
ਗਉੜੀ ਚਤੀ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਤਹ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ ਬਾਤਨ ਹੀ 
ਅਸਮਾਨੁ ਤਗਰਾਵਤਹ ॥੧॥ ਐਸ ਲਗਨ ਤਸਉ ਤਿਆ ਿਹੀਐ ॥ ਜ ਪ੍ਰਭ ਿੀਏ ਭਗਤਤ ਤ ਬਾਹਜ 
ਤਤਨ ਤ ਸਿਾ ਡਰਾਨ ਰਹੀਐ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਤਪ੍ ਨ ਿਤਹ ਚੁਰੂ ਭਤਰ ਪ੍ਾਨੀ ॥ ਤਤਹ ਤਨਿੰਿਤਹ 
ਤਜਹ ਗਿੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥ ਬਠਤ ਉਠਤ ਿੁਤਿਲਤਾ ਚਾਲਤਹ ॥ ਆਪ੍ੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਤਹ ॥੩॥ 

ਛਾਤਡ ਿੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥ ਬਰਹਮਾ ਹੂ ਿ ਿਤਹ ਨ ਮਾਨਤਹ ॥੪॥ ਆਪ੍ੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ 
ਖਵਤਹ ॥ ਆਤਗ ਲਗਾਇ ਮਿੰਿਰ ਮ ਸਵਤਹ ॥ ੫॥ ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ੍ ਹਤਹ ਿਾਂਨ ॥ ਤਤਨ ਿਉ 
ਿਤਖ ਿਬੀਰ ਲਜਾਨ ॥੬॥੧॥੪੪॥ {ਪ੍ਿੰਨਾ 332} 

ਪਦਅਰਥ:- ਜੁ—ਵਡਿਆਈ, ਡਡਤ-ਾਲਾਸ। ਬਾਤਨ ਸੀ—ਗੱਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਡਨਰੀਆਾਂ ਸ਼ਖ਼ੀ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ 

ਨਾਲ।1।  

ਡਉ—ਨਾਲ, ਨੂੂੰ। ਡਿਆ ਿਸੀਐ—ਿੀਸ ਆਖੀਏ? ਮੱਤ ਦਣ ਦਾ ਿਈ ਲਾਭ ਨਸੀਂ। ਿੀਏ—ਿੀਤ, ਬਣਾਏ। 

ਬਾਸਜ—ੱਖਣ, ਖ਼ਾਲੀ, ਡਬਨਾ। ਭਗਡਤ ਤ ਬਾਸਜ ਿੀਏ—ਭਗਤੀ ਤੋਂ ੱਖਣ  ਰੱਖ। ਿਰਾਨ  ਰਸੀਐ—ਿਰਦ 

ਰਸੀਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੀ ਰਡਸਣਾ ਚੂੰਗਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਨ ਦਡਸ—ਨਸੀਂ ਦੇਂਦ। ਚੁਰੂ ਭਡਰ—ਇੱਿ ਚੁਲੀ ਡਜਤਨਾ। ਡਤਸ—ਉਸਨਾਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਾਂ) ਨੂੂੰ। ਡਜਸ—ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ। 

ਆਨੀ—ਲ  ਆਾਂਦੀ ਸ, ਵਗਾ ਡਦੱਤੀ ਸ।2।  

ਿੁਡਿਲ—ਿਢੀਆਾਂ ਚਾਲਾਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਿੁਡਿਲਤਾ—ਿਢੀਆਾਂ ਚਾਲਾਾਂ। ਆਪ—ੁਆਪਸ,ੁ ਆਪਣ  ਆਪ ਤੋਂ। 

ਸੂ—ਭੀ। ਘਾਲਡਸ—ਘੱਲਦ ਸਨ। (ਆਪ)ੁ ਘਾਲਡਸ—ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਆਪ ਤੋਂ ਘੱਲਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅਲ  ਤੋਂ 

ਦੂਰ ਿਰ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਿੁਰਾਸ ਪਾ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਨਾ ਿਰ ਦੇਂਦ ਸਨ।3।  

ਿੁਚਰਚਾ—ਿਝੀ ਚਰਚਾ, ਥਥੀ ਬਡਸ। ਛਾਡਿ—ਛੱਿ ਿ, ਤੋਂ ਡਬਨਾ। ਆਨ—ਿਈ ਸਰ ਗੱਲ। ਬਰਸਮਾ ਸੂ ਿ 

ਿਡਸ—ਬਰਸਮਾ ਦਾ ਆਡਖਆ ਭੀ, ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਮੂੰਨ -ਪਰਮੂੰਨ  ਡਆਣ  ਦੀ ਗੱਲ ਭੀ। ਿ—ਦਾ।4।  

ਖਵਡਸ—ਖੁੂੰਝਾਉਂਦ ਸਨ। ਮੂੰਦਰ—ਘਰ। ਮ—ਮਡਸ, ਡਵਚ।5।  

ਸਤ—ਮਖ਼ਲ ਿਰਦ ਸਨ। ਦਡਖ—ਵਖ ਿ। ਲਜਾਨ—ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸ।6।  

ਅਰਥ:- (ਿਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪ) ਨਾਸ ਿਦ ਪਰਭੂ ਦੀ ਡਡਤ-ਾਲਾਸ ੁਣਦ ਸਨ, ਨਾਸ ਸਰੀ ਦ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦ ਸਨ, 

ਪਰ ਸ਼ਖ਼ੀ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨਾਲ ਤਾਾਂ (ਮਾਨ) ਅਮਾਨ ਨੂੂੰ ਢਾਸ ਲੈਂਦ ਸਨ।1।  

ਅਡਜਸ ਬੂੰਡਦਆਾਂ ਨੂੂੰ ਭਲੀ ਮੱਤ ਦਣ ਦਾ ਿਈ ਲਾਭ ਨਸੀਂ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਭੂ ਨ  ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ਰੱਡਖਆ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ 

ਨੂੂੰ ਮੱਤ ਦਣ ਦ ਥਾਾਂ ਗੋਂ) ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੀ ਰਡਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਉਸ ਲਿ) ਆਪ ਤਾਾਂ (ਡਿ ਨੂੂੰ) ਇਿ ਚੁਲੀ ਡਜਤਨਾ ਪਾਣੀ ਭੀ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦ, ਪਰ ਡਨੂੰਡਦਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਦ 

ਸਨ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਗੂੰਗਾ ਵਗਾ ਡਦੱਤੀ ਸਵ।2।  

ਬਠਡਦਆਾਂ ਉਠਡਦਆਾਂ (ਸਰ ਵਲ  ਉਸ) ਿਢੀਆਾਂ ਚਾਲਾਾਂ ਸੀ ਚੱਲਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਪਣ  ਆਪ ਤੋਂ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰ ਬੂੰਦ 

ਸਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭੀ ਿੁਰਾਸ ਪਾਾਂਦ ਸਨ।3।  

ਫਿੀ ਬਡਸ ਤੋਂ ਡਬਨਾ ਉਸ ਸਰ ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਜਾਣਦ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਡਿ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਮੂੰਨ -ਪਰਮੂੰਨ  ਡਆਣ  ਦੀ ਭੀ 

ਗੱਲ ਨਸੀਂ ਮੂੰਨਦ।4।  



ਆਪਣ  ਆਪ ਤੋਂ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰ ਉਸ ਲਿ ਸਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭੀ ਖੁੂੰਝਾਉਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਮਾਨ , ਆਪਣ  ਸੀ ਘਰ ਨੂੂੰ) ਅੱਗ ਲਾ 

ਿ ਘਰ ਡਵਚ ੌਂ ਰਸ ਸਨ।5।  

ਉਸ ਆਪ ਤਾਾਂ ਿਾਣ  ਸਨ (ਿਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ਵਲ ਿਰਦ ਸਨ) ਪਰ ਸਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਖ਼ਲ ਿਰਦ ਸਨ। ਅਡਜਸ ਬੂੰਡਦਆਾਂ 

ਨੂੂੰ ਵਖ ਿ, ਸ ਿਬੀਰ! ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸ।6।1।14।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ:- ਸ਼ਖ਼ੀ-ਖ਼ਰ ਬੂੰਡਦਆਾਂ ਉੱਤ ਡਿ ਦੀ ਡੱਡਖਆ ਦਾ ਅਰ ਨਸੀਂ ਸ ਿਦਾ, ਉਸ ਗੋਂ ਸਰਨਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਭੀ ਡਵਗਾੜਨ ਦ ਜਤਨ ਿਰਦ ਸਨ। ਅਡਜਸ ਬੂੰਡਦਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਸੀ ਰਡਸਣਾ ਚੂੰਗਾ ਸੁੂੰਦਾ ਸ। 44।  

ਨਿ:- ਇ ਸ਼ਬਦ ਦ 6 ‘ਬੂੰਦ’ ਸਨ; ਅਗਲ  ਅੂੰਿ ਨੂੰ: 1 ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸ ਡਿ ਇਸ ‘ਗਉੜੀ ਚਤੀ’ ਦਾ ਪਡਸਲਾ 

ਸ਼ਬਦ ਸ। ਿਬੀਰ ਜੀ ਦ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦ ਡਲਡਲ  ਡਵਚ ਇਸ 44ਵਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ।  

  


