
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਨਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹ ਹਨਰ ਕੀ ॥ ਭਜੁ ਨਮਨਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਨਿ ਜਨ 
ਕੀ ॥ ਿਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਨ ਹਨਰ ਕੀ ॥ ੧॥ ਗਨ ੰਦ ਸਿਸੰਗਨਿ ਮਲਾਇ ॥ ਹਨਰ ਰਸੁ 
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜ ਜਨ ਨਧਆਵਨਹ ਹਨਰ ਹਨਰ ਨਾਮਾ ॥ ਨਿਨ ਦਾਸਨਨ 
ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥ ਜਨ ਕੀ ਸਵਾ ਊਿਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥ ਜ ਹਨਰ ਕੀ ਹਨਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵ ॥ ਸ 
ਜਨੁ ਹਮਰ ਮਨਨ ਨਿਨਿ ਭਾਵ ॥ ਜਨ ਗ ਰਣੁ ਵਡਭਾਗੀ  ਾਵ ॥੩॥ ਸੰਿ ਜਨਾ ਨਸਉ ਰੀਨਿ  ਨਨ 
ਆਈ ॥ ਨਜਨ ਕਉ ਨਲਖਿੁ ਨਲਨਖਆ ਧੁਨਰ ਾਈ ॥ ਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਨਮ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥ 
{ੰਨਾ 164} 

ਦਅਰਥ:- ਨਨਰਗੁਣ—ਮਾਇਆ ਦ ਨ ਿੰਨ ਗੁਣਾਾਂ  ੋਂ ਉ ਾਾਂਸ। ਭਜੁ—ਨਮਰ।  ਰੁ—ਾਰ ਲਿੰਘ। ਅਕਥ 

ਕਥਾ—ਉ ਰਮਾ ਮਾ ਦੀ ਨਫ਼ਨ -ਾਲਾਸ ਨਜ ਦ ਗੁਣ ਦੱ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ।1।  

ਗਨ ਿੰਦ—ਸ ਗਨ ਿੰਦ! ਰੁ—ੁਆਦ। ਰਨਾ—ਜੀਭ। ਗਾਇ—ਗਾਵ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜ ਜਨ—ਜਸੜ  ਿੰਦ। ਦਾਨਨ ਦਾ—ਵਕਾਾਂ ਦਾ ਵਕ। ਰਾਮਾ—ਸ ਰਾਮ! ਕਾਮਾ—ਕਿੰਮ।2।  

ਸਮਰ ਮਨਨ ਨਿਨ —ਮਰ ਮਨ ਨਵਿ, ਮਰ ਨਿੱ  ਨਵਿ। ਭਾਵ—ਿਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸ। ਗ—ਰ। ਰਣੁ—ਧੂੜ। ਗ 

ਰਣੁ—ਰਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ।3।  

ਨਉ—ਨਾਲ। ਨਲਖ ੁ—ਲਖ। ਧੁਨਰ—ਧੁਰੋਂ।   ਜਨ—ਉਸ  ਿੰਦ। ਮਾਈ—ਲੀਨ ਾ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਗਨ ਿੰਦ! (ਮਨੂਿੰ) ਾਧ ਿੰਗਨ  ਦਾ ਨਮਲਾ  ਖ਼ਸ਼ ( ਾਾਂ ਜੁ ਮਰੀ) ਜੀਭ ਸਨਰ-ਨਾਮ ਦਾ ੁਆਦ (ਲ  ਕ) 

ਸਨਰ-ਗੁਣ ਗਾਾਂਦੀ ਰਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਮਾ ਮਾ ਦੀ ਨਫ਼ਨ -ਾਲਾਸ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨ ਿੰਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ  ੋਂ ਉ ਾਾਂਸ ਸਨ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਫ਼ ਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਕਸਾਣੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ   ਸ ੁ ਉੱਿ ਨਿਕਾਣ  ਦੀਆਾਂ ਸਨ)।  

(ਸ ਭਾਈ!) ਾਧ ੂਜਨਾਾਂ ਦੀ ਿੰਗਨ  ਨਵਿ ਨਮਲ ਕ (ਉ ਰਮਾ ਮਾ ਦਾ) ਭਜਨ ਕਨਰਆ ਕਰ, ਉ ਰਮਾ ਮਾ 

ਦੀ ਨਫ਼ਨ -ਾਲਾਸ ੁਨਣਆ ਕਰ, ਨਜ ਦ ਗੁਣ ਦੱ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ ( , ਨਫ਼ਨ -ਾਲਾਸ ਦੀ  ਰਕਨ  

ਨਾਲ) ਿੰਾਰ-ਮੁਿੰਦਰ  ੋਂ ਾਰ ਲਿੰਘ।1।  

ਸ ਸਰੀ! ਸ ਰਾਮ! ਜਸੜ ਮਨੱੁਖ  ਰਾ ਨਾਮ ਨਮਰਦ ਸਨ, ਮਨੂਿੰ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ  ਣਾ। ( ਰ) ਦਾਾਾਂ 

ਦੀ ਵਾ (ਮਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਨਵਿ ਭ  ੋਂ) ਰਸ਼ਿ ਕਿੰਮ ਸ।2।  

(ਸ ਭਾਈ!) ਜਸੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਨੂਿੰ) ਰਮਾ ਮਾ (ਦੀ ਨਫ਼ਨ -ਾਲਾਸ) ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ੁਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਮਨੂਿੰ) ਮਰ 

ਮਨ ਨਵਿ ਮਰ ਨਿੱ  ਨਵਿ ਨਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸ। (ਰਮਾ ਮਾ ਦ) ਭਗ  ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਕਈ ਵੱਡ ਭਾਗਾਾਂ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਸੀ) ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਸ।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਰਭੂ ਦ) ਿੰ  ਜਨਾਾਂ ਨਾਲ (ਉਸਨਾਾਂ ਮਨੱੁਖਾਾਂ ਦੀ) ਰੀਨ  ਨਨਭਦੀ ਸ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਮੱਥ ਉ  ਰਮਾ ਮਾ ਨ  

ਧੁਰੋਂ (ਆਣੀ ਦਰਗਾਸ  ੋਂ ਆਣੀ  ਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਲਖ ਨਲਖ ਨਦੱ ਾ ਸਵ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਰਮਾ ਮਾ ਦ ਨਾਮ ਨਵਿ 

(ਦਾ ਲਈ) ਲੀਨ ਾ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦ ਸਨ।4।2। 40।  

 


