
ਗਉੜੀ ਬਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਪਈਅੜ ਣਿਨ ਚਾਣਰ ਹ ਹਣਰ ਹਣਰ ਣਲਣਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸਭਾਵੰਤੀ 
ਨਾਣਰ ਹ ਗੁਰਮੁਣਿ ਗੁਿ ਗਾਇਆ ॥ ਪ ਵਕੜ ਗੁਿ ਸੰਮਲ ਸਾਹੁਰ ਵਾਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਮੁਣਿ 
ਸਹਣਜ ਸਮਾਿੀਆ ਹਣਰ ਹਣਰ ਮਣਨ ਭਾਇਆ ॥ ੧॥ ਸਸੁਰ ਪਈਐ ਣਪਰੁ ਵਸ ਕਹੁ ਣਕਤੁ ਣਬਣਿ 
ਪਾਈਐ ॥ ਆਣਪ ਣਨਰੰਜਨੁ ਅਲਿੁ ਹ ਆਪ ਮਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪ ਹੀ ਪਰਭੁ ਿਣਹ ਮਣਤ 
ਹਣਰ ਨਾਮੁ ਣਿਆਈਐ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਸਣਤਗੁਰੁ ਣਮਲ ਮੁਣਿ ਅੰਣਮਰਤੁ ਪਾਈਐ ॥ ਹਉਮ ਿੁਣਬਿਾ 
ਣਬਨਣਸ ਜਾਇ ਸਹਜ ਸੁਣਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਸਭੁ ਆਪ ਆਣਪ ਵਰਤਿਾ ਆਪ ਨਾਇ ਲਾਈਐ ॥ ੨॥ 

ਮਨਮੁਣਿ ਗਰਣਬ ਨ ਪਾਇ ਅਣਗਆਨ ਇਆਿ ॥ ਸਣਤਗੁਰ ਸਵਾ ਨਾ ਕਰਣਹ ਣਿਣਰ ਣਿਣਰ 
ਪਛੁਤਾਿ ॥ ਗਰਭ ਜਨੀ ਵਾਸੁ ਪਾਇਿ ਗਰਭ ਗਣਲ ਜਾਿ ॥ ਮਰ ਕਰਤ ਏਵ ਭਾਵਿਾ ਮਨਮੁਿ 
ਭਰਮਾਿ ॥ ੩॥ ਮਰ ਹਣਰ ਪਰਣਭ ਲਿੁ ਣਲਿਾਇਆ ਿੁਣਰ ਮਸਤਣਕ ਪੂਰਾ ॥ ਹਣਰ ਹਣਰ ਨਾਮੁ 
ਣਿਆਇਆ ਭਣਿਆ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਮਰਾ ਣਪਤਾ ਮਾਤਾ ਹਣਰ ਨਾਮੁ ਹ ਹਣਰ ਬੰਿਪੁ ਬੀਰਾ ॥ ਹਣਰ 
ਹਣਰ ਬਿਣਸ ਣਮਲਾਇ ਪਰਭ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੭॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 162-163} 

ਦਅਰਥ:- ਈਅੜ—ਕ ਘਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਲਕ ਵਿਚ। ਵਦਨ ਚਾਵਰ ਹ—ਚਾਰ ਵਦਨ (ਰਵਹਣ ਿਾਸਤ ਵਭਲ) 

ਹਨ। ਵਲਵਿ—ਵਲਿ ਕ। ਾਇਆ—(ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ ਭੱਥ ਉਤ) ਰੱਿ ਵਦੱਤਾ ਹ। ਗੁਰਭੁਵਿ—ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਹ 

ਕ। ਿਕੜ—ਕ ਘਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਲਕ ਵਿਚ। ਸੰਭਲ—ਸੰਬਾਲਦੀ ਹ। ਿਾਸੁ—ਥਾਾਂ। ਸਹਵਜ—ਆਤਭਕ 

ਅਡਲਤਾ ਵਿਚ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਿਚ।1।  

ਸਸੁਰ—ਸਹੁਰ ਘਰ ਵਿਚ, ਰਲਕ ਵਿਚ। ਈਐ—ਇਸ ਲਕ ਵਿਚ। ਕਹੁ—ਦੱਸ। ਵਕਤੁ ਵਫਵਧ—ਵਕਸ 

ਤਰੀਕ ਨਾਲ? ਵਨਰੰਜਨੁ—ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਰਵਹਤ। ਅਲਿੁ—ਅਵਦਰਸ਼ਟ। ਆ—ਆ ਹੀ।1। ਰਹਾਉ।  

ਦਵਹ—ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ {ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਹ}। ਭੁਵਿ—ਭੂੰਹ ਵਿਚ। ਦੁਵਫਧਾ—ਦੁਵਚੱਤਾ-ਨ, ਡਾਿਾਾਂ-ਡਲ ਭਾਨਸਕ 

ਦਸ਼ਾ। ਸਹਜ—ਸਹਵਜ, ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਵਿਚ। ਸੁਵਿ—ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਵਿਚ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਵਿਚ।2।  

ਗਰਵਫ—ਅਹੰਕਾਰ ਦ ਕਾਰਨ। ਭਨਭੁਵਿ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਭਨੱੁਿ। ਗਰਬ—ਗਰਬ ਵਿਚ 

ਹੀ। ਏਿ—ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ।3।  

ਰਵਬ—ਰਬੂ ਨ। ਧੁਵਰ—ਧੁਰ ਤੋਂ, ਆਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ। ਭਸਤਵਕ—ਭੱਥ ਉੱਤ। ਸੂਰਾ—ਸੂਰਭਾ। ਫੰਧ—ੁ

ਵਰਸ਼ਤਦਾਰ। ਫੀਰਾ—ਿੀਰ, ਬਰਾ। ਰਬ—ਹ ਰਬੂ! ਕੀਰਾ—ਕੀੜਾ, ਨਾ-ਚੀਜ਼, ਵਨਭਾਣਾ।4।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਸਤਸੰਗੀ! ਹ ਬਣ!) ਦੱਸ, ਉਹ ਤੀ-ਰਬੂ ਵਕਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਵਭਲ ਸਕਦਾ ਹ ਜਹੜਾ ਇਸ ਲਕ 

ਵਿਚ ਰਲਕ ਵਿਚ (ਸਬ ਥਾਾਂ) ਿੱਸਦਾ ਹ? (ਹ ਵਜਵਗਆਸੂ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ!) ਉਹ ਰਬੂ-ਤੀ (ਹਰ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ 

ਹੁੰਵਦਆਾਂ ਬੀ) ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਰ ਹ, ਅਤ ਅਵਦਰਸ਼ਟ ਬੀ ਹ। ਉਹ ਆ ਹੀ ਆਣਾ ਭਲ ਕਰਾਾਂਦਾ ਹ।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਰਭਾਤਭਾ ਨ  (ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਇਹੀ ਲਿ) ਵਲਿ ਕ ਰੱਿ ਵਦੱਤਾ ਹ ਵਕ ਹਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਲਕ ਵਿੱਚ 

ਰਵਹਣ ਿਾਸਤ ਥੜ ਹੀ ਵਦਨ ਵਭਲ  ਹਏ ਹਨ (ਵਪਰ ਬੀ ਸਬ ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਵਿਚ ਪਸ ਰਵਹੰਦ ਹਨ)। ਉਹ 

ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ (ਲਕ ਰਲਕ ਵਿਚ) ਸਬਾ ਿੱਟਦੀ ਹ, ਜਹੜੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦੀ 

ਹ। ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਸਭ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਆਣ  ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਸੰਬਾਲਦੀ 

ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਰਲਕ ਵਿਚ (ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) ਆਦਰ ਿਾਲਾ ਥਾਾਂ ਵਭਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਰਵਹ ਕ 



ਉਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ (ਸਦਾ) ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਵਹੰਦੀ ਹ, ਰਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ) ਉਸ ਨੰੂ ਆਣ 

ਭਨ ਵਿਚ ਵਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹ।1।  

(ਹ ਰਭਾਤਭਾ!) ਤੰੂ ਆ ਹੀ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ) ਭਾਲਕ ਹੈਂ, ਵਜਸ ਜੀਿ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਭਵਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਾਸੋਂ 

ਹਵਰ-ਨਾਭ ਵਸਭਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਵਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਿੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਵਭਲ ੈਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਭੂੰਹ ਵਿਚ 

ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ-ਰਸ ੈਂਦਾ ਹ। ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਭ ਦੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਉਸ ਦੀ 

ਭਾਨਸਕ ਡਾਿਾਾਂਡਲ ਦਸ਼ਾ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਵਿਚ ਵਟਵਕਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹ, ਉਹ ਆਤਭਕ 

ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਭਗਨ ਰਵਹੰਦਾ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਹਰ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਆ ਭਜੂਦ ਹ, ਉਹ ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ) 

ਆਣ  ਨਾਭ ਵਿਚ ਜੜਦਾ ਹ।2।  

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਭਨੱੁਿ ਵਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਿਣ ਹੁੰਦ ਹਨ (ਜੀਿਨ-ਜੁਗਵਤ ਤੋਂ) ਅੰਞਾਣ ਹੁੰਦ ਹਨ 

ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਭਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ (ਆਣ  ਭਾਣ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ) 

ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ੈਂਦ (ਕੁਰਾਹ  ਕ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਛੁਤਾਾਂਦ ਬੀ ਰਵਹੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਭਨੱੁਿ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ 

ਗੜ ਵਿਚ ਏ ਰਵਹੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਗੜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਗਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਭਰ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ 

ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ਵਕ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਭਨੱੁਿ ਜਨਭ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਟਕਦ ਰਵਹਣ।3।  

(ਵਜਸ ਿਡਬਾਗੀ ਭਨੱੁਿ ਦ) ਭੱਥ ਉਤ ਭਰ ਹਵਰ-ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਅਟੱਲ ਲਿ 

ਵਲਿ ਵਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ (ਸਬ ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦ ਕ ਫਚਾਣ ਿਾਲਾ) ਸੂਰਭਾ ਗੁਰ ੂਵਭਲ ੈਂਦਾ ਹ, (ਗੁਰ ੂਦੀ ਵਕਰਾ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਸਦਾ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਸਭਰਦਾ ਹ।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਭਰਾ ਵਉ ਹ ਨਾਭ ਹੀ ਭਰੀ ਭਾਾਂ ਹ, ਰਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ) ਹੀ ਭਰਾ 

ਸਨਫੰਧੀ ਹ ਭਰਾ ਿੀਰ ਹ (ਭੈਂ ਸਦਾ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਦਰ ਤ ਹੀ ਅਰਜ਼ਈ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ) ਹ ਰਬੂ! ਹ ਹਰੀ! ਇਹ 

ਨਾਨਕ ਤਰਾ ਵਨਭਾਣਾ ਦਾਸ ਹ, ਇਸ ਉਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤ ਇਸ ਨੰੂ (ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਵਿਚ) ਜੜੀ 

ਰੱਿ।4।।3।17। 37।  

 


