
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉਮਕਿਓ ਹੀਉ ਕਮਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ ॥ ਖਜਤ ਚਕਿਓ ਦਖਉ ਕਪ੍ਰਅ ਜਾਈ ॥ 
ਸੁਨਤ ਸਦਸਿ ਕਪ੍ਰਅ ਕਰਰਕਹ ਸਜ ਕਿਛਾਈ ॥ ਭਰਕਮ ਭਰਕਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਕਿ ਨ ਪ੍ਾਈ ॥੧॥ 
ਕਿਨ ਕਿਕਿ ਹੀਅਿ ਿੀਿ ਕਨਮਾਨੋ ॥ ਕਮਲੁ ਸਾਜਨ ਹਉ ਤੁਝੁ ਿੁਿਿਾਨੋ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਏਿਾ 
ਸਜ ਕਿਛੀ ਿਨ ਿੰਤਾ ॥ ਿਨ ਸੂਤੀ ਕਪ੍ਿੁ ਸਦ ਜਾਰੰਤਾ ॥ ਪ੍ੀਓ ਮਦਿ ਿਨ ਮਤਿੰਤਾ ॥ ਿਨ 
ਜਾਰ ਜ ਕਪ੍ਿੁ ਿਲੰਤਾ ॥੨ ॥ ਭਈ ਕਨਿਾਸੀ ਿਹੁਤੁ ਕਦਨ ਲਾਰ ॥ ਦਸ ਕਦਸੰਤਿ ਮ ਸਰਲ  
ਝਾਰ ॥ ਕਖਨੁ ਿਹਨੁ ਨ ਪ੍ਾਿਉ ਕਿਨੁ ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਰ ॥ ਹਇ ਕਿਰਪ੍ਾਲੁ ਪ੍ਰਭ ਕਮਲਹ ਸਭਾਰ ॥੩ ॥ 
ਭਇਓ ਕਿਰਪ੍ਾਲੁ ਸਤਸੰਕਰ ਕਮਲਾਇਆ ॥ ਿੂਝੀ ਤਪ੍ਕਤ ਘਿਕਹ ਕਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਇਆ ॥ ਸਰਲ 
ਸੀਰਾਿ ਹੁਕਿ ਮੁਝਕਹ ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਿਹੁ ਨਾਨਿ ਰੁਕਿ ਭਿਮੁ ਚੁਿਾਇਆ ॥੪ ॥ ਜਹ ਦਖਾ 
ਤਹ ਕਪ੍ਿੁ ਹ ਭਾਈ ॥ ਖਕਲਹਹਓ ਿਪ੍ਾਟੁ ਤਾ ਮਨੁ ਠਹਿਾਈ ॥੧ ॥ ਿਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੫॥ {ਪੰ੍ਨਾ 
737-738} 

ਦਅਰਥ:- ਉਭਕਿਓ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਲ ਕਆ ਸ। ਸੀਉ—ਕਸਰਦਾ। ਤਾਈ—ਵਾਤ। ਖਜਤ 

ਚਕਰਓ—ਲੱਬਣ ਚੜ੍ਹ ਕਆ ਸ। ਦਖਉ—ਦਖਉਂ, ਭੈਂ ਵਖਾਂ। ਕਿਅ ਜਾਈ—ਕਆਰ (ਦ ਰਕਸਣ) 

ਦੀ ਥਾਂ। ਦਰ ਕਿਅ—ਕਆਰ ਦਾ ਨੇਸਾ। ਕਰਿਕਸ—ਕਸਰਦ-ਘਰ ਕਵਚ। ਬਿਕਭ ਬਿਕਭ—ਬਟਿ 

ਬਟਿ ਿ। ਤਉ—ਤਾਂ ਬੀ। ਨਦਕਰ—ਭਸਰ ਦੀ ਕਨਰਾਸ।1।  

ਕਿਨ ਕਫਕਧ—ਕਿਨਹ ਾਂ ਤਰੀਕਿਆ ਂਨਾਲ? ਸੀਅਰ ਕਨਭਾਨੋ—ਇਸ ਕਵਚਾਰਾ ਕਸਰਦਾ। ਾਜਨ—ਸ 
ਾਜਨ! ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਧਨ—ਇਤਿੀ। ਕਰੁ—ਤੀ। ੀਓ—ੀਤਾ ਸਇਆ ਸ। ਭਦਰ—ਭਕਦਰਾ, ਸ਼ਰਾਫ। ਭਤਵੰਤਾ—
ਭਤ। ਜਾਰ—ਜਾਰ ੈਂਦਾ ਸ। ਫਲੰਤਾ—ਫੁਲਾਂਦਾ ਸ, ੱਦਦਾ ਸ।2।  

ਕਨਰਾੀ—ਉਦਾ। ਕਦੰਤਰ—ਦ ਅੰਤਰ। ਦ ਕਦੰਤਰ—ਦ ਦ ਦ ਅੰਤਰ, ਸਰ ਸਰ 

ਦ। ਝਾਰ—ਕਪਰ ਸਨ। ਨ ਾਵਉ—ਨ ਾਵਉਂ, ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਲੱਬ ਿਦੀ। ਰਸਨੁ—ਕਟਿਾਉ, 

ਧੀਰਜ। ਰ—ਰ। ਕਫਨੁ ਰ ਾਰ—ਚਰਨਾਂ ਉਤ ਣ ਤੋਂ ਕਫਨਾ। ਿਬ ਕਭਲਸ—ਅੀਂ ਿਬੂ ਨੰੂ 

ਕਭਲ ਿਦ ਸਾਂ। ਬਾਰ—ਬਾਰਾਂ ਵਾਲ।3।  

ਤ ੰਕਰ—ਤ ੰਰ ਕਵਚ। ਤਕਤ—ਤਸ਼, ੜ੍ਨ। ਘਰਕਸ—ਘਰ ਸੀ, ਘਰ ਕਵਚ ਸੀ। 
ਭੁਝਕਸ—ਭਨੰੂ। ਰੁਕਰ—ਰੁਰੂ ਨੇ। ਚੁਿਾਇਆ—ਦੂਰ ਿਰ ਕਦੱਤਾ।4।  



ਜਸ—ਕਜੱਥ। ਦਖਾ—ਦਖਾਂ, ਭੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਂ। ਬਾਈ—ਸ ਬਾਈ! ਿਾਟ—ੁਿਵਾੜ੍, ਕਬੱਤ। 
ਠਸਰਾਈ—ਕਟਿ ਕਰਆ ਸ।1। ਰਸਾਉ ਦੂਜਾ।  

ਅਰਥ:- ਸ ੱਜਣ ਿਬੂ! (ਭਨੰੂ) ਕਭਲ, ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। (ਤਰ ਦਰਨ ਤੋਂ ਕਫਨਾ) ਭਰਾ 
ਇਸ ਕਨਭਾਣਾ ਕਦਲ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਪੜ੍?।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਖੀ! ਕਆਰ ਦਾ ਨੇਸਾ ੁਣਕਦਆ ਂਭੈਂ ਕਸਰਦ-ਘਰ ਕਵਚ ਜ ਕਵਛਾ ਕਦੱਤੀ। ਭਰਾ ਕਸਰਦਾ 
ਿਬੂ ਨੰੂ ਕਭਲਣ ਵਾਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕਆ, (ਿਬੂ ਨੰੂ) ਲੱਬਣ ਚੜ੍ਹ ਕਆ (ਕਿ) ਭੈਂ ਕਆਰ ਦ 
ਰਕਸਣ ਦੀ ਥਾਂ (ਕਿਤ) ਵਖਾਂ। (ਰ) ਬਟਿ ਬਟਿ ਿ ਭੁੜ੍ ਆਇਆ, ਤਦੋਂ (ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਰ ਦੀ) 
ਕਨਰਾਸ ਸਾਲ ਨਾਸ ਸਈ।1।  

ਸ ਖੀ! ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਅਤ ਿਬ-ੂਤੀ ਦੀ ਇਿ ਸੀ ਜ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਕਸਰਦ ਕਵਚ) ਕਵਛੀ 
ਸਈ ਸ; ਰ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ (ਦਾ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਵਚ) ੁੱ ਤੀ ਰਕਸੰਦੀ ਸ, ਿਬੂ-ਤੀ 
ਦਾ ਜਾਰਦਾ ਰਕਸੰਦਾ ਸ (ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਸ ਰਕਸੰਦਾ ਸ) ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਇਉਂ ਭਤ 

ਰਕਸੰਦੀ ਸ ਕਜਵੇਂ ਇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ੀਤੀ ਸਈ ਸ। (ਸਾਂ) ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਜਾਰ ਬੀ ਿਦੀ ਸ, ਜ 
ਿਬੂ-ਤੀ (ਆ) ਜਰਾਏ।2।  

ਸ ਖੀ! (ਉਭਰ ਦ) ਫਸੁਤ ਾਰ ਕਦਨ ਫੀਤ ਰਏ ਸਨ, ਭੈਂ (ਫਾਸਰ) ਸਰ ਸਰ ਾਰ ਦ ਬਾਲ 

ਵਖ ਸਨ (ਰ ਫਾਸਰ ਿਬੂ-ਤੀ ਕਿਤ ਲੱਬਾ ਨਸੀਂ। ਸੁਣ) ਭੈਂ (ਫਾਸਰ ਬਾਲ ਬਾਲ ਿ) ਕਨਰਾ ਸ 
ਰਈ ਸਾਂ। ਉ ਿਬ-ੂਤੀ ਦ ਚਰਨਾਂ ਉਤ ਣ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਭਨੰੂ ਇਿ ਕਛਨ ਵਾਤ ਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਿਾਤ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦੀ। (ਸਾਂ, ਸ ਖੀ!) ਜ ਉਸ ਆ ਕਿਰਾਲ ਸਵ, ਤਾਂ ਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀਆ ਂਚੰਰ 
ਬਾਰ ਜਾਰਣ ਨਾਲ ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਕਭਲ ਿਦੀਆ ਂਸਾਂ।3।  

ਸ ਨਾਨਿ! ਆਖ—ਿਬੂ ਭਰ ਉਤ ਦਇਆਵਾਨ ਸ ਕਰਆ ਸ। ਭਨੰੂ ਉ ਨੇ ਤੰਰ ਕਵਚ ਕਭਲਾ 
ਕਦੱਤਾ ਸ। ਭਰੀ (ਕਵਿਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਸ਼ ਕਭਟ ਰਈ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਿਬ-ੂਤੀ ਨੰੂ ਕਸਰਦ-ਘਰ ਕਵਚ ਸੀ 
ਲੱਬ ਕਲਆ ਸ। ਸੁਣ ਭਨੰੂ (ਆਣ) ਾਰ ਕੰਰਾਰ (ਉੱਦਭ) ਸਣ ਲੱਰ ਰਸ ਸਨ। ਰੁਰੂ ਨੇ ਭਰੀ 
ਬਟਿਣਾ ਦੂਰ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਸ।4।  

ਸ ਬਾਈ! (ਰੁਰੂ ਨੇ ਭਰ ਅੰਦਰੋਂ) ਬਰਭ ਦਾ ਰਦਾ ਲਾਸ ਕਦੱਤਾ ਸ, ਭਰਾ ਭਨ ਕਟਿ ਕਰਆ ਸ। 
ਸੁਣ ਭੈਂ ਕਜਧਰ ਵਖਦਾ ਸਾਂ, ਭਨੰੂ ਿਬੂ ਸੀ ਕਦੱਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ ਦੂਜਾ।5।  


