
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਵਾ ਕ ਨ ਜਾਨਸਸ ਅਵਰ  ॥ ਰੰਚ ਸਿਆਸਧ ਸਿਆਗ ਕਵਰ ॥ ਭਾਇ 
ਸਮਲ ਸਚੁ ਸਾਚ ਸਚੁ ਰ ॥ ੧॥ ਸਾ ਰਾਮ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਹਈ ॥ ਹਸਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਮਲ ਮਲੁ ਧਈ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਊਂਧ ਕਵਲੁ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ॥ ਦੁਰਮਸਿ ਅਗਸਨ ਜਗਿ ਰਜਾਰ ॥ ਸ ਉਿਰ ਗੁਰ 
ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰ  ॥੨॥ ਸਭਰੰਗ ਿੰਗੁ ਕੁੰਚਰੁ ਅਰੁ ਮੀਨਾ ॥ ਸਮਰਗੁ ਮਰ ਸਸਹ ਅੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥ 
ਸਿਰਸਨਾ ਰਾਸਚ ਿਿੁ ਨਹੀ ਿੀਨਾ ॥ ੩॥ ਕਾਮੁ ਸਚਿ ਕਾਮਸਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ॥ ਕ੍ਰਧੁ ਸਿਨਾਸ ਸਗਲ 
ਸਵਕਾਰੀ ॥ ਸਿ ਮਸਿ ਖਵਸਹ ਨਾਮੁ ਸਵਸਾਰੀ ॥ ੪॥ ਰ ਘਸਰ ਚੀਿੁ ਮਨਮੁਸਖ ਡਲਾਇ ॥ ਗਸਲ 
ਜਵਰੀ ਧੰਧ ਲਟਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ ਛੂਟਸਸ ਹਸਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ੫॥ ਸਜਉ ਿਨੁ ਸਿਧਵਾ ਰ ਕਉ 
ਦਈ ॥ ਕਾਸਮ ਦਾਸਮ ਸਚਿੁ ਰ ਵਸਸ ਸਈ ॥ ਸਿਨੁ ਸਰ ਸਿਰਸਿ ਨ ਕਿਹੂੰ ਹਈ ॥੬॥ ਸੜ ਸੜ 
ਥੀ ਸਸੰਸਮਰਸਿ ਾਠਾ ॥ ਿਦ ੁਰਾਣ ੜ ਸੁਸਣ ਥਾਟਾ ॥ ਸਿਨੁ ਰਸ ਰਾਿ ਮਨੁ ਿਹੁ ਨਾਟਾ ॥ ੭॥ 

ਸਜਉ ਚਾਸਿਰਕ ਜਲ ਰਮ ਸਆਸਾ ॥ ਸਜਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਸਹ ਉਲਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਸਰ ਰਸੁ ੀ 
ਸਿਰਿਾਸਾ ॥੮॥੧੧॥ {ੰਨਾ 225-226} 

ਦਅਯਥ:- ਏਕ—ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ। ਯੰਚ—ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ। ਸ੍ਫਆਸ੍ਧ—ਯਗ। ਕਵਯ—ਕੜ। ਬਾਇ—ਿਭ 

ਸ੍ਵਚ। ਾਚ—ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਿਬੂ ਨੰੂ। ਯ—ਸ ਬਾਈ!।1।  

ਯਾਭ ਬਗਤੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਗਤ। ਗਾਇ—ਗਾ ਕ।1। ਯਸਾਉ।  

ਊਂਧ—ੁੁੱਠਾ, ਉਰਸ੍ਟਆ ਸਇਆ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਰੋਂ)। ੰਾਯ—ੰਾਯ ਦਾ। ਯਜਾਯ—ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ 

ਾੜਦੀ ਸ। —ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ।2।  

ਸ੍ਬਿ ੰਗ—ਬਯਾ। ਕੰੁਚਯੁ—ਸਾਥੀ। ਅਯ—ੁਅਤ। ਭੀਨਾ—ਭੁੱਛੀ। ਸ੍ਭਯਗ—ੁਸਯਨ। ਸ੍ਸ—ਸ੍ਸ ਕ, ਸਾਯ ਕ। 

ਯਾਸ੍ਚ—ਯਚ ਕ, ਪ ਕ। ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ। ਫੀਨਾ—ਛਾਸ੍ਿਆ, ਵਸ੍ਖਆ।3।  

ਸ੍ਚਤ—ਸ੍ਚਤਵਦਾ ਸ। ਸ੍ਸਤਕਾਯੀ—ਸ੍ਸਤ ਕਯਨ ਵਾਰਾ, ਿਭੀ। ਕਾਭਸ੍ਿ—ਇਤਿੀ। ਸ੍ਵਕਾਯੀ—ਸ੍ਵਕਾਯੀਆਾਂ 

ਨੰੂ। ਸ੍ਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਸ੍ਵਾਯੀ—ਸ੍ਵਾਸ੍ਯ, ਸ੍ਵਾਯ ਕ।4।  

ਯ ਘਸ੍ਯ—ਯਾਏ ਘਯ ਸ੍ਵਚ। ਗਸ੍ਰ—ਗਰ ਸ੍ਵਚ। ਜਵਯੀ—ਯੁੱੀ, ਪਾਸੀ।5।  

ਯ ਕਉ—ਯਾਏ (ਭਨੁੁੱਖ) ਨੰੂ। ਕਾਸ੍ਭ—ਕਾਭ ਸ੍ਵਚ। ਦਾਸ੍ਭ—ਦਾਭ (ਦ ਰਾਰਚ ਸ੍ਵਚ)। ਈ—ਈ, ਉਸ 

ਸ੍ਵਧਵਾ। ਸ੍ਤਿਸ੍ਤ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ।6।  

ਥਾਟਾ—ਫਨਾਵਟ, ਯਚਨਾ। ਨਾਟਾ—ਨਾਟਕ, ਚੰਚਰਤਾ ਦੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ।7।  

ਚਾਸ੍ਤਿਕ—ੀਸਾ। ਉਰਾਾ—ਖ਼ੁਸ਼। ੀ—ੀ ਕ। ਸ੍ਤਿਤਾਾ—ਯੁੱਜਦਾ ਸ।8।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਗਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਕ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਿ ਗਾ ਕ 

(ਉ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ) ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਤ (ਆਿ  ਭਨ ਦੀ ਸ੍ਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਧ ਰੈਂਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਗਤ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ (ਬਗਤੀ) ਕਯਦਾ ਸ, ਸ੍ਕ ਸਯ ਨੰੂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਫਯਾਫਯ ਦਾ) ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ। ੰਾਯ ਦ ਯਗ (ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਬਗਾਾਂ) ਨੰੂ ਉਸ ਕੜ ਜਾਿ ਕ ਸ੍ਤਆਗ ਦੇਂਦਾ 

ਸ। (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਿਭ ਸ੍ਵਚ ਜੁੜ ਕ ਉਸ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਿਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  



ਾਯ ਜਗਤ (ਦ ਜੀਵਾਾਂ) ਦਾ ਸ੍ਸਯਦਾ-ਕਵਰ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸ੍ਭਯਨ ਵਰੋਂ) ਉਰਸ੍ਟਆ ਸਇਆ ਸ, ਇ ਬੜੀ 

ਕਝੀ ਭਸ੍ਤ ਦੀ ਅੁੱਗ ੰਾਯ (ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ) ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਾੜ ਯਸੀ ਸ। (ਇ ਅੁੱਗ ਸ੍ਵਚੋਂ) 

ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਫਚਦਾ ਸ ਜਸੜਾ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਸ੍ਵਚਾਯਦਾ ਸ।2।  

ਬਯਾ, ਤੰਗ, ਸਾਥੀ ਅਤ ਸਯਨ—ਸਯਕ ਆ ਆਿਾ ਕੀਤਾ ਾ ਕ ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੁਯਭਸ੍ਤ ਦਾ 

ਭਾਸ੍ਯਆ ਭਨੁੁੱਖ) ਸ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਸ੍ਵਚ ਪ ਕ ਆਿ  ਅਰ  (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਵਖਦਾ (ਤ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਯਦਾ 

ਸ)।3।  

(ਦੁਯਭਸ੍ਤ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਕ) ਇਤਿੀ ਦਾ ਿਭੀ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਕਾਭ-ਵਾਨਾ ਸੀ ਸ੍ਚਤਵਦਾ ਸ। (ਸ੍ਪਯ) ਕ੍ਰਧ ਾਯ 

ਸ੍ਵਕਾਯੀਆਾਂ (ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ) ਨੰੂ ਤਫਾਸ ਕਯਦਾ ਸ। ਅਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਕ ਆਿੀ ਇੁੱਜ਼ਤ 

ਤ ਅਕਰ ਗਵਾ ਰੈਂਦ ਸਨ।4।  

ਆਿ  ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਖ ਯਾਏ ਘਯ ਸ੍ਵਚ ਆਿ  ਸ੍ਚਤ ਨੰੂ ਡੁਰਾਾਂਦਾ ਸ (ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸ੍ਨਕਰਦਾ ਸ ਸ੍ਕ 

ਸ੍ਵਕਾਯਾਾਂ ਦ) ਜੰਜਾਰ ਸ੍ਵਚ ਉਸ ਪਦਾ ਸ ਤ ਉ ਦ ਗਰ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ (ੁੱਕੀ ਸੁੰਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। 

ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ੍ਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕ ਇ ਜੰਜਾਰ 

ਸ੍ਵਚੋਂ ਫਚ ਸ੍ਨਕਰਦਾ ਸ।5।  

ਸ੍ਜਵੇਂ ਸ੍ਵਧਵਾ ਆਿਾ ਯੀਯ ਯਾਏ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਸਵਾਰ  ਕਯਦੀ ਸ, ਕਾਭ-ਵਾਨਾ ਸ੍ਵਚ (ਪ ਕ)  (ਦ 

ਰਾਰਚ) ਸ੍ਵਚ (ਪ ਕ) ਉਸ ਆਿਾ ਭਨ (ਬੀ) ਯਾਏ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਵੁੱ ਸ੍ਵਚ ਕਯਦੀ ਸ, ਯ ਤੀ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ 

ਉ ਨੰੂ ਕਦੀ ਬੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨੀਫ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ (ਸ੍ਤਵੇਂ ਖਭ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾਿ ਵਾਰੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਆਿਾ 

ਆ ਸ੍ਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਕਯਦੀ ਸ, ਯ ਤੀ-ਿਬੂ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਆਤਭਕ ੁਖ ਕਦ ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਰ ਕਦਾ)।6।  

(ਸ੍ਵਦਵਾਨ ੰਸ੍ਡਤ) ਵਦ ੁਯਾਿ ਸ੍ੰਸ੍ਭਿਤੀਆਾਂ ਆਸ੍ਦਕ ਧਯਭ ੁਤਕਾਾਂ ਭੁੜ ਭੁੜ ੜ੍ਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

(ਕਾਸ੍ਵ-) ਯਚਨਾ ਭੁੜ ਭੁੜ ੁਿਦਾ ਸ, ਯ ਸ੍ਜਤਨਾ ਸ੍ਚਯ ਉ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਯ ਦਾ ਯੀਆ 

ਨਸੀਂ ਫਿਦਾ, ਉਤਨਾ ਸ੍ਚਯ (ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਾਂ ਤ ਸੀ) ਨਾਚ ਕਯਦਾ ਸ।7।  

ਸ੍ਜਵੇਂ ੀਸ ਦਾ (ਵਯਖਾ-) ਜਰ ਨਾਰ ਿਭ ਸ, (ਵਯਖਾ-) ਜਰ ਦੀ ਉ ਨੰੂ ਸ੍ਆ ਸ, ਸ੍ਜਵੇਂ ਭੁੱਛੀ ਾਿੀ ਸ੍ਵਚ 

ਫੜੀ ਿਨੰ ਯਸ੍ਸੰਦੀ ਸ, ਸ੍ਤਵੇਂ, ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਗਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯ ੀ ਕ ਸ੍ਤਿਤ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।8।11।  

 


