
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਬਲਹਹ ਸਾਚੁ ਹਮਹਥਆ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥ ਚਾਲਹਹ ਗੁਰਮੁਹਿ ਹੁਕਹਮ ਰਜਾਈ ॥ 
ਰਹਹਹ ਅਤੀਤ ਸਚ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਸਚ ਘਹਰ ਬਸ ਕਾਲੁ ਨ ਜਹ ॥ ਮਨਮੁਿ ਕਉ ਆਵਤ ਜਾਵਤ 
ਦੁਿੁ ਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਹਉ ੀਅਉ ਅਕਥੁ ਕਹਥ ਰਹੀਐ ॥ ਹਨਜ ਘਹਰ ਬਹਸ ਸਹਜ ਘਰੁ 
ਲਹੀਐ ॥ ਹਹਰ ਰਹਸ ਮਾਤ ਇਹੁ ਸੁਿੁ ਕਹੀਐ ॥ ੨॥ ਗੁਰਮਹਤ ਚਾਲ ਹਨਹਚਲ ਨਹੀ ਡਲ ॥ 
ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਚ ਸਹਹਜ ਹਹਰ ਬਲ ॥ ੀਵ ਅੰਹਮਿਤੁ ਤਤੁ ਹਵਰਲ ॥੩॥ ਸਹਤਗੁਰੁ ਦਹਿਆ ਦੀਹਿਆ 
ਲੀਨੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਹ ਅੰਤਰ ਗਹਤ ਕੀਨੀ ॥ ਗਹਤ ਹਮਹਤ ਾਈ ਆਤਮੁ ਚੀਨੀ ॥੪॥ {ੰਨਾ 
227} 

ਦਅਰਥ:- ਫਲਹਸ—ਫਲਦ ਸਨ। ਾਚ—ੁਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ ਫਲ। ਹਭਹਥਆ—ਝੂਠ। ਰਾਈ—ਰਤਾ 

ਬਰ। ਸੁਕਹਭ ਰਜਾਈ—ਰਜ਼ਾ ਦ ਭਾਲਕ ਰਬੂ ਦ ਸੁਕਭ ਹਵਚ। ਅਤੀਤ—ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਰ।1।  

ਚ ਘਹਰ—ੱਚ ਦ ਘਰ ਹਵਚ, ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ। ਫ—(ਜ) ਫਠਦਾ ਸ। ਕਾਲੁ—ਭਤ ਦਾ 

ਸਭ, ਆਤਭਕ ਭਤ। ਭਸ—ਭਸ ਦ ਕਾਰਨ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ—ਜੰਭਣ ਭਰਨ ਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਅਹਉ—ਅੰਹਭਰਤ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾਭ-ਰ। ੀਅਉ—ਫਸ਼ਕ ਕਈ ਹਧਰ ੀਏ। ਕਹਥ—ਕਥ 

ਕ, ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰ ਕ। ਰਸੀਐ—ਰਹਸ ਕੀਦਾ ਸ, (ਹਨਜ ਘਰ ਹਵਚ ਹਟਕ) ਰਹਸ ਕੀਦਾ ਸ। ਫਹ—

ਫਠ ਕ, ਹਟਕ ਕ। ਸਜ ਘਰ—ੁਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਦਣ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਲਸੀਐ—ਰਾਤ ਕਰ ਕੀਦਾ ਸ। 

ਰਹ—ਰ ਹਵਚ। ਭਾਤ—ਭਤ ਸਇਆਾਂ। ਕਸੀਐ—ਕਹਸ ਕੀਦਾ ਸ।2।  

ਚਾਲ—ਜੀਵਨ-ਚਾਲ, ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਜੁਗਹਤ। ਹਨਸਚਲ—ਹਜ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਹਸਲਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। 

ਾਹਚ—ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਹਵਚ (ਹਟਕ ਕ)। ਸਹਜ—ਸ਼ਾਾਂਤ ਅਵਥਾ ਹਵਚ (ਹਟਕ ਕ)। ਹਵਰਲ—ਹਰੜਕਦਾ ਸ, 

ਹਰੜਕ ਕ ਲੱਬ ਲੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਦੀਹਿਆ—ਹੱਹਿਆ। ਅਰਹ—ਸਵਾਲ  ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰ ਗਹਤ—ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਭਕ ਸਾਲਤ। ਗਹਤ—

ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਹਭਹਤ—ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਡੱਣ। ਆਤਭੁ—ਆਣਾ-ਆ।4।  

ਅਰਥ:- ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਿ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਹਟਹਕਆ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਸਭ ਸ ਨਸੀਂ 

ਕਦਾ (ਉ ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ)। ਰ ਆਣ ਭਨ ਦ ਭੁਰੀਦ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਭਸ 

(ਹਵਚ ਪ ਸਣ) ਦ ਕਾਰਨ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਦੁੱਿ (ਦਫਾਈ ਰੱਿਦਾ) ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਸੜ ਭਨੱੁਿ ਗੁਰੂ ਦ ਨਭੁਿ ਰਹਸ ਕ ਰਜ਼ਾ ਦ ਭਾਲਕ ਰਬੂ ਦ ਸੁਕਭ ਹਵਚ ਤੁਰਦ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਦੀ 

ਰਨ ਹਵਚ ਰਹਸ ਕ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਰਹਸੰਦ ਸਨ, ਇ ਵਾਤ ਉਸ ਰਤਾ ਬੀ ਝੂਠ ਨਸੀਂ ਫਲਦ, 

ਉਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਸੀ ਫਲਦ ਸਨ।1।  

ਕਈ ਬੀ ਜੀਵ ਨਾਭ-ਰ ੀਏ (ਤ ੀ ਕ ਵਿ ਲਏ), ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਲਕ ਰਬੂ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰ ਕ 

(“ਹਨਜ ਘਰ ਹਵਚ”) ਹਟਕ ਰਹਸ ਕੀਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਵ-ਰੂ ਹਵਚ ਫਠ ਕ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਦਾ ਹਟਕਾਣਾ 

ਲੱਬ ਕੀਦਾ ਸ। ਸਹਰ-ਨਾਭ-ਰ ਹਵਚ ਭਤ ਸਇਆਾਂ ਇਸ ਕਹਸ ਕੀਦਾ ਸ ਹਕ ਇਸੀ ਸ ਅਲ ਆਤਭਕ 

ੁਿ।2।  

ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਹਤ ਤ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਹਤ (ਐੀ ਸ ਹਕ ਇ) ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਹਸਲਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ, 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਹਵਚ ਇਸ ਡਲ ਨਸੀਂ ਕਦੀ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਿ ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਹਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ 



ਹਵਚ ਅਡਲ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਹਵਚ ਹਟਕ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਤਭਕ 

ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾਭ-ਰ ੀਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਅਲੀਅਤ ਨੰੂ ਹਵਰਲ ਕ ਲੱਬ ਲੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਹਜ ਭਨੱੁਿ ਨ  (ੂਰ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਨ ਕਰ ਹਲਆ ਤ ਗੁਰ ੂਦੀ ਹੱਹਿਆ ਗਰਸਣ ਕਰ ਲਈ, ਆਣ  ਅੰਤਰ 

ਆਤਭ ਵਾ ਲਈ ਤ (ਉ ਹੱਹਿਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਆਣਾ ਭਨ ਤ ਆਣਾ ਤਨ ਬਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ, (ਤ ਹਜ 

ਭਨੱੁਿ ਨ  ਇ ਹੱਹਿਆ ਦੀ ਫਰਕਹਤ ਨਾਲ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ) ਉ ਨ  

ਆਣ  ਅਲ  ਨੰੂ ਛਾਣ ਹਲਆ, ਉ ਨੰੂ ਭਝ ਆ ਗਈ ਹਕ ਰਭਾਤਭਾ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ 

ਵਾਲਾ ਸ ਤ ਫਅੰਤ ਵਡਾਈ ਵਾਲਾ ਸ।4।  

ਭਜਨੁ ਨਾਮੁ ਹਨਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥ ਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜਹਤ ਅਾਰ ॥ ਜਹ ਦਿਉ ਤਹ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ੫॥ 

ਰਹ ਹਨਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥ ਰਮ ਦੁ ਾਇਆ ਸਵਾ ਗੁਰ ਚਰ ਣੀ ॥ ਮਨ ਤ ਮਨੁ 
ਮਾਹਨਆ ਚੂਕੀ ਅਹੰ ਭਿਮਣੀ ॥ ੬॥ ਇਨ ਹਬਹਧ ਕਉਣੁ ਕਉਣੁ ਨਹੀ ਤਾਹਰਆ ॥ ਹਹਰ ਜਹਸ ਸੰਤ 
ਭਗਤ ਹਨਸਤਾਹਰਆ ॥ ਿਭ ਾਏ ਹਮ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਹਰਆ ॥ ੭॥ ਸਾਚ ਮਹਹਲ ਗੁਹਰ ਅਲਿੁ 
ਲਿਾਇਆ ॥ ਹਨਹਚਲ ਮਹਲੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ ਸਾਹਚ ਸੰਤਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ੮॥ 

ਹਜਨ ਕ ਮਹਨ ਵਹਸਆ ਸਚੁ ਸਈ ॥ ਹਤਨ ਕੀ ਸੰਗਹਤ ਗੁਰਮੁਹਿ ਹਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਚ ਨਾਹਮ ਮਲੁ 
ਿਈ ॥੯॥੧੫॥ {ੰਨਾ 227-228} 

ਦਅਰਥ:- ਾਰ—ੁਰਸ਼ਟ। ਰਭ—ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਚੁ—ਦਾ-ਹਥਰ। ਦਿਉ—ਫਸ਼ਕ ਉਸ ਵਿ ਲਵ।5।  

ਹਨਰਾਲਭ—ੁਹਨਰਲ। ਕਰਣੀ—ਹਨੱਤ-ਆਚਰਨ। ਰਭ ਦੁ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਦਰਜਾ। ਭਨ ਤ—

ਭਨ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਸ—ੰਸਉਭ। ਬਰਭਣੀ—ਬਟਕਣਾ।6।  

ਜਹ—ਜ ਨ। ਬਾਹਰਆ—ਬਾਹਲਆ।7।  

ਭਸਹਲ—ਭਸਲ ਹਵਚ। ਗੁਹਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਛਾਇਆ—ਾਇਆ, ਰਬਾਵ।8।  

ਭਹਨ—ਭਨ ਹਵਚ। ਚੁ—ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਹਵਚ (ਜੁੜ ਕ)।9।  

ਅਰਥ:- ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਿ (ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ) ਹਨਰੰਜਨ ਦ ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣੀ 

ਆਤਭਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭ ਸੰ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਫਅੰਤ (ਰਬੂ) ਦੀ ਜਹਤ 

(ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਚਭਕ ੈਂਦੀ ਸ)। ਫਸ਼ਕ ਹਕ ਬੀ ਾ ਉਸ ਤੱਕ ਕ ਵਿ ਲਏ, ਉ ਨੰੂ ਸਰ ਥਾਾਂ ਇੱਕ 

ਰਭਾਤਭਾ ਸੀ ਹਦੱਦਾ ਸ।5।  

(“ਚ ਘਰ” ਹਵਚ ਫਠਣ ਵਾਲਾ) ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਭਾਇਆ (ਦ ਰਬਾਵ) ਤੋਂ ਹਨਰਲ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ 

ਦਾ ਹਭਰਨ ਸੀ ਉ ਦੀ ਹਨੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਕਰ ਕ ਗੁਰ ੂਦ ਚਰਨਾਾਂ ਹਵਚ ਹਟਹਕਆ 

ਰਹਸ ਕ ਉਸ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਦਰਜਾ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉ ਦਾ ਭਨ ਹਭਰਨ ਹਵਚ 

ਹਗੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸਉਭ ਵਾਲੀ ਉ ਦੀ ਬਟਕਣਾ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।6।  

(“ਚ ਘਰ” ਹਵਚ ਫਠ  ਰਹਸਣ ਦੀ) ਇ ਹਵਧੀ ਨ  ਹਕ ਹਕ ਨੰੂ (ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਨਸੀਂ ਲੰਘਾਇਆ? 

ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਨ  ਾਰ ੰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਬਗਤਾਾਂ ਨੰੂ ਾਰ ਲੰਘਾ ਹਦੱਤਾ ਸ। ਹਜ ਹਜ ਨ  ਜ ਕੀਤਾ, 

ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਜੀ ਹਭਲ ਏ। (ਭੈਂ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਾਾਂ ਤ) ਉ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਹਕ ਸਰ ਨੰੂ ਨਸੀਂ 

ਬਾਲਦਾ।7।  



ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਦ ਭਸਲ ਹਵਚ (ਅੜਾ ਕ) ਗੁਰ ੂਨ  ਹਜ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਅਲੱਿ ਰਬੂ ਦਾ ਰੂ (ਹਸਰਦ ਹਵਚ) ਰਤੱਿ 

ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਉਸ ਅਚੱਲ ਹਟਕਾਣਾ (ਦਾ ਲਈ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਹਜ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ 

ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਜਸੜ ਜਸੜ ਫੰਦ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਬੂ ਹਵਚ ਜੁੜ ਕ ਭਾਇਆ ਵਲੋਂ  ਰੱਜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਬਟਕਣਾ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।8।  

ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਦ ਭਨ ਹਵਚ ਉਸ ਦਾ-ਹਥਰ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਗਹਤ ਹਜ 

ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਰਬੂ ਦ ਦਾ-ਹਥਰ ਨਾਭ ਹਵਚ ਜੁੜ ਕ 

(ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਹਵਕਾਰਾਾਂ ਦੀ) ਭਲ ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ।9।15।  

 


