
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਚਪਦ  ॥ ਜਜਉ ਜਲ ਛਜਿ ਬਾਹਜਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ 
ਕਾ ਹੀਨਾ ॥ ੧॥ ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਜਤ ਮਰੀ ॥ ਤਜੀ ਲ ਬਨਾਰਸ ਮਜਤ ਭਈ ਥਰੀ ॥ ੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਜਸਵ ਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ  ॥ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਜਰ ਉਜਿ ਆਇਆ ॥ ੨॥ 

ਬਹੁਤੁ ਬਰਸ ਤਪੁ ਕੀਆ ਕਾਸੀ ॥ ਮਰਨੁ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ ॥੩॥ ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ 
ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਓਛੀ ਭਗਜਤ  ਕਸ ਉਤਰਜਸ ਪਾਰੀ ॥੪॥ ਕਹੁ ਗੁਰ ਗਜ ਜਸਵ ਸਭੁ ਕ ਜਾਨ ॥ ਮੁਆ 
ਕਬੀਰੁ ਰਮਤ ਸਰੀ ਰਾਮ ॥੫॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 326} 

ਦਅਰਥ:- ਮੀਨਾ—ਮੱਛ। ੂਰਬ ਜਨਮ—ਪਛਲ  ਜਨਮਾਾਂ ਦਾ। ਸਉ—ਮੈਂ। ਸੀਨਾ—ੱਖਣਾ।1।  

ਕਵਨ—ਪਕਸੜੀ, ਪਕਸ ਪਜਸੀ? ਗਪਿ—ਸਾਲਿ, ਸਾਲ। ਮਰੀ—ਮਰੀ। ਿਜੀਲ—ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਦੱਿਾ ਸ। 

ਬਨਾਰਪ—ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰੀ। ਥਰੀ—ਥੜੀ।1। ਰਸਾਉ।  

ਗਲ ਜਨਮੁ—ਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਵੁਰੀ—ਪਸ਼ਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਪਵਚ। ਗਵਾਇਆ—ਪਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਪਦੱਿਾ। ਮਰਿੀ ਬਾਰ—ਮਰਨ ਵਲ । ਉਪਿ—ਉੱਿ ਕ, ਛੱਡ ਕ।2।  

ਬਸੁਿੁ ਬਰ—ਕਈ ਾਲਾਾਂ ਿਕ। ਕਾਸ਼ੀ—ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਪਵਚ। ਮਰਨੁ—ਮਿ। ਬਾੀ—ਵਾ, ਵਬਾ।3।  

ਮ—ਇਕ ਪਜਸ। ਬੀਚਾਰੀ—ਮਝ ਸਨ। ਓਛੀ—ਸਛੀ, ਅਧੂਰੀ। ਕ—ਪਕ ਿਰ੍ਾਾਂ? ਉਿਰਪ—ਿੂੂੰ 

ਉਿਰੇਂਗਾ। ਾਰੀ—ਾਰ।4।  

ਗੁਰ ਗਪਜ—ਗਣਸ਼। ਭੁ ਕ—ਸਰਕ ਮਨੱੁਖ। ਜਾਨ—ਛਾਣਦਾ ਸ (ਭਾਵ, ਮਝਦਾ ਸ ਪਕ ਇਸ ਗਣਸ਼ ਿ 

ਪਸ਼ਵ ਸੀ ਮੁਕਿੀ ਦਣ ਵਾਲ  ਿ ਖਸਣ ਵਾਲ  ਸਨ)। ਮੁਆ ਕਬੀਰੁ—ਕਬੀਰ ਮਰ ਪਗਆ ਸ ਆਾ ਭਾਵ ਿੋਂ, ਕਬੀਰ 

ਦੀ ਮੈਂ-ਮਰੀ ਪਮਟ ਗਈ ਸ। ਰਮਿ—ਪਮਰ ਪਮਰ ਕ।5।15।  

ਅਰਥ:- (ਮਨੂੂੰ ਲਕ ਕਪਸ ਰਸ ਸਨ ਪਕ) ਪਜਵੇਂ ਮੱਛ ਾਣੀ ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਕ ਬਾਸਰ ਪਨਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸ (ਿਾਾਂ ਦੁਖੀ ਸ ਸ 

ਕ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਪਿਵੇਂ) ਮੈਂ ਭੀ ਪਛਲ  ਜਨਮਾਾਂ ਪਵਚ ਿ ਨਸੀਂ ਕੀਿਾ (ਿਾਸੀਏਂ ਮੁਕਿੀ ਦਣ ਵਾਲੀ ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਨੂੂੰ 

ਛੱਡ ਕ ਮਗਸਰ ਆ ਪਗਆ ਸਾਾਂ)।1।  

ਸ ਮਰ ਰਾਮ! ਸੁਣ ਮਨੂੂੰ ਦੱ, ਮਰਾ ਕੀਸ ਸਾਲ ਸਵਗਾ? ਮੈਂ ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸਾਾਂ (ਕੀ ਇਸ ਿੀਕ ਸ ਪਕ) ਮਰੀ 

ਮੱਿ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸ?।1। ਰਸਾਉ।  

(ਸ ਰਾਮ! ਮਨੂੂੰ ਲਕ ਆਖਦ ਸਨ—) ਿੂੂੰ ਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਪਵਚ ਪਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਦੱਿੀ (ਪਕਉਂਪਕ ਸੁਣ ਜਦੋਂ 

ਮੁਕਿੀ ਪਮਲਣੀ ੀ ਿਾਾਂ) ਮਰਨ ਵਲ  (ਕਾਾਂਸ਼ੀ) ਛੱਡ ਕ ਮਗਸਰ ਿੁਰ ਆਇਆ ਸੈਂ।2।  

(ਸ ਰਭੂ! ਲਕ ਕਪਸੂੰਦ ਸਨ—) ਿੂੂੰ ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਪਵਚ ਰਪਸ ਕ ਕਈ ਾਲ ਿ ਕੀਿਾ (ਰ ਉ ਿ ਦਾ ਕੀਸ ਲਾਭ?) 

ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵਲਾ ਆਇਆ ਿਾਾਂ ਮਗਸਰ ਆ ਵੱਪਓਂ।3।  

(ਸ ਰਾਮ! ਲਕ ਬਲੀ ਮਾਰਦ ਸਨ—) ਿੂੂੰ ਕਾਾਂਸ਼ੀ ਿ ਮਗਸਰ ਨੂੂੰ ਇਕ ਪਜਸਾ ਮਝ ਪਲਆ ਸ, ਇ ਸਛੀ ਭਗਿੀ 

ਨਾਲ (ਜ ਿੂੂੰ ਕਰ ਪਰਸਾ ਸੈਂ) ਪਕਵੇਂ ੂੰਾਰ-ਮੁੂੰਦਰ ਿੋਂ ਾਰ ਲੂੰਘੇਂਗਾ?।4।  

(ਸ ਕਬੀਰ!) ਆਖ—ਸਰਕ ਮਨੱੁਖ ਗਣਸ਼ ਿ ਪਸ਼ਵ ਨੂੂੰ ਸੀ ਛਾਣਦਾ ਸ (ਭਾਵ, ਸਰਕ ਮਨੱੁਖ ਇਸੀ ਮਝ ਪਰਸਾ 

ਸ ਪਕ ਪਸ਼ਵ ਮੁਕਿੀਦਾਿਾ ਸ ਿ ਗਣਸ਼ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮੁਕਿੀ ਖਸਣ ਵਾਲੀ ਸ); ਰ ਕਬੀਰ ਿਾਾਂ ਰਭੂ ਦਾ ਪਮਰਨ 

ਕਰ ਕਰ ਕ ਆਾ-ਭਾਵ ਸੀ ਪਮਟਾ ਬਿਾ ਸ (ਕਬੀਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਸੀ ਨਸੀਂ ਰਸੀ ਪਕ ਉ ਦੀ 



ਕੀਸ ਗਿੀ ਸਵਗੀ)।5।15।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ:- ਪਕ ਖ਼ਾ ਦ ਜਾਾਂ ਨਗਰੀ ਪਵਚੋਂ ਮੁਕਿੀ ਨਸੀਂ ਪਮਲ ਕਦੀ। ਮੁਕਿ ਉਸੀ ਸ ਜ ਰਭੂ ਦਾ 

ਭਜਨ ਕਰ ਕ ਆਣ  ਅੂੰਦਰੋਂ ‘ਮੈਂ-ਮਰੀ’ ਪਮਟਾ ਚੁਪਕਆ ਸ।15।  

ਨਟ:- ਆਮ ਲਕਾਾਂ ਪਵਚ ਇਸ ਵਪਸਮ ਦਾ ਕੀਿਾ ਪਗਆ ਸਇਆ ਸ ਪਕ ਬਨਾਰ ਆਪਦਕ ਿੀਰਥ ਉੱਿ ਰੀਰ 

ਪਿਆਪਗਆਾਂ ਜੀਵ ਨੂੂੰ ਮੁਕਿੀ ਪਮਲ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਕਾਾਂ ਦ ਇ ਭਰਮ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰਲੀ 

ਉਮਰ ਬਨਾਰ ਛੱਡ ਆਏ ਿ ਮਗਸਰ ਆ ਵੱ। ਮਗਸਰ ਬਾਰ ਇਸ ਵਪਸਮ ਸ ਪਕ ਇਸ ਧਰਿੀ ਰਾੀ ਸਈ ਸ। 

ਜ ਇੱਥ ਮਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਖਿ ਦੀ ਜੂਨ  ੈਂਦਾ ਸ। ਮਗਸਰ ਗਰਖੁਰ ਿੋਂ 15 ਮੀਲਾਾਂ ਿ ਸ।  

  


