
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾ ਭਨੁ ਭਰ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹਇ ॥ ਭਨੁ ਵਸਿ ਦੂਤਾ ਦੁਰਭਸਤ ਦਇ ॥ 
ਭਨੁ ਭਾਨ ਗੁਰ ਤ ਇਕੁ ਹਇ ॥ ੧॥ ਸਨਰਗੁਣ ਰਾਭੁ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਹਇ ॥ ਆੁ ਸਨਵਾਸਰ ਫੀਚਾਰ 
ਿਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਨੁ ਬੂਲ ਫਹੁ ਸਚਤ ਸਵਕਾਰੁ ॥ ਭਨੁ ਬੂਲ ਸਿਸਰ ਆਵ ਬਾਰੁ ॥ ਭਨੁ ਭਾਨ 
ਹਸਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥ ਭਨੁ ਬੂਲ ਭਾਇਆ ਘਸਰ ਜਾਇ ॥ ਕਾਸਭ ਸਫਰੂਧਉ ਰਹ ਨ ਠਾਇ ॥ ਹਸਰ ਬਜੁ 
ਰਾਣੀ ਰਿਨ ਰਿਾਇ ॥੩॥ ਗਵਰ ਹਵਰ ਕੰਚਨ ਿੁਤ ਨਾਰੀ ॥ ਫਹੁ ਸਚੰਤਾ ਸੜ ਚਾਲ ਹਾਰੀ ॥ ਜੂਐ 
ਖਲਣੁ ਕਾਚੀ ਿਾਰੀ ॥੪॥ ਿੰਉ ਿੰਚੀ ਬਏ ਸਵਕਾਰ ॥ ਹਰਖ ਿਕ ਉਬ ਦਰਵਾਸਰ ॥ ਿੁਖੁ ਿਹਜ 
ਜਸ ਸਰਦ ਭੁਰਾਸਰ ॥੫॥ {ੰਨਾ 222} 

ਦਅਯਥ:- ਕਾਯਜ—ੁ(ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਸਣ ਦਾ) ਜਨਭ-ਭਨਯਥ। ਵਸ—ਵੱ ਸਵਚ। ਦੂਤਾ— 

ਕਾਭਾਸਦਕ ਦੂਤਾਾਂ ਦ। ਦਇ—ਦਵ ਤ, ਭਯ-ਤਯ। ਗੁਯ ਤ—ਗੁਯ ੂਤੋਂ। ਇਕੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ।1।  

ਸਨਯਗੁਣ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਤਿੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ। ਗੁਣਸ ਵਸ—ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਵੱ ਸਵਚ। ਆੁ—

ਆਾ-ਬਾਵ। ਇ—ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ।1। ਯਸਾਉ।  

ਸਚਤ—ਸਚਤਵ। ਸਸਯ—ਸਯ ਉਤ। ਬਾਯ—ੁਸਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਬਾਯ।2।  

ਘਸਯ—ਘਯ ਸਵਚ, ਘਯ ਸਵਚ। ਕਾਸਭ—ਕਾਸਭ-ਵਾਨਾ ਸਵਚ। ਸਫਯੂਧਉ—ਯੁੱਝਾ ਸਇਆ, ਪਸਆ ਸਇਆ। 

ਠਾਇ—ਥਾਾਂ ਤ, ਸਿਸਕਆ ਸਇਆ, ਅਡਰ। ਰਾਣੀ—ਸ ਰਾਣੀ! ਯਨ—ਜੀਬ ਨੂਿੰ। ਯਾਇ—ਯਾ ਕ।3।  

ਗਵਯ—ਗਜ ਵਯ, ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ। ਸਵਯ—ਸਮ ਵਯ, ਵਧੀਆ ਘੜ। ਕਿੰਚਨ—ਨਾ। ੁਤ—ੁੱਤਯ। ਸੜ—

ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਸਾਯੀ—ਸਾਸਯ, ਸਾਯ ਕ। ਜੂਐ ਖਰਣੁ—ਜੂਏ ਦੀ ਖਡ। ਾਯੀ—ਨਯਦ।4।  

ਿੰਉ—ਧਨ। ਿੰਚੀ—ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜੜੀ। ਕ—ਸਚਿੰਤਾ। ਉਬ—ਖਰਤ ਸਏ। ਦਯਵਾਸਯ—ਫੂਸ ਉਤ। 

ਸਜ—ਸਜ ਸਵਚ, ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। ਜਸ—ਜ ਕ। ਭੁਯਾਸਯ—ਯਭਾਤਭਾ।5।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਭਾਇਆ ਦ ਸਤਿੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਤ, ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਵੱ ਸਵਚ ਸ (ਬਾਵ, ਜ 

ਭਨੱੁਖ ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਅਿੰਦਯ ਵਾਾਂਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਨਾਰ ਸਆਯ ਕਯਦਾ ਸ)। ਜਸੜਾ 

ਭਨੱੁਖ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉਸ ਸ਼ੁਬ ਗੁਣਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭਨ ਕਾਭਾਸਦਕ ਸਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਵੱ ਸਵਚ ਸ, ਕਝੀ ਭਸਤ ਦ ਅਧੀਨ ਸ, ਭਯ-ਤਯ ਦ ਕਾਫ ੂ

ਸਵਚ ਸ, ਉਤਨਾ ਸਚਯ ਭਨ (ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਵਰੋਂ) ਭਯਦਾ ਨਸੀਂ ਤ ਉਤਨਾ ਸਚਯ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਸਣ 

ਦਾ) ਜਨਭ-ਭਨਯਥ ਬੀ ਸਯ ਨਸੀਂ ਚੜਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਤੋਂ (ਸੱਸਖਆ ਰ  ਕ ਭਨੱੁਖ ਦਾ) ਭਨ (ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਸਵਚ) ਸਗੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

(ਭਾਇਆ-ਵੱ ਸ ਕ ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ) ਭਨ ਕੁਯਾਸ ਸਆ ਯਸਸਿੰਦਾ ਸ, ਉਤਨਾ ਸਚਯ ਇਸ ਸਵਕਾਯ ਸੀ ਸਵਕਾਯ 

ਸਚਤਵਦਾ ਯਸਸਿੰਦਾ ਸ, (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਸਯ ਉਤ ਸਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਫਝ ਇਕੱਠਾ ਸੁਿੰਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਜਦੋਂ (ਗੁਯ ੂਤੋਂ 

ਸੱਸਖਆ ਰ  ਕ) ਭਨ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਸਵਚ) ਯਚਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਕ-ੁਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

(ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਸਠ ਆ ਕ) ਕੁਯਾਸ ਸਆ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਘਯ ਸਵਚ (ਭੁੜ ਭੁੜ) ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਕਾਭ-ਵਾਨਾ 

ਸਵਚ ਪਸਆ ਸਇਆ ਭਨ ਸਿਕਾਣ-ਸਯ ਨਸੀਂ ਯਸਸਿੰਦਾ। (ਇ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਸ ਰਾਣੀ! 

ਆਣੀ ਜੀਬ ਨੂਿੰ (ਅਿੰਸਭਰਤ ਯ ਸਵਚ) ਯਾ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਯ।3।  



ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ, ਵਧੀਆ ਘੜ, ਨਾ, ੁੱਤਯ, ਇਤਰੀ—(ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਸ) ਜੂਏ ਦੀ ਖਡ ਸ, (ਚਉੜ ਦੀਆਾਂ) 

ਕੱਚੀਆਾਂ ਨਯਦਾਾਂ (ਭੁੜ ਭੁੜ ਭਾਯ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਤਵੇਂ ਇ ਜੂਏ ਦੀ ਖਡ ਖਡਣ ਵਾਰ  ਦਾ ਭਨ ਕਭਜ਼ਯ ਯਸਸ ਕ 

ਸਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਿਾਾਂ ਖਾਾਂਦਾ ਯਸਸਿੰਦਾ ਸ)। (ੁੱਤਯ ਇਤਰੀ ਆਸਦਕ ਦ ਭਸ ਦ ਕਾਯਨ) ਭਨ ਨੂਿੰ ਫਸੁਤ ਸਚਿੰਤਾ 

ਸਵਆਦੀ ਸ, ਤ, ਆਸਿਯ ਇ ਜਗਤ-ਅਖਾੜ ਤੋਂ ਭਨੱੁਖ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।4।  

ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੱੁਖ ਧਨ ਜੜਦਾ ਸ ਭਨ ਸਵਚ ਸਵਕਾਯ ਦਾ ਸੁਿੰਦ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, (ਕਦ ਿੁਸ਼ੀ ਕਦ ਸਚਿੰਤਾ) ਇਸ ਿੁਸ਼ੀ 

ਤ ਸਭ ਦਾ ਭਨੱੁਖ ਦ ਫੂਸ ਉਤ ਖਰਤ ਸੀ ਯਸਸਿੰਦ ਸਨ। ਯ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਭਯਨ ਕੀਸਤਆਾਂ 

ਭਨ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਿਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਕ ਆਨਿੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।5।  

ਨਦਸਰ ਕਰ ਤਾ ਭਸਲ ਸਭਲਾਏ ॥ ਗੁਣ ਿੰਗਰਸਹ ਅਉਗਣ ਿਫਸਦ ਜਲਾਏ ॥ ਗੁਰਭੁਸਖ ਨਾਭੁ ਦਾਰਥੁ 
ਾਏ ॥ ੬॥ ਸਫਨੁ ਨਾਵ ਿਬ ਦੂਖ ਸਨਵਾਿੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭੂੜ ਭਾਇਆ ਸਚਤ ਵਾਿੁ ॥ ਗੁਰਭੁਸਖ 
ਸਗਆਨੁ ਧੁਸਰ ਕਰਸਭ ਸਲਸਖਆਿੁ ॥੭॥ ਭਨੁ ਚੰਚਲੁ ਧਾਵਤੁ ਪੁਸਨ ਧਾਵ ॥ ਿਾਚ ਿੂਚ ਭਲੁ ਨ ਬਾਵ 
॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਸਖ ਹਸਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥੮॥੩॥ {ੰਨਾ 222} 

ਦਅਯਥ:- ਿੰਗਰਸਸ—ਇਕੱਠ  ਕਯ ਕ। ਫਸਦ—ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਗੁਯਭੁਸਖ—ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਕ।6।  

ਦੂਖ ਸਨਵਾ—ੁਦੁਖਾਾਂ ਦਾ ਸਨਵਾ (ਭਨ ਸਵਚ)। ਭਨਭੁਖ—ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ। ਸਚਤ ਵਾੁ—ਸਚੱਤ ਦਾ ਵਾ, 

ਸਚੱਤ ਦਾ ਸਿਕਾਣਾ। ਕਯਸਭ—ਸਭਸਯ ਨਾਰ।7।  

ਪੁਸਨ—ਭੁੜ ਭੁੜ। ਧਾਵ—(ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਛ) ਦੜਦਾ ਸ।8।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਜੀਵ ਦ ਕੀਸ ਵੱ?) ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਦੀ ਸਨਗਾਸ ਕਯਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਗੁਯ ੂਇ ਨੂਿੰ ਆਣ 

ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਜੜ ਕ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਸਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸ ਕ) ਜੀਵ ਆਤਭਕ ਗੁਣ (ਆਣ 

ਅਿੰਦਯ) ਇਕੱਠ  ਕਯ ਕ ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਆਣ  ਅਿੰਦਯੋਂ) ਔਗੁਣ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸ ਕ 

ਭਨੱੁਖ ਨਾਭ-ਧਨ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।6।  

ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਾਯ ਦੁੱਖ-ਕਰਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਡਯਾ ਆ ਰੱਗਦਾ ਸ, ਭੂਯਖ 

ਭਨਭੁਖ ਦ ਸਚੱਤ ਦਾ ਵਾਾ ਭਾਇਆ (ਦ ਭਸ) ਸਵਚ ਸੀ ਯਸਸਿੰਦਾ ਸ। ਧੁਯੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ (ਸਜ ਦ 

ਭੱਥ ਉਤ ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ਿੰਕਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਰਖ ਉੱਘੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਸ ਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਨਾਰ ਡੂਿੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਸ।7।  

(ਆਤਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ੱਖਣਾ) ਭਨ ਚਿੰਚਰ ਯਸਸਿੰਦਾ ਸ (ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਛ) ਦੜਦਾ ਸ ਭੁੜ ਭੁੜ ਦੜਦਾ ਸ। ਦਾ-

ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਤ (ਸਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਸਬੱਿ ਤੋਂ) ੁੱਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂਿੰ (ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਦੀ ਇਸ) ਭਰ ਚਿੰਗੀ ਨਸੀਂ 

ਰੱਗਦੀ (ਇ ਵਾਤ ਇਸ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਸਵਛੁਸੜਆ ਯਸਸਿੰਦਾ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਸ (ਤ ਉ ਦਾ ਜਨਭ-

ਭਨਯਥ ਸਯ ਚੜਹ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।8।3।  

  


