
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਹਹਲੜਾ ਹਹਿ ਿਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਿ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਿ ਿਾਮ ॥ ਹਹਿ ਮਨੁ ਤਨ 
ਗੁਿਮੁਹਿ ਭੀਜ ਿਾਮ ਨਾਮੁ ਹਆਿ ਿਾਮ ॥ ਿਾਮ ਨਾਮੁ ਹਆਿ ਸਹਭ ਕੁਲ ਉਧਾਿ ਿਾਮ ਨਾਮੁ ਮੁਹਿ 
ਬਾਣੀ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਿਹ ਸੁਿੁ ਾਇਆ ਘਹਿ ਅਨਹਦ ਸੁਿਹਤ ਸਮਾਣੀ ॥ ਹਹਿ ਹਹਿ ਕ 
ਾਇਆ ਹਹਿ ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਹਕਿਾ ਧਾਿ ॥ ਸਹਹਲੜਾ ਹਹਿ ਿਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਿ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਿ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 772} 

ਦਅਰਥ:- ਹਸਲੜਾ—ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਸਰ। ਗੁਰਫਦੀ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਰਾਭ ਨਾਭ ੁਵੀਚਾਰ—

ਸਹਰ-ਨਾਭ ਨੰੂ ਹਵਚਾਰਦਾ ਸ। ਤਨ—ਤਨੁ। ਗੁਰਭੁਹਿ—ਗੁਰ ੂਦ ਨਭੁਿ ਰਹਸ ਕ। ਹਆਰ—ਹਆਰ ਕਰਦਾ ਸ। 

ਹਬ—ਾਰ। ਉਧਾਰ—ਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਭੁਹਿ—ਭੂੰਸ ਨਾਲ। ਰਸ—ਭੁੁੱਕ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਘਹਰ—ਹਸਰਦ-ਘਰ 

ਹਵਚ। ਅਨਸਦ—ਇਕ-ਰ (ੁਿ)। ਭਾਣੀ—ਜੁੜ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।1।  

ਅਰਥ:- ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਿ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਹਵਚ ਜੁੜ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਹਵਚਾਰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਰ 

ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਸਰ ਚੁੱਲੀ ਰਹਸੰਦੀ ਸ। ਗੁਰ ੂਦ ਨਭੁਿ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦਾ ਹਸਰਦਾ ਰਭਾਤਭਾ 

(ਦ ਹਆਰ-ਰ) ਹਵਚ ਹਬੁੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਹਆਰ ਕਰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਿ 

ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨਾਲ ਹਆਰ ਕਰਦਾ ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ, ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ 

ਫਾਣੀ ਉਸ ਆਣ  ਭੂੰਸ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ ਸ, ਤ, ਆਣੀਆਾਂ ਾਰੀਆਾਂ ਕੁਲਾਾਂ ਨੰੂ (ਹਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸ। 

ਉ ਦ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਭੁੁੱਕ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਣ  ਹਸਰਦ-ਘਰ ਹਵਚ ਇਕ-ਰ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ 

ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਰਹਤ (ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ) ਲੀਨ ਰਹਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਰਭਾਤਭਾ ਉ ਭਨੁੁੱਿ ਉਤ 

ਭਸਰ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਹਭਲਾ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਿ ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਹਵਚਾਰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰ ਚੁੱਲ ੈਂਦੀ ਸ।1।  

ਹਮ ਨੀਵੀ ਰਭੁ ਅਹਤ ਊਚਾ ਹਕਉ ਕਹਿ  ਹਮਹਲਆ ਜਾ ਿਾਮ ॥ ਗੁਹਿ ਮਲੀ ਬਹੁ ਹਕਿਾ ਧਾਿੀ 
ਹਹਿ ਕ ਸਬਹਦ ਸੁਭਾ ਿਾਮ ॥ ਹਮਲੁ ਸਬਹਦ ਸੁਭਾ ਆੁ ਗਵਾ ਿੰਗ ਹਸਉ ਿਲੀਆ ਮਾਣ ॥ 
ਸਜ ਸੁਿਾਲੀ ਜਾ ਰਭੁ ਭਾਇਆ ਹਹਿ ਹਹਿ ਨਾਹਮ ਸਮਾਣ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਾਗਹਣ ਸਾ ਵਡਭਾਗੀ ਜ 
ਚਲ ਸਹਤਗੁਿ ਭਾ ॥ ਹਮ ਨੀਵੀ ਰਭੁ ਅਹਤ ਊਚਾ ਹਕਉ ਕਹਿ ਹਮਹਲਆ ਜਾ ਿਾਮ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
772} 

ਦਅਰਥ:- ਸਭ—ਅੀਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ। ਨੀਵੀ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਨੀਵੀਂ ੁੱਧਰ ਤ। ਹਕਉ ਕਹਰ—

ਹਕਵੇਂ? ਗੁਹਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਕ ਫਹਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ੁਬਾਏ—ੁਬਾਇ, ਹਆਰ ਹਵਚ (ਲੀਨ)। ਹਭਹਲ—

ਹਭਲ ਕ। ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ। ਹਉ—ਨਾਲ। ਰਲੀਆ—ਰਲੀਆਾਂ, ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ। ਜ—ਹਸਰਦਾ-ਜ। 

ੁਿਾਲੀ—ੁਿ-ਬਰੂਰ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਬਾਇਆ—ਹਆਰਾ ਲੁੱਗਦਾ ਸ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਹਵਚ। ਸਾਗਹਣ—

ਿਭ ਵਾਲੀ। ਬਾਏ—ਬਾਇ, ਰਜ਼ਾ ਹਵਚ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਅੀਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਨੀਵੀਂ ੁੱਧਰ ਤ ਸਾਾਂ, ਰਬੂ (ਇ ੁੱਧਰ ਨਾਲੋਂ) 

ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ ਸ, ਹਪਰ ਾਡਾ ਉ ਨਾਲ ਹਭਲਾ ਹਕਵੇਂ ਸ ਕ? (ਉੱਤਰ) ਹਜ ਉਤ ਗੁਰੂ ਨ  ਹਕਰਾ ਕਰ ਹਦੁੱਤੀ, 

ਉ ਨੰੂ (ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ) ਜੜ ਹਦੁੱਤਾ। ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਰਬੂ ਦ ਹਆਰ ਹਵਚ 

ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਰਬੂ ਹਵਚ ਹਭਲ ਕ ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਹਵਚ ਹਿਕ ਕ 

(ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸ, ਅਤ ਰਭ ਹਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਹਭਲਾ ਭਾਣਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਉ ਨੰੂ 



ਰਭਾਤਭਾ ਹਆਰਾ ਲੁੱਗਣ ਲੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਉ ਦ ਹਸਰਦ ਦੀ ਜ ਆਨੰਦ-ਬਰੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ 

ਦ ਨਾਭ ਹਵਚ ਸੀ ਲੀਨ ਰਹਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ੁਸਾਗ-ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਾਰ 

ਤੁਰਦੀ ਸ ਤਾਾਂ ਉਸ ਵੁੱਡੀ ਹਕਭਤ ਵਾਲੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਅੀਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ 

ਦੀ) ਨੀਵੀਂ ੁੱਧਰ ਤ ਸਾਾਂ ਰਬੂ (ਇ ੁੱਧਰ ਨਾਲੋਂ) ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ ਸ, ਉ ਨਾਲ ਾਡਾ ਭਲ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ।2।  

ਘਹਿ ਘਿ ਸਭਨਾ ਹਵਹਚ ਕ ਕ ਿਾਮ ਭਤਾਿ ਿਾਮ ॥ ਇਕਨਾ ਰਭੁ ਦੂਹਿ ਵਸ ਇਕਨਾ ਮਹਨ 
ਆਧਾਿ ਿਾਮ ॥ ਇਕਨਾ ਮਨ ਆਧਾਿ ਹਸਿਜਣਹਾਿ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਿੁ ਾਇਆ ॥ ਘਹਿ ਘਹਿ ਹਹਿ 
ਰਭੁ ਕ ਸੁਆਮੀ ਗੁਿਮੁਹਿ ਅਲਿੁ ਲਿਾਇਆ ॥ ਸਹਜ ਅਨਦੁ ਹਆ ਮਨੁ ਮਾਹਨਆ ਨਾਨਕ 
ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਿ ॥ ਘਹਿ ਘਿ ਸਭਨਾ ਹਵਹਚ ਕ ਕ ਿਾਮ ਭਤਾਿ ਿਾਮ ॥੩॥ {ੰਨਾ 772} 

ਦਅਰਥ:- ਘਹਿ ਘਿ—ਘਹਿ ਘਹਿ, ਸਰਕ ਰੀਰ ਹਵਚ। ਏਕ ਰਾਭ ਬਤਾਰ—ਇਕ ਰਬੂ ਿਭ ਸੀ। ਭਹਨ—

ਭਨ ਹਵਚ। ਆਧਾਰ—ਆਰਾ। ਹਰਜਣਸਾਰ—ਬ ਨੰੂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਭੁਹਿ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਣ 

ਵਾਲਾ ਭਨੁੁੱਿ। ਅਲਿੁ—ਅਹਦਰਸ਼ਿ ਰਬੂ। ਸਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਹਵਚ। ਭਾਹਨਆ—ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਫਰਸਭ ਫੀਚਾਰ—ਰਭਾਤਭਾ (ਦ ਗੁਣਾਾਂ) ਦੀ ਹਵਚਾਰ। ਬਤਾਰ—ਬਤਾਰ,ੁ ਿਭ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਸਰਕ ਰੀਰ ਹਵਚ, ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਰਬੂ-ਿਭ ਸੀ ਵੁੱ ਹਰਸਾ ਸ। ਰ, ਕਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਉਸ ਰਬੂ ਹਕਤ ਦੂਰ ਵੁੱਦਾ ਜਾਦਾ ਸ, ਤ, ਕਈ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਭਨ ਹਵਚ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਆਰਾ ਸ। ਬ ਨੰੂ ਦਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਸੀ ਕਈ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਭਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ (ਹਕਉਂਹਕ ਉਸਨਾਾਂ ਨ) ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਲੁੱਬ 

ਹਲਆ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਸਰਕ ਰੀਰ ਹਵਚ ਇਕ ਭਾਲਕ-ਰਬੂ ਸੀ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਰਹਸਣ ਵਾਲ  ਭਨੁੁੱਿ ਨ  ਉ 

ਅਹਦਰਸ਼ਿ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸਰਕ ਰੀਰ ਹਵਚ ਵੁੱਦਾ) ਵਿ ਹਲਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੁੁੱਿ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਹਵਚ 

ਹਿਹਕਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਫਹਣਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ 

ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਹਵਚ ਤੀਹਜਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ। ਸਰਕ ਰੀਰ ਹਵਚ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਰਬੂ-ਿਭ ਸੀ ਵੁੱ 

ਹਰਸਾ ਸ।3।  

ਗੁਿੁ ਸਵਹਨ ਸਹਤਗੁਿੁ ਦਾਤਾ ਹਹਿ ਹਹਿ ਨਾਹਮ ਸਮਾਇਆ ਿਾਮ ॥ ਹਹਿ ਧੂਹੜ ਦਵਹੁ ਮ ੂਿ ਗੁਿ 
ਕੀ ਹਮ ਾੀ ਮੁਕਤੁ ਕਿਾਇਆ ਿਾਮ ॥ ਾੀ ਮੁਕਤੁ ਕਿਾ ਆੁ ਗਵਾ ਹਨਜ ਘਹਿ ਾਇਆ 
ਵਾਸਾ ॥ ਹਬਬਕ ਬੁਧੀ ਸੁਹਿ ਿਹਣ ਹਵਹਾਣੀ ਗੁਿਮਹਤ ਨਾਹਮ ਰਗਾਸਾ ॥ ਹਹਿ ਹਹਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ 
ਹਦਨੁ ਿਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹਹਿ ਮੀਠ ਲਗਾ ॥ ਗੁਿੁ  ਸਵਹਨ ਸਹਤਗੁਿੁ ਦਾਤਾ ਹਹਿ ਹਹਿ ਨਾਹਮ ਸਮਾ 
॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥ {ੰਨਾ 772} 

ਦਅਰਥ:- ਵਹਨ—(ਜਸੜ ਭਨੁੁੱਿ) ੇਂਵਦ ਸਨ, ਰਨ ੈਂਦ ਸਨ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਹਵਚ। ਸਹਰ—ਸ ਸਰੀ! 

ਭ—ਭਨੰੂ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ। ਹਨਜ ਘਹਰ—ਆਣ  ਅਲ ਘਰ ਹਵਚ, ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ। ਹਫਫਕ ਫੁਧੀ—

ਚੰਗ ਭੰਦ ਦੀ ਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ। ੁਹਿ—ੁਿ ਹਵਚ, ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਹਵਚ। ਰਹਣ—(ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ) 

ਰਾਤ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਰਗਾਾ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜ ਭਨੁੁੱਿ ਸਹਰ-ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਹਤ ਦਣ ਵਾਲ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ੈਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦ 

ਨਾਭ ਹਵਚ ਲੀਨ ਰਹਸੰਦ ਸਨ। ਸ ਸਰੀ! ਭਨੰੂ ਬੀ ੂਰ ਗੁਰੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫਖ਼ਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਾਾਂ ਾੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਹਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਗੁਰ ੂਹਵਕਾਰੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਹਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ 



ਅੰਦਰੋਂ) ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਆਏ ਭਨੁੁੱਿ) ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਹਿਕਾਣਾ ਰਾਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦ ਸਨ। (ਗੁਰ ੂਾੋਂ) ਚੰਗ ਭੰਦ ਕੰਭ ਦੀ ਰਿ ਕਰ ਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਰਾਤ ਕਰ ਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ (ਹਜ਼ੰਦਗੀ 

ਦੀ) ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਹਵਚ ਫੀਤਦੀ ਸ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਹਤ ਦਾ ਦਕਾ ਸਹਰ-ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ 

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੜ ਭਨੁੁੱਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ੈਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹਰ-

ਨਾਭ ਹਆਰਾ ਲੁੱਗਣ ਲੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ, ਹਦਨ ਰਾਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਫਹਣਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਹਵਚ ਲੀਨ ਸਏ ਰਹਸੰਦ ਸਨ।4।6।7।5।7।12।  
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