
ਸਾਰੰਗ ਭਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਹਤਰ ਕ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਹਭ ਧੂਤਰ  ॥ ਤਭਤਲ 
ਸਿਸੰਗਤਿ ਰਭ ਿੁ ਾਇਆ ਆਿਭ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਤਰ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਿੁ 
ਤਭਲ ਸਾਂਤਿ ਾਈਐ ਤਕਲਤਿਖ ਿੁਖ ਕਾਟ ਸਤਬ ਿੂਤਰ ॥ ਆਿਭ ਜਤਿ ਬਈ ਰਪੂਤਲਿ ੁਰਖੁ 
ਤਨਰੰਜਨੁ ਿਤਖਆ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥ ਿਡ ਬਾਤਗ ਸਿਸੰਗਤਿ ਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਤਰ ॥ 
ਅਠਸਤਠ ਿੀਰਥ ਭਜਨੁ ਕੀਆ ਸਿਸੰਗਤਿ ਗ ਨਾਏ ਧੂਤਰ ॥੨॥ ਿੁਰਭਤਿ ਤਫਕਾਰ ਭਲੀਨ ਭਤਿ 
ਹਛੀ ਤਹਰਿਾ ਕੁਸੁਧੁ ਲਾਗਾ ਭਹ ਕੂਰੁ ॥ ਤਫਨੁ ਕਰਭਾ ਤਕਉ  ਸੰਗਤਿ ਾਈਐ ਹਉਭ ਤਫਆਤ 
ਰਤਹਆ ਭਨੁ ਝੂਤਰ ॥੩॥ ਹਹੁ ਿਇਆਲ ਤਿਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀ ਭਾਗਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਗ ਧੂਤਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੰਿੁ ਤਭਲ ਹਤਰ ਾਈਐ ਜਨੁ ਹਤਰ ਬਤਟਆ ਰਾਭੁ ਹਜੂਤਰ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 1198} 

ਦਅਰਥ:- ਹਭ—ਅਸੀ, ਭੈਂ। ਧੂਰਰ—ਚਰਨ ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਰਭਰਿ—ਰਭਿ ਕ। ਰਭ ਦੁ—ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚ  

ਆਤਭਕ ਦਰਜ । ਆਤਭਰ ਭ—ੁਰਭ ਤਭ । ਬਰੂਰਰ—ਸਰਫ-ਰਿਆਕ।1। ਰਹ ਉ।  

 ਈਐ—ਰ ਤ ਕਰ ਿਈਦੀ ਹ। ਰਕਿਰਿਖ— । ਸਰਬ—ਸ ਰ। ਆਤਭ ਜਰਤ—ਅੰਤਰ-ਆਤਭ , ਰਜੰਦ। 

ਰਪੂਰਿਤ—ਰਖੜੀ ਹਈ। ੁਰਖ ਰਨਰੰਜਨੁ—ਰਨਰਿ ਰਬੂ {ਰਨਰ-ਅੰਜਨੁ। ਅੰਜਨੁ—ਭ ਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ 

ਕ ਿਖ}। ਹਜੂਰਰ—ਹ ਜ਼ਰ-ਨ ਜ਼ਰ।1।  

ਿਡ ਬ ਰਗ—ਿੱਡੀ ਰਕਸਭਤ ਨ ਿ। ਅਠ ਸਰਠ—{8+60} ਅਠ ਹਠ। ਭਜਨੁ—ਇਸ਼ਨ ਨ। ਗ ਧੂਰਰ—

ਚਰਨ ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਨ ਏ—ਨਹ ਇ, ਨਹ  ਕ।2।  

ਦੁਰਭਰਤ—ਖਟੀ ਭਰਤ। ਭਿੀਨ ਭਰਤ—(ਰਿਕ ਰ ਾਂ ਦੀ ਭਿ ਨ ਿ) ਭਿੀ ਹ ਚੁਕੀ ਭਰਤ। ਕੁਸੁਧ—ੁ{ਕੁ-ਸੁਧ}ੁ 

ਗੰਦ , ਭਿ । ਕੂਰ—ੁਕੂੜ। ਰਫਨੁ ਕਰਭ —(ਰਬੂ ਦੀ) ਰਭਹਰ ਤੋਂ ਰਫਨ । ਰਫਆਰ ਰਰਹਆ—ਪਰਸਆ ਰਰਹੰਦ  

ਹ। ਝੂਰਰ—ਝੁਰਦ  ਹ।3।  

ਦਇਆਿ—ਦਇਆਿ ਨ। ਭ ਗਉ—ਭ ਗਉਂ, ਭੈਂ ਭੰਗਦ  ਹ ਾਂ। ਗ ਧੂਰਰ—ਚਰਨ ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਸੰਤੁ—ਗੁਰੂ। 

 ਈਐ—ਿੱਬ ਿਈਦ  ਹ। ਜਨੁ ਹਰਰ—ਹਰਰ ਜਨੁ, ਹਰੀ ਦ  ਦ ਸ, ਗੁਰੂ। ਹਜੂਰਰ—ਅੰਗ-ਸੰਗ (ਿੱਸਦ )।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬ ਈ! ਭੈਂ ਰਭ ਤਭ  ਦ ਸੰਤ ਜਨ ਾਂ ਦ ਚਰਨ ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਹਇਆ ਰਰਹੰਦ  ਹ ਾਂ)। ਸੰਤ ਜਨ ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਤ 

ਰਿਚ ਰਭਿ ਕ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚ  ਆਤਭਕ ਦਰਜ  ਰ ਤ ਹ ਜ ਾਂਦ  ਹ, ਅਤ ਰਭ ਤਭ  ਸਬ ਥ ਈਂ ਿੱਸਦ  ਰਦੱਸ 

ੈਂਦ  ਹ।1। ਰਹ ਉ।  

ਹ ਬ ਈ! ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਸੰਤ ਰਭਿ ੈਂਦ  ਹ, ਤਦੋਂ ਆਤਭਕ ਠੰਢ ਰ ਤ ਹ ਜ ਾਂਦੀ ਹ, ਗੁਰੂ (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਸ ਰ   

ਸ ਰ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦ  ਹ। (ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਰਭਰਿਆਾਂ) ਰਜੰਦ ਰਖੜ ੈਂਦੀ ਹ, ਰਨਰਿ ਅਤ ਸਰਫ-ਰਿਆਕ 

ਰਬੂ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿੱਸਦ  ਿਖ ਿਈਦ  ਹ।1।  

ਹ ਬ ਈ! ਰਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਿੱਡੀ ਰਕਸਭਤ ਨ ਿ ਸ ਧ ਸੰਗਰਤ ਰ ਤ ਕਰ ਿਈ, ਉਸ ਨ  ਸਬ ਥ ਾਂ ਬਰੂਰ 

ਰਭ ਤਭ  ਦ  ਨ ਭ (ਰਹਰਦ ਰਿਚ ਿਸ  ਰਿਆ), ਸਤ-ਸੰਗੀਆਾਂ ਦ ਚਰਨ ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰਿਚ ਨਹ  ਕ ਉਸ ਨ  (ਭ ਨ) 

ਅਠ ਹਠ ਤੀਰਥ ਾਂ ਦ  ਇਸ਼ਨ ਨ ਕਰ ਰਿਆ।2।  

ਹ ਬ ਈ! ਰਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਭ ਇਆ ਦ  ਝੂਠ  ਭਹ ਚੰਫਰੜਆ ਰਰਹੰਦ  ਹ, ਉਸ ਦ  ਰਹਰਦ  (ਰਿਕ ਰ ਾਂ ਨ ਿ) ਗੰਦ  

(ਹਇਆ ਰਰਹੰਦ  ਹ) ਉਸ ਦੀ ਭਰਤ ਰਿਕ ਰ ਾਂ ਨ ਿ ਖਟੀ ਭਿੀ ਅਤ ਹਛੀ ਹਈ ਰਰਹੰਦੀ ਹ। ਹ ਬ ਈ! 

ਰਭ ਤਭ  ਦੀ ਰਭਹਰ ਤੋਂ ਰਫਨ  ਸ ਧ ਸੰਗਰਤ ਦ  ਰਭਿ  ਹ ਸਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ , ਹਉਭ ਰਿਚ ਪਰਸਆ ਹਇਆ 



ਭਨੱੁਖ ਦ  ਭਨ ਸਦ  ਰਚਤੰ -ਰਕਰ ਾਂ ਰਿਚ ਰਟਰਕਆ ਰਰਹੰਦ  ਹ।3।  

ਹ ਰਬੂ ਜੀ! (ਭਰ ਉਤ) ਦਇਆਿ ਨ ਹ, ਰਭਹਰ ਕਰ। ਭੈਂ (ਤਰ ਦਰ ਤੋਂ) ਸਤ-ਸੰਗੀਆਾਂ ਦ ਚਰਨ ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਭੰਗਦ  ਹ ਾਂ। ਹ ਨ ਨਕ! ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਰਭਿ ੈਂਦ  ਹ, ਤਦੋਂ ਰਭ ਤਭ  ਰਭਿ ੈਂਦ  ਹ। ਰਜਸ ਨੰੂ ਰਭ ਤਭ  ਦ  ਦ ਸ 

(ਗੁਰ)ੂ ਰਭਿਦ  ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਰਭ ਤਭ  ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿੱਸਦ  ਰਦੱਸਦ  ਹ।4।1।  

  


