
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਅੰਕਿ ਚੜਾਵਉ ॥ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਕਹਕਰ ਹਢਾਵਉ ॥ 
ਕਬਨੁ ਹਕਰ ਨਾਮ ਿਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਕਿਆ ਪਕਹਰਉ ਕਿਆ ਓਕਢ ਕਦਖਾਵਉ ॥ ਕਬਨੁ 
ਜਗਦੀਸ ਿਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਾਨੀ ਿੁੰ ਡਲ ਗਕਲ ਮੋਤੀਅਨ ਿੀ ਮਾਲਾ ॥ ਲਾਲ 
ਕਨਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥ ਕਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਿਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥ ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰ ਦਰ ਨਾਰੀ 
॥ ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਿਰੈ ਅਕਤ ਕਪਆਰੀ ॥ ਕਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਭਜੇ ਕਨਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥ ਦਰ ਘਰ 
ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਅਕਹਕਨਕਸ ਫੂਲ ਕਬਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥ ਕਬਨੁ ਹਕਰ ਨਾਮ ਸੁ ਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ 
॥੪॥ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ॥ ਲਸਿਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥ ਕਬਨੁ ਜਗਦੀਸ ਝੂਠੇ ਕਦਵਾਜੇ 
॥੫॥ ਕਸਧੁ ਿਹਾਵਉ ਕਰਕਧ ਕਸਕਧ ਬਲੁਾਵਉ ॥ ਤਾਜ ਿਲੁਹ ਕਸਕਰ ਛਤੁ ਬਨਾਵਉ ॥ ਕਬਨੁ 
ਜਗਦੀਸ ਿਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥ ਖਾਨੁ ਮਲੂਿੁ ਿਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥ ਅਬੇ ਤਬੇ ਿੂੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥ 
ਕਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਸਵਰਕਸ ਿਾਜਾ ॥੭॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਸਬਕਦ ਕਵਸਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮਕਤ 
ਜਾਕਨਆ ਕਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਪਰਣਵਕਤ ਨਾਨਿ ਸਰਕਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 225} 

ਪਦਅਰਥ:- ਚੋਆ—ਅਤਰ। ਅੰਕਿ—ਸਰੀਰ ਉਤੇ। ਚੜਾਵਉ—(ਜੇ) ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਾਟ—ਪੱਟ, 

ਰੇਸ਼ਮ। ਪਟੰਬਰ—ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਬਰ। ਅੰਬਰ—ਿੱਪੜੇ। ਪਕਿਕਰ—ਪਕਿਨ ਿੇ। ਪਾਵਉ—ਪਾਵਉਂ, ਮੈਂ 
ਪਾ ਸਿਦਾ ਿਾਂ।1।  

ਕਿਆ ਪਕਿਰਉ—ਵਧੀਆ ਿੱਪੜੇ ਪਕਿਨਣ ਦਾ ਿੀਿ ਲਾਭ? ਓਕਿ—ਪਕਿਨ ਿੇ। ਜਗਦੀਸ—
ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਿ।1। ਰਿਾਉ।  

ਿਾਨੀ—ਿੰਨਾਂ ਕਵਚ। ਗਕਲ—ਗਲ ਕਵਚ। ਲਾਲ ਕਨਿਾਲੀ—ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਲਾਈ। ਫੂਲ 
ਗੁਲਾਲਾ—ਗੁਲ ਲਾਲਾ (ਦੇ) ਫੁੱ ਲ।2।  

ਨੈਨ—ਅੱਖਾਂ। ਸਲੋਨੀ—ਸੋਿਣੇ ਲੋਇਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਖੋੜ—ਸੋਲਾਂ। ਕਬਨੁ ਭਜੇ—
ਕਸਮਰਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾ।3।  

ਮਿਲਾ—ਮਿਲ-ਮਾੜੀਆਂ। ਸੁਖਾਲੀ—ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅਕਿ—ਕਦਨ। ਕਨਕਸ—ਰਾਤ। ਦੁਖਾਲੀ—
ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ।4।  

ਿੈਵਰ—{ਿਯ-ਵਰ} ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ। ਗੈਵਰ {ਗਜ-ਵਰ} ਵਧੀਆ ਿਾਥੀ। ਨੇਬ—ਨਾਇਬ। ਖਵਾਸੀ—
ਸ਼ਾਿੀ ਨੌਿਰ। ਪਾਜੇ—ਪਾਜ, ਕਵਖਾਵਾ। ਕਦਵਾਜੇ—ਕਵਖਾਵੇ।5।  



ਕਸਧੁ—ਿਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀ। ਿਿਾਵਉ—ਿਿਾਵਉਂ; ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਵਾਵਾਂ। ਕਰਕਧ ਕਸਕਧ—ਿਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਿਤਾਂ। ਿੁਲਿ—ਟੋਪੀ। ਕਸਕਰ—ਕਸਰ ਉਤੇ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਕਥਰ ਰਕਿਣ ਵਾਲਾ (ਰਾਜ-ਭਾਗ)।6।  

ਮਲੂਿੁ—ਬਾਦਸ਼ਾਿ। ਅਬੇ ਤਬੇ—ਨੌਿਰਾਂ ਨੰੂ ਕਿੜਿਾਂ। ਿੂੜੇ—ਿੂਠੇ, ਨਾਸਵੰਤ। ਿਾਜਾ—ਜੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ।7।  

ਮਮਤਾ—ਮਲਿੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਸਬਕਦ—ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਿੀਂ। ਗੁਰਮਕਤ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਨਾਲ। 
ਮੁਰਾਰੀ—ਪਰਮਾਤਮਾ—{ਮੁਰ-ਅਕਰ}।8।  

ਅਰਥ:- ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਿੱਪੜੇ ਪਕਿਨਣ ਤੇ ਪਕਿਨ ਿੇ ਦੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਕਵਖਾਲਣ ਦਾ ਿੀਿ ਲਾਭ ਿੈ? 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਚ ਜੁੜਨ) ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਸੁਖ ਿੋਰ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਿੀਂ ਕਮਲ ਸਿਦਾ ਿੈ।1। 
ਰਿਾਉ।  

ਜੇ ਮੈਂ ਅਤਰ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਿੱਪੜੇ ਪਕਿਨ ਿੇ 
ਿੰਿਾਵਾਂ, (ਕਫਰ ਭੀ) ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੰ ਞਾ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੀ ਮੈਨੰੂ ਸੁਖ ਨਿੀਂ ਕਮਲ 
ਸਿਦਾ।1।  

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿੰਨਾਂ ਕਵਚ ਿੰੁਡਲ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਗਲ ਕਵਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਲ 
ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਉਤੇ ਗੁਲਾਲ ਫੁੱ ਲ (ਕਖਲਰੇ ਿੋਏ) ਿੋਣ (ਕਫਰ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਕਬਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੀ ਸੁਖ ਨਿੀਂ ਲੱਭ ਸਿਦਾ।2।  

ਜੇ ਸੋਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁੰ ਦਰ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਿੋਵੇ , ਉਿ ਸੋਲਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਿਾਰ-ਕਸ਼ੰਗਾਰ ਿਰਦੀ 
ਿੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਿੁਤ ਕਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਿੋਵੇ; (ਕਫਰ ਭੀ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਿ ਪਰਭੂ ਦਾ ਕਸਮਰਨ ਿਰਨ 
ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰੀ ਿੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।3।  

ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮਿਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਿੋਣ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲੰਘ ਿੋਵੇ, ਉਸ ਉਤੇ 
ਮਾਲੀ ਕਦਨ ਰਾਤ ਫੁੱ ਲ ਕਵਛਾਂਦਾ ਰਿੇ, (ਕਫਰ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸਮਰਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਇਿ 
ਸਰੀਰ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਿੀ ਬਕਣਆ ਰਕਿੰਦਾ ਿੈ।4।  

ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਿਾਥੀ ਿੋਣ , ਨੇਜ਼ਾ-ਬਰਦਾਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਿੋਣ, ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਿੋਣ, 

ਲਸ਼ਿਰ ਿੋਣ, ਨਾਇਬ ਿੋਣ, ਸ਼ਾਿੀ ਨੌਿਰ ਿੋਣ, ਇਿ ਸਾਰਾ ਕਵਖਾਵਾ ਿੋਵੇ, (ਕਫਰ ਭੀ) ਜਗਤ ਦੇ 



ਮਾਲਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਸਮਰਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਇਿ (ਤਾਿਤ ਦੇ) ਕਵਖਾਵੇ ਨਾਸਵੰਤ ਿੀ ਿਨ।5।  

ਜੇ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ) ਿਰਾਮਾਤੀ ਸਾਧੂ ਅਖਵਾ ਲਵਾਂ (ਜਦੋਂ ਚਾਿਾਂ) ਿਰਾਮਾਤੀ ਤਾਿਤਾਂ ਨੰੂ 
(ਆਪਣੇ ਪਾਸ) ਸੱਦ ਸਿਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਸਰ ਉਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਟੋਪੀ ਿੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਰ ਉਤੇ (ਸ਼ਾਿੀ) 
ਛਤਰ ਿੁਲਾ ਸਿਾਂ, (ਕਫਰ ਭੀ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਿ ਪਰਭੂ ਦੇ ਕਸਮਰਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਸਦਾ ਕਟਿੀ ਰਕਿਣ 
ਵਾਲੀ (ਆਤਮਿ) ਤਾਿਤ ਕਿਤੋਂ ਨਿੀਂ ਿਾਸਲ ਿਰ ਸਿਦਾ।6।  

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਾਨ ਅਖਵਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਿਿਾ ਲਵਾਂ, ਰਾਜਾ ਸਦਵਾ ਲਵਾਂ, ਨੌਿਰਾਂ 
ਚਾਿਰਾਂ ਨੰੂ ਕਿੜਿਾਂ ਭੀ ਦੇ ਸਿਾਂ, (ਤਾਿਤ ਦਾ ਇਿ ਸਾਰਾ) ਕਵਖਾਵਾ ਨਾਸ ਿੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਮਨੁੱ ਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਸਰੇ ਨਿੀਂ ਚੜਹਦਾ।7।  

ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿੁਤ ਮਲਿੀਅਤਾਂ ਿੋਣ—ਇਿ ਤਾਂਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ ਜੁੜਨ 
ਨਾਲ ਿੀ ਮਨ ਕਵਚੋਂ ਭੁੱ ਲਦੀ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਕਤ ਉਤੇ ਤੁਕਰਆਂ ਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਦੇ ਕਵਚ 
ਕਟਕਿਆ ਪਛਾਕਣਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। (ਪਰ ਇਿ ਸਭ ਿੁਿ ਤਦੋਂ ਿੀ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਕਮਿਰ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਨਿ ਪਰਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਿੈ—(ਿੇ ਪਰਭ!ੂ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਿਾਂ।8।10।  


