
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
Bihaagraa, Fourth Mehl: 

ਸਬਿ ਜੀਅ ਤਰ ਤੂੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮਰ ਹਬਰ ਰਿ ਤੂੂੰ ਜਾਣਬਹ ਜ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
All beings are Yours - You permeate them all. O my Lord God, You know what 
they do in their hearts. 

ਹਬਰ ਅੂੰਤਬਰ ਿਾਹਬਰ ਨਾਬਲ ਹ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਸਿ ਵਖ ਮਬਨ ਮੁਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
The Lord is with them, inwardly and outwardly, O my soul; He sees 
everything, but the mortal denies the Lord in his mind. 

ਮਨਮੁਖਾ ਨ ਹਬਰ ਦੂਬਰ ਹ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਸਿ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
The Lord is far away from the self-willed manmukhs, O my soul; all their 
efforts are in vain. 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਬਖ ਬਧਆਇਆ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਹਬਰ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ ॥੧॥ 
Servant Nanak, as Gurmukh, meditates on the Lord, O my soul; he beholds 
the Lord ever-present. ||1|| 

ਸ ਿਗਤ ਸ ਸਵਕ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਜ ਰਿ ਮਰ ਮਬਨ ਿਾਣ ਰਾਮ ॥ 
They are devotees, and they are servants, O my soul, who are pleasing to the 
Mind of my God. 

ਸ ਹਬਰ ਦਰਗਹ ਨਾਇਆ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਅਬਹਬਨਬਸ ਸਾਬਿ ਸਮਾਣ ਰਾਮ ॥ 
They are robed in honor in the Court of the Lord, O my soul; night and day, 
they remain absorbed in the True Lord. 

ਬਤਨ ਕ ਸੂੰਬਗ ਮਲੁ ਉਤਰ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਰੂੰਬਗ ਰਾਤ ਨਦਬਰ ਨੀਸਾਣ ਰਾਮ ॥ 
In their company, the filth of one's sins is washed away, O my soul; imbued 

with the Lord's Love, one comes to bear the Mark of His Grace. 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਿ ਿਨਤੀ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਬਮਬਲ ਸਾਧੂ ਸੂੰਬਗ ਅਘਾਣ ਰਾਮ ॥੨॥ 
Nanak offers his prayer to God, O my soul; joining the Saadh Sangat, the 
Company of the Holy, he is satisfied. ||2|| 

ਹ ਰਸਨਾ ਜਬ ਗਬਿੂੰਦ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਜਬ ਹਬਰ ਹਬਰ ਬਤਰਸਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ 
O tongue, chant the Name of God; O my soul, chanting the Name of the Lord, 
Har, Har, your desires shall be extinguished. 



ਬਜਸੁ ਦਇਆ ਕਰ ਮਰਾ ਾਰਿਰਹਮੁ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਬਤਸੁ ਮਬਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ 
He, unto whom my Supreme Lord God shows Mercy, O my soul, enshrines the 
Name in his mind. 

ਬਜਸੁ ਿਟ ੂਰਾ ਸਬਤਗੁਰੂ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਸ ਹਬਰ ਧਨੁ ਬਨਬਧ ਾਏ ਰਾਮ ॥ 
One who meets the Perfect True Guru, O my soul, obtains the treasure of the 
Lord's wealth. 

ਵਡਿਾਗੀ ਸੂੰਗਬਤ ਬਮਲ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਨਾਨਕ ਹਬਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੩॥ 
By great good fortune, one joins the Company of the Holy, O my soul. O 

Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord. ||3|| 

ਥਾਨ ਥਨੂੰਤਬਰ ਰਬਵ ਰਬਹਆ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਾਰਿਰਹਮੁ ਰਿੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
In the places and interspaces, O my soul, the Supreme Lord God, the Great 
Giver, is pervading. 

ਤਾ ਕਾ ਅੂੰਤੁ ਨ ਾਈਐ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
His limits cannot be found, O my soul; He is the Perfect Architect of Destiny. 

ਸਰਿ ਜੀਆ ਰਬਤਾਲਦਾ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਬਜਉ ਿਾਲਕ ਬਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 
He cherishes all beings, O my soul, as the mother and father cherish their 
child. 

ਸਹਸ ਬਸਆਣ ਨਹ ਬਮਲ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਬਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ 
By thousands of clever tricks, He cannot be obtained, O my soul; servant 
Nanak, as Gurmukh, has come to know the Lord. ||4||6|| Chhakaa 1. 

 


