ਭਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸੰਗਗ ਰਹ ਗਦਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮੁ ਰਸਗਨ ਰੰਗਗ ਰਾਤਾ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਗਸ
ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਗਸ ਅੰਤਗਰ ਜਾਗਣ ਪਛਾਤਾ ॥ ੧॥ ਸ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮ ਮਗਨ ਭਾਵ ॥ ਆਪੁ ਮਾਗਰ
ਅਪਰੰਪਗਰ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਗਰ ਬਾਹਗਰ ਪੁਰਖੁ ਗਨਰੰਜਨੁ ਆਗਦ
ਪੁਰਖੁ ਆਦਸ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਗਰ ਸਰਬ ਗਨਰੰਤਗਰ ਰਗਵ ਰਗਹਆ ਸਚੁ ਵਸ ॥ ੨॥ ਸਾਗਚ ਰਤ
ਸਚੁ ਅੰਗਮਿਤੁ ਗਜਹਵਾ ਗਮਗਥਆ ਮਲੁ ਨ ਰਾਈ ॥ ਗਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਅੰਗਮਿਤ ਰਸੁ ਚਾਗਖਆ ਸਬਗਦ ਰਤ
ਪਗਤ ਪਾਈ ॥੩॥ ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਗਮਗਲ ਲਾਹਾ ਪਾਵਗਸ ਗੁਰਮੁਗਖ ਨਾਗਮ ਵਡਾਈ ॥ ਸਗਲ ਦੂਖ ਗਮਟਗਹ
ਗੁਰ ਸਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1126-1127}
ਪਦਅਰਥ:- ਕ ਸੰਗਗ—ਦੀ ਸੰਗਗਿ ਗਿਚ। ਗੁਰ ਕ ਸੰਗਗ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਗਿਚ। ਰਸਗਿ—ਰਸਿਾ ਉਿ, ਜੀਭ
ਉਿ। ਰੰਗਗ—ਪਰਮ ਗਿਚ। ਰਾਿਾ—ਰੰਗਗਆ, ਮਸਿ। ਅੰਿਗਰ—ਅੰਦਰ-ਿੱਸਦਾ। ਜਾਗਿ—ਜਾਿ ਕ, ਸਮਝ ਕ।1।
ਜਿੁ —ਦਾਸ। ਮ ਮਗਿ—ਮਰ ਮਿ ਗਿਚ। ਭਾਿ—ਗਪਆਰਾ ੱਗਦਾ ਹ। ਆਪੁ—ਆਪਾ-ਭਾਿ। ਅਪਰੰਪਗਰ—
ਅਪਰੰਪਰ ਗਿਚ, ਬਅੰਿ ਪਰਭੂ ਗਿਚ, ਉਸ ਗਿਚ ਜ ਪਰ ਿੋਂ ਪਰ ਹ।1। ਰਹਾਉ।
ਪੁਰਖੁ—ਗਿਆਪਕ। ਗਿਰੰਜਿੁ —ਮਾਇਆ ਦ ਪਰਭਾਿ ਿੋਂ ਰਗਹਿ ਪਰਭੂ! ਪੁਰਖ ਆਦਸ—
 ਗਿਆਪਕ ਪਰਭੂ ਿੂ ੰ
ਿਮਸਕਾਰ। ਘਟ—ਸਰੀਰ, ਗਹਰਦਾ। ਸਰਬ ਗਿਰੰਿਗਰ—ਇਕ-ਰਸ ਸਭ ਗਿਚ। ਸਚੁ ਿਸ—
 ਗਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਗਹਿ ਿਾਾ ਹ।2।
ਗਮਗਥਆ—ਝੂ ਠ। ਰਾਈ—ਰਿਾ ਭਰ ਭੀ। ਸਬਗਦ—ਸ਼ਬਦ ਗਿਚ। ਪਗਿ—ਇੱਜ਼ਿ।3।
ਗੁਿੀ—ਗੁਿਿਾਿ। ਗਮਗ—ਗਮ ਕ। ਾਹਾ—ਾਭ। ਿਾਗਮ—ਿਾਮ ਗਿਚ (ਜੁੜ ਕ)। ਗਮਟਗਹ—ਗਮਟ ਜਾਾਂਦ
ਹਿ। ਸਖਾਈ—ਗਮਿਰ ।4।
ਅਰਥ:- ਮਰ ਮਿ ਗਿਚ ਿਾਾਂ (ਪਰਮਾਿਮਾ ਦਾ) ਅਜਹਾ ਦਾਸ ਗਪਆਰਾ ੱਗਦਾ ਹ ਜ ਆਪਾ-ਭਾਿ (ਸੁਆਰਥ)
ਮੁਕਾ ਕ ਬਅੰਿ ਪਰਭੂ (ਦ ਗਪਆਰ) ਗਿਚ ਮਸਿ ਰਗਹੰਦਾ ਹ ਿ ਸਗਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ (ਉਹਿਾਾਂ
ਪੂਰਗਿਆਾਂ ਿ ਿੁ ਰਦਾ ਹ ਜ ਗੁਰੂ ਿ ਪਾ ਗਦੱਿ ਹਿ)।1। ਰਹਾਉ।
ਅਜਹਾ ਦਾਸ ਗਦਿ ਰਾਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਗਿ ਗਿਚ ਰਗਹੰਦਾ ਹ (ਭਾਿ, ਗੁਰੂ ਿੂ ੰ ਆਪਿ ਮਿ ਗਿਚ ਿਸਾਈ ਰੱਖਦਾ
ਹ), ਪਰਮਾਿਮਾ (ਦ ਿਾਮ) ਿੂ ੰ ਆਪਿੀ ਜੀਭ ਉਿ ਰੱਖਦਾ ਹ, ਿ ਪਰਭੂ ਦ ਪਰਮ ਗਿਚ ਰੰਗਗਆ ਰਗਹੰਦਾ ਹ। ਉਹ
ਦਾਸ ਸਦਾ ਗਸਗਿ-ਸਾਾਹ ਿਾ ਸਾਾਂਝ ਪਾਾਂਦਾ ਹ (ਗਿੰਗਦਆ ਆਗਦਕ ਗਕਸ) ਹਰ (ਬ) ਿੂ ੰ ਿਹੀਂ ਜਾਿਦਾ, ਪਰਭੂ
ਿੂ ੰ ਆਪਿ ਅੰਦਰ ਿੱਸਦਾ ਜਾਿ ਕ ਉਸ ਿਾ ਸਾਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹ।1।
(ਮਿੂੰ ਉਹ ਦਾਸ ਗਪਆਰਾ ੱਗਦਾ ਹ ਜ) ਉਸ ਅਕਾ ਪੁਰਖ ਿੂ ੰ (ਸਦਾ) ਿਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਜ ਸਾਰ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਮੁੱਢ ਹ। (ਉਸ ਦਾਸ ਿੂ ੰ ਪਰਮਾਿਮਾ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਾਂ ਗਿਆਪਕ ਗਦੱਸਦਾ ਹ, ਉਸ ਪਰਭੂ ਉਿ ਮਾਇਆ
ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਿਹੀਂ ਪ ਸਕਦਾ। (ਉਸ ਸਿਕ ਿੂ ੰ) ਉਹ ਸਦਾ-ਗਥਰ-ਸਰੂਪ ਪਰਭੂ ਹਰਕ ਸਰੀਰ ਗਿਚ ਇੱਕ-ਰਸ ਸਭ
ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਮਜੂਦ ਪਰਿੀਿ ਹੁੰਦਾ ਹ।2।
ਜਹੜ ਬੰਦ ਸਦਾ-ਗਥਰ ਪਰਭੂ (ਦ ਗਪਆਰ) ਗਿਚ ਮਸਿ ਰਗਹੰਦ ਹਿ, ਗਜਿ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਿ ਆਿਮਕ ਜੀਿਿ ਦਿ
ਿਾਾ ਿਾਮ ਗਟਗਕਆ ਰਗਹੰਦਾ ਹ, ਝੂ ਠ ਦੀ ਮ ਉਹਿਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਰਿਾ ਭੀ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਪਗਿੱਿਰ ਿਾਮ
(ਜਪਦ ਹਿ), ਆਿਮਕ ਜੀਿਿ ਦਿ ਿਾ ਿਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦ ਹਿ, ਗਸਗਿ-ਸਾਾਹ ਦੀ ਬਾਿੀ ਗਿਚ
ਸਦਾ ਮਸਿ ਰਗਹੰਦ ਹਿ, ਿ ( ਕ ਪਰ ਕ ਗਿਚ) ਇੱਜ਼ਿ ਖੱਟਦ ਹਿ।3।

ਗੁਿਿਾਿ (ਸਿਕ) ਗੁਿਿਾਿ (ਸਿਕ) ਿੂ ੰ ਗਮ ਕ (ਿਾਮ ਗਸਮਰਿ ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਬਿਾ ਕ) ਪਰਭੂ-ਿਾਮ ਦਾ ਾਭ
ਖੱਟਦਾ ਹ, ਗੁਰੂ ਦ ਦੱਸ ਰਾਹ ਉਿ ਿੁ ਰ ਕ ਿਾਮ ਗਿਚ ਜੁੜ ਕ ਇੱਜ਼ਿ ਪਾਾਂਦਾ ਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰ ਕ ਉਸ
ਦ ਸਾਰ ਦੁ ੱਖ ਦੂ ਰ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਿ; ਹ ਿਾਿਕ! ਪਰਭੂ ਦਾ ਿਾਮ ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ ਦਾ) ਗਮੱਿਰ ਬਿ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।4।5।6।

