
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਰਾ ਹਰਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਹਉ ਹਰਰ ਪ੍ਰਭ ਛਰਡ ਦੂਜ ਲਭਾਣੀ 
॥੧॥ ਹਉ ਰਿਉ ਿਰਰ ਰਪ੍ਰ ਿਉ ਰਮਲਉ ਇਆਣੀ ॥ ਜ ਰਪ੍ਰ ਭਾਵ ਸਾ ਸਹਾਗਰਣ ਸਾਈ ਰਪ੍ਰ ਿਉ 
ਰਮਲ ਰਸਆਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮ ਰਵਰਿ ਦਸ ਹਉ ਰਿਉ ਿਰਰ ਰਪ੍ਰੁ ਪ੍ਾਵਾ ॥ ਤਰ ਅਨਿ ਰਪ੍ਆਰ 
ਹਉ ਰਪ੍ਰ ਰਿਰਤ ਨ ਆਵਾ ॥੨॥ ਰਜਰਨ ਰਪ੍ਰੁ ਰਾਰਵਆ ਸਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਰਣ ॥ ਸ ਮ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ 
ਰਿਆ ਿਰੀ ਦੁਹਾਗਰਣ ॥ ੩॥ ਰਨਤ ਸੁਹਾਗਰਣ ਸਦਾ ਰਪ੍ਰੁ ਰਾਵ ॥ ਮ ਿਰਮਹੀਣ ਿਬ ਹੀ ਗਰਲ 
ਲਾਵ ॥ ੪॥ ਤੂ ਰਪ੍ਰੁ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਉ ਅਉਗੁਰਣਆਰਾ ॥ ਮ ਰਨਰ ਗੁਣ ਬਖਰਸ ਨਾਨਿੁ ਵਿਾਰਾ 
॥੫॥੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 561} 

ਪਦਅਰਥ:- ਸਾਰ—ਕਦਰ, ਕੀਮਤ। ਹਉ—ਮੈਂ। ਛਡਿ—ਛੱਿ ਕ। ਦੂਜ ਭਾਣੀ—ਮਾਇਆ (ਦ ਮਹ) ਡਿਚ।1।  

ਕਉ—ਨੂੂੰ। ਡਮਉ—ਡਮਉਂ, ਮੈਂ ਡਮਾਾਂ। ਇਆਣੀ—ਅੂੰਞਾਣ, ਮੂਰਖ। ਡਪਰ ਭਾਿ—ਡਪਰ ਨੂੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹ। 

ਸਾਈ—ਉਹੀ। ਡਸਆਣੀ—ਅਕ ਿਾੀ।1। ਰਹਾਉ।  

ਮ ਡਿਡਚ—ਮਰ ਅੂੰਦਰ। ਡਪਰ ਡਚਡਤ—ਡਪਰ ਦ ਡਚੱਤ ਡਿਚ, ਹ ਡਪਰ! ਤਰ ਡਚੱਤ ਡਿਚ। ਆਿਾ—ਆਿਾਾਂ।2।  

ਡਜਡਨ—ਡਜਸ ਨ। ਕਰੀ—ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਾਂ। ਦੁਹਾਗਡਣ—ਮੂੰਦ ਭਾਗਾਾਂ ਿਾੀ।3।  

ਰਾਿ—ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹ, ਡਹਰਦ ਡਿਚ ਿਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹ। ਕਰਮਹੀਣ—ਭਾਗ-ਹੀਣ, ਬਦ-ਡਕਸਮਤ। ਗਡ—

ਗ ਨਾ।4।  

ਡਨਰਗੁਣ—ਗੁਣ-ਹੀਨ।5।  

ਅਰਥ:- ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਡਕਿੇਂ ਡਮ ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? ਜਹੜੀ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ) ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਪਸੂੰਦ 

ਆਉਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਭਾਗਾਾਂ ਿਾੀ ਹ, ਉਹੀ ਅਕ ਿਾੀ ਹ, ਉਹੀ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਡਮ ਸਕਦੀ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਮਰਾ ਹਰੀ ਪਰਭੂ ਸਹਣਾ ਹ (ਪਰ) ਮੈਂ (ਉਸ ਦ ਸੁਹਣੱਪ ਦੀ) ਕਦਰ ਨਾਹ ਜਾਤੀ, (ਤ) ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ ਉਸ ਪਰਭੂ ਨੂੂੰ 

ਛੱਿ ਕ ਮਾਇਆ ਦ ਮਹ ਡਿਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੀ।1।  

ਮਰ ਅੂੰਦਰ (ਅਨਕਾਾਂ) ਐਬ ਹਨ (ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਕਰ ਕ) ਮੈਂ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਡਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ! ਤਰ ਨਾ 

ਡਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾ  ਅਨਕਾਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਰ ਡਚੱਤ ਡਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।2।  

ਡਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨ  ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਡਹਰਦ ਡਿਚ ਿਸਾ ਡਆ, ਉਹ ਨਕ ਹ, ਉਹ ਭਾਗਾਾਂ ਿਾੀ ਹ, ਉਸ 

ਸੁਹਾਗਣ ਿਾ  ਗੁਣ ਮਰ ਅੂੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਛੱੁਟੜ (ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਡਮਣ ਈ) ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?।3।  

ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਡਹਰਦ ਡਿਚ ਿਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹ ਉਹ ਸਦਾ ਭਾਗਾਾਂ ਿਾੀ ਹ। ਮਰ 

ਿਰਗੀ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਨੂੂੰ ਉਹ ਕਦ (ਡਕਸਮਤ ਨਾ) ਹੀ ਆਪਣ  ਗ ਨਾ ਾਾਂਦਾ ਹ।4।  

ਹ ਪਰਭੂ-ਪਤੀ! ਤੂੂੰ ਗੁਣਾਾਂ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਉਗਣਾਾਂ ਨਾ ਭਡਰਆ ਹਇਆ ਹਾਾਂ। (ਤਰ ਦਰ ਤ ਹੀ 

ਅਰਦਾਸ ਹ—) ਮਨੂੂੰ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਡਨਮਾਣ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ਬਖ਼ਸ਼   (ਤ, ਆਪਣ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਡਤ ਦਹ।5।2।  

 


