
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਾਇ ॥ ਭੂਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਵ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥ 
ਗੁਰਤਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਆਘਾਇ ॥ ੧॥ ਹਤਰ ਦ ਰਿਨੁ ਦਹੁ ਹਤਰ ਆਿ ਿੁਮਾਰੀ ॥ ਕਤਰ 
ਤਕਰਪ੍ਾ ਲਚ ਪ੍ੂਤਰ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਿੂਰਜੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗ ॥ ਤਮਲ ਤਪ੍ਆਰ ਿਭ 
ਦੁਖ ਤਿਆਗ ॥ ਗੁਰਤਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਲਾਗ ॥ ੨॥ ਬਛਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਤਖ ਖਾਇ ॥ ਤਹਰਦ 
ਤਬਗਿ ਦਖ ਮਾਇ ॥ ਗੁਰਤਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਲਾਇ ॥੩॥ ਹਰੁ ਿਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮਹੁ ਕਾਚਾ 
॥ ਤਬਨਤਿ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪ੍ਾਚਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਗੁਰੁ ਿਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 
164} 

ਦਅਰਥ:- ਭੀਖਕ—ਮੰਗਤ ਨੰੂ। ਰੀਤਤ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਭੀਖ ਰਭ—ਤਕ ਤਗਰਸਤੀ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਤਭਿੱਤਖਆ। ਾਇ—

ਾ ਕ, ਲ  ਕ। ਰਭ—ਤਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਖਾਇ—ਖਾ ਕ। ਗੁਰ ਤਮਤਲ—ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਤਮਲ ਕ। ਆਘਾਏ—

ਰਿੱਜਦਾ ਸ, ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ  ੰਤੁਸ਼ਟ ਸੁੰਦਾ ਸ।1।  

ਸਤਰ—ਸ ਸਰੀ! ਲਚ—ਤਾਾਂਘ।1। ਰਸਾਉ।  

ਮੁਤਖ ਲਾਗ—ਮੂੰਸ ਲਿੱਗਦਾ ਸ, ਤਦਿੱਦਾ ਸ।2।  

ਖੀਰ—ੁਦੁਿੱਧ। ਮੁਤਖ—ਮੂੰਸ ਨਾਲ। ਤਿਗ—ਤਖੜਦਾ ਸ, ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਮਾਇ—ਮਾਾਂ। ਮੁਤਖ ਲਾਇ—ਵਖ ਕ।3।  

ਕਾਚਾ—ਕਿੱਚਾ, ਛਤੀ ਨਾ ਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕੂਰਾ—ਕੂੜਾ, ਝੂਠਾ। ਕਚ ੁ ਾਚਾ—ਕਿੱਚ ਵਾਾਂਗ ਤਵਖਾਵਾ ਸੀ। 

ਤਤਰਤਤ—ੰਤਖ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਸਰੀ! ਤਕਰਾ ਕਰ, ਮਰੀ ਤਾਾਂਘ ੂਰੀ ਕਰ, ਤ ਮਨੰੂ ਦਰਨ ਦਸ (ਜੀਵਨ ਦ ਤਿਖੜ ੈਂਡ ਤਵਚ ਮਨੰੂ) 

ਤਰੀ ਸੀ (ਸਾਇਤਾ ਦੀ) ਆ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਮੰਗਤ ਨੰੂ (ਤਦੋਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਜਦੋਂ ਉ ਨੰੂ ਤਕ ਘਰ ਦ) ਮਾਲਕ ਾੋਂ ਤਭਿੱਤਖਆ ਤਮਲਦੀ ਸ। ਭੁਿੱਖ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ 

(ਤਦੋਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਜਦੋਂ ਉਸ) ਅੰਨ ਖਾਾਂਦਾ ਸ। (ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਗੁਰ ੂਦ ਤਿੱਖ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਤਮਲ 

ਕ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ  ੰਤੁਸ਼ਟ ਸੁੰਦਾ ਸ।1।  

ਚਕਵੀ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਉ ਨੰੂ ੂਰਜ ਤਦਿੱਦਾ ਸ (ਤਕਉਂਤਕ ੂਰਜ ਚੜ੍ਨ ਤ ਉਸ ਆਣ) ਤਆਰ 

(ਚਕਵ) ਨੰੂ ਤਮਲਦੀ ਸ (ਤ ਤਵਛੜ ਦ) ਾਰ ਦੁਖ ਭੁਲਾਾਂਦੀ ਸ। ਗੁਰਤਿੱਖ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਉ ਨੰੂ ਗੁਰੂ 

ਤਦਿੱਦਾ ਸ।2।  

ਵਿੱਛ ਨੰੂ (ਆਣੀ ਮਾਾਂ ਦਾ) ਦੁਿੱਧ ਮੂੰਸ ਨਾਲ ੀ ਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ (ਆਣੀ) ਮਾਾਂ ਨੰੂ ਵਖਦਾ ਸ ਤ ਤਦਲ ਤਵਚ 

ਤਖੜਦਾ ਸ, (ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਗੁਰਤਿੱਖ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦਾ ਦਰਨ ਕਰ ਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।3।  

(ਗੁਰ ੂਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿਨਾ) ਸਰ ਮਸ ਕਿੱਚਾ ਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰੀਤਤ ਾਰੀ ਨਾਵੰਤ ਸ। ਸਰ ਮਸ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ, ਝੂਠਾ ਸ, ਤਨਰਾ ਕਿੱਚ ਮਾਨ ਸੀ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! ਤਜ ਨੰੂ ਿੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਦਾ ਸ ਉਨੰੂ (ਅਲ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਸੁੰਦੀ ਸ (ਤਕਉਂਤਕ ਉ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਤਮਲਣ ਨਾਲ) ੰਤਖ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।4। 4। 42।  

 


