
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰ ॥ ਕਰਰ ਰਕਰਪਾ ਪਰਰਭ ਲਏ ਰਿਵਾਰ ॥੧॥ ਐਸਾ 
ਹਰਰ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਿ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹਾ ਤਪਰਤ ਸਾਗਰ 
ਸੰਸਾਰ ॥ ਪਰਭ ਰਿਿ ਮਰਹ ਪਾਰਰ ਉਤਾਰਣਹਾਰ ॥੨॥ ਅਰਿਕ ਬੰਧਿ ਤੋਰ ਿਹੀ ਜਾਰਹ ॥ ਰਸਮਰਤ 
ਿਾਮ ਮੁਕਰਤ ਫਲ ਪਾਰਹ ॥੩॥ ਉਕਰਤ ਰਸਆਿਪ ਇਸ ਤ ਕਛੁ ਿਾਰਹ ॥ ਕਰਰ ਰਕਰਪਾ ਿਾਿਕ ਗੁਣ 
ਗਾਰਹ ॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥ {ਪੰਿਾ 196} 

ਦਅਯਥ:- ੰਗੀ—ਾਥੀ। ਫਟਵਾਯ—ਵਾਟ-ਭਾਯ, ਯਾਸਜ਼ਨ, ਡਾਕੂ। ਕਰਯ—ਕਯ ਕ। ਰਰਬ—ਰਬੂ ਨ। ਰਏ 

ਰਨਵਾਯ—ਰਨਵਾਰਯ ਰਏ, ਦੂਯ ਕਯ ਰਦਿੱਤ।1।  

ਯਭਸ—ੁਭਾਣ। ਬੁ ਕਇ—ਸਯਕ ਜੀਵ। ਕਰਾ—ਤਾਕਤ। ਇ—ਉਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਤਰਤ—ਤਸ਼, ੜਨ। ਾਗਯ—ਭੰੁਦਯ। ਉਤਾਯਣਸਾਯ—ਰੰਘਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰਾ।2।  

ਰਭਯਤ—ਰਭਯਰਦਆਂ। ਭੁਕਰਤ—ਖ਼ਰਾੀ। ਾਰਸ—ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।3।  

ਉਕਰਤ—ਮੁਕਤੀ, ਦਰੀਰ। ਇ ਤ—ਇ ਜੀਵ ਾੋਂ {ਰਜ਼ ‘ਇ’ੁ ਦਾ   ੁੁ ੰਫੰਧਕ ‘ਤ’ ਦ ਕਾਯਨ ਉਡ 

ਰਗਆ ਸ}। ਕਰਯ ਰਕਯਾ—ਰਭਸਯ ਕਯ। ਗਾਰਸ—ਗਾ ਕਦ ਸਨ।4।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਾਯੀਆਂ ਭੁਕੰਭਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ (ਜਸੜਾ ਭਨੁਿੱਖ ਉ ਦਾ ਿੱਰਾ 

ਪੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਕ ਰਵਕਾਯ ਨੰੂ ਉ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਿੱਕਣ ਦੇਂਦਾ)। ਸਯਕ ਜੀਵ ਅਜਸੀ ਭਯਿੱਥਾ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦ 

ਨਾਭ ਦਾ ਯ ਭਾਣ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਕਾਭਾਰਦਕ ੰਜ) ਡਾਕੂ ਅਿੱਠ  ਸਯ (ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਨਾਰ) ਾਥੀ ਫਣ  ਯਰਸੰਦ ਸਨ (ਤ ਇ ਦ ਆਤਭਕ 

ਜੀਵਨ ਉਤ ਡਾਕਾ ਭਾਯਦ ਯਰਸੰਦ ਸਨ। ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਸ) ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਰਕਯਾ ਕਯ ਕ ਫਚਾ ਰਰਆ 

ਸ।1।  

(ਸ ਬਾਈ! ਕਾਭਾਰਦਕ ਰਵਕਾਯਾ ਂਦੀ) ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਰਵਚ ਫੜੀ ਤਸ਼  ਯਸੀ ਸ (ਇ ਤਸ਼ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ 

ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਆਯਾ ਰਵ) ਰਬੂ ਇਕ ਰਖਨ ਰਵਚ ਇ ੜਨ ਰਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਘਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰਾ ਸ।2।  

(ਸ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀਆ ਂਇਸ ਰਵਕਾਯ ਆਰਦਕ) ਅਨਕਾਂ ਪਾਸੀਆ ਂਸਨ (ਭਨੁਿੱਖਾਂ ਾੋਂ ਆਣ  ਜਤਨ 

ਨਾਰ ਇਸ ਪਾਸੀਆ)ਂ ਤੜੀਆਂ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀਆਂ। ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਭਯਰਦਆਂ ਇਸਨਾਂ ਪਾਸੀਆ ਂ

ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ-ਯੂ ਪਰ ਸਾਰ ਕਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਅਯਦਾ ਕਯ ਤ ਆਖ—ਸ ਰਬੂ!) ਇ ਜੀਵ ਾੋਂ ਕਈ ਅਜਸੀ ਰਆਣ ਕਈ 

ਅਜਸੀ ਦਰੀਰ ਨਸੀ ਚਿੱਰ ਕਦੀ (ਰਜ ਕਯਕ ਇਸ ਇਸਨਾ ਂਡਾਕੂਆਂ ਦ ੰਜ ਤੋਂ ਫਚ ਕ। ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ) 

ਰਕਯਾ ਕਯ, ਜੀਵ ਤਯ ਗੁਣ ਗਾਵਣ (ਤ ਇਸਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਕਣ)।4। 83। 152।  

 


