
ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹ ॥ ਣਕਉ ਧੀਰਗੀ ਨਾਹ ਣਬਨਾ 
ਰਭ ਵਰਵਾਹ ॥ ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਣਹ ਨ ਸਾਕ ਣਬਖਮ ਰਣਿ ਘਿਰੀਆ ॥ ਨਹ ਨੀਦ ਆਵ ਰਮੁ 
ਭਾਵ ਸੁਣਿ ਬਨੰਤੀ ਮਰੀਆ ॥ ਬਾਝਹੁ ਣਆਰ ਕਇ ਨ ਸਾਰ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ 
ਣਮਲ ਣਮਲਾਈ ਣਬਨੁ ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਾਏ ॥੧॥ ਣਣਰ ਛਣਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਿੁ ਣਮਲਾਵ ॥ ਰਣਸ ਰਣਮ 
ਣਮਲੀ ਜੀਉ ਸਬਣਦ ਸੁਹਾਵ ॥ ਸਬਦ ਸੁਹਾਵ ਤਾ ਣਤ ਾਵ ਦੀਕ ਦਹ ਉਜਾਰ ॥ ਸੁਣਿ ਸਖੀ 
ਸਹਲੀ ਸਾਣਿ ਸੁਹ ਲੀ ਸਾਿ ਕ ਗੁਿ ਸਾਰ ॥ ਸਣਤਗੁਣਰ ਮਲੀ ਤਾ ਣਣਰ ਰਾਵੀ ਣਬਗਸੀ ਅੰਣਮਰਤ 
ਬਾਿੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਾ ਣਰੁ ਰਾਵ ਜਾ ਣਤਸ ਕ ਮਣਨ ਭਾਿੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 243} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਹ—ਹ ਨਾਥ! ਹ ਖਸਭ! ਫਨ—ਸੰਸਾਯ-ਜੰਗਰ। ਭਾਹ—ਭਾਹਹ ਹਿਚ। ਧਨ—ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ। 

ਹਫਖਭ—ਔਖੀ। ਯਹਿ—ਹ ੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤ੍। ਘਿਯੀਆ—ਫਹੁਤ੍। ਸਾਯ—ਸੰਬਾਰਦਾ, ਿਾਤ੍ ੁੁੱਛਦਾ। 

ਕੁਯਰਾਏ—ਤ੍ਯਰ  ਰੈਂਦੀ ਹ, ਕੂਕਦੀ ਹ। ਸਾਧਨ—ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ।1।  

ਹਹਯ—ਹਯ ਨ , ਤ੍ੀ ਨ। ਯਹਸ—ਨਾਭ-ਯਸ ਹਿਚ। ਸੁਹਾਿ—ਸਬਦੀ ਹ। ਹਤ੍—ਇੁੱ ਤ੍। ਦੀਕ—ਦੀਿਾ। 

ਦਹ—ਸਯੀਯ। ਉਜਾਯ—ਚਾਨਿ ਕਯਦਾ ਹ। ਸਾਹਚ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਹਿਚ (ਜੁੜ ਕ)। ਯਾਿੀ—ਭਾਿੀ, 

ਆਿ  ਨਾਰ ਹਭਰਾਈ। ਹਫਗਸੀ—ਹਖੜ ਈ, ਰਸੰਨ ਹਈ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਤ੍ਾ—ਤ੍ਦੋਂ। ਭਹਨ—ਭਨ ਹਿਚ। 

ਬਾਿੀ—ਹਆਯੀ ਰੁੱਗੀ।2।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ ਖਸਭ ਜੀ! (ਭਯੀ ਫਨਤ੍ੀ) ਸੁਿ। (ਤ੍ਥੋਂ ਹਫਨਾ) ਭੈਂ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਯ-ਜੰਗਰ ਹਿਚ 

ਇਕੁੱਰੀ ਹਾਾਂ। ਹ ਫ-ਰਿਾਹ ਰਬੂ! ਤ੍ੈਂ ਖਸਭ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾਾਂ ਭਯੀ ਹਜੰਦ ਧੀਯਜ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ। ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਬੂ-

ਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਯਹਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਖਸਭ-ਰਬੂ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਇਸ ਦੀ) ਹ ੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤ੍ ਫਹੁਤ੍ ਹੀ ਔਖੀ ਗੁ ਯਦੀ 

ਹ। ਹ ਖਸਭ-ਰਬੂ! ਭਯੀ ਫਨਤ੍ੀ ਸੁਿ, ਭਨੰੂ ਤ੍ਯਾ ਹਆਯ ਚੰਗਾ ਰੁੱਗਦਾ ਹ (ਤ੍ਯ ਹਿਛੜ ਹਿਚ) ਭਨੰੂ ਸ਼ਾਾਂਤ੍ੀ ਨਹੀਂ 

ਆ ਸਕਦੀ।  

ਹਆਯ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ (ਇਸ ਹਜੰਦ ਦੀ) ਕਈ ਬੀ ਿਾਤ੍ ਨਹੀਂ ੁੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਇਕੁੱਰੀ ਹੀ (ਇਸ 

ਸੰਸਾਯ-ਜੰਗਰ ਹਿਚ) ਕੂਕਦੀ ਹ, (ਯ) ਹ ਨਾਨਕ! ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤ੍ਦੋਂ ਹੀ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਹਭਰ ਸਕਦੀ ਹ, ਜ 

ਇਸ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਹਭਰਾ ਦਿ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਾਾਂ ਰੀਤ੍ਭ-ਰਬੂ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਸਹਾਯਦੀ ਹ।1।  

ਹ ਸਹਰੀਏ! ਹਜਸ ਨੰੂ ਤ੍ੀ ਨ  ਹਿਸਾਯ ਹਦੁੱਤ੍ਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਹਯ ਕਿ (ਤ੍ੀ-ਰਬੂ ਨਾਰ) ਹਭਰਾ ਸਕਦਾ ਹ? ਹ 

ਸਹਰੀਏ! ਜਹੜੀ ਹਜੰਦ-ਿਹੁਟੀ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ-ਯਸ ਹਿਚ ਰਬੂ ਦ ਰਭ-ਯਸ ਹਿਚ ਜੁੜਦੀ 

ਹ, ਉਹ (ਅੰਤ੍ਯ ਆਤ੍ਭ) ਸੁੰਦਯ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਅੰਤ੍ਯ ਆਤ੍ਭ) 

ਸਹਿੀ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਤ੍ਦੋਂ (ਰਕ ਯਰਕ ਹਿਚ) ਇੁੱ ਤ੍ ਖੁੱਟਦੀ ਹ; ਹਗਆਨ ਦਾ ਦੀਿਾ ਇਸ ਦ ਸਯੀਯ ਹਿਚ 

(ਹਹਯਦ ਹਿਚ) ਚਾਨਿ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹ ਸਹਰੀਏ! ਸੁਿ! ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਹਿ ਿਾਰ  ਰਬੂ ਦ 

ਗੁਿ ਮਾਦ ਕਯਦੀ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਹਿਚ ਜੁੜ ਕ ਸਖੀ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਜਦੋਂ ਸਹਤ੍ਗੁਯੂ ਨ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਿ  

ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਜਹੜਆ, ਤ੍ਦੋਂ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਿ  ਚਯਨਾਾਂ ਹਿਚ ਹਭਰਾ ਹਰਆ, ਆਤ੍ਭਕ ਜੀਿਨ ਦਿ 

ਿਾਰੀ ਫਾਿੀ ਦੀ ਫਯਕਹਤ੍ ਨਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹਹਯਦਾ ਕਰ-ਪੁੁੱਰ ਹਖੜ ੈਂਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤ੍ਦੋਂ ਹੀ 

ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਹਭਰਦੀ ਹ, ਜਦੋਂ (ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ) ਇਹ ਰਬੂ-ਤ੍ੀ ਦ ਭਨ ਹਿਚ ਹਆਯੀ ਰੁੱਗਦੀ ਹ।2।  

ਮਾਇਆ ਮਹਿੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ ਕੂਣੜ ਮੁਠੀ ਕੂਣੜਆਰ ॥ ਣਕਉ ਖੂਲ ਗਲ ਜਵੜੀਆ ਜੀਉ ਣਬਨੁ 
ਗੁਰ ਅਣਤ ਣਆਰ ॥ ਹਣਰ ਰੀਣਤ ਣਆਰ ਸਬਣਦ ਵੀਿਾਰ ਣਤਸ ਹੀ ਕਾ ਸ ਹਵ ॥ ੁੰਨ ਦਾਨ 



ਅਨਕ ਨਾਵਿ ਣਕਉ ਅੰਤਰ ਮਲੁ ਧਵ ॥ ਨਾਮ ਣਬਨਾ ਗਣਤ ਕਇ ਨ ਾਵ ਹਣਠ ਣਨਗਰਣਹ ਬਬਾਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿ ਘਰੁ ਸਬਣਦ ਣਸਞਾ ਦੁਣਬਧਾ ਮਹਲੁ ਣਕ ਜਾਿ ॥ ੩॥ ਤਰਾ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ 
ਸਿਾ ਵੀਿਾਰ ॥ ਤਰਾ ਮਹਲੁ ਸਿਾ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਵਾਾਰ ॥ ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਾਰੁ ਮੀਠਾ ਭਗਣਤ 
ਲਾਹਾ ਅਨਣਦਨ ॥ ਣਤਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ਕਇ ਨ ਸੂਝ ਨਾਮੁ ਲਵਹੁ ਣਖਨੁ ਣਖਨ ॥ ਰਣਖ ਲਖਾ ਨਦਣਰ 
ਸਾਿੀ ਕਰਣਮ ੂਰ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਣਰ ੂਰ ਸਿੁ ਾਇਆ ॥ ੪॥੨॥ 
{ੰਨਾ 243} 

ਦਅਯਥ:- ਨੀਘਯੀਆ—ਫ-ਘਯ। ਭੁਠੀ—ਭੁੁੱਠੀ, ਰੁੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਿੜੀਆ—ਪਾਹੀ। ਸਫਹਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ। ਸ—ਉਹ ਜੀਿ। ਅੰਤ੍ਯ ਭਰੁ—ਅੰਦਯ ਦੀ ਭਰ। ਗਹਤ੍—ਉੱਚੀ ਆਤ੍ਭਕ ਅਿਸਥਾ। ਹਹਠ—ਹਠ 

ਨਾਰ। ਹਨਗਰਹਹ—ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ ਨੰੂ ਯਕਿ ਨਾਰ। ਫਫਾਿ—ਜੰਗਰ ਹਿਚ। ਦੁਹਫਧਾ—ਰਬੂ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਹਕਸ ਹਯ 

ਆਸਯ ਦੀ ਝਾਕ। ਹਕ—ਕਿ?।3।  

ਸਚਾ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਹਿ ਿਾਰਾ। ਰਾਹਾ—ਰਾਬ। ਅਨਹਦਨ—ਹਯ ਯ । ਿਖਯ—ੁਸਦਾ। ਹਖਨੁ ਹਖਨ—ਹਯ 

ਰ, ਹਯ ਘੜੀ। ਯਹਖ—ਯਖ ਕ। ਕਯਹਭ ੂਯ—ੂਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਗੁਹਯ ੂਯ—ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਸਹਰੀਏ! ਹਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੰੂ ਭਹਿੀ ਭਾਇਆ ਨ  ਭਹ ਹਰਆ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਨਾਸਿੰਤ੍ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ 

ਹਆਯ ਨ  ਠੁੱਗ ਹਰਆ, ਉਹ ਨਾਸਿੰਤ੍ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਿਿਜ ਹਿਚ ਰੁੱਗ ਈ। (ਉਸ ਦ ਗਰ ਹਿਚ ਭਹ ਦੀ ਪਾਹੀ 

 ਜਾਾਂਦੀ ਹ) ਉਸ ਦ ਗਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਹੀ ਅਹਤ੍ ਹਆਯ ਗੁਯ ੂ(ਦੀ ਸਹਾਇਤ੍ਾ) ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਖੁਰਹ  ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।  

ਜਹੜਾ ਫੰਦਾ ਰਬੂ ਨਾਰ ਰੀਤ੍ ਾਾਂਦਾ ਹ, ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਰਬੂ ਦ ਗੁਿਾਾਂ ਨੰੂ ਹਿਚਾਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਰਬੂ ਦਾ 

ਸਿਕ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। (ਹਸਭਯਨ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਹਸਫ਼ਹਤ੍-ਸਾਰਾਹ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ) ਅਨਕਾਾਂ ੁੰਨ-ਦਾਨ ਕੀਹਤ੍ਆਾਂ ਅਨਕਾਾਂ 

ਤ੍ੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਹਤ੍ਆਾਂ ਕਈ ਜੀਿ ਆਿ  ਅੰਦਯ ਦੀ (ਹਿਕਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  

ਹਠ ਕਯ ਕ ਇੰਹਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਯਕਿ ਦਾ ਜਤ੍ਨ ਕਯ ਕ ਜੰਗਰ ਹਿਚ ਜਾ ਫਠਿ ਨਾਰ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਉੱਚੀ ਆਤ੍ਭਕ 

ਅਿਸਥਾ ਰਾਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ, ਜ ਉਹ ਯਭਾਤ੍ਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਹੀਂ ਹਸਭਯਦਾ। ਹ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਹਿ 

ਿਾਰ  ਰਬੂ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਛਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਰਬੂ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾਾਂ ਹਕਸ ਹਯ ਆਸਯ 

ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਰ ਉਸ ਦਯਫਾਯ ਨੰੂ ਰੁੱਹਬਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।3।  

ਹ ਰਬੂ ਜੀ! ਤ੍ਯਾ ਨਾਭ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਹਿ ਿਾਰਾ ਹ, ਤ੍ਯੀ ਹਸਫ਼ਹਤ੍-ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਫਾਿੀ ਅਟੁੱਰ ਹ, ਤ੍ਯ ਗੁਿਾਾਂ ਦੀ 

ਹਿਚਾਯ ਸਦਾ-ਹਥਯ (ਕਯਭ) ਹ। ਹ ਰਬੂ! ਤ੍ਯਾ ਦਯਫਾਯ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਹ, ਤ੍ਯਾ ਨਾਭ ਤ੍ ਤ੍ਯ ਨਾਭ ਦਾ ਿਾਯ ਸਦਾ 

ਨਾਰ ਹਨਬਿ ਿਾਰਾ ਿਾਯ ਹ।  

ਯਭਾਤ੍ਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਿਾਯ ਸੁਆਦਰਾ ਿਾਯ ਹ, ਬਗਤ੍ੀ ਦ ਿਾਯ ਤ੍ੋਂ ਨਫ਼ਾ ਸਦਾ ਿਧਦਾ ਯਹਹੰਦਾ ਹ। ਰਬੂ 

ਦ ਨਾਭ ਤ੍ੋਂ ਹਫਨਾ ਹਯ ਕਈ ਐਸਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜ ਸਦਾ ਰਾਬ ਹੀ ਰਾਬ ਦਿ। ਹ ਬਾਈ! ਸਦਾ ਹਖਨ ਹਖਨ, ਰ 

ਰ ਨਾਭ ਜ।  

ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਨਾਭ-ਿਾਯ ਦ ਰਖ ਦੀ ਯਖ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਸ ਉਤ੍ ਰਬੂ ਦੀ ਅਟੁੱਰ ਹਭਹਯ ਦੀ ਹਨਗਾਹ ਹਈ, ਰਬੂ 

ਦੀ ੂਯੀ ਹਭਹਯ ਨਾਰ ਉਸ ਨ  ਨਾਭ-ਿੁੱਖਯ ਹਾਸਰ ਕਯ ਹਰਆ। ਹ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਹਿ 

ਿਾਰਾ ਤ੍ ਫਹੁਤ੍ ਹੀ ਹਭੁੱਠ  ਸੁਆਦ ਿਾਰਾ ਦਾਯਥ ਹ, ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਯਥ ਹਭਰਦਾ ਹ।4।2।  

 


