ਅਗਮੁ ਹ ਰਿਤੁ ਰਿਰਧ ਰਮਰਲਆ ਜਾਇ ॥ ਗੁਿ ਿ ਸਿਰਦ ਭ੍ਰਮੁ 
ਿਟੀਐ ਅਰ ੰਤੁ ਵਸ ਮਰਨ ਆਇ ॥ ੧॥ ਗੁਿਮੁਰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ  ਨਾਮੁ ਜੰਰਨ ॥ ਹਉ ਰਤਨ ਿ 
ਿਰਲਹਾਿਣ ਮਰਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਿਵੰਰਨ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਗੁਿੁ ਸਿਵਿੁ ਮਾਨ ਸਿਵਿੁ ਹ ਵਡਭ੍ਾਗੀ 
ੁਿਖ ਲਹੰਰਨਿ ॥ ਸਵਿ ਗੁਿਮੁਰਖ ਖਰਜਆ ਸ ਹੰਸੁਲ ਨਾਮੁ ਲਹੰਰਨ ॥ ੨॥ ਨਾਮੁ ਰਧਆਇਰਨਿ ਿੰਗ 
ਰਸਉ ਗੁਿਮੁਰਖ ਨਾਰਮ ਲਗੰਰਨਿ ॥ ਧੁਰਿ ੂਿਰਿ ਹਵ ਰਲਰਖਆ ਗੁਿ ਭ੍ਾਣਾ ਮੰਰਨ ਲਏਰਨਿ ॥ ੩॥ 
ਵਡਭ੍ਾਗੀ ਘਿੁ ਖਰਜਆ ਾਇਆ ਨਾਮੁ ਰਨਧਾਨੁ ॥ ਗੁਰਿ ੂਿ ਵਖਾਰਲਆ ਰਭ੍ੁ ਆਤਮ ਿਾਮੁ 
ਛਾਨੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 756-757} 

ਦਅਯਥ:- ਸੂਖਭ—ੁ{su™m} ਫਹੁਤ ਫਾਯੀਕ, ਅਦ੍ਦਿਸ਼ਟ। ਅਗਭ—{AgMX} ਅਹੁੁੰਚ। ਦ੍ਕਤੁ ਦ੍ਫਦ੍ਧ—

ਦ੍ਕਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ? ਕ ਸਫਦ੍ਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਅਦ੍ਚੁੰਤੁ—ਸਾਡੀਆਂ ਸਚਾਂ ਦ੍ਿਚਾਯਾ ਂਤੋਂ ਦ੍ਫਨਾ ਹੀ, ਸਹਜ 

ਸੁਬਾਇ। ਭਦ੍ਨ—ਭਨ ਦ੍ਿਚ। ਆਇ—ਆ ਕ।1।  

ਗੁਯਭੁਦ੍ਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਯਦ੍ਹਣ ਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਖ। ਕ ਫਦ੍ਰਹਾਯਣ—ਤੋਂ ਸਦਕ। ਯਿੁੰਦ੍ਨ—ਮਾਦ ਕਯਦ ਹਨ।1। 

ਯਹਾਉ।  

ਸਯਿਯੁ—ਸਹਣਾ ਤਾਰਾਫ, ਸਹਣਾ ਸਯ। ਰਹੁੰਦ੍ਨਹਹ—ਰੁੱਬ ਰੈਂਦ ਹਨ। ਸ—ਉਹ {ਫਹੁ-ਿਚਨ}। ਹੁੰਸੁਰ—ਸਹਣ 

ਹੁੰਸ।2।  

ਦ੍ਧਆਇਦ੍ਨਹਹ—ਦ੍ਧਆਉਂਦ ਹਨ। ਯੁੰਗ—ਦ੍ਆਯ। ਦ੍ਸਉ—ਨਾਰ। ਨਾਦ੍ਭ—ਨਾਭ ਦ੍ਿਚ। ਧੁਦ੍ਯ—ਧੁਯ ਦਯਗਾਹ 

ਤੋਂ। ੂਯਦ੍ਫ—ਦ੍ਹਰ  ਜਨਭ ਦ੍ਿਚ। ਬਾਣਾ—ਯਜ਼ਾ।3।  

ਘਯ—ੁਦ੍ਹਯਦਾ-ਘਯ। ਦ੍ਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਦ੍ਯ ੂਯ—ੂਯ ਗੁਯ ੂ ਨ। ਆਤਭ ਯਾਭ—ੁਸਯਫ-ਦ੍ਿਆਕ 

ਯਭਾਤਭਾ। ਛਾਨੁ—ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਯ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਯਦ੍ਹਣ ਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਖ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ਹਨ। ਜਹੜ ਭਨੁੁੱਖ 

ਆਣ  ਭਨ ਦ੍ਿਚ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਚਤ ਕਯਦ ਯਦ੍ਹੁੰਦ ਹਨ, ਭੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।1। 

ਯਹਾਉ।  

ਹ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਅਦ੍ਦਿਸ਼ਟ ਹ ਅਹੁੁੰਚ ਹ, (ਦ੍ਪਯ) ਉਸ ਨੂੁੰ ਦ੍ਕਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਦ੍ਭਦ੍ਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ? ਹ 

ਬਾਈ! ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਦ੍ਤ ਨਾਰ (ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੁੰਦਯੋਂ ਉਸ ਦ ਭਨ ਦੀ) ਬਟਕਣਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, 

ਤਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ (ਆ ਹੀ ਭਨੁੁੱਖ ਦ) ਭਨ ਦ੍ਿਚ ਆ ਿੁੱਸਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਇਕ ਸਹਣਾ ਸਯ ਹ, ਭਾਨ-ਸਯਿਯ ਹ। ਿੁੱਡ ਬਾਗਾ ਂਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਖ ਉਸ ਨੂੁੰ ਰੁੱਬ ਰੈਂਦ ਹਨ। ਗੁਯ ੂਦ 

ਸਨਭੁਖ ਯਦ੍ਹਣ ਿਾਰ  ਦ੍ਜਨਹਾਂ ਸਿਕਾਂ ਨ  ਬਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਹਣ  ਹੁੰਸ (-ਗੁਯਦ੍ਸੁੱਖ ਉਸ ਗੁਯ-ੂਭਾਨਸਯਿਯ ਦ੍ਿਚੋਂ) 

ਨਾਭ (-ਭਤੀ) ਰੁੱਬ ਰੈਂਦ ਹਨ।2।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਯਦ੍ਹਣ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ ਿਭ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦ੍ਸਭਯਦ ਹਨ, ਅਤ ਨਾਭ ਦ੍ਿਚ 

ਜੁੜ ਯਦ੍ਹੁੰਦ ਹਨ। ਦ੍ਜਨਹਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਂ ਦ ਬਾਗਾਂ ਦ੍ਿਚ ਧੁਯ ਦਯਗਾਹ ਤੋਂ ਦ੍ਹਰ  ਹੀ ਇਹ ਰਖ ਦ੍ਰਦ੍ਖਆ ਹੁੁੰਦਾ ਹ, ਉਹੀ 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੂੁੰ ਭੁੰਨਦ ਹਨ।3।  

ਹ ਬਾਈ! ਦ੍ਜਨਹਾਂ ਿੁੱਡ ਬਾਗਾ ਂਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਖਾ ਂਨ  ਆਣ  ਦ੍ਹਯਦਾ-ਘਯ ਦੀ ਖਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ (ਆਣ  ਦ੍ਹਯਦ 

ਦ੍ਿਚੋਂ ਹੀ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰੁੱਬ ਦ੍ਰਆ। ੂਯ ਗੁਯ ੂਨ  (ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੁੰਦਯ ਹੀ ਉਹ ਨਾਭ-



ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਦ੍ਿਖਾਰ ਦ੍ਦੁੱਤਾ। ਹ ਬਾਈ! ਤੂੁੰ ਬੀ (ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  ਕ) ਉਸ ਸਯਫ-ਦ੍ਿਆਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ 

ਡੂੁੰਘੀ ਸਾਂਝ ਾ।4।  

ਸਭ੍ਨਾ ਿਾ ਰਭ੍ੁ ਏਿੁ ਹ ਦੂਜਾ ਅਵਿੁ ਨ ਿਇ ॥ ਗੁਿ ਿਸਾਦੀ ਮਰਨ ਵਸ ਰਤਤੁ ਘਰਟ ਿਗਟੁ 
ਹਇ ॥੫॥ ਸਭ੍ੁ ਅੰਤਿਜਾਮੀ ਿਰਹਮੁ ਹ ਿਰਹਮੁ ਵਸ ਸਭ੍ ਥਾਇ ॥ ਮੰਦਾ ਰਿਸ ਨ ਆਖੀਐ ਸਿਰਦ 
ਵਖਹੁ ਰਲਵ ਲਾਇ ॥ ੬॥ ਿੁਿਾ ਭ੍ਲਾ ਰਤ ਿੁ ਆਖਦਾ ਰਜ ਿੁ ਹ ਦੁਹੁ ਮਾਰਹ ॥ ਗੁਿਮੁਰਖ ਏਿ 
ਿੁਰਝਆ ਏਿਸੁ ਮਾਰਹ ਸਮਾਇ ॥ ੭॥ ਸਵਾ ਸਾ ਰਭ੍ ਭ੍ਾਵਸੀ ਜ ਰਭ੍ੁ ਾਏ ਥਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਿ 
ਹਰਿ ਆਿਾਰਧਆ ਗੁਿ  ਿਣੀ ਰ ਤੁ ਲਾਇ ॥੮॥੨॥੪॥੯॥ {ੰਨਾ 757} 

ਦਅਯਥ:- ਿਬੁ—ਭਾਰਕ। ਯਸਾਦੀ—ਯਸਾਦ੍ਦ, ਦ੍ਕਯਾ ਨਾਰ। ਭਦ੍ਨ—ਭਨ ਦ੍ਿਚ। ਦ੍ਤਤੁ—ਉਸ ਦ੍ਿਚ। 

ਘਦ੍ਟ—ਦ੍ਹਯਦ ਦ੍ਿਚ। ਦ੍ਤਤੁ ਘਦ੍ਟ—ਉਸ ਦ੍ਹਯਦ ਦ੍ਿਚ {‘ਦ੍ਤਸ ੁਘਦ੍ਟ’—ਉਸ ਦ ਦ੍ਹਯਦ ਦ੍ਿਚ}।5।  

ਸਬੁ—ਇਹ ਸਾਯਾ ਜਗਤ-ਆਕਾਯ। ਅੁੰਤਯਜਾਭੀ—ਹਯਕ ਦ ਦ੍ਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਾਰਾ। ਸਬ ਥਾਇ—ਹਯਕ ਥਾਂ 

ਦ੍ਿਚ। ਦ੍ਕਸ ਨ—{ਰਜ਼ ‘ਦ੍ਕਸੁ’ ਦਾ   ੁੁ  ਸੁੰਫੁੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਯਨ ਉੱਡ ਦ੍ਗਆ ਹ}। ਦ੍ਰਿ ਰਾਇ—ਸੁਯਦ੍ਤ ਜੜ 

ਕ।6।  

ਦ੍ਤਚਯੁ—ਉਤਨਾ ਦ੍ਚਯ। ਦੁਹੁ ਭਾਦ੍ਹ—ਭਯ-ਤਯ ਦ੍ਿਚ। ਗੁਯਭੁਦ੍ਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਯਦ੍ਹਣ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ।7।  

ਿਬ ਬਾਿਸੀ—(ਜਹੜੀ) ਿਬੂ ਨੂੁੰ ਚੁੰਗੀ ਰੁੱਗ। ਾਏ ਥਾਇ—ਕਫੂਰ ਕਯਦਾ ਹ। ਚਯਣੀ—ਚਯਨਾਂ ਦ੍ਿਚ।8।  

ਅਯਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਸਬ ਜੀਿਾ ਂਦਾ ਭਾਰਕ ਹ, ਉਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਹਯ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹ। ਗੁਯ ੂ

ਦੀ ਦ੍ਕਯਾ ਨਾਰ (ਦ੍ਜਸ) ਭਨ ਦ੍ਿਚ ਆ ਿੁੱਸਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਦ੍ਹਯਦ ਦ੍ਿਚ ਉਹ ਿਤੁੱਖ ਉੱਘੜ ਹੀ ੈਂਦਾ ਹ (ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਜੀਿਨ ਦ੍ਿਚ ਸੁਚੁੱਜੀ ਤਫਦੀਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ)।5।  

ਹ ਬਾਈ! ਇਹ ਸਾਯਾ ਜਗਤ-ਆਕਾਯ ਉਸ ਅੁੰਤਯਜਾਭੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਯੂ ਹ। ਹਯਕ ਥਾਂ ਦ੍ਿਚ ਹੀ 

ਯਭਾਤਭਾ ਿੁੱਸ ਦ੍ਯਹਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦ੍ਿਚ ਸੁਯਦ੍ਤ ਜੜ ਕ ਿਖ (ਹਯਕ ਥਾਂ ਉਹੀ ਦ੍ਦੁੱਸਗਾ। ਜਦੋਂ 

ਹਯਕ ਥਾਂ ਉਹੀ ਦ੍ਦੁੱਸ ਏ, ਤਾਂ) ਦ੍ਕਸ ਨੂੁੰ ਬੜਾ ਆਦ੍ਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।6।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਨੁੁੱਖ ਉਤਨਾ ਦ੍ਚਯ ਹੀ ਦ੍ਕਸ ਹਯ ਨੂੁੰ ਚੁੰਗਾ ਜਾਂ ਭੁੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹ ਦ੍ਜਤਨਾ ਦ੍ਚਯ ਉਹ ਆ ਭਯ-ਤਯ 

ਦ੍ਿਚ ਯਦ੍ਹੁੰਦਾ ਹ। ਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੁੱਸ ਯਾਹ ਉਤ ਤੁਯਦਾ ਹ, ਉਹ (ਹਯ ਥਾਂ) ਇਕ ਿਬੂ ਨੂੁੰ ਹੀ (ਿੁੱਸਦਾ) 

ਸਭਝਦਾ ਹ, ਉਹ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ੍ਿਚ ਹੀ ਰੀਨ ਯਦ੍ਹੁੰਦਾ ਹ।7।  

ਹ ਬਾਈ! ਉਹੀ ਸਿਾ-ਬਗਤੀ ਿਬੂ ਨੂੁੰ ਸੁੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹ, ਜਹੜੀ ਿਬੂ ਕਫੂਰ ਕਯਦਾ ਹ। ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦ 

ਸਨਭੁਖ ਯਦ੍ਹਣ ਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦ੍ਿਚ ਦ੍ਚੁੱਤ ਜੜ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾਧਨ ਕਯਦ 

ਹਨ।8।2।4।9।  

  


