
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਚਾ ॥ ਮੁਕਧਤ ਭੇਦੁ ਧਕਆ ਜਾਣੈ ਕਾਚਾ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਜਗੀ ਜੁਗਧਤ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਪੰਚ ਮਾਧਰ ਸਾਚੁ ਉਧਰ ਿਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਜਸ ਕੈ ਅੰਤਧਰ ਸਾਚੁ 
ਵਸਾਵੈ ॥ ਜਗ ਜੁਗਧਤ ਕੀ ਕੀਮਧਤ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਰਧਵ ਸਧਸ ਏਕ ਧਗਿਹ ਉਧਦਆਨੈ ॥ ਕਰਣੀ ਕੀਰਧਤ 
ਕਰਮ ਸਮਾਨੈ ॥੩॥ ਏਕ ਸਬਦ ਇਕ ਧਭਧਿਆ ਮਾਗੈ ॥ ਧਗਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੁਗਧਤ ਸਚੁ ਜਾਗੈ ॥੪॥ 

ਭੈ ਰਧਚ ਰਹੈ ਨ ਬਾਹਧਰ ਜਾਇ ॥ ਕੀਮਧਤ ਕਉਣ ਰਹੈ ਧਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ 
॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਧਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥੬॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ 
॥੭॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੮॥੬॥ {ਪੰਨਾ 223} 

ਦਅਰਥ:- ਅਧਧਆਤਮ—ਆਤਮਾ ੰਬੰਧੀ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ੰਬੰਧੀ। ਅਧਧਆਤਮ ਕਰਮ—ਆਤਮਕ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾ  ਕਰਮ। ਾਚਾ—ਦਾ-ਧਥਰ, ਅਡ, ਅਧਸਿੱ। ਮੁਕਧਤ—ਧਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾੀ। 

ਭਦੁ—ਗੂਝ ਗਿੱ। ਕਾਚਾ—ਕਿੱਚ ਮਨ ਵਾਾ, ਧਜ ਦਾ ਮਨ ਧਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ ਕਮਜ਼ਰ ਸ।1।  

ਐਾ—ਅਜਸਾ ਬੰਦਾ। ਜੁਗਧਤ—ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ। ੰਚ—ਕਾਮਾਧਦਕ ੰਜ ਧਵਕਾਰ। ਉਧਰ—ਧਸਰਦ 

ਧਵਚ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਧਗ—ਰਭੂ-ਧਮਾ। ਕੀਮਧਤ—ਕਦਰ।2।  

ਰਧਵ—ੂਰਜ, ਤਸ਼। ਧ—ਚੰਦਰਮਾ, ਠੰਢ। ਉਧਦਆਨ—ਜੰਗ ਧਵਚ। ਮਾਨ—ਮਾਨ, ਾਧਾਰਨ। ਕਰਮ 

ਮਾਨ—(ਉ ਦ) ਾਧਾਰਨ ਕਰਮ (ਸਨ), ੁਤ ਸੀ ਇ ਆਸਰ ਿੱਗਾ ਰਧਸੰਦਾ ਸ।3।  

ਧਭਧਿਆ—ਖ਼ਰ, ਦਾਨ।4।  

ਭ—ਰਭੂ ਦ ਡਰ-ਅਦਬ ਧਵਚ।5।  

ਭਰਮੁ—ਭਟਕਣਾ। ਚੁਕਾਏ—ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਰਮ ਦੁ—ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ।6।  

ਾਰ—ੁਰਸ਼ਟ।7।  

ਅਰੰਰ—ਉਸ ਰਭੂ ਜ ਰ ਤੋਂ ਰ ਸ, ਧਜ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ। ੰਜਮ—ਇੰਧਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਧਵਕਾਰਾਾਂ ਵੋਂ  

ਰਕਣ ਦ ਉੱਦਮ। ਮਾਨੁ—ਮੰਨਣਾ, ਮਨ ਨੰੂ ਧਗਝਾਣਾ।8।  

ਅਰਥ:- ਅਜਸਾ (ਬੰਦਾ) ਜਗੀ (ਅਿਵਾਣ ਦਾ ਸਿੱਕਦਾਰ ਸ ਕਦਾ ਸ ਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ) ਜੁਗਧਤ ਮਝਦਾ ਸ 

(ਉਸ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਧਤ ਇਸ ਸ ਧਕ ਕਾਮਾਧਦਕ) ੰਜਾਾਂ (ਧਵਕਾਰਾਾਂ) ਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਧਸਣ ਵਾ  

ਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਨੰੂ ਆਣ  ਧਸਰਦ ਧਵਚ ਧਟਕਾਾਂਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱਿ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾ  ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਿੱਚਾ (ਜਗੀ) ਸ। ਰ ਧਜ ਦਾ 

ਮਨ ਧਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ ਕਮਜ਼ਰ ਸ, ਉਸ ਧਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾੀ ਸਾ ਕਰਨ ਦ ਭਤ ਨੰੂ ਕੀਸ ਜਾਣ ਕਦਾ 

ਸ?।1।  

ਧਜ ਮਨੁਿੱਿ ਦ ਅੰਦਰ ਰਮਾਤਮਾ ਆਣਾ ਦਾ-ਧਥਰ ਨਾਮ ਵਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਮਨੁਿੱਿ ਰਭੂ-ਧਮਾ ਦੀ ਜੁਗਧਤ 

ਦੀ ਕਦਰ ਮਝਦਾ ਸ।2।  

ਤਸ਼, ਠੰਢ (ਭਾਵ, ਧਕ ਵੋਂ  ਿਰਹਵਾ ੂਕ ਤ ਧਕ ਵੋਂ  ਧਨਿੱਘਾ ੂਕ) ਘਰ, ਜੰਗ (ਭਾਵ, ਘਰ ਧਵਚ 

ਰਧਸੰਧਦਆਾਂ ਧਨਰਮਸ ਰਵਈਆ) ਉ ਨੰੂ ਇਕ-ਮਾਨ ਧਦਿੱਦ ਸਨ। ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਫ਼ਧਤ-ਾਾਸ-ਰੂ 



ਕਰਣੀ ਉ ਦਾ ਾਮਾਨ (ਾਧਾਰਨ) ਕਰਮ ਸਨ (ਭਾਵ, ੁਤ ਸੀ ਉਸ ਧਫ਼ਧਤ-ਾਾਸ ਧਵਚ ਜੁਧਿਆ ਰਧਸੰਦਾ 

ਸ)।3।  

(ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਰਟੀਆਾਂ ਮੰਗਣ ਦ ਥਾਾਂ ਉਸ ਜਗੀ ਗੁਰ ੂਦ ਦਰ ਤੋਂ) ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਫ਼ਧਤ-ਾਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 

ਖ਼ਰ ਮੰਗਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਰਭੂ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ੈਂਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ਉੱਚੀ ੁਰਧਤ ਜਾਗ ੈਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ 

ਅੰਦਰ ਧਮਰਨ-ਰੂ ਜੁਗਧਤ ਜਾਗ ੈਂਦੀ ਸ।4।  

ਉਸ ਜਗੀ ਦਾ ਰਭੂ ਦ ਡਰ-ਅਦਬ ਧਵਚ ੀਨ ਰਧਸੰਦਾ ਸ, (ਇ ਡਰ ਤੋਂ) ਬਾਸਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ। ਅਜਸ ਜਗੀ 

ਦਾ ਕਣ ਮੁਿੱ ਾ ਕਦਾ ਸ? ਉਸ ਦਾ ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਧਵਚ ੁਰਧਤ ਜਿੀ ਰਿੱਿਦਾ ਸ।5।  

(ਇਸ ਜਗ-ਾਧਨਾਾਂ ਦ ਸਠ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਵਾਰ ਕਦ) ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਆਣ  ਨਾ ਧਮਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਜੀਵ ਦੀ 

ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾਾਂਦਾ ਸ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਧਕਰਾ ਨਾ ਮਨੁਿੱਿ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਸ।6।  

(ਅ ਜਗੀ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਦਿੱੀ ਵਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਆਣੀ ਧਵਚਾਰ ਬਣਾਾਂਦਾ ਸ। ਸਉਮ ਨੰੂ 

(ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਮਾਰਦਾ ਸ—ਇਸ ਸ ਉ ਜਗੀ ਦੀ ਰਸ਼ਟ ਕਰਣੀ।7।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਆਿ—ਬਅੰਤ ਰਭੂ ਦੀ ਧਫ਼ਧਤ-ਾਾਸ ਧਵਚ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਧਗਝਾਣਾ—ਇਸ ਸਨ ਜਗੀ ਦ ਜ, 

ਤ, ੰਜਮ ਤ ਾਠ, ਇਸੀ ਸ ਜਗੀ ਦਾ ੁਰਾਣ ਆਧਦਕ ਕਈ ਧਰਮ-ੁਤਕ।8।6।  

 


