
ਗਉੜੀ ਬਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਣਿਗੁਰ ਿ ਣਗਆਨੁ ਾਇਆ ਹਣਰ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਮਣਿ ਮਲੀਿ 
ਰਗਟੁ ਭਈ ਜਣ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ ਣਸਣਿ ਸਕਣਿ ਣਮਟਾਈਆ ਚੂਕਾ ਅੰਣਧਆਰਾ ॥ ਧੁਣਰ 
ਮਸਿਣਕ ਣਜਨ ਕਉ ਣਲਣਿਆ ਣਿਨ ਹਣਰ ਨਾਮੁ ਣਆਰਾ ॥੧॥ ਹਣਰ ਣਕਿੁ ਣਬਣਧ ਾਈਐ ਸੰਿ 
ਜਨਹੁ ਣਜਸੁ ਦਣਿ ਹਉ ਜੀਿਾ ॥ ਹਣਰ ਣਬਨੁ ਚਸਾ ਨ ਜੀਿਿੀ ਗੁਰ ਮਣਲਹੁ ਹਣਰ ਰਸੁ ੀਿਾ ॥ ੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ ਹਣਰ ਗੁਿ ਗਾਿਾ ਣਨਿ ਹਣਰ ਸੁਿੀ ਹਣਰ ਹਣਰ ਗਣਿ ਕੀਨੀ ॥ ਹਣਰ ਰਸੁ ਗੁਰ ਿ 
ਾਇਆ ਮਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਲੀਨੀ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੁ ਸਿ ੁਰਿੁ ਹ ਣਜਣਨ ਭਗਣਿ ਹਣਰ ਦੀਨੀ ॥ ਣਜਸੁ 
ਗੁਰ ਿ ਹਣਰ ਾਇਆ ਸ ਗੁਰੁ ਹਮ ਕੀਨੀ ॥ ੨॥ ਗੁਿਦਾਿਾ ਹਣਰ ਰਾਇ ਹ ਹਮ ਅਿਗਣਿਆਰ ॥ 
ਾੀ ਾਥਰ ਡੂਬਦ ਗੁਰਮਣਿ ਹਣਰ ਿਾਰ ॥ ਿੂੰ ਗੁਿਦਾਿਾ ਣਨਰਮਲਾ ਹਮ ਅਿਗਣਿਆਰ ॥ ਹਣਰ 
ਸਰਿਾਗਣਿ ਰਾਣਿ ਲਹੁ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਣਨਸਿਾਰ ॥੩॥ ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰਮਿੀ ਹਣਰ ਹਣਰ ਮਣਨ 
ਣਧਆਇਆ ॥ ਸਜਿੁ ਹਣਰ ਰਭੁ ਾਇਆ ਘਣਰ ਸਣਹਲਾ ਗਾਇਆ ॥ ਹਣਰ ਦਇਆ ਧਾਣਰ ਰਭ 
ਬਨਿੀ ਹਣਰ ਹਣਰ ਚਿਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗ ਧੂਣੜ ਣਿਨ ਣਜਨ ਸਣਿਗੁਰੁ ਾਇਆ 
॥੪॥੪॥੧੮॥੩੮॥ 

ਦਅਰਥ:- ਤ—ਤੋਂ, ਾਸੋਂ। ਗਗਆਨੁ—ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ। ਤਤੁ—ਅਸੀਅਤ। 

ਬੀਚਾਰਾ—ਗਿਚਾਰੁ। ਰਗਟੁ ਭਈ—ਉੱਘੜ ਈ, ਗਨਖਰ ਈ। ਮੁਰਾਰਾ—ਮੁਰਾਗਰ, {ਮੁਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਿਰੀ। 

ਮੁਰ-ਅਗਰ} ਰਮਾਤਮਾ। ਗਸਗਿ—ਗਿਿ ਨ , ਕਗਆਣ-ਸਰੂ ਰਭੂ ਨ। ਸਕਗਤ—ਿਕਗਤ, ਮਾਇਆ। ਧੁਗਰ—

ਧੁਰੋਂ।1।  

ਗਕਤੁ—ਗਕਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ? ਗਕਤੁ ਗਬਗਧ—ਗਕਸ ਤਰੀਕ ਨਾ? ਦਗਖ—ਿਖ ਕ। ਹਉ—ਮੈਂ। ਜੀਿਾ—ਜੀਿਾਾਂ, ਜੀਊ 

ੈਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਮਰ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਚਸਾ— ਦਾ ਤੀਹਿਾਾਂ ਗਹਿੱਸਾ, ਸਮਾ, ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ। ਗੁਰ ਮਗਹੁ—ਗੁਰ ੂ(ਨਾ) ਗਮਾ ਗਦਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਗਾਿਾ—ਗਾਿਾਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਿਾਾਂ। ਸੁਣੀ—ਸੁਣੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਾਂ। ਗਗਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ। ਤ—ਾਸੋਂ। ੀਨੀ—

ੀਨ ਹ ਗਗਆ ਹ। ਧਨੁ ਧਨੁ—ਸਾਹੁਣ-ਜਗ {DNX}। ਗਜਗਨ—ਗਜਸ ਨ।2।  

ਮੂੜ ਮੁਗਧ—ਮੂਰਖ, ਮਹਾ ਮੂਰਖ। ਗਨਸਤਾਰ—ਗਨਸਤਾਗਰ, ਾਰ ੂੰਘਾ।3।  

ਸਹਜ—ੁਆਤਮਕ ਅਡਤਾ। ਮਗਨ—ਮਨ ਗਿਚ। ਘਗਰ—ਗਹਰਦ-ਘਰ ਗਿਚ। ਸਗਹਾ—ਗਸਗਤ-ਸਾਾਹ ਦਾ 

ਗੀਤ, ਖ਼ੁਿੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਰਭੁ—ਹ ਰਭੂ! ਨਾਨਕੁ ਮੂੰਗ—ਨਾਨਕ ਮੂੰਗਦਾ ਹ {ਨਾਨਕ—ਹ ਨਾਨਕ}। ਗਜਨ—ਗਜਨ੍ਾਾਂ 

ਨ  {ਜ਼ ‘ਗਜਨ’ ਬਹ-ੁਿਚਨ ਹ, ਜ਼ ‘ਗਜਗਨ’ ਇਕ-ਿਚਨ ਹ}।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਸੂੰਤ ਜਨ ! ਗਜਸ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕ ਮਰ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ (ਦਿੱਸ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ ਗਕਸ ਤਰੀਕ ਨਾ ਗਮਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਸ ਰਭੂ ਤੋਂ ਗਿਿੱਛੁੜ ਕ ਮੈਂ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮ ਈ ਭੀ 

(ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ) ਜੀਊਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। (ਹ ਸੂੰਤ ਜਨ !) ਮਨੂੂੰ ਗੁਰ ੂ (ਨਾ) ਗਮਾਿ (ਤਾਾਂ ਜੁ ਗੁਰ ੂਦੀ ਗਕਰਾ 

ਨਾ) ਮੈਂ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ੀ ਸਕਾਾਂ।1। ਰਹਾਉ।  

ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਨ  ਗੁਰ ੂਾਸੋਂ (ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ) ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ (ਾਣੀ) ਗਸਿੱਖ ਈ, (ਜਗਤ ਦ) ਮੂ ਰਮਾਤਮਾ 

(ਦ ਗੁਣਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਗਿਚਾਰਨਾ (ਗਸਿੱਖ ਗਆ), ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਸਮਰ ਗਸਮਰ ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਗਤ (ਜ ਗਹਾਾਂ 

ਗਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਕਾਰਨ) ਮੀ (ਹਈ ਈ ਸੀ) ਗਨਖਰ ਈ। ਕਗਆਣ-ਸਰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਨ  (ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ) 



ਮਾਇਆ (ਦਾ ਰਭਾਿ) ਗਮਟਾ ਗਦਿੱਤਾ, (ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦ ਮਹ ਦਾ) ਹਨਰਾ ਦੂਰ ਹ ਗਗਆ। (ਰ) 

ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਗਆਰਾ ਿੱਗਦਾ ਹ, ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਮਿੱਥ ਉਤ ਧੁਰੋਂ (ਆ ਰਮਾਤਮਾ ਨ  ਆਣ  

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਗਤ ਦਾ ਖ) ਗਖ ਗਦਿੱਤਾ।1।  

(ਹ ਸੂੰਤ ਜਨ ! ਗਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਮਹਰ ਨਾ) ਮੈਂ ਗਨਿੱਤ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਰਗਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ ਮੈਂ ਗਨਿੱਤ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਗਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਨ  ਮਨੂੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ ਬਖ਼ਸ ਗਦਿੱਤੀ ਹ। 

ਗੁਰ ੂਾਸੋਂ ਮੈਂ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਾਸ ਕੀਤਾ ਹ, (ਹੁਣ) ਮਰਾ ਮਨ ਮਰਾ ਤਨ (ਉਸ ਸੁਆਦ 

ਗਿਚ) ਮਗਨ ਰਗਹੂੰਦਾ ਹ। (ਹ ਸੂੰਤ ਜਨ !) ਗਜਸ ਗੁਰ ੂਨ  (ਮਨੂੂੰ) ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਗਤ) ਗਦਿੱਤੀ ਹ 

(ਮਰ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਉਹ) ਸਤੁਰਖ ਗੁਰ ੂ(ਸਦਾ ਹੀ) ਸਾਹੁਣ-ਯਗ ਹ। ਗਜਸ ਗੁਰ ੂਾਸੋਂ ਮੈਂ ਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹ ਉਸ ਗੁਰ ੂਨੂੂੰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਬਣਾ ਗਆ ਹ।2।  

(ਹ ਭਾਈ! ਸਾਰ ਜਗਤ ਦਾ) ਿਗਹਨਿਾਹ ਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਭ) ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਦਾਗਤ ਦਣ ਿਾਾ ਹ, ਅਸੀਂ 

(ਜੀਿ) ਅਉਗਣਾਾਂ ਨਾ ਭਰ ਰਗਹੂੰਦ ਹਾਾਂ। (ਗਜਿੇਂ) ਿੱਥਰ (ਾਣੀ ਗਿਚ ਡੁਿੱਬ ਜਾਾਂਦ ਹਨ, ਗਤਿੇਂ ਅਸੀ) ਾੀ (ਜੀਿ 

ਗਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਸਮੁੂੰਦਰ ਗਿਚ) ਡੁਿੱਬ ਰਗਹੂੰਦ ਹਾਾਂ, ਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਨੂੂੰ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਗਤ ਦ ਕ (ਉਸ ਸਮੁੂੰਦਰ ਗਿਚੋਂ) ਾਰ 

ੂੰਘਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਹ ਰਭੂ! ਤੂੂੰ ਗਿਤਰ -ਸਰੂ ਹੈਂ ਤੂੂੰ ਗੁਣ ਬਖ਼ਿਣ ਿਾਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਿ ਅਉਗਣਾਾਂ ਨਾ ਭਰ  ਹਾਾਂ। ਹ ਹਰੀ! 

ਅਸੀਂ ਤਰੀ ਸਰਨ ਆ ਹਾਾਂ, (ਸਾਨੂੂੰ ਅਉਗਣਾਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ  , (ਸਾਨੂੂੰ) ਮੂਰਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਹਾ ਮੂਰਖਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਗਿਕਾਰਾਾਂ ਦ 

ਸਮੁੂੰਦਰ ਗਿਚੋਂ) ਾਰ ੂੰਘਾ ।3।  

ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ (ਆਣ) ਮਨ ਗਿਚ (ਸਦਾ) ਗਸਮਗਰਆ ਹ, ਉਹ ਗੁਰ ੂਦੀ ਮਗਤ ਤ ਤੁਰ ਕ ਸਦਾ 

ਆਤਮਕ ਅਡਤਾ ਮਾਣਦ ਹਨ (ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰਦ ਮਾਣਦ ਹਨ। ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਗਰ-ਰਭੂ ਸਿੱਜਣ ਗਮ ੈਂਦਾ ਹ, 

ਉਹ ਆਣ  ਗਹਰਦ-ਘਰ ਗਿਚ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਸਗਤ-ਸਾਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਾਂਦ ਰਗਹੂੰਦ ਹਨ।  

ਹ ਹਰੀ! ਹ ਰਭੂ! ਗਮਹਰ ਕਰ, (ਮਰੀ) ਬਨਤੀ (ਸੁਣ), (ਮਨੂੂੰ) ਆਣ  ਨਾਮ ਦਾ ਗਸਮਰਨ ਦਹ। (ਹ ਰਭੂ! ਤਰਾ) 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤਰ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਹਨਾਾਂ ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹ ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਤਰੀ ਗਮਹਰ ਨਾ) ਗੁਰ ੂ

ਗਮ ਗਆ ਹ।4। 4।18। 38।  
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