
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਉਮ ਕਰਤਿਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਮਨਮਤਿ ਝੂਠੀ ਸਚਾ ਸਇ ॥ 
ਸਗਲ ਤਿਗੂਿ ਭਾਵ ਦਇ ॥ ਸ ਕਮਾਵ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹਇ ॥੧॥ ਐਸਾ ਜਗੁ ਦਤਖਆ ਜੂਆਰੀ ॥ 
ਸਤਭ ਸੁਖ ਮਾਗ ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਰੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਤਦਸਟੁ ਤਦਸ ਿਾ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥ ਤਿਨੁ ਦਖ 
ਕਹਣਾ ਤਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਤਖ ਦੀਸ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ੨॥ 

ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਿ ਦੁਖੁ ਆਗਲ ਹਇ ॥ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰੀ ਹਾਰੁ ਰਇ ॥ ਏਕ ਤਿਨਾ ਝੂਠ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹਇ 
॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਦਖ ਸਇ ॥ ੩॥ ਤਿਿਸਨਾ ਅਗਤਨ ਸਿਤਦ ਿੁਝਾਏ ॥ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਹਤਜ 
ਸੁਭਾਏ ॥ ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥ {ੰਨਾ 222} 

ਦਅਰਥ:- ਸਉਭ—ਸਉ ਸਉ, ਭੈਂ ਭੈਂ। ਸਉਭ ਕਰਤਿਆ—ਸਰ ਵਲ  ਆਣ  ਸੀ ਵਡੱਣ ਿ ੁਖ ਦੀਆ ਂਗੱਲ ਂ 

ਕਰਤਦਆਂ। ਭਨ ਭਤਿ—ਭਨ ਦੀ ਤਆਣ। ਝੂਠੀ—ਨ ਵੰਿ ਦ ਰਥ ਂ ਤਵਚ। ਇ—ਉਸ ਰਬੂ। ਚ —

ਦ -ਤਥਰ ਰਤਸਣ ਵ ਲ । ਤਫਗੂਿ—ਖ਼ੁਆਰ ਸਏ। ਦਇ—ਦਵ ਿ, ਭਰ-ਿਰ।1।  

ਤਬ— ਰ। ਤਫ ਰੀ—ਤਵ ਰ ਕ, ਤਫ ਤਰ।1। ਰਸ ਉ।  

ਅਤਦਟੁ—ਇਸਨ ਂ ਅੱਖ ਂ ਨ ਲ ਨ ਸ ਤਦੱਣ ਵ ਲ । ਿ —ਿਦੋਂ। ਕਤਸਆ ਜ ਇ—ਤਭਤਰਆ ਜ  ਕਦ  ਸ, 

ਉ ਦ  ਤਿਕਰ ਕੀਿ  ਜ  ਕਦ  ਸ, ਤਿਕਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜੀ ਕਰਦ  ਸ। ਤਫਰਥ —ਤਵਅਰਥ। ਗੁਰਭੁਤਖ—ਗੁਰ ੂ

ਦੀ ਰਨ ਤਆਂ। ਦੀ—ਤਦੱ ੈਂਦ  ਸ। ਸਤਜ—ਸਜ ਅਵਥ  ਤਵਚ, ਅਡਲ ਆਿਭਕ ਅਵਥ  ਤਵਚ। 

ੁਬ ਇ—ਰਭ ਤਵਚ।2।  

ਆਗਲ—ਫਸੁਿ । ਤਵਕ ਰੀ ਸ ਰ—ੁਤਵਕ ਰ ਂ ਦ  ਸ ਰ। ਝੂਠ—ਨ ਵੰਿ ਦ ਰਥ ਂ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਪ ਸਏ ਨੰੂ। 

ਭੁਕਤਿ—ਦੁੱਖ  ਂਿ ਤਵਕ ਰ ਂ ਿੋਂ ਖ਼ਲ ੀ।3।  

ਫਤਦ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰ ਸੀਂ। ਦੂਜ  ਬਰਭੁ—ਰਬੂ ਿੋਂ ਤਫਨ  ਸਰ ਸਰ   ਦੀ ਬਟਕਣ । ਤਰਦ—ਤਸਰਦ 

ਤਵਚ।  ਚੀ ਫ ਣੀ—ਤਫ਼ਤਿ- ਲ ਸ ਦੀ ਫ ਣੀ ਦੀ ਰ ਸੀਂ।4।  

ਅਰਥ:- ਭੈਂ ਵਤਖਆ ਸ ਤਕ ਜਗਿ ਜੂਏ ਦੀ ਖਡ ਖਡਦ  ਸ, ਅਜਸੀ (ਖਡ ਖਡਦ  ਸ ਤਕ) ੁਖ ਿ ਂ  ਰ ਸੀ 

ਭੰਗਦ  ਸ, ਰ (ਤਜ ਨ ਭ ਿੋਂ ੁਖ ਤਭਲਦ ਸਨ ਉ) ਨ ਭ ਨੰੂ ਤਵ ਰ ਤਰਸ  ਸ।1। ਰਸ ਉ।  

(ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਅਗਵ ਈ ਤਵਚ ਰਤਸ ਕ) ਸਰ ਵਲ  ਆਣ  ਸੀ ਵਡੱਣ ਿ ੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਂ ਕਰਤਦਆਂ ੁਖ 

ਨਸੀਂ ਤਭਲ ਕਦ । ਭਨ ਦੀ ਤਆਣ ਨ ਵੰਿ ਦ ਰਥ  ਂ ਤਵਚ (ਜੜਦੀ ਸ), ਉਸ ਰਭ ਿਭ  ਦ -ਤਥਰ 

ਰਤਸਣ ਵ ਲ  ਸ (ਿ ੁਖ ਦ  ਭ  ਸ। ‘ਭਨ ਭਤਿ’ ਿ ‘ਰਭ ਿਭ ’ ਦ  ੁਬ ਉ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ, ਦਸ ਂ ਦ  ਭਲ 

ਨਸੀਂ। ੁਖ ਤਕਥੋਂ ਆਵ?) ਤਜਨ੍  ਂ ਨੰੂ (ਨ ਭ ਤਵ ਰ ਕ) ਭਰ-ਿਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸ, ਉਸ  ਰ ਖ਼ੁਆਰ ਸੀ ਸੁੰਦ 

ਸਨ। (ਰ ਜੀਵ ਦ ਕੀਸ ਵੱ?) (ਕੀਿ ਕਰਭ ਂ ਅਨੁ ਰ ਜੀਵ ਦ ਭੱਥ ਉਿ) ਜ ਧੁਰੋਂ ਲਖ ਤਲਤਖਆ ਸੁੰਦ  ਸ, 

ਉ ਦ ਅਨੁ ਰ ਇਥ ਕਭ ਈ ਕਰਦ  ਸ (ਨ ਭ-ਤਭਰਨ ਛੱਡ ਕ ਨ ਵੰਿ ਦ ਰਥ  ਂ ਤਵਚੋਂ ੁਖ ਬ ਲਣ ਦ 

ਤਵਅਰਥ ਜਿਨ ਕਰਦ  ਸ)।1।  

ਰਭ ਿਭ  (ਇਸਨ ਂ ਅੱਖ ਂ ਨ ਲ) ਤਦੱਦ  ਨਸੀਂ; ਜ ਅੱਖੀਂ ਤਦੱ, ਿ ਂ ਸੀ (ਉ ਨੰੂ ਤਭਲਣ ਦੀ ਤਖੱਚ ਦ  ਸਵ, 

ਿ) ਉ ਦ  ਨ ਭ ਲਣ ਨੰੂ ਤਚੱਿ ਕਰ। ਅੱਖੀਂ ਤਦੱਣ ਿੋਂ ਤਫਨ  (ਉ ਦ ਦੀਦ ਰ ਦੀ ਤਖੱਚ ਨਸੀਂ ਫਣਦੀ ਿ ਿ ਂਘ 

ਨ ਲ) ਉ ਦ  ਨ ਭ ਤਲਆ ਨਸੀਂ ਜ  ਕਦ  (ਤਖੱਚ ਫਣੀ ਰਤਸੰਦੀ ਸ ਤਦੱਦ ਦ ਰਥ  ਂ ਨ ਲ)। ਗੁਰ ੂ ਦ 

ਨਭੁਖ ਤਰਸ ਂ ਭਨੱੁਖ ਦ  ਭਨ (ਤਦੱਦ ਦ ਰਥ ਂ ਵਲੋਂ  ਸਟ ਕ) ਅਡਲਿ  ਤਵਚ ਤਟਕਦ  ਸ, ਰਬੂ-ਰਭ ਤਵਚ 

ਲੀਨ ਸੁੰਦ  ਸ ਿ ਇ ਿਰ੍ ਂ ਅੰਿਰ-ਆਿਭ ਉਸ ਰਬੂ ਤਦੱ ੈਂਦ  ਸ। ਗੁਰ ੂਦ ਨਭੁਖ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ੁਰਤਿ ਗੁਰ ੂਦੀ 



ਦੱੀ ਵ  ਤਵਚ ਜੁੜਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ਤਲਵ ਇਕ ਰਭ ਿਭ  ਤਵਚ ਲੱਗਦੀ ਸ।2।  

(ਰਬੂ ਦ  ਨ ਭ ਤਵ ਰ ਕ) ੁਖ ਭੰਤਗਆਂ (ਗੋਂ) ਫਸੁਿ  ਦੁੱਖ ਵਧਦ  ਸ (ਤਕਉਂਤਕ) ਭਨੱੁਖ  ਰ ਤਵਕ ਰ ਂ ਦ  

ਸ ਰ ਰ ਕ (ਆਣ  ਗਲ ਤਵਚ   ਲੈਂਦ  ਸ)। ਨ ਵੰਿ ਦ ਰਥ ਂ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਪ ਸਏ ਨੰੂ ਰਭ ਿਭ  ਦ ਨ ਭ 

ਿੋਂ ਤਫਨ  (ਦੁੱਖ  ਂਿ ਤਵਕ ਰ ਂ ਿੋਂ) ਖ਼ਲ ੀ ਸ ਲ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। (ਰਬੂ ਦੀ ਇਉਂ ਸੀ ਰਿ  ਸ) ਉਸ ਕਰਿ ਰ ਆ 

ਸੀ ਬ ਕੁਝ ਕਰ ਕ ਆ ਸੀ ਇ ਖਡ ਨੰੂ ਵਖ ਤਰਸ  ਸ।3।  

ਜਸੜ  ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਚ ਜੁੜ ਕ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਤਿਰਸ਼ਨ  ਦੀ ਅੱਗ ਫੁਝ ਂਦ  ਸ; ਅਡਲ ਅਵਥ  

ਤਵਚ ਤਟਕ ਕ ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਤਵਚ ਜੁੜ ਕ ਉ ਦੀ ਭ ਇਕ ਦ ਰਥ ਂ ਵਲ ਦੀ ਬਟਕਣ  ਭੁੱਕ ਜ ਂਦੀ ਸ। ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਤੱਤਖਆ ਉਿ ਿੁਰ ਕ ਉਸ ਰਭ ਿਭ  ਦ  ਨ ਭ ਆਣ  ਤਸਰਦ ਤਵਚ ਵ ਂਦ  ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਤਫ਼ਤਿ- ਲ ਸ ਦੀ 

ਫ ਣੀ ਦੀ ਰ ਸੀਂ ਉਸ ਰਭ ਿਭ  ਦ ਗੁਣ ਗ ਂਦ  ਸ (ਿ ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਦ  ਸੁੰਦ  ਸ)।4।  

ਿਨ ਮਤਹ ਸਾਚ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਉ ॥ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਾਹੀ ਤਨਜ ਠਾਉ ॥ ਿਮ ਰਾਇਣ ਿੀਿਮ ਰਾਉ ॥ 
ਨਦਤਰ ਕਰ ਿਾ ਿੂਝ ਨਾ ਉ ॥ ੫॥ ਮਾਇਆ ਮਹੁ ਸਰਿ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਕੁਤਿਿ 
ਤਿਕਰਾਲਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਵ ਚੂਕ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਅੰਤਮਿਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਲਾ ॥ ੬॥ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝ 
ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸ ਸਾਤਚ ਸਮਾਏ ॥ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਠਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਿ 
ਇਹ ਮਤਿ ਾਏ ॥੭॥ ਕਥਨੀ ਕਥਉ ਨ ਆਵ ਰੁ ॥ ਗੁਰੁ ੁਤਿ ਦਤਖਆ ਨਾਹੀ ਦਰੁ ਹਰੁ ॥ ਦੁਖੁ 
ਸੁਖੁ ਭਾਣ ਤਿਸ ਰਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੮॥੪॥ {ੰਨਾ 222-223} 

ਦਅਰਥ:-  ਚ—ਦ -ਤਥਰ ਰਬੂ। ਬ ਉ—ਰਭ। ਤਨਜ ਠ ਉ—ਆਣ  ਅਲ ਤਟਕ ਣ , ਸ਼ ਂਿੀ, 

ਅਡਲਿ । ਰ ਇਣ—ਆਰ। ਰਭ ਰ ਇਣ—ਰਭ ਦ ਵੱ। ਰੀਿਭ ਰ ਉ—ਰਭ ਿਭ ।5।  

ਕੁਚੀਲ—ਗੰਦ । ਕੁਤਛਿ—{kuiÄsq} ਫਦਨ ਭ, ਤਨੰਤਦਿ। ਤਫਕਰ ਲ —ਡਰ ਉਣ । ਨ ਲ —ਆਣ  ਨ ਲ 

(ਲ  ਜ ਂਦ  ਸ)।6।  

ਤਨਜ ਘਤਰ—ਆਣ  ਅਲ ਘਰ ਤਵਚ, ਅਡਲਿ  ਤਵਚ। ਠ ਤਕ ਰਸ ਏ—ਰਕ ਲੈਂਦ  ਸ। ਗੁਰ ਿ—ਗੁਰ ੂਿੋਂ।7।  

ਓਰੁ—ਓੜਕ, ਗੁਣ ਂ ਦ  ਅੰਿ। ਕਥਨੀ ਕਥਉ—ਭੈਂ ਗੁਣ  ਂਦ  ਕਥਨ ਕਰਦ  ਸ ,ਂ ਭੈਂ ਗੁਣ ਗ ਂਦ  ਸ ਂ। ੁਤਛ—

ੁੱਛ ਕ। ਤਿ ਰਜ ਇ—ਉ ਰਭ ਿਭ  ਦ ਸੁਕਭ ਅਨੁ ਰ। ਨੀਚ—ੁਅੰਞ ਣ-ਭਤਿ।8।  

ਅਰਥ:- (ਉਂਞ ਿ ਂ) ਸਰਕ ਰੀਰ ਤਵਚ ਦ -ਤਥਰ ਰਬੂ ਵੱਦ  ਸ, ਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਤਆ ਂਸੀ ਉ ਦ ਨ ਲ 

ਰਭ ਜ ਗਦ  ਸ (ਿ ਭਨੱੁਖ ਨ ਭ ਤਭਰਦ  ਸ) ਨ ਭ ਿੋਂ ਤਫਨ  ਭਨ ਇੱਕ ਤਟਕ ਣ ਉਿ ਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦ । 

ਰੀਿਭ ਰਬੂ ਬੀ ਰਭ ਦ ਅਧੀਨ ਸ (ਜਸੜ  ਉ ਨ ਲ ਰਭ ਕਰਦ  ਸ) ਰਬੂ ਉ ਉਿ ਤਭਸਰ ਦੀ ਨਿਰ ਕਰਦ  

ਸ ਿ ਉਸ ਉ ਦ ਨ ਭ ਦੀ ਕਦਰ ਭਝਦ  ਸ।5।  

ਭ ਇਆ ਦ  ਭਸ  ਰ (ਭ ਇਕ) ਫੰਧਨ ਦ  ਕਰਦ  ਸ, (ਇ ਕਰਕ) ਭਨ ਦ ਭੁਰੀਦ ਭਨੱੁਖ ਦ  ਜੀਵਨ ਗੰਦ  

ਬੜ  ਿ ਡਰ ਉਣ  ਫਣ ਜ ਂਦ  ਸ। ਜਸੜ  ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ  ਦੱਤਆ ਰਿ  ਪੜਦ  ਸ, ਉ ਦ ਭ ਇਆ ਵ ਲ  

ਫੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜ ਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵ ਲ  ਨ ਭ ਜਦ  ਸ, ਿ ਦ  ਸੀ ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ 

ਆਣ  ਅੰਦਰ ਭ ਣਦ  ਸ।6।  

ਗੁਰ ੂਦ ਨਭੁਖ ਰਤਸਣ ਵ ਲ  ਭਨੱੁਖ (ਨ ਭ ਦੀ ਕਦਰ) ਭਝਦ  ਸ, ਇਕ ਰਭ ਿਭ  ਤਵਚ ੁਰਤਿ ਜੜਦ  ਸ, 

ਆਣ  ਵ ਰੂ ਤਵਚ ਤਟਤਕਆ ਰਤਸੰਦ  ਸ, ਦ -ਤਥਰ ਰਬੂ (ਦ ਚਰਨ ਂ) ਤਵਚ ਲੀਨ ਰਤਸੰਦ  ਸ। ਉਸ ਆਣ  



ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ  ਗੜ ਰਕ ਲੈਂਦ  ਸ। ਰ ਇਸ ਅਕਲ ਉਸ ੂਰ ਗੁਰ ੂਿੋਂ ਸੀ ਰ ਿ ਕਰਦ  ਸ।7।  

ਤਜ ਰਭ ਿਭ  ਦ ਗੁਣ ਂ ਦ  ਅੰਿ ਨਸੀਂ  ਕਦ , ਭੈਂ ਉ ਦ ਗੁਣ ਗ ਂਦ  ਸ ਂ। ਭੈਂ ਆਣ  ਗੁਰ ੂਨੰੂ ੁੱਛ ਕ ਵਖ 

ਤਲਆ ਸ ਤਕ (ਉ ਰਬੂ ਿੋਂ ਤਫਨ  ੁਖ ਦ ) ਸਰ ਕਈ ਤਟਕ ਣ  ਨਸੀਂ ਸ। ਜੀਵ  ਂ ਨੰੂ ਦੁਖ ਿ ੁਖ ਉ ਰਬੂ ਦੀ 

ਰਿ  ਤਵਚ ਸੀ ਉ ਰਬੂ ਦ ਬ ਣ  ਤਵਚ ਸੀ ਤਭਲਦ  ਸ। ਅੰਞ ਣ-ਭਤਿ ਨ ਨਕ (ਰਬੂ-ਚਰਨ ਂ ਤਵਚ) ੁਰਤਿ ਜੜ ਕ 

ਰਬੂ ਦੀ ਤਫ਼ਤਿ- ਲ ਸ ਸੀ ਕਰਦ  ਸ (ਇ ਤਵਚ ਸੀ ੁਖ ਸ)।8।4।  

 


