
ਰਾਗੁ ਭਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦ    ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵਰੁ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ ਿੁਝ ਿ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੂ ਨ ਹਇ ॥ ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ 
ਦਖਤਹ ਜਾਣਤਹ ਸਇ ॥੧॥ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਅਹ ਸਭ ਿਰੀ ਰਜਾਇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਿਰ ਪਾਤਸ ॥ ਤਕਸੁ ਆਗ ਕੀਚ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ੨॥ ਆਖਣੁ 
ਸੁਨਣਾ ਿਰੀ ਬਾਣੀ ॥ ਿੂ ਆਪ ਜਾਣਤਹ ਸਰਬ ਤਵਡਾਣੀ ॥੩॥ ਕਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਆਤਪ ॥ ਨਾਨਕ 
ਦਖ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1125} 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਝ ਤ ਫਾਹਰਯ—ਤਯੀ ਭਯਜ਼ੀ ਦ ਉਰਟ। ਦਖਰਹ—ਤੂੂੰ ਸੂੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਹੈਂ। ਜਾਣਰਹ ਸਇ—ਤੂੂੰ ਹੀ 

ਉਸ (ਆਣ  ਕੀਤ) ਨੂੂੰ ਸਭਝਦਾ ਹੈਂ।1।  

ਅਹ—ਹ, ਹ ਰਯਹਾ ਹ। ਯਜਾਇ—ਭਯਜ਼ੀ, ਹੁਕਭ, ਭਯਮਾਦਾ।1। ਯਹਾਉ।  

ਕੀਚ—ਕੀਤੀ ਜਾਏ।2।  

ਫਾਣੀ—ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ। ਰਿਡਾਣ—ਅਸਚਯਜ ਕਤਕ। ਰਿਡਾਣੀ—ਅਸਯਜ ਕਤਕ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਸਯਫ 

ਰਿਡਾਣੀ—ਹ ਸਾਯ ਅਚਯਜ ਕਤਕ ਕਯਨ ਿਾਰ !।3।  

ਥਾਰ—ਫਣਾ ਕ, ਦਾ ਕਯ ਕ। ਉਥਾਰ—ਢਾਹ ਕ।4।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਰਬੂ! ਜਗਤ ਰਿਚ) ਜ ਕੁਝ ਹ ਰਯਹਾ ਹ ਸਬ ਤਯੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਯ ਹ ਰਯਹਾ ਹ (ਚਾਹ ਉਹ ਜੀਿਾਾਂ 

ਿਾਸਤ ਸੁਖ ਹ ਚਾਹ ਦੁੁੱਖ ਹ। ਜ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਰਭਰ ਰਯਹਾ ਹ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਸ ਦ ਰਿਯੁੁੱਧ ਯਸ ਿਜੋਂ) ਅਸੀਂ 

ਜੀਿ ਕੀਹ ਆਖ ਸਕਦ ਹਾਾਂ? (ਸਾਨੂੂੰ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭਝ ਨਹੀਂ ਹ, ਇਸ ਿਾਸਤ ਸਾਥੋਂ ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ) ਕਈ ਰਗਰਾ 

ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਕਈ ਰਗਰਾ ਪਫਦਾ ਨਹੀਂ ਹ)।1। ਯਹਾਉ।  

(ਜਗਤ ਰਿਚ) ਕਈ ਬੀ ਕੂੰਭ ਤਯੀ ਭਯਜ਼ੀ ਦ ਰਿਯੁੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹ ਰਯਹਾ। ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ ਸਬ ਕੁਝ ਕਯ ਕਯ ਕ ਸੂੰਬਾਰ 

ਕਯਦਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ (ਆਣ  ਕੀਤ ਨੂੂੰ) ਸਭਝਦਾ ਹੈਂ।1।  

(ਜ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਰਿਚ ਕਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਿਾਯ ਜ ਸਾਨੂੂੰ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਤਥੋਂ ਰਫਨਾ) ਰਕਸ ਹਯ 

ਅੁੱਗ ਅਯਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ ਅਸਾਾਂ ਜੀਿਾਾਂ ਨ  ਜਹੜਾ ਬੀ ਕਈ ਤਯਰਾ ਕਯਨਾ ਹ ਤਯ ਾਸ ਹੀ 

ਕਯਨਾ ਹ।2।  

ਹ ਸਾਯ ਅਚਯਜ ਕਤਕ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਰਬੂ! ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ (ਆਣ  ਕੀਤ ਕੂੰਭਾਾਂ ਦ ਯਾਜ਼) ਸਭਝਦਾ ਹੈਂ (ਸਾਨੂੂੰ ਜੀਿਾਾਂ 

ਨੂੂੰ) ਇਹੀ ਪਫਦਾ ਹ ਰਕ ਅਸੀਂ ਤਯੀ ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ ਹੀ ਕਯੀਏ ਤ ਸੁਣੀਏ।3।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਜਗਤ ਨੂੂੰ ਯਚ ਕ ਬੀ ਤ ਢਾਹ ਕ ਬੀ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸੂੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਹ। ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸਬ ਕੁਝ ਕਯਦਾ 

ਹ ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ) ਕਯਾਾਂਦਾ ਹ ਤ ਆ ਹੀ (ਸਾਯ ਬਦ ਨੂੂੰ) ਸਭਝਦਾ ਹ (ਰਕ ਰਕਉਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਯ ਤ ਕਯਾ 

ਰਯਹਾ ਹ)।4।1।  

 


