
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਉਲਟਿਓ ਕਮਲੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬ੍ੀਚਾਟਿ ॥ ਅੰਟਮਰਤ ਧਾਿ ਗਗਟਨ ਦਸ ਦੁਆਟਿ ॥ 
ਟਤਰਭਵਣੁ ਬ੍ਟਧਆ ਆਟ ਮੁਿਾਟਿ ॥੧॥ ਿ ਮਨ ਮਿ ਭਿਮੁ ਨ ਕੀਜ ॥ ਮਟਨ ਮਾਟਨਐ ਅੰਟਮਰਤ ਿਸੁ 
ੀਜ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਜਨਮੁ ਜੀਟਤ ਮਿਟਣ ਮਨੁ ਮਾਟਨਆ ॥ ਆਟ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਤ ਜਾਟਨਆ ॥ 
ਨਜਟਿ ਭਈ ਘਿੁ ਘਿ ਤ ਜਾਟਨਆ ॥੨॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਤੀਿਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਟਮ ॥ ਅਟਧਕ ਟਬ੍ਥਾਿੁ ਕਿਉ 
ਟਕਸੁ ਕਾਟਮ ॥ ਨਿ ਨਾਿਾਇਣ ਅੰਤਿਜਾਟਮ ॥ ੩॥ ਆਨ ਮਨਉ ਤਉ ਿ ਘਿ ਜਾਉ ॥ ਟਕਸੁ 
ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਿਮਟਤ ਸਹਟਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥ {ੰਨਾ 153} 

ਦਅਯਥ:- ਉਰਟਿ—ਯਟਤਆ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਰੋਂ  ਸਟਿਆ ਸ। ਕਭਰੁ—ਟਸਯਦਾ-ਕਭਰ। ਫਰਸਭੁ 

ਫੀਚਾਟਯ—ਫਰਸਭ ਨੂੂੰ ਟਵਚਾਯ ਕ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਟਵਚ ਟਚਿੱਤ ਜਟੜਆਂ। ਅੂੰਟਭਰਤ ਧਾਯ—ਅੂੰਟਭਰਤ 

ਦੀ ਧਾਯ, ਨਾਭ-ਅੂੰਟਭਰਤ ਦੀ ਵਯਖਾ। ਗਗਟਨ—ਗਗਨ ਟਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਟਵਚ, ਟਚਿੱਤ-ਯੂ ਆਕਾਸ਼ ਟਵਚ, 

ਟਚਦਾਕਾਸ਼ ਟਵਚ। ਦ ਦੁਆਟਯ—ਦਵੇਂ ਦੁਆਯ ਟਵਚ, ਟਦਭਾਗ਼ ਟਵਚ। ਅੂੰਟਭਰਤਧਾਯ ਦ ਦੁਆਟਯ—ਟਦਭਾਗ਼ 

ਟਵਚ ਨਾਭ ਦੀ ਵਯਖਾ ਸੁੂੰਦੀ ਸ, ਟਦਭਾਗ਼ ਟਵਚ ਠੂੰਢ ੈਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਟਦਭਾਗ਼ ਟਵਚ ਟਸਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦ 

ਝੂੰਭਟਰਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀ ੀ, ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਟਤ ਨਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ ਗਈ)। ਟਤਰਬਵਣੁ—ਟਤੂੰਨ ਬਵਨ, ਾਯਾ 

ੂੰਾਯ। ਫਟਧਆ—ਟਵੂੰਨਹ ਟਰਆ, ਟਵਆਕ। ਭੁਯਾਟਯ—{ਭੁਯ ਦਾ ਅਯੀ} ਯਭਾਤਭਾ।1।  

ਬਯਭੁ—ਬਿਕਣਾ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬਿੱਜ। ਭਟਨ ਭਾਟਨਐ—ਜ ਭਨ ਭੂੰਨ ਜਾਏ, ਜ ਭਨ ਨਾਭ-ਯ ਟਵਚ ਟਿਕ 

ਜਾਏ। ਅੂੰਟਭਰਤ ਯੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ। ੀਜ—ੀ ਰਈਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਜੀਟਤ—ਟਜਿੱਤ ਕ। ਜਨਭੁ ਜੀਟਤ—ਜਨਭ ਟਜਿੱਤ ਕ, ਭਨੁਿੱਖਾ ਜਨਭ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸਾਰ ਕਯ ਕ। ਭਯਟਣ—ਭਯਨ 

ਟਵਚ, ੁਆਯਥ ਦੀ ਭਤ ਟਵਚ। ਭਨੁ ਭਾਟਨਆ—ਭਨ ਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਯਟਣ ਭਨੁ ਭਾਟਨਆ—ਆਾ-ਬਾਵ 

ਵਰੋਂ  ਭਤ ਟਵਚ ਭਨ ਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭਨ ਨੂੂੰ ਇਸ ਗਿੱਰ ੂੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਟਕ ਖ਼ੁਦਗ਼ਯਜ਼ੀ ਨਾਸ ਯਸ। 

ਆਟ—ਆਾ-ਬਾਵ ਵਰੋਂ। ਭਨ ਤ—ਭਨ ਤੋਂ, ਅੂੰਦਯੋਂ ਸੀ। ਜਾਟਨਆ—ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਨਜਟਯ—ਰਬੂ ਦੀ 

ਟਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ। ਘਯ—ੁਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਟਵਚ ਟਿਕਾ। ਘਯ ਤ—ਘਯ ਤੋਂ, ਟਸਯਦ 

ਟਵਚ ਸੀ।2।  

ਜਤੁ—ਇੂੰਟਦਰਆਂ ਨੂੂੰ ਯਕਣਾ। ਤੁ—ਟਵਤਰ  ਆਚਯਨ। ਭਜਨੁ—ਭਿੱਜਨੁ, ਚੁਿੱਬੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਨਾਟਭ—ਨਾਭ ਟਵਚ। 

ਅਟਧਕ—ਫਸੁਤਾ। ਕਯਾਉ—ਕਯਾਉਂ, ਭੈਂ ਕਯਾਂ। ਟਕੁ ਕਾਟਭ—ਟਕ ਕੂੰਭ ਰਈ? ਕਾਸਦ ਰਈ? ਨਯ 

ਨਾਯਾਇਣੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਅੂੰਤਯਜਾਟਭ—ਟਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ।3।  

ਆਨ—ਕਈ ਸਯ (ਆਯਾ)। ਭਨਉ—ਜ ਭੈਂ ਭੂੰਨਾਂ। ਯ ਘਟਯ—ਦੂਜ ਘਯ ਟਵਚ, ਟਕ ਸਯ ਥਾਂ। ਜਾਉ—

ਜਾਉਂ, ਭੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਚਉ—ਭੈਂ ਭੂੰਗਾਂ। ਸਟਜ—ਸਜ ਟਵਚ, ਅਡਰਤਾ ਟਵਚ। ਭਾਉ—ਭਾਉਂ, ਭੈਂ ਰੀਨ ਸੁੂੰਦਾ 

ਸਾਂ।4।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਨ! (ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਬਿਕਣ ਛਿੱਡ ਦ (ਅਤ ਰਬੂ ਦੀ ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਟਵਚ ਜੁੜ)। (ਸ 

ਬਾਈ!) ਜਦੋਂ ਭਨ ਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਚੂੰਗੀ ਰਿੱਗਣ ਰਿੱਗ ੈਂਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਟਟਤ-ਾਰਾਸ 

ਦਾ ੁਆਦ ਭਾਣਨ ਰਿੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਟਵਚ ਟਚਿੱਤ ਜਟੜਆਂ ਟਸਯਦਾ-ਕਭਰ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਰੋਂ  ਸਿ ਜਾਂਦਾ ਸ, 

ਟਦਭਾਗ਼ ਟਵਚ ਬੀ (ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਤ ਨਾਰ) ਨਾਭ-ਅੂੰਟਭਰਤ ਦੀ ਵਯਖਾ ਸੁੂੰਦੀ ਸ (ਤ ਭਾਇਆ ਵਾਰ  



ਝੂੰਫਟਰਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਟਭਿੱਿ ਕ ਠੂੰਢ ੈਂਦੀ ਸ)। (ਟਪਯ ਟਦਰ ਨੂੂੰ ਬੀ ਤ ਟਦਭਾਗ਼ ਨੂੂੰ ਬੀ ਇਸ ਮਕੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ 

ਟਕ) ਰਬੂ ਆ ਾਯ ਜਗਤ (ਦ ਜ਼ਿੱਯ ਜ਼ਿੱਯ) ਟਵਚ ਭਜੂਦ ਸ।1।  

(ਟਟਤ-ਾਰਾਸ ਟਵਚ ਜੁਟੜਆਂ) ਜਨਭ-ਭਨਯਥ ਰਾਤ ਕਯ ਕ ਭਨ ਨੂੂੰ ੁਆਯਥ ਦਾ ਭੁਿੱਕ ਜਾਣਾ ੂੰਦ ਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਗਿੱਰ ਦੀ ੂਝ ਭਨ ਅੂੰਦਯੋਂ ਸੀ  ਜਾਂਦੀ ਸ ਟਕ ਆਾ-ਬਾਵ ਭੁਿੱਕ ਟਗਆ ਸ। ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦੀ ਟਭਸਯ 

ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸੁੂੰਦੀ ਸ ਤਾਂ ਟਸਯਦ ਟਵਚ ਸੀ ਇਸ ਅਨੁਬਵ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਟਕ ੁਯਟਤ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਟਵਚ ਜੁੜੀ ਸਈ 

ਸ।2।  

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਟਵਚ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਜਤ ਤ ਤ ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ (ਦਾ ਉੱਦਭ) ਸ। ਭੈਂ (ਜਤ ਤ ਆਟਦਕ 

ਵਾਰਾ) ਫਸੁਤਾ ਟਖਰਾਯਾ ਟਖਰਾਯਾਂ ਬੀ ਟਕਉਂ? (ਇਸ ਾਯ ਉੱਦਭ ਤਾਂ ਰਕ-ਟਵਖਾਵ ਦ ਸੀ ਸਨ, ਤ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਸਯਕ ਦ ਟਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।3।  

(ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ ਬਿਕਣਾ ਭੁਕਾਣ ਵਾਤ ਰਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਟਫਨਾ ਸਯ ਕਈ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਸਯ ਕਈ ਆਯਾ ਨਸੀਂ, ) 

ਭੈਂ ਤਦੋਂ ਸੀ ਟਕ ਸਯ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜ ਭੈਂ (ਰਬੂ ਤੋਂ ਟਫਨਾ) ਕਈ ਸਯ ਥਾਂ ਭੂੰਨ ਸੀ ਰਵਾਂ। ਕਈ ਸਯ ਥਾਂ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਭੈਂ 

ਟਕ ਾੋਂ ਇਸ ਭੂੰਗ ਭੂੰਗਾਂ (ਟਕ ਭਯਾ ਭਨ ਬਿਕਣੋਂ  ਸਿ ਜਾਏ)? ਸ ਨਾਨਕ! (ਭਨੂੂੰ ਮਕੀਨ ਸ ਟਕ ਗੁਯੂ ਦਾ 

ਉਦਸ਼ ਟਸਯਦ ਟਵਚ ਵਾ ਕ ਉ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਟਵਚ ਰੀਨ ਯਟਸ ਕੀਦਾ ਸ (ਟਜਥ ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ 

ਬਿਕਣਾ ਦੀ ਅਣਸੋਂਦ ਸ) ਟਜਥ ਅਡਰਤਾ ਸ।4।8।  

 


