ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਜਗੁ ਨ ਤ ਿੰ ਥਾ ਜਗੁ ਨ ਡਿੰ ਡ ਜਗੁ ਨ ਭਸਮ

ਚੜਾਈਐ ॥ ਜਗੁ ਨ ਮੁਿੰ ਿੀ ਮੂਿੰ ਤਡ ਮੁਡਾਇਐ ਜਗੁ ਨ ਤਸਿੰ ਙੀ ਵਾਈਐ ॥ ਅਿੰ ਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰ ਜਤਨ

ਰਹੀਐ ਜਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਾਈਐ ॥੧॥ ਗਲੀ ਜਗੁ ਨ ਹਈ ॥ ਏਕ ਤਿਰਸਤਿ ਕਤਰ ਸਮਸਤਰ
ਜਾਣ ਜਗੀ ਕਹੀਐ ਸਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਗੁ ਨ ਬਾਹਤਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜਗੁ ਨ ਿਾੜੀ ਲਾਈਐ

॥ ਜਗੁ ਨ ਿਤਸ ਤਿਸਿੰ ਿਤਰ ਭਤਵਐ ਜਗੁ ਨ ਿੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ॥ ਅਿੰ ਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰ ਜਤਨ ਰਹੀਐ
ਜਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਾਈਐ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਿ ਿਾ ਸਹਸਾ ਿੂਿ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਈਐ ॥

ਤਨਝਰੁ ਝਰ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਲਾਗ ਘਰ ਹੀ ਰਚਾ ਾਈਐ ॥ ਅਿੰ ਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰ ਜਤਨ ਰਹੀਐ

ਜਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਾਈਐ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥ ਵਾਜ
ਬਾਝਹੁ ਤਸਿੰ ਙੀ ਵਾਜ ਿਉ ਤਨਰਭਉ ਿੁ ਾਈਐ ॥ ਅਿੰ ਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰ ਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜਗ
ਜੁਗਤਿ ਿਉ ਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥ {ਿੰ ਨਾ 730}
ਦਅਰਥ:- ਜਗ—
ੁ ਜਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅੱ ਭਬਆਸ, ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਭਲਾ। ਭ ਿੰ ਥਾ—ਗਦੜੀ।
ਡਿੰ ਡ—ਡਿੰ ਡ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਡਿੰ ਡਾ ਹੱ ਥ ਭਿਚ ਪਭੜਆਂ। ਬਸਭ—ਸੁਆਹ। ਚੜਾਈਐ—ਸਰੀਰ ਉਤ ਭਲ
ਲਈਏ। ਭੁਿੰ ਦੀ—ਭੁਿੰ ਦੀਂ, ਭੁਿੰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿੰ ਨਾਂ ਭਿਚ ਭੁਿੰ ਦਰਾਂ ਾ ਭਲਆਂ। ਭੂਿੰ ਡੁ—ਭਸਰ। ਭੂਿੰ ਭਡ—ਭਸਰ ਦੀ
ਰਾਹੀਂ। ਭੂਿੰ ਭਡ ਭੁਡਾਇਐ—ਜ ਭਸਰ ਭੁਨਾ ਲਈਏ। ਭਸਿੰ ਙੀ—ਭਸਿੰ ਙ ਦਾ ਿਾਜਾ, ਜਗੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਜ ਭਸਿੰ ਙ
ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ। ਿਾਈਐ—ਜ ਿਜਾਈਏ। ਅਿੰ ਜਨ—ਕਾਲ , ਸੁਰਭਾ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ ਕਾਲ ।
ਭਨਰਿੰ ਜਭਨ—ਭਨਰਿੰ ਜਨ ਭਿਚ, ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਭਿਚ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਰਭਹਤ ਹ। ਜੁਗਭਤ—
ਤਰੀਕਾ, ਜਾਚ। ਇਿ—ਇਸ ਤਰਹਾਂ।1।
ਗਲੀ—ਗੱ ਲੀਂ, ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ। ਭਦਰਸਭਿ—ਭਨਗਾਹ, ਨਜ਼ਰ। ਕਭਰ—ਕਰ ਕ। ਸਭਸਭਰ—
ਫਰਾਫਰ, ਇਕ ਜਹਾ।1। ਰਹਾਉ।
ਭੜੀ—ਭੜਹੀਆਂ ਭਿਚ। ਭਸਾਣੀ—ਭਸਾਣਾਂ ਭਿਚ। ਤਾੜੀ—ਸਭਾਧੀ। ਦਭਸ—ਦਸ ਭਿਚ। ਭਦਸਿੰ ਤਭਰ—
ਦਸ ਅਿੰ ਤਭਰ, ਹਰ ਹਰ ਦਸਾਂ ਭਿਚ। ਦਭਸ ਭਦਸਿੰ ਤਭਰ ਬਭਿਐ—ਦਸ ਰਦਸ ਭਿਚ ਬਣ ਨਾਲ।
ਤੀਰਭਥ—ਤੀਰਥ ਉਤ।2।
ਬਿ—
 ਭਭਲ । ਸਹਸਾ—ਸਭਹਭ, ਡਰ। ਧਾਿਤੁ—ਬਿਕਦਾ ਹਇਆ (ਭਨ)। ਿਰਭਜ—ਿਰਜ ਕ, ਰਕ

ਕ। ਰਹਾਈਐ—ਰੱ

ਲਈਦਾ ਹ। ਭਨਝਰੁ—{inBØLr} ਚਸ਼ਭਾ, ਝਾਲ, ਹਾੜੀ ਨਦੀ। ਝਰ—ਚੱ ਲ

ੈਂਦਾ ਹ, ਿਭਹਣ ਲੱਗ ੈਂਦਾ ਹ। ਸਹਜ—ਅਡਲ ਅਿਸਥਾ। ਧੁਭਨ—ਤਾਰ, ਰ। ਘਭਰ ਹੀ—ਘਰ ਹੀ,
ਭਹਰਦ-ਘਰ ਭਿਚ ਹੀ। ਰਚਾ—{pircX} ਸਾਂਝ, ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਭਭਤਰਤਾ।3।
ਭਭਰ—ਭਰ ਕ, ਭਿਕਾਰ ਿਲੋਂ ਭਰ ਕ। ਜਗ—
ੁ ਜਗ ਦਾ ਅਭਬਆਸ। ਿਾਜ—ਿੱ ਜਦੀ ਹ। ਤਉ—ਤਦੋਂ।
ਦੁ—ਆਤਭਕ ਦਰਜਾ। ਭਨਰਬਉ—ਭਜਥ ਡਰ ਨਹੀਂ।4।
ਅਰਥ:- ਗਦੜੀ ਭਹਨ ਲ ਣਾ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਭਲਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹ, ਡਿੰ ਡਾ ਹੱ ਥ ਭਿਚ ਪੜ
ਭਲਆਂ ਹਰੀ-ਭਲ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜ ਸਰੀਰ ਉਤ ਸੁਆਹ ਭਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਰਬੂ ਦਾ ਭਭਲਾ ਨਹੀਂ
ਹੁਿੰ ਦਾ। (ਕਿੰ ਨਾਂ ਭਿਚ) ਭੁਿੰ ਦਰਾਂ ਾਇਆਂ ਰੱ ਫ ਦਾ ਭਲ ਨਹੀਂ, ਜ ਭਸਰ ਭੁਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਰਬ-ੂ ਭਭਲਾ
ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ, ਭਸਿੰ ਙੀ ਿਜਾਇਆਂ ਬੀ ਜਗ ਭਸੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂਦਾ।
ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਭਲਾ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਭਸਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ ਭਕ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ
ਕਾਲ ਭਿਚ ਰਭਹਿੰ ਭਦਆਂ ਹੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਭਨਰਲ  ਰਬੂ ਭਿਚ ਜੁੜ ਰਹੀਏ।1।
ਭਨਰੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਬੂ-ਭਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਉਹੀ ਭਨੁੱ

ਜਗੀ ਅ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜ ਇਕ

ਜਹੀ ਭਨਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬ (ਜੀਿਾਂ) ਨੂਿੰ ਫਰਾਫਰ (ਦ ਇਨਸਾਨ) ਸਭਝ।1। ਰਹਾਉ।
(ਘਰੋਂ) ਫਾਹਰ ਭੜਹੀਆਂ ਭਿਚ ਭਸਾਣਾਂ ਭਿਚ ਭਰਹਾਂ ਰਬ-ੂ ਭਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਸਭਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆਂ ਬੀ ਰੱ ਫ
ਨਹੀਂ ਭਭਲਦਾ। ਜ ਦਸ ਰਦਸ ਭਿਚ ਬੌਂਦ ਭਪਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀ ਰਬ-ੂ ਭਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਤੀਰਥ ਉਤ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਭਤਆਂ ਬੀ ਰਬੂ-ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ।
ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਭਲਾ ਦਾ ਢਿੰ ਗ ਭਸਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹ ਭਕ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ
ਕਾਲ ਭਿਚ ਰਭਹਿੰ ਭਦਆਂ ਹੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਭਨਰਲ  ਰਬੂ ਭਿਚ ਜੁੜ ਰਹੀਏ।2।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭਭਲ ਏ ਤਾਂ ਭਨ ਦਾ ਸਭਹਭ ਭੁੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਭਿਕਾਰਾਂ ਿਲ ਦੜਦ ਭਨ ਨੂਿੰ ਰਕ ਕ ਰੱ
ਸਕੀਦਾ ਹ, (ਭਨ ਭਿਚ ਰਬੂ ਦ ਅਿੰ ਭਭਰਤ ਨਾਭ ਦਾ ਇਕ) ਚਸ਼ਭਾ ਚੱ ਲ ੈਂਦਾ ਹ, ਅਡਲ ਅਿਸਥਾ ਦੀ
ਰ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਹ; ਭਹਰਦ ਦ ਅਿੰ ਦਰ ਹੀ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਹ।
ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਭਲਾ ਦੀ ਜਾਚ ਭਸਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹ ਭਕ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ ਕਾਲ

ਭਿਚ ਰਭਹਿੰ ਭਦਆਂ ਹੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਭਨਰਲ  ਰਬੂ ਭਿਚ ਜੁੜ ਰਹੀਏ।3।
ਹ ਨਾਨਕ! ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਭਭਲਾ ਦਾ ਅੱ ਭਬਆਸ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਭਕ ਦੁਨੀਆ ਦ ਕਾਰਭਿਹਾਰ ਕਰਭਦਆਂ ਹੀ ਭਿਕਾਰਾਂ ਿਲੋਂ ਰ ਹਿ ਰਭਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। (ਜਗੀ ਤਾਂ ਭਸਿੰ ਙ ਦਾ ਿਾਜਾ
ਿਜਾਂਦਾ ਹ, ਰ ਭਸਭਰਨ-ਅੱ ਭਬਆਸ ਕਰਨ ਿਾਲ ਦ ਅਿੰ ਦਰ ਇਕ ਅਜਹਾ ਸੁਰੀਲਾ ਆਨਿੰਦ ਫਣਦਾ ਹ
ਭਕ, ਭਾਨੋ) ਭਫਨਾ ਿਾਜਾ ਿਜਾਇਆਂ ਭਸਿੰ ਙ ਦਾ ਿਾਜਾ ਿੱ ਜ ਭਰਹਾ ਹ। (ਜਦੋਂ ਭਨੁੱ

ਇਸ ਆਤਭਕ

ਆਨਿੰਦ ਨੂਿੰ ਭਾਣਨ ਲੱਗ ੈਂਦਾ ਹ) ਤਦੋਂ ਉਹ ਐਸੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਰਾਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹ ਭਜਸ
ਭਿਚ ਭਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਭਹ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ ਕਾਲ

ਭਿਚ ਰਭਹਿੰ ਭਦਆਂ ਹੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਭਨਰਲ  ਰਬੂ ਭਿਚ ਜੁੜ ਰਭਹ

ਸਕੀਏ, ਤਦੋਂ ਰਬ-ੂ ਭਭਲਾ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ।4।1।8।
ਨੋਿ:- ਅਿੰ ਕ 1 ਦੱ ਸਦਾ ਹ ਭਕ ‘ਘਰੁ 7’ ਦਾ ਇਹ ਭਹਲਾ ਸ਼ਫਦ ਹ।

