
ਗੂਜਰੀ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਐ ਜੀ ਨਾ ਹਭ ਉਤਭ ਨੀਚ ਨ ਭਧਧਭ ਹਧਰ ਸਰਣਾਗਧਤ ਹਧਰ ਕ ਲਗ ॥ ਨਾਭ 
ਰਤ ਕਵਲ ਫਰਾਗੀ ਸਗ ਧਫਜਗ ਧਫਸਰਧਜਤ ਰਗ ॥੧॥ ਬਾਈ ਰ ਗੁਰ ਧਕਰਾ ਤ ਬਗਧਤ ਠਾਕੁਰ 
ਕੀ ॥ ਸਧਤਗੁਰ ਵਾਧਕ ਧਹਰਦ ਹਧਰ ਧਨਰਭਲੁ ਨਾ ਜਭ ਕਾਧਣ ਨ ਜਭ ਕੀ ਫਾਕੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਧਰ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਧਹ ਰਬ ਸੰਗ ਜ ਧਤਸੁ ਬਾਵ ਸਹਧਜ ਹਰੀ ॥ ਧਫਨੁ ਹਧਰ ਨਾਭ ਧਫਰਥਾ ਜਧਗ 
ਜੀਵਨੁ ਹਧਰ ਧਫਨੁ ਧਨਹਪਲ ਭਕ ਘਰੀ ॥੨॥ ਐ ਜੀ ਖਟ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਘਧਰ ਫਾਹਧਰ ਧਨੰਦਕ ਗਧਤ 
ਨਹੀ ਕਾਈ ॥ ਰਸੁ ਕਰ ਰਬੁ ਫਖਸ ਨ ਭਟ ਧਨਤ ਧਨਤ ਚੜ ਸਵਾਈ ॥੩॥ ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਧਤ 
ਨ ਭਟ ਕਈ ਭਰ ਠਾਕੁਧਰ ਆਧ ਧਦਵਾਈ ॥ ਧਨੰਦਕ ਨਰ ਕਾਲ ਭੁਖ ਧਨੰਦਾ ਧਜਨਹ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਧਤ ਨ 
ਬਾਈ ॥੪॥ ਐ ਜੀ ਸਰਧਣ ਰ ਰਬੁ ਫਖਧਸ ਧਭਲਾਵ ਧਫਲਭ ਨ ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥ ਆਨਦ ਭੂਲੁ 
ਨਾਥੁ ਧਸਧਰ ਨਾਥਾ ਸਧਤਗੁਰੁ ਭਧਲ ਧਭਲਾਈ ॥੫॥ ਐ ਜੀ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆ ਕਧਰ ਰਧਵਆ 
ਗੁਰਭਧਤ ਬਰਭਧਨ ਚੁਕਾਈ ॥ ਾਰਸੁ ਬਧਟ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹਈ ਸਤਸੰਗਧਤ ਕੀ ਵਧਡਆਈ ॥੬॥ ਹਧਰ 
ਜਲੁ ਧਨਰਭਲੁ ਭਨੁ ਇਸਨਾਨੀ ਭਜਨੁ ਸਧਤਗੁਰੁ ਬਾਈ ॥ ੁਨਰਧ ਜਨਭੁ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਧਤ ਜਤੀ 
ਜਧਤ ਧਭਲਾਈ ॥੭॥ ਤੂੰ ਵਡ ੁਰਖੁ ਅਗੰਭ ਤਰਵਰੁ ਹਭ ੰਖੀ ਤੁਝ ਭਾਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਧਨਰੰਜਨ 
ਦੀਜ ਜੁਧਗ ਜੁਧਗ ਸਫਧਦ ਸਲਾਹੀ ॥੮॥੪॥ {ੰਨਾ 504-505} 

ਦਅਰਥ:-  ਜੀ—ਸ ਬਾਈ! ਉਤਭ—ਉੱਚੀ ਜਾਤਤ ਦ। ਨੀਚ—ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਤ ਦ। ਭਤਧਭ—ਤਵਚਕਾਰਲੀ 

ਜਾਤਤ ਦ। ਸਤਰ ਰਣਾਗਤਤ—ਸਰੀ ਦੀ ਰਨ ਆ ਸ। ਸਤਰ ਕ ਲਗ—ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਬਗਤ। ਰਤ—ਰੰਗ 

ਸ। ਫਰਾਗੀ—ਤਨਰਭਸ। ਗ—ਤਚੰਤਾ। ਤਫਜਗ—ਤਵਛੜਾ। ਤਫਰਤਜਤ—ਤਵਾਰ ਸ।1।  

ਤ—ਤੋਂ, ਨਾਲ। ਵਾਤਕ—ਵਾਕ ਦੀ ਰਾਸੀਂ, ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਕਾਤਣ—ਭੁਥਾਜੀ। ਜਭ ਕੀ ਫਾਕੀ—ਅਜਸਾ ਫਾਕੀ 

ਲਖਾ ਤਜ ਕਰਕ ਜਭਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰ  ਕ।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਨ—ਜੀਬ (ਨਾਲ)। ਰਵਤਸ—ਜਦ ਸਨ। ਰਬ ੰਗ—ਰਬੂ ਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ। ਸਤਜ—ੁਤ ਸੀ। ਜਤਗ—

ਜਗਤ ਤਵਚ। ਭਕ—ਇੱਕ ਬੀ।2।  

ਘਤਰ—ਘਰ ਤਵਚ। ਗਤਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਰੁ—ਗੁੱਾ। ਫਖ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਵਾਈ—ਸਰ 

ਵਧੀਕ।3।  

ਠਾਕੁਤਰ—ਠਾਕੁਰ ਨ। ਕਾਲ  ਭੁਖ—ਕਾਲ  ਭੂੰਸ ਵਾਲ । ਨ ਬਾਈ—ਚੰਗੀ ਨਾਸ ਲੱਗੀ।4।  

ਫਖਤ—ਫਖ਼ਸ਼ ਕ, ਭਸਰ ਕਰ ਕ। ਤਫਲਭ—ਦਰ, ਤਢੱਲ। ਅਧੂਆ ਰਾਈ—ਅੱਧੀ ਰਾਈ, ਰਤਾ ਬਰ ਬੀ। 

ਆਨਦ ਭੂਲੁ—ੁਖਾਾਂ ਦਾ ਭਾ। ਤਤਰ ਨਾਥਾ—ਨਾਥਾਾਂ ਦ ਤਰ ਤ। ਭਤਲ—ਭਲ ਤਵਚ।5।  

ਰਤਵਆ—ਤਭਤਰਆ। ਬਰਭਤਨ—ਬਟਕਣਾ। ਚੁਕਾਈ—ਭੁਕਾ ਤਦੱਤੀ। ਬਤਟ—ਛੁਸ ਕ, ਤਭਲ ਕ। ਵਤਡਆਈ—

ਫਰਕਤਤ, ਅਜ਼ਭਤ।6।  

ਭਜਨੁ—ਚੁੱਬੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਾਈ—ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ੁਨਰਤ—{pun:Aip} ਭੁੜ ਭੁੜ।7।  

ਅਗੰਭ—ਅਸੁੰਚ। ਤਰਵਰੁ—ਰਸ਼ਟ ਰੁੱਖ। ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ—ਦਾ ਸੀ। ਲਾਸੀ—ਭੈਂ ਤਤਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਾਾਂ।8।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਸਰ ਨਾਲ ਸੀ ਸ ਕਦੀ ਸ। ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਤਤਗੁਰੂ ਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਆਣ  ਤਸਰਦ ਤਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਵਤਰ ਨਾਭ ਵਾ ਤਲਆ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਜਭ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ 



ਨਸੀਂ ਰਤਸੰਦੀ, ਉ ਦ ਤਜ਼ੰਭ ਤਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਅਜਸਾ ਫਾਕੀ ਲਖਾ ਨਸੀਂ ਰਤਸ ਜਾਾਂਦਾ ਤਜ ਕਰਕ 

ਜਭਰਾਜ ਦਾ ਉ ਉਤ ਜ਼ਰ  ਕ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜ ਫੰਦ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਰਦ ਸਨ ਜ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਨ ਆਉਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ 

ਇਸ ਭਾਣ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਕ ਅੀਂ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਾਂ ਤਵਚਕਾਰਲੀ ਜਾਤਤ ਦ ਸਾਾਂ, ਨਾਸ ਇਸ ਸਭ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਕ ਅੀਂ 

ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਤ ਦ ਸਾਾਂ। ਤਰ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਤਵਚ ਰੰਗ ਰਤਸਣ ਕਰਕ ਉਸ (ਇ ਊਚਤਾ ਨੀਚਤਾ ਆਤਦਕ ਵਲੋਂ) 

ਤਨਰਭਸ ਰਤਸੰਦ ਸਨ। ਤਚੰਤਾ, ਤਵਛੜਾ, ਰਗ ਆਤਦਕ ਉਸ ਬ ਬੁਲਾ ਚੁਕ ਸੁੰਦ ਸਨ।1।  

(ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਬਗਤ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਤਟਕ ਕ ਆਣੀ ਜੀਬ ਨਾਲ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ 

ਸਨ (ਉਸ ਇਸੀ ਭਝਦ ਸਨ ਤਕ) ੁਤ ਸੀ (ਜਗਤ ਤਵਚ ਉਸੀ ਵਰਤਦਾ ਸ) ਜ ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ 

ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜਗਤ ਤਵਚ ਤਜਊਣਾ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਵਅਰਥ ਤਦੱਦਾ ਸ, ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ 

ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੀ ਘੜੀ ਤਨਪਲ ਜਾਦੀ ਸ।2।  

ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਬਗਤਾਾਂ ਵਾਤ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਖਟ ਰੱਖਦਾ ਸ ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਤਨੰਦਾ 

ਕਰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਨਾਸ ਘਰ ਤਵਚ ਨਾਸ ਫਾਸਰ ਤਕਤ ਬੀ ਆਤਭਕ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਤਭਲਦੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉ 

ਦੀ ਆਣੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਠੀਕ ਨਸੀਂ ਸ। (ਰਭਾਤਭਾ ਆਣ  ਬਗਤਾਾਂ ਉਤ ਦਾ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਰਦਾ ਸ) ਜ 

ਤਨੰਦਕ (ਇਸ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਵਖ ਕ) ਤਖੱਝ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਰਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਫੰਦ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਗੋਂ ਦਾ 

ਸੀ ਵਧਦੀ ਸ।3।  

ਸ ਬਾਈ! (ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਲਾਸ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਦੱਤੀ ਸਈ ਦਾਤਤ ਸ, ਇ ਨੰੂ ਕਈ ਤਭਟਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ; ਠਾਕੁਰ-

ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਇਸ (ਨਾਭ ਦੀ) ਦਾਤਤ ਤਦਵਾਈ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਤਨੰਦਕਾਾਂ ਨੰੂ (ਬਗਤ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਦੱਤੀ ਸਈ) 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਦਾਤਤ ੰਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਤ ਉਸ ਬਗਤਾਾਂ ਦੀ ਤਨੰਦਾ ਕਰਦ ਸਨ) ਤਨੰਦਾ ਦ ਕਾਰਨ ਉਸਨਾਾਂ ਤਨੰਦਕਾਾਂ 

ਦ ਭੂੰਸ ਕਾਲ  (ਤਦੱਦ ਸਨ)।4।  

ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜ ਭਨੱੁਖ (ਰਬੂ ਦੀ) ਰਨ ੈਂਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਭਸਰ ਕਰ ਕ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਤਵਚ ਜੜ 

ਲੈਂਦਾ ਸ, ਰਤਾ ਬਰ ਬੀ ਤਢੱਲ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਰਬੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਾ ਸ, ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਸ, ਗੁਰ ੂ

(ਰਨ  ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ) ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਭਲ ਤਵਚ ਤਭਲਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।5।  

ਸ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾ ਸ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ) ਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਭਤਤ ਲ  ਕ ਉ ਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਉ ਦੀ ਬਟਕਣਾ ਤਭਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ,। ਤਜਵੇਂ (ਲਸਾ ਆਤਦਕ) ਧਾਤ ਾਰ ਨੰੂ 

ਛੁਸ ਕ ਨਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤਤਵੇਂ ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਬੀ ਇਸੀ ਫਰਕਤਤ ਸ।6।  

ਰਭਾਤਭਾ (ਭਾਨ) ਤਵਤਰ  ਜਲ ਸ (ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ) ਭਨ (ਇ ਤਵਤਰ  ਜਲ 

ਤਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਗਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਤਤਗੁਰੂ ਤਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸ 

ਉ ਦਾ ਭਨ (ਇ ਤਵਤਰ  ਜਲ ਤਵਚ) ਚੁੱਬੀ ਲਾਾਂਦਾ ਸ। ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਰਤਸ ਕ ਉ ਨੰੂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, (ਤਕਉਂਤਕ ਗੁਰੂ) ਉ ਦੀ ਜਤਤ ਰਬੂ ਦੀ ਜਤਤ ਤਵਚ ਤਭਲਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।7।  

ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਰਫ-ਤਵਆਕ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਅਸੁੰਚ ਸੈਂ। ਤੰੂ (ਭਾਨ) ਇਕ ਰਸ਼ਟ ਰੁੱਖ ਸੈਂ ਤਜ ਦ 

ਆਰ ਰਤਸਣ ਵਾਲ  ਅੀਂ ਾਰ ਜੀਵ ੰਛੀ ਸਾਾਂ। ਸ ਤਨਰੰਜਨ ਰਬੂ! ਭਨੰੂ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਆਣਾ ਨਾਭ ਫਖ਼ਸ਼, ਤਾ ਤਕ 

ਭੈਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਚ (ਜੁੜ ਕ) ਤਰੀ ਤਤਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦਾ ਰਸਾਾਂ।8।4।  

 


