
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ॥ ਜਾਰੈ ਖਸਮੁ ਤ ਰਾਖੈ ਕਵਨਾ ॥੧॥ ਰਾਮ ਜਪਤ 
ਤਨੁ ਜਰਰ ਕੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਤੁ ਰਰਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਕਾ ਕ ਜਰੈ ਕਾਰਿ 
ਿਇ ਿਾਰਨ ॥ ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ ਸਾਰਰਗਪਾਰਨ ॥੨॥ ਕਿੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਰਖ ॥ ਿਇਗਾ ਖਸਮੁ 
ਤ ਲੇਇਗਾ ਰਾਰਖ ॥੩॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 329} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—ਆ ਸੀ। ਾਵਕੁ—ਅੱਗ। ਵਨਾ—ਸਵਾ। ਜਾਰ—ਾੜਦਾ ਸ। ਤ—ਤਾਾਂ। ਕਵਨਾ—

ਕਣ?।1।  

ਰਾਮ ਜਤ—ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਸਦਆਾਂ। ਕੀ ਨ—ਸਕਉਂ ਨ? ਭਾਵੇਂ, ਬਸ਼ੱਕ। ਜਸਰ ਕੀ ਨ ਜਾਇ—ਬਸ਼ਕ ੜ 

ਜਾਏ।1। ਰਸਾਉ।  

ਕਾ ਕ—ਸਕ ਦਾ ਕੁਝ? ਕਾਸਸ—ਸਕ ਦਾ? ਸਾਸਨ—ਸਾਨੀ, ਨੁਕਾਨ। ਵਟ—ਵਟਾਉ, ਭ। ਾਸਰਗਾਸਨ—

{ਾਸਰਗ—ਧਨਖ। ਾਸਨ—ਸੱਥ। ਸਜ ਦ ਸੱਥ ਸਵਚ ਾਸਰਗ ਧਨਖ ਸ, ਜ ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਾ ਭੀ ਸ} 

ਰਮਾਤਮਾ।2।  

ਭਾਸਖ—ਆਖ। ਅਖਰ ਦੁਇ—ਦਵੇਂ ਅੱਖਰ, ਦ ਸੀ ਗੱਾਾਂ, ਇਕ ਸਨੱਕੀ ਸਜਸੀ ਗੱ। ਸਇਗਾ ਖਮੁ—ਜ ਮਾਕ 

ਸਵਗਾ, ਜ ਖਮ ਨੂੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਵਗਾ। ਇਗਾ ਰਾਸਖ—ਬਚਾ ਏਗਾ।3।  

ਅਰਥ:- ਖਮ (ਰਭੂ) ਆ ਸੀ ਅੱਗ ਸ, ਆ ਸੀ ਸਵਾ ਸ। ਜ ਉਸ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੂੂੰ) ਾੜਨ ੱਗ, ਤਾਾਂ ਕਣ 

ਬਚਾ ਕਦਾ ਸ?।1।  

(ਸਜ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਸਵਚ ਜੁੜ ਸਰਸਾ ਸ, ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਸਦਆਾਂ (ਉ ਦਾ) ਰੀਰ ਭੀ 

ਭਾਵੇਂ ੜ ਜਾਏ (ਉਸ ਰਤਾ ਰਵਾਸ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ)।1। ਰਸਾਉ।  

(ਸਕਉਂਸਕ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾ  ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਨਸ਼ਚਾ ਸੁੂੰਦਾ ਸ ਸਕ) ਨਾਸ ਸਕ ਦਾ ਕੁਝ ੜਦਾ ਸ, ਤ ਨਾਸ ਸਕ ਦਾ 

ਕਈ ਨੁਕਾਨ ਸੁੂੰਦਾ ਸ; ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਭ ਥਾਈਂ) ਨਟਾਾਂ ਦ ਭਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਖਡ ਸਰਸਾ ਸ, (ਭਾਵ, ਸਕਤ ਆ ਸੀ 

ਨੁਕਾਨ ਕਰ ਸਰਸਾ ਸ, ਤ ਸਕਤ ਆ ਸੀ ਉਸ ਨੁਕਾਨ ਸਸ ਸਰਸਾ ਸ)।2।  

(ਇ ਵਾਤ) ਸ ਕਬੀਰ! (ਤੂੂੰ ਤਾਾਂ) ਇਸ ਸਨੱਕੀ ਸਜਸੀ ਗੱ ਚਤ ਰੱਖ ਸਕ ਜ ਖ਼ਮ ਨੂੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਵਗਾ ਤਾਾਂ (ਸਜਥ 

ਸਕਤ ੜ ਏਗੀ, ਆ ਸੀ) ਬਚਾ ਏਗਾ।3। 33।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ:- ਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਸਤ ਨਾ ਇਸ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸਕ ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਸਰ ਥਾਾਂ ਰਾਖਾ ਸ, 

ਸਰ ਕਈ ਸਕ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਗਾੜ ਨਸੀਂ ਕਦਾ; ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਕ ਖਡ, ਖਡ ਸਰਸਾ ਸ। 33।  

  


