
ਗਉੜੀ ਬਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਰਿੀ ਹਵਾ ਬਣਨ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥ ਗੁਰ 
ਰਸਾਦੀ ਮਰਾ ਸਹੁ ਣਮਲ  ਵਾਣਰ ਵਾਣਰ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧ ॥ ਮ ਬਨਜਾਰਣਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥ 
ਤਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਾਰੁ ਜੀ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਣਕਲ ਹਵਾ ਅੰਣਬ ਬਸਾ ਸਹਣਜ ਸਬਦ 
ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਹਣਜ ਸੁਭਾਇ ਮਰਾ ਸਹੁ ਣਮਲ  ਦਰਸਣਨ ਰੂਣ ਅਾਰੁ ॥੨ ॥ ਮਛੁਲੀ ਹਵਾ ਜਣਲ 
ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਣਭ ਸਾਣਰ ॥ ਉਰਵਾਣਰ ਾਣਰ ਮਰਾ ਸਹੁ ਵਸ ਹਉ ਣਮਲਉਗੀ ਬਾਹ ਸਾਣਰ 
॥੩॥ ਨਾਗਣਨ ਹਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਹਾਗਿੀ ਣਜਨ ਜਤੀ 
ਜਣਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥ {ੰਨਾ 157} 

ਦਅਰਥ:- ਫਨਨ—ਫਨ ਨਿਚ, ਜੰਗਲ ਨਿਚ। ਫਸਾ—ਭੈਂ ਿੱਸਾਂ। ਕੰਦ ਭੂਲ—ਬਾਿ, ਘਾਹ-ਫੂਟ 

(ਪਲ ਪ ੱ ਲ)। ਚ ਨਿ—ਚ ਿ ਕੇ। ਖਾਉ—ਭੈਂ ਖਾਿਾਂ। ਗ ਰ ਰਸਾਦੀ—ਗ ਰੂ ਦੀ ਨਕਰਾ ਨਾਲ। ਿਾਨਰ 

ਿਾਨਰ—ਸਦਕ ੇਸਦਕੇ। ਹਉ—ਭੈਂ। ਜਾਉ—ਜਾਉਂ।1।  

ਫਨਜਾਰਨਨ—ਿਿਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀ। ਿਖਰ —ਸਦਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਅੰਨਫ—ਅੰਫ (ਦੇ ਫੂਟ)ੇ ਉੱਤੇ। ਸਹਨਜ—ਅਡਲ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ (ਨਟਕ ਕ,ੇ) ਭਸਤ ਹ ਕੇ। ਸਫਦ 

ਫੀਚਾਰ —ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਿੀਚਾਰ। ਦਰਸਨਨ—ਦਰਸ਼ਨੀ, ਸਹਿਾ। ਰੂਨ—ਰੂ ਿਾਲਾ। ਅਾਰ —
ਫੇਅੰਤ ਰਬੂ।2।  

ਜਨਲ—ਜਲ ਨਿਚ। ਸਨਬ—ਸਾਰੇ। ਸਾਨਰ—ਸਾਰੇ, ਸੰਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਰਿਾਨਰ—ਉਰਲੇ ਾਸੇ। 
ਾਨਰ—ਾਰਲੇ ਾਸੇ। ਸਾਨਰ—ਸਾਰ ਕ,ੇ ਨਖਲਾਰ ਕੇ।3।  

ਨਾਗਨਨ—ਸਿੀ। ਧਰ—ਧਰਤੀ ਨਿਚ। ਨਜਨ—ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੀ। ਜਤੀ—ਜਨਤ-ਸੂਰ ਰਬੂ ਨਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- (ਹੇ ਰਬੂ! ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਭਹਰ ਹਿੇ ਤਾਂ) ਭੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਭ ਦੀ ਿਿਜਾਰਨ ਫਿ ਜਾਿਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਭ 

ਭੇਰਾ ਸਦਾ ਫਿ,ੇ ਤੇਰੇ ਨਾਭ ਨੰੂ ਨਿਹਾਝਾਂ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹਰਿੀ ਜੰਗਲ ਨਿਚ ਘਾਹ-ਫੂਟ ਚ ਿ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਜ ਨਿਚ ਚ ੰ ਗੀਆਂ ਭਾਰਦੀ ਹੈ (ਹੇ ਰਬੂ! 
ਤੇਰਾ ਨਾਭ ਭੇਰੀ ਨਜੰਦ ਲਈ ਖ਼ ਰਾਕ ਫਿ,ੇ ਨਜਿੇਂ ਹਰਿੀ ਲਈ ਕੰਦ-ਭੂਲ ਹੈ। ਭੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਭ-ਰਸ ਨੰੂ 

ਰੀਤ ਨਾਲ ਖਾਿਾਂ, ਭੈਂ ਸੰਸਾਰ-ਫਨ ਨਿਚ ਫ-ੇਭ ਥਾਜ ਹ ਕੇ ਨਿਚਰਾਂ ਨਜਿੇਂ ਹਰਿੀ ਜੰਗਲ ਨਿਚ।  



ਜੇ ਗ ਰੂ ਦੀ ਨਕਰਾ ਨਾਲ ਭੇਰਾ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਭੈਨੰੂ ਨਭਲ , ਤਾਂ ਭੈਂ ਭ ੜ ਭ ੜ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕ ੇ

ਕ ਰਫਾਨ ਜਾਿਾਂ।1।  

(ਕਇਲ ਦੀ ਅੰਫ ਨਾਲ ਰੀਨਤ ਰਨਸੱਧ ਹੈ। ਅੰਫ ਉਤੇ ਫੈਠ ਕੇ ਕਇਲ ਨਭੱਠੀ ਭਸਤ ਸ ਰ ਨਿਚ 

ਕੂਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੇਰੀ ਰੀਨਤ ਰਬੂ ਨਾਭ ਉਹ ਜੇਹੀ ਹ ਜਾ ਜੈਸੀ ਕਇਲ ਦੀ ਅੰਫ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ) ਭੈਂ 
ਕਇਲ ਫਿਾਂ, ਅੰਫ ਉਤੇ ਫੈਠਾਂ (ਬਾਿ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਿੀ ਨ ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਫਿਾਿਾਂ) ਤ ੇ

ਭਸਤ ਅਡਲ ਹਾਲਤ ਨਿਚ ਨਟਕ ਕੇ ਰਬੂ ਦੀ ਨਸਫ਼ਨਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਨਿਚਾਰ ਕਰਾਂ 
(ਸ਼ਫਦ ਨਿਚ ਨਚੱਤ ਜੜਾਂ)। ਭਸਤ ਅਡਲ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਨਟਨਕਆ,ਂ ਰੇਭ ਨਿਚ ਜ ਨੜਆਂ ਹੀ 
ਨਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਹਿਾ ਫੇਅੰਤ ਰਬ-ੂਤੀ ਨਭਲਦਾ ਹੈ।2।  

(ਭੱਛੀ ਾਿੀ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਨਹੀਂ ਨਜਊ ਸਕਦੀ। ਰਬੂ ਨਾਲ ਜੇ ਭੇਰੀ ਰੀਨਤ ਬੀ ਇਹ ਨਜਹੀ ਫਿ ਜਾ, 
ਤਾਂ) ਭੈਂ ਭੱਛੀ ਫਿਾਂ, ਸਦਾ ਉਸ ਜਲ-ਰਬੂ ਨਿਚ ਨਟਕੀ ਰਹਾਂ ਜ ਸਾਰੇ ਜੀਿ-ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਆਰਾ ਰਬੂ-ਤੀ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਭ ੰ ਦਰ ਦੇ ਅਸਗਾਹ ਜਲ ਦ)ੇ ਉਰਲੇ ਾਰਲੇ 

ਾਸੇ (ਹਰ ਥਾਂ) ਿੱਸਦਾ ਹੈ (ਨਜਿੇਂ ਭੱਛੀ ਆਿ ੇਫਾ  ੂਨਖਲਾਰ ਕੇ ਾਿੀ ਨਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ) 

ਭੈਂ (ਬੀ) ਆਿੀਆ ਂਫਾਹਾਂ ਨਖਲਾਰ ਕੇ (ਬਾਿ, ਨਨਸੰਗ ਹ ਕੇ) ਉਸ ਨੰੂ ਨਭਲਾਂਗੀ।3।  

(ਸਿੀ ਫੀਨ ਉੱਤੇ ਭਸਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਬੂ ਨਾਲ ਜੇ ਭੇਰੀ ਰੀਨਤ ਬੀ ਇਹ ਨਜਹੀ ਫਿ ਜਾ, ਤਾਂ) ਭੈਂ 
ਸਿੀ ਫਿਾਂ, ਧਰਤੀ ਨਿਚ ਿੱਸਾਂ (ਬਾਿ, ਸਬ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹਿਾਂ, ਭੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਬੂ ਦੀ ਨਸਫ਼ਨਤ-

ਸਾਲਾਹ ਿਾਲਾ) ਗ ਰ-ਸ਼ਫਦ ਿੱਸੇ (ਨਜਿੇਂ ਫੀਨ ਨਿਚ ਭਸਤ ਹ ਕੇ ਸਿੀ ਨੰੂ ਿੈਰੀ ਦੀ ਸ ੱ ਧ-ਫ ੱ ਧ 

ਬ ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਭੇਰਾ ਬੀ (ਦ ਨੀਆ ਿਾਲਾ ਸਾਰਾ) ਡਰ-ਬਉ ਦੂਰ ਹ ਜਾ।  

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਜਨਹ ਾਂ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਆ ਂਦੀ ਜਨਤ (ਸ ਰਨਤ) ਸਦਾ ਜਨਤ-ਰੂ ਰਬੂ ਨਿਚ ਨਟਕੀ ਰਨਹੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਫੜੀਆ ਂਬਾਗਾਂ ਿਾਲੀਆ ਂਹਨ।4।2।19।  

 


