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ਸਰੋਿਠਸਰੋਿਠਸਰੋਿਠਸਰੋਿਠ    ਮਹਲਾਮਹਲਾਮਹਲਾਮਹਲਾ    5555    ॥॥॥॥    ਸਰਬਸਰਬਸਰਬਸਰਬ    ਸਖੁਾਸਖੁਾਸਖੁਾਸਖੁਾ    ਕਾਕਾਕਾਕਾ    ਦਾਤਾਦਾਤਾਦਾਤਾਦਾਤਾ    ਸਿਤਗਰੁੁਸਿਤਗਰੁੁਸਿਤਗਰੁੁਸਿਤਗਰੁੁ    ਤਾਤਾਤਾਤਾ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਸਰਨੀਸਰਨੀਸਰਨੀਸਰਨੀ    ਪਾਈਐਪਾਈਐਪਾਈਐਪਾਈਐ    ॥॥॥॥    
ਦਰਸਨੁਦਰਸਨੁਦਰਸਨੁਦਰਸਨੁ    ਭਟੇਤਭਟੇਤਭਟੇਤਭਟੇਤ    ਹਤੋਹਤੋਹਤੋਹਤੋ    ਅਨਦੰਾਅਨਦੰਾਅਨਦੰਾਅਨਦੰਾ    ਦੂਖੁਦੂਖੁਦੂਖੁਦੂਖੁ    ਗਇਆਗਇਆਗਇਆਗਇਆ    ਹਿਰਹਿਰਹਿਰਹਿਰ    ਗਾਈਐਗਾਈਐਗਾਈਐਗਾਈਐ    ॥॥॥॥1111॥॥॥॥    ਹਿਰਹਿਰਹਿਰਹਿਰ    ਰਸੁਰਸੁਰਸੁਰਸੁ    ਪੀਵਹੁਪੀਵਹੁਪੀਵਹੁਪੀਵਹੁ    
ਭਾਈਭਾਈਭਾਈਭਾਈ    ॥॥॥॥    ਨਾਮੁਨਾਮੁਨਾਮੁਨਾਮੁ    ਜਪਹੁਜਪਹੁਜਪਹੁਜਪਹੁ    ਨਾਮੋਨਾਮੋਨਾਮੋਨਾਮੋ    ਆਰਾਧਹੁਆਰਾਧਹੁਆਰਾਧਹੁਆਰਾਧਹੁ    ਗਰੁਗਰੁਗਰੁਗਰੁ    ਪਰੂੇਪਰੂੇਪਰੂੇਪਰੂੇ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਸਰਨਾਸਰਨਾਸਰਨਾਸਰਨਾਈਈਈਈ    ॥॥॥॥    ਰਹਾਉਰਹਾਉਰਹਾਉਰਹਾਉ    ॥॥॥॥    ਿਤਸਿਹਿਤਸਿਹਿਤਸਿਹਿਤਸਿਹ    
ਪਰਾਪਿਤਪਰਾਪਿਤਪਰਾਪਿਤਪਰਾਪਿਤ    ਿਜਸੁਿਜਸੁਿਜਸੁਿਜਸੁ    ਧਿੁਰਧਿੁਰਧਿੁਰਧਿੁਰ    ਿਲਿਖਆਿਲਿਖਆਿਲਿਖਆਿਲਿਖਆ    ਸਈੋਸਈੋਸਈੋਸਈੋ    ਪੂਰਨੁਪੂਰਨੁਪੂਰਨੁਪੂਰਨੁ    ਭਾਈਭਾਈਭਾਈਭਾਈ    ॥॥॥॥    ਨਾਨਕਨਾਨਕਨਾਨਕਨਾਨਕ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਬੇਨਤੰੀਬੇਨਤੰੀਬੇਨਤੰੀਬੇਨਤੰੀ    ਪ&ਭਪ&ਭਪ&ਭਪ&ਭ    ਜੀਜੀਜੀਜੀ    ਨਾਿਮਨਾਿਮਨਾਿਮਨਾਿਮ    
ਰਹਾਰਹਾਰਹਾਰਹਾ    ਿਲਵਿਲਵਿਲਵਿਲਵ    ਲਾਈਲਾਈਲਾਈਲਾਈ    ॥॥॥॥2222॥॥॥॥25252525॥॥॥॥89898989॥॥॥॥    
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ਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀ    ਿਵਆਿਖਆਿਵਆਿਖਆਿਵਆਿਖਆਿਵਆਿਖਆ::::    
ਸਰੋਿਠ ਮਹਲਾ 5 ॥ ਹੇ ਭਾਈ! ਗਰੁ ੂਸਾਰ ੇਸੁਖ1 ਦਾ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ (ਗਰੂੁ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਣੈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
। ਗਰੁੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿਤ8 ਆਤਮਕ ਆਨਦੰ ਪ&ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰੂ ਹੋ ਜ1ਦਾ ਹੈ, (ਗਰੁੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਸਫ਼ਿਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।1। ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰੂੇ ਗਰੂੁ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 
ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਪਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਲੇੇ ਨਾਮ ਹੀ ਿਸਮਿਰਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅਿੰਮ&ਤ 
ਪੀਂਦੇ ਿਰਹਾ ਕਰੋ ।ਰਹਾਉ। ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਿਤ ਗਰੂੁ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਸ ਮਨੁੱਖ = ਹੀ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸਮਿਤ ਿਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ&ਾਪਤੀ ਿਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ 
ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਗਣੁ1 ਵਾਲਾ ਹੋ ਜ1ਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪ&ਭੂ ਜੀ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦੀ (ਭੀ ਤਰੇੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ) 
ਬਨੇਤੀ ਹੈ—ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਸਰੁਿਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖ1 ।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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