
ਗਉੜੀ ਚਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅੰਮ੍ਮਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥ ਲਬੁ ਲਭੁ ਮੁਚੁ 
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਮ੍ਹ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਮ੍ਹ ਭਾਰ ॥ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮ ਰੁਲਦੀ ਦਖੀ ਮ੍ਜਉ ਧਰ ਉਮ੍ਰ ਛਾਰ 
॥੧॥ ਸੁਮ੍ਣ ਸੁਮ੍ਣ ਮ੍ਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸੁਮ੍ਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮਰ ਜੀਅੜ ਬਹੁਮ੍ੜ ਨ ਆਵ ਵਾਰੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਮ੍ਣ ਮ੍ਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥ ਮ੍ਨੰਦਾ ਮ੍ਚੰਦਾ ਕਰਮ੍ਹ ਰਾਈ 
ਝੂਠੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥ ਵਮ੍ਲ ਰਾਈ ਜਹਮ੍ਹ ਜੀਅੜ ਕਰਮ੍ਹ ਚਰੀ ਬੁਮ੍ਰਆਰੀ ॥ ਹੰਸੁ ਚਮ੍ਲਆ ਤੂੰ 
ਮ੍ਛ ਰਹੀਏਮ੍ਹ ਛੁਟਮ੍ੜ ਹਈਅਮ੍ਹ ਨਾਰੀ ॥ ੨॥ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਮ੍ਹ ਸੁਨੰਤਮ੍ਰ ਤੁਧੁ ਮ੍ਕਆ 
ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕਮ੍ਰ ਚਰੀ ਮ ਜਾ ਮ੍ਕਛੁ ਲੀਆ ਤਾ ਮਮ੍ਨ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ ਹਲਮ੍ਤ ਨ ਸਭਾ 
ਲਮ੍ਤ ਨ ਢਈ ਅਮ੍ਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹਲੀ ਹਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਰੀ ਬਾਤ 
ਨ ੁਛ ਕਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਾ ਕੜ ਕਰ ਭਾਰਾ ॥ ਮ੍ਕਸ ਹੀ ਨਾਮ੍ਲ ਨ 
ਚਲ ਨਾਨਕ ਝਮ੍ੜ ਝਮ੍ੜ ਏ ਗਵਾਰਾ ॥ ਕੂਜਾ ਮਵਾ ਮ ਸਭ ਮ੍ਕਛੁ ਚਾਮ੍ਖਆ ਇਕੁ  ਅੰਮ੍ਮਿਤੁ ਨਾਮੁ 
ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥ ਦ ਦ ਨੀਵ ਮ੍ਦਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢਰੀ ॥ ਸੰਚ ਸੰਮ੍ਚ ਨ ਦਈ ਮ੍ਕਸ ਹੀ 
ਅੰਧੁ ਜਾਣ ਸਭ ਮਰੀ ॥ ਸਇਨ ਲੰਕਾ ਸਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰ ਮ੍ਕਸ ਨ ਕਰੀ ॥ ੫॥ ਸੁਮ੍ਣ ਮੂਰਖ ਮੰਨ 
ਅਜਾਣਾ ॥ ਹਗੁ ਮ੍ਤਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਮ੍ਤਸ ਕ ਵਣਜਾਰ 
॥ ਜੀਉ ਮ੍ੰਡੁ ਸਭ ਰਾਮ੍ਸ ਮ੍ਤਸ ਕੀ ਮਾਮ੍ਰ ਆ ਜੀਵਾਲ ॥੬॥੧॥੧੩॥ {ੰਨਾ 154-155} 

ਨਟ:- ਇ ਸ਼ਬਦ ਦ ਅਖ਼ਰੀ  ਅੰਕ ਵਖ! ਅੰਕ 6 ਦੱਦਾ ਸ ਕਕ ਸ਼ਬਦ ਦ 6 ਬੰਦ ਸਨ। ਅੰਕ 13 ਦੱਦਾ ਸ ਕਕ 

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਕਵਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 13ਵਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ। ਅੰਕ 1 ਨਵਾਾਂ ਆਇਆ ਸ। ਇਸ ਦੱਦਾ ਸ 

ਕਕ ਕਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀੀ ਆਈ ਸ। ਸੁਣ ਤਕ ਦ ਸ਼ਬਦ “ਗਉੜੀ” ਦ ਨ। ਰ ਸ਼ਬਦ ਨੰ: 13 “ਗਉੜੀ 

ਚਤੀ” ਦਾ ਸ। “ਗਉੜੀ ਚਤੀ” ਦਾ ਇਸ ਕਸਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸ। 12 ਸ਼ਬਦ “ਗਉੜੀ” ਦ; 1 ਸ਼ਬਦ “ਗਉੜੀ 

ਚਤੀ” ਦਾ; ਜੜ 13। “ਗਉੜੀ ਚਤੀ” ਦ ਕੁ 5 ਸ਼ਬਦ ਸ। ਉਥ ਅਖ਼ੀਰਾ ਜੜ ਸ।5।17। , ਭਾਵ, 12 ਸ਼ਬਦ 

‘ਗਉੜੀ’ ਦ ਅਤ 5 ਸ਼ਬਦ “ਗਉੜੀ ਚਤੀ” ਦ, ਜੜ 17।  

ਇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ ਕਦ ਕਾਇਆਾਂ ਨੰੂ ੰਬਧਨ ਕੀਤਾ ਸ ਕਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੰੂ।  

ਦਅਰਥ:- ਅੰਕਮਿਤ—(ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਅਮਰ ਮਝਣ ਵਾੀ। ਕਾਇਆ—ਦਸ, ਰੀਰ। ੁਖਾੀ—ੁਖ-

ਆਯ, ੁਖਾਾਂ ਦਾ ਘਰ, ੁਖ ਮਾਣਨ ਵਾੀ। ਬਾਜੀ—ਖਡ। ਮੁਚੁ—ਬਸੁਤ। ਕਮਾਵਕਸ—(ਸ ਕਾਇਆਾਂ!) ਤੰੂ 

ਕਮਾਾਂਦੀ ਸੈਂ। ਤੰੂ—ਤਨੰੂ। ਕਾਇਆ—ਸ ਕਾਇਆਾਂ! ਧਰ—ਧਰਤੀ। ਛਾਰ—ਛਾਰ, ੁਆਸ।1।  

ਕਖ—ਕੱਕਖਆ। ੁਕਿਤੁ—ਨਕ ਕਮਾਈ। ਰਸੀ—ਨਾ ਕਨਭਗੀ। ਬਸੁਕੜ—ਮੁੜ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸਉ—ਮੈਂ। ਕਨੰਦਾ ਕਚੰਦਾ—ਕਨੰਦਾ ਦਾ ਕਚੰਤਨ। ਾਇਤਬਾਰੀ—ਇਤਬਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਾ ਉੱਦਮ, ਚੁਗ਼ੀ। 

ਵਕ—ਇਤਿੀ। ਜਸਕਸ—ਤੰੂ ਤੱਕਦਾ ਸੈਂ। ਬੁਕਰਆਰੀ—ਬੁਰਾਈ, ਭੜ। ਸੰੁ—ਜੀਵਾਤਮਾ।2।  

ੁਨੰਤਕਰ—ੁਨ ਅੰਤਕਰ, ੁਨ  ਕਵਚ, ਨੀਂਦ ਕਵਚ, ੁੱਤੀ ਸਈ। ਮਕਨ—ਮਨ ਕਵਚ। ਭਾ ਭਾਇਆ—ਚੰਗਾ 

ੱਗਾ। ਸਕਤ—ਸਤ ਕਵਚ, ਇ ਕ ਕਵਚ। ਕਤ—ਤ ਕਵਚ, ਰਕ ਕਵਚ। ਅਕਸਾ—

ਉੱਤਮ।3।  

ਖਰੀ ਦੁਸੀ—ਬਸੁਤ ਦੁਖੀ। ਬਾਬਾ—ਸ ਬਾਬਾ! ਬਾਤ—ਵਾਤ।1। ਰਸਾਉ।  



ਤਾਜੀ—ਘੜ। ਕਰ—ਦ। ਗਵਾਰਾ—ਸ ਗਵਾਰ! ਸ ਮੂਰਖ! ਕੂਜਾ—ਕਮਰੀ।4।  

ਨੀਵ—ਨੀਂਸ। ਕਦਵਾ—ਦੀਵਾਰ, ਕੰਧ। ਭ—ੁਆਸ। ੰਚ—ਖ਼ਜਾਨ। ਮਾੜੀ—ਮਸ। ੰ—ਧਨ। ਕਰੀ 

ਦੀ।5।  

ਸਗ—ੁਸਵਗਾ। ਭਾਣਾ—ਰਜ਼ਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਵਣਜਾਰ—ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾ  ਜੀਵ। ਜੀਉ—ਕਜੰਦ। ਕੰਡੁ—ਰੀਰ। ਮਾਕਰ—ਮਾਰ ਕ।6।  

ਅਰਥ:- ਇਸ ਰੀਰ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਅਮਰ ਜਾਣ ਕ ੁਖ ਮਾਣਨ ਕਵਚ ਸੀ ੱਗਾ ਰਕਸੰਦਾ ਸ, (ਇਸ ਨਸੀਂ 

ਮਝਦਾ ਕਕ) ਇਸ ਜਗਤ (ਇਕ) ਖਡ (ਸੀ) ਸ। ਸ ਮਰ ਰੀਰ! ਤੰੂ ੱਬ ਭ ਕਰ ਕਰਸਾ ਸੈਂ ਤੰੂ ਬਸੁਤ ਕੂੜ ਕਮਾ 

ਕਰਸਾ ਸੈਂ (ਕਵਅਰਥ ਦੜ-ਭੱਜ ਸੀ ਕਰ ਕਰਸਾ ਸੈਂ), ਤੰੂ (ਆਣ  ਉੱਤ ੱਬ ਭ ਕੂੜ ਆਕਦਕ ਦ ਅਰ ਸਠ ਕੀਤ 

ਮਾੜ ਕੰਮਾਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ ਚੁਕਦਾ ਜਾ ਕਰਸਾ ਸੈਂ। ਸ ਮਰ ਰੀਰ! ਮੈਂ ਤਰ ਵਰਗ ਇਉਂ ਰੁਦ ਵਖ ਸਨ ਕਜਵੇਂ ਧਰਤੀ 

ਉਤ ੁਆਸ।1।  

ਸ ਮਰੀ ਕਜੰਦ! ਮਰੀ ਕੱਕਖਆ ਕਧਆਨ ਨਾ ੁਣ। ਕੀਤੀ ਸਈ ਨਕ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤਰ ਨਾ ਕਨਭਗੀ। (ਜ ਇਸ 

ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕਆ), ਤਾਾਂ ਮੁੜ (ਛਤੀ) ਵਾਰੀ ਨਸੀਂ ਕਮਗੀ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਮਰ ਰੀਰ! ਮੈਂ ਤਨੰੂ ਮਝਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਮਰੀ ਨੀਸਤ ੁਣ। ਤੰੂ ਰਾਈ ਕਨੰਕਦਆ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ 

(ਸਰਨਾਾਂ ਦੀ) ਝੂਠੀ ਚੁਗ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਕਸੰਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਜੀਵ! ਤੰੂ ਰਾਈ ਇਤਿੀ ਨੰੂ (ਭੜੀ ਕਨਗਾਸ ਨਾ) ਤੱਕਦਾ 

ਸੈਂ, ਤੰੂ ਚਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਸੈਂ, ਸਰ ਬੁਰਾਈਆਾਂ ਕਰਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਮਰੀ ਕਾਇਆਾਂ! ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੁਰ ਜਾਇਗਾ, ਤੰੂ ਇਥ ਸੀ ਰਕਸ ਜਾਇਾਂਗੀ, ਤੰੂ (ਤਦੋਂ) ਛੱੁਟੜ ਇਤਿੀ ਵਾਾਂਗ ਸ 

ਜਾਇਾਂਗੀ।  

ਸ ਮਰ ਰੀਰ! ਤੰੂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਨੀਂਦ ਕਵਚ ਸੀ ੁੱਤਾ ਕਰਸਾ (ਤਨੰੂ ਮਝ ਸੀ ਨ ਆਈ ਕਕ) ਤੰੂ ਕੀਸ ਕਰਤੂਤਾਾਂ 

ਕਰਦਾ ਕਰਸਾ। ਚਰੀ ਆਕਦਕ ਕਰ ਕ ਜ ਮਾ-ਧਨ ਮੈਂ ਕਆਉਂਦਾ ਕਰਸਾ, ਤਨੰੂ ਉਸ ਮਨ ਕਵਚ ੰਦ ਆਉਂਦਾ 

ਕਰਸਾ। (ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਨਾਸ ਇ ਕ ਕਵਚ ਭਾ ਖੱਟੀ, ਨਾਸ ਰਕ ਕਵਚ ਆਰਾ (ਕਮਣ ਦਾ ਿਬੰਧ) 

ਸਇਆ। ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕਆ।3।  

ਸ ਭਾਈ! (ਜੀਵਾਤਮਾ ਦ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤ ਸੁਣ) ਮੈਂ ਕਾਾਂਇਆਾਂ ਬਸੁਤ ਦੁਖੀ ਸਈ ਸਾਾਂ। ਸ ਨਾਨਕ! ਮਰੀ ਸੁਣ ਕਈ 

ਵਾਤ ਨਸੀਂ ੁੱਛਦਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਸ ਮੂਰਖ! ਵਧੀਆ ਘੜ, ਨਾ ਚਾਾਂਦੀ, ਕੱਕੜਆਾਂ ਦ ੱਦ—ਕਈ ਭੀ ਸ਼ (ਮਤ ਵ) 

ਕਕ ਦ ਨਾ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਭ ਇਥ ਸੀ ਰਕਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਕਮਰੀ ਮਵ ਆਕਦਕ ਭੀ ਮੈਂ ਭ ਕੁਝ ਚੱਖ ਕ ਵਖ 

ਕਆ ਸ। (ਇਸਨਾਾਂ ਕਵਚ ਭੀ ਇਤਨਾ ਵਾਦ ਨਸੀਂ ਕਜਤਨਾ ਸ ਿਭੂ!) ਤਰਾ ਨਾਮ ਕਮੱਠਾ ਸ।4।  

ਨੀਸਾਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕ ਮਕਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੰਧਾਾਂ ਉਾਰੀਆਾਂ, ਰ (ਮਤ ਆਇਆਾਂ) ਇਸ ੁਆਸ ਦ ਮੰਦਰਾਾਂ ਦੀ ਢਰੀ 

ਵਾਾਂਗ ਸੀ ਸ ਗਏ। (ਮਾਇਆ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਇਕੱਠ  ਕੀਤ ਕਕ ਨੰੂ (ਸਥੋਂ) ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਮਝਦਾ ਸ ਕਕ ਇਸ 

ਭ ਕੁਝ ਮਰਾ ਸ (ਰ ਇਸ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਕ) ਨ  ਦੀ ੰਕਾ ਨ  ਦ ਮਸ (ਰਾਵਣ ਦ ਭੀ ਨਾਸ ਰਸ, ਤੰੂ ਕਕ 

ਦਾ ਕਵਚਾਰਾ ਸੈਂ) ਇਸ ਧਨ ਕਕ ਦਾ ਭੀ ਨਸੀਂ ਬਕਣਆ ਰਕਸੰਦਾ।5।  

ਸ ਮੂਰਖ ਅੰਞਾਣ ਮਨ! ੁਣ। ਉ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਵਰਤਗੀ (ਬ ਭ ਆਕਦਕ ਛੱਡ ਕ ਉ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਕਵਚ ਤੁਰਨਾ ਕੱਖ)।1। ਰਸਾਉ।  



ਾਡਾ ਮਾਕ-ਿਭੂ ਵੱਡਾ ਾਸੂਕਾਰ ਸ, ਅੀਂ ਾਰ ਜੀਵ ਉ ਦ ਭਜ ਸਏ ਵਣਜਾਰ-ਵਾਰੀ ਸਾਾਂ (ਇਥ ਨਾਮ-

ਵਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਏ ਸਾਾਂ)। ਇਸ ਕਜੰਦ ਇਸ ਰੀਰ ਉ ਸ਼ਾਸ ਦੀ ਕਦੱਤੀ ਸਈ ਰਾ-ੂੰਜੀ ਸ। ਉਸ ਆ ਸੀ 

ਮਾਰਦਾ ਤ ਆ ਸੀ ਕਜੰਦ ਦੇਂਦਾ ਸ।6।1।13।  

 


