
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ॥ ਮਮਮਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗੁ 
ਮਾਮਣਹ ਰਲੀਆ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਦੀਪਕੁ ਮਗਆਨੁ ਸਦਾ ਮਮਨ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ॥ ਹਮਰ ਤੁਠੈ ਢੁਮਲ 
ਢੁਮਲ ਮਮਲੀਆ ਜੀਉ ॥੧ ॥ ਮਰ ਮਮਨ ਤਮਨ ਪਰਮੁ ਲਗਾ ਹਮਰ ਢਲ  ਜੀਉ ॥ ਮ ਮਲ  ਮਮਤੁ 
ਸਮਤਗੁਰੁ ਵਚਲ  ਜੀਉ ॥ ਮਨੁ ਦਵਾਂ ਸੰਤਾ ਮਰਾ ਪਰਭੁ ਮਲ  ਜੀਉ ॥ ਹਮਰ ਮਵਟਮੜਅਹੁ ਸਦਾ 
ਘਲ  ਜੀਉ ॥੨ ॥ ਵਸੁ ਮਰ ਮਪਆਮਰਆ ਵਸੁ ਮਰ ਗਮਵਦਾ ਹਮਰ ਕਮਰ ਮਕਰਪਾ ਮਮਨ ਵਸੁ 
ਜੀਉ ॥ ਮਮਨ ਮਚੰਮਦਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਮਰ ਗਮਵੰਦਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵਮਖ ਮਵਗਸੁ ਜੀਉ ॥ ਹਮਰ 
ਨਾਮੁ ਮਮਮਲਆ ਸਹਾਗਣੀ ਮਰ ਗਮਵੰਦਾ ਮਮਨ ਅਨਮਦਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਜੀਉ ॥ ਹਮਰ 
ਪਾਇਅੜਾ ਵਡਭਾਗੀਈ ਮਰ ਗਮਵੰਦਾ ਮਨਤ ਲ  ਲਾਹਾ ਮਮਨ ਹਸੁ ਜੀਉ ॥੩ ॥ ਹਮਰ ਆਮਪ 
ਉਪਾਏ ਹਮਰ ਆਪ ਵਖ ਹਮਰ ਆਪ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਇਮਕ ਖਾਵਮਹ ਬਖਸ ਤਮਟ ਨ 
ਆਵ ਇਕਨਾ ਫਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਇਮਕ ਰਾਜ ਤਖਮਤ ਬਹਮਹ ਮਨਤ ਸੁਖੀਏ ਇਕਨਾ ਮਭਖ 
ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਸਭੁ ਇਕ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਮਰ ਗਮਵਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਆਇਆ 
ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੨੮॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 173} 

ਪਦਅਰਥ:- ਖੀ—ਸ ਸਲੀ! ਸ ਤੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖਖ! ਕਾਮਣ—ਟੂਣ। ਕਰੀਸਾ—ਅੀਂ 
ਬਣਾਈਏ। ਖਮਖਲ—ਖਮਲ ਕ। ਮਾਖਣਸ—ਅੀਂ ਮਾਣੀਏ। ਰਲੀਆ—ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ। ਦੀਪਕ—ੁ

ਦੀਵਾ। ਗੁਰ ਖਗਆਨੁ—ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਦਿੱ ਤਾ ਖਗਆਨ। ਮਖਨ—ਮਨ ਖਵਚ। ਬਲੀਆ—ਅੀਂ ਬਾਲੀਏ। 
ਢੁਖਲ—ਢੁਲ ਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਖਵਚ ਆ ਕ।1।  

ਤਖਨ—ਤਨ ਖਵਚ। ਢਲਾ—ਖਮਿੱ ਤਰ। ਮ—ਮਨੰੂ। ਮਲ—ਖਮਲਾਏ। ਵਚਲ—ਵਕੀਲ। ਖਵਟਖਿਅਸੁ—

ਤੋਂ।2।  

ਕਖਰ—ਕਰ ਕ। ਮਖਨ ਖਚੰਖਦਅਿਾ—ਮਨ ਖਵਚ ਖਚਤਖਵਆ ਸਇਆ। ਵਖਖ—ਵਖ ਕ। ਖਵਗ—ੁ

ਖਵਗਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਸਾਗਣੀ—ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ। ਅਨਖਦਨੁ—ਸਰ ਰਜ਼। ਰਸੁ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ। 
ਵਡਭਾਗੀਈ—ਵਿੱਡ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ—ੁਸਿੱੁ, ਆਨੰਦ।3।  

ਵਖ—ੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸ। ਕਾਰ—ਕਾਰ ਖਵਚ। ਇਖਕ—(ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ ਬਸ-ੁਵਚਨ)। ਬਖ—

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਫਕਾ—ਫਿੱਕਾ, ਥਿਾ ਕੁ ਸੀ। ਤਖਖਤ—ਤਖ਼ਤ ਉਤ। ਖਭਖ—ਖਭਿੱ ਖਿਆ। ਭ—ੁਸਰ ਥਾਂ। 
ਬਦ—ੁਸੁਕਮ।4।  



ਅਰਥ:- ਸ (ਤੰਗੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਸਲੀਏ! ਆ, ਅੀਂ ਪਰਭੂ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦ ਟੂਣ-ਜਾਦੂ ਖਤਆਰ 

ਕਰੀਏ (ਤ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੰੂ ਵਿੱ ਕਰੀਏ), ੰਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਖਮਲ ਕ ਪਰਭੂ ਦ ਖਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਮਾਣੀਏ। (ਸ ਸਲੀਏ! ਆ, ਅੀਂ ਆਪਣ) ਮਨ ਖਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਦਿੱ ਤਾ ਖਗਆਨ-ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ, 
(ਇ ਤਰਹਾਂ) ਜ ਪਰਭੂ ਤੁਠ ਪਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਖਵਚ ਆ ਕ (ਉ ਦ ਚਰਨਾਂ ਖਵਚ) ਖਮਲ 

ਜਾਈਏ।1।  

(ਸ ਸਲੀਏ!) ਮਰ ਮਨ ਖਵਚ ਮਰ ਖਸਰਦ ਖਵਚ ਸਖਰ-ਖਮਤਰ ਦਾ ਖਪਆਰ ਪਦਾ ਸ ਚੁਕਾ ਸ (ਮਰ 
ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਸ ਖਕ) ਖਵਚਲਾ ਗੁਰੂ ਮਨੰੂ ਉਸ ਖਮਤਰ-ਪਰਭੂ ਖਮਲਾ ਦਵ। (ਸ ਸਲੀਏ!) ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦ ਸਵਾਲ ਕਰ ਖਦਆਂ, ਜਸਿ ਮਨੰੂ ਮਰਾ ਪਰਭੂ ਖਮਲਾ ਦਣ। ਮੈਂ ਸਖਰ-ਪਰਭੂ ਤੋਂ 
ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ।2।  

ਸ ਮਰ ਖਪਆਰ ਗਖਵੰਦ! ਖਮਸਰ ਕਰ ਕ ਮਰ ਮਨ ਖਵਚ ਆ ਵਿੱ। ਸ ਮਰ ਗਖਵੰਦ! ਪੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਨ ਕਰ ਕ ਖਜ ਸਾਗਣ ਦ ਖਸਰਦ ਖਵਚ ਖਖਿਾਉ ਪਦਾ ਸੰੁਦਾ ਸ ਉਸ ਆਪਣ ਮਨ ਖਵਚ 

ਖਚਤਖਵਆ ਸਇਆ (ਪਰਭੂ-ਖਮਲਾਪ ਦਾ) ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸ। ਸ ਮਰ ਗਖਵੰਦ! ਖਜ ਸਾਗਣ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਸਖਰ-ਨਾਮ ਖਮਲ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਮਨ ਖਵਚ ਸਰ ਵਲ ਆਨੰਦ ਬਖਣਆ ਰਖਸੰਦਾ ਸ 
ਚਾਉ ਬਖਣਆ ਰਖਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਮਰ ਗਖਵੰਦ! ਖਜਨਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆ ਂਨੇ ਸਰੀ ਦਾ 
ਖਮਲਾਪ ਸਾਲ ਕਰ ਖਲਆ ਸ, ਉਸ ਸਖਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਖਿੱਟ ਕ ਮਨ ਖਵਚ ਖਨਿੱਤ ਆਤਮਕ 

ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆ ਂਸਨ।3।  

ਸ ਸਲੀਏ! ਪਰਭੂ ਆਪ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਪਦਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਆਪ ਸੀ (ਭ ਦੀ) ੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸ ਤ 
ਆਪ ਸੀ (ਭ ਨੰੂ) ਕਾਰ ਖਵਚ ਲਾਂਦਾ ਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਐ ਸਨ ਜ ਉ ਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਏ 
ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦ ਰਖਸੰਦ ਸਨ ਤ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਕਦ ਮੁਿੱ ਕਦ ਨਸੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਐ ਸਨ 

ਖਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਥਿਾ ਕੁਝ ਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਐ ਸਨ ਜ (ਉ ਦੀ ਖਮਸਰ ਨਾਲ) ਰਾਜ (ਬਣ 

ਕ) ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ ਬਠਦ ਸਨ ਤ ਦਾ ੁਖੀ ਰਖਸੰਦ ਸਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਐ ਸਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਪਾੋਂ (ਦਰ ਦਰ 

ਤ) ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਸ ਮਰ ਗਖਵੰਦ! ਸਰ ਥਾਂ ਇਕ ਤਰਾ ਸੀ ਸੁਕਮ 

ਵਰਤ ਖਰਸਾ ਸ, (ਖਜ ਉਤ ਤਰੀ ਖਮਸਰ ਸੰੁਦੀ ਸ ਉਸ) ਤਰਾ ਨਾਮ ਖਮਰਦਾ ਸ।4।2। 28। 
66।  
  


