ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਭੁੰਦਰਾ ਤੇ ਘਟ ਬੀਤਰਿ ਭੁੰਦਰਾ ਕਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਰ ੁੰਥਾਤਾ ॥ ੁੰਚ ਚੇਲੇ ਵਰਿ
ਕੀਜਰਹ ਿਾਵਲ ਇਹ ਭਨ ਕੀਜੈ ਡੁੰਡਾਤਾ ॥ ੧॥ ਜਗ ਜਗਰਤ ਇਵ ਾਵਰਿਤਾ ॥ ਏਕ ਿਫਦ ਦੂਜਾ
ਹਿ ਨਾਿਰਤ ਕੁੰਦ ਭੂਰਲ ਭਨ ਲਾਵਰਿਤਾ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ ਭੂੁੰਰਡ ਭੁੰਡਾਇਐ ਜੇ ਗਿ ਾਈਐ ਹਭ
ਗਿ ਕੀਨੀ ਗੁੰਗਾਤਾ ॥ ਰਤਰਬਵਣ ਤਾਿਣਹਾਿ ਿਆਭੀ ਏਕ ਨ ਚੇਤਰਿ ਅੁੰਧਾਤਾ ॥ ੨॥ ਕਰਿ ਟੁੰਫ
ਗਲੀ ਭਨ ਲਾਵਰਿ ਿੁੰਿਾ ਭੂਰਲ ਨ ਜਾਵਰਿਤਾ ॥ ਏਕਿ ਚਿਣੀ ਜੇ ਰਚਤ ਲਾਵਰਹ ਲਰਫ ਲਰਬ ਕੀ
ਧਾਵਰਿਤਾ ॥੩॥ ਜਰਿ ਰਨਿੁੰਜਨ ਿਚਰਿ ਭਨਾ ॥ ਕਾਹੇ ਫਲਰਹ ਜਗੀ ਕਟ ਘਨਾ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥
ਕਾਇਆ ਕਭਲੀ ਹੁੰਿ ਇਆਣਾ ਭੇਿੀ ਭੇਿੀ ਕਿਤ ਰਫਹਾਣੀਤਾ ॥ ਰਣਵਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ
ਰਪਰਿ ਾਛੈ ਛਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥ {ੁੰਨਾ 155-156}
ਦਅਯਥ:- ਘਟ ਬੀਤਰਯ—ਰਿਯਦੇ ਰਿਚ। ਭੁੰਦਰਾ—(ਭੁੰਦੀਆਂ ਿਾਸਨਾਂ ਨੁੰ ਯਕਣਾ—ਇਿ) ਭੁੰਦਰਾਂ। ਕਾਂਇਆ—
ਸਯੀਯ ਨੁੰ (ਨਾਸਿੁੰਤ ਜਾਨਣਾ)। ਰ ੁੰਥਾਤਾ—ਰ ੁੰਥਾ, ਗਦੜੀ। ਤੇ—ਉਿੀ। ੁੰਚ ਚੇਰੇ—ੁੰਜ ਰਗਆਨ-ਇੁੰਦਰੇ ਯ
ਚੇਰੇ। ਕੀਜਰਿ—ਕਯਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਯਾਿਰ—ਿੇ ਯਾਿਰ! ਿੇ ਜਗੀ!
ਜਗ ਜਗਰਤ—ਜਗ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਗਤੀ। ਇਿ—ਇਸ ਤਯ੍ਾਂ। ਾਿਰਸਤਾ—ਾਿਰਸ, ਤੁੰ ਾ ਰਏਂਗਾ। ਨਾਸਰਤ—
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਰਾਿਰਸਤਾ—ਰਾਿਰਸ, ਜੇ ਤੁੰ ਰਾ ਰਏਂ।1। ਯਿਾਉ।
ਭੁੰਰਡ ਭੁੰਡਾਇਐ—ਰਸਯ ਭਨਾਇਆਂ। ਭੁੰਰਡ—ਰਸਯ।2।
ਟੁੰਫ—ਠੱਗੀ, ਰਿ ਾਿਾ। ਗਰੀ—ਗੱਰੀਂ, ਗੱਰਾਂ ਨਾਰ। ਭਨ—ਰ ਕਾਂ ਦਾ ਭਨ। ਰਾਿਰਸ—ਤੁੰ ਰਾਂਦਾ ਿੈਂ। ਭਰਰ
ਨ—ਰਫਰਕਰ ਨਿੀਂ। ਕੀ ਧਾਿਰਸਤਾ—ਰਕਉਂ ਦੜੇਂਗਾ? ਨਿੀਂ ਬਟਕੇਂਗਾ।3।
ਯਚਰਸ ਭਨਾ—ਭਨ ਯਚਾ ਕੇ, ਭਨ ਜੜ ਕੇ। ਕਟ—ਠੱਗੀ, ਝਠ-ਯੇਫ।1। ਯਿਾਉ।
ਕਭਰੀ—ਝੱਰੀ। ਿੁੰਸ—ਜੀਿਾਤਭਾ। ਰਫਿਾਣੀਤਾ—(ਉਭਯ) ਗਜ਼ਯ ਯਿੀ ਿੈ। ਨਾਗੀ—ਨੁੰਗੀ ਕਾਂਇਆਂ।
ਦਾਝੈ—ਸੜਦੀ ਿੈ। ਾਛੈ—ਸਭਾ ਰਿਿਾ ਜਾਣ ਰੱਛੋਂ।
ਅਯਥ:- ਿੇ ਯਾਿਰ! ਆਣੇ ਸਯੀਯ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਿੀ ਭੁੰਦੀਆਂ ਿਾਸਨਾਂ ਨੁੰ ਯਕ—ਇਿ ਿਨ (ਅਸਰ) ਭੁੰਦਰਾਂ। ਸਯੀਯ
ਨੁੰ ਨਾਸਿੁੰਤ ਸਭਝ—ਇਸ ਮਕੀਨ ਨੁੰ ਗਦੜੀ ਫਣਾ। ਿੇ ਯਾਿਰ! (ਤਸੀ ਿਯਨਾਂ ਨੁੰ ਚੇਰੇ ਫਣਾਂਦੇ ਰਪਯਦੇ ਿ)
ਆਣੇ ੁੰਜ,ੇ ਰਗਆਨ-ਇੁੰਰਦਰ ਆਂ ਨੁੰ ਿੱਸ ਰਿਚ ਕਯ, ਚੇਰੇ ਫਣਾ, ਆਣੇ ਭਨ ਨੁੰ ਡੁੰਡਾ ਫਣਾ (ਤੇ ਿੱਥ ਰਿਚ
ਪੜ। ਬਾਿ, ਕਾਫ ਕਯ)।1।
(ਿੇ ਯਾਿਰ!) ਤੁੰ ਗਾਜਯ ਭਰੀ ਆਰਦਕ ਾਣ ਰਿਚ ਭਨ ਜੜਦਾ ਰਪਯਦਾ ਿੈਂ, ਯ ਜੇ ਤੁੰ ਉਸ ਗਯ-ਸ਼ਫਦ ਰਿਚ
ਭਨ ਜੜੇਂ (ਰਜਸ ਤੋਂ ਰਫਨਾ) ਕਈ ਿਯ (ਜੀਿਨ-ਯਾਿ ਰਿ ਾਣ ਦੇ ਸਭਯੱਥ) ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁੰ ਇਸ ਤਯ੍ਾਂ ਜਗ (ਰਬਚਯਨਾਂ ਰਿਚ ਜੜਨ) ਦਾ ਤਯੀਕਾ ਰੱਬ ਰਏਂਗਾ।1। ਯਿਾਉ।
ਜੇ (ਗੁੰਗਾ ਦੇ ਕੁੰਢੇ) ਰਸਯ ਭਨਾਇਆਂ ਗਯ ਰਭਰਦਾ ਿੈ (ਬਾਿ, ਤਸੀ ਤਾਂ ਗੁੰਗਾ ਦੇ ਕੁੰਢੇ ਰਸਯ ਭਨਾ ਕੇ ਗਯ ਧਾਯਦੇ
ਿ) ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਯ ਨੁੰ ਿੀ ਗੁੰਗਾ ਫਣਾ ਰਰਆ ਿੈ, (ਬਾਿ, ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਗਯ ਿੀ ਭਿਾਂ ਰਿਤਰ ਤੀਯਥ ਿੈ)। ਅੁੰਨ੍ਾ
(ਯਾਿਰ) ਉਸ ਇਕ ਭਾਰਕ ਨੁੰ ਨਿੀਂ ਰਸਭਯਦਾ ਜ ਰਤੁੰਨਾਂ ਬਿਣਾਂ (ਦੇ ਜੀਿਾਂ) ਨੁੰ ਤਾਯਨ ਦੇ ਸਭਯਥ ਿੈ।2।
ਿੇ ਜਗੀ! ਤੁੰ (ਜਗ ਦਾ) ਰਿ ਾਿਾ ਕਯ ਕੇ ਰਨਯੀਆਂ ਗੱਰਾਂ ਰਿਚ ਿੀ ਰ ਕਾਂ ਦਾ ਭਨ ਯਚਾਂਦਾ ਿੈਂ, ਯ ਤੇਯਾ
ਆਣਾ ਸੁੰਸਾ ਉੱਕਾ ਿੀ ਦਯ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁੰ ਇੱਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਚਯਨਾਂ ਰਿਚ ਰਚੱਤ ਜੜ,ੇਂ ਤਾਂ ਰੱਫ ਤੇ ਰ ਬ
ਦੇ ਕਾਯਨ ਫਣੀ ਿਈ ਤੇਯੀ ਬਟਕਣਾ ਦਯ ਿ ਜਾਏ।3।

ਿੇ ਜਗੀ! ਫਿਤਾ ਠੱਗੀ-ਪਯੇਫ ਦਾ ਫਰ ਰਕਉਂ ਫਰਦਾ ਿੈਂ? ਆਣਾ ਭਨ ਜੜ ਕੇ ਭਾਇਆ-ਯਰਿਤ ਰਬ ਦਾ ਨਾਭ
ਰਸਭਯ।1। ਯਿਾਉ।
ਰਜਸ ਭਨੱ ਦਾ ਸਯੀਯ ਝੱਰਾ ਿਇਆ ਰਆ ਿਿੇ (ਰਜਸ ਦੇ ਰਗਆਨ-ਇੁੰਦਰੇ ਰਿਕਾਯਾਂ ਰਿਚ ਝੱਰੇ ਿਏ ਏ ਿਣ)
ਰਜਸ ਦਾ ਜੀਿਾਤਭਾ ਅੁੰਞਾਣਾ ਿਿੇ (ਰਜ਼ੁੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੀ ਯਸਤਾ ਨਾਿ ਸਭਝਦਾ ਿਿੇ) ਉਸ ਦੀ ਸਾਯੀ ਉਭਯ
ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਭਤਾ ਰਿਚ ਰੁੰਘ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। (ਤੇ) ਨਾਨਕ ਫੇਨਤੀ ਕਯਦਾ ਿੈ ਰਕ ਜਦੋਂ (ਭਭਤਾ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦਾਯਥ
ਜਗਤ ਰਿਚ ਿੀ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਯੀਯ ਇਕੱਰਾ ਿੀ (ਭਸਾਣਾਂ ਰਿਚ) ਸੜਦਾ ਿੈ, ਸਭਾ ਰਿਿਾ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਿ ਛਤਾਉਂਦਾ
ਿੈ।4।3।15।

