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ਸਰੋਿਠ ਮਹਲਾ 5 ॥ 

ਸਰਬ ਸਖੁਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿਤਗਰੁ ੁਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥ ਦਰਸਨ ੁਭਟੇਤ ਹਤੋ ਅਨਦੰਾ ਦਖੂ ੁਗਇਆ ਹਿਰ ਗਾਈਐ 

॥1॥ ਹਿਰ ਰਸ ੁਪੀਵਹ ੁਭਾਈ ॥ ਨਾਮ ੁਜਪਹ ੁਨਾਮ ੋਆਰਾਧਹ ੁਗਰੁ ਪਰੂ ੇਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ 

ਿਜਸ ੁਧਿੁਰ ਿਲਿਖਆ ਸੋਈ ਪਰੂਨ ੁਭਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਨੇਤੰੀ ਪਭ ਜੀ ਨਾਿਮ ਰਹਾ ਿਲਵ ਲਾਈ ॥2॥25॥89॥ 
ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਸਾਵਣ (ਸੰਮਤ 553 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) 28 ਜੁਲਾਈ, 2021    (ਅੰਗ: 630) 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਿਖਆ: 
ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ 5 ॥ ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿਤਆਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੰਦ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਸਫ਼ਿਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।1। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਪਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਿਸਮਿਰਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੰਿਮਤ ਪ ਦੇ 

ਿਰਹਾ ਕਰੋ ।ਰਹਾਉ। ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸਮਿਤ ਿਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤ ਇਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਂਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪਭ ੂਜੀ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦੀ (ਭੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਇਹ) ਬੇਨਤੀ ਹੈ— ਮਂੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਸੁਰਿਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਾ ਂ।2।25।89। 
 
English Translation: 

 

 
SORAT’H, FIFTH MEHL: 

The True Guru is the Giver of all peace and comfort — seek His Sanctuary. Beholding the Blessed Vision of 
His Darshan, bliss ensues, pain is dispelled, and one sings the Lord’s Praises. || 1 || Drink in the sublime 
essence of the Lord, O Siblings of Destiny. Chant the Naam, the Name of the Lord; worship the Naam in 
adoration, and enter the Sanctuary of the Perfect Guru. || Pause || Only one who has such pre-ordained 
destiny receives it; he alone becomes perfect, O Siblings of Destiny. Nanak’s prayer, O Dear God, is to 
remain lovingly absorbed in the Naam. || 2 || 25 || 89 || 
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