
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਜਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਜਸਆ ॥ ਸ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸਬਜਿ ਪ੍ਰਗਾਜਸਆ 
॥੧॥ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰਉ ਮਰਜਨ ਮਨੁ ਮਾਜਨਆ ॥ ਮਜਰ ਮਜਰ ਜਾਤੇ ਜਜਨ ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਜਨਆ ॥ ੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਮਰਨ ਮਰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕਈ ॥ ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰੁ ਹਇ ਸਈ ॥ ੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮਜਨ 
ਭਇਆ ਅਨੰਿਾ ॥ ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਰਜਹਆ ਪ੍ਰਮਾਨੰਿਾ ॥੩॥੨੦॥ {ਪ੍ੰਨਾ 327} 

ਪਦਅਰਥ:- ਜਜਹ ਮਰਨ—ਜਜਸ ਮਤ ਨ। ਤਰਾਜਸਆ—ਡਰਾ ਜਦਿੱਤਾ ਹ। ਗੁਰ ਸਬਜਦ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ 

ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ। ਪਰਗਾਜਸਆ—ਪਰਗਟ ਹ ਜਗਆ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਦਿੱਸ ਜਪਆ ਹ, ਮਲੂਮ ਹ ਜਗਆ ਹ 

ਜਕ ਅਸਲ ਜਿਚ ਇਹ ਕੀਹ ਹ।1।  

ਮਰਉ—ਮੈਂ ਮਰਾਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਚ ਪਿਾਾਂ। ਮਰਜਨ—ਮਰਨ ਜਿਚ, ਮਤ ਜਿਚ, ਸੰਸਾਰਕ ਮਹ ਦੀ ਮਤ ਜਿਚ, 

ਆਪਾ-ਭਾਿ ਦੀ ਮਤ ਜਿਚ। ਮਜਰ ਮਜਰ ਜਾਤ—ਸਦਾ ਮਰਦ-ਖਪਦ ਹਨ।1। ਰਹਾਉ।  

ਮਰਨ  ਮਰਨੁ—ਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਹ। ਸਭੁ ਕਈ—ਹਰਕ ਜੀਿ। ਸਹਜ—ਸਹਜ ਅਿਸਥਾ ਜਿਚ, 

ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ, ਜਥਰ-ਜਚਿੱਤ ਹ ਕ। ਮਰ—ਮਰਦਾ ਹ, ਮਾਇਆ ਿਲੋਂ  ਮਰਦਾ ਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਾਂ ਿਲੋਂ  

ਬਪਰਿਾਹ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਅਮਰ—ੁਮਰਨ ਤੋਂ ਰਜਹਤ, ਸਦਾ ਜ ੰਦਾ। ਸਈ—ਉਹ ਮਨੁਿੱਖ।2।  

ਮਜਨ—ਮਨ ਜਿਚ। ਭਇਆ—ਹਇਆ ਹ, ਉਪਜਜਆ ਹ, ਪਦਾ ਹ ਜਗਆ ਹ। ਅਨੰਦਾ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਜਖੜਾਉ। 

ਭਰਮੁ—ਭੁਲਖਾ, ਸ਼ਿੱਕ। ਰਜਹਆ—ਬਾਕੀ ਰਜਹ ਜਗਆ ਹ, ਜਟਕ ਜਗਆ ਹ। ਪਰਮਾਨੰਦਾ—ਪਰਮ ਅਨੰਦ, ਪਰਮ 

ਸੁਖ, ਿਿੱਡੀ ਤੋਂ ਿਿੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ।3।  

ਅਰਥ:- ਜਜਸ ਮਤ ਨ  ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਾ ਜਦਿੱਤਾ ਹਇਆ ਹ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੰੂ ਸਮਝ ਆ 

ਗਈ ਹ ਜਕ ਉਹ ਮਤ ਅਸਲ ਜਿਚ ਕੀਹ ਚੀ  ਹ।1।  

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਚ ਜਕਉਂ ਪਿਾਾਂਗਾ? (ਭਾਿ, ਨਹੀਂ ਪਿਾਾਂਗਾ) (ਜਕਉਂਜਕ) ਮਰਾ ਮਨ ਆਪਾ-ਭਾਿ ਦੀ ਮਤ 

ਜਿਚ ਪਤੀਜ ਜਗਆ ਹ। (ਕਿਲ) ਉਹ ਮਨੁਿੱਖ ਸਦਾ ਜੰਮਦ ਮਰਦ ਰਜਹੰਦ ਹਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਜਣਆ 

(ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ)।1। ਰਹਾਉ।  

(ਦੁਨੀਆ ਜਿਚ) ਹਰਕ ਜੀਿ ‘ਮਤ, ਮਤ’ ਆਖ ਜਰਹਾ ਹ (ਭਾਿ, ਹਰਕ ਜੀਿ ਮਤ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਜਰਹਾ ਹ), (ਪਰ ਜ 

ਮਨੁਿੱਖ) ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ (ਰਜਹ ਕ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਬਪਰਿਾਹ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਉਹ ਅਮਰ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ 

(ਉਸ ਨੰੂ ਮਤ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।2।  

ਹ ਕਬੀਰ! ਆਖ—(ਗੁਰ ੂਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਰ) ਮਨ ਜਿਚ ਅਨੰਦ ਪਦਾ ਹ ਜਗਆ ਹ, ਮਰਾ ਭੁਲਖਾ ਦੂਰ ਹ 

ਚੁਕਾ ਹ, ਤ ਪਰਮ ਸੁਖ (ਮਰ ਜਹਰਦ ਜਿਚ) ਜਟਕ ਜਗਆ ਹ।3। 20।  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਿ:- ਜ ਮਨੁਿੱਖ ਪਰਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦਾ; ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 

ਜਹਾਨ ਮਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਰਹਾ ਹ। 20।  

  


