
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਾਤਾ ਮਤਤ ਤਿਤਾ ਸੰਤਖੁ ॥ ਸਤੁ ਭਾਈ ਕਤਿ ਏਹੁ ਤਿ ਸੇਖੁ ॥੧॥ ਕਹਣਾ ਹੈ 
ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਤਉ ਕੁਦਿਤਤ ਕੀਮਤਤ ਨਹੀ ਿਾਇ ॥ ੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਸਿਮ ਸੁਿਤਤ ਦੁਇ 
ਸਸੁਿ ਭਏ ॥ ਕਿਣੀ ਕਾਮਤਣ ਕਤਿ ਮਨ ਲਏ ॥੨॥ ਸਾਹਾ ਸੰਜਗੁ ਿੀਆਹੁ ਤਿਜਗੁ ॥ ਸਚੁ ਸੰਤਤਤ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ॥੩॥੩॥ {ਿੰਨਾ 151-152} 

ਨਟ:- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤ੍ ਰਭੂ-ਤ੍ੀ ਦ ਜਗ (ਵਮਲਾ) ਦਾ ਵਿਕਰ ਹ।  

ਦਅਰਥ:- ਮਵਤ੍—ਉੱਚੀ ਮਵਤ੍। ਸਤੁ੍—ਦਾਨ, ਖ਼ਲਕਤ੍ ਦੀ ਸਿਾ। ਵਿਸਖੁ—ਉਚਚਾ। ਏਹੁ ਸਤੁ੍ ਵਿਸਖੁ 

ਭਾਈ—ਇਸ ਦਾਨ (ਖਲਕ-ਸਿਾ) ਨੂੂੰ ਉਚਚਾ ਭਰਾ। ਕਵਰ—ਕਰ, ਬਣਾਏ।1।  

ਕਹਣਾ ਹ—(ਰਤ੍ਾ-ਮਾਤ੍ਰ) ਵਬਆਨ ਹ। ਤ੍ਉ—ਤ੍ਰੀ।1। ਰਹਾਉ।  

ਸਰਮ—ਵਮਹਨਤ੍, ਉੱਦਮ। ਦੁਇ—ਦਿੇਂ (ਉੱਦਮ ਅਤ੍ ਉੱਚੀ ਸੁਰਵਤ੍)। ਸਸੁਰ—ਸਹੁਰਾ ਅਤ੍ ਸੱਸ। ਕਰਣੀ—

ਸੁਚੱਜੀ ਵਿੂੰਦਗੀ। ਕਾਮਵਣ—ਇਸਤ੍ਰੀ। ਮਨ—ਹ ਮਨ! ਕਵਰ ਲਏ—(ਜੀਿ) ਬਣਾ ਲਏ।2।  

ਸਾਹਾ—ਵਿਆਹ ਿਾਸਤ੍ ਸਵਧਆ ਹਇਆ ਮੁਹੂਰਤ੍। ਸੂੰਜਗੁ—ਵਮਲਾ, ਸਤ੍-ਸੂੰਗ। ਵਿਜਗ—ੁਦੁਨੀਆ ਿਲੋਂ  

ਵਿਛੜਾ, ਵਨਰਮਹਤ੍ਾ। ਸੂੰਤ੍ਵਤ੍—ਸੂੰਤ੍ਾਨ। ਜਗ—ੁਵਮਲਾ, ਰਭੂ-ਵਮਲਾ।3।  

ਅਰਥ:- ਹ ਰਭੂ! ਤ੍ਰ ਨਾਲ ਵਮਲਾ-ਅਿਸਥਾ ਵਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ, ਰਤ੍ਾ-ਮਾਤ੍ਰ  ਦੱਸੀ ਹ, (ਵਕਉਂਵਕ) ਹ ਰਭੂ! 

ਤ੍ਰੀ ਕੁਦਰਵਤ੍ ਦਾ ੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ (ਭਾਿ, ਕੁਦਰਵਤ੍ ਵਕਹ ਵਜਹੀ ਹ—ਇਹ ਦੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 

ਸਕਦਾ)।1। ਰਹਾਉ।  

ਜ ਕਈ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਉੱਚੀ ਮਵਤ੍ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਮਾਾਂ ਬਣਾ ਲਏ (ਉੱਚੀ ਮਵਤ੍ ਦੀ ਗਦੀ ਵਿਚ ਲ) ਸੂੰਤ੍ਖ ਨੂੂੰ 

ਆਣਾ ਵਉ ਬਣਾਏ (ਸੂੰਤ੍ਖ-ਵਤ੍ਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹ), ਖ਼ਲਕਤ੍ ਦੀ ਸਿਾ ਨੂੂੰ ਉਚਚਾ ਭਰਾ ਬਣਾਏ 

(ਖ਼ਲਕਤ੍ ਦੀ ਸਿਾ-ਰੂ ਭਰਾ ਦਾ ਜੀਿਨ ਉੱਤ੍ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਅਸਰ ਏ)।1। ; ਉੱਦਮ ਅਤ੍ ਉੱਚੀ ਸੁਰਵਤ੍ ਇਹ ਦਿੇਂ 

ਉਸ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦ ਸੱਸ ਸੁਹਰਾ ਬਣਨ; ਤ੍ ਹ ਮਨ! ਜ ਜੀਿ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿੂੰਦਗੀ ਨੂੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣਾ ਲਏ।2। ; 

ਜ ਸਤ੍ ਸੂੰਗ (ਵਿਚ ਜਾਣਾ) ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹਾ ਸਵਧਆ ਜਾਏ (ਭਾਿ, ਵਜਿੇਂ ਵਿਆਹ ਿਾਸਤ੍ ਸਵਧਆ 

ਹਇਆ ਸਾਹਾ ਟਾਵਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਤ੍ਿੇਂ ਸਤ੍ ਸੂੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕਦ ਨ ਖੁੂੰਝ), ਜ (ਸਤ੍ ਸੂੰਗ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ 

ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ) ਵਨਰਮਹਤ੍ਾ-ਰੂ (ਰਭੂ ਨਾਲ) ਵਿਆਹ ਹ ਜਾਏ; ਤ੍ਾਾਂ (ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿਚੋਂ) ਸੱਚ (ਭਾਿ, ਰਭੂ ਦਾ 

ਸਦਾ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਵਟਕ ਰਵਹਣਾ, ਉਸ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ) ਸੂੰਤ੍ਾਨ ਹ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਇਹ ਹ (ਸੱਚਾ) ਰਭੂ-ਵਮਲਾ।3। 3।  

 


