
ਗਉੜੀ ਫਰਾਗਣਿ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਰਣਿ ਗਵਾਈ ਸਇ ਕ ਣਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ ਹੀਰ ਜਸਾ 
ਜਨਭੁ ਹ ਕਉਡੀ ਫਿਲ ਜਾਇ ॥੧॥ ਨਾਭ ੁਨ ਜਾਣਨਆ ਰਾਭ ਕਾ ॥ ਭੂੜ ਣਪਣਰ ਾਛ ਛੁਤਾਣਹ 

ਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਿੀ ਧਰ ਅਨਤ ਨ ਚਾਣਹਆ ਜਾਇ ॥ ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ 

ਜ ਗਏ ਸ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥ ਆਿ ਲੀਆ ਜ ਣਭਲ ਤਾ ਸਬੁ ਕ ਬਾਗਠੁ ਹਇ ॥ 

ਕਰਭਾ ਉਣਰ ਣਨਫੜ ਜ ਲਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਕਰਿਾ ਣਜਣਨ ਕੀਆ ਸਈ ਸਾਰ ਕਰਇ 

॥ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾੀ ਖਸਭ ਕਾ ਣਕਸ ਵਡਾਈ ਿਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥ {ੰਨਾ 156} 

ਨੋਟ:- ਇ ਸ਼ਫਦ ਦ ਅਖ਼ਯੀਰ ਅੰਕ ਵਖ। ਅੰਕ 4 ਦੱਦਾ ਸ ਕਕ ਇ ਸ਼ਫਦ ਦ 4 ਫੰਦ ਸਨ। ਅੰਕ 

18 ਦੱਦਾ ਸ ਕਕ ਗਉੜੀ ਯਾਗਣੀ ਕਵਚ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 18ਵਾਂ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਇ ਤੋਂ 
ਕਸਰਾਂ "ਗਉੜੀ ਚਤੀ" ਕਵਚ 5 ਸ਼ਫਦ ਆ ਚੁਕ ਸਨ। ਸੁਣ ਇਸ "ਗਉੜੀ ਫਯਾਗਕਣ" ਦਾ ਕਸਰਾ 
ਸ਼ਫਦ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਯਕਣ—ਯਾਤ। ਕਦਵ—ੁਕਦਨ। ਖਾਇ—ਖਾ ਕ। ਫਦਰ—ਵੱਟ, ਬਾ।1।  

ਨਾਭੁ ਨ ਜਾਕਨਆ—ਨਾਭ ਦੀ ਕਦਯ ਨ ਾਈ, ਨਾਭ ਨਾਰ ਡੂੰ ਘੀ ਾਂਝ ਨ ਾਈ। ਯ ਭੂੜ—ਸ 
ਭੂਯਖ!।1। ਯਸਾਉ।  

ਅਨਤਾ ਧਨੁ—ਫਅੰਤ ਧਨ। ਧਯਣੀ ਧਯ—ਧਯਤੀ ਕਵਚ ਯੱਖਦਾ ਸ, ਇਕੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸ। ਅਨਤ—
ਅਨੰਤ ਰਬੂ। ਅਨਤ ਨ ਚਾਕਸਆ ਜਾਇ—ਅਨੰਤ ਰਬੂ ਦ ਕਭਯਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਸੀਂ ਉਜਦੀ। ਅਨਤ 

ਕਉ—ਫਅੰਤ ਧਨ ਨੰੂ। ਅਨਤ ਗਵਾਇ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਗਵਾ ਕ।2।  

ਆਣ ਰੀਆ—ਕਨਯੀ ਰਚਨਾ ਨਾਰ, ਕਨਯੀ ਇੱਛਾ ਕੀਕਤਆਂ। ਜ ਕਭਰ—ਜ (ਨਾਭ ਧਨ) ਕਭਰ ਕ। 
ਬੁ ਕ—ਸਯਕ ਜੀਵ। ਬਾਗਠੁ—ਧਨਾਢ, ਨਾਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰਕ। ਕਯਭ—ਅਭਰ, ਆਚਯਨ। 
ਕਨਫੜ—ਰਾ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਜ—ਬਾਵੇਂ, ਜੀਕਯ। ਰਚ—ਤਾਂਘ ਕਯ।3।  

ਕਯਣਾ—ਜਗਤ। ਕਜਕਨ—ਕਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ। ਾਯ—ੰਬਾਰ। ਕਯਇ—ਕਯਦਾ ਸ। ਨ ਜਾੀ—
ਭਝ ਕਵਚ ਨਸੀਂ ਆ ਕਦਾ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ।4।  



ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਖ! ਤੂੰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਡੂੰ ਘੀ ਾਂਝ ਨਸੀਂ ਾਈ, (ਇਸ ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਸੀ 
ਕਭਯਨ ਦਾ ਭਾ ਸ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਭਯ ਕਭਯਨ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਸੀ ਰੰਘ ਗਈ, ਤਾਂ) ਭੁੜ ਭਾ ਫੀਤ 

ਜਾਣ ਤ ਅ ਕਯੇਂਗਾ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਸ ਭੂਯਖ!) ਤੂੰ  ਯਾਤ ੌਂ ਕ ਗੁਜ਼ਾਯਦਾ ਜਾ ਕਯਸਾ ਸੈਂ ਤ ਕਦਨ ਖਾ ਖਾ ਕ ਕਵਅਯਥ ਕਫਤਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ, 
ਤਯਾ ਇਸ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਸੀਯ ਵਯਗਾ ਕੀਭਤੀ ਸ, ਯ (ਕਭਯਨ-ਸੀਨ ਸਣ ਕਯਕ) ਕਡੀ ਦ ਬਾ 
ਜਾ ਕਯਸਾ ਸ।1।  

ਜ ਭਨੱੁਖ (ਕਨਯਾ) ਫਅੰਤ ਧਨ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਯਦਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਕਭਯਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਜ ਜ ਬੀ ਫਅੰਤ ਦਰਤ ਦੀ ਰਾਰਾ ਕਵਚ ਦੜ ਕਪਯਦ 
ਸਨ, ਉਸ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ-ਧਨ ਨੰੂ ਗਵਾ ਰੈਂਦ ਸਨ।2।  

(ਯ) ਜ ਕਨਯੀ ਇੱਛਾ ਕੀਕਤਆ ਂਸੀ ਨਾਭ-ਧਨ ਕਭਰ ਕਦਾ ਸਵ, ਤਾਂ ਸਯਕ ਜੀਵ ਨਾਭ-ਧਨ ਦ 
ਖ਼ਜ਼ਾਕਨਆਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਫਣ ਜਾਏ। ਬਾਵੇਂ ਜੀਕਯ ਸਯਕ ਭਨੱੁਖ (ਕਨਯਾ ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ) ਨਾਭ-ਧਨ 

ਦੀ ਰਾਰਾ ਕਯ, ਯ ਇਸ ਸਯਕ ਦ ਅਭਰਾਂ ਉੱਤ ਸੀ ਰਾ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਕਕ ਕਕ ਨੰੂ ਰਾਤੀ 
ਸਵਗੀ। , ਕਨਯਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਨਾਸ ਬਟਕ)।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਉੱਦਭ ਕਯਕਦਆ ਂਬੀ ਸੱਕ ਨਸੀਂ ਭਕਝਆ ਜਾ ਕਦਾ। ਇਸ ਨਸੀਂ ਕਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ ਕਕ 

ਕਕ ਨੰੂ ਕਭਰਗਾ। ਉੱਦਭ ਦਾ ਭਾਣ ਸੀ ਾਯ ਉੱਦਭ ਨੰੂ ਕਵਅਯਥ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ) ਕਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ 

ਇਸ ਜਗਤ ਯਕਚਆ ਸ, ਉਸ ਸਯਕ ਜੀਵ ਦੀ ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ (ਉੱਦਭ ਦ ਪਰ ਫਾਯ) ਉ ਖਭ 

ਦਾ ਸੁਕਭ ਭਕਝਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ, (ਇਸ ਤਾ ਨਸੀਂ ਰੱਗ ਕਦਾ) ਕਕ ਕਕ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ 

(ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ) ਵਕਡਆਈ ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਅੀਂ ਜੀਵ ਕਕ ਭਨੱੁਖ ਦ ਕਦੱਦ ਉੱਦਭ ਤ ਗ਼ਰਤੀ ਖਾ 
ਕਦ ਸਾਂ। ਉੱਦਭ ਕਯਦ ਸਏ ਬੀ ਰਬੂ ਾੋਂ ਕਭਸਯ ਦੀ ਦਾਕਤ ਭੰਗਦ ਯਸ)।4।1।18।  
 


