
ਗਉੜੀ ॥ ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥ ਜਉ ਤੁਮ ਅਪਿੇ ਜਿ ਸੌ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਹੁ ਮਿੁ 
ਬਡਾ ਨਕ ਜਾ ਸਉ ਮਿੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਰਾਮੁ ਬਡਾ ਕੈ ਰਾਮਨਹ ਜਾਨਿਆ ॥ ੧॥ ਬਰਹਮਾ ਬਡਾ ਨਕ ਜਾਸੁ 
ਉਪਾਇਆ ॥ ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਨਕ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥੨॥ ਕਨਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ ॥ ਤੀਰਥੁ 
ਬਡਾ ਨਕ ਹਨਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੩॥੪੨॥ {ਪੰਿਾ 331} 

ਦਅਰਥ:- ਝਗਰਾ—ਮਨ ਵਿਚ  ਵਰਹਾ ਝਗੜਾ, ਸ਼ੰਕਾ। ਰਾਮ—ਹ ਰਭੂ! ਜਉ—ਜ। ਜਨ—ਸਿਕ। ਸ—

ਨਾਲ। ਕਾਮ—ੁਕੰਮ।1। ਰਹਾਉ।  

ਬਡਾ—ਿੱਡਾ, ਸਤਕਾਰ-ਜਗ। ਵਕ—ਜਾਾਂ। ਜਾ ਸਉ—ਵਜਸ (ਰਭੂ) ਨਾਲ। ਮਾਵਨਆ—ਮੰਨ ਵਗਆ ਹ, ਤੀਜ 

ਵਗਆ ਹ, ਵਿਕ ਵਗਆ ਹ। ਰਾਮ—ੁਰਭੂ। ਰਾਮਵਹ—ਰਭੂ ਨੰੂ। ਜਾਵਨਆ—(ਵਜਸ ਨ) ਛਾਣ ਵਲਆ ਹ। ਕ—

ਜਾਾਂ।1।  

ਬਰਹਮਾ—ਬਰਹਮਾ ਆਵਦਕ ਦਿਤ। ਜਾਸੁ—(XÔX) ਵਜਸ ਦਾ। ਉਾਇਆ—ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਇਆ।2।  

ਕਵਹ—ਕਹ, ਆਖਦਾ ਹ। ਹਉ—ਮੈਂ। ਉਦਾਸ—ੁਦੁਵਚੱਤਾ (undecided)। ਵਕ—ਜਾਾਂ। ਤੀਰਥ—ੁਧਰਮ-

ਅਸਥਾਨ।3। 42।  

ਅਰਥ:- ਹ ਰਭੂ! ਜ ਤਨੰੂ ਆਣ  ਸਿਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹ (ਭਾਿ, ਜ ਤੰੂ ਮਨੰੂ ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਵਿਚ ਜੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹ 

ਤਾਾਂ) ਇਹ ਇਕ (ਿੱਡਾ) ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਹ (ਭਾਿ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮਨੰੂ ਤਰ ਚਰਨਾਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਗਾ)।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਬਲਿਾਨ ਹ ਜਾਾਂ (ਇਸ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਬਲਿਾਨ ਉਹ ਰਭੂ ਹ) ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਤ 

ਭਿਕਣੋਂ  ਹਿ ਜਾਾਂਦਾ ਹ)? ਕੀ ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਕਾਰ-ਜਗ ਹ, ਜਾਾਂ (ਉਸ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਸਤਕਾਰ-ਜਗ ਉਹ ਮਹਾਾਂੁਰਖ 

ਹ), ਵਜਸ ਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਛਾਣ ਵਲਆ ਹ?।1।  

ਕੀ ਬਰਹਮਾ (ਆਵਦਕ ਦਿਤਾ) ਬਲੀ ਹ, ਜਾਾਂ (ਉਸ ਤੋਂ ਿਧੀਕ ਉਹ ਰਭੂ ਹ) ਵਜਸ ਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਇਆ (ਇਹ 

ਬਰਹਮਾ) ਹ? ਕੀ ਿਦ (ਆਵਦਕ ਧਰਮ-ੁਸਤਕਾਾਂ ਦਾ ਵਗਆਨ) ਵਸਰ-ਵਨਿਾਉਣ-ਜਗ ਹ ਜਾਾਂ ਉਹ (ਮਹਾਾਂੁਰਖ) 

ਵਜਸ ਤੋਂ (ਇਹ ਵਗਆਨ) ਵਮਵਲਆ?।2।  

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹ—ਮਰ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠ ਵਰਹਾ ਹ ਵਕ ਤੀਰਥ (ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ) ੂਜਣ-ਜਗ ਹ ਜਾਾਂ 

ਰਭੂ ਦਾ (ਉਹ) ਭਗਤ (ਿਧੀਕ ੂਜਣ-ਜਗ ਹ ਵਜਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਵਣਆ)।3। 42।  

ਨਿ:- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨ  ਧਾਰਵਮਕ ਰਸਤ ਵਿਚ ਿਾਰਨ ਿਾਲ  ਕਈ ਭੁਲਖ ਦੂਰ ਕੀਤ ਹਨ—

(1) ‘ਮੈਂ ਬਰਹਮ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਾਂ’—ਇਹ ਵਿਆਲ ਹਉਮ ਿਲ ਲ  ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਇਸ ‘ਮੈਂ’ ਨੰੂ, ਇਸ ‘ਮਨ’ ਨੰੂ ਬਅੰਤ 

ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹ। (2) ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਿ ਹ ਸਕਗਾ ਜ ਸਵਤਗੁਰੂ ਅੱਗ 

ਆਾ ਿਾਵਰਆ ਜਾਏ। (3) ਸਭ ਦਿਵਤਆਾਂ ਦਾ ਵਸਰਤਾਜ ਵਸਰਜਣ-ਹਾਰ ਰਭੂ ਆ ਹੀ ਹ। (4) ਵਨਰਾ 

‘ਵਗਆਨ’ ਕਾੀ ਨਹੀਂ, ਵਗਆਨ-ਦਾਤ ਸਵਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ। (5) ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ 

‘ਸਵਤਗੁਰੂ’ ਹ।  

ਅਸਲ ਵਸ਼ਰਮਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਮੁੱਖ-ਭਾਿ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਿੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹ।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਿ:- ਅਸਲ ਤੀਰਥ ‘ਸਵਤਗੁਰੂ’ ਹ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵਗਆਨ ਰਾਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹ ਜ ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੜ ਦੇਂਦਾ ਹ। 42।  


