
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥ ੰਥੁ ਨਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥ ਉਰ ਨ ਭੀਜ ੈਗੁ ਨਾ ਨਿਸ ੈ

ਹਨਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥ ਉਡਹ ੁਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥ ਬੇਨਗ ਨਮਲੀਜ ੈਅੁਨੇ ਰਾਮ ਨਆਰ ੇ

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਨਹ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਦ ਕਾਰਨਨ ਹਨਰ ਕੀ ਭਗਨਿ ਕਰੀਜੈ ॥ ਏਕੁ ਆਧਾਰ ੁ

ਨਾਮ ੁਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜ ੈ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥ {ੰਨਾ 338} 

ਦਅਯਥ:- ੰਥ—ੁਯਤਾ। ਨਨਸਾਯ—ਤੱਕਦੀ ਸ, ਵਖਦੀ ਸ। ਕਾਭਨੀ—ਇਤਰੀ। ਰਚਨ—ਅੱਖਾਂ। 
ਬਯੀਰ—(ਸੰਝੂਆਂ ਨਾਰ) ਬਯ ਸ। ਉਾਾ—ਸਾਸੁਕ। ਉਯ—ਨਦਰ, ਨਸਯਦਾ। ਨ ਬੀਜ—ਨਸੀਂ 
ਨਬੱਜਦਾ, ਨਸੀਂ ਯੱਜਦਾ। ਗੁ—ਯ। ਨਖ—ਨਖਕਦਾ।1।  

ਕਾਗਾ ਕਾਯ—ਸ ਕਾਰ ਕਾਂ! ਉਡਸੁ ਨ—ਉੱਡ, ਭੈਂ ਦਕ ਜਾਵਾਂ {ਵਖ ਨ, ਕਯ ਨ, ਖਾਓ ਨ—ਅਨਜਸ 
ਵਾਕਾਂ ਨਵਚ ਰਜ਼ ‘ਨ’ ਨਆਯ ਤ ਰਾਬ ਯਗਟ ਕਯਨ ਰਈ ਵਯਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ}। ਫਨਗ—

ਛਤੀ।1। ਯਸਾਉ।  

ਕਨਸ—ਕਸ, ਆਖਦਾ ਸ। ਜੀਵਨ ਦ—ਅਰ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਦਯਜਾ। ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਯਨਾ—
ਜੀਬ (ਨਾਰ)। ਯਵੀਜ—ਨਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- (ਨਜਵੇਂ ਯਦ ਗ ਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਵਚ) ਇਤਰੀ (ਉ ਦਾ) ਯਾਸ ਤੱਕਦੀ ਸ, (ਉ 

ਦੀਆ)ਂ ਅੱਖਾਂ ਸੰਝੂਆਂ ਨਾਰ ਬਯੀਆਂ ਸਨ ਤ ਉਸ ਉੱਬ ਾਸ ਰ ਯਸੀ ਸ, (ਯਾਸ ਤੱਕਨਦਆ ਂਉ ਦਾ) 
ਨਦਰ ਯੱਜਦਾ ਨਸੀਂ, ਯ ਨਖਕਦਾ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਖਰਤੀ ਖਰਤੀ ਥੱਕਦੀ ਨਸੀਂ), (ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਾਰਤ 

ਸੰੁਦੀ ਸ ਉ ਨਫਯਸੀ ਜੀਊੜ ਦੀ, (ਨਜ ਨੰੂ) ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੰੁਦੀ ਸ।1।  

(ਨਵਛੁੜੀ ਨਫਸਫਰ ਨਾਯ ਵਾਂਗ ਸੀ ਵਯਾਗਣ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਆਖਦੀ ਸ) ਸ ਕਾਰ ਕਾਂ! ਉੱਡ, ਭੈਂ ਦਕ 
ਜਾਵਾਂ ਉੱਡ, (ਬਰਾ ਜ) ਭੈਂ ਆਣ ਨਆਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਤੀ ਨਭਰ ਵਾਂ।1। ਯਸਾਉ।  

ਕਫੀਯ ਆਖਦਾ ਸ—(ਨਜਵੇਂ ਯਦ ਗ ਤੀ ਦਾ ਯਾਸ ਤੱਕਦੀ ਨਾਯ ਨਫਯਸੋਂ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਤਯਰ 
ਰੈਂਦੀ ਸ, ਨਤਵੇਂ ਸੀ) ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰੀ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਯਨੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਯਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤ ਜੀਬ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ ਮਾਦ 

ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।2।1।14। 65।  

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਬਾਵ:- ਅਰ ਜੀਵਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਨਭਨਰਆ ਸ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਬ ੂਦੀ ਮਾਦ ਦੀ ਰਟਕ ਰੱਗ 



ਗਈ ਸ ਤ ਜ ਉ ਦ ਦੀਦਾਯ ਰਈ ਇਉਂ ਤੜਪਦ ਸਨ, ਨਜਵੇਂ ਯਦ ਗ ਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਵਚ 

ਯਾਸ ਤੱਕਦੀ ਨਾਯ ਫਨੇਯ ਤੋਂ ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸ। 65।  

ਨੋਟ:- ਨਕ ਅੱਤ ਨਆਯ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਵਚ ਔਂੀਆ ਂਾਈਦੀਆ ਂਸਨ (ਰਕੀਯਾਂ ਾ ਾ ਕ ਵਖੀਦਾ ਸ 
ਨਕ ਔਂੀ ਯਾਸ ਦੇਂਦੀ ਸ ਜਾਂ ਨਸੀਂ), ਫਨੇਯ ਤ ਆ ਫਠੇ ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਖੀਦਾ ਸ—ਸ ਕਾਵਾਂ! ਉੱਡ, ਭਯਾ 
ਨਆਯਾ ਆ ਨਯਸਾ ਸ ਨਕ ਨਸੀਂ, ਜ ਕਾਂ ਉੱਡ ਜਾ ਤਾਂ ਭਝੀਦਾ ਸ ਨਕ ਆ ਨਯਸਾ ਸ।  
 


