
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਨਮਮ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਹਤ੍ਕਾਰੁ ॥ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਮਹ ਆਕਾਰੁ ॥ ਤ੍ੀਮਨ 
ਅਵਸਥਾ ਕਹਮਹ ਵਮਿਆਨੁ ॥ ਤ੍ੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਮਤ੍ਗੁਰ ਤ੍ੇ ਹਮਰ ਜਾਨੁ ॥ ੧॥ ਰਾਮ ਭਗਮਤ੍ ਗੁਰ 
ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਣਾ ॥ ਬਾਹੁਮੜ ਜਨਮੁ ਨ ਹਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਮਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕਈ 
॥ ਮਸਿੰਮਮਰਮਤ੍ ਸਾਸਤ੍ ਪਿੰਮਿਤ੍ ਮੁਮਿ ਸਈ ॥ ਮਬਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮੁਕਮਤ੍ 
ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਮਤ੍ ਹਮਰ ਪਾਇਆ ॥ ੨॥ ਜਾ ਕੈ ਮਹਰਦੈ ਵਮਸਆ ਹਮਰ ਸਈ ॥ ਗੁਰਮੁਮਿ ਭਗਮਤ੍ 
ਪਰਾਪਮਤ੍ ਹਈ ॥ ਹਮਰ ਕੀ ਭਗਮਤ੍ ਮੁਕਮਤ੍ ਆਨਿੰਦੁ ॥ ਗੁਰਮਮਤ੍ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨਿੰਦੁ ॥ ੩॥ ਮਜਮਨ 
ਪਾਇਆ ਗੁਮਰ ਦੇਮਿ ਮਦਿਾਇਆ  ॥ ਆਸਾ ਮਾਮਹ ਮਨਰਾਸੁ ਬੁ ਝਾਇਆ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ 
ਸੁਿਦਾਤ੍ਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਮਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਤ੍ਾ ॥੪॥੧੨॥ {ਪਿੰਨਾ 154} 

ਦਅਰਥ:- ਤ੍ਰ  ਗੁਣ ਹਸਤ੍ਕਾਰੁ—ਤ੍ਰ ਗੁਣੀ ੰਾਰ ਨਾ ਹਸਤ੍ ਕਰਨ ਵਾਾ। ਜਨਹਮ ਮਰ—ਜੰਮ ਕ ਮਰਦਾ ਸ, 

ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਸੰਦਾ ਸ। ਕਥਹਸ—ਹਿਕਰ ਕਰਦ ਸਨ। ਆਕਾਰੁ—ਤ੍ਰ ਗੁਣੀ ਹਦਿੱਦਾ ੰਾਰ। ਕਸਹਸ 

ਵਹਿਆਨੁ—ਵਹਿਆਨ ਕਹਸੰਦ ਸਨ, ਹਿਕਰ ਕਰਦ ਸਨ। ਤ੍ੀਹਨ ਅਵਥਾ—(ਮਨ ਦੀਆ)ਂ ਹਤ੍ੰਨ ਸਾਤ੍ਾਂ। 

ਤੁ੍ਰੀਆਵਥਾ—ਤੁ੍ਰੀਯ ਅਵਥਾ, ਉਸ ਸਾਤ੍ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਇਿੱਕ-ਰੂ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ 

ਹਜੰਦ ਰਭੂ ਹਵਚ ੀਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਤ੍—ਤ੍ੋਂ। ਹਤ੍ਗੁਰੂ ਤ੍—ਗੁਰ ੂਤ੍ੋਂ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ। ਜਾਨੁ—ਛਾਣ, 

ਡੂੰਘੀ ਾਂਝ ਾ ਵ।1।  

ਤ੍ਰਣਾ—ਤ੍ਰ ਕੀਦਾ ਸ (ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦ ਗੜ-ਰੂ ਮੰੁਦਰ ਹਵਚੋਂ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਚਾਹਰ ਦਾਰਥ—ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮਿ। ਭੁ ਕਈ—ਸਰਕ (ਹਵਚਾਰਵਾਨ) ਮਨੁਿੱਿ। ਮੁਹਿ—ਮੂੰਸ ਹਵਚ। 

ਅਰਥ ੁ ਬੀਚਾਰ—ੁਅਨੁਭਵੀ ਹਗਆਨ, (ਮੁਕਹਤ੍ ਦਾਰਥ ਦਾ) ਅਰਥ ਤ੍ ਹਵਚਾਰ। ਮੁਕਹਤ੍—ਖ਼ਾੀ, ਮਨ 

ਦੀਆ ਂਹਤ੍ੰਨਾਂ ਸੀ ਸਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ੁਤੰ੍ਤ੍ਰਤ੍ਾ।2।  

ਮੁਕਹਤ੍ ਆਨੰਦੁ—ਆਤ੍ਮਕ ੁਤੰ੍ਤ੍ਰ  ਅਵਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ।3।  

ਹਜਹਨ—ਹਜ (ਮਨੁਿੱਿ) ਨ। ਗੁਹਰ ਹਦਿਾਇਆ—ਹਜ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨ  ਹਵਿਾ ਹਦਿੱਤ੍ਾ। ਹਨਰਾੁ—ਆਾ ਂਤ੍ੋਂ ੁਤੰ੍ਤ੍ਰ  

ਰਹਸਣਾ।4।  

ਅਰਥ:- (ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੜ, ਮਾਨ , ਇਕ ਘੰੁਮਣਘਰੀ ਸ, ਇ ਹਵਚੋਂ) ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੀ ਭਗਤ੍ੀ ਅਤ੍ ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਦਿੱੀ ਸਈ ਕਾਰ ਕਰ ਕ ਾਰ ੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸ, (ਜਸੜਾ ੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ) ਮੁੜ ਨਾਸ ਜਨਮ ਸੁੰਦਾ ਸ ਨਾਸ 

ਮਤ੍। (ਉ ਅਵਥਾ ਨੰੂ ਤੁ੍ਰੀਆ ਅਵਥਾ ਕਹਸ ਵ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਚਾਰ ਵਦ ਹਜ ਤ੍ਰ ਗੁਣੀ ੰਾਰ ਦਾ ਹਿਕਰ ਕਰਦ ਸਨ (ਜ ਮਨੁਿੱਿ ਰਭੂ-ਭਗਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਿੱਿਣਾ ਸ ਤ੍) ਉ ਤ੍ਰ ਗੁਣੀ 

ੰਾਰ ਨਾ ਸੀ ਹਸਤ੍ ਕਰਦਾ ਸ ਉਸ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਸੰਦਾ ਸ (ਉਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਘੰੁਮਣਘਰੀ ਹਵਚ 

ਹਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ)। (ਅਹਜਸ ਮਨੁਿੱਿ) ਜ ਭੀ ਹਵਆਹਿਆ ਕਰਦ ਸਨ ਮਨ ਦੀਆ ਂਹਤ੍ੰਨਾਂ ਅਵਥਾ ਦਾ ਸੀ ਹਿਕਰ 

ਕਰਦ ਸਨ। (ਹਜ ਅਵਥਾ ਹਵਚ ਜੀਵਾਤ੍ਮਾ ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਨਾ ਇਿੱਕ-ਰੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਹਬਆਨ ਨਸੀਂ 

ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਕਦੀ)। ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ ਵ—ਇਸ ਸ ਤੁ੍ਰੀਆ 

ਅਵਥਾ।1।  

ਸਰਕ ਜੀਵ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮਿ (=ਮੁਕਤ੍ੀ) ਇਸਨਾਂ ਚਾਰ ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹਿਕਰ ਤ੍ਾਂ ਕਰਦਾ ਸ, ਹੰਹਮਰਤ੍ੀਆਂ 

ਸ਼ਾਤ੍ਰਾਂ ਦ ੰਹਡਤ੍ਾਂ ਦ ਮੂੰਸੋਂ ਭੀ ਇਸੀ ੁਣੀਦਾ ਸ, ਰ ਮੁਕਹਤ੍ ਦਾਰਥ ਕੀਸ ਸ (ਉਸ ਅਵਥਾ ਹਕਸ ਜਸੀ ਸ 



ਹਜਥ ਜੀਵ ਹਤ੍ੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਂਦ ਰਭਾਵ ਤ੍ੋਂ ਹਨਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਣ ਤ੍ੋਂ ਹਬਨਾ ਇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ, ਇਸ ਦਾਰਥ ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੀ ਭਗਤ੍ੀ ਕੀਹਤ੍ਆਂ ਹਮਦਾ ਸ।2।  

ਹਜ ਮਨੁਿੱਿ ਦ ਹਸਰਦ ਹਵਚ ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਆ ਵਿੱਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਭਗਤ੍ੀ ਦੀ ਰਾਤ੍ੀ ਸ ਗਈ, ਤ੍ ਇਸ ਭਗਤ੍ੀ 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਹਮਦੀ ਸ। ਰਮਾਤ੍ਮਾ ਦੀ ਭਗਤ੍ੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਮੁਕਤ੍ੀ ਦਾਰਥ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਦਾ ਸ, 

ਇਸ ਉੱਚ ਤ੍ੋਂ ਉੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਿੱਹਿਆ ਤ੍ ਤੁ੍ਹਰਆਂ ਹਮਦਾ ਸ।3।  

ਹਜ ਮਨੁਿੱਿ ਨ  ਮੁਕਤ੍ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾ ਕਰ ਹਆ, ਗੁਰ ੂਨ  ਰਬ-ੁਿ-ਦਾਤ੍ਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਰਭੂ ਆ ਵਿ ਕ 

ਹਜ ਮਨੁਿੱਿ ਨੰੂ ਹਵਿਾ ਹਦਿੱਤ੍ਾ, ਉ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਂਆਾ ਂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਸੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਾ ਂਤ੍ੋਂ ਉਰਾਮ ਰਹਸਣ 

ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰ ੂਹਿਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਉ ਮਨੁਿੱਿ ਦਾ ਮਨ ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ (ਦ ਹਆਰ) ਹਵਚ ਰੰਹਗਆ ਰਹਸੰਦਾ 

ਸ।4।12।  

 


