
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਰਿਮਿਤ ਮਨੁ ਮੇਿਾ ॥ ਆਿ ਰਪਆਿੀ ਰਿਤਵਉ ਰਿਨੁ 
ਿੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਿੰਤੁ ਰਮਲਾਵੈ ਨੇਿਾ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਿੇਵਾ ਕਿਉ ਿਾਿ ਿਾਿਨ ਕੀ ਅਰਨਕ 
ਭਾਂਰਤ ਰਤਿੁ ਕਿਉ ਰਨਹਿੋਾ ॥ ਤੁਲਾ ਧਾਰਿ ਤੋਲੇ ਿੁਖ ਿਗਲੇ ਰਿਨੁ ਹਰਿ ਿਿਿ ਿਭੋ ਹੀ ਥਿੋਾ 
॥੧॥ ਿੰਤ ਪਰਿਾਰਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਿਾਗਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਿਹੋਿਾ ॥ ਆਨਿ ਿਖੂ ਭਟੇਤ 
ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ੁਰਕਰਤਾਿਥੁ ਿਫਲ ੁਿਵੇਿਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥{ਪੰਨਾ 204} 

ਪਦਅਰਥ:- ਪੇਖਨ ਕਉ—ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ ਪਪਆਸੀ—(ਦਰਸਨ ਦੀ) ਆਸ ਨਾਲ ਪਵਆਕੁਲ। 
ਪਿਤਵਉ—ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਨੈੀ—ਰਾਤ। ਨੇਰਾ—ਨੇੜੇ।1। ਰਹਾਉ।  

ਕਰਉ—ਕਰਉਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਪਨਹੋਰਾ—ਤਰਲਾ। ਤੁਲਾ—ਤੱਕੜੀ। ਧਾਪਰ—ਰੱਖ ਕੇ। ਸਗਲੇ—ਸਾਰੇ। 
ਸਭੋ ਹੀ—ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ। ਥੋਰਾ—ਥੋੜਾ, ਹੌਲਾ।1।  

ਸੰਤ ਪਰਸਾਪਦ—ਗੁਰੂ-ਸੰਤ ਦੀ ਪਕਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਾਗਰ—ਸਮੁੰ ਦਰ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕ ੋਜਾਤ—ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਪਿਰਦਾ। ਬਹੋਰਾ—ਮੋੜ ਪਲਆਂਦਾ। ਭੇਟਤ ਹਪਰ—ਹਰੀ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆਂ। 
ਪਕਰਤਾਰਥ—ੁ{øq-AQL} ਪਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਸਰੇ ਿੜਹ ਗਈ। ਸਵੇਰਾ—ਵੇਲੇ ਪਸਰ।2।  

ਅਰਥ:- (ਹੇ ਭੈਣ!) ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਪਸਮਰਨ ਕਰ ਪਰਹਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪਵਆਕੁਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾਰਦੀ 
ਰਪਹੰਦੀ ਹਾਂ। (ਹੇ ਭੈਣ! ਮੈਨੰੂ) ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ (ਪਮਲ ਜਾਏ, ਜੇਹੜਾ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ) ਨੇੜ ੇ
ਹੀ ਪਮਲਾ ਦਵੇੇ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹੇ ਭੈਣ! ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਸੰਤ ਪਮਲ ਪਏ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਪਕਆ ਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਾਂ। (ਹੇ ਭੈਣ!) ਤੱਕੜੀ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ ਦ)ੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੋਲੇ 
ਹਨ, ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਦ ੇਦਰਸਨ ਤੋਂ ਪਬਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ (ਦਰਸਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨਾਲੋਂ) ਹੌਲੇ ਹਨ।1।  

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਕਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ ੇਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 
(ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਉਸ ਨੰੂ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਨੰੂ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਪਵਿੋਂ) ਮੋੜ 
ਪਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਪਮਪਲਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, 

ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ-ਪਸਰ (ਇਸੇ ਜਨਮ ਪਵਿ) ਸਿਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।2।4। 121।  



ਨੋਟ:- ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਿਾਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ’ ਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ‘ਘਰ’ 

ਪਵਿ ਗਾਵਣ ਦੀ ਪਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਦੱਤੀ ਗਈ।  

ਅਗਾਂਹ ਭੀ ‘ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ’ ਦ ੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗਰਹ ਪਵਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤ ੇ‘ਘਰ’ 1, 2 ਆਪਦਕ ਪਨਯਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।  


