
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ਚਉਦ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ੰਤਿਿੁ ਸਾਸਿ ਤਸਤਮਰਤਿ 
ਤੜਆ ॥ ਜਗੀ ਗਰਖੁ ਗਰਖੁ ਕਤਰਆ ॥ ਮ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜੁ ਤੜਆ ॥ ੧॥ ਨਾ ਜਾਨਾ 
ਤਕਆ ਗਤਿ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨ ਮਰ ਿਰੁ ਭਉਜਲੁ ਿੂ ਿਾਰੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਿਭੂਿ ਲਾਇ ਦਹ ਸਵਾਰੀ ॥ ਰ ਤਿਰਅ ਤਿਆਗੁ ਕਰੀ ਿਰਹਮਚਾਰੀ ॥ ਮ ਮੂਰਖ ਹਤਰ 
ਆਸ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨॥ ਖਿਰੀ ਕਰਮ ਕਰ ਸੂਰਿਣੁ ਾਵ ॥ ਸੂਦੁ ਵਸੁ ਰ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵ ॥ ਮ ਮੂਰਖ 
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਿਾਵ ॥ ੩॥ ਸਭ ਿਰੀ ਤਸਰਸਤਿ ਿੂੰ ਆਤ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਦ 
ਵਤਿਆਈ ॥ ਮ ਅੰਧੁਲ ਹਤਰ ਿਕ ਤਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥ {ੰਨਾ 163-164} 

ਦਅਰਥ:- ਮਸਾ 4 ਚਉਥਾ—ਨਟ:- ਅੰਕ 4 ਨੰੂ ਚਉਥਾ ੜ੍ਹਨਾ ਸ। ਇ ਤਰਹਾਾਂ ‘ਮਸਾ 1’ ਨੰੂ ‘ਮਸਾ 

ਹਸਾ’, 2 ਨੰੂ ਦੂਜਾ, 3 ਨੰੂ ਤੀਜਾ, 5 ਨੰੂ ੰਜਵਾਾਂ।  

ਗਰਖੁ—ਜਗੀ ਮਤ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਜ ੁਹੜ੍ਆ—ਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਿੱਹਖਆ ਸ।1।  

ਨਾ ਜਾਨਾ—ਮੈਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਹਤ—ਸਾਤ। ਰਾਮ—ਸ ਰਾਮ! ਸਮਾਰੀ—ਮਰੀ। ਮਨ—ਸ ਮਨ! ਤਰੁ—ਾਰ 

ੰਘ। ਭਉਜੁ—ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ। ਤਾਰੀ—ਬੜ੍ੀ, ਜਸਾਜ਼ (qir)।1। ਰਸਾਉ।  

ਹਬਭੂਤ—ੁਆਸ। ਦਸ—ਰੀਰ। ਰ ਹਤਿਅ ਹਤਆਗ—ੁਰਾਈ ਇਤਿੀ ਦਾ ਹਤਆਗ। ਸਹਰ—ਸ ਸਰੀ!।2।  

ਕਰਮ—(ੂਰਮਤਾ ਦ) ਕੰਮ। ੂਰਤਣੁ—ੂਰਮਤਾ (ਦਾ ਨਾਮਣਾ)। ਰ ਹਕਰਹਤ—ਦੂਹਜਆਾਂ ਦੀ ਵਾ।3।  

ਭ—ਾਰੀ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਟਕ—ਆਰਾ।4।  

ਅਰਥ:- ੰਹਡਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹਹਮਿਤੀਆਾਂ (ਆਹਦਕ ਧਰਮ ੁਤਕ) ੜ੍ਹਦਾ ਸ (ਤ ਇ ਹਵਦਵਤਾ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਸ), ਜਗੀ (ਆਣ  ਗੁਰ)ੂ ਗਰਖ (ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾ) ਕਰਦਾ ਸ (ਤ ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਿੱੀਆਾਂ ਮਾਧੀਆਾਂ 

ਆਹਦਕ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟਕ ਬਣਾਈ ਬਠਾ ਸ), ਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨ  (ੰਹਡਤਾਾਂ ਤ ਜਗੀਆਾਂ ਦ ਭਾਣ ਮੂਰਖ 

ਨ) ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਆਣ  ਗੁਰ ੂਾੋਂ) ਹਿੱਹਖਆ ਸ।1।  

ਸ ਮਰ ਰਾਮ! (ਹਕ ਨੰੂ ਧਰਮ-ੁਤਕਾਾਂ ਦੀ ਹਵਿੱਹਦਆ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ, ਹਕ ਨੰੂ ਮਾਧੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਰ) ਮਨੰੂ 

ਮਝ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਹਕ ਜ ਮੈਂ ਤਰਾ ਨਾਮ ਭੁਾ ਹਦਆਾਂ ਤਾਾਂ) ਮਰੀ ਹਕਸ ਹਜਸੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਸ ਜਾਇਗੀ। (ਸ 

ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤਾਾਂ ਆਣ  ਮਨ ਨੰੂ ਇਸੀ ਮਝਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ—) ਸ ਮਰ ਮਨ! ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮਰ (ਤ) ੰਾਰ-

ਮੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ੰਘ ਜਾ, (ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ੰਘਣ ਈ) ਬੜ੍ੀ ਸ।1। 

ਰਸਾਉ।  

ੰਹਨਆੀ ਨ  ੁਆਸ ਮ ਕ ਆਣ  ਰੀਰ ਨੰੂ ਵਾਹਰਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਨ  ਰਾਈ ਇਤਿੀ ਦਾ ਹਤਆਗ 

ਕਰ ਕ ਬਿਸਮ ਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ (ਉ ਨ  ਹਨਰ ਬਿਸਮ ਚਰਜ ਨੰੂ ਆਣ  ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਦੀਆਾਂ ਹਨਗਾਸਾਾਂ ਹਵਚ ਮਰ ਵਰਗਾ ਹਗਿਸਤੀ ਮੂਰਖ ਸ, ਰ) ਸ ਸਰੀ! ਮੈਂ 

ਮੂਰਖ ਨੰੂ ਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ ਆਰਾ ਸ।2।  

(ਹਹਮਿਤੀਆਾਂ ਦ ਧਰਮ ਅਨੁਾਰ) ਖਤਿੀ (ੂਰਮਤਾ ਦ) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ ਤ ੂਰਮਤਾ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖਿੱਟਦਾ ਸ (ਉਸ 

ਇ ਨੰੂ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਮਝਦਾ ਸ), ਸ਼ੂਦਰ ਦੂਹਜਆਾਂ ਦੀ ਵਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਵਸ਼ ਭੀ (ਵਣਜ ਆਹਦਕ) 

ਹਕਰਤ ਕਰਦਾ ਸ (ਸ਼ੂਦਰ ਭੀ ਤ ਵਸ਼ ਭੀ ਆ ਆਣੀ ਹਕਰਤ ਹਵਚ ਮਗਨ ਸ, ਰ ਮੈਂ ਹਨਰੀ ਹਕਰਤ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-



ਮਨਰਥ ਨਸੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਹਵਚ) ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸਾਾਂ (ਰ ਮਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸ ਹਕ) ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 

ਨਾਮ (ਸੀ ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਦ ਹਵਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਾਂਦਾ ਸ।3।  

(ਰ, ਸ ਿਭੂ!) ਇਸ ਾਰੀ ਹਿਸ਼ਟੀ ਤਰੀ ਰਚੀ ਸਈ ਸ, (ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਹਵਚ) ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਹਵਆਕ ਸੈਂ (ਜ ਕੁਝ 

ਤੰੂ ੁਝਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਉਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਿੱਝਦਾ ਸ)। ਸ ਨਾਨਕ! (ਹਜ ਹਕ ਉਤ ਿਭੂ ਹਮਸਰ ਕਰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ) ਗੁਰ ੂ

ਦੀ ਰਨ ਾ ਕ (ਆਣ  ਨਾਮ ਦੀ) ਵਹਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ। (ਇਸਨਾਾਂ ਕਾਾਂ ਦ ਭਾਣ ਮੈਂ ਅੰਨਹਾ ਸਾਾਂ, ਰ) ਮੈਂ 

ਅੰਨਹ  ਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾ ਹਆ ਸਇਆ ਸ।4।1। 39।  

 


