
ਵਡਹੰਸ ੁਮਹਲਾ ੪ ਘਰ ੁ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਸਜ ਏਕ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ੁਠਾਕੁਰ ੁ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਿ ਹਤਰ ਰਾਵ ਸੁਿ ਸਾਗਰ ੁ॥੧॥ ਮ ਪ੍ਰਭ ਤਮਲਣ ਪ੍ਰਮ ਮਤਿ ਆਸਾ ॥ ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ 
ਮਲਾਵ ਮਰਾ ਪ੍ਰੀਿਮੁ ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਆਪ੍ਣ ਗੁਰ ੂਕਉ ਜਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮ 
ਅਵਗਣ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ਸਰੀਰ ॥ ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਾ ਅਪ੍ਣ ਪ੍ਰੀਿਮ ਪ੍ੂਰ ॥੨॥ ਤਜਤਿ 
ਗੁਣਵੰਿੀ ਮਰਾ ਪ੍ਰੀਿਮੁ ਪ੍ਾਇਆ ॥ ਸ ਮ ਗੁਣ ਿਾਹੀ ਹਉ ਤਕਉ ਤਮਲਾ ਮਰੀ ਮਾਇਆ 
॥੩॥ ਹਉ ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕਾ ਉਪ੍ਾਵ ਬਹੁਿਰ ॥ ਿਾਿਕ ਗਰੀਬ ਰਾਿਹੁ ਹਤਰ ਮਰ 
॥੪॥੧॥ {ਪੰ੍ਿਾ 560-561} 

ਪਦਅਰਥ:- ਠਾਕੁਰੁ—ਮਾਲਕ। ਰਾਵ—ਹਿਰਦ ਹਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਿ, ਆਤਮਕ ਹਮਲਾਪ 

ਮਾਣਦਾ ਿ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ—ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੁੰ ਦਰ ਪਰਭੂ।1।  

ਪਰਮ—ਹਖਚ। ਮਹਿ—ਮਿ ਹਵਚ। ਿਉ—ਮੈਂ। ਵਾਹਰ ਵਾਹਰ ਜਾਸਾ—ਕੁਰਬਾਿ ਜਾਵਾਂਗਾ।1। ਰਿਾਉ।  

ਹਕਉ ਕਹਰ—ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ? ਹਕਵੇਂ?।2।  

ਹਜਹਿ—ਹਜਸ ਿੇ। ਸ ਗੁਣ—{ਬਿ-ੁਵਚਿ} ਉਿ ਗੁਣ। ਮ—ਮਰ ਹਵਚ। ਮਾਇਆ—ਿ ਮਾਂ!।3।  

ਉਪਾਵ—{ਲਖ਼ਜ਼ ‘ਉਪਾਉ’ ਤੋਂ ਬਿ-ੁਵਚਿ}।4।  

ਅਰਥ:- (ਿ ਮਰੀ ਮਾਂ!) ਮਰ ਮਿ ਹਵਚ ਪਰਭੂ ਿੂੁੰ  ਹਮਲਣ ਲਈ ਹਖੱਚ ਿ ਆਸ ਿ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਿੀ 
(ਮਿੂੁੰ ) ਮਰਾ ਪਰੀਤਮ (ਪਰਭੂ) ਹਮਲਾ ਸਕਦਾ ਿ (ਇਸ ਵਾਸਤ) ਮੈਂ ਆਪਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਿ 

ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਰਬਾਿ ਜਾਵਾਂਗਾ।1। ਰਿਾਉ।  

(ਿ ਮਾਂ! ਗੁਰੂ ਦ ਸਿਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਮਿੱੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ) ਇਕ (ਐਸੀ) ਸਜ ਿ (ਹਜਸ ਉੱਤ) 
ਠਾਕੁਰ ਪਰਭੂ ਿੀ (ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿੁੰਦਾ ਿ)। ਗੁਰੂ ਦ ਸਿਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱੁਖ ਸੁਖਾਂ ਦ 
ਸਮੁੁੰ ਦਰ ਿਰੀ ਿੂੁੰ  (ਸਦਾ) ਆਪਣ ਹਿਰਦ ਹਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਿ।1।  

(ਿ ਮਾਂ!) ਮਰ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਔਗੁਣ ਿੀ ਔਗੁਣ ਭਰ ਪਏ ਿਿ। ਮੈਂ ਆਪਣ ਉਸ ਪਰੀਤਮ ਿੂੁੰ  ਹਕਵੇਂ 
ਹਮਲ ਸਕਾਂ ਜ ਸਾਰ ਗੁਣਾਂ ਿਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿ?।1।  

ਿ ਮਰੀ ਮਾਂ! ਹਜਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ (ਵਡ-ਭਾਗਣ ਜੀਵ-ਇਸਤਰੀ) ਿੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਭੂ ਿੂੁੰ  ਲੱਭ ਹਲਆ (ਉਸ 

ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਹਤ ਿਾਲ, ਪਰ) ਮਰ ਅੁੰਦਰ ਉਿ ਗੁਣ ਿਿੀਂ ਿਿ। ਮੈਂ ਹਕਵੇਂ ਪਰਭੂ ਿੂੁੰ  



ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿਾਂ?।3।  

(ਿ ਮਾਂ!) ਮੈਂ (ਪਰੀਤਮ-ਪਰਭੂ ਿੂੁੰ  ਹਮਲਣ ਲਈ) ਅਿੇਕਾਂ ਉਪਾਵ ਕਰ ਕਰ ਕ ਥੱਕ ਹਗਆ ਿਾਂ (ਉਪਾਵਾਂ 
ਿਾਲ ਚਤੁਰਾਈਆ ਂਿਾਲ ਿਿੀਂ ਹਮਲਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ਈ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿ, ਇਸ ਵਾਸਤ) 
ਿ ਿਾਿਕ! (ਆਖ—) ਿ ਮਰ ਿਰੀ! ਮਿੂੁੰ  ਗਰੀਬ ਿੂੁੰ  (ਆਪਣ ਚਰਿਾਂ ਹਵਚ) ਜੜੀ ਰੱਖ।4।1।  


