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ਜਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੁ੨ ਛਤੰ ੴ ਸਿਤਗਰੁ ਪਸਾਿਦ ॥ ਸਲਕੋ ੁ॥ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪਭ ੁਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥ ੁ॥ ਨਾਨਕ ਪਭ 

ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥ ੁ॥੧॥ ਛੰਤ ੁ॥ ਿਜਉ ਜਾਨਹੁ ਿਤਉ ਰਾਖ ੁਹਿਰ ਪਭ ਤਿੇਰਆ ॥ ਕਤੇ ੇਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮਿੇਰਆ ॥ 

ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤ ੇਫਰੇ ੇਿਨਤਪਿਤ ਸਦ ਭਲੂੀਐ ॥ ਮਹੋ ਮਗਨ ਿਬਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪਸਾਦੀ ਘਲੂੀਐ ॥ ਲੂਕ ਕਰਤ ਿਬਕਾਰ 

ਿਬਖੜ ੇਪਭ ਨਰੇ ਹੂ ਤ ੇਨਿੇਰਆ ॥ ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਿਢ ਭਵਜਲ ਫਿੇਰਆ ॥੧॥ ਸਲਕੋ ੁ॥ ਿਨਰਿਤ ਨ ਪਵ ੈਅਸੰਖ 

ਗਣੁ ਊਚਾ ਪਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਨੇੰਤੀਆ ਿਮਲੈ ਿਨਥਾਵ ੇਥਾਉ ॥੨॥ ਛਤੰ ੁ॥ ਦਸੂਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਿਹ ਜਾਈਐ ॥ ਆਠ 

ਪਹਰ ਕਰ ਜਿੋੜ ਸ ੋਪਭ ੁਿਧਆਈਐ ॥ ਿਧਆਇ ਸ ੋਪਭ ੁਸਦਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਿਹ ਿਚੰਿਦਆ ਪਾਈਐ ॥ ਤਿਜ ਮਾਨ ਮਹੁੋ ਿਵਕਾਰ ੁਦਜੂਾ ਏਕ 

ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਈਐ ॥ ਅਰਿਪ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਭ ੂਆਗ ੈਆਪੁ ਸਗਲ ਿਮਟਾਈਐ ॥ ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ੁਧਾਿਰ ਿਕਰਪਾ ਸਾਿਚ ਨਾਿਮ 

ਸਮਾਈਐ ॥੨॥ ਸਲਕੋ ੁ॥ ਰ ੇਮਨ ਤਾ ਕਉ ਿਧਆਈਐ ਸਭ ਿਬਿਧ ਜਾ ਕੈ ਹਾਿਥ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਿਨਬਹੈ ਸਾਿਥ ॥੩॥ 

ਛੰਤੁ ॥ ਸਾਥੀਅੜਾ ਪਭ ੁਏਕ ੁਦਸੂਰ ਨਾਿਹ ਕਇੋ ॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਆਿਪ ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂਰ ਸਇੋ ॥ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰ ਰਿਹਆ 

ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪਭ ੁਧਨੀ ॥ ਗਪੋਾਲ ਗਿੋਬੰਦ ਅੰਤ ੁਨਾਹੀ ਬਅੇੰਤ ਗਣੁ ਤਾ ਕ ੇਿਕਆ ਗਨੀ ॥ ਭਜ ੁਸਰਿਣ ਸਆੁਮੀ ਸਖੁਹ ਗਾਮੀ ਿਤਸ ੁਿਬਨਾ 

ਅਨ ਨਾਿਹ ਕਇੋ ॥ ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਿਤਸ ੁਪਰਾਪਿਤ ਨਾਮ ੁਹੋਇ ॥੩॥ ਸਲਕੋ ੁ॥ ਿਚਿਤ ਿਜ ਿਚਤਿਵਆ ਸ ੋਮ ੈਪਾਇਆ 

॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ੁਿਧਆਇ ਸਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥੪॥ ਛਤੰ ੁ॥ ਅਬ ਮਨੁ ਛਿੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਿਗ ਿਮਲ ੇ॥ ਗਰੁਮਿੁਖ ਨਾਮ ੁਲਇਆ ਜਤੋੀ ਜਿੋਤ 

ਰਲ ੇ॥ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਸਮਰਤ ਿਮਟ ੇਿਕਲਿਬਖ ਬਝੁੀ ਤਪਿਤ ਅਘਾਿਨਆ ॥ ਗਿਹ ਭਜੁਾ ਲੀਨ ੇਦਇਆ ਕੀਨ ੇਆਪਨ ੇਕਿਰ ਮਾਿਨਆ ॥ ਲੈ 

ਅੰਿਕ ਲਾਏ ਹਿਰ ਿਮਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦਖੁ ਜਲ ੇ॥ ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮਿੇਲ ਲੀਨ ੇਇਕ ਪਲ ੇ॥੪॥੨॥ 

ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਸਾਵਣ (ਸਮੰਤ 553 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) 27 ਜਲੁਾਈ, 2021    (ਅੰਗ: 704) 

 
ਅਰਥ:  

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੁ੨ ਛੰਤ ੴ ਸਿਤਗਰੁ ਪਸਾਿਦ ॥ ਸਲਕੋ ੁ॥ 

ਹ ੇਸਭ ਤੋਂ  ਚ!ੇ ਹੇ ਅਪਹੁੰਚ! ਹੇ ਬਅੇੰਤ! ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ,ਤਰੇਾ ਸਰਪੂ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਬਆਨ ਤੋਂ  ਪਰੇ ਹੈ । ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹ ੇਪਭੂ! ਮੈਂ ਤਰੇੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹ , ਤੂੰ (ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ) ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ  ।੧। ਛੰਤ ੁ॥ ਹੇ 

ਹਰੀ! ਹ ੇਪਭੂ! ਮੈਂ ਤਰੇਾ ਹ , ਿਜਵੇਂ  ਜਾਣ ੋਿਤਵੇਂ  (ਮਾਇਆ ਦ ੇਮੋਹ ਤੋਂ) ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ । ਮੈਂ (ਆਪਣ)ੇ ਿਕਤਨ ੇਕ ੁਔਗਣੁ ਿਗਣ ? ਮੇਰੇ 

ਅੰਦਰ ਅਣਿਗਣਤ ਔਗਣੁ ਹਨ । ਹ ੇਪਭੂ! ਮੇਰ ੇਅਿਣਗਣਤ ਹੀ ਔਗਣੁ ਹਨ, ਪਾਪ  ਦ ੇਗੜੇ  ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਿਨੱਤ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 

ਉਕਾਈ ਖਾ ਜਾਈਦੀ ਹ ੈ । ਿਭਆਨਕ ਮਾਇਆ ਦ ੇ ਮੋਹ ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰੇੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹ ੈ । ਅਸੀ ਜੀਵ 

ਦਖੁਦਾਈ ਿਵਕਾਰ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ) ਪਰਦ ੇਿਵਚ ਕਰਦ ੇਹ , ਪਰ, ਹ ੇਪਭੂ! ਤੂੰ ਸਾਡ ੇਨੜੇੇ ਤੋਂ  ਨੜੇ ੇ(ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਹੀ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਹ ੇਪਭੂ! ਸਾਡ ੇਉਤ ੇਮੇਹਰ ਕਰ, ਸਾ  ਜੀਵ   ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਦ ੇ(ਿਵਕਾਰ  ਦ)ੇ ਗੜੇ ਿਵਚੋਂ  ਕੱਢ ਲ ੈ।੧। ਸਲਕੋ ੁ॥ ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ ੇਅਣਿਗਣਤ ਗਣੁ  ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ (ਵਡੱਪਣ) ਸਭ ਤੋਂ  ਚਾ ਹ ੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ (ਉਸ ੇਦ ੇਦਰ ਤੇ 

ਹੀ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਿਕ (ਮੈ ) ਿਨਆਸਰ ੇ  (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ  ਿਵਚ) ਥ  ਿਮਲ ਜਾਏ ।੨। ਛੰਤੁ ॥ ਹ ੇਭਾਈ! ਅਸ  ਜੀਵ  ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 

ਿਬਨਾ ਕਈੋ ਹਰੋ ਥ  ਨਹੀਂ ਹ,ੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕ)ੇ ਅਸੀ ਹਰੋ ਿਕਸ ਦ ੇਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ ? ਦਵੋੇਂ  ਹੱਥ ਜੋੜ ਕ ੇਅੱਠ ੇਪਹਰ (ਹਰ 

ਵਲੇ)ੇ ਪਭੂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਉਸ ਪਭੂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕ ੇ(ਉਸ ਦ ੇਦਰ ਤੋਂ) ਮਨਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਈਦੀ ਹ ੈ। (ਆਪਣ ੇਅੰਦਰੋਂ) ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਅਤ ੇਕਈੋ ਹਰੋ ਆਸਰਾ ਭਾਲਣ ਦਾ ਭੈੜ ਿਤਆਗ ਕ ੇਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ ੇਚਰਨ  ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਰੁਿਤ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹ ੇ ਭਾਈ! ਪਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਕ ੇ (ਆਪਣ ੇਅੰਦਰੋਂ) ਸਾਰਾ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਿਮਟਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। ਨਾਨਕ (ਤ  ਪਭੂ ਦ ੇਦਰ ਤ ੇਹੀ) ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤ ੇਆਖਦਾ ਹ—ੈਹ ੇਪਭੂ!) ਮੇਹਰ ਕਰ (ਤੇਰੀ 

ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੇ)ੇ ਸਦਾ-ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲ ੇਨਾਮ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹ ੋਸਕੀਦਾ ਹ ੈ।੨। ਸਲਕੋ ੁ॥ ਹ ੇ(ਮੇਰ)ੇ ਮਨ! ਿਜਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 

ਿਵਚ (ਸਾਡੀ) ਹਰਕੇ (ਜੀਵਨ-) ਜੁਗਿਤ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। ਹ ੇਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ (ਇਹੀ ਧਨ) ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ।੩। ਛੰਤ ੁ॥ ਹ ੇਭਾਈ! ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਿਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਸਾਥੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ  ਿਬਨਾ ਹਰੋ ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ । ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਹਰਕੇ ਥ  ਿਵਚ ਵੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ੈ। ਹ ੇਭਾਈ! ਉਹ 

ਮਾਲਕ-ਪਭੂ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਆਪ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ   ਦਾਤ  ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਹ ੈ। ਉਸ ਗਪੋਾਲ ਗਿੋਬੰਦ (ਦੇ 

ਗਣੁ ) ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪ ੈਸਕਦਾ, ਉਸ ਦ ੇਗਣੁ ਬਅੇੰਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦ ੇਗਣੁ ਕੀਹ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹ ? ਹ ੇਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਨ 



ਿਪਆ ਰਹੁ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰ ੇਸਖੁ ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈ। ਉਸ ਤੋਂ  ਿਬਨਾ (ਅਸ  ਜੀਵ  ਦਾ) ਹਰੋ ਕਈੋ (ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ ਹ ੈ। ਨਾਨਕ ਬਨੇਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹ—ੈਹ ੇਪਭੂ! ਿਜਸ ਉਤ ੇਤੂੰ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ  ਤਰੇਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹ ੋਜ ਦਾ ਹ ੈ।੩। ਸਲਕੋ ੁ॥ ਮੈਂ ਤ  ਜੇਹੜੀ ਭੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ 

ਿਚੱਤ ਿਵਚ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਮੰਗੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਮੈ  (ਸਦਾ) ਿਮਲ ਗਈ ਹ,ੈ ਹ ੇਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ੇਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਿਰਆ ਕਰ, 

(ਉਸ ਦ ੇਦਰ ਤੋਂ) ਸਾਰ ੇਸਖੁ (ਿਮਲ ਜ ਦ ੇਹਨ), ।੪। ਛੰਤ ੁ॥ ਹ ੇਭਾਈ! ਗਰੁ ੂਦੀ ਸੰਗਿਤ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕ ੇਹਣੁ (ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਸਤੁੰਤਰ ਹ ੋਿਗਆ ਹ ੈ। (ਿਜਨ  ਨ ੇਭੀ) ਗਰੁ ੂਦੀ ਸਰਨ ਪ ੈਕ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਿਰਆ ਹੈ, ਉਹਨ  ਦੀ ਿਜੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ 

ਿਵਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈ। ਹ ੇਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਿਰ  ਸਾਰ ੇਪਾਪ ਿਮਟ ਜ ਦੇ ਹਨ, (ਿਵਕਾਰ  ਦੀ) ਸੜਨ ਮੁੱਕ ਜ ਦੀ ਹ,ੈ (ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਜ ਜ ਦਾ ਹ ੈ। ਿਜਨ  ਉਤ ੇਪਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਨ  ਦੀ ਬ ਹ ਫੜ ਕ ੇਆਪਣ ੇਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤ,ੇ ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਨ   ਆਪਣ ੇਚਰਨ  ਿਵਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ  ਦ ੇਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ੇਸਾਰ ੇਦੁੱਖ ਸੜ (ਕ ੇਸਆੁਹ ਹੋ) ਜ ਦੇ 

ਹਨ । ਨਾਨਕ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹ—ੈ(ਹ ੇਭਾਈ! ਿਜਨ  ਉਤ ੇਪਭੂ) ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ   ਇਕ ਪਲ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

।੪।੨। 

English Translation: 
 

JAITSREE, FIFTH MEHL, SECOND HOUSE, CHHANT: 
 

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD.  BY THE GRACE OF THE TRUE GURU: SHALOK: 
 
 

God is lofty, unapproachable and infinite. He is indescribable- He cannot be described. Nanak seeks 
the Sanctuary of God, who is all-powerful to save us.  || 1 ||   CHHANT:  Save me, any way You 
can; O Lord God, I am Yours. My demerits are uncountable; how many of them should I count? 
The sins and crimes I committed are countless; day by day, I continually make mistakes. I am 
intoxicated by emotional attachment to Maya, the treacherous one; by Your Grace alone can I be 
saved. Secretly, I commit hideous sins of corruption, even though God is the nearest of the near. 
Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord, and lift me up, out of the whirlpool of the 
terrifying world-ocean.  || 1 ||  SHALOK: Countless are His virtues; they cannot be enumerated. 
God’s Name is lofty and exalted. This is Nanak’s humble prayer, to bless the homeless with a home.  
|| 2 ||   CHHANT:  There is no other place at all - where else should I go? Twenty-four hours a day, 
with my palms pressed together, I meditate on God. Meditating forever on my God, I receive the 
fruits of my mind’s desires. Renouncing pride, attachment, corruption and duality, I lovingly center 
my attention on the One Lord. Dedicate your mind and body to God; eradicate all your self-conceit. 
Prays Nanak, shower me with Your mercy, Lord, that I may be absorbed in Your True Name.  || 2 || 
SHALOK: O mind, meditate on the One, who holds everything in His hands. Gather the wealth of 
the Lord’s Name; O Nanak, it shall always be with You. || 3 ||  CHHANT:  God is our only True 
Friend; there is not any other. In the places and interspaces, in the water and on the land, He Himself 
is pervading everywhere. He is totally permeating the water, the land and the sky; God is the Great 
Giver, the Lord and Master of all. The Lord of the world, the Lord of the universe has no limit; His 
Glorious Virtues are unlimited- how can I count them? I have hurried to the Sanctuary of the Lord 
Master, the Bringer of peace; without Him, there is no other at all. Prays Nanak, that being, unto 
whom the Lord shows mercy - he alone obtains the Naam.  || 3 ||   SHALOK:  Whatever I wish for, 
that I receive. Meditating on the Naam, the Name of the Lord, Nanak has found total peace.  || 4 ||   
CHHANT:  My mind is now emancipated; I have joined the Saadh Sangat, the Company of the 
Holy. As Gurmukh, I chant the Naam, and my light has merged into the Light. Remembering the 
Lord’s Name in meditation, my sins have been erased; the fire has been extinguished, and I am 
satisfied. He has taken me by the arm, and blessed me with His kind mercy; He has accepted me His 
own. The Lord has hugged me in His embrace, and merged me with Himself; the pains of birth and 
death have been burnt away. Prays Nanak, He has blessed me with His kind mercy; in an instant, He 
unites me with Himself.  || 4 || 2 || 
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