
ਗਉੜੀ ਚਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
Gauree Chaytee, First Mehl: 

ਅੰਮ੍ਮਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥ 
With your nectar-like body, you live in comfort, but this world is just a passing 
drama. 

ਲਬੁ ਲਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਮ੍ਹ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਮ੍ਹ ਭਾਰ ॥ 
You practice greed, avarice and great falsehood, and you carry such a heavy 
burden. 

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮ ਰੁਲਦੀ ਦਖੀ ਮ੍ਜਉ ਧਰ ਉਮ੍ਰ ਛਾਰ ॥੧॥ 
O body, I have seen you blowing away like dust on the earth. ||1|| 

ਸੁਮ੍ਣ ਸੁਮ੍ਣ ਮ੍ਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥ 
Listen - listen to my advice! 

ਸੁਮ੍ਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮਰ ਜੀਅੜ ਬਹੁਮ੍ੜ ਨ ਆਵ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
Only the good deeds which you have done shall remain with you, O my soul. 
This opportunity shall not come again! ||1||Pause|| 

ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਮ੍ਣ ਮ੍ਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥ 
I say to you, O my body: listen to my advice! 

ਮ੍ਨੰਦਾ ਮ੍ਚੰਦਾ ਕਰਮ੍ਹ ਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥ 
You slander, and then praise others; you indulge in lies and gossip. 

ਵਮ੍ਲ ਰਾਈ ਜਹਮ੍ਹ ਜੀਅੜ ਕਰਮ੍ਹ ਚਰੀ ਬੁਮ੍ਰਆਰੀ ॥ 
You gaze upon the wives of others, O my soul; you steal and commit evil 
deeds. 

ਹੰਸੁ ਚਮ੍ਲਆ ਤੂੰ ਮ੍ਛ ਰਹੀਏਮ੍ਹ ਛੁਟਮ੍ੜ ਹਈਅਮ੍ਹ ਨਾਰੀ ॥੨॥ 
But when the swan departs, you shall remain behind, like an abandoned 
woman. ||2|| 

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਮ੍ਹ ਸੁਨਤੰਮ੍ਰ ਤੁਧੁ ਮ੍ਕਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 
O body, you are living in a dream! What good deeds have you done? 



ਕਮ੍ਰ ਚਰੀ ਮ ਜਾ ਮ੍ਕਛੁ ਲੀਆ ਤਾ ਮਮ੍ਨ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
When I stole something by deception, then my mind was pleased. 

ਹਲਮ੍ਤ ਨ ਸਭਾ ਲਮ੍ਤ ਨ ਢਈ ਅਮ੍ਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 
I have no honor in this world, and I shall find no shelter in the world 
hereafter. My life has been lost, wasted in vain! ||3|| 

ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹਲੀ ਹਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਰੀ ਬਾਤ ਨ ੁਛ ਕਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
I am totally miserable! O Baba Nanak, no one cares for me at all! ||1||Pause|| 

ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਾ ਕੜ ਕਰ ਭਾਰਾ ॥ 
Turkish horses, gold, silver and loads of gorgeous clothes 

ਮ੍ਕਸ ਹੀ ਨਾਮ੍ਲ ਨ ਚਲ ਨਾਨਕ ਝਮ੍ੜ ਝਮ੍ੜ ਏ ਗਵਾਰਾ ॥ 
- none of these shall go with you, O Nanak. They are lost and left behind, you 
fool! 

ਕੂਜਾ ਮਵਾ ਮ ਸਭ ਮ੍ਕਛੁ ਚਾਮ੍ਖਆ ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਮਿਤ ੁਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥ 
I have tasted all the sugar candy and sweets, but Your Name alone is 
Ambrosial Nectar. ||4|| 

ਦ ਦ ਨੀਵ ਮ੍ਦਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢਰੀ ॥ 
Digging deep foundations, the walls are constructed, but in the end, the 
buildings return to heaps of dust. 

ਸੰਚ ਸੰਮ੍ਚ ਨ ਦਈ ਮ੍ਕਸ ਹੀ ਅੰਧੁ ਜਾਣ ਸਭ ਮਰੀ ॥ 
People gather and hoard their possessions, and give nothing to anyone else - 
the poor fools think that everything is theirs. 

ਸਇਨ ਲੰਕਾ ਸਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰ ਮ੍ਕਸ ਨ ਕਰੀ ॥੫॥ 
Riches do not remain with anyone - not even the golden palaces of Sri Lanka. 
||5|| 

ਸੁਮ੍ਣ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਅਜਾਣਾ ॥ 
Listen, you foolish and ignorant mind 

ਹਗੁ ਮ੍ਤਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
- only His Will prevails. ||1||Pause|| 



ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਮ੍ਤਸ ਕ ਵਣਜਾਰ ॥ 
My Banker is the Great Lord and Master. I am only His petty merchant. 

ਜੀਉ ਮ੍ੰਡੁ ਸਭ ਰਾਮ੍ਸ ਮ੍ਤਸ ਕੀ ਮਾਮ੍ਰ ਆ ਜੀਵਾਲ ॥੬॥੧॥੧੩॥ 
This soul and body all are His. He Himself kills, and brings back to life. 
||6||1||13|| 

 


