
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੁ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਮ ੈ
ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਤਕਉ ਕਤਰ ਕੰਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਨਾ ਮ ੈਰਪੂੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥ ਨਾ 
ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ਬਣੈਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਤਿ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਤਣ ਕਤਰ ਆਵੈ ॥ ਿਾ 
ਸੋਹਾਗਤਣ ਿਾ ਕੰਿੈ ਿਾਵੈ ॥੨॥ ਨਾ ਤਿਸ ੁ ਰਪੂੁ ਨ ਰੇਤਿਆ ਕਾਈ ॥ ਅੰਤਿ ਨ ਸਾਤਹਬ ੁ
ਤਸਮਤਰਆ ਿਾਈ ॥੩॥ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਨਾਹੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਲਾਵਹ ੁਪਾਈ 
॥੪॥ ਿਰੀ ਤਸਆਣੀ ਕੰਿ ਨ ਿਾਣੀ ॥ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਿਰਤਮ ਿਲੁਾਣੀ ॥੫॥ ਹਉਮ ੈਿਾਈ ਿਾ 
ਕੰਿ ਸਮਾਈ ॥ ਿਉ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰ ੇਨਵ ਤਨਤਿ ਪਾਈ ॥੬॥ ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਤਬਛੁਰਿ ਦੁਿ ੁ
ਪਾਇਆ ॥ ਕਰ ੁਗਤਹ ਲੇਹੁ ਪਰੀਿਮ ਪਰਿ ਰਾਇਆ ॥੭॥ ਿਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਹੁ ਹ ੈਿੀ ਹੋਸੀ ॥ ਿੈ 
ਿਾਵੈ ਤਪਆਰਾ ਿੈ ਰਾਵੇਸੀ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 750} 

ਪਦਅਰਥ:- ਸਭਿ—ਸਾਰੇ। ਮ—ੈਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕੰਤ ਭਮਲਾਵਾ—ਕੰਤ ਦਾ ਭਮਲਾਪ।1।  

ਮ—ੈਮੇਰਾ। ਬੰਕ—ੇਬਾਂਕ,ੇ ਸੋਹਣੇ। ਨੈਣਾ—ਨੇਤਰ, ਅੱਖਾਂ। ਕੁਲ ਢੰਗੁ—ਉੱਚੀ ਕਲੁ ਵਾਭਲਆਂ ਵਾਲਾ 
ਚੱਜ-ਆਚਾਰ। ਬੈਣਾ—ਬੋਲ।1। ਰਹਾਉ।  

ਸਹਭਜ—ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਭਵਚ। ਕਾਮਭਣ—ਇਸਤਰੀ, ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ। ਕਭਰ—ਕਰ ਕੇ। 
ਸੋਹਾਗਭਣ—ਚੰਗੇ ਿਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਾ—ਜਦੋਂ।2।  

ਭਤਸ—ੁਉਸ (ਪਰਿੂ ਕੰਤ) ਦਾ। ਰੇਭਖਆ—ਭਚੰਨਹ । ਕਾਈ—ਕੋਈ। ਅੰਭਤ—ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ 
ਵੇਲੇ।3।  

ਪਰਿ—ਹੇ ਪਰਿ!ੂ ਪਾਈ—ਚਰਨੀਂ।4।  

ਖਰੀ—ਬਹੁਤ। ਕੰਤ ਨ ਿਾਣੀ—ਕੰਤ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨ ਆਈ।5।  

ਜਾਈ—ਜਾਵ,ੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਕੰਤ—ਹੇ ਕੰਤ! ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਭਪਆਰ—ੇਹੇ ਭਪਆਰੇ! ਨਉਭਨਭਿ—ਨੌ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ।6।  

ਕਰ—ੁਹੱਥ। ਗਭਹ ਲੇਹੁ—ਫੜ ਲਵੋ।7।  

ਿਣਭਤ—ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਸੀ—(ਸਦਾ) ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਿਾਵ—ੈਜੋ ਭਤਸ ਿਾਵੈ, ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ-

ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ—ਉਸ ਨੰੂ।8।  

ਅਰਥ:- ਨਾਹ ਮੇਰੀ (ਸੋਹਣੀ) ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਨਾਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਲ 



ਵਾਭਲਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਮਰੇੀ ਬੋਲੀ ਭਮੱਠੀ ਹੈ (ਮੈਂ ਭਫਰ ਭਕਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਰਿੂ ਨੰੂ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ?)।1। ਰਹਾਉ।  

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਹੀ ਹਨ, ਗੁਣ ਇੱਕ ਿੀ ਨਹੀਂ (ਇਸ ਹਾਲਤ ਭਵਚ) ਮੈਨੰੂ ਖਸਮ-ਪਰਿੂ ਦਾ 
ਭਮਲਾਪ ਭਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?।1।  

ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਅਡਲੋ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਭਵਚ (ਭਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ) ਹਾਰ ਭਸੰਗਾਰ ਕਰ 
ਕੇ (ਪਰਿੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਪਤੀ-ਪਰਿੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤ)ੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ-

ਇਸਤਰੀ ਿਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਤ-ਪਰਿੂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।2।  

ਉਸ ਪਤੀ-ਪਰਿੂ ਦੀ (ਇਹਨੀਂ ਅੱਖੀਂ ਭਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ) ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਚੰਨਹ  ਿੀ 
ਨਹੀਂ (ਭਜਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੰੂ 
ਭਵਸਾਰੀ ਹੀ ਰੱਭਖਆ, ਤਾਂ) ਅੰਤ ਸਮ ੇਉਹ ਮਾਲਕ ਭਸਮਭਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।3।  

ਹੇ ਪਰਿੂ! (ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ) ਸਰੁਭਤ ਨਹੀਂ, (ਮੇਰੇ ਭਵਚ ਕਈੋ) ਅਕਲ ਨਹੀਂ (ਕੋਈ) ਭਸਆਣਪ ਨਹੀਂ। (ਤੂੰ  
ਆਪ ਹੀ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕ ੇਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਲੈ।4।  

ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਭਵਚ ਫਸੀ ਰਹੇ, ਿਿਕਣਾ ਭਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਖੰੁਝੀ ਰਹੇ, ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-ਭਵਹਾਰ ਭਵਚ ਿਾਵੇਂ) ਬਹੁਤ ਭਸਆਣੀ (ਿੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ) ਉਹ 
ਕੰਤ-ਪਰਿੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।5।  

ਹੇ ਕੰਤ ਪਰਿ!ੂ ਜਦੋਂ ਹਉਮ ੈਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਭਵਚ) ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ, 
ਹੇ ਭਪਆਰ!ੇ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਤੈਨੰੂ—ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਭਨਆ ਂਦ ੇਸਮੋੇ ਨੰੂ—ਭਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ6।  

ਹੇ ਪਰਿੂ ਰਾਇ! ਹੇ ਪਰੀਤਮ! ਤੈਥੋਂ ਭਵਛੁੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਭਵਚ ਿਿਕ ਿਿਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱ ਖ ਸਹਾਭਰਆ 
ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ  ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ।7।  

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਖਸਮ-ਪਰਿੂ (ਸਚ-ਮੁਚ ਮੌਜੂਦ) ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ-

ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਾਉਂਦੀ ਹ ੈਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।8।1। 


