
ਸੂਹੀ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਪੁ ਫੁਲਾਵਾ ॥ ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕ 
ਹਹ ਦੀਹਿਆ ਲਵਾ ਕ ਹਹ ਭੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧ ॥ ਭਰ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਤੰੂ 
ਜਹਲ ਥਹਲ ਭਹੀਅਹਲ ਬਹਰੁਹਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ  ਆ ਸਰਫ ਸਭਾਣਾ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਨੁ 
ਤਾਰਾਜੀ ਹਿਤੁ ਤੁਲਾ ਤਰੀ ਸਵ ਸਰਾਪੁ ਕਭਾਵਾ ॥ ਘਟ ਹੀ ਬੀਤਹਰ ਸ ਸਹੁ ਤਲੀ ਇਨ ਹਫਹਧ 
ਹਿਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨ ॥ ਆ ਕੰਡਾ ਤਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆ ਤਲਣਹਾਰਾ ॥ ਆ ਦਿ ਆ ਫੂਝ 
ਆ ਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩ ॥ ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਿ ਜਾਹਤ ਰਦਸੀ ਹਿਨੁ ਆਵ ਹਤਲੁ ਜਾਵ ॥ ਤਾ ਕੀ 
ਸੰਗਹਤ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਹਕਉ ਕਹਰ ਭੂੜਾ ਾਵ ॥੪॥੨॥੯॥ {ੰਨਾ 730-731} 

ਦਅਰਥ:- ਕਉਣ—ਕਸੜੀ? ਤਰਾਜੀ—ਤੱਕੜੀ। ਕਵਣ—ੁਕਸੜਾ? ਤੁਲਾ—ਵੱਟਾ। ਰਾਪ—ੁਭੁੱ ਲ 

ਾਣ ਵਾਲਾ, ਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫੁਲਾਵਾ—ਫੁਲਾਵਾਂ, ਭੈਂ ੱਦਾਂ। ਕ ਹਸ—ਹਕ ਾੋਂ? 
ਦੀਹਖਆ—ਹੱਹਖਆ। ਲਵਾ—ਭੈਂ ਲਵਾਂ। ਭੁਲੁ ਕਰਾਵਾ—ਭੈਂ ਕੀਭਤ ਵਾਵਾਂ।1।  

ਲਾਲ—ਸ ਲਾਲ! ਨ ਜਾਣਾ—ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਹਲ—ਜਲ ਹਵਚ। ਥਹਲ—ਧਰਤੀ ਦ ਅੰਦਰ। 
ਭਸੀਅਹਲ—ਭਸੀ ਤਹਲ, ਧਰਤੀ ਦ ਤਲ ਉਤ, ੁਲਾੜ ਹਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਹਵਚ। ਬਹਰੁਹਰ—
ਬਰੂਰ। ਲੀਣਾ—ਹਵਆਕ। ਆ—ਆ ਸੀ।1। ਰਸਾਉ।  

ਤਾਰਾਜੀ—ਤੱਕੜੀ। ਤਰੀ ਵ ਕਭਾਵਾ—ਭੈਂ ਤਰੀ ਵਾ ਕਰਾਂ, ਭੈਂ ਤਰਾ ਹਭਰਨ ਕਰਾਂ। ਘਟ—
ਹਸਰਦਾ। ਬੀਤਹਰ—ਅੰਦਰ। ਸੁ—ਖਭ-ਰਬੂ। ਤਲੀ—ਭੈਂ ਤਲਾਂ, ਰਖ ਕਰਾਂ। ਇਨ੍ਸ ਹਫਹਧ—
ਇਸਨਾਂ ਤਰੀਹਕਆ ਂਨਾਲ। ਰਸਾਵਾ—ਭੈਂ ਹਟਕਾਵਾਂ।2।  

ਕੰਡਾ—ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦ ਅੱਧ ਹਵਚ ਦੀ ੂਈ, ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਫਦੀ। ਦਖ—ੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ। 
ਫੂਝ—ਭਝਦਾ ਸ। ਵਣਜਾਰਾ—ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ-ਵਾਰੀ।3।  

ਅੰਧੁਲਾ—ਅੰਨ੍ਸਾ। ਨੀਚ ਜਾਹਤ—ਨੀਵੀਂ ਜਾਹਤ ਵਾਲਾ। ਰਦੀ—ਬਟਕਦਾ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ। 
ਹਖਨੁ—ਅੱਖ ਦ ਝਭਕਣ ਹਜਤਨੇ ਭ ਹਵਚ। ਹਤਲੁ—ਰਤਾ ਬਰ ਭ ਹਵਚ। ਤਾ ਕੀ—ਅਜਸ 
(ਭਨ) ਦੀ। ਹਕਉ ਕਹਰ—ਹਕ ਤਰਹਾਂ? ਭੂੜਾ—ਭੂਰਖ। ਾਵ—(ਕਦਰ) ਾ ਕਦਾ ਸ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਸਣ ਰਬੂ ਜੀ! ਭੈਂ ਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਜਾਣ ਕਦਾ (ਭਨੰੂ ਇਸ ਭਝ 

ਨਸੀਂ ਆ ਕਦੀ ਹਕ ਤਰ ਹਵਚ ਹਕਤਨੀਆ ਂਕੁ ਹਤਾਂ ਸਨ)। ਤੂੰ  ਾਣੀ ਹਵਚ ਬਰੂਰ ਸੈਂ, ਤੂੰ  
ਧਰਤੀ ਦ ਅੰਦਰ ਹਵਆਕ ਸੈਂ, ਤੂੰ  ਆਕਾਸ਼ ਹਵਚ ਸਰ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਬ ਜੀਵਾਂ 



ਹਵਚ ਬ ਥਾਵਾਂ ਹਵਚ ਭਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਰਬੂ! ਕਈ ਐੀ ਤੱਕੜੀ ਨਸੀਂ ਕਈ ਐਾ ਵੱਟਾ ਨਸੀਂ (ਜ ਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕਣ), 

ਕਈ ਐਾ ਰਾ ਨਸੀਂ ਹਜ ਨੰੂ ਭੈਂ (ਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣ ਵਾਤ) ੱਦ ਕਾਂ। ਭਨੰੂ ਕਈ 

ਐਾ ਉਤਾਦ ਨਸੀਂ ਹਦੱਦਾ ਹਜ ਾੋਂ ਭੈਂ ਤਰਾ ਭੁੱ ਲ ਵਾ ਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱ ਲ ਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੱਖ 

ਕਾਂ।1।  

ਸ ਰਬੂ! ਜ ਭਰਾ ਭਨ ਤੱਕੜੀ ਫਣ ਜਾਏ, ਜ ਭਰਾ ਹਚੱਤ ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਫਣ ਜਾਏ, ਜ ਭੈਂ 
ਤਰੀ ਵਾ ਕਰ ਕਾਂ, ਤਰਾ ਹਭਰਨ ਕਰ ਕਾਂ (ਜ ਇਸ ਵਾ-ਹਭਰਨ ਭਰ ਵਾਤ) ਰਾ 

ਫਣ ਜਾਏ (ਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੈਂ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਾ ਕਾਂਗਾ, ਰ) ਇਸਨਾਂ ਤਰੀਹਕਆ ਂਨਾਲ ਭੈਂ 
ਆਣ ਹਚੱਤ ਨੰੂ ਤਰ ਚਰਨਾਂ ਹਵਚ ਹਟਕਾ ਕ ਰੱਖ ਕਾਂਗਾ। (ਸ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਆਣ ਹਸਰਦ ਹਵਚ 

ਸੀ ਉ ਖਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਫਠਾ ਜਾਚ ਕਾਂਗਾ।2।  

(ਸ ਬਾਈ! ਰਬੂ ਸਰਕ ਥਾਂ ਹਵਆਕ ਸ, ਆਣੀ ਵਹਡਆਈ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ 
ਜਾਚ ਕਦਾ ਸ ਉਸ) ਆ ਸੀ ਤੱਕੜੀ ਸ, ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸ, ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਫਦੀ ਸ, ਉਸ ਆ 

ਸੀ (ਆਣ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ) ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਸ। ਉਸ ਆ ਸੀ ਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸ, ਆ 

ਸੀ ਬ ਦ ਹਦਲਾਂ ਦੀ ਭਝਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਜੀਵ-ਰੂ ਸ ਕ ਜਗਤ ਹਵਚ (ਨਾਭ) ਵਣਜ ਕਰ 

ਹਰਸਾ ਸ।3।  

ਅੰਞਾਣ ਨਾਨਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਇ ਦੀ ੰਗਹਤ ਦਾ 
ਉ ਭਨ ਨਾਲ ਸ ਜ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਹਵਚ) ਅੰਨਹ ਾ ਸਇਆ ਹਆ ਸ ਜ (ਜਨਭਾਂ ਜਨਭਾਂਤਰਾਂ 
ਦ ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲ ਨਾਲ) ਨੀਵੀਂ ਜਾਹਤ ਦਾ ਫਹਣਆ ਸਇਆ ਸ, ਜ ਦਾ ਬਟਕਦਾ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, 
ਰਤਾ ਭਾਤਰ ਬੀ ਹਕਤ ਇਕ ਥਾਂ ਹਟਕ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।4।2।9।  


