
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਉਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮਲੁ ॥ ਚੰਚਲ ਚਲ ਬੁਧਧ ਕਾ ਖਲੁ ॥ ਨਉ 
ਦਰਵਾਜ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ ਬੁਝੁ ਰ ਧਗਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ੧॥ ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸਈ ॥ 
ਆੁ ਬੀਚਾਰ ਸੁ ਧਗਆਨੀ ਹਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਹੀ ਮਾਟੀ ਬਲ ਉਣੁ ॥ ਬੁਝੁ ਰ ਧਗਆਨੀ 
ਮੂਆ ਹ ਕਉਣੁ ॥ ਮੂਈ ਸੁਰਧਤ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜ ਦਖਣਹਾਰੁ ॥ ੨॥ ਜ ਕਾਰਧਣ 
ਤਧਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥ ਰਤਨ ਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥ ਧੜ ਧੜ ੰਧਿਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣ ॥ ਭੀਤਧਰ 
ਹਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣ ॥੩॥ ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥ ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜ ਰਧਹਆ ਸਮਾਇ 
॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਧਰ ਬਰਹਮੁ ਧਦ ਖਾਇਆ ॥ ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਧਰ ਨ ਆਇਆ ॥ ੪॥੪॥ {ੰਨਾ 
152} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ, ਆਣ  ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ, ਆਣ  ਅਲ  ਨੂੂੰ। ਬੀਚਾਰ—ਵਵਚਾਰਦਾ 

ਸ, ਚਤ ਰੱਖਦਾ ਸ, ੜਤਾਲਤਾ ਰਵਸੂੰਦਾ ਸ। ੁ—ਉਸ ਮਨੱੁਖ। ਵਗਆਨੀ—ਵਗਆਨਵਾਨ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ੂਝ ਵਾਲਾ। ਈ—ਉਸ (ਰਮਾਤਮਾ) ਸੀ। ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ—(ਸਰਕ ਜੀਵ ਵਵਚ ਵਵਆਕ ਸ ਕ) ਬਲਣ 

ਵਾਲਾ। ੁਨਤਾ—ੁਣਨ ਵਾਲਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਉਣ  ਕਾ—ਸਵਾ ਦਾ। ਮਲੁ—ਇਕੱਠ। ਚਲ—ਵਕ ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਨਾਸ ਵਟਕਣ ਵਾਲੀ। ਖਲੁ—ਖਡ, ਦੜ-ਭੱਜ। 

ਨਉ ਦਰਵਾਜ਼—ਅੱਖਾਾਂ, ਕੂੰਨ, ਨੱਕ, ਮੂੂੰਸ ਆਵਦਕ ਨ  ਗਲਕਾਾਂ। ਦੁਆਰ—ੁਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਦਵਾ ਦੁਆਰ—ੁਦਵਾਾਂ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਵਜ ਰਾਸੀਂ ਬਾਸਰਲ  ਜਗਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਰਲ  ਦੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਬਣੀ ਰਵਸੂੰਦੀ ਸ), 

ਵਦਮਾਗ਼। ਰ ਵਗਆਨੀ—ਸ ਵਗਆਨਵਾਨ! ਸ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਾਲ ! ਬੁਝੁ—ਮਝ ਲ।1।  

ਦਸੀ ਮਾਟੀ—ਵਮੱਟੀ ਆਵਦਕ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਬਵਣਆ ਰੀਰ। ਬਲ  ਉਣੁ—ੁਆ ਚੱਲ ਵਰਸਾ ਸ। ਮੂਆ ਕਉਣੁ—

(ਗੁਰ ੂਨੂੂੰ ਵਮਵਲਆਾਂ) ਕਣ ਮਰਦਾ ਸ? ੁਰਵਤ—ਮਾਇਆ ਵਾਲ  ਾ ਦੀ ਵਖੱਚ। ਬਾਦੁ—(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਮਨ ਦਾ) ਝਗੜਾ। ਓਸੁ—ਉਸ (ਜੀਵਾਤਮਾ)।2।  

ਜ ਕਾਰਵਣ—ਵਜ (ਰਤਨ ਦਾਰਥ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਤਵਟ—ਕੂੰਢ ਉੱਤ। ਤਵਟ ਤੀਰਥ—ਤੀਰਥਾਾਂ ਦ ਕੂੰਢ ਤ। 

ਜਾਸੀ—ਜਾਵਸ, ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਘਟ ਸੀ ਮਾਸੀ—ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਸੀ। ਵੜ—ੜਹ  ਕ। ਬਾਦੁ—ਚਰਚਾ, ਬਸ। 

ਵਖਾਣ—ਉਚਾਰਦਾ ਸ। ਭੀਤਵਰ—ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਸੀ, ਅੂੰਦਰ ਸੀ।3।  

ਸਉ—ਮੈਂ, ਜੀਵਾਤਮਾ। ਬਲਾਇ—ਮਮਤਾ-ਰੂ ਚੁੜਲ। ਗੁਵਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਜਾਤਾ—ਜੂੰਮਦਾ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! ਵਜਸੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ) ਆਣ  ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ ੜਤਾਲਦਾ ਰਵਸੂੰਦਾ ਸ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਾਲਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉ ਨੂੂੰ ਇਸ ਮਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਵਕ) ਉਸ 

ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ (ਸਰਕ ਜੀਵ ਵਵਚ ਵਵਆਕ ਸ ਕ) ਬਲਣ ਵਾਲਾ ਸ ੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਾਲ  ਮਨੱੁਖ! (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ) ਇਸ ਗੱਲ ਮਝ ਲ  (ਵਕ ਜਦੋਂ) ਸਵਾ ਾਣੀ 

ਅੱਗ (ਆਵਦਕ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ) ਵਮਲਾ ਸੁੂੰਦਾ ਸ (ਤਦੋਂ ਇਸ ਰੀਰ ਬਣਦਾ ਸ, ਤ ਇ ਵਵਚ) ਚੂੰਚਲ ਅਤ ਵਕਤ 

ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਨਾਸ ਵਟਕਣ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਦੀ ਦੜ-ਭੱਜ (ਸ਼ੁਰੂ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। (ਰੀਰ ਦੀਆਾਂ) ਨ  ਸੀ ਗਲਕਾਾਂ (ਇ 

ਦੜ-ਭੱਜ ਵਵਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਰਵਸੂੰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਵਰ) ਵਦਮਾਗ਼ (ਸੀ ਸ ਵਜ ਰਾਸੀਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ  

ਕਦੀ ਸ)।1।  



ਸ ਵਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ! ਇ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ਮਝ (ਵਕ ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ਗੁਰ ੂਵਮਲ ੈਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ ਵਰ 

ਆਾ-ਭਾਵ ਦੀ ਮਤ ਸੁੂੰਦੀ ਸ, ਉਂਞ) ਸਰ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਮਰਦਾ, ਵਮੱਟੀ ਆਵਦਕ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣ  ਇ ਰੀਰ ਵਵਚ 

ੁਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਵਸੂੰਦਾ ਸ। (ਸਾਾਂ, ਗੁਰ ੂਵਮਵਲਆਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲ  ਾ ਦੀ) ਵਖੱਚ ਮਰ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ, (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨ ਦਾ) ਝਗੜਾ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਮਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ) ਅਸੂੰਕਾਰ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਰ ਉਸ (ਆਤਮਾ) ਨਸੀਂ ਮਰਦਾ ਜ ਭ ਦੀ ੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਸ।2।  

ਸ ਭਾਈ! ਵਜ (ਨਾਮ-ਰਤਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਕ ਤੀਰਥਾਾਂ ਦ ਕੂੰਢ ਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ (ਮਨੱੁਖ ਦ) 

ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਸੀ ਵੱਦਾ ਸ। (ਵਦ ਆਵਦਕ ੁਤਕਾਾਂ ਦਾ ਵਵਦਵਾਨ) ੂੰਵਡਤ (ਵਦ ਆਵਦਕ ਧਰਮ-ੁਤਕਾਾਂ 

ਨੂੂੰ) ੜਹ  ੜਹ  ਕ (ਭੀ) ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਵਸੂੰਦਾ ਸ। ਉਸ ੂੰਵਡਤ (ਆਣ) ਅੂੰਦਰ ਵੱਦ ਨਾਮ-ਦਾਰਥ ਨਾਲ 

ਾਾਂਝ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਵਜ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ) ਗੁਰ ੂਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਵਦੱਤਾ, ਉ ਨੂੂੰ ਇਸ ਵਦੱ ੈਂਦਾ ਸ 

ਵਕ ਰਭੂ ਜੂੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਸੀਂ। (ਉ ਨੂੂੰ) ਇਸ ਵਦੱ ੈਂਦਾ ਸ ਵਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਸੀਂ ਮਰਦਾ, (ਮਨੱੁਖ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ) 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ-ਰੂ ਚੁੜਲ ਸੀ ਮਰਦੀ ਸ। ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਵਵਆਕ ਰਮਾਤਮਾ ਕਦ ਨਸੀਂ ਮਰਦਾ।4। 

4।  

  


