
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਉਮ ਕਰਤ ਭਖੀ ਨਹੀ ਜਾਨਨਆ ॥ ਗੁਰਮੁਨਖ ਭਗਨਤ ਨਿਰਲ ਮਨੁ ਮਾਨਨਆ 
॥੧॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨਹੀ ਸਚੁ ਾਈਐ ॥ ਹਉਮ ਜਾਇ ਰਮ ਦੁ ਾਈਐ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਉਮ ਕਨਰ ਰਾਜ ਬਹੁ ਧਾਿਨਹ ॥ ਹਉਮ ਖਨਹ ਜਨਨਮ ਮਨਰ ਆਿਨਹ ॥ ੨॥ ਹਉਮ ਨਨਿਰ ਗੁਰ 
ਸਬਦੁ ਿੀਚਾਰ ॥ ਚੰਚਲ ਮਨਤ ਨਤਆਗ ੰਚ ਸੰਘਾਰ ॥੩॥ ਅੰਤਨਰ ਸਾਚੁ ਸਹਜ ਘਨਰ ਆਿਨਹ ॥ 
ਰਾਜਨੁ ਜਾਨਿ ਰਮ ਗਨਤ ਾਿਨਹ ॥ ੪॥ ਸਚੁ ਕਰਿੀ ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਿ ॥ ਨਨਰਭਉ ਕ ਘਨਰ 
ਤਾੜੀ ਲਾਿ ॥੫॥ ਹਉ ਹਉ ਕਨਰ ਮਰਿਾ ਨਕਆ ਾਿ ॥ ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭਟ ਸ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਿ ॥ ੬॥ 

ਜਤੀ ਹ ਤਤੀ ਨਕਹੁ ਨਾਹੀ ॥ ਗੁਰਮੁਨਖ ਨਗਆਨ ਭਨਟ ਗੁਿ ਗਾਹੀ ॥੭॥ ਹਉਮ ਬੰਧਨ ਬੰਨਧ ਭਿਾਿ 
॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਨਤ ਸੁਖੁ ਾਿ ॥੮॥੧੩॥ {ੰਨਾ 226-227} 

ਦਅਰਥ:- ਸਉਮ—“ਸਉ ਸਉ, ਮੈਂ ਮੈਂ”, “ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਾਂ”। ਕਰਤ—ਕਰਦਦਆਾਂ। ਭਖੀ—

ਧਾਰਦਮਕ ਭਖਾਾਂ ਨਾ। ਜਾਦਨਆ—ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਾਾਂਝ ਾਈ। ਮਾਦਨਆ—ਦਗੱਦਝਆ, ਮੰਦਨਆ, 

ਤੀਦਜਆ।1।  

ਚੁ—ਦਾ-ਦਥਰ ਰਦਸਣ ਵਾਾ ਰਮਾਤਮਾ। ਰਮ ਦੁ—ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਕਦਰ—ਕਰ ਕ, ਦ ਕਾਰਨ। ਧਾਵਦਸ—(ਇਕ ਦੂਜ ਉਤ) ਸੱ  ਕਰਦ ਸਨ। ਖਦਸ—ਖ਼ੁਆਰ ਸੁੰਦ ਸਨ।2।  

ਦਨਵਰ—ਦੂਰ ਸੁੰਦੀ ਸ। ੰਚ—ਕਾਮਾਦਦਕ ੰਜਾਾਂ ਨੰੂ। ੰਘਾਰ—ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਮਾਰਦਾ ਸ।3।  

ਾਚ—ੁਦਾ-ਦਥਰ ਰਭੂ। ਸਜ ਘਦਰ—ਸਜ ਦ ਘਰ ਦਵਚ, ਸ਼ਾਾਂਤ ਅਵਥਾ ਦਵਚ। ਰਾਜਨੁ—ਾਰੀ ਦਰਸ਼ਟੀ 

ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਭੂ। ਜਾਦਣ—ਾਾਂਝ ਾ ਕ। ਰਮ ਗਦਤ—ਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਥਾ।4।  

ਦਨਰਭਉ ਕ ਘਦਰ—ਦਨਰਭਉ ਰਭੂ ਦ ਰੂ ਦਵਚ। ਤਾੜੀ ਾਵ—ੁਰਦਤ ਜੜਦਾ ਸ।5।  

ਮਰਣਾ—ਆਤਮਕ ਮਤ ਸੜਨੀ। ਦਕਆ ਾਵ—ਕਈ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਭਟ—ਦਮ । 

ਝਗਰੁ—ਸਉਮ ਦਾ ਟੰਟਾ।6।  

ਜਤੀ ਸ—ਸਉਮ ਦ ਆਰ ਦਜਤਨੀ ਭੀ ਦੜ-ਭੱਜ ਸ। ਤਤੀ—ਇਸ ਾਰੀ ਦੜ-ਭੱਜ। ਦਕਸੁ ਨਾਸੀ—ਕੁਝ ਭੀ 

ਨਸੀਂ, ਕਈ ਆਤਮਕ ਾਭ ਨਸੀਂ ੁਚਾਾਂਦੀ, ਦਵਅਰਥ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਦਗਆਨ ਭਦਟ—ਦਗਆਨ ਨੰੂ ਭਟ ਕ, ਦਗਆਨ 

ਰਾਤ ਕਰ ਕ।7।  

ਬੰਧਨ ਬੰਦਧ—ਬੰਧਨਾਾਂ ਦਵਚ ਬੰਨਹ ਕ।8।  

ਅਰਥ:- (ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਸਾਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਾਂ, ਇਸ ਦਜਸੀ) ਮੈਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਦਆਾਂ (ਕਦ) ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਦਸਣ 

ਵਾਾ ਰਮਾਤਮਾ ਦਮ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਉਮ ਦੂਰ ਸਵ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ 

ਸਾ ਕਰ ਕੀਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

(“ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਸਾਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਸਾਾਂ” ਇਸ) “ਮੈਂ ਮੈਂ” ਕਰਦਦਆਾਂ (ਦਨਰ) ਧਾਰਦਮਕ ਭਖਾਾਂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਕਦ ਦਕ ਨ  

ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਨਸੀਂ ਾਈ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਸੀ (ਭਾਵ, ਗੁਰ ੂਅੱਗ ਆਾ-ਭਾਵ ਦਤਆਦਗਆਾਂ 

ਸੀ) ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਵਚ ਮਨ ਦਗੱਝਦਾ ਸ, ਰ ਅਜਸਾ ਆਾ-ਭਾਵ ਦਤਆਗਣ ਵਾਾ ਕਈ ਦਵਰਾ ਸੀ 

ਸੁੰਦਾ ਸ।1।  

(“ਅੀਂ ਵੱਡ ਰਾਜ ਸਾਾਂ,” ਇ) ਸਉਮ ਦ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਾਜ ਇਕ ਦੂਜ ਦ ਦਾਾਂ ਉਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱ  ਕਰਦ 



ਰਦਸੰਦ ਸਨ, ਆਣ  ਵਡੱਣ ਦ ਮਾਣ ਦਵਚ ਦੁਖੀ ਸੁੰਦ ਸਨ (ਦੱਟਾ ਇਸ ਦਨਕਦਾ ਸ ਦਕ ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਾ 

ਕ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ ਦਵਚ ਏ ਰਦਸੰਦ ਸਨ।2।  

ਜਸੜਾ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਵਚਾਰਦਾ ਸ (ਆਣ  ਚ-ਮੰਡ ਦਵਚ ਦਟਕਾਾਂਦਾ ਸ) ਉ ਦੀ 

ਸਉਮ ਦੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ (ਭਟਕਣਾ ਦਵਚ ਾਣ ਵਾੀ ਆਣੀ) ਸਛੀ ਮਦਤ ਦਤਆਗਦਾ ਸ, ਤ ਕਾਮਾਦਦਕ 

ੰਜਾਾਂ ਵਰੀਆਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ।3।  

ਦਜਨਹਾਾਂ ਬੰਦਦਆਾਂ ਦ ਦਸਰਦ ਦਵਚ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਦਸਣ ਵਾਾ ਰਮਾਤਮਾ (ਵੱਦਾ) ਸ, ਉਸ ਅਡ ਆਤਮਕ 

ਅਵਥਾ ਦਵਚ ਦਟਕ ਰਦਸੰਦ ਸਨ। ਾਰੀ ਦਰਸ਼ਟੀ ਦ ਮਾਕ ਰਭੂ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾ ਕ ਉਸ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 

ਆਤਮਕ ਅਵਥਾ ਸਾ ਕਰਦ ਸਨ।4।  

ਦਜ ਮਨੱੁਖ ਦ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰ ੂਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸ, ਦਾ-ਦਥਰ ਰਭੂ ਦਾ ਦਮਰਨ ਉ ਦਾ ਦਨੱਤ-ਕਰਮ ਬਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਨਰਭਉ ਰਭੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦਵਚ ਦਾ ਆਣੀ ੁਰਦਤ ਜੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸ।5।  

“ਸਉਂ, ਸਉਂ; ਮੈਂ, ਮੈਂ” ਦ ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸੀ ਸੜੀਦੀ ਸ, ਇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਰ ਕਈ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਨਸੀਂ 

ੱਭਦਾ। ਦਜ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਦਮ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਉਮ ਦ ਇ ਟੰਟ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ੈਂਦਾ ਸ।6।  

ਸਉਮ ਦ ਆਰ ਦਜਤਨੀ ਭੀ ਦੜ-ਭੱਜ ਸ ਇਸ ਾਰੀ ਦੜ-ਭੱਜ ਕਈ ਆਤਦਮਕ ਾਭ ਨਸੀਂ ੁਚਾਾਂਦੀ। ਗੁਰ ੂਦ 

ਨਮੁਖ ਰਦਸਣ ਵਾ  ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰ ੂਤੋਂ) ਦਗਆਨ ਰਾਤ ਕਰ ਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ ਸਨ।7।  

ਸਉਮ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਸ ਦ) ਬੰਧਨਾਾਂ ਦਵਚ ਬੰਨਹ ਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ ਦਵਚ ਾਾਂਦੀ ਸ। ਜਸੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸ (ਉਸ ਸਉਮ ਤੋਂ ਬਦਚਆ ਰਦਸੰਦਾ ਸ, ਤ) ੁਖ ਾਾਂਦਾ ਸ।8।13।  

 


