
ਸੂਹੀ ਭਹਲਾ ੧ ਸੁਚਜੀ ॥ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਭ ਸਬੁ ਕ ਤੂ ਸਾਹਹਫੁ ਭਰੀ ਰਾਹਸ ਜੀਉ ॥ ਤੁਧੁ ਅੰਤਹਰ ਹਉ 
ਸੁਹਿ ਵਸਾ ਤੂੰ ਅੰਤਹਰ ਸਾਫਾਹਸ ਜੀਉ ॥ ਬਾਣ ਤਿਹਤ ਵਡਾਈਆ ਬਾਣ ਬੀਿ ਉਦਾਹਸ ਜੀਉ ॥ ਬਾਣ 
ਥਲ ਹਸਹਰ ਸਰੁ ਵਹ ਕਭਲੁ ਪੁਲ ਆਕਾਹਸ ਜੀਉ ॥ ਬਾਣ ਬਵਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਬਾਣ ਭੰਹਿ ਬਰੀਆਹਸ 
ਜੀਉ ॥ ਬਾਣ ਸ ਸਹੁ ਰੰਗੁਲਾ ਹਸਪਹਤ ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਹਸ ਜੀਉ ॥ ਬਾਣ ਸਹੁ ਬੀਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਹਣ 
ਜਾਹਣ ਭੁਈਆਹਸ ਜੀਉ ॥ ਤੂ ਸਹੁ ਅਗਭੁ ਅਤਲਵਾ ਹਉ ਕਹਹ ਕਹਹ ਢਹਹ ਈਆਹਸ ਜੀਉ ॥ 
ਹਕਆ ਭਾਗਉ ਹਕਆ ਕਹਹ ਸੁਣੀ ਭ ਦਰਸਨ ਬੂਿ ਹਆਹਸ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਸਹੁ ਾਇਆ 
ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਹਸ ਜੀਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 762} 

ਦਅਰਥ:- ੁਚਜੀ—ੁ-ਚੱਜੀ, ਜਜ ਨ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਚ ਜੱਖੀ ਸਈ ਸ।  

ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਬੁ ਕ—ਸਰਕ ਜੀਵ। ਰਾਜ—ੂੰਜੀ, ਰਭਾਇਆ। ਤੁਧ—ੁਤਨੰੂ। ਅੰਤਜਰ—ਆਣ 

ਜਸਰਦ ਜਵਚ (ਵਾ ਕ)। ਸਉ—ਭੈਂ। ੁਜਖ—ੁਖੀ, ੁਖ ਨਾਲ। ਵਾ—ਵਾਾਂ, ਭੈਂ ਵੱਦੀ ਸਾਾਂ। ਾਫਾਜ—

ਵਜਡਆਈ।  

ਬਾਣ—ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ। ਤਖਜਤ—ਤਖ਼ਤ ਉਤ। ਉਦਾਜ—ਉਦਾੀ, ਜਤਆਗੀ। ਥਲ ਜਜਰ—ਥਲ ਦ 

ਜਰ ਉਤ। ਰੁ—ਤਲਾਫ, ਦਰੀਆ, ਭੰੁਦਰ। ਵਸ—ਵਗ ੈਂਦਾ ਸ। ਆਕਾਜ—ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ, ਅਸੰਕਾਰੀ 

ਜਸਰਦ ਜਵਚ। ਪੁਲ—ਜਖੜ ੈਂਦਾ ਸ। ਭੰਜਿ—ਜਵੱਚ ਸੀ। ਬਰੀਆਜ—ਬਰੀਜ ਕ ਡੁੱਫ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਸੁ—

ਖਭ-ਰਬੂ। ਰੰਗੁਲਾ—ਜਆਰਾ। ਗੁਣ ਤਾਜ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਬੀਸਾਵਲਾ—ਡਰਾਉਣਾ। ਸਉ—ਭੈਂ। 

ਆਵਜਣ ਜਾਇ—ਜੰਭਣ ਭਰਨ (ਦ ਗੜ) ਜਵਚ।  

ਅਗਭ—ਅਸੁੰਚ। ਅਤਲਵਾ—ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਗਉ—ਭੈਂ ਭੰਗਾਾਂ। ਜਆਜ—ਜਆੀ। ਚੁ—ਦਾ-

ਜਥਰ ਰਜਸਣ ਵਾਲਾ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਜਦੋਂ ਤੰੂ (ਭਰ ਵਲ ਸੁੰਦਾ ਸੈਂ) ਤਦੋਂ ਸਰਕ ਜੀਵ ਭਨੰੂ (ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਸ)। ਤੰੂ ਸੀ ਭਰਾ ਭਾਲਕ ਸੈਂ, 

ਤੰੂ ਸੀ ਭਰਾ ਰਭਾਇਆ ਸੈਂ। ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਆਣ  ਜਸਰਦ ਜਵਚ ਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਾਂ ਤਦੋਂ ਭੈਂ ੁਖੀ ਵਦੀ ਸਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੰੂ 

ਭਰ ਜਸਰਦ ਜਵਚ ਰਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈਂ ਤਦੋਂ ਭਨੰੂ (ਸਰ ਥਾਾਂ) ਬਾ ਜਭਲਦੀ ਸ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ ਕਈ ਤਖ਼ਤ ਉਤ ਫਠਾ ਸ ਤ ਵਜਡਆਈਆਾਂ ਜਭਲ ਰਸੀਆਾਂ ਸਨ, ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ 

ਕਈ ਜਵਰਕਤ ਸ ਕ (ਦਰ ਦਰ ਤ) ਜਬੱਜਿਆ ਭੰਗਦਾ ਜਪਰਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ ਜਕਤ ੁੱਕੀ ਧਰਤੀ 

ਉਤ ਰਵਰ ਚਲ ੈਂਦਾ ਸ ਤ ਕਲ ਪੱੁਲ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਕ ਅਸੰਕਾਰੀ ਰਭ-ਸੀਣ 

ਜਸਰਦ ਜਵਚ ਰਭ ਦਾ ਰਵਾਸ ਚੱਲ ੈਂਦਾ ਸ)।  

ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸ; ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਾਰ ਸੀ ਜਵਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਬਰੀਜ ਕ ਜਵੱਚ ਸੀ ਡੁੱਫ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ ਜਕ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਰਬੂ-ਤੀ ਜਆਰਾ 

ਲੱਗਦਾ ਸ, ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਾਰ ਸੀ ਕਈ ਜੀਵ ਉ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਜਤਾਾਂ ਜਵਚ ਭਤ ਰਜਸੰਦਾ ਸ। 

ਇਸ ਬੀ ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸੀ ਸ ਜਕ ਕਦ ਉਸ ਖਭ ਭਨੰੂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸ, ਤ ਭੈਂ ਜਨਭ 

ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਜਵਚ  ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਰਦੀ ਸਾਾਂ।  

ਸ ਰਬੂ-ਤੀ! ਤੰੂ ਅਸੁੰਚ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਲਕ ਸੈਂ। ਭੈਂ ਅਰਦਾਾਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕ ਤਰ ਸੀ ਦਰ ਤ ਢਜਸ 

ਈ ਸਾਾਂ (ਭੈਂ ਤਰਾ ਸੀ ਆਰਾ-ਰਨਾ ਜਲਆ ਸ)। ਭੈਂ ਤਰ ਦਰ ਤੋਂ ਸਰ ਕੀਸ ਭੰਗਾਾਂ? ਤਨੰੂ ਸਰ ਕੀਸ ਆਖਾਾਂ ਜ ਤੰੂ 

ੁਣੇਂ? ਭਨੰੂ ਤਰ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਬੱੁਖ ਸ, ਭੈਂ ਤਰ ਦਰਨ ਦੀ ਜਆੀ ਸਾਾਂ। ਤੰੂ ਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਸਣ ਵਾਲਾ ਖਭ ਗੁਰ ੂ



ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਜਭਲਦਾ ਸੈਂ। ਭਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਰ ਅੱਗ ਅਰਜ਼ਈ ਸ ਜਕ ਭਨੰੂ ਬੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਾ ਕ 

ਜਭਲ।2।  

 


