
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ    ੴ ਸਤਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ 
ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਿੇ ੧੪ ॥ ਅਬ ਮਤਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰਾਮ ਉਿਤਕ ਤਨੁ 
ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਤਣ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥ ਸ ਜਲੁ ਤਬਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ 
ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਤਜਿ ਪਾਵਕ ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੈ ਜਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਉਿਤਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥ ੨॥ ਭਵ 
ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਿੀ ॥ ਪੀਤਵ ਰਿੇ ਜਲ ਤਨਖੁਟਤ ਨਾਿੀ ॥੩॥ ਕਤਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਤਰੰਗਪਾਨੀ 
॥ ਰਾਮ ਉਿਤਕ ਮੇਰੀ ਤਤਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 323} 

ਦਅਰਥ:- ਮਹਿ—ਮੈਂ। ਜਲਤ—ਸੜਹਦਆ,ਂ ਤਹਦਆਂ। ਰਾਮ ਜਲੁ—ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਾਣੀ। ਰਾਮ 

ਉਦਹਿ—ਰਭੂ (ਦ ਨਾਮ) ਦ ਾਣੀ ਨ। ਤਨੁ—ਸਰੀਰ। ਬੁਝਾਇਆ—ਬੁਝਾ ਹਦਿੱਤਾ ਿ, ਠੰਡ ਾ ਹਦਿੱਤੀ ਿ।1। 

ਰਿਾਉ।  

ਮਾਰਣ ਿਾਰਹਣ—ਮਾਰਨ ਵਾਸਤ, ਿਾਬ ੂਿਰਨ ਲਈ। ਬਨ—ਜੰਗਲਾਂ ਵਲ। ਜਾਈਐ—ਜਾਈਦਾ ਿ। ਸ ਜਲੁ—

ਉਿ (ਨਾਮ-ਰੂ) ਾਣੀ (ਜ ਮਨ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਿ)। ਭਗਵੰਤ—ਰਮਾਤਮਾ।1।  

ਹਜਿ ਾਵਿ—(ਹਵਹਿਆਂ ਦੀ) ਹਜਸ ਅਿੱਗ ਨ। ਾਵਿ—ਅਿੱਗ। ਸੁਹਰ—ਦਵਤ। ਨਰ—ਮਨੁਿੱਖ। ਿ ਜਾਰ—ਜਾਰ 

ਿੈਂ, ਸਾੜ ਹਦਿੱਤ ਿਨ। ਰਾਮ ਉਦਹਿ—ਰਭੂ (ਦ ਨਾਮ) ਦ ਾਣੀ ਨ। ਜਨ—ਸਵਿ। ਉਬਾਰ—ਬਚਾ ਲਏ ਿਨ।2।  

ਭਵ ਸਾਗਰ—ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ—ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੰੁਦਰ। ਮਾਿੀ—ਹਵਚ। ੀਹਵ ਰਿ—ਲਗਾਤਾਰ ੀ 

ਰਿ ਿਨ। ਹਨਖੁਟਤ ਨਾਿੀ—ਮੁਿੱਿਦਾ ਨਿੀਂ।3।  

ਭਜੁ—ਹਸਮਰ। ਸਾਹਰੰਗ ਾਨੀ—ਰਮਾਤਮਾ (ਹਜਸ ਦ ਿਿੱਥ ਹਵਚ ‘ਸਾਹਰੰਗ’ ਧਨੁਖ ਿ)। ਸਾਹਰੰਗ—ਹਵਿਨੰੂ ਦ 

ਧਨੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿ। ਾਨੀ—ਿਿੱਥ। ਹਤਖਾ—ਤਰ ਿ, ਹਤਰਿਨਾ। ਬੁਝਾਨੀ—ਬੁਝਾ ਹਦਿੱਤੀ ਿ, ਿਾਂਤ ਿਰ ਹਦਿੱਤੀ ਿ। 

ਿਹਿ—ਿਿ, ਆਖਦਾ ਿ।4।  

ਅਰਥ:- (ਭਾਲਹਦਆਂ ਭਾਲਹਦਆਂ) ਿੁਣ ਮੈਂ ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਹਮਰਤ ਲਿੱਭ ਹਲਆ ਿ, ਉਸ ਨਾਮ-ਅੰਹਮਰਤ ਨ  ਮਰ 

ਸੜਦ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਠੰਢ ਾ ਹਦਿੱਤੀ ਿ।1। ਰਿਾਉ।  

ਜੰਗਲਾਂ ਵਲ (ਤੀਰਥ ਆਹਦਿਾ ਂਤ) ਮਨ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ (ਿਾਂਤ ਿਰਨ ਲਈ) ਜਾਈਦਾ ਿ, ਰ ਉਿ (ਨਾਮ-

ਰੂ) ਅੰਹਮਰਤ (ਜ ਮਨ ਨੰੂ ਿਾਂਤ ਿਰ ਸਿ) ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਬਨਾ (ਰਭੂ ਦ ਹਸਮਰਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ) ਨਿੀਂ ਲਿੱਭ ਸਿਦਾ।1।  

(ਹਤਰਿਨਾ ਦੀ) ਹਜਸ ਅਿੱਗ ਨ  ਦਵਤ ਤ ਮਨੁਿੱਖ ਸਾੜ ਸੁਿੱਟ ਸਨ, ਰਭੂ ਦ (ਨਾਮ-) ਅੰਹਮਰਤ ਨ  ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ 

ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹਲਆ ਿ।2।  

(ਉਿ ਭਗਤ ਜਨ ਹਜਨ੍ਾ ਂ ਨੰੂ ‘ਰਾਮ-ਉਦਿ’ ਨ  ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿ) ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਹਵਚ (ਜ ਿੁਣ 

ਉਿਨਾਂ ਲਈ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੰੁਦਰ (ਬਣ ਹਗਆ ਿ) ਨਾਮ-ਅੰਹਮਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ੀ ਰਿ ਿਨ ਤ ਉਿ ਅੰਹਮਰਤ ਮੁਿੱਿਦਾ 

ਨਿੀਂ।3।  

ਿਬੀਰ ਆਖਦਾ ਿ—(ਿ ਮਨ!) ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਸਮਰਨ ਿਰ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ-ਅੰਹਮਰਤ ਨ  ਮਰੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਹਤਰਿਨਾ ਹਮਟਾ ਹਦਿੱਤੀ ਿ।4।1।  

ਿਬਦ ਦਾ ਭਾਵ:- ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਹਵਚ ਜੀਵਾ ਂਦ ਮਨਾ ਂਨੰੂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਤਰਿਨਾ ਰੂ ਅਿੱਗ ਤਾ ਰਿੀ ਿ; ਤੀਰਥ 

ਆਹਦਿਾਂ ਦਾ ਇਿਨਾਨ ਇਸ ਅਿੱਗ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਨਿੀਂ ਸਿਦਾ। ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਹਮਰਤ ਿੀ ਤ ਿਏ ਹਿਰਹਦਆਂ 

ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਿਰ ਿ ਸੁਖ ਦ ਸਿਦਾ ਿ।1।   


