
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧਸੰਗਗ ਜਗਓ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਕਵਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਗਰ ਮੰਤੁ ॥ ਤਗਜ 
ਅਗਭਮਾਨ ਭਏ ਗਨਰਵਰ ॥ ਆਠ ਹਰ ੂਜਹੁ ਗੁਰ ਰ ॥੧॥ ਅਬ ਮਗਤ ਗਬਨਸੀ ਦੁਸਟ ਗਬਗਾਨੀ 
॥ ਜਬ ਤ ਸੁਗਿਆ  ਹਗਰ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਗਨਧਾਨ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰ 
ਰਗਖ ਲਇ ਗਨਦਾਨ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਗਬਨਸ ਭ ਭਰਮ ॥ ਆਵਿ ਜਾਿ ਰਖ ਕਗਰ ਕਰਮ ॥ ੨॥ ਖ 
ਬਲ ਸੁਿ ਸਭੁ ਆਗ ॥ ਸਦਾ ਸੰਗਗ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਗ ॥ ਸੰਤ ਰਸਾਗਦ ਭਇਓ ਰਗਾਸੁ ॥ ੂਗਰ 
ਰਹ ਏਕ ਗੁਿਤਾਸ ੁ॥੩॥ ਕਹਤ ਗਵਤਰ ਸੁਿਤ ੁਨੀਤ ॥ ਗੁਿ ਗਗਵੰਦ ਗਾਵਗਹ ਗਨਤ ਨੀਤ ॥ ਕਹੁ 
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਹਹੁ ਗਿਾਲ ॥ ਗਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ੂਰਨ ਘਾਲ ॥੪॥੨੩॥੯੨॥ {ੰਨਾ 183} 

ਦਅਰਥ:- ਸਾਧ ਸੰਗਿ—ਸਾਧ ਸੰਿਗਿ ਗਿਚ। ਿੁਗਰ—ਿੁਰ ੂਨ। ਕਿਲ—ਗਸਰ। ਭੰਿੁ—ਭੰਿਰ। ਿਗਜ—ਛੱਡ 

ਕ।1।  

ਦੁਸਟ—ਬੜੀ। ਗਫਿਾਨੀ—ਫਗਿਆਨੀ, ਫਸਭਝੀ ਿਾਲੀ। ਜਫ ਿ—ਿਦੋਂ ਿੋਂ। ਕਾਨੀ—ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਲ।1। ਰਹਾਉ।  

ਸਹਜ—ਆਿਭਕ ਅਡਲਿਾ। ਗਨਧਾਨ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਰਗਿ ਲਇ—ਫਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹ। ਬ—{ਲਜ਼ ‘ਬਉ’ ਿੋਂ ਫਹੁ- 

ਿਚਨ}। ਰਿ—ਰਕ ਲੈਂਦਾ ਹ। ਕਰਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਕਗਰ—ਕਰ ਕ।2।  

ਸਬੁ—ਹਰ ਥਾਾਂ। ਿਾ ਕਉ—ਉਸ ਰਬੂ ਨੰੂ। ਰਿਾਸ—ਚਾਨਣ। ਿੁਣਿਾਸ—ੁਿੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਬੂ।3।  

ੁਨੀਿ—ਗਿੱਿਰ। ਹਹੁ—ਿੁਸੀ ਹੁੰਦ ਹ। ਘਾਲ—ਗਭਹਨਿ। ੂਰਨ—ਸਪਲ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ ਿੋਂ ਰਭਾਿਭਾ ਦੀ ਗਸਗਿ-ਸਾਲਾਹ ਭੈਂ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣੀ ਹ, ਿਦੋਂ ਿੋਂ ਭਰੀ ਬੜੀ ਿ ਫ-ਸਭਝੀ 

ਿਾਲੀ ਭਗਿ ਦੂਰ ਹ ਿਈ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਅੱਠ  ਗਹਰ (ਹਰ ਿਲ) ਿੁਰ ੂਦ ਰ ੂਜ। (ਿੁਰ ੂਦੀ ਗਕਰਾ ਨਾਲ ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ) ਸਾਧ ਸੰਿਗਿ 

ਗਿਚ ਬਿਿਾਨ ਦਾ ਗਸਭਰਨ ਕੀਿਾ ਹ, ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰ ੂਨ  ਰਭਾਿਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਭੰਿਰ ਗਦੱਿਾ ਹ (ਉਸ ਭੰਿਰ 

ਦੀ ਫਰਕਗਿ ਨਾਲ) ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕ ਗਨਰਿਰ ਹ ਿਏ ਹਨ।1।  

(ਹ ਬਾਈ! ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ  ਹਗਰ-ਜਸ ਕੰਨੀਂ ਸੁਗਣਆ ਹ) ਆਿਭਕ ਅਡਲਿਾ, ਸੁਿ ਅਨੰਦ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰੱਿਣਹਾਰ 

ਰਭਾਿਭਾ ਨ  ਆਖ਼ਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ (ਸਦਾ) ਰੱਗਿਆ ਕੀਿੀ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਦੁੱਿ, ਦਰਦ, ਡਰ, ਿਗਹਭ ਸਾਰ ਨਾਸ 

ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਰਭਾਿਭਾ ਗਭਹਰ ਕਰ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਿੜ (ਬੀ) ਭੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।2।  

ਹ (ਭਰ) ਭਨ! ਗਜਹੜਾ ਰਭਾਿਭਾ ਹਰ ਥਾਾਂ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਗਿਚ ਗਿਆਕ ਹ ਕ) ਆ ਿਿਦਾ ਹ ਆ ਹੀ 

ਫਲਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹ, ਗਜਹੜਾ ਹਰ ਿਲ  ਿਰ ਅੰਿ-ਸੰਿ ਹ, ਉਸਦਾ ਬਜਨ ਕਰ। ਿੁਰ ੂਦੀ ਗਕਰਾ 

ਨਾਲ ਗਜਸ ਭਨੱੁਿ ਦ ਅੰਦਰ ਆਿਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਉਸਨੰੂ ਿੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕ 

ਰਭਾਿਭਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਾਂ ਗਿਆਕ ਗਦੱਸਦਾ ਹ।3।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਜਹੜ ਭਨੱੁਿ ਸਦਾ ਹੀ ਿਗਫੰਦ ਦ ਿੁਣ ਿਾਾਂਦ ਹਨ ਉਹ ਗਸਗਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਿਾਲ  ਿ ਗਸਗਿ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ ਿਾਲ  ਸਬ ਗਿੱਿਰ  ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਿ—(ਹ ਰਬੂ!) ਗਜਸ ਭਨੱੁਿ ਉਿ ਿੰੂ ਦਇਆਿਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ (ਉਹ ਿਰੀ ਗਸਗਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 

ਹ) ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗਭਹਨਿ ਸਪਲ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।4। 23। 92।  

 


