
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤ ਵਾਸੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰਧ ਅਹੰਕਾਰ ਚਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਦੂਜਾ 
ਕਉਣੁ ਕਹਾ ਨਹੀ ਕਈ ॥ ਸਭ ਮਚਹ ਏਕੁ ਚਨਰੰਜਨੁ ਸਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਚਤ ਆਖ 
ਦਇ ॥ ਆਵ ਜਾਇ ਮਚਰ ਦੂਜਾ ਹਇ ॥ ੨॥ ਧਰਚਣ ਗਗਨ ਨਹ ਦਖਉ ਦਇ ॥ ਨਾਰੀ ੁਰਖ 
ਸਿਾਈ ਲਇ ॥੩॥ ਰਚਵ ਸਚਸ ਦਖਉ ਦੀਕ ਉਚਜਆਲਾ ॥ ਸਰਿ ਚਨਰੰਤਚਰ ਰੀਤਮੁ ਿਾਲਾ ॥੪॥ 

ਕਚਰ ਚਕਰਾ ਮਰਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਸਚਤਗੁਚਰ ਮ ਕਉ ਏਕੁ ਿੁਝਾਇਆ ॥ ੫॥ ਏਕੁ ਚਨਰੰਜਨੁ 
ਗੁਰਮੁਚਖ ਜਾਤਾ ॥ ਦੂਜਾ ਮਾਚਰ ਸਿਚਦ ਛਾਤਾ ॥੬॥ ਏਕ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤ ਸਭ ਲਈ ॥ ਏਕਸੁ ਤ ਸਭ 
ਓਚਤ ਹਈ ॥੭॥ ਰਾਹ ਦਵ ਖਸਮੁ ਏਕ ਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਿਚਦ ਹੁਕਮੁ ਛਾਣੁ ॥੮॥ ਸਗਲ ਰੂ 
ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਾਲਾਹੀ ॥੯॥੫॥ {ੰਨਾ 223} 

ਦਅਰਥ:- ਦੂਜੀ—ਦੂਜਾ-ਨ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਰ-ਤਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਵਿੱਥ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲੀ। ਜਗਤ ਵਿਤ—ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਮਨਾਾਂ ਵਵਿ। ਵਬਨਾ—ੁਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਾਸੀ।1।  

ਦੂਜਾ—ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਈ ਸਰ। ਕਸਾ—ਕਸਾਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਾਾਂ। ਵਨਰੰਜਨੁ—ਮਾਇਆ ਦ ਰਭਾਵ ਤੋਂ 

ਵਨਰਲ।1। ਰਸਾਉ।  

ਦਇ—ਦਵ ਤ, ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਵਕ ਸਰ ਸਤੀ ਦੀ ਸੋਂਦ। ਮਵਰ—ਆਤਮਕ ਮਤ ਮਰ ਕ। ਦੂਜਾ—ਰਭੂ ਤੋਂ 

ਵਿੱਖਰਾ।2।  

ਧਰਵਣ—ਧਰਤੀ। ਗਗਵਨ—ਆਕਾਸ਼ ਵਵਿ। ਦਖਉ—ਮੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਦਇ—ਕਈ ਦੂਜੀ ਸਤੀ। ਲਇ—

ਵਰਸ਼ਟੀ।3।  

ਰਵਵ—ੂਰਜ। ਵ—ਿੰਦਰਮਾ। ਉਵਜਆਲਾ—ਿਾਨਣ। ਰਬ ਵਨਰੰਤਵਰ—ਭ ਦ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਰ। 

ਬਾਲਾ—ਜਵਾਨ।4।  

ਕਵਰ—ਕਰ ਕ। ਵਤਗੁਵਰ—ਵਤਗੁਰੂ ਨ। ਮ ਕਉ—ਮਨੰੂ।5।  

ਗੁਰਮੁਵਖ—ਗੁਰ ੂਵਲ ਮੂੰਸ ਕਰ ਕ। ਬਵਦ—(ਗੁਰ)ੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ।6।  

ਲਈ—ਵਰਸ਼ਟੀ (ਵਵਿ)। ਓਵਤ—ਉਤਿੱਤੀ।7।  

ਰਾਸ ਦਵ—ਦ ਰਤ (ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਤ ਦੁਰਮਵਤ)।8।  

ਰਾਸੀ—ਲਾਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸੁੰਦਾ ਸਾਾਂ।9।  

ਅਰਥ:- ਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਿ ਇਕ ਉਸੀ ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱ ਵਰਸਾ ਸ, ਵਜ ਉਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਭਾਵ ਨਸੀਂ  

ਕਦਾ। ਵਕਤ ਭੀ ਉ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਈ ਸਰ ਨਸੀਂ ਸ। ਉ ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰਾ (ਵਿੱਖਰੀ ਸੋਂਦ ਵਾਲਾ) ਮੈਂ ਕਈ ਭੀ ਦਿੱ 

ਨਸੀਂ ਕਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਵਿੱਥ ਾਉਣ ਵਾਲੀ (ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਮਾਇਆ (ਸੀ ਸ ਵਜ ਨ) ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਮਨਾਾਂ ਵਵਿ 

ਆਣਾ ਵਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। (ਇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦਾ ਸਏ) ਕਾਮ ਕ੍ਰਧ ਅਸੰਕਾਰ (ਆਵਦਕ 

ਵਵਕਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦ ਸਨ।1।  

ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਵਿੱਥ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਮਾਇਆ ਦ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ) ਭੜੀ ਮਵਤ (ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ) ਦਿੱਦੀ 

ਰਵਸੰਦੀ ਸ ਵਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਤੀ ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੀ ਸ। (ਇ ਦੁਰਮਵਤ ਦ ਅਰ ਸਠ) ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਸ ਮਰਦਾ 



ਸ ਜੰਮਦਾ ਸ ਮਰਦਾ ਸ, (ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਆਤਮਕ ਮਤ ਮਰ ਕ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਵਿੱਥ ਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਰ ਮੈਂ ਤਾਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਵਿ, ਇਤਰੀ ੁਰਖ ਵਵਿ, ਾਰੀ ਸੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਵਵਿ (ਵਕਤ ਭੀ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾ) 

ਕਈ ਸਰ ਸਤੀ ਨਸੀਂ ਵਖਦਾ।3।  

ਮੈਂ ੂਰਜ ਿੰਦਰਮਾ (ਇਸਨਾਾਂ ਵਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਦੀਵਵਆਾਂ ਦਾ ਿਾਨਣ ਤਿੱਕਦਾ ਸਾਾਂ, ਾਵਰਆਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਰ ਮਨੰੂ 

ਦਾ-ਜਵਾਨ ਰੀਤਮ ਰਭੂ ਸੀ ਵਦਿੱ ਵਰਸਾ ਸ।4।  

ਵਤਗੁਰੂ ਨ  ਵਮਸਰ ਕਰ ਕ ਮਰਾ ਵਿਿੱਤ ਰਭੂ-ਿਰਨਾਾਂ ਵਵਿ ਜੜ ਵਦਿੱਤਾ, ਤ ਮਨੰੂ ਇਸ ਮਝ ਦ ਵਦਿੱਤੀ ਵਕ ਸਰ ਥਾਾਂ 

ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਵਿੱ ਵਰਸਾ ਸ।5।  

ਜਸੜਾ ਮਨੁਿੱਖ ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਵਤ ਨਾਲ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ  

ਵਖਵਾਾਂ ਮੁਕਾ ਕ ਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਸੋਂਦ) ਨੰੂ ਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਤ ਇਸ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸ ਵਕ ਇਕ ਵਨਰੰਜਨ ਸੀ ਸਰ 

ਥਾਾਂ ਮਜੂਦ ਸ।6।  

ਾਰੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਵਵਿ ਵਰਫ਼ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀ ਸੁਕਮ ਿਿੱਲ ਵਰਸਾ ਸ, ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੀ ਾਰੀ ਉਤਿੱਤੀ 

ਸਈ ਸ।7।  

(ਇਕ ਰਭੂ ਤੋਂ ਸੀ ਾਰੀ ਉਤਿੱਤੀ ਸਣ ਤ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦ ਰਭਾਵ ਸਠ ਜਗਤ ਵਵਿ) ਦਵੇਂ ਰਤ ਿਿੱਲ ੈਂਦ ਸਨ 

(—ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਅਤ ਦੁਰਮਵਤ)। (ਰ ਸ ਭਾਈ! ਭ ਵਵਿ) ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਸੀ (ਵਰਤਦਾ) ਜਾਣ। ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਬਦ ਵਵਿ ਜੁੜ ਕ (ਾਰ ਜਗਤ ਵਵਿ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀ) ਸੁਕਮ ਿਿੱਲਦਾ ਛਾਣ।8।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਮੈਂ ਉ ਇਿੱਕ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਾਂ, ਜ ਾਰ ਰੂਾਾਂ ਵਵਿ ਾਰ 

ਵਰਨਾਾਂ ਵਵਿੱਿ ਤ ਾਰ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਮਨਾਾਂ ਵਵਿ ਵਵਆਕ ਸ।9।5।  

 


