
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਅੰਿਤਰ ਵਸ ਨ ਬਾਹਤਰ ਜਾਇ ॥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਛਤਿ 
ਕਾਹ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਜਪ੍ਹੁ ਮਨ ਮਰ ॥ ਹਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਗਆਨੁ ਤਿਆਨੁ ਸਭੁ ਕਈ ਰਵ ॥ ਬਾਂਿਤਨ ਬਾਂਤਿਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਵ ॥ ੨॥ ਸਵਾ ਕਰ ਸੁ ਚਾਕਰੁ 
ਹਇ ॥ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਇ ॥ ੩॥ ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕਇ ॥ 
ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਰ ਸਇ ॥੪॥੧॥੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 728} 

ਦਅਰਥ:- ਅੰਤਰਰ—ਅੰਤਰ ਆਤਭ। ਵਸ—ਰਿਰਿਆ ਰਰ ੰਦਾ  । ਫਾ ਰਰ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਸਾਾਂ ਦਾਰਥਾਾਂ 

ਵਲ। ਛਰਿ—ਛੱਿ ਿ। ਚਾ —ਰਿਉਂ? ਰਫਖੁ—ਜ਼ਰ ਰ, ਚਸਰਿਆਾਂ-ਰੂ ਜ਼ਰ ਰ।1।  

ਰਿਆਨੁ—ਿੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ, ਸੂਝ। ਜ ੁ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਚਤ ਰੱਖ।  ਵ —ੁ  ਸਿ, ਫਣ ਸਿ। ਿਰ—ਦ।1। ਰ ਾਉ।  

ਰਿਆਨੁ—ਆਤਭਿ ਰਵੱਰਦਆ ਦੀ ਸੂਝ। ਰਧਆਨੁ—ਸੁਰਰਤ ਜੜਨੀ, ਭਨ ਇਿਾਿਰ ਿਰਨਾ। ਰਵ—ਜ਼ਫਾਨੀ 

ਜ਼ਫਾਨੀ ਆਖਦਾ  । ਫਾਾਂਧਰਨ—ਫੰਧਨ ਰਵਚ, ਪਾ ੀ ਰਵਚ। ਸਬੁ ਜਿ—ੁਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਬਵ—ਬਿਿਦਾ  ।2।  

ਸੁ—ਉ  ਭਨੱੁਖ। ਥਰਲ—ਧਰਤੀ ਦ ਅੰਦਰ। ਭ ੀਅਰਲ—ਭ ੀਤਰਲ, ਧਰਤੀ ਦ ਤਲ ਉਤ, ਧਰਤੀ ਦ ਉਰਲ  

ੁਲਾੜ ਰਵਚ। ਸਇ—ਉ ੀ ਰਬੂ।3।  

ਰਣਵਰਤ—ਫਨਤੀ ਿਰਦਾ  । ਸਇ—ਉ  ਰਭਾਤਭਾ।4।  

ਅਰਥ:-   ਭਨ! ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਅਜ ੀ ਿੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ੱਿੀ ਿਰ, (ਰਜਸ ਦੀ ਫਰਿਰਤ ਨਾਲ) ਤੰੂ ਉਸ ਸਦਾ 

ਿਾਇਭ ਰਰ ਣ ਵਾਲ  ਰਬੂ ਦਾ (ਸੱਚਾ) ਸਵਿ ਫਣ ਸਿੇਂ।1। ਰ ਾਉ।  

(ਸਵਿ ਉ    ਰਜਸ ਦਾ ਭਨ) ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਸਾਾਂ ਦਾਰਥਾਾਂ ਵਲ ਨ ੀਂ ਦੜਦਾ, ਤ ਆਣ  ਅੰਤਰ ਆਤਭ  ੀ 

(ਰਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਰਵਚ) ਰਿਰਿਆ ਰਰ ੰਦਾ  ; ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਰਭਰਤ ਛੱਿ ਿ ਉ  ਰਵਰਿਆਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰ ਨ ੀਂ 

ਖਾਾਂਦਾ।1।  

ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ ਤਾਾਂ  ਰ ਿਈ ਆਖਦਾ   ਰਿ ਭਨੰੂ ਰਿਆਨ ਰਾਤ   ਰਿਆ  , ਭਰੀ ਸੁਰਰਤ ਜੁੜੀ  ਈ  , 

ਰ (ਵਖਣ ਰਵਚ ਇ  ਆਉਂਦਾ   ਰਿ) ਸਾਰਾ ਜਿਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭ  ਦੀ ਪਾ ੀ ਰਵਚ ਫੱਝਾ  ਇਆ ਬਿਿ 

ਰਰ ਾ   (ਜ਼ਫਾਨੀ ਆਰਖਆਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਸਵਿ ਫਣ ਨ ੀਂ ਸਿੀਦਾ)।2।  

ਜ ਭਨੱੁਖ (ਭਨ ਨੰੂ ਫਾ ਰ ਬਿਿਣੋਂ  ਿਾ ਿ ਰਬੂ ਦਾ) ਰਸਭਰਨ ਿਰਦਾ   ਉ ੀ (ਰਬੂ ਦਾ) ਸਵਿ ਫਣਦਾ  , ਉਸ 

ਸਵਿ ਨੰੂ ਰਬੂ ਜਲ ਰਵਚ ਧਰਤੀ ਦ ਅੰਦਰ ਆਿਾਿ ਰਵਚ  ਰ ਥਾਾਂ ਰਵਆਿ ਰਦੱਸਦਾ  ।3।  

ਨਾਨਿ ਫਨਤੀ ਿਰਦਾ  —ਜ ਭਨੱੁਖ ( ਉਭ ਦਾ ਰਤਆਿ ਿਰਦਾ   ਤ) ਸਭਝਦਾ   ਰਿ ਭੈਂ  ਰਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਚੰਿਾ 

ਨ ੀਂ ਤ ਿਈ ਭਥੋਂ ਭਾੜਾ ਨ ੀਂ, ਅਜ  ਸਵਿ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ (ਸੰਸਾਰ-ਸਭੰੁਦਰ ਦੀਆਾਂ ਰਵਿਾਰ-ਲਰ ਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਾਰ 

ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ  ।4।1।2।  

 


