
ਸੂਹੀ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਰਕਿਾ ਭਿ ਰੀਤਭ ਸੁਆਭੀ ਨਤਰ ਦਖਰਹ ਦਿਸੁ ਤਿਾ ਿਾਭ ॥ ਲਾਖ 
ਰਿਹਵਾ ਦਹੁ ਭਿ ਰਆਿ ਭੁਖੁ ਹਰਿ ਆਿਾਧ ਭਿਾ ਿਾਭ ॥ ਹਰਿ ਆਿਾਧ ਿਭ ੰਥੁ ਸਾਧ ਦੂਖੁ ਨ 
ਰਵਆ ਕਈ ॥ ਿਰਲ ਥਰਲ ਭਹੀਅਰਲ ੂਿਨ ਸੁਆਭੀ ਿਤ ਦਖਾ ਤਤ ਸਈ ॥ ਬਿਭ ਭਹ 
ਰਫਕਾਿ ਨਾਠ ਰਬੁ ਨਿ ਹੂ ਤ ਨਿਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਰਬ ਰਕਿਾ ਕੀਿ ਨਤਰ ਦਖਰਹ ਦਿਸੁ ਤਿਾ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 780} 

ਦਅਰਥ:- ਰੀਤਭ—ਸ ਰੀਤਭ! ਦਖਹਸ—ਵਖਦ ਰਹਸਣ। ਹਜਸਵਾ—ਜੀਬ। ਹਆਰ—ਸ ਹਆਰ! 

ਆਰਾਧ—ਜਦਾ ਰਸ। ਜਭ ੰਥ—ੁਜਭਰਾਜ ਦਾ ਰਤਾ। ਾਧ—ਹਜਿੱਤ ਲਏ। ਨ ਹਵਆ—ਜ਼ਰ ਨ ਾ ਕ। 

ਜਹਲ—ਜਲ ਹਵਚ। ਥਹਲ—ਧਰਤੀ ਹਵਚ। ਭਸੀਅਹਲ—ਭਸੀ ਤਹਲ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਸ ਉਤ, ੁਲਾੜ ਹਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਹਵਚ। ਜਤ—ਹਜਿੱਧਰ। ਦਖਾ—ਦਖਾਾਂ, ਭੈਂ ਵਖਾਾਂ। ਤਤ—ਉਧਰ।1।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਰੀਤਭ! ਸ ਭਰ ੁਆਭੀ! ਹਭਸਰ ਕਰ, ਭਰੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਤਰਾ ਦਰਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਰਹਸਣ। ਸ ਭਰ 

ਹਆਰ! ਭਨੰੂ ਲਿੱਖ ਜੀਬਾਾਂ ਦਸ (ਭਰੀਆਾਂ ਜੀਬਾਾਂ ਤਰਾ ਨਾਭ ਜਦੀਆਾਂ ਰਹਸਣ। ਹਭਸਰ ਕਰ) ਭਰਾ ਭੂੰਸ ਤਰਾ 

ਸਹਰ-ਨਾਭ ਜਦਾ ਰਸ। (ਭਰਾ ਭੂੰਸ) ਤਰਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਰਸ, (ਹਜ ਨਾਲ) ਜਭਰਾਜ ਵਾਲਾ ਰਤਾ ਹਜਿੱਹਤਆ 

ਜਾ ਕ, ਅਤ ਕਈ ਬੀ ਦੁਿੱਖ (ਭਰ ਉਤ ਆਣਾ) ਜ਼ਰ ਨਾਸ ਾ ਕ। ਾਣੀ ਹਵਚ, ਧਰਤੀ ਹਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਹਵਚ 

ਹਵਆਕ ਸ ੁਆਭੀ! (ਹਭਸਰ ਕਰ) ਭੈਂ ਹਜਿੱਧਰ ਵਖਾਾਂ ਉਧਰ (ਭਨੰੂ) ਉਸ ਤਰਾ ਸੀ ਰੂ ਹਦਿੱ।  

ਸ ਬਾਈ! (ਸਹਰ-ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਫਰਕਹਤ ਨਾਲ) ਾਰ ਬਰਭ, ਾਰ ਭਸ, ਾਰ ਹਵਕਾਰ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, 

ਰਭਾਤਭਾ ਨੜ ਤੋਂ ਨੜ ਹਦਿੱਣ ਲਿੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਨਾਨਕ ਉੱਤ ਹਭਸਰ ਕਰ, (ਨਾਨਕ ਦੀਆਾਂ) ਅਿੱਖਾਾਂ (ਸਰ ਥਾਾਂ) ਤਰਾ ਸੀ ਦਰਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਰਹਸਣ।1।  

ਕਰਿ ਕਿਨ ਦੀਿਰਹ ਰਬ ਰੀਤਭ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਰਹ ਅਰਫਨਾਸੀ ਿਾਭ ॥ ਸੁਰਣ ਸੁਰਣ ਇਹੁ ਭਨੁ 
ਰਨਿਭਲੁ ਹਵ ਕਿੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਪਾਸੀ ਿਾਭ ॥ ਕਿੀਐ ਿਭ ਪਾਸੀ ਰਸਭਰਿ ਅਰਫਨਾਸੀ ਸਗਲ 
ਭੰਗਲ ਸੁਰਗਆਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਿੁ ਿੀਐ ਰਦਨੁ ਿਾਤੀ ਲਾਗ ਸਹਰਿ ਰਧਆਨਾ ॥ ਕਲਭਲ ਦੁਖ 
ਿਾਿ ਰਬੂ ਰਿਤਾਿ ਭਨ ਕੀ ਦੁਿਭਰਤ ਨਾਸੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਬ ਰਕਿਾ ਕੀਿ ਹਰਿ ਗਣੁ ਸੁਣੀਅਰਹ 
ਅਰਵਨਾਸੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 781} 

ਦਅਰਥ:- ਕਹਿ ਕਰਨ—ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਕੰਨ। ਦੀਜਹਸ—ਹਦਿੱਤ ਜਾਣ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ੁਣੀਅਹਸ—ੁਣ  ਜਾ ਕਣ। 

ੁਹਣ—ੁਣ ਕ। ਹਨਰਭਲੁ—ਹਵਿੱਤਰ। ਕਿੀਐ—ਕਿੱਿੀ ਜਾਏ। ਹਭਹਰ—ਹਭਰ ਕ। ਭੰਗਲ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ। 

ੁਹਗਆਨਾ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ੂਝ। ਜੀਐ—ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਹਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ 

ਹਵਚ। ਕਲਭਲ—ਾ। ਜਾਰ—ਾੜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਹਚਤਾਰ—ਹਚਿੱਤ ਹਵਚ ਵਾ ਕ। ਦੁਰਭਹਤ—ਖਿੀ ਭਹਤ। 

ਰਬ—ਸ ਰਬੂ!।2।  

ਅਰਥ:- ਸ (ਭਰ) ਰੀਤਭ ਰਬੂ! ਸ ਅਹਫਨਾੀ ਸਰੀ! (ਜ ਭਨੰੂ) ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਕੰਨ ਹਦਿੱਤ ਜਾਣ, ਤਾਾਂ (ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਲ) ਤਰ 

ਗੁਣ ੁਣ  ਜਾ ਕਣ।  

ਸ ਬਾਈ! (ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ) ੁਣ ੁਣ ਕ ਇਸ ਭਨ ਹਵਿੱਤਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ (ਆਤਭਕ) 

ਭਤ ਦੀ ਪਾਸੀ ਕਿੱਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਅਹਫਨਾੀ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹਭਰ ਕ ਜਭ ਦੀ ਪਾਸੀ ਕਿੱਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਅੰਤਰ 

ਆਤਭ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਾਂ ਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਾਂ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਹਦਨ 



ਰਾਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, (ਨਾਭ ਦੀ ਫਰਕਹਤ ਨਾਲ) ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਹਵਚ ੁਰਹਤ 

ਹਿਕੀ ਰਹਸੰਦੀ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹਚਿੱਤ ਹਵਚ ਵਾਇਆਾਂ ਾਰ ਾ ਾਰ ਦੁਿੱਖ ੜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਭਨ ਦੀ ਖਿੀ 

ਭਹਤ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਸ ਰਬੂ! ਜ ਤੰੂ ਹਭਸਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਾਂ ਤਰ ਗੁਣ (ਇਸਨਾਾਂ ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਲ) ੁਣ  ਜਾਣ।2।  

ਕਿਰਿ ਹਸਤ ਤਿੀ ਿਹਲ ਕਭਾਵਰਹ ਿਿਣ ਿਲਰਹ ਰਬ ਭਾਿਰਗ ਿਾਭ ॥ ਬਵ ਸਾਗਿ ਨਾਵ ਹਰਿ 
ਸਵਾ ਿ ਿਿ ਰਤਸੁ ਤਾਿਰਗ ਿਾਭ ॥ ਬਵਿਲੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਭਰਿਆ ਸਗਲ ਭਨਿਥ ੂਿ 
॥ ਭਹਾ ਰਫਕਾਿ ਗਏ ਸੁਖ ਉਿ ਫਾਿ ਅਨਹਦ ਤੂਿ ॥ ਭਨ ਫਾਂਛਤ ਪਲ ਾਏ ਸਗਲ ਕੁਦਿਰਤ 
ਕੀਭ ਅਾਿਰਗ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਬ ਰਕਿਾ ਕੀਿ ਭਨੁ ਸਦਾ ਿਲ ਤਿ ਭਾਿਰਗ ॥੩॥ {ੰਨਾ 781} 

ਦਅਰਥ:- ਸਤ—{hÔq} ਸਿੱਥ। ਕਭਾਵਹਸ—ਕਭਾ ਰਸ ਸਨ, ਕਰ ਰਸ ਸਨ। ਚਲਹਸ—ਤੁਰ ਰਸ ਸਨ। 

ਭਾਰਹਗ—ਰਤ ਉੱਤ। ਬਵ ਾਗਰ—ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ। ਨਾਵ—ਫੜੀ। ਵਾ—ਬਗਤੀ। ਹਤ—ੁਉ ਨੰੂ। 

ਤਾਰਹਗ—ਾਰ ਲੰਘਾ ਦਵਗੀ। ਬਵਜਲੁ—ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ। ਗਲ—ਾਰ। ਭਨਰਥ—ਭੁਰਾਦਾਾਂ। ਫਾਜ—ਵਿੱਜ 

ਏ। ਅਨਸਦ—ਇਕ-ਰ। ਤੂਰ—ਵਾਜ, ਨਰਹੰਘ। ਭਨ-ਫਾਾਂਛਤ—ਭਨ-ਭੰਗ। ਕੀਭ—ਕੀਭਤ। ਅਾਰਹਗ—

ਅਾਰ, ਫਅੰਤ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ਤਰ ਭਾਰਹਗ—ਤਰ ਰਾਸ ਉਤ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਬੂ (ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਤਰੀ ਹਭਸਰ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਸਿੱਥ ਤਰੀ ਿਸਲ ਕਰ ਰਸ ਸਨ, 

(ਉਸਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਕ੍ਰੜਾਾਂ) ਰ ਤਰ ਰਤ ਉਤ ਤੁਰ ਰਸ ਸਨ।  

ਸ ਬਾਈ! ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ (ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਫੜੀ ਸ, ਹਜਸੜਾ 

ਜੀਵ (ਇ ਫੜੀ ਹਵਚ) ਵਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਰਬੂ) ਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਹਜ ਨ  ਬੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਹਭਹਰਆ, ਉਸ ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘ ਹਗਆ, ਉ ਦੀਆਾਂ ਾਰੀਆਾਂ ਭੁਰਾਦਾਾਂ ਰਬੂ ੂਰੀਆਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 

ਸ। (ਉ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਹਵਕਾਰ ਦੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਉ ਦ ਅੰਦਰ ੁਖ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਭਾਨ) ਇਕ-

ਰ ਵਾਜ ਵਿੱਜ ੈਂਦ ਸਨ। (ਉ ਭਨੁਿੱਖ ਨ) ਾਰੀਆਾਂ ਭਨ-ਭੰਗੀਆਾਂ ਭੁਰਾਦਾਾਂ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈਆਾਂ। (ਸ ਰਬੂ!) 

ਤਰੀ ਇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੁਿੱਲ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਸ ਰਬੂ! (ਭਰ ਉਤ ਬੀ) ਹਭਸਰ ਕਰ, (ਭਰਾ) ਭਨ ਦਾ ਤਰ ਰਤ ਉੱਤ ਤੁਰਦਾ ਰਸ।3।  

ਏਹ ਵਿੁ ਏਹਾ ਵਰਿਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹਇ ਵਿਬਾਗਾ ਿਾਭ ॥ ਏਹ ਿੰਗੁ ਏਹ ਿਸ ਬਗਾ ਹਰਿ 
ਿਿਣੀ ਭਨੁ ਲਾਗਾ ਿਾਭ ॥ ਭਨੁ ਲਾਗਾ ਿਿਣ ਰਬ ਕੀ ਸਿਣ ਕਿਣ ਕਾਿਣ ਗਾਲਾ ॥ ਸਬੁ ਰਕਛੁ 
ਤਿਾ ਤੂ ਰਬੁ ਭਿਾ ਭਿ ਠਾਕੁਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਭਰਹ ਰਨਿਗੁਣ ਰੀਤਭ ਸੁਖ ਸਾਗਿ  ਸੰਤਸੰਰਗ 
ਭਨੁ ਿਾਗਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਰਬ ਰਕਿਾ ਕੀਨਹੀ ਿਿਣ ਕਭਲ ਭਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥੬॥ {ੰਨਾ 781} 

ਦਅਰਥ:- ਏਸ—ਇਸ ਸੀ। ਵਰੁ—ਫਖ਼ਸ਼ੀਸ਼। ਵਡ ਬਾਗਾ—ਵਿੱਡੀ ਹਕਭਤ। ਰ—ੁਆਦਲ  ਦਾਰਥ। 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ—ਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਭੂਲ। ਕਰਣ—ਜਗਤ। ਠਾਕੁਰ—ਸ ਠਾਕੁਰ! ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ—ਸ ਦੀਨਾਾਂ 

ਉਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ! ਭਹਸ ਹਨਰਗੁਣ ਭਨੁ—ਭੈਂ ਗੁਣ-ਸੀਨ ਦਾ ਭਨ। ਰੀਤਭ—ਸ ਰੀਤਭ! ੁਖ ਾਗਰ—

ਸ ੁਖਾਾਂ ਦ ਭੰੁਦਰ! ੰਤ ੰਹਗ—ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ੰਗਹਤ ਹਵਚ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ!।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਹਜ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ) ਭਨ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਜੁੜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਹਜ ਦਾ) ਭਨ ਰਬੂ ਦ 

ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਲੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜ ਭਨੁਿੱਖ ਜਗਤ ਦ ਭੂਲ ਗਾਲ ਦੀ ਰਨੀਂ ਹਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਹਵਚ ਹਿਕ 



ਰਹਸਣਾ ਸੀ ਉ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਵਾਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ, ਇਸੀ (ਉ ਦ ਵਾਤ) ਵਹਡਆਈ ਸ, ਇਸੀ ਉ ਦ ਵਾਤ 

ਧਨ ਸ, ਇਸੀ ਉ ਦ ਵਾਤ ਵਿੱਡੀ ਹਕਭਤ ਸ, ਇਸੀ ਸ ਉ ਦ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ-ਤਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ਾਰ 

ੁਆਦਲ  ਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਬਗਣਾ।  

ਸ ਭਰ ਰਬੂ! ਸ ਭਰ ਠਾਕੁਰ! ਸ ਦੀਨਾਾਂ ਉਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ! ਸਰਕ ਦਾਹਤ (ਅੀਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਤਰੀ ਸੀ 

ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸਈ ਸ। ਸ ਭਰ ਰੀਤਭ! ਸ ੁਖਾਾਂ ਦ ਭੰੁਦਰ! (ਤਰੀ ਸੀ ਹਭਸਰ ਨਾਲ) ਭੈਂ ਗੁਣ-ਸੀਨ ਦਾ ਭਨ ੰਤ ਜਨਾਾਂ 

ਦੀ ੰਗਹਤ ਹਵਚ (ਰਹਸ ਕ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਵਚੋਂ) ਜਾਗ ਹਆ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਸ ਰਬੂ! (ਜਦੋਂ) ਤੰੂ ਹਭਸਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ (ਭਰਾ) ਭਨ (ਤਰ) ਸਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਲੀਨ ਸ 

ਹਗਆ।4।3।6।  

  


