
ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥ 
Fourth Mehl, Gauree Poorbee: 

ਹਰਰ ਦਇਆਰਲ ਦਇਆ ਪਰਰਿ ਕੀਨੀ ਮਰ ਮਰਨ ਤਰਨ ਮੁਰਿ ਹਰਰ ਬਲੀ ॥ 
The Merciful Lord God showered me with His Mercy; with mind and body and 
mouth, I chant the Lord's Name. 

ਗੁਰਮੁਰਿ ਰੰਗੁ ਿਇਆ ਅਰਤ ਗੂੜਾ ਹਰਰ ਰੰਰਗ ਿੀਨੀ ਮਰੀ ਚਲੀ ॥੧॥ 
As Gurmukh, I have been dyed in the deep and lasting color of the Lord's 
Love. The robe of my body is drenched with His Love. ||1|| 

ਅਪੁਨ ਹਰਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਗਲੀ ॥ 
I am the maid-servant of my Lord God. 

ਜਬ ਹਮ ਹਰਰ ਸਤੀ ਮਨੁ ਮਾਰਨਆ ਕਰਰ ਦੀਨ ਜਗਤੁ ਸਿੁ ਗਲ ਅਮਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
When my mind surrendered to the Lord, He made all the world my slave. 
||1||Pause|| 

ਕਰਹੁ ਰਬਬਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਿਾਈ ਿਰਜ ਰਹਰਦ ਦਰਿ ਢੰਢਲੀ ॥ 
Consider this well, O Saints, O Siblings of Destiny - search your own hearts, 
seek and find Him there. 

ਹਰਰ ਹਰਰ ਰੂਪੁ ਸਿ ਜਰਤ ਸਬਾਈ ਹਰਰ ਰਨਕਰਿ ਵਸ ਹਰਰ ਕਲੀ ॥੨॥ 
The Beauty and the Light of the Lord, Har, Har, is present in all. In all places, 
the Lord dwells near by, close at hand. ||2|| 

ਹਰਰ ਹਰਰ ਰਨਕਰਿ ਵਸ ਸਿ ਜਗ ਕ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਿੁ ਅਤਲੀ ॥ 
The Lord, Har, Har, dwells close by, all over the world. He is Infinite, All-
powerful and Immeasurable. 

ਹਰਰ ਹਰਰ ਪਰਗਿੁ ਕੀਓ ਗੁਰਰ ਪੂਰ ਰਸਰੁ ਵਰਚਓ ਗੁਰ ਪਰਹ ਮਲੀ ॥੩॥ 
The Perfect Guru has revealed the Lord, Har, Har, to me. I have sold my head 
to the Guru. ||3|| 

ਹਰਰ ਜੀ ਅੰਤਰਰ ਬਾਹਰਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਰਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਿ ਵਡਲੀ ॥ 
O Dear Lord, inside and outside, I am in the protection of Your Sanctuary; 
You are the Greatest of the Great, All-powerful Lord. 



ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਰਦਨੁ ਹਰਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਰਮਰਲ ਸਰਤਗੁਰ ਗੁਰ ਵਚਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ 
Servant Nanak sings the Glorious Praises of the Lord, night and day, meeting 
the Guru, the True Guru, the Divine Intermediary. ||4||1||15||53|| 

 


