
ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥ ਹਰਰ ਦਇਆਰਲ ਦਇਆ ਪਰਰਿ ਕੀਨੀ ਮਰ ਮਰਨ ਤਰਨ ਮੁਰਿ ਹਰਰ 
ਬਲੀ ॥ ਗੁਰਮੁਰਿ ਰੰਗੁ ਿਇਆ ਅਰਤ ਗੂੜਾ ਹਰਰ ਰੰਰਗ ਿੀਨੀ ਮਰੀ ਚਲੀ ॥ ੧॥ ਅਪੁਨ ਹਰਰ ਪਰਿ 
ਕੀ ਹਉ ਗਲੀ ॥ ਜਬ ਹਮ ਹਰਰ ਸਤੀ ਮਨੁ ਮਾਰਨਆ ਕਰਰ ਦੀਨ ਜਗਤੁ ਸਿੁ ਗਲ ਅਮਲੀ ॥ ੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਹੁ ਰਬਬਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਿਾਈ ਿਰਜ ਰਹਰਦ ਦਰਿ ਢੰਢਲੀ ॥ ਹਰਰ ਹਰਰ ਰੂਪੁ ਸਿ ਜਰਤ 
ਸਬਾਈ ਹਰਰ ਰਨਕਰਿ ਵਸ ਹਰਰ ਕਲੀ ॥ ੨॥ ਹਰਰ ਹਰਰ ਰਨਕਰਿ ਵਸ ਸਿ ਜਗ ਕ ਅਪਰੰਪਰ 
ਪੁਰਿੁ ਅਤਲੀ ॥ ਹਰਰ ਹਰਰ ਪਰਗਿੁ ਕੀਓ ਗੁਰਰ ਪੂਰ ਰਸਰੁ ਵਰਚਓ ਗੁਰ ਪਰਹ ਮਲੀ ॥੩॥ ਹਰਰ ਜੀ 
ਅੰਤਰਰ ਬਾਹਰਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਰਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਿ ਵਡਲੀ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਰਦਨੁ ਹਰਰ ਗੁਣ ਗਾਵ 
ਰਮਰਲ ਸਰਤਗੁਰ ਗੁਰ ਵਚਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 168-169} 

ਪਦਅਰਥ:- ਦਇਆਲ—ਦਇਆ ਨ। ਪਰਲਿ—ਪਰਿੂ ਨ। ਮਲਨ—ਮਨ ਲਿਚ। ਤਲਨ—ਤਨ ਲਿਚ। ਮੁਲਿ—

ਮੂੂੰਹ ਲਿਚ। ਹਲਰ ਬੀ—ਹਰੀ ਦੀ ਲਿਲਤ-ਿਾਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਲਿ—ਗੁਰ ੂਦ ਿਨਮੁਿ ਹ ਕ। ਰੂੰਲਗ—ਰੂੰਗ 

ਲਿਚ। ਿੀਨੀ—ਲਿਿੱਜ ਗਈ।1।  

ਹਉ—ਮੈਂ। ਗੀ—ਦਾਿੀ। ਿਤੀ—ਨਾ। ਗ—ਗਾ, ਿਿਕ। ਅਮੀ—ਲਬਨਾ ਮੁਿੱ ਲਦਿੱਲਤਆਂ।1। ਰਹਾਉ।  

ਲਬਬਕੁ—ਪਰਿ। ਿਲਜ—ਿਜ ਕ। ਦਲਿ—ਿਿ। ਢੂੰਢੀ—ਢੂੰਢਲ, ਿਾ ਕਰ ਕ। ਿਬਾਈ—ਿਾਰੀ ਲਿਰਸ਼ਟੀ 

ਲਿਚ। ਲਨਕਲਟ—ਨੜ। ਕੀ—ਕ।2।  

ਅਪਰੂੰਪਰ—ਪਰ ਤੋਂ ਪਰ। ਗੁਲਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਮੀ—ਮੁਿੱ ਤੋਂ।3।  

ਤੁਮ ਿਰਣਾਗਲਤ—ਤਰੀ ਿਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਿਡੀ—ਿਿੱਡਾ। ਅਨਲਦਨੁ—ਹਰ ਰਜ਼। ਿਚੀ—ਿਕੀ, 

ਲਿਛਾ।4।  

ਅਰਥ:- ਮੈਂ ਆਪਣ  ਹਰੀ ਦੀ ਪਰਿੂ ਦੀ ਦਾਿੀ (ਬਣ ਗਈ) ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ ਦ) ਨਾ 

ਲਗਿੱਝ ਲਗਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ  ਿਾਰ ਜਗਤ ਨੂੂੰ ਮਰਾ ਬ-ਮੁਿੱਾ ਦਾਿ ਬਣਾ ਲਦਿੱਤਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਦਇਆ ਹਲਰ-ਪਰਿੂ ਨ  ਮਰ ਉਤ ਲਮਹਰ ਕੀਤੀ ਤ ਉਿ ਮਰ ਮਨ ਲਿਚ ਤਨ ਲਿਚ ਮਰ ਮੂੂੰਹ ਲਿਚ ਆਪਣੀ 

ਲਿਲਤ-ਿਾਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਿੱਿ ਲਦਿੱਤੀ। ਮਰ ਲਹਰਦ ਦੀ ਚੀ (ਿਾਿ, ਮਰਾ ਲਹਰਦਾ) ਪਰਿੂ-ਨਾਮ ਦ ਰੂੰਗ ਲਿਚ 

ਲਿਿੱਜ ਗਈ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਿਰਨ ਪ ਕ ਉਹ ਰੂੰਗ ਬਹੁਤ ਗੂੜਹਾ ਹ ਲਗਆ।1।  

ਹ ਿੂੰਤ ਜਨ ਿਰਾਿ! ਤੁਿੀ ਆਪਣ  ਲਹਰਦ ਲਿਚ ਿਜ-ਿਾ ਕਰ ਕ ਿਿ ਕ ਲਿਚਾਰ ਕਰ (ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਗਿੱ 

ਪਰਤਿੱਿ ਲਦਿੱਿ ਪਏਗੀ ਲਕ ਇਹ ਿਾਰਾ ਜਗਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹ, ਿਾਰੀ ਲਿਰਸ਼ਟੀ ਲਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਹੀ ਜਲਤ ਿਿੱਿ ਰਹੀ ਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ ਨੜ ਿਿੱਿਦਾ ਹ ਕ ਿਿੱਿਦਾ ਹ।2।  

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜ ਪਰ ਤੋਂ ਪਰ ਹ ਜ ਿਰਬ-ਲਿਆਪਕ ਹ ਲਜਿ ਦ ਗੁਣ-ਿਮੂਹ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਜਾ 

ਿਕਦਾ, ਿਾਰ ਜਗਤ ਦ ਨੜ ਿਿੱਿ ਲਰਹਾ ਹ। ਉਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ਪੂਰ ਗੁਰ ੂਨ  ਮਰ ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹ, 

(ਇਿ ਿਾਿਤ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਰ ਗੁਰ ੂਪਾਿ ਮੁਿੱ ਤੋਂ ਿਚ ਲਦਿੱਤਾ ਹ (ਿਾਿ, ਆਪਣਾ ਕਈ ਹਿੱਕ-ਦਾਅਿਾ ਨਹੀਂ 

ਰਿੱਲਿਆ ਲਜਿੇਂ ਮੁਿੱ   ਕ ਿਚੀ ਲਕਿ ਚੀਜ਼ ਉੱਤ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਰਲਹ ਜਾਂਦਾ)।3।  

ਹ ਹਰੀ! (ਿਾਰ ਜਗਤ ਲਿਚ ਿਿ ਜੀਿਾ ਂਦ) ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੂੂੰ ਿਿੱਿ ਲਰਹਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤਰੀ ਿਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਰ 

ਿਾਿਤ ਤੂੂੰ ਹੀ ਿਿ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਮਾਕ ਹੈਂ। ਦਾਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ-ੂਲਿਚ  ਨੂੂੰ ਲਮ ਕ ਹਰ ਰਜ਼ ਹਰੀ ਦ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 

ਹ।4।1।15। 53। 


