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 المقدمة

التكامل إن صالة الچابچً صاحب هً هدٌة من هللا لنا من خالل الحكٌم الغورو ناناك. فهً رحلة نحو 
تأتً فً شكل شعري أنشودي، مع الحقٌقة األزلٌة. وهذا هو جوهر عقٌدة السٌخ الدٌنٌة. تالوات الچابچً 

 واآلٌات تكون ذات معانً عمٌقة وراسخة.

صراط المستقٌم، ٌمكن تحقٌق باتباع المبادئ المذكورة فً صالة الـ"چابچً صاحب" والعٌش وفًقا لل
 التحرر فً هذه الحٌاة الدنٌا.

مختلفة، فإن  بٌنما أن معظم الترانٌم فً الكتاب المقدس "غورو كرانث صاحب" ذات مقامات )ألحان(
 صالة الـ"چابچً صاحب" لٌس لها أي مقام مخصص وٌتم تالوتها بدون أي نغمة موسٌقٌة.

فً صالة الـ"چابچً صاحب"، ٌقوم الحكٌم "ناناك" بترسٌخ مبدأ التوحٌد، وهو أن هنالك إلُه واحد، لكننا 
ٌتجاوز قدرات اإلدراك ننادٌه بأسماء مختلفة، وأن كل شًء ٌحدث وفًقا لقانونه المقدس. هذا اإلله 

البشري، وال ٌمكن ألحد تحقٌق الوحدة معه إال بمباركته، لكن ٌمكننا اكتساب هذه المباركة عن طرٌق 
. ٌقوم الحكٌم ناناك أًٌضا بتكذٌب ممارسات األدٌان -سبحانه-التخلص من غرورنا، واإلسالم التام إلرادته 

 الحج و جلد الذات ال ترضً هللا بشًء.الطقسٌة، فقد قال أن طقوًسا مثل الصٌام و أداء 

فقد قال الحكٌم أن الطرٌق إلرضاء هللا هو أن تتحدث بلغته، أال وهً لغة المحبة، محبة هللا ومحبة كل 
-خلٌقته. وقال المعلم أن أولئك الذٌن ٌتدبرون المعانً الحسنى السمه بالحب واإلخالص سٌنالون نعمه 

 .-جل جالله

األخٌرة من صالة الـ"چابچً صاحب"، ٌقوم المعلم بوصف مراحل التطور الروحً، فً المقاطع األربعة 
 أال وهم:

 : مرحلة االستقامة عالم الواجب -دارام خاند ●
 عالم المعرفة: مرحلة المعرفة الربانٌة -جٌان خاند ●
 عالم الجمال: مرحلة اكتساب حدساً روحانٌاً  -سارام خاند ●
 ستغراق فً النعم اإللهٌةعالم النعمة: مرحلة اال -كرم خاند ●
 عالم الحقٌقة: مرحلة االتحاد مع هللا  -ساتش خاند ●

باآلٌة فً نهاٌة صالة الـ"چابچً صاحب"، ٌقول الحكٌم ناناك أن العالم عبارة عن مسرح. كلنا ممثلون 
ذٌن ال عز وجل. فهو مطلع على أدائنا وٌراقبه عن كثب.فأولئك ال -فٌه ونؤدي أدوارنا التً كلفنا بها هللا

 ٌزالون منهمكٌن فً متاع الدنٌا )الماٌا( لٌس بوسعهم التقرب من هللا.

سٌظلون فً تٌه الحٌاة متناوبٌن بٌن الوالدة والموت. وأولئك الذٌن عملوا بجد جاهدٌن نحو التطور  
-بشرٌة الروحً، ذاكرٌن هللا دائًما بالحب واإلخالص بإرشاد الحكٌم غورو ٌبلغون الغاٌة األسمى للحٌاة ال

  أال وهً االتحاد مع هللا.
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Japji Sahib -  Path to the Ultimate Reality 

Introduction  

 
Japji Sahib is a gift from God, through Guru Nanak. It is a journey towards union with the 
Ultimate Truth, and that is the essence of Sikhism. Japji Sahib is in poetic form having 
verses that have deep and profound meanings. 
 
By following the principles described in Japji Sahib and by living the ordained path, 
attainment of eternal bliss is possible in this very life. 
 
While most of the hymns in Guru Granth Sahib are assigned various ragas (melodies), 
Japji Sahib is not assigned any raga, and is recited without any musical note. 
 
In Japji Sahib, Guru Nanak emphasises the concept that there is only one God; we 
address Him by many names and that everything happens according to His Divine law. He 
is beyond human comprehension and union with him can only be achieved by His Grace. 
The prerequisite for that is to get rid of one’s ego and totally surrender to His Will. The 
Guru discredits the ritualistic practices and says that the rituals like fasting, walking 
pilgrimages and penance will not please God.  
 
The Guru has said, the way to please God is to speak his language - the language of 
Love; Love for Him and Love for all His creation. The Guru has said that those who 
meditate on His Name (His Virtues) with love and devotion will become worthy of His 
Grace. 
 
In the last four stanzas of the Japji Sahib, the Guru describes the stages of spiritual 
development. And, they are: 
 
 
 

● Dharam Khand - The stage of righteousness 
● Gian Khand      - The stage of spiritual knowledge 
● Saram Khand   - The stage of spiritual effort 
● Karam Khand   - The stage of divine grace and 
● Sach Khand     - Union with God. 

 
In the verse at the end of Japji Sahib, Guru Nanak says that the world is a theater. We all 
are actors in it, and we play our roles assigned by God. Our performance is closely 
watched by Him. Those who remain absorbed in worldly pursuits, cannot come close to 
God. They are bound to wander through the cycle of birth and death. Those who have 
worked hard toward spiritual advancement and have continually remembered Him with 
love and devotion, by Guru’s Grace attain the ultimate goal of human life - the goal of 
‘Acquiring Eternal Bliss’. 
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 صالة الچابچً صاحب

      
 إك أونكار 

IK ONKAAR 
There is one Eternal Universal God. 

 هناك إله واحٌد خالد لٌس له مثٌل. هو الخالق والوهاب والمهلك.

 
      

 ساتنام 
SAT NAAM 

His name is ‘Of Eternal Existence’. 
ا( -تعالى -اسمه  ًٌ ًٌ ولٌس خٌال  حٌق وأبدُي الوجود. )أي أن وجوده فً الكون حقٌق

 
 

 كارتا بوَرك
KARTA PURAKH 

He is the creator of everything and is all-pervading. 
 هللا وحده هو خالق كل شًء وهو الواسع العلٌم.

 
 

 نٌربهاو
NIRBHAO 

He is not afraid of anybody or anything. (Nobody is more powerful than Him) 
 ال ٌخاؾ أحًدا وال ٌخشى من شا. )أي أن لٌس هنالك ما هو أقوى منه( -وجلعز -هللا 

 
 

 نِرفٌر
NIRVAIR 

He does not discriminate against anybody. 
 هللا ال ٌخاصم وال ٌمٌز ضد أحد.

 
 

 أكال موَرت
AKAAL MOORAT 

His existence is not affected by time. 
 أبدي الوجود الٌتؤثر بالزمن. -جل جالله-كٌانه 

 
 

ੴ 

 

ਸਤਤ ਨਾਭੁ 
 

ਕਰਤਾ ੁਰਖ ੁ

ਤਨਰਬਉ 

ਤਨਰਵਰੁ 

ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ 
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 أچونً
AJOONI 

He is beyond the cycle of birth and death. 

 أسمى من الحٌاة والموت لم ٌلد ولم ٌولد وال ٌموت. -سبحانه-هو 

 
 

 ساٌبانّ 
saibhaN 

He is self-illuminated and is self-existent. 
 الذي وسع كل شا علًما وهو األحد ذاتً الوجود هو اإلله

 
 

 جور بارساد 
GUR PARSAAD 

He can be realized only by Guru’s Grace. 
 إال بنعمة إرشاد الؽورو. -جل جالله-ال ٌمكن إدراكه 

 

॥ ਜਪ ੁ॥ 
 جاب
jap. 

Chant And Meditate: 
 أتلو وتؤمل وتفكر

 

 
 وجاد ساتشچأد ساتش  

aad sach jugaad sach. 

He has existed from the beginning (from before time) and since the beginning of the 
ages. 

 موجوًدا قبل بداٌة الخلق. وقد كان موجوًدا منذ بداٌة العصور. -سبحانه-لقد كان 

 
 
 

 ||1هاي بهً ساتش نانك هوسً بهً ساتش. || 
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1|| 

He is True in the present (does exist now). O’ Nanak, He will also be True (exist) in 
the future. ||1|| 

ناناك، سٌكون هو أًٌضا الحق )موجوًدا( فً  وهو أًٌضا الحق )أي أنه موجود( بالحاضر. ٌا أٌها الحكٌم
 ||1المستقبل. ||

 
 
 

ਅਜੂਨੀ 

ਸਬੰ 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

      ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

ਹ ਬੀ ਸਚ ੁਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚ ੁ॥੧॥ 
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 1مقطع 
ٌشتمل هذا المقطع على األسالٌب المختلفة التى كانت تستخدم فً ذلك الوقت إلدراك الهدؾ الحقٌقً للحٌاة. إن قبول 

 إرادة هللا هو السبٌل الوحٌد لتحقٌق الوحدة معه عز وجل.
 

Stanza 1 
This stanza at first, relates to the various methods that were in use at the time, aiming to 

accomplish the life‘s goal of achieving union with God. Then it declares that the Guru‘s method to 
achieve the union is of honoring and accepting God‘s Will in totality. 

 
      
 اي ُستشً لك فارچإي -ُستشى ُستش نا هوؾ

sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. 

External cleansing (Bathing at places of pilgrimage) does not achieve purity of mind 
even if one does such cleansing millions of times. 

الطهارة الخارجٌة )مثل الوضوء واالستحمام فً أماكن الحج( ال تجلب نقاء الذهن حتى ولو قام المرء ذلك 
 مالٌٌن المرات.

 
 

 أي رها لؾ تار.-اي الچإي -تشوبى تشوب نا هوؾ 
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar. 

Mind does not stop wandering by staying silent even by constant (ritualistic) 
meditation. 

 التزام الصمت ال ٌوقؾ عقل اإلنسان عن التٌه حتى مع التؤمل الطقسً المستمر.

 
 

 
 اي َبنا بورٌا بار.چبوكٌا بوك نا أُتِري  

bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. 

Even if one piles up material possessions of all the planets, the greed of the mind is 
not appeased. 

 الكواكب من ممتلكات مادٌة، فإن شراهة العقل نهمة ال ترضى.حتى ولو استحوذ المرء على كل ما فً 
 
 

 
 َسهس سٌانبَّ لك هوهً تا إك نا تَشلًَ َنال.

sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal. 

One may possess all the wisdom but in the end, it will be of no avail. 

 قد ٌمتلك المرء الحكمة الدنٌوٌة ولكن فً النهاٌة، لن تكون هذه الحكمة ذات فابدة.
 
 
 
 

ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥ 

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ  ਨਾਤਲ ॥ 
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 آي ِكؾ كورهاي توتً بال.-ٌارا هوي-ِكؾ َستشً 

kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal. 

Then, how can one achieve eternal bliss and how can the erroneous belief system 
be shattered? 

-كٌؾ ٌمكن إًذا للمرء أن ٌحقق الوحدة مع الحقٌقة األزلٌة؟ كٌؾ ٌمكن هدم جدار األوهام الذي ٌفصلنا عن هللا 
 ؟-عز جالله

 
 

 
 ||1إي تَشلنا نانك لٌكٌا نال. ||-ُحكم رجا

hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1|| 

O’ Nanak, this veil of falsehood can be removed only by living according to God’s 
Command as has been willed for you by Him. ||1| 

 | 1لك. ||  -سبحانه -ناناك: باتباع أوامر هللا وارشاداته كما شاء ٌجٌب 

 
 2المقطع 
، فعندما نفهم ونتقبل هذه الحقٌقة، سٌختفً -سبحانه-ٌنص هذا المقطع على أن كل شًء ٌحدث حسبما ٌشاء هللا 

 السبب الجذري لكل المعاناة، وهو الؽرور.
 

Stanza 2 
This stanza states that everything happens according to His Will. As we honor and accept this 

fact, ego, the root cause of all suffering vanishes. 

 
 

 
 اي.چُحكم هوفان أكار ُحكم نا كهٌا  

hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. 

Everything takes its form by God’s Will but His Will cannot be stated. 

 ال ٌمكن تنبإها. -سبحانه-كل ما ٌكون ٌحدث بمشٌبة هللا وحده، ولكن مشٌبته 
 

 

      
 أي.-ً ُحكم مٌالي فادٌاچُحكمً هوفان 

hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. 

All souls are created by His Will. All glory and greatness is also obtained by His Will. 

 . وال ٌمكن الحصول على أٌة مجد وعظمة إال بمشٌبته.-سبحانه-لقد خلقت جمٌع النفوس بإرادته 
 
 
 
 
 

ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥ 

ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ  ਵਤਿਆਈ ॥ 
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ٌَّه.  ُحكمً أوتام نٌتَش ُحكم لِك ُدك ُسك با

hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. 
Some are virtuous and some wicked, all by His Will. Pain or pleasure is also received as 

per His Will. (based on previous deeds) 

الناس أخٌار وبعضهم أشرار بإرادة هللا وهو ٌوزع العسر والٌسر أًٌضا حسب إرادته. )استنادا إلى بعض 
 األعمال السابقة(

 
 

 
 إكنا ُحكمً باكسٌَس إك ُحكمً َسدا بهافاٌه.

iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. 

By His Will, some are blessed and brought under His grace; while others go astray. 

 بمشٌبة هللا تعالى، ٌنعم البعض وٌستظلون بخٌراته، بٌنما ٌضل اآلخرون ضالالً بعًٌدا.

 
 

 
 اٌه.-صابه كو باهار ُحكم نا كوُحكماي أنَدر  

hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. 

Everybody is subject to His Will; Nobody can escape it. 

 كافة البشر تخضع لمشٌبة هللا تعالى، فكل شا بمحض إرادته وال ٌمكن ألحد الفرار منها.

 
 

 
 ||2اٌه. ||-أُماي كاهاي كو-هاي تا هاچاي بوچناناك ُحكماي 

naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2|| 

O’ Nanak, one who comprehends His Will, will not behave egotistically. 

 حتى أنك لن تتعامل بؽرور.أٌها الحكٌم ناناك، ٌا من فهمت إرادة هللا تعالى 

 
 

 3 المقطع
أولبك الذٌن ٌحبون هللا ٌذكرونه متفكرٌن فً صفاته المختلفة بتدبر. ورؼم كل هباته وفضابله التً ال ٌحصرها شًء 

 حتى أنها تتجاوز الفهم البشري، فال ٌمكن ألحد أن ٌمدحه فٌوفٌه حقه بالكامل.
 

Stanza 3 
Those who love God, praise Him by complementing His various qualities. But His virtues being 

endless and beyond human comprehension, nobody can praise Him entirely. 

 
 
 
 
 

ਹੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚ ੁਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥  

ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥ 

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ ਸਬੁ ਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 
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 جافاي كو تان هوفاي كٌساي تان.

gaavai ko taan hovai kisai taan. 
Only the one blessed with Godly spiritual powers can truly praise the supremacy of the 

Almighty. 

 وحدهم األشخاص الذٌن باركهم هللا بالقوة الروحٌة ٌمكنهم أن ٌحمدوا عظمة هللا تعالى.

 
 
 

 انً نٌسان.چجافاي كو دات 
gaavai ko daat jaanai neesaan. 

Some sing of his Glory through Gifts received and recognize them as a sign of His 
grace. 

 بعض الناس ٌؽنً لمجده تعالى على ما آتاهم هللا من نعمه شاكرٌن فضالً من هللا ورحمة.

 
 
 

 ٌا تشار.-جون فادٌاجافاي كو  
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. 

Some sing of His greatness and His noble virtues. 

 بعض الناس ٌؽنً لعظمته وفضابله العلٌا.

 
 

      
 جافاي كو فٌدٌا فٌكام فٌتشار. 

gaavai ko vidi-aa vikham veechaar. 

Some sing of Him after realizing Him through difficult philosophical studies. 

 بعض الناس ٌؽنً له بعد إدراكهم إٌاه تعالى بالتفكر فً كل أمر فلسفً عسٌر.

 
 

 
 جافاي كو ساج كاراي تان كاٌه.

gaavai ko saaj karay tan khayh. 

Some sing of His power to create and destroy. 

 بعض الناس ٌتؽنى بسلطانه الخالق والمهلك.
 

 
 چـٌه الي فٌر داٌه.جافاي كو 

gaavai ko jee-a lai fir dayh. 

Some sing that He takes life away and then restores it. 

 بعض الناس ٌؽنً أنه ٌبدأ الخلق وٌعٌده. )فً جسد آخر(

ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ  ਤਪਤਰ ਦਹ ॥ 
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 چـاباي دٌساي دوور.جافاي كو 

gaavai ko jaapai disai door. 

Some sing that He appears far away. 

 بعض الناس ٌؽنً أنه ٌظهر فً األفق البعٌد.

 
 

 
 جافاي كو فاٌكاي حاضرة حاضور.

gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. 

Some sing as they feel His presence. 

 بعض الناس ٌؽنً أنه تعالى ٌراقبنا وجهاً لوجه، وأنه حاضر دابماً.

 
 

 
 كاتً نا أفاي توت.كاتنا  

kathnaa kathee na aavai tot. 

There is no end to describing His virtues. 

 أفضاله ال تعد وال تحصى.

 
 
       

 كات كات كاتً كوتً كوت كوت.
kath kath kathee kotee kot kot. 

Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His 

attributes never ends). 

 عدد ال ٌحصى من المرات. )ولكن قصة سماته  لٌس لها نهاٌة(.  -تعالى-لقد وصؾ مالٌٌن البشر هللا 

 
 
 

 
 داٌده داي الٌداي تاك باهً.

daydaa day laiday thak paahi. 

God keeps on providing for us and we keep on receiving His Gifts until we get tired 
of receiving. (Depart from this world) 

ٌستمر المعطً العظٌم سبحانه وتعالى فً وهبنا ونستمر فً تلقً هباته حتى نتعب من النعم. )و ذلك عند 
 (مؽادرة هذا العالم

 
 
 
 

    ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ 

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 
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. ًّ  چوجاه چوجانتار كاهً كاه

jugaa jugantar khaahee khaahi. 

Throughout the ages, we keep consuming His gifts. 

 على مر العصور، نستمر فً استهالك هباته تعالى.
 

      
 ُحكمً ُحكم تشاالي راهو.

hukmee hukam chalaa-ay raahu. 

The entire system of the universe is run according to God’s Command. 

 هو الحاكم الولً، ٌجري بؤمره نظام الكون بؤكمله.
 
 

 
 ||3ناناك فٌجساي فاٌبارفاهو. || 

naanak vigsai vayparvaahu. ||3|| 

O’ Nanak, the carefree Almighty always blooms in bliss (while caring for His 
creation). ||3|| 

ٌُعنٌه شًء. )لكنه ال ٌزال ٌهتم بخلقه( ||   || 3أٌها الحكٌم ناناك، إن هللا تعالى ٌزهرنا دابًما فً النعٌم وال 

 
 4المقطع 

ا هذه العروض مقدمة من خالله تعالى. الطرٌقة الوحٌدة التً ٌمكن ال ٌمكن أن ٌرضى هللا عن قر ًٌ ابٌن الدنٌا، ألن مبدب
محبة هللا ومحبة خلقه. إن الشخص الذي ٌتفكر اسمه  -أن ٌسعد هللا بها هً أن تتحدث معه بلؽته، وهً لؽة المحبة 

 تعالى بحب وإخالص سوؾ ٌصبح جدٌراً بنعمته.
Stanza 4 

In this stanza, it is said that God cannot be pleased by worldly offerings. These offerings were 
provided by Him to start with. He can only be pleased by speaking His language, the language of 
Love - love for Him and love for His Creation. A person who meditates on His Name with love and 

devotion, will become worthy of His Grace. 
 

 
 

 اي باكاي بهاو أبار.-ساتشا صاحب ساتش نا
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. 

God is True and Eternal. His Name is also True and language is infinite love. 

 هللا سبحانه وتعالى حً ال ٌموت. قانونه الكونً خالٌد، ولؽته هً الحب الدابم..

 
 

 أكاهً مانجاهً دٌهً دٌهً دات كاراي داتار. 
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar. 

Creation begs for favors and blessings continually and the Great Giver keeps on 
giving. 

 الخلٌقة بؤكملها تتوسل إلى النعم والبركات باستمرار وٌستمر الوهاب العظٌم فً منح خٌراته.

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

  ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥ 

ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 
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 چٌت دٌساي داربار.فٌر كً أجاي راكهٌاي  
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. 

To the Supreme Giver of gifts, what can we offer back (out of His gifts) so He 
blesses us with enlightenment and lets us have a glimpse of His Divine Presence? 

 ٌمكن أن نقدمه للوهاب العظٌم حتى نتمكن من رإٌة عرشه المقدس؟إًذا، ما الذي 
 
 
 
 چٌت سون دهاراي بٌار.موهو كً بوالن بولٌاي 

muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar. 
What words can we speak off to evoke His Love? 

 ماذا ٌجب أن نقول حتى نحصل على حبه؟

 
 

 
 أمرٌت فاٌال ساتش نااو فادٌاي فٌتشار.

amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. 
At a time when the Ambrosial nectar of Naam is enjoyed (generally before dawn 

when mind is free from worldly affairs), dwell upon the Eternal Divine. 

وهً فترة ما قبل الفجر، اذكر اسم هللا بمحبٍة وتفاٍن. أحِمد فضابله بفهم وتدبر  -فً وقت الـ"عمرٌت فٌلة" 
لمطروح فً السطرٌن حتى تستمتع بالنعم، وهو رحٌق تدبر اسم هللا تعالى. )و هذا هو الجواب على السإال ا

 السابقٌن(

 
 
      

 كارمً أفاي كابرها نادري موُك دوار. 
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. 

The human body is obtained as a reward of good deeds done in the past and the 
liberation from the cycle of birth and death is attained by His Grace. 

ٌحصل اإلنسان على جسده كمكافؤة عن األعمال الحسنة التً تم القٌام بها فً الماضً، كما ٌحصل على نعمة 
 التحرر بفضل نعمة هللا سبحانه. )التحرر من الذنوب والتحرر من دورة الوالدة والموت(

 
 

 

 ||4||چانٌاي صابه أباي ساتشٌار. ناناك أٌفاي  
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4|| 

O’ Nanak, in this way (by dwelling on Him) we realize Him, who is self existent and 
everlasting. ||4|| 

 || 4بهذه الطرٌقة ندرك أنه تعالى هو األحد القابم بذاته إلى األبد. || أٌها الحكٌم ناناك، 

 

ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ 

ਅੰਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚ ੁਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ 

ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 
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 5 المقطع

أولبك الذٌن ٌتذكرون هللا بمحبة وتقدٌس فً قلوبهم، ٌنالون السالم فً حٌاتهم وٌحصلون على الشرؾ الحقٌقً أمام 
 عرشه ٌوم القٌامة.

Stanza 5 

In this stanza, it is said that those who remember God with love in their hearts, achieve peace 
and happiness in their lives. 

 
 

 
 .هوٌايچــــــاي كٌتا نا تابٌا نا  

thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 

God cannot be established or created. 

 ال ٌمكن إنشاء أو خلق القوة اإللهٌة. )إنه تعالى أحٌد، خالق لذاته(

 
       

 .اٌه-سوچان أباي أبا نٌران
aapay aap niranjan so-ay. 

The immaculate God has come into existence by Himself. 

 هو هللا الطاهر األحد الذي أوجد نفسه بنفسه.

 
      

 چٌن ساٌفٌا تٌن باٌا مان. 
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. 

Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get 

elevated spiritually. 

 واإلخالص حصلوا على التكرٌم الحقٌقً.أولبك الذٌن تلوا "نعم" بشؽؾ وتذكروا اسمه تعالى بالحب 

 
       

 ناناك جافٌاي جونً نٌدهان.
naanak gaavee-ai gunee niDhaan. 

 O’ Nanak, let us sing praises of that Treasure of virtues by meditating on Naam. 

 فضابل "نعم".أٌها الحكٌم ناناك، لنتؤمل أٌضا 

 
 

 چاي.جافٌاي سونٌاي مان راكٌاي بهاو. دوك بارهار ُسك جهار الي 
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. 

 Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within. 

دعونا نؽنً ونستمع إلى كلمة الحكٌم بإخالص، لنستمع إلى فضابل هللا سبحانه بتفان، ونؽمر قلوبنا بالحب له، 
 فهكذا، سوؾ نتخلص من معاناتنا ونصبح فً النعٌم.

 
 

ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥ 

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥  

 

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ  ਜਾਇ ॥ 
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 جورموك ناِدن جورموك فٌِدن جورموك راهٌا ساماي.

gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. 

Through the Guru, we hear God’s Word, the eternal song. Through the Guru, we 
receive divine knowledge and through the Guru, we realize that God is all-

pervading. 

من خالل الحكٌم، نستمع إلى كلمة هللا، وهً األؼنٌة األبدٌة. من خالل المعلم، نتلقى المعرفة اإللهٌة ومن خالل 
 المعلم، ندرك أن هللا واسع متؽلؽل فً كل شًء.

 
      

 جور إسر جور جوَرك بارما جور باربتً ماي.
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. 

There is only one God. For us, God is Shiva, God is Vishnu and God is Parvati and other 
goddesses. 

وبارفاتً واآللهة األخرى )أي أن هللا وؼورو الحكٌم واحد، على ؼورو الحكٌم هو شٌفا وهو فٌشنو وبراهما 
 الرؼم من أننا أعطٌناه تعالى العدٌد من األسماء(.

 

      
 چاي.انا أكها ناهً َكهنا كاتهان نا چي هاو چا 

jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. 

Even if I get to know God, I cannot describe Him, because He cannot be described 
by any words. 

 حتى لو تعرفت على هللا تعالى، فلن ٌمكننً وصفه، ألن تعجز الكلمات عن وصفه.
 

 

      
guraa ik dayhi bujhaa-ee. 

O’ My Guru, grant me the wisdom, 

 أٌها الحكٌم ؼورو )ٌا هللا(، إنك أنت الرزاق لجمٌع الكابنات الحٌة: أنِعم على
 

 
      

 ||5||چهاي صابنا چٌا كا إك داتا سو ماي فٌسار نار چاي. جورا إك دٌهً بو 
guraa ik dayhi bujhaa-ee. sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5|| 

O my Guru (God), the provider to all living beings: Bless me with the 
comprehension that I may never forget You. 

 الحكٌم ؼورو )ٌا هللا(، إنك أنت الرزاق لجمٌع الكابنات الحٌة: أنِعم على بمعرفة أننً لن أنساك أبداً. أٌها
 
 
 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ 

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ੁਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 



13 

 

 6المقطع 
الحج إلى األماكن المقدسة لٌس هو الوسٌلة البتؽاء مرضاة هللا. أولبك الذٌن ٌتذكرونه بمحبة ووجدان شدٌد ٌصبحون 

 جدٌرٌن بنعمته.
Stanza 6 

This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please God. Those who 
remember Him with love and passion become worthy of His Grace. 

 

 
  كً ناي َكري.ي تِس بهافا فِن بهاناي چاتٌرات نافا 

tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 

Why take ritualistic baths at holy places, when He is not pleased with it ? 

ا، فما النفع من طقس كاالستحمام فً  ًٌ الحج إلى األماكن المقدسة مفٌد فقط إذا كان هللا راٍض. إذا لم ٌكن راض
 األماكن المقدسة؟

 
 

 
 ٌتً سٌرت أُباي فاٌكها فِن كارما كً مٌالي الي.چا

jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. 
When I look back at His creation, I realize that nothing can be obtained without His 

blessing. 

 عندما أرى خلٌقته تعالى، أدرك أنه ال ٌمكن نٌل أي شًء بدون مباركة هللا سبحانه.

 
 

 ي إك جور كً سٌخ سونً.چافاَهر مانِك چَ مات فِتش راتان 
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. 

The mind becomes rich with divine knowledge when one listens to Guru’s teachings even 
once with deepest love and complete devotion. 

بالحب العمٌق والتفانً الكامل، حتى ٌؽنى العقل بالمعرفة اإللهٌة عندما ٌستمع المرء إلى تعالٌم الحكٌم ؼورو 
 ولو مرة واحدة.

 
       

 ||6|| جورا إك دٌهً بوچهاي. صابنا چٌا كا إك داتا سو ماي فٌسار نار چاي.
guraa ik dayhi bujhaa-ee. sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. 

O’ My Guru, grant me the wisdom, That I never forget God, the sole provider of all 
beings. 

 أٌها الحكٌم ؼورو )ٌا هللا(، إنك أنت الرزاق لجمٌع الكابنات الحٌة: أنعم على بمعرفة أننً لن أنساك أبداً.

 
 7المقطع 

 العمر الطوٌل والشهرة والسلطة الدنٌوٌة ال فابدة منهم إذا لم ٌباركنا هللا برحمته.
 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 

ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣ ੁਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ  ਲਈ ॥ 

ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥ ੬ ॥ 
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Stanza 7 

This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if God‘s Grace 
is not obtained. 

 

      
 اي.-چاي چوك تشاراي أرجا هور َدسونً هو 

jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. 
Even if you lived throughout the four ages, or even ten times more, 

حتى عشرة أضعاؾ حتى لو كان بإمكانك أن تعٌش حٌاة طوٌلة جًدا، أو أن تعٌش طوال األعمار األربعة، أو 
 ذلك،

 
 

 
 اٌه.-نافا كندا فٌتش چانٌاي نال تشالً سبه كو 

navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. 
and even if you were known throughout the nine continents and were admired by all, 

 وحتى لو كنت معروًفا فً جمٌع أنحاء التسع قارات وٌتبعك الجمٌع،

 
 

      
 أي.-تشنجا نا َركؤي كاي َچس كٌارت چاج الي 

changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. 
and you earned a good name and reputation, with praise and fame throughout the world, 

 و لدٌك سمعة طٌبة واسم له الثناء وشهرة ٌعرفها العالم بؤسره.

 
  

 چاي تِس َنَدر نا أفً تا فات نا بوتشهاي كاي.
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. 

Still, if God did not bless you with His Glance of Grace, you are like someone for whom, 
nobody cared. 

 إذا لم تحظى برضا هللا ورحمته، فإن إنجازاتك لٌس لها قٌمة وأنت مثلك كمثل أي شخص آخر بال شفٌع.

 

 
 كٌتا أندهر كٌت كار ُدهسً ُدهس دههَري. 

Keettaa Andhar Keett Kar Dhosee Dhos Dhharae || 
In God’s eyes, spiritually, you would be considered lowly (like a worm) and held in 

contempt for your deeds. 

 مثل دودة وضٌعة بٌن الدٌدان األخرى وسوؾ ُتعاقب ألعمالك.إذا لم تحظى برضا هللا، ستكون مكانتك 
 

 

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥ 

ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ  ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ 

ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥ 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸੁ ਧਰ ॥ 
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 ناناك نِرجون جون َكراي جونفنتٌا جون َدهً. 

Naanak Niragun Gun Karae Gunavanthiaa Gun Dhae || 
O’ Nanak, God blesses even such an unworthy being with virtues and bestows more 

virtues on the virtuous. 

 أٌها الحكٌم ناناك، ٌبارك هللا حتى على من ال ٌستحق فضابله، وٌضفً المزٌد من نعمه على المحسنٌن

 
 

 ||7تٌس جون كوي َكراي || چهً چتِها كوي ن سو 
Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7|| 

There is no one more pious than God. ||7|| 

 || 7ال ٌوجد أي شخص ؼٌر هللا سبحانه وتعالى ٌمكنه أن ٌباركنا بؤي من الفضابل.||

 
 8المقطع 

االستماع إلى اي" -اي". تعنً كلمة "سونً-ٌبدأ كل سطر فً هذا المقطع وفً المقاطع الثالثة التالٌة بكلمة "سونً
 كلمة هللا بتركٌز كامل وتفاٍن نهابً دون أي شك أو تردد على اإلطالق فً قبول ما تستمع إلٌه.

 

 

Stanza 8 

Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means listening with 
complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what 

you are listening. 

 

  
 اي ِسده بٌر سور نات.-سونً

suni-ai siDh peer sur naath. 
By listening to God’s Divine word with love and devotion, one becomes spiritually elevated 

like a saint, a religious leader or a great yogi. 

باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌرتقً المرء روحٌاً مثل القدٌسٌن أو رجال الدٌن أو الٌوؼانٌٌن 
 العظام.

 
 

 اي دهرت دهفل أكاس.-سونً
suni-ai Dharat Dhaval aakaas. 

By listening to God’s word with love and devotion, one gets to know that He is the one 
supporting the earth (and not a bull as per the Hindu Scriptures). 

كله )و باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌتعرؾ المرء على أنه تعالى هو الوحٌد الذي ٌتولى الكون 
 أنه لٌس هنالك ثوًرا ٌدعم األرض وفًقا للنصوص الهندوسٌة(.

 

 
 

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ 

ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥ 

ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ 

ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 
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 اي دٌب لوا باتال.-سونً

suni-ai deep lo-a paataal. 
By listening to God’s word with love and devotion, one comes to know that God alone is 

the support of all the continents and the nether regions. 

باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌعرؾ المرء أن هللا وحده هو الوالً من ٌدعم جمٌع القارات 
 واألراضً السفلى.

 
      

 اي ُبهً نا َسكً كال.-سونً 
suni-ai pohi na sakai kaal. 

By listening to God’s word with love and devotion, one escapes from the effect of time and 
does not get into the cycle of birth and death. 

باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌنجو المرء من عواقب الزمن وال ٌتوه فٌما بٌن دورات الوالدة 
 والموت.

 
 
 

 نانك بهجتا َسدا فٌجاس. 
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 

O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss. 

 أٌها الحكٌم ناناك، إن أنصار هللا هم فً فرح ونعٌم أبدي.

 
 
 

 ||8اي دوك باب كا ناس. ||-سونً 
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8|| 

By listening to God’s word with love and devotion, all pains, sorrows and sins are erased. 
||8|| 

 || 8والخطاٌا. || باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، تمحى كل اآلالم واألحزان 

 
 9المقطع 

اي" االستماع إلى -اي". تعنً كلمة "سونً-ٌبدأ كل سطر فً هذا المقطع وفً المقاطع الثالثة التالٌة بكلمة "سونً
 كلمة هللا بتركٌز كامل وتفاٍن نهابً دون أي شك أو تردد على اإلطالق فً قبول ما تستمع إلٌه.

Stanza 9 
Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means listening with 

complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what 
you are listening. 

 

 

      

 

 

 

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ 

ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 
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 إند.اي إّسر َبرما -سونً 
suni-ai eesar barmaa ind. 

By listening attentively to God’s word with love and devotion, one obtains Godly qualities 
(reference to the Hindu mythological gods Shiva, Brahma and Indra implies Godly 

qualities). 

ٌتحلى المرء بالصفات اإللهٌة )اإلشارة إلى اآللهة األسطورٌة باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، 
ا الصفات اإللهٌة(. ًٌ  الهندوسٌة شٌفا وبراهما وإندرا ٌعنً ضمن

 
      

 اي موك ساالَهن َمند.-سونً 
suni-ai mukh saalaahan mand. 

By listening to God’s word with love and devotion, negative energy gets dissipated and 
one starts singing the praises of God. 

 باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، تتبدد الطاقة السلبٌة، وٌبدأ المرء فً ؼناء تسابٌحه فٌستنٌر بذلك.
 
 

 
 َتن بهٌد.وجت چج چُ اي -سونً 

suni-ai jog jugat tan bhayd. 
By listening to God’s word with love and devotion, one is able to know how the senses of 
the human body (eyes, ears, speech etc.) work and by using them in the right way, learn 

the art of unifying with God. 

إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌمكن للمرء أن ٌتفهم حواس جسده وباالنتفاع بهم كما ٌنبؽً، باالستماع 
 ٌتعلم المرء فن التوحد مع هللا.

 
      

 اي ساست ِسمرت فٌد.-سونً 
suni-ai saasat simrit vayd. 

By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual knowledge. 
(reference to the Hindu Scriptures - Shastras, Simrities and Vedas implies spiritual 

knowledge) 

باالستماع إلى كلمة هللا بالحب والتفانً، ٌكتسب المرء المعرفة الروحٌة. )اإلشارة إلً الكتب المقدسة 
ا المعرفة الروحٌة(.شاستر -الهندوسٌة  ًٌ  ا وسٌمرٌتٌس وفٌداس تعنً ضمن

 
      

 نانك بهجتا َسدا فٌجاس. 
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 

O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss. 

 فرح ونعٌم أبدي.أٌها الحكٌم ناناك، أنصار هللا هم فً 

 
 
 

 

 
ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 
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 ||9اي دوك باب كا ناس. ||-سونً 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||9|| 
By listening to God’s word with love and devotion, all the pain, sorrows and sins are 

erased. ||9|| 

 || 9هللا بالحب واإلخالص، تمحى كل اآلالم واألحزان والخطاٌا. || باالستماع إلى كلمة 
 

 11المقطع 
اي". وٌإكد على عظمة االستماع إلى -كما  ُوِرد فً المقطعٌن السابقٌن، ٌبدأ كل سطر فً هذا المقطع بكلمة "سونً

 اسم هللا بتفان وهمة.
Stanza 10 

As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word 
‗Suniae‘ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no 

apprehension about accepting what you are listening. 

 
      

 سانتوك جٌان.اي َست -سونً 
suni-ai sat santokh gi-aan. 

By listening to God’s word with love and devotion, one acquires truthfulness, contentment 
and spiritual knowledge. 

 باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌكتسب المرء الصدق والرضا والمعرفة الروحٌة.

 
      

 اي أتَست كا إسنان.-سونً 
suni-ai athsath kaa isnaan. 

By listening to God’s word with love and devotion, one becomes pious. 

ا روحٌاً، وذلك سوؾ ٌستبدل عادة  ًٌ باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌصبح المرء ورًعا ونق
 فً ثمانٌة وستٌن مكاًنا للحج.االستحمام 

 
 

 
 اي َبره َبره بافِه مان.-سونً 

suni-ai parh parh paavahi maan. 
By listening to God’s word with love and devotion, one receives Divine knowledge and true 

honor. 

هللا بالحب واإلخالص، ٌحصل المرء على نفس التكرٌم العظٌم الذي ٌناله من خالل قراءة باالستماع إلى كلمة 
 كتب المعرفة الروحٌة.

 
 
 
 

 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ 

ਸੁਤਣ ਸਤ ੁਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 
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 دهٌان. چاي الجاي سه-سونً 

suni-ai laagai sahj Dhi-aan. 
By listening to God’s word with love and devotion, one’s mind is effortlessly attuned to 

intuitive meditation. 

 باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، فإن عقل المرء ٌنسجم بسهولة وبدون عناء  مع التؤمل الحدسً.

 

      
 نانك بهجتا َسدا فٌجاس. 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss. 

 أٌها الحكٌم ناناك، أنصار هللا هم فً فرح ونعٌم أبدي.
 
 
      

 ||11اي دوك باب كا ناس. ||-سونً 
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10|| 

By listening to God’s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are erased. 
||10|| 

 || 11باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، تمحى كل اآلالم واألحزان والخطاٌا. || 

 
 11المقطع 

 وقبولها حرفٌا بدون أي شك.ٌإكد هذا المقطع كذلك على أهمٌة االستماع إلى كلمة الحكٌم ؼورو بتركٌز 
Stanza 11 

This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and accepting 
Guru‘s word completely, without any hesitation. 

 

      
 اي َسرا جونا كاي جاه.-سونً 

suni-ai saraa gunaa kay gaah. 
By listening to God’s word with love and devotion, one becomes immensely virtuous. 

 باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌصبح المرء حمًٌدا للؽاٌة.

 
      

 اي سٌخ بٌر باتِساه-سونً 
suni-ai saykh peer paatisaah. 

By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual bliss. 

باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، ٌحصل المرء على مكانة مرموقة مثل وضع القادة االجتماعٌٌن 
 ورجال الدٌن واألباطرة.

 
 

ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 

ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 
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 اي أندهً بافِه راهو.-سونً 

suni-ai anDhay paavahi raahu. 
By listening to God’s word with love and devotion, even a spiritually ignorant person 

becomes enlightened and finds the right path. 

على قلوبهم ؼشاوة ٌجدون الصراط المستقٌم. باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، حتى أولبك الذٌن 
 )لتحقٌق هدؾ الحٌاة(

 

      
 اي هات هوفاي أسجاهو.-سونً 

Suniai Haathh Hovai Asagaahu || 
Listening-the Unreachable comes within your grasp. 

 األمور المعقدة ممكنة الفهم.باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، تصبح 

 
      

 نانك بهجتا َسدا فٌجاس. 
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 

O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss. 

 أٌها الحكٌم ناناك، أنصار هللا هم فً فرح ونعٌم أبدي.

 
      

 ||11اي دوك باب كا ناس. ||-سونً 
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11|| 

By listening to God’s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are 
erased.||11|| 

 || 11كل اآلالم واألحزان والخطاٌا. ||  باالستماع إلى كلمة هللا بالحب واإلخالص، تمحى
 

 12المقطع 
 تدور المقاطع األربعة التالٌة حول اإلٌمان الكامل والثقة باهلل

مما ٌعنً تقبل إرادة هللا تماًما بدرجة تتجاوز التعبٌر. ال توجد كلمات تصور الحالة الداخلٌة لمن هو فً حالة ● 
 "ماناي".

 ٌفعله هللا سبحانه وتعالى. بمعنى الثقة الكاملة فً كل ما● 
 بمعنى التحلً باإلٌمان ولٌس مجرد إدراكه.● 

 
 

Stanza 12 
● This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in the Almighty 

God. 
● The word ‗Mannay‘ means completely accepting God‘s will with no exception. The spiritual 

level of a person in the state of ‗Mannay‘ is so high that no words can explain it. It means 
one having complete trust in whatever God Almighty does. 

● It also means living the faith and not just being aware of it. 

ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ 
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 اي.چماناي كً َجت كاهً نا  
mannay kee gat kahee na jaa-ay. 

The spiritual state of a mind with complete faith in God’s Name is so high that no words 
can describe it. 

 لٌس هنالك طرٌقة ٌمكننا بها وصؾ الحالة الروحٌة لعقل الشخص المإمن.
 
      

 اي كو كاهاي بِتشهاي بتشهوتاي.چ 
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 

One who tries to describe it, shall regret the attempt. 

 من ٌحاول أن ٌصؾ حالة ذهن المإمنٌن سٌصٌبه الندم.
 

      
 كاجد كالم نا لِكَنهار. ماناي كا َبهً َكرن فٌتشار. 

kaagad kalam na likhanhaar. mannay kaa bahi karan veechaar. 
People tend to value the spiritual state of such an elevated soul but no one is able to 

capture it and pen it down. 

لٌس هنالك من ٌقدر على تدوٌن الحالة الذهنٌة الروحٌة للمإمن الحقٌقً، ولكن العدٌد من الناس ٌتؤملونها 
 على أي حال.

 
 

 ||12اٌه. ||-انً مان كوچاي كو مان  چأسا نام نِرنَجن هوٌاي,  
aisaa naam niranjan ho-ay, jay ko man jaanai man ko-ay. ||12|| 

God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives 
according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||12|| 

ا أًٌضا. || "نعم" هً حالة نقٌة، ومن ٌإمن إٌماًنا تاًما بها ًٌ  || 12، سٌصبح هو نفسه نق

 
 13المقطع 

فً المقطع السابق، تم استخدام كلمة "مانً"، والتً تعنً "الشخص الذي ٌحب هللا وٌإمن به تماًما". فً هذا 
المقطع وفً المقطعٌن التالٌٌن، ٌبدأ كل سطر بكلمة "ماناي" وهً تعنً "الجزاء الذي سٌحصل علٌه المرء من خالل 

 ان الكامل باهلل والعٌش فً ذلك اإلٌمان بإخالص".اإلٌم
 

Stanza 13 
In the previous stanza, the word ‗Mannay‘ was used, which meant one who loves God dearly and 
has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that follow, every line starts with the 
word ‗Mannai‘ which stands for ‗By the act of having complete faith in God and living that faith 

earnestly‘. The stanza also gives us the benefits of living that faith. 

 

 
 

ਭੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ਮੰਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਨਨਰਜੰਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ੇਕ ਮਨੰਨ ਜਾਣੈ ਮਨਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 
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 ماناي سورت هوفاي مان بوّدى. 

mannai surat hovai man buDh. 
By having complete faith in God, one acquires intuitive awareness and becomes spiritually 

enlightened 

ا فً عقل وفكر المرء. ًٌ ا بدٌه ًٌ  إن اإلٌمان الكامل باهلل سٌنتج عنه وع
 
      

 بهافان كً سوّدى.ماناي َسَجل  
Mannai sagal bhavan kee suDh. 

By having complete faith in God, one attains spiritual understanding that God is all-
pervading. 

 إن اإلٌمان الكامل باهلل سٌجعلك على دراٌة بكل العوالم واألزمنة.
 
      

 ماناي موهً تشوتا نا كاي. 
mannai muhi chotaa naa khaa-ay. 

By having complete faith in God, one does not suffer from the pain of worldly evils. 

 إن اإلٌمان الكامل باهلل سٌجعل نفسك قوٌة وؼٌر قابلة للسقوط فً أٌة رذابل.

 
      

 اي.چام كاي سات نا چماناي  
mannai jam kai saath na jaa-ay. 

By having complete faith in God, one’s cycle of birth and death ends. 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، ال ٌحتاج المرء إلى المثول أمام ملك الموت.
 

      
 ||13اٌه. ||-انً مان كوچاي كو مان  چأسا نام نِرنَجن هوٌاي,   

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||13|| 
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives 

according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||13|| 

ا أًٌضا. ||  ًٌ  || 13"نعم" هً حالة نقٌة، ومن ٌإمن إٌماًنا تاًما بها، سٌصبح هو نفسه نق

 
 14المقطع 

ُتجزى بها عند كما مشار إلٌه بالمقطع السابق، ٌبدأ كل سطر هنا أًٌضا بكلمة "مانً" والتً تعنً "األمور التً س
 اإلٌمان الكامل باهلل واإلنؽماس فً ذلك اإلٌمان بإخالص"

 
Stanza 14 

As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts with the word 
‗Mannai‘ which stands for ‗By the act of having complete faith in God and living that faith 

earnestly‘. The stanza also gives us the benefits of  living that faith. 

 

 

ਭੰਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

ਭੰਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ 

ਭੰਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

ਭੰਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ਜੇ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 
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 أي.-ماناي ماَرج تاك نا با 

mannai maarag thaak na paa-ay. 
By having complete faith in God, the spiritual path of the faithful will never be hindered (by 

any kind of vices etc). 

 من خالل اإلٌمان الكامل باهلل، لن ٌنسد صراط النمو الروحً أبًدا.
 
      

 اي.-اچماناي َبت سٌو َبرَجت  
mannai pat si-o pargat jaa-ay. 

By having complete faith in God, The faithful will depart (from the world) in a high spiritual 
state. 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، سٌؽادر المرء حٌاته بشرؾ وسمعة حسنة.

 
      

 ماناي َمج نا تشالً َبنت. 
mannai mag na chalai panth. 

By having faith in God, one does not follow the path of ritualistic religious sects. 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، ال ٌتبع المرء شعابر دٌنٌة بال معنى.

 
      

 بنّدى.-ماناي دارام ساٌتً سن 
mannai Dharam saytee san-banDh. 

By having faith in God the faithful are firmly bound to the path of truth and righteousness. 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، ٌثبت المرء على درب الحق والبر.
 

      
 ||14اٌه. ||-انً مان كوچاي كو مان  چأسا نام نِرنَجن هوٌاي,   

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| 
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives 

according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||14| 

ا أًٌضا. ||  ًٌ  || 14"نعم" هً حالة نقٌة، ومن ٌإمن إٌماًنا تاًما بها، سٌصبح هو نفسه نق

 
 15المقطع 

هذا هو الجزء األخٌر من المقاطع الثالثة حٌث ٌبدأ كل سطر بكلمة "ماناي" والتً تعنً ""األمر الذي سٌجنٌه 
 بإخالص"الشخص من خالل اإلٌمان الكامل باهلل والعٌش فً ذلك اإلٌمان 

 
Stanza 15 

This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‗Mannai‘ which stands 
for ‗By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly‘. The stanza also 

shows us the benefits of  living that faith. 
 
 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ 

ਭੰਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ  ੰਥੁ ॥ 

ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭ ੁਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ਜੇ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 
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 ماناي بافِه موك دوار. 

mannai paavahi mokh du-aar. 
By having full faith in God, one attains liberation by becoming free from the cycle of birth 

and death. 

 من خالل التحرر من دورة الوالدة والموت.عند اإلٌمان الكامل باهلل، ٌحصل المرء على التحرٌر 
 

      
 ماناي َبرفاري سادهار. 

mannai parvaarai saaDhaar. 
Having complete faith in God, one paves the way to connect family members with the 

Almighty (by showing them the way to salvation). 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، ٌمهد المرء الطرٌق لربط أفراد األسرة مع هللا تعالى )بإظهار طرٌق النجاة لهم(.
 
      

 ماناي تارّي تاري جور سٌك. 
mannai tarai taaray gur sikh. 

By having faith in God, one crosses over the world-ocean of vices and also helps other 
disciples of the Guru to get liberated from the cycle of birth and death. 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، ال ٌنقذ المرء نفسه فحسب، بل ٌساعد أًٌضا فً إنقاذ تالمٌذ الحكٌم ؼورو.
 

      
 .  ماناي ناناك بافهً نا بِكَّ

mannai naanak bhavahi na bhikh. 
By having faith in God, O’ Nanak, one does not wander around fulfilling his needs from 

anyone else. 

 عند اإلٌمان الكامل باهلل، أٌها الحكٌم ناناك، ال ٌضل المرء متوسالً لتلبٌة احتٌاجاته.

 
      

 ||15اٌه. ||-انً مان كوچاي كو مان  چأسا نام نِرنَجن هوٌاي,   
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15|| 

God’s Name is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives 
according to the Guru’s advice can taste His Divine Purity. ||15|| 

ا أًٌضا. ||  ًٌ  || 15"نعم" هً حالة نقٌة، ومن ٌإمن إٌماًنا تاًما بها، سٌصبح هو نفسه نق
 
 

 16 المقطع
عنً هذا اللفظ "الشخص المختار". ففً العصور القدٌمة فً فً هذا المقطع، تم استخدام اللفظ "بانش" عدة مرات. ٌ

الهند تم اختٌار خمسة أشخاص جلٌلٌن ٌتسمون بتحمل المسإولٌة فً قرٌة لحل النزاعات بٌن الناس والتخاذ 
أي المختارون. هنا ٌشٌر ؼورو ناناك إلى بانش على أنهم  -القرارات، وكانت تسمى هذه المجموعة "بانش" 

اي" )االستماع إلى اسم هللا بالحب والتفانً( و"ماناي" )اإلٌمان الكامل باهلل(، -ذٌن ٌمارسون "سونًالمختارون ال
 كما هو موضح فً المقاطع الثمانٌة السابقة.

 

ਭੰਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 

ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ 

ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥ 
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Stanza 16 
In this stanza, the word ‗Panch‘ has been used several times. Panch means ‗the chosen one‘.  In 

old times in India, five respectable and responsible people in a village were chosen to resolve 
disputes among people and make proper decisions.  They were called ‗Panch‘ – the chosen ones.  

Here Guru Nanak refers to Panch as the chosen ones who practice ‗Suni-ai‘ (listening to God‘s 
Name with love and devotion) and ‗Mannai‘ (having complete faith in God). ‗Suni-ai‘ and ‗Mannai 

‗‗have been explained in the last stanzas. 

 

      
 بردهان َبنشاي بافهً درجاهً مان.َبنش َبرفان َبنش  

panch parvaan panch parDhaan panchay paavahi dargahi maan. 
Those imbued in the Name of God are blessed to be spiritually escalated and honored. 

هللا عز وجل أمام أولبك الذٌن ٌذكرون هللا فً كل وقت ٌباركهم سبحانه لٌكونوا قادة روحانٌٌن وٌكرمهم 
 عرشه.

 
      

 َبنشاي ُسهاهً َدر راجان. َبنشا كا جور إٌك ِدهٌان.. 
panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. 

Those very souls, imbued in the Name of God are the distinguished ones and their focus 
is always on the Divine word of God. 

 أولبك المشبعة نفوسهم باسم هللا هم المرموقون،  حٌث ٌنصب تركٌزهم دابًما على كلمة هللا.

 
      

 اي كو كاهاي َكراي فٌتشار. َكرتاي كاي َكرناي ناهً سومار.چ 
jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar. 

If one tries to describe Him, it will be clear that it is impossible to describe Him because 
there is no end to His creation. 

 اإلنسان لفهم ووصؾ تدابٌر الخالق ، فسٌعجز عن استٌعابها.مهما سعى 

 
      

ا كا بوت.  ٌَّ  دهول دارام َد
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. 

Righteousness (or Religion) is an offspring of compassion; This force of righteousness is 
the mythical bull that supports the world. 

 البر ٌولد من الطٌبة، فهً القوة التً خلقها هللا لتعزٌز  ودعم الكون. )هذا هو الثور األسطوري(
 
      

 ن سوت.چِ سانتوك تاب َركٌا  
santokh thaap rakhi-aa jin soot. 

The balance in nature is maintained by righteousness, compassion and contentment. 
These three virtues keep the world in perfect order like beads in a thread. 

االستقامة تجلب القناعة. ٌتم الحفاظ على موازنة الحٌاة من خالل االستقامة والرحمة والرضا. هذه الفضابل 
 مثلها مثل الخرز فً الخٌط.الثالث 

ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

ੰਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਜ ਕ ਕਹ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਹੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥ 

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥ 

ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ 
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 . َدهفلً أوَبر كٌتا بار.ساتشٌارهاي هوفاي چاي كو بوچ 
jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar. 

One who understands this balance of virtues, becomes the true one; It is the Divine Laws 
that keep the universe in balance (and not the bull as per old Hindu belief). 

إذا فهم المرء هذا التوازن بٌن هذه الفضابل، فسٌرى الحقٌقة بؤن قوانٌن هللا هً التً تبقً الكون فً حالة 
 عتقد الهندوسً القدٌم(.توازن )ولٌس الثور حسب الم

 
      

 ر.چُ دارتً هور َبراي هور هور. تِس تاي بار َتالي َكَفن  
Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor. 

So many worlds there are beyond this world, so very many! And beyond them, more and 
more!  What power holds them, and supports their weight? 

أكثر مما قد نتصور! فما هً القوة التً تحملهم، وتدعم ثقلهم؟ إن -هنالك الكثٌر من العوالم وراء هذا الكون 
هو الذي ٌحافظ على التوازن فً الكون من خالل االستقامة  المضمون هنا هو أنه لٌس الثور، ولكن هللا

 والرحمة والرضا.
 

      
 لٌكٌا فورهً كالم. صابناٌاجات َرنجا كاي ناؾ. چ 

jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam. 
The names and the colors of the many varieties of common species were all inscribed by 

the Ever-flowing Pen of God. 

 جمٌع أسماء وصفات مخلوقات هللا المختلفة مكتوبة بقلمه  الذي ال ٌنفد.

 
      

 اٌه. لٌكا لٌكٌا كٌتا هوٌاي.-انً كوچأٌهو لٌكا لٌك  
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. 

How can anyone ever write an account of this? It would be an account with no end! 

 ورقة سٌحتاج ذلك!فمن ذا الذي بوسعه كتابة سجل كهذا؟ فقط تخٌل كم من 
 
      

 انً كون كوت.چأَلِهو روب. كٌتً دات -كٌتا تان سو 
kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot. 

How great His power! How fascinating His beauty! And how great the gifts! (nature’s 
bounties); Who can know their extent? 

 ٌا لها من قوة! ٌا له من جمال مذِهل! وٌا لها من نعم خالبة! )خٌرات الطبٌعة(؛ من ٌمكنه إدراك مداها؟

 
      

 كٌتا َبسا أٌكو كفا. تِس تاي هوٌاي لَك دارٌاي. 
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. 

You created the vast expanse of the Universe with One Word! And, hundreds of 
thousands of lives emerged. 

ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ  ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ 

ਧਰਤੀ ਹਰੁ ਰ ਹਰੁ ਹਰੁ ॥ ਤਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ  ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥ 

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ 

ਹ ੁਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥ 

ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕ ਣੁ ਕੂਤੁ ॥ 

ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ਤਨਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 
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احدة! فبها ظهرت مبات اآلالؾ من األنهار )أي لقد أنشؤت سبحانك مساحات الكون الشاسعة بكلمة و
 الحٌوات(.

 

 
 افا إٌك فار.چكودَرت َكَفن َكها فٌتشار. فارٌا نا  

kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I have no power to even begin to describe your creation; I have nothing to offer that befits 

your greatness, not even my life. 

كٌؾ ٌمكننً وصؾ إبداعك الهابل وأنً بهذا القدر من العجز. وال أملك أي عطاء ٌلٌق بعظمتك. حتى أن تقدٌم 
 حٌاتً لن ٌكفً.

 

      
 ||16و توُده بهافاي ساي بالً كار. تو َسدا َسالمت نِرأنكار.||چ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||16|| 
O’ God, whatever pleases you is good for us. You are the Eternal and Formless One. ||16|| 

 || 16كل ما ٌرضً جاللتك هو خٌر للجمٌع. أنت الواحد الذي ال ٌموت وؼٌر ذا الشكل. || 

 
 17 المقطع

ٌبدأ كل سطر فً الثالث مقاطع التالٌة بكلمة "أَسْنك"، والتً تعنً عدد ال ٌحصى أو النهابً. ٌعبر الحكٌم ؼورو ناناك 
 خلق هللا فً هذه المقاطع.عن إعجابه وتقدٌره لسعة نطاق 

 
Stanza 17 

Every line in the next three stanzas starts with the word ‗Asankh‘, which means countless or 
infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of the vastness of God‘s Creation 

in these stanzas. 

 
      

 ا أَسْنك َتب تاو.چاب أَسْنك بهاو. أَسْنك بوچأَسْنك  
asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. 

Countless meditate on Your Name with Love. Countless are those who worship You and 
exercise countless austere disciplines. 

ٌتؤمل عدد ال ٌحصى من الناس فً اسمك بالحب. الكثٌر ٌعبدونك وٌمارسون طقوس تزهدٌة ال تعد وال 
 تحصى.

 

      
 وج مان راِههاي أوداس.چأَسْنك جاَرنت موك َفٌد بات. أَسْنك  

asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas. 
Countless are the scriptures and the ritual recitations of the Vedas. Countless are the 

Yogis, whose minds remain detached from the world. 

هنالك تالوات شعابرٌة للكتب المقدسة والفٌدا ال تحصى، وهنالك عدد ال ٌحصى من الٌوؼانٌون الذٌن ال تزال 
 عقولهم منفصلة عن العالم.

 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ 
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 أَسْنك َبهجات جون جٌان فٌتشار. 

asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. 
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty. 

 هنالك عدد ال ٌحصى من المخلصٌن ٌتؤملون فً فضابل وحكمة هللا تعالى.

 
      

 أَسْنك ساتٌه أَسْنك داتار. 
asaNkh satee asaNkh daataar. 

There are countless holy persons and countless the philanthropists. 

 هناك عدد ال ٌحصى من القدٌسٌن والمحسنٌن.

 
      

 أَسْنك سور موه باك سار. 
asaNkh soor muh bhakh saar. 

There are countless spiritual heroic warriors, who bear the brunt of attack in the battlefield 
of life. 

 هناك عدد ال ٌحصى من المجاهدٌن الروحٌٌن األبطال، الذٌن ٌتحملون وطؤة الهجوم فً المعارك.

 
      

 أَسْنك مون لٌؾ الي تار 
asaNkh mon liv laa-ay taar. 

There are countless silent devotees who are attuned to the Almighty in single-minded 
devotion. 

 هناك عدد ال ٌحصى من المخلصٌن الخافتٌن الذٌن ٌنسجمون مع هللا تعالى بتركٌز مخلص متفانً.

 
      

 كودَرت َكَفن َكها فٌتشار. 
kudrat kavan kahaa veechaar. 

As powerless as I am, how can I describe Your immense creation. 

 كٌؾ ٌمكننً وصؾ إبداعك الهابل وأنً بهذا القدر من العجز.

 
      

 افا إٌك فار.چفارٌا نا  
vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 

I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice. 

 وال أملك أي عطاء ٌلٌق بعظمتك. حتى أن تقدٌم حٌاتً لن ٌكفً.
 
 

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 
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  چو توُده بهافاي ساي بالً كار. تو َسدا َسالمت نِرأنكار.||17||
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||17|| 

Whatever pleases You, is best for all. You alone are the Eternal and the Formless one. 
||17|| 

 || 17كل ما ٌرضً جاللتك هو خٌر للجمٌع. أنت الواحد الذي ال ٌموت وؼٌر ذا الشكل. || 

 
 18 المقطع

كما ُذِكر فً المقطع السابق، ٌبدأ كل سطر فً هذا المقطع أًٌضا بكلمة "أَسْنك" والتً تعنً عدد ال ٌحصى أو النهابً. 
ٌعبر الحكٌم ؼورو ناناك عن استؽرابه من مختلؾ أشكال الشر السابدة فً الكون.وفً النهاٌة ٌذكر أن هللا وحده هو 

 ٌرضٌه هو األخٌر لجمٌع خلقه.األحد الذي ال ٌموت وال شكل له وكل ما 
 

Stanza 18 
As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‗Asankh‘ which means 

countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the various forms of evils 
prevalent in the world. In the end, he states that God alone is eternal and formless one and 

whatever pleases Him is best for all. 

 

      
 أَسْنك موَرك أند جور 

asaNkh moorakh anDh ghor. 
Countless are fools, blinded by ignorance. 

 من السفهاء الذٌن أعماهم الجهل.هنالك عدد ال ٌحصى 

 
      

 أَسْنك تشور حارامكور. 
asaNkh chor haraamkhor. 

Countless are thieves and embezzlers. 

 هنالك عدد ال ٌحصى من اللصوص والمختلسٌن.

 
 

 ور.چاهً چأَسْنك أمر كار  
asaNkh amar kar jaahi jor. 

Countless impose their will by force. 

 هنالك عدد ال ٌحصى ِمن َمن ٌفرضون إرادتهم بالقوة.
 
      

 أَسْنك جالفاد هاتٌا كاَمهً. 
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi. 

Countless are cut-throats and ruthless killers. 

 هنالك عدد ال ٌحصى من السفاحٌن والقتلة الذٌن ال ٌرحمون.

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ 
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 اهً.چأَسْنك بابً باب كار 

asaNkh paapee paap kar jaahi. 
Countless are sinners who keep on sinning. 

 الذٌن ٌستمرون فً الخطٌبة.هنالك عدد ال ٌحصى من الخطاة 

 
      

 أَسْنك كورهٌار كوراي فٌراهً. 
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi. 

Countless are liars, wandering lost in their lies. 

 هنالك عدد ال ٌحصى من الكاذبٌن الضالٌن فً أكاذٌبهم.

 
      

 أَسْنك ماالٌتش مال باك كاهً. 
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi. 

Countless are wicked who thrive on immoral behavior. 

 هنالك عدد ال ٌحصى من األشرار الذٌن ٌنجحون من خالل تصرفاتهم الؽٌر أخالقٌة.

 
      

 أَسْنك نٌنداك سٌر كاراهً بار. 
asaNkh nindak sir karahi bhaar. 

Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others. 

عن  هنالك عدد ال ٌحصى من المؽتابٌن الذٌن ٌستمرون فً ارتكاب الذنوب عن طرٌق الجهر بالسوء من القول
 اآلخرٌن.

 
      

 ناناك نٌتش كاهاي فٌتشار. 
naanak neech kahai veechaar. 

Nanak describes the state of the lowly (in the stanzas aforesaid). 

 ٌصؾ ناناك حالة الوضٌعٌن )هإالء فً السطور السابقة(.

 
      

 افا إٌك فار.چفارٌا نا  
vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 

I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life. 

 ال أملك أي عطاء ٌلٌق بعظمتك. حتى أن تقدٌم حٌاتً لن ٌكفً.
 

      
 ||18و توُده بهافاي ساي بالً كار. تو َسدا َسالمت نِرأنكار. ||چ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| 
Whatever pleases You, is good for all. You alone are Eternal and Formless one. ||18|| 

 || 18كل ما ٌرضً جاللتك هو خٌر للجمٌع. أنت الواحد الذي ال ٌموت وؼٌر ذا الشكل. || 

ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ 

ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 

ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 
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عالمقط  19 
كما هو الحال فً المقاطع السابقة، ٌبدأ كل سطر هنا أًٌضا بكلمة "أَسْنك"، والتً تعنً عدد ال ٌحصى أو النهابً. فً 

 شاسعة لدرجة أن الكلمات عاجزة عن وصؾ عظمتها.هذا المقطع، ٌقول ؼورو ناناك بدهشة أن خلٌقة هللا 
 

Stanza 19 
As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‗Asankh‘, which means 

countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement that God‘s creation is so vast 
that no words have the ability to describe its greatness. 

 

      
 أَسْنك ناؾ أَسْنك تاؾ. 

asaNkh naav asaNkh thaav. 
Countless are the names of your creations and countless of their places. 

 ال ٌحصى من أماكنها.هنالك عدد ال ٌحصى من أسماء مخلوقاتك وعدد 

 
      

 أَجم أَجم أَسْنك لُو. 
agamm agamm asaNkh lo-a. 

There are countless worlds that are inaccessible and unapproachable. 

 هناك عدد ال ٌحصى من العوالم المنٌعة الحصٌنة التً تتجاوز الخٌال.

 
      

 أَسْنك كٌهاهً سٌر بار هوٌاي. 
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. 

Even the word countless cannot represent the infinite nature of His creation. 

 سبحانه.حتى كلمة "ال تعد وال تحصى" ال ٌمكنها أن تصؾ الطبٌعة الالنهابٌة إلبداعاته 

 
      

 أكري نام أكري َصاله. 
akhree naam akhree saalaah. 

It is by the use of the words that His name can be recited; it is by the use of the words that 
His praises can be sung. 

 اسمه. باستخدام الكلمات ٌمكننا ؼناء مدٌحه وثناٌاه.  باستخدام تلك الكلمات ٌمكن أن نذكر

 
      

 أكري جان جٌت جون جاه. 
akhree gi-aan geet gun gaah. 

It is through the medium of words that Divine Knowledge can be acquired, His praises 
sung and the virtues known. 

 باستخدام وسٌلة الكلمات فقط ٌمكن اكتساب المعرفة اإللهٌة، فٌمكن ؼناء تسابٌحه ومعرفة فضابله.

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 

ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 

ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 

ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 
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 أكري لٌَِكن بوالن بان. 
akhree likhan bolan baan. 

The written and spoken language can only be expressed using words. 

 ال ٌمكن التعبٌر عن النصوص المكتوبة والخطاب المنطوق إال باستخدام الكلمات.

 
      

 وج فاكان.چأكَرى سٌر سان 
akhraa sir sanjog vakhaan. 

Only through words one’s destiny can be explained. 

 ٌمكن تفسٌر مصٌر المرء.فقط من خالل الكلمات 

 
      

 ٌن إهً لٌكاي تٌس سٌر ناهً.چ 
jin ayhi likhay tis sir naahi. 

He, who has written everybody’s destiny, is beyond destiny for Himself. 

ٌُكَتب له مصٌر. )ٌعنً أن ال أحد لدٌه القدرة على هللا هو الذي كتب مصٌر الخلق أجمع، وهو أعلى  من أن 
 كتابة مصٌره عز وجل(

 
      

 ٌؾ فورماي تٌؾ تٌؾ باهً.چ 
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. 

As He ordains, so do we receive. 

 نحن نتلقى ما قدره هللا تعالى لنا.

 
      

 ٌتا كٌتا تٌتا نام. فٌن نافاي ناهً كو تاو.چ 
jaytaa keetaa taytaa naa-o. vin naavai naahee ko thaa-o. 

The universe is the manifestation of Your Name. There is no place where He is not. 

ٌُجلً معنى اسمك سبحانك، فبدون اسمك، عدم كل مكان على اإلطالق.  الكون المخلوق هو تصوٌر 
 
      

 افا إٌك فار.چكودَرت َكَفن َكها فٌتشار. فارٌا نا  
kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 

How can I describe Your Creative Power? I cannot even once be a sacrifice to You. 

كٌؾ ٌمكننً وصؾ إبداعك الهابل وأنً بهذا القدر من العجز. وال أملك أي عطاء ٌلٌق بعظمتك. حتى أن تقدٌم 
 حٌاتً لن ٌكفً.

 
 
 
 

ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥ 

ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ 

ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 
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 ||19و توُده بهافاي ساي بالً كار. تو َسدا َسالمت نِرأنكار. ||چ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| 
Whatever pleases You, is what is truly good. You are the Eternal and Formless one. ||19|| 

 || 19كل ما ٌرضً جاللتك هو خٌر للجمٌع. أنت الواحد الذي ال ٌموت وؼٌر ذا الشكل. || 

 
 20 المقطع

فً هذا المقطع، أبرز الحكٌم ؼورو ناناك أهمٌة "التطهٌر" الروحً للعقل. إن األفكار الخبٌثة واألعمال السٌبة تضر 
نا. ال ٌمكن تطهٌر هذا الرجس إال بتذكر هللا بالحب والتفانً. ففً هذه الترنٌمة، ٌقول الحكٌم ؼورو ناناك أن بؤذهان

ا عندما ٌؽمر نفسه فً اسم هللا بالحب والتفانً ولٌس بالطقوس والعبادات. ًٌ ا نق ًٌ  الشخص ٌصبح زك
Stanza 20 

In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‗cleansing‘ of mind. Evil 
thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution can  be removed from the mind 

by meditating on God with love and devotion. In this hymn, Guru Nanak says that a person 

becomes pure, not by ritualistic processes but by immersing in God‘s Name with loving devotion. 

 

      
 َبهرٌاي هات بٌر َتن داٌه. بانً ُدهتاي أوتراس كاٌه. 

bharee-ai hath pair tan dayh. paanee Dhotai utras khayh. 
When the hands, feet and the body get dirty, water can wash away the dirt. 

 عندما تكون الٌدٌن والقدمٌن والجسم متسخٌن، ٌمكن للتطهر بالماء أن ٌزٌل األوساخ.

 
      

اي. موت بالٌتً َكْبَره هوٌاي. دي   صابون لٌَاي أوه ُدوَّ
moot paleetee kaparh ho-ay. day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. 

When clothes are soiled and stained by urine etc., soap can wash them clean. 

 عند تلوث المالبس بالبقع من البول، ٌمكن للصابون ؼسلها لٌجعلها نظٌفة.

 
      

 بارٌاي مات بابا كاي َسنج. أوه دوباي نافاي كاي رانج. 
bharee-ai mat paapaa kai sang. oh Dhopai naavai kai rang. 

But when the mind is polluted by evil thoughts and sins, it can be cleansed by only the 
recitation and love of Naam. 

ولكن عندما ٌكون العقل ملطًخا وملوًثا باألفكار واألفعال الخبٌثة، ال ٌمكن تطهٌره إال بحب الـ"نعم" وتدبر اسم 
 هللا.
 
 
 
 

 
 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

ਬਰੀ ਹਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥ ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥ ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 
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 اهو.چبونً بابً أكان ناهً. كر كر َكرنا لِك الي  

punnee paapee aakhan naahi. kar kar karnaa likh lai jaahu. 
‘Virtuous’ or ‘sinner’ are not just names; we become virtuous or sinner by the kind of deeds 

we commit and we carry those deeds over to the next life. 

"الطاهر" أو "اآلثم" لٌسا مجرد أوصاؾ؛ فنحن نصبح عفٌفٌن أو مذنبٌن بنوع األفعال التً نرتكبها وننقلها 
 إلى الحٌاة التالٌة.

 
      

 ||21اهو.||چأّبً إي كاهو. ناناك ُحكمً أفهو  چأّبً بٌ 
aapay beej aapay hee khaahu. naanak hukmee aavhu jaahu. ||20|| 

You shall harvest what you plant. (Rewards and punishments are the fruits of our deeds). 
O’ Nanak, as per His divine laws, you come and depart from this world based on your 

deeds. ||20|| 

لمرء ما ٌزرعه. )أي أننا ُنجزى الحسنات وُنعاَقب بالسٌبات حسب أعمالنا(. أٌها الحكٌم ناناك، حسب ٌحصد ا
 || 21الشرٌعة اإللهٌة، فاإلنسان ٌؤتً إلى وٌؽادر من هذا العالم بما ٌفعل. || 

 
 21 المقطع

ا عن طرٌق االؼتسال ًٌ الطقسً وال عبر وسابل أخرى  فً هذا المقطع، ٌقول ؼورو ناناك أن المرء ال ٌصبح طاهًرا نق
فً األماكن المقدسة، وإنما عن طرٌق التفكر الدابم فً اسم هللا بالحب واإلخالص. ولكن مهما أصبح الشخص زكً 
النفس ومهما حصل من معرفة روحٌة، فال ٌمكن فهم عظمة هللا تعالى أو معرفة أسرار خلٌقته. فمن المحال معرفة 

 متى وكٌؾ خلق هللا الكون.
Stanza 21 

In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic bathing etc. in a 
holy place, but by immersing in God‘s Name with love and devotion. No matter how much 

knowledge a person may gain, it is not possible to fathom His greatness or know the secrets of 
His Creation. No matter how knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things 

like when and how He created the Universe. 

 
      

ا َدت دان.   ٌّ  اي كو بافً تِل كا مان.چتِرات َتب دا
tirath tap da-i-aa dat daan. jay ko paavai til kaa maan. 

Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity by themselves bring only an iota 
of inner bliss. 

 أمور فً حد ذاتها ال تجلب سوى ذرة بسٌطة من الفضل.الحج والشعابر القاسٌة واإلحسان والصدقة هً 

 
      

 سونٌا مانٌا مان كٌتا بهاو. أنترجات تِرات مال نام. 
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. antargat tirath mal naa-o. 

A person who listens to Naam with complete devotion with love in heart, is doing the real 
pilgrimage by thoroughly cleansing his inner self. (by immersing in Naam) 

المرء الذي ٌستمع إلى "نعم" وٌتدبر اسم هللا بإخالص وٌتذكره سبحانه بالحب فً قلبه، ٌقوم بالحج الحقٌقً 
ا، وذلك عن طرٌق االنخراط فً "نعم". من ًٌ  خالل تزكٌة نفسه داخل

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣ ੁਨਾਤਹ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ  ਜਾਹ ੁ॥ 

ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹ ੁ॥੨੦॥ 

ਤੀਰਥ ੁਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 
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 اٌه. فِن جون كٌتاي َبهجات نا هوٌاي.-صبه جون تاٌري ماي ناهً كو 

sabh gun tayray mai naahee ko-ay. vin gun keetay bhagat na ho-ay. 
Acquiring virtues is possible only by surrendering ego and reciting Naam. All virtue is in 

praising You, O’ Almighty! Without virtue, there can be no devotional worship. 

مهٌب! فبدون الفضابل، ال ٌمكن أن لن أنال أٌة فضابل إال إذا ؼنٌت تسابٌحك. كل النعم فً ثنابك ٌا هللا ٌا 
 تكون هناك عبادة مخلصة.

 

      
 أَسْت أت بانً بارماو. َست سوهان َسدا مان تشاو.-ُسوَّ  

su-asat aath banee barmaa-o. sat suhaan sadaa man chaa-o. 
I bow to You, the creator of Maya and the creator of the Divine Word. You are eternal, 

beautiful and always  everlasting inner joy. 

 أنا أركع لك ٌا خالق ماٌا وخالق الكلمة المقدسة الواحد الحً، الجمٌل الودود، الملًء دابما بالفرح األبدي.
 

      
 ٌت هوٌاي أكار.چَكفن سو فاٌال َفكت َكفن َكفن تٌت َكفن فار. َكفن سً روتً ماهو َكفن  

kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar. kavan se rutee maahu kavan jit ho-
aa aakaar. 

What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that 
date? What was that season, and what was that month, when the Universe was created? 

 ارٌخ؟ فً أي موسم، وفً أي شهر كان؟متى ُخلِق الكون؟ فً أي وقت، وفً أي لحظة؟ فً أي ٌوم وفً أي ت

 
      

 ً هوفاي لٌك بوران.چفاٌل نا باٌاي َبندتً  
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan. 

The Pandits (the Hindu scholars) did not know the time when the universe was created, 
otherwise they would have recorded it in the Puranas (Hindu Scriptures). 

لم ٌعرؾ الباندت )العلماء الهندوس( متى ُخلِق الكون وإال لكانوا قد سجلوه فً البوراناس )الكتب الهندوسٌة 
 المقدسة(.

 
      

 ً لٌكان الٌكن كوران.چَفكت نا باٌو كادٌا  
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. 

The Qadis (the Muslim scholars) did not know it either, otherwise they would have 
recorded it in the Quran. 

 المسلمون، وإال لكانوا قد سجلوه فً القرآن.و لم ٌعرفه علماء الفقه 
 
 
 
 
 
 

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਤਵਣ ੁਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥ 

ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥ ਸਤਤ ਸੁਹਾਣ ੁਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

ਕਵਣ ੁਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣ ੁਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣ ੁਵਾਰ ੁ॥ ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਹਆ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ 

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖ ੁਕੁਰਾਣ ੁ॥ 
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 سوّي.انً چً أباي چأوه سا-ا َكرتا ِسرتً كاچاٌه. -انً روت ماهو نا كوچوجً چتٌت فار نا  

thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee. jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay 
jaanai so-ee. 

The day, the date, the month or the season when the Universe was created were not 
known to the Yogis either. The Creator alone knows when He created the universe. 

 لم ٌكن الٌوم والتارٌخ وال الشهر والموسم معروفٌن للٌوؼانٌٌن، الخالق وحده الذي أنشؤ هذا من العدم ٌعرؾ.

 
      

 انا.چِكؾ كار أكا ِكؾ صالحً كٌو َفرنً ِكؾ  
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa. 

How can I speak of His Greatness? How can I praise Him? How can I describe His 
virtues? How can I know Him? 

 كٌؾ أتكلم عن عظمة هللا؟ كٌؾ اسبحه؟ كٌؾ أصؾ فضابله؟ كٌؾ اعرفه؟

 
      

 ناناك أكان صبح كو أكهاي إك دو إك سٌانا. 
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa. 

O’ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest. 

 أٌها الحكٌم ناناك، الجمٌع ٌتحدثون عن هللا سبحانه، وبعضهم أكثر حكمة من بعض.

 
      

 ا كا هوفاي.چَفدا صاِحب َفِدى ناي كٌتا  
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai. 

Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will. 

 ذو االسم العظٌم. ال ٌحدث شًء إال حسب إرادته.هللا هو مالك الملك العظٌم، 

 
      

 ||21انً أجاي جاٌا نا ُسهاي. ||چاي كو أبو چناناك  
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21|| 

O’ Nanak, one who claims to know the unknowable God fully, is not going to be worthy of 
His grace. ||21|| 

 ||21أٌها الحكٌم ناناك، إن من ٌدعً أنه ٌعلم كامالً اإلله الؽٌر معروؾ لن ٌكون جدٌراً بنعمته. ||

 

 22 المقطع
بكلمات ٌمكن أن تصفها. وحده ٌوضح هذا المقطع أن خلٌقة هللا شاسعة حٌث أنها تفوق كل معرفة البشر.فلٌس هناك 

 الخالق سبحانه هو العلٌم بحجم خلٌقته.
Stanza 22 

This stanza states that God‘s Creation is so vast that it is beyond all limits known to man. No 
words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is. (as it is continually being 

created and destroyed) 

ਤਥਤਤ ਵਾਰ ੁਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥ ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥ 

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬ ੁਕ ਆਖ ਇਕ ਦ ੂਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥ 
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 باتاال باتال لَك أجاسا أجاس. 

paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. 
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of heavenly 

worlds above. 

 هناك عوالم أسفل العوالم السفلٌة، ومبات اآلالؾ من العوالم فً السماوات باألعلى.

 
      

 أوِرك أوِرك بهال تاكاي فٌد َكَهن إك فات. 
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat. 

The vedas say that scholars have exhausted themselves trying to find the limits of His 
creation. 

 الفٌدا تقول أن العلماء قد استنفدوا أنفسهم جاهدٌن لمحاولة الوصول إلى حدود خلٌقة هللا تعالى.

 
      

 كتٌبا أُسلو إك دهات.َسهس أتاره َكَهن  
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat. 

The scriptures say that there are 18,000 worlds. But in reality, they are innumerous; There 
is only one origin of all of them, God Himself. 

الواقع، هناك عوالم ال تحصى، لكن هناك مصدر عالم. لكن فً  18111تقول النصوص المقدسة أن هناك 
 واحد فقط لهم كلهم، وهو اإلله الكامل.

 
      

 لٌكا هوٌاي تا لِكٌاي لٌكهاي هوٌاي فِناس. 
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas. 

Accounting for the infinite creation of God is just not possible. (No numbers even exist that 
could be used to describe that) 

 من المستحٌل إحصاء خلق هللا الواسع والالمحدود. )ال توجد حتى أرقام ٌمكن استخدامها لحساب أمر كذلك(.
 
      

 ||22انً أب.  ||چناناك َفدا أكٌاي أباي  
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22|| 

O’ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22|| 

 || 22أٌها الحكٌم ناناك، هللا هو األعظم، وحده ٌعلم كم هو كبٌر. || 
 

 23 المقطع
 أن خلٌقة هللا وإبداعاته تفوق فهم جمٌع البشر حتى أقرب المخلصٌن له ومحبٌه.خالصة هذا المقطع هو 

Stanza 23 
The synopsis of this stanza is that God‘s Creation is beyond the comprehension of even His 

closest devotees and admirers. 
 

ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 

 ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ 

 ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

 ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥ 



38 

      
 صالحً صالحً إٌتً سورت نا باٌا. 

saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa. 
Those who praise the admirable God, (unite with Him but) cannot assess the magnitude of 

His splendor and glory. 

 حجم بهابه ومجده.حتى أولبك الذٌن ٌسبحون بحمد هللا الجمٌل، ال ٌمكنهم تقٌٌم 

 
      

 انٌاه.چنادٌا أتاي فاه بافاهً َسموند نا  
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi. 

That is like the streams and rivers which flow into the ocean and unite with it but cannot 
realize its vastness. 

 فال تعرؾ الجداول واألنهار التً تتدفق إلى المحٌط مدى اتساعها.

 
      

 ||23مال دهن. كٌرهً تول نا هوفنً جً تِس َمنهو نا فٌسِرهً. ||َسموند ساه ُسلتان ِجرها َسٌتً  
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan. keerhee tul na hovnee jay tis manhu na 

veesrahi. ||23|| 
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth are no 

match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23|| 

حتى الملوك واألباطرة أصحاب السالطٌن، ولو ملكوا ثقل الجبال وسعة المحٌطات من ثروات، فلن ٌستووا مع 
 || 23العباد المخلصٌن أفقر الفقراء الذٌن ال ٌنسون هللا على اإلطالق. || 

 
 24 المقطع

-هللا ال نهاٌة لها وأنه من المحال معرفة حدودها. فال ٌمكن ألحٍد من خلقه أن ٌعلم كل فضابله  ُوِرَد هنا أن خلٌقة
 أو حتى دوافعه. إنه تعالى وحده ٌعرؾ هٌبته السامٌة الجلٌلة. -سبحانه

Stanza 24 
It is stated here that there is no end to God‘s creation. It is so vast that it is impossible to know or 

describe its boundaries. Also, it is not possible to know all His virtues or even His motives. He 
alone knows His Lofty and Exalted State. 

 

      
 أنت نا ِسفتً َكَهن نا أنت. 

ant na siftee kahan na ant. 
Endless are God’s virtues; endless is their description. 

 سبحان هللا كثًٌرا بال نهاٌة، له الحمد.

 
      

 أنت نا َكرناي داٌن نا أنت. 
ant na karnai dayn na ant. 

There is no end to His creation; there is no end to His gifts. 

 ال نهاٌة لخلق هللا. ال نهاٌة لنعمه تعالى.

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥ 

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ 

 ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲ ੁਧਨੁ ॥ ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 

ਅੰਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 
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 أنت نا فاٌَكن سونان نا أنت. 

ant na vaykhan sunan na ant. 
There can be found no end to the sights of His creation and no end to the sounds of His 

nature even if one tried for the longest period possible. 

مظاهر خلقك وأصوات طبٌعتك ال تحصى وال تنتهً، وحتى من خالل معرفة هذه المظاهر واألصوات، ال ٌمكننا 
 فهم فضابلك ٌا هللا.

 
      

 اباي كٌا مان َمنت.چأنت نا  
ant na jaapai ki-aa man mant. 

It is impossible to know the limit of His designs. 

 من المستحٌل معرفة حدود خلقه تعالى.

 
      

 اباي بارافار.چاباي كٌتا أكار. أنت نا چأنت نا  
ant na jaapai keetaa aakaar. ant na jaapai paaraavaar. 
The limits of the created universe cannot be perceived. 

 ال ٌمكننا إدراك حدود الكون المخلوق.
 
 

      
 اهً.چأنت كاران كاٌتاي بِاللهً. تا كاي أنت نا باي  

ant kaaran kaytay billaahi. taa kay ant na paa-ay jaahi. 
Many struggle to know His limits, but His limits cannot be found. 

 ٌسعى الكثٌرون بجد لمعرفة حدوده تعالى، ولكن بال جدوى فال ٌمكن العثور على حدود هللا.

 
      

 اٌه. َبهوتا كاهٌاي َبهوتا هوٌاي.-انً كوچأٌهو أنت نا  
ayhu ant na jaanai ko-ay. bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. 

No one can know these limits. The more you say about them, the more still remains to be 
said. 

 ال أحد ٌستطٌع أن ٌعرؾ هذه الحدود. كلما قٌل المزٌد عنهم، وجد هنالك أكثر بكثٌر لٌقال.
 
      

 فدا صاِحب أوتشا تاو. أوتشاي أوبار أوتشا نام. 
vadaa saahib oochaa thaa-o. oochay upar oochaa naa-o. 

Great is the Master, limitless is His Heavenly Home. Highest of the High is His Name. 

 هللا هو مالك الملك العظٌم، العالً فً منزله السماوي. اسمه تعالى هو األعلى هو فوق كل شًء.

 
 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਅੰਤ ੁਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰ ੁ॥ 

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥ ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 

ਹੁ ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

 ਵਿਾ ਸਾਤਹਫ ੁਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 
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  إٌَفد أوتشا هوفاي كو-اٌه. تِس أوتشاي كا-اوه چانً سو-اٌه.
ayvad oochaa hovai ko-ay. tis oochay ka-o jaanai so-ay. 

Only someone as Great as God Himself can know His Lofty and Exalted State. 

 ٌعرؾ هٌبته تعالى السامٌة الجلٌلة.فقط ما هو عظٌٌم وعاٍل مثل هللا ٌستطٌع أن 

 
      

 انً أب أب.چاٌفاد أب چ 
jayvad aap jaanai aap aap. 

Only He Himself knows how Great He Is. 

 وحده هللا هو من ٌعرؾ كم هو عظٌم.

 
      

 ||24ناناك َندري َكرمً دات. || 
naanak nadree karmee daat. ||24|| 

O’ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings. ||24|| 

 || 24أٌها الحكٌم ناناك، إن هللا ٌضفً ببركاته من خالل ما ٌبصره من نعمه تعالى. || 

 
 

 25 المقطع
ٌضفً بنعم كثٌرة ال حصر لها علٌنا. فإنه سبحانه ٌستمر برزق هإالء فً هذا المقطع ٌذكرنا الؽورو ناناك أن هللا 

الذٌن ٌنكرون تلقٌهم عطاٌاه حتى أنهم ٌنكرون وجوده. فإن سفاهتنا تنسٌنا أن نشكره تعالى حتى أثناء استهالك 
وهوبة كنعمة خٌراته. جمٌع األمور تحدث حسبما ٌشاء. ابتؽاء تذكره بالحب واإلخالص هو أعظم كنز، وهذه الرؼبة م

 من هللا.
Stanza 25 

In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts of gifts; He 
keeps giving even to those who deny receiving anything  from Him and even when they deny His 

existence. Due to ignorance, we forget to thank  Him even as we consume His bounties.  
Everything happens by His Will. 

Desire to remember Him with love and devotion is the greatest treasure we can have, and this 
treasure is also gifted as a blessing  from God. 

 

      
 اي.چَبُهتا َكرم لِكٌا نا  

bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. 
His Blessings are so abundant that they cannot be accounted for. 

 بركاته كثٌرة لدرجة أن لٌس هناك صحٌؾ تتسع كتابتها.

 
      

 نا َتماي.َفدا داتا تِل  
vadaa daataa til na tamaa-ay. 

The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice. 

 ٌتسم الوهاب العظٌم سبحانه فقط بالعطاء وال ٌنتظر المقابل.

ਵਿ ੁਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥ ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥ 

ਫਹੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 
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 كٌتاي َمنجاهً جوِده أبار. 
kaytay mangahi joDh apaar. 

So many great heroic warriors beg from the Infinite God! 

 هناك الكثٌر من المجاهدٌن األبطال العظماء الذٌن ٌتوددون عند باب هللا الالمتناهً النعم.

 
      

 كٌتٌا َجَنت ناهً فٌتشار. 
kayti-aa ganat nahee veechaar. 

So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted. 

 هنالك عدد ال ٌحصى من الناس ٌتؤملونه وٌقٌمون على عبادته.
 
 
 
 

 كٌتاي َكب توتاهً فٌكار. 
kaytay khap tutahi vaykaar. 

So many are consumed in vices and perish in anxiety. 

 هناك الكثٌر من الناس ٌلقون بؤنفسهم فً التهلكة بفعل الرذابل وٌموتون خابفٌن.

 
      

 كٌتاي الي الي موكار باهً. 
kaytay lai lai mukar paahi. 

So many keep enjoying God’s gifts, but deny receiving them (by never acknowledging 
Him). 

ما ٌزال الكثٌرون ٌنعمون بفضل هللا، ولكنهم مع ذلك ٌنكرون تلقٌها )من خالل عدم االعتراؾ باهلل أو شكره 
 تعالى(.

 
      

 . ًّ  كٌتاي موَرك كاهً كاه
kaytay moorakh khaahee khaahi. 

So many ignorants keep on consuming (But forget the Giver). 

 هناك الكثٌر من السفهاء الذٌن ٌستمرون فً األخذ واالستهالك )ولكنهم ٌنسون هللا الوهاب(.
 
      

 كٌتٌا دوك بوك َسد مار. 
kayti-aa dookh bhookh sad maar. 

So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse. 

ٌَّر لهم تحمل الكرب والحرمان والذل الدابم.  هناك الكثٌر من الناس ُمَص

 
 

ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥ 

ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥ 

ਕਤ ਲ  ਲ  ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥ 

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ਕਤਤਆ ਦਖੂ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ 
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 إي بهً دات تٌِري داتار. 
ayhi bhe daat tayree daataar. 

These sufferings are also Your blessings, O’ Great Giver (because they divert us back to 
you for your benevolence). 

 حتى هذه المآسً هً من نعمك، أٌها الرزاق العظٌم )ألنهم ٌعٌدونا إلى الصراط المستقٌم لكً نسؤلك إحسانك(.

 
 

 اٌه.-هوٌاي. هور أك نا َسكاي كوَبند َكالسً بهاناي 
band khalaasee bhaanai ho-ay. hor aakh na sakai ko-ay. 

Freedom from ego and worldly attachments is achieved only by accepting Your Will. No 
one else has any say in it. 

 إرادتك ٌا هللا. وال ٌستطٌع أحد معارضة ذلك.ٌتحقق التحرر من ؼرور المرء والمتاع الدنٌوي فقط بتقبل 
 
      

 ٌتٌا موِه كاي.چانً چاي كو كاٌك أكان باي. أوه چ 
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. 

If some ignorant person suggests some way other than accepting God’s will to overcome 
attachment to Maya, he shall face the effects of his folly. 

 إذا قال سفٌٌه شًٌبا مختلًفا )عن تقبل إرادة هللا كالحل لكل المشاكل(، فسوؾ ٌتعلم ما َنُجَم عن حماقته.

 
      

 انً أباي َدٌاي. أَِكٌه سً بِهً كايِّ كاي.چأباي  
aapay jaanai aapay day-ay. aakhahi se bhe kay-ee kay-ay. 

He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them. Few acknowledge this fact 

هو العالم بكل شا وهو سبحانه من ٌستمر فً تلبٌة احتٌاجاتنا. ولكن القلٌلون ٌعترفون بهذه هللا نفسه 
 الحقٌقة.

 
      

 ||25س نو باكشاي ِصَفت َصالح. ناناك باتساهً باتساهو. ||چِ  
jis no bakhsay sifat saalaah. naanak paatisaahee paatisaahu. ||25|| 

O’ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God, is spiritually the richest 
person in the world. || ||25|| 

 ||. 25|| || أٌها الحكٌم ناناك، من ذا الذي ٌنعم بؽناء ثناء هللا، فهو األؼنى روحٌاً فً العالم 

 
 26 المقطع

فً هذا المقطع، ٌذكرنا الحكٌم ؼورو ناناك أن التحلً بسمات هللا التً ال تقدر بثمن هً الؽرض من مجٌبنا إلى هذا 
العالم، وأولبك الذٌن ٌنجحون فً اكتساب هذه الصفات اإللهٌة هم أناس ال ٌقدرون بثمن. فإن فضابل هللا وبركاته ال 

 ٌفهمها بشر..تعد وال تحصى وال 
 
 

ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ ਹਰ ੁਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

 ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥ ਹ ੁਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

 ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

 ਤਜਸ ਨ  ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹ ੁ॥੨੫॥ 
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Stanza 26 
In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God‘s invaluable qualities in ourselves is the 
purpose of our coming to this world and those who succeed in acquiring these Godly qualities, 
themselves become priceless. God's virtues and His blessings are countless and beyond human 

comprehension. 
      

 أمول جون أمول فابار. 
amul gun amul vaapaar. 

Priceless are God’s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues. 

 بثمن.وكذلك السعب الكتساب تلك الفضابل ال ٌقدر بثمن.فضابل هللا ال تقدر 
 

      
 أمول فابارٌاي أمول َبَهندار. 

amul vaapaaree-ay amul bhandaar. 
Priceless are those who acquire His Virtues and priceless are His Treasures. 

 ٌتحلون بصفات هللا  وٌكتسبون من فضابله ال ٌقدرون بثمن.أولبك الذٌن 
 
      

 اهً.چأمول أَفِهه أمول الي  
amul aavahi amul lai jaahi. 

Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues. 

 ٌؤتون إلى هذا العالم ثم ٌؽادرونه بعد التحلً بسمات هللا ونٌل فضابله ال ٌقدرون بثمن.أولبك الذٌن 
 
      

 أمول بَهاي أموال سماِه. 
amul bhaa-ay amulaa samaahi. 

Priceless are those who are imbued in his love. Priceless are those who are absorbed in 
Him. 

 أولبك المخضبون بحب اللهوكذلك الذٌن انشؽلوا بذكره ال ٌقدرون بثمن.

 
      

 أمول دهارام أمول دٌبان. 
amul Dharam amul deebaan. 

Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice. 

 ال ٌقدر بثمن كل من قانونه اإللهً لـ"دهارما" وكذلك محكمته اإللهٌة للعدل.

 
      

 أمول تول أمول َبرفان. 
amul tul amul parvaan. 

Priceless is His system of justice, priceless are the laws of Divine Justice. 

 ال ٌقدر بثمن. -عظم أمره -فكل من منهجه تعالى للعدل وقوانٌن عدالته اإللهٌة

 
 

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥ 

ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 

ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ  ਜਾਤਹ ॥ 

ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 

ਅਭੁਲ ੁਧਰਭ ੁਅਭੁਲ ੁਦੀਫਾਣ ੁ॥ 

ਅਭੁਲ ੁਤੁਲੁ ਅਭੁਲ ੁਰਵਾਣੁ ॥ 
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 أمول َبكسٌس أمول نٌسان. 
amul bakhsees amul neesaan. 

Priceless are His blessings and priceless are His bounties. 

 بثمن، وكذلك خٌراته.نعمه سبحانه ال تقدر 

 
 

 أمول َكرم أمول فورمان. 
amul karam amul furmaan. 

Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command. 

 رحمته تعالى ال تقدر بثمن، وكذلك حكمة ملكه.

 
      

 اي.چأمولو أمول أكٌا نا  
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. 

He is Priceless - Priceless beyond expression! 

 لحد ٌتجاوز التعبٌر! -هللا سبحانه وتعالى ال ٌقدر بثمن 

 
      

 أك أك َرهاي لِؾ الي. 
aakh aakh rahay liv laa-ay. 

Many, by reciting Naam, in deep meditation get absorbed in Him but fail to describe Him 
fully. 

ولكنهم ال ٌزالون ؼٌر قادرٌن  -عز وجل-هناك الكثٌرون ٌصفون فضابله على الدوام فٌتعمقون بالتؤمل فٌه 
 على وصفه بالكامل.

 
      

 أكهاي فٌد بات بوران. 
aakhahi vayd paath puraan. 

The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him. 

 تصفه تعالى كتابات الكتاب المقدس )الفٌدا والبراناس(.

 
      

 أكهاي َبرهاي َكَرهً فاكٌان. 
aakhahi parhay karahi vakhi-aan. 

The scholars speak of Him and give discourses about Him. 

 ٌتكلم عنه العلماء وٌتحاورون بالخطابات عنه تعالى.

 
 
 

ਅਭੁਲ ੁਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲ ੁਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

ਅਭੁਲ ੁਕਰਭੁ ਅਭੁਲ ੁਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

ਅਭੁਲ  ਅਭੁਲ ੁਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ 

ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 
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 أكهاي َبرماي أكهاي إند. 
aakhahi barmay aakhahi ind. 

Countless Brahmas and Indras speak of God. 

 هناك عدد ال ٌحصى من الـ"براهما" والـ"إندرا" ٌتحدثون عن هللا.
 

      
 أكهاي ُجبً تاي ُجفِند. 

aakhahi gopee tai govind. 
Krishna (Hindu Deity) and his devotees (gopis) sing His praises. 

 الهندوسً( والمخلصون له )الؽوبٌس( ٌؽنون تسابٌحه.كرٌشنا )اإلله 
 
      

 أكهاي إَسر أكهاي ِسده. 
aakhahi eesar aakhahi siDh. 

Shiva (Hindu Deity) and siddhas (people with supernatural powers) praise Him. 

 ذوي القوى الخارقة( ٌسبحونه. شٌفا)اإلله الهندوسً( والـ"سٌدا" )األشخاص

 
      

 أكهاي كاٌتاي كٌتاي بوده. 
aakhahi kaytay keetay buDh. 

Many intellectuals, created by Him praise Him. 

 وصفه. -الذٌن خلقهم سبحانه  -ٌحاول العدٌد من المثقفٌن 
 
      

 أكهاي داَنؾ أكهاي داٌؾ. 
aakhahi daanav aakhahi dayv. 

The demons admire Him; the deities admire Him. 

 تسجد له الشٌاطٌن، وتسجد له اآللهة إعجاًبا.
 
      

 ان سٌؾ.چأكهاي سور نار مون  
aakhahi sur nar mun jan sayv. 

Many godly men, holy saints and their followers sing His praises. 

 ٌؽنً بتسابٌحه الكثٌر من الرجال األتقٌاء والقدٌسٌن وأتباعهم.
 
      

 . ًّ  كٌتاي أكهاي أكَهن باه
kaytay aakhahi aakhan paahi. 

Many praise Him and try to describe Him. 

 الكثٌر ٌتكلم به وٌحاولون وصفه تعالى.

ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ 

ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ 

ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ 

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ 
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 اهً.چكٌتاي َكهً َكهً أوت أوت  

kaytay kahi kahi uth uth jaahi. 
Many have spoken of Him over and over again, and have departed. 

 الكثٌرون مرارا وتكرارا، حتى اعتلوا وؼادروا الحٌاة.تحدث عنه 
 
  
 

 إٌتاي كٌتاي هور كارٌه. تا أك نا ساَكهً كايِّ كاي.
aytay keetay hor karayhi. taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. 

If He were to create as many more as He already has and everybody tried,  even then all 
His virtues could not be described. 

 حتى ولو خلق مرة أخرى عدد من الناس كما هو موجود بالفعل، حتى فً ذلك الحٌن، لن ٌتمكنوا من وصفه.

 
      

 ٌَفد بهافً تٌَفد هوٌاي.چ 
jayvad bhaavai tayvad ho-ay. 

He is as Great as He wishes to be. 

 إنه تعالى عظٌم كما ٌشاء.
 

 
 اٌه.-سو تشاانً ساچناناك  

naanak jaanai saachaa so-ay. 
O’ Nanak, only He, the True God knows how great He is. 

 أٌها الحكٌم ناناك، هو هللا وحده اإلله الحقٌقً ٌعلم كم هو عظٌم.

 
      

 ||26ً كو أكهاي بولوفِجاره. تا لِكٌاي ِسر جافارا جافار. ||چ 
jay ko aakhai boluvigaarh. taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26|| 

If anyone claims to be able to describe God, consider him as the most ignorant person. 
||26|| 

عى أي شخص أنه قادر على وصؾ هللا، فهو أكثر الناس جهالً. ||   || 26إذا إدَّ
 

 27 المقطع
واإلعجاب. فهناك انسجام تام بٌن خلٌقة هللا جمًٌعا وكل شًء ٌجري تحت  ٌُقال هذا المقطع كله وسط حالة من الدهشة

 أمره وٌعمل بإرادته؛ الكون كله ٌؽنً تسابٌحه متوسلٌن إلٌه. إنه تعالى األسمى، وال بد من العٌش حسبما ٌشاء.
 
 
 
 
 

ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ 

ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿ ੁਹਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜ ੁ॥ ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 
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Stanza 27 

This stanza displays a vision of God‘s creation and His might. It states that there is a perfect 
harmony across the whole creation. Everything is under His command and it is functioning by His 

Will. Mystically speaking, it gives a feeling that the whole universe is singing His praises. 

 

      
 سو در كٌها سو قر كٌها چت بهً سرب سمالً. 

so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 
O’ God, what kind of abode can there be, from where You are taking care of Your creation 

(since you are everywhere)? 

 إلهً، كم هو رابع عرشك سبحانك الذي تعتنً منه بالخلق )حٌث أنك فً كل مكان(؟ٌا 
 

      
 فاچً ناد أنٌك أسنخا كٌتً فافنهاري. 

vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. 
In your creation, countless kinds of celestial music is being sung for you, producing 

countless melodies. 

 فً إبداعك، هنالك عدد ال ٌحصى من الموسٌقى السماوٌة التً ُتؽنى لك ناشرة الكثٌر من األلحان.
 
 

 كٌتً راق بري سٌو كهٌان كٌتً قافنهاري.
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. 

Countless singers are singing and imploring in myriad musical measures. 
 هنالك الكثٌر من المطربٌن الذٌن ٌؽنون وٌنشدون بمقاٌٌس موسٌقٌة ال تعد وال تحصى.

 
      

 قافهً توهنو بعون بانً باٌسنتر قافً راچا دارام دواري. 
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. 

The winds, the seas, the rainfalls, the fires are all singing your praises by the sounds they 
produce. The Righteous Justice also is singing your praises. 

أصوات الرٌاح والبحار واألمطار والنار جمٌعها تؽنً بتسابٌحك. قاضً أعمالنا )الـ"دارامراج"( كذلك ٌؽنً 
 على بابك بتوسل وخشٌة.

 
      

 قافهً شت قوبت لك چانه لك لك دارام فٌشاري 
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray. 

Chitr and Gupt, the mythical angels, who keep the record of actions, and the Righteous 
Judge of Dharma who reads this record, are all singing of You. 

المالبكة )شٌطر و جوبت( اللذان ٌدونان ما نقوله وما نفعله وإن قاضً أعمالنا )الـ"دارامراج"( الذي ٌقرأ إن 
 هذا الكتاب ٌؽنون جمًٌعا بتسبٌحك أًٌضا.

 

ਸ ਦਰ ੁਕਹਾ ਸ ਘਰ ੁਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ  ॥ 

ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ 

    ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀnfB ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ  ਉਣ ੁਾਣੀ ਫਸੰਤਰ ੁਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭ ੁਦਆੁਰ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭ ੁਵੀਚਾਰ ॥ 



48 

 
      

 قافهً إسر برما دٌفً سوهن سدا سفاري. 
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray. 

Shiva, Brahma and the goddess of Beauty (Hindu deities) always shining in Your splendor 
are also singing Your praises. 

بتوسل  شٌفا وبراهما وإلهة الجمال )اآللهة الهندوسٌة( تسطع دابًما فً بهابك تعالى وٌؽنون على بابك
 وخشٌة.

 
      

 قافهً إند إداسن بٌثً دٌفتٌا در نالً.   
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. 

Indra (Hindu Deity) seated on his magnificent throne, along with other gods and 
goddesses are admiring You in an imploring manner. 

إله الـ"إندرا" )اإلله الهندوسً( جالس على عرشه العظٌم إلى جانب آلهة أخرى ٌؽنون إعجاًبا بعظمتك بتوسل 
 وخشٌة.

 
 قافهً سده سمادهً أندر قافن ساد فشاري. 

gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray. 
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You imploringly in deep meditation; 

Saints are also singing of You in deep contemplation. 

بتوسل وهم فً تؤمل عمٌق. وإن إن رجال ال"سٌدها" )رجال مقدسٌن ٌمتلكون قوى روحٌة( ٌسبحونك 
 القدٌسٌن ٌؽنون عن جاللتك أًٌضا فً تفكر خالص.

 
      

 قافن چتً ستً سنتكً قافهً فٌر كراري. 
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray. 

The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the fearless, all are singing 
Your praises imploringly. 

 إن كل من المنضبط و المتصدق والراضً والِمقدام ٌؽنون بتسبٌحك بتوسل وخشٌة.
 
      

 ركٌسر چوق چوق فٌدا نالً.قافن بندت برهن  
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay. 

The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages have been reading the vedas, 
are singing Your praises. 

ا الذٌن قد قرإوا الفٌدا لعصور ٌؽنون جم ًٌ  ًٌعا بتسبٌحك.إن العلماء والحكماء روح
 
 
 
 
 
 

ਗਾਵਤਹ ਈਸਰ ੁਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ  ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥ 

ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 

ਗਾਵਤਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ  ॥ 
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 قافهً مهنٌا من موهن سورقا مشه بٌالً. 

gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay. 
The beautiful fascinating entrappers in heaven, on earth and in nether worlds are singing 

Your praises imploringly. 

 إن خاطفات القلوب الساحرات فً السماء وفً األرض وفً العوالم السفلٌة تؽنً بتسبٌحك بتوسل وخشٌة.
 
      

 قافن رتن أباي تٌري أتست تٌرت نالً. 
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay. 

The precious objects, and all the holy places of pilgrimage, created by you are singing 
Your praises. 

 إن كل الممتلكات النفٌسة وجمٌع أماكن الحج المقدسة التً أنشؤتها سبحانك تؽنً بتسبٌحك.
 
      

 قافهً چده مهابل سورا قافهً كانً تشاري. 
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray. 

The brave and mighty warriors and creatures from all four sources of life are singing your 
praises imploringly. 

 
 

 الحٌاة األربعة الشجعان واألقوٌاء ٌؽنون بتسبٌحك بتوسل وخشٌة.إن مخلوقات ومجاهدي جمٌع مصادر 
قافهً كاند مندل فربندا كر كر ركً داري.   

gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray. 
All the continents, galaxies and solar systems in the whole universe created and 

supported by You, are singing of You. 

 جمٌع القارات والمجرات واألنظمة الشمسٌة فً الكون كله الذي أنشؤته ودعمته سبحانك، تؽنً لك.
 
      

 سًٌ تودونو قافهً چو توده بافن رتً تٌري بهقت رسالً. 
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. 

Only those can sing your praises who are pleasing to You and are truly devoted and 
imbued with Your love. 

 تفاٍن هم من ٌمكنهم ؼناء تسبٌحك.فقط من ٌرضونك وٌخلصون فً حبك ب

 
      

 هور كٌتً قافن سٌه مٌه شت نا أفون نانك كٌا فٌشاري. 
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray. 

So many others sing, they do not come to my mind. O Nanak, how can I consider them 
all? 

هناك الكثٌر من اآلخرٌن الذٌن ٌؽنون، لكنهم ال ٌتبادرون إلى ذهنً، و كٌؾ لً أن أتذكرهم كلهم، أٌها الحكٌم 
 ناناك؟
 

ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ  ॥ 

ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ  ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸਰੂਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 

ਸਈ ਤੁਧੁਨ  ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ  ॥ 

ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕ ੁਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥ 



50 

 
      

 سوٌه سدا ساتش ساهب ساشا ساشً ناًٌ.. سوٌه 
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. 

God and only God exists forever. That Master is existentially True and His greatness is 
everlasting. 

 األبدي وعظمته ال تفنى.هللا وحده هو الواحد الموجود إلى األبد، فهو المالك الحق الدابم 
 
      

 هاي بهً أسً چاي نا چاسً رتشنا چن رتشاًٌ. 
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. 

He who has created this universe is present now, will always be present. Neither He was 
born nor He shall die. 

 هللا خالق هذا الكون دابم وحاضر الوجود، وسٌكون موجود لألبد، فهو لم ٌولد ولن ٌموت.
 
      

 رنقً رنقً بهاتً كر كر چنسً ماٌا چن أباًٌ. 
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. 

He has created Maya (worldly illusion) of various colors, species and varieties. 

 هللا قد خلق ماٌا )الوهم الدنٌوي( بؤلوانه المختلفة وأنواع الكابنات المتعددة.
 
      

 كر كر فٌكهاي كٌتا أبنا چؾ تس دي فادٌاي. 
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee. 

Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness. 

 بعد أن خلق الخلٌقة، عكؾ ٌراقبها بنفسه جل جالله.
 
      

 چو تس بهافً سوٌه كرسً أوكم نا كرنا چاًٌ. 
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee. 

He does whatever He pleases. No order can be issued to Him. 

 أمره. هللا ٌفعل ما ٌشاء وال أمر فوق
 
 

 ||27سو باتساهو ساها باتساهب ناناك رهن رچاًٌ. || 
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27|| 

He is the King of kings, the Supreme One; O’ Nanak, it is imperative to live according to 
His will. ||27|| 

 || 27هللا هو ملك الملوك األعلى. أٌها الحكٌم ناناك، ُوِجب العٌش حسبما ٌشاء. || 
 
 
 
 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚ ੁਸਾਤਹਫ ੁਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥ 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

ਸ ਾਤਤਸਾਹ ੁਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫ ੁਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 
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 28 المقطع
هذا المقطع ٌرفض الممارسات الطقسٌة التً ٌستخدمها البعض على الطرٌق الروحانً. إن المظهر الخارجً لٌس 

تحتاج إلى أن تتسم ببعض الصفات مثل نقاء الذهن، واإلٌمان بالقدٌر سبحانه، واإلٌمان مهًما. فلكً ترتقً روحٌاً، 
 باإلخاء العالمً. هذه هً الصفات التً تصنع الٌوؼانً.

Stanza 28 
This stanza discredits the ritualistic and meaningless practices used by those supposedly on the 
spiritual path. The outward appearance is not important. To progress spiritually, you need to 

inculcate qualities such as purity of mind, faith in the Almighty, and belief in universal 
brotherhood. These are the qualities that make a Yogi. 

 

      
 أن كً كرهً ببهوت.-موندا سنتك سرم بت چهلً دهً 

munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot. 
O’ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging bowl and begging sack 

and make meditation on Naam the ashes that cover your body. 

ٌا أٌها الٌوؼانً، أجعل الرضا حلق فً أذنك، وأجعل العمل الجاد جفنة توسلك، وأجعل التؤمل فً "نعم" الرماد 
 الذي ٌؽطً جسمك.

 
 

 چوقت دندا برتٌت.كنتا كال كواري كاٌا  
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. 

Let the awareness of death be your patched coat; a high moral character be your way of 
life and faith in God be your walking stick. 

للخلق الرفٌع ٌكون طرٌقك فً الحٌاة، ودع  دع إدراكك بحتمٌة الموت ٌكون سترتك المصلحة، ودع الطموح
 اإلٌمان باهلل ٌكون عصا ُخطاك.

 
      

 اي بنتً سقل چماتً من چٌتً چق چٌت. 
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. 

Let universal brotherhood be your sect; Remember that by conquering your mind, (by 
controlling your temptations) you can conquer the world . 

دع اإلخاء اإلنسانً ٌكون مذهبك، تذكر أنه من خالل التؽلب على عقلك )من خالل التحكم فً شهواتك( ٌمكنك 
 ؼزو العالم.

 
      

 أدٌس تسً أدٌس. 
aadays tisai aadays. 

I bow to Him, I humbly bow. 

 أركُع هلل و أسجُد له بتواضع.
 
 
 

ਤਖੰਥਾ ਕਾਲ ੁਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥ 

ਭੁੰ ਦਾ ਸੰਤਖੁ ਸਰਭ ੁਤ ੁਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥ 

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤ ੁ॥ 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 
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 ||28أد أنٌل أناد أناهت چوق چوق أٌكو فٌس. || 
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28|| 

He is ever existent, immaculate, without beginning, without end, and unchanging through 
the ages ||28|| 

هللا هو الدابم الموجود دابًما، هو الطاهر، األول بال بداٌة واآلخر بال نهاٌة، الثابت الذي ال ٌتؽٌر عبر العصور 
 ||28 || 

 
 29 المقطع

ٌُنصح بكٌفٌة السعً على الدرب الروحً. هذه  ٌُشار إلى شعابر ٌإدٌها الٌوؼانٌون فً الهند، ثم  فً هذا المقطع، 
الشعابر هً أن الٌوؼانٌون ٌحضرون الطعام، وٌعٌنون شخًصا لتوزٌعه وٌدفون الطبل لصٌاؼة صوت "مقدس" أثناء 

 تناول الطعام.
اإللهٌة التً تقول بؤن هللا واسع بؤشكال مختلفة كطعامك، ولطٌؾ كموزع  نصٌحة الحكٌم ؼورو هً النظر فً الحكمة

ا أنه ٌجب على المرء أن ٌتذكر دابًما أن هللا فً كل  ًٌ الطعام، وكل نبض قلبك كصوت الطبل المقدس. مما ٌعنً ضمن
ا للجمٌع. ًٌ  مكان وأن ٌكون لطًٌفا ومراع

 
Stanza 29 

In this stanza, the Guru advises us how to walk the spiritual path as he refers to a ritual 
performed by yogis in India. 

The ritual is that the yogis prepare food, assign a person to distribute it and play a drum to create 
‗holy‘  sound while eating. 

 
The Guru‘s advice is to develop faith in the divine wisdom that God is all-pervading and let this 
faith be the food you prepare; let kindness for all be your dispenser and make every heartbeat 

your holy sound. The message here is that one should always remember that God is everywhere 
and be kind and considerate to all. 

 

      
 بهوقت قٌان داٌا بهندارن قت قت فاچه ناد. 

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. 
O’ Yogi, Let spiritual wisdom that God is all-pervading be your food, compassion be your 
attendant and let divine music which vibrates in each and every heart be your instrument. 

 ٌا أٌها الٌوؼانً، دع الحكمة الروحٌة التً تقضً بؤن هللا واسع سابد تكون كطعامك، والرحمة تكون 

 لتً تهتز فً كل قلب تكون آلتك.كموزعه، والموسٌقى اإللهٌة ا
 
      

 أب نات ناتً سبه چا كً رده سده أفرا ساد. 
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. 

The Creator Himself is the supreme master of everybody; Surrender to Him. Indulgence in 
performing miracles and seeking other pleasures are diversions that take you away from 

Him. 

هللا الخالق هو الموال األسمى فوق الجمٌع؛ فؤخضع وأسلِم له. إن االنشؽال بإحراز ما هو خارق والملذات هً 
 نه.مشتتات تبعدك عنه سبحا

ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੨੮॥ 

ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥ 

ਆਤ ਨਾਥ ੁਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 
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 سانچوق فٌچوق دوٌه كار شالفه لٌكً أفهً بهاق. 

sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag. 
Union with Him, and separation from Him, come by His Will. We come to receive what is 

written in our destiny. 

 االتحاد مع هللا واالفتراق عنه تعالى ٌؤتٌان بمشٌبته. نحن نقدم فقط لنتلقى مصٌرنا كما هو مكتوب.
 
      

 أدٌس تسً أدٌس. 
aadays tisai aadays. 

I bow to Him, I humbly bow. 

 له بتواضع.أركُع هلل و أسجُد 
 

      
 ||29أد أنٌل أناد أناهت چوق چوق أٌكو فٌس. || 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29|| 
He is ever existent, immaculate, without beginning, without end, and unchanging through 

the ages.||29|| 

هللا هو الدابم الموجود دابًما، هو الطاهر، األول بال بداٌة واآلخر بال نهاٌة، الثابت الذي ال ٌتؽٌر عبر العصور 
 ||29 || 

 
 30 المقطع

فً هذا المقطع واحد ٌخلق، وآخر ٌهب، والثالث ٌدمر. ٌقول الحكٌم ؼورو  -هناك اعتقاد هندوسً أن هناك ثالثة آلهة 
أنه ال ٌوجد سوى إله واحد ٌخلق و ٌرزق وٌدمر كما ٌشاء. الكون كله ٌعمل تحت إمرته. من العجٌب أنه ٌستطٌع أن 

 ٌرانا لكننا ال نستطٌع أن نراه بعٌون مادٌة.
Stanza 30 

There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who provides, and 
the third who destroys. 

In this stanza, the Guru states that there is only one God who creates, provides, and destroys as 
he pleases; the whole Universe is functioning under His command. However, it is a wonder that 

He can see us but we cannot visually see Him. 

 
      

 أٌكا ماًٌ چوقت فٌاي تن تشٌلً برفان. 
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. 

The creator created maya in various forms. 

 خلق الخالق الماٌا فً عدة أشكال مختلفة.
 
      

 إك سنساري إك بهنداري إك الًٌ دٌبان. 
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. 

God himself is the Creator, Sustainer and Destroyer. 

 هللا نفسه هو الخالق والرزاق والمدمر.

 ਸੰਜਗ ੁਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥ 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੨੯॥ 

ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ  ਰਵਾਣੁ ॥ 

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣ ੁ॥ 
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 چؾ تس بهافً تفً شالفً چؾ هوفً فورمان. 

jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. 
He makes things happen according to the Pleasure of His Will. Such is His Celestial 

Order. 

 بحسب أمره. هو صاحب األمور السماوٌة.كل ما ٌشاء، ٌحدث 
 
 

 أه فٌكهاي أنا ندر نا أفً بهوتا أٌهو فدان. 
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 

He watches over all, but none see Him. How wonderful this is! 

 هللا ٌحرس الجمٌع ولكن ال أحد منا ٌراه. فٌا لروعة وعجب ذلك!
أدٌس تسً أدٌس.   

aadays tisai aadays. 
I bow to Him, I humbly bow. 

 أركُع هلل و أسجُد له بتواضع.
 

      
 ||31أد أنٌل أناد أناهت چوق چوق أٌكو فٌس. || 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30|| 
He is eternal, immaculate, without beginning, indestructible and unchanging through the 

ages.||30|| 

 .بداٌة واآلخر بال نهاٌة، الثابت الذي ال ٌتؽٌر عبر العصورهللا هو الدابم الموجود دابًما، هو الطاهر، األول بال 
|| 30 || 

 
 31 المقطع

فً هذا المقطع، ٌقول الحكٌم ؼورو ناناك أن خلٌقة هللا وخزابنه مطلقة ال حدود لها. و أن نهجه لرعاٌة خلٌقته ال 
 تشوبه شاببة.
Stanza 31 

In this stanza, Guru Nanak says that God‘s creation and His treasures are infinite.  His system of 
looking after His creation is flawless. 

 
      

 أسن لوٌه لوٌه بهندار. چو كتشه بٌا سو أٌكا فار. 
aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar. 

On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. Whatever was put 
into them, was put there once and for all. 

عروش هللا وسلطان خزابنه ممتدة فً عالم بعد عالم، حٌث كل ما ٌتم وضعه فٌها، ٌوضع هناك مرة واحدة 
 إلى األبد.و

 
 
 
 

ਤਜਵ ਤਤਸ ੁਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ 

॥

ਹ ੁਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ ਤਵਿਾਣ ੁ॥ 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੩੦॥ 

ਆਸਣ ੁਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛ ੁਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ 
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 كر كر فٌكهاي سرچنهار. 
kar kar vaykhai sirjanhaar. 

Having created creation, the Creator watches over it. 

 بعد خلق هللا الخلٌقة، عكؾ ٌراقبها وٌحرسها بنفسه جل جالله.
 
      

 نانك ساتشً كً ساتشً كار. 
naanak sachay kee saachee kaar. 

O’ Nanak, God’s system of sustaining His creation is perfect. 

 أٌها الحكٌم ناناك، إن نهج هللا للحفاظ على خلقه عظٌم الكمال.
 
      

 أدٌس تسً أدٌس. 
aadays tisai aadays. 

I bow to Him, I humbly bow. 

 أركُع هلل و أسجُد له بتواضع.
 

      
 ||31أد أنٌل أناد أناهت چوق چوق أٌكو فٌس. || 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31|| 
He is ever existent, immaculate, without beginning, without end, and unchanging through 

the ages.||31|| 

 . هللا هو الدابم الموجود دابًما، هو الطاهر، األول بال بداٌة واآلخر بال نهاٌة، الثابت الذي ال ٌتؽٌر عبر العصور
|| 31 || 

 
 32 المقطع

ٌُشار إلى أن  التؤمل فً اسم هللا بمحبة وتفان هو السبٌل الوحٌد للتقرب منه. أولبك الذٌن ٌمتثلون فً هذا المقطع، 
ٌُجَزون شًٌبا. قد ٌتفاخرون ولكن فً واقع األمر  ًٌا بدون صدق القلب، ال  هإالء الذاكرٌن مقلدٌن تكرار اسم هللا حرك

  إال بنعمته سبحانه.ٌعززون ؼرورهم فقط بالنهاٌة. وفً أخر المطاؾ، ال ٌتحقق االتحاد مع هللا
Stanza 32 

In this stanza, it is stated that meditating on the Name of God with love and devotion is the only 
way to get closer to Him. Those who imitate such devotees by mechanically repeating God‘s 

Name without sincerity of heart, achieve nothing. They may boast to have gotten closer to God 
but in actuality end up only enhancing their ego. Ultimately, union with  God is achieved only by 

His Grace. 

 
 
 
 
 
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੩੧॥ 
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 إك دو چٌبهو لك هوهً لك هوفى لك فٌس. لك لك قٌرها أكٌه أٌكو نام چقدٌس. 
ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam 

jagdees. 
If one had hundred thousand tongues and that number is increased by twenty times more, 
and one recites God’s Name thousands of times with each tongue, meaning that if God’s 

Name is repeated inumerous number of times, recitation without love and devotion will not 
get a person any closer to God. 

بة ألؾ لسان وزاد هذا العدد بعشرٌن ضعٍؾ، وتال بهم اسم هللا آالؾ المرات بكل لسان، بمعنى إذا كان للمرء ما
أنه إذا تكرر ذكر اسم هللا لعدد كبٌر من المرات، فإن ذكر هللا بدون حب وإخالص لن تجعل الشخص أقرب إلى 

 هللا بشًء.
 

      
 أٌت راهً بت بفرهٌه شرهٌه هوٌه إكٌس. 

ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai hois-ay ikees. 
The way to become one with God is to ascend on the steps that lead to Him which 

requires shedding one’s ego completely and meditating on Naam with loving devotion. 

الطرٌق إلى االتحاد مع هللا هو صعود الخطوات التً ترشد إلٌه والتً تتطلب التخلص من الؽرور تماًما وتؤمل 
 "نعم" بتفان وإخالص ُمحب.

 
      

 ||32كً كٌتا اي رٌس. نانك ندري باٌه كورهً كورهاي تٌس. ||سون قال أكاس  
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai 

thees. ||32|| 
After hearing about the spiritually-awakened souls, others who think, they can also rise to 
their level by just imitating (repeating God’s Name without surrendering ego) are like lowly 
worms imagining to rise sky high. O’ Nanak, union with God can only be obtained by His 

Grace. False are the boastings of the pretenders. ||32||. 

التً مرت بصحوة روحٌة بؤن ٌمكنهم أًٌضا االرتقاء إلى هذا الصعٌد  إن البعض ٌظنون بعد سماعهم للنفوس
فقط بمجرد التقلٌد )تكرار اسم هللا دون التخلً عن الؽرور(. هإالء ٌشبهون الدٌدان الوضٌعة التً تتخٌل أنه 

مته، أما تباهى ٌمكنها أن ترتفع للسماء العلٌا. أٌها الحكٌم ناناك، ال ٌمكن نٌل االتحاد مع هللا إال من خالل نع
 ||. 32المدعٌن فلٌس إال كذب. || 

 
 33 المقطع

فً هذا المقطع، ٌذكر الحكٌم الؽورو أن كل شًء ٌحدث حسبما ٌشاء هللا وأنه لٌس لدٌنا القوة لجعل األمور تحدث 
الذهنً والرضا وما إلى وفًقا إلرادتنا. ال نستطٌع التحكم بالوالدة والموت. ال ٌمكننا تحقٌق المعرفة الروحٌة والسالم 

ذلك بجهودنا. جمٌع نعمه تؤتً بفضله تعالى. أولبك الذٌن ٌتخلون عن ؼرورهم وٌتذكرونه بحٍب متفاٍن فً قلوبهم 
مون بنعمه. ٌُكرَّ  س

 
 
 
 

ਤ ੁਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥ 

ਇਕ ਦ ੂਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ ਲਖ ੁਲਖ ੁਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕੁ ਨਾਭ ੁਜਗਦੀਸ ॥ 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥ 
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Stanza 33 
In this stanza, the Guru states that everything happens according to God‘s Will and we have no 

power to make things happen our way.  We have no control of birth and death. Spiritual 
knowledge, mental peace, contentment etc. cannot be achieved by our efforts alone. All virtue 

comes by His Grace. Those who relinquish their egos and remember Him with love in their hearts 
will receive His Grace. 

 
      

 أكن چر شوبً نه چور. 
aakhan jor chupai nah jor. 

The power to speak and the power to be silent with stillness of mind is not inborn but a gift 
of God. 

والقدرة على الصمت مع هدوء العقل لٌست بقدرات فطرٌة بل هً هبة من هللا عز إن القدرة على التحدث 
 وجل.

 

   
 چر نا منقن دٌن نا چر. 

jor na mangan dayn na jor. 
Even receiving or giving charity is beyond our power. 

 الصدقة هو أمر ٌفوق قدرتنا فال ٌكتسب وال ٌجلب القوة.حتى تلقً أو إعطاء 
 
      

 جر نا جٌفن مرن نه جر. 
jor na jeevan maran nah jor. 

Life and death are not in our control. (We have no choice on when and where to be born 
and how long are we going to live. We have no choice on when, where, and how are we 

going to die either). 

ال نستطٌع التحكم بالحٌاة والموت. )لٌس لدٌنا خٌار بشؤن متى وأٌن نولد وكم من العمر سنعٌش. لٌس لدٌنا 
 خٌار بشؤن متى وأٌن وكٌؾ سنموت أًٌضا(.

 
      

 چر نا راچ مال من سور. 
jor na raaj maal man sor. 

By nature, our mind does not have the power to abstain from the thoughts of greed, power 
and ego. 

 والؽرور. بحكم فطرتنا البشرٌة ال ٌمتلك عقلنا القدرة على االمتناع عن أفكار الجشع والقوة
 
      

 چر نا سورتً قٌان فٌشار. 
jor na surtee gi-aan veechaar. 

We have no power to achieve spiritual awakening,obtain knowledge or do meditation. 

 والحصول على المعرفة أو التؤمل. بدون إرادة هللا، لٌس لدٌنا القوة لتحقٌق الصحوة الروحٌة،
 

ਆਖਤਣ ਜਰ ੁਚੁ ਨਹ ਜਰ ੁ॥ 

ਜਰ ੁਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰ ੁ॥ 

ਜਰ ੁਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰ ੁ॥ 

ਜਰ ੁਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥ 

ਜਰ ੁਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 
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 چر نا چوقتً تشهوتً سنسار. 

jor na jugtee chhutai sansaar. 
We have no capability or power to escape from the world. 

 لٌس لدٌنا القدرة أو القوة للهروب متحرًرا من العالم.
 
      

 چس أت چور كر فٌكهاي سوٌه. 
jis hath jor kar vaykhai so-ay. 

He alone has all the power and He alone takes care of His creation. 

 لدى هللا وحده كل القوة وهو وحده الذي ٌهتم بخلقه.
 
 

||33نانك أوتم نٌك نا كوٌه. ||   
naanak utam neech na ko-ay. ||33|| 

O’ Nanak, nobody is superior or inferior (we become what God decides for us to become) 
.||33|| 

 || 33هللا لنا(. || أٌها الحكٌم ناناك، ال أحد من الناس أعلى أو أدنى من أحد )نحن نصبح ما ٌقرره 
 

 34 المقطع
 -مرحلة االستقامة، جٌان خاند  -فً المقاطع األربعة التالٌة، ٌتم شرح الخمس مراحل للتطور الروحً: دارام خاند 

مرحلة النعمة اإللهٌة، وساتش  -مرحلة اكتساب الحدس الروحً، كرم خاند  -خاند مرحلة المعرفة الربانٌة، سارام 
 لختامٌة من االتحاد مع هللا.المرحلة ا -خاند

 دارام خاند. -فً هذا المقطع، ٌصؾ المعلم المرحلة األولى من التطور الروحً 
هذه المرحلة هً مرحلة الصحوة الروحٌة. والتً منها ٌبدأ المرء فً التفكٌر فً أسباب وجوده بالدنٌا وفً الؽرض 

خلق هذا الكون بالماء والهواء ومن المواسم واألٌام واللٌالً  من الحٌاة. فبٌنما ٌتقدم المرء فً رحلته، ٌكتشؾ أن هللا
وؼٌره لٌجعله سكًنا مالبًما للؽاٌة للعٌش فٌه. حرص هللا بإمدادنا بجمٌع سبل الراحة المادٌة حتى نصب تركٌزنا علٌه 

الصالحة ومن تحقٌق  سبحانه و نتمكن فً النهاٌة من االتحاد معه. وذلك حتى ٌستطٌع المرء من التقدم روحٌاً بؤعماله
الهدؾ النهابً المتمثل فً االتحاد مع هللا. ومن هنا ٌدرك المرء أنه سٌتم الحكم على الجمٌع بما عملوا ووفًقا لنجاحهم 

 و فشلهم )فً تحقٌق هدؾ التقدم الروحً( بعد أن ٌبلػ المرء محكمة قضاء هللا.
Stanza 34 

In the next four stanzas, the stages of spiritual development are explained:  Dharam khand - 
stage of righteousness, Gian Khand - stage of Divine knowledge, Saram Khand - stage of spiritual 

effort, Karam Khand - stage of Divine Grace, and Sach Khand - the  experience of Union with 
God. 

 
In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam khand. 

 
This is the stage of spiritual awakening. Here, a person starts thinking as to why he is here and 
what is the purpose of life. As one advances in his journey, one discovers that God created this 
Earth with air, water, seasons, days, nights etc, making it a place very congenial to live in, focus 

on Him and experience union with Him, thus fulfilling the purpose of life. 
 

ਜਰ ੁਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰ ੁਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਤਭ ੁਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 
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This is where a person realizes that everybody will be judged according to their deeds and 
success or failure in achieving the goal of spiritual advancement will be known after one reaches 

God‘s Presence. 

 
      

 أجنً باتال.راتً روتً تتً فار. بفن بانً  
raatee rutee thitee vaar. pavan paanee agnee paataal. 

God created nights, days, months, and seasons. He also created wind, water, fire and 
lower regions of the Universe. 

 والنار واألراضً السفلٌة من الكون.خلق هللا اللٌالً واألٌام واألشهر والمواسم. كما أنه خلق الرٌاح والمٌاه 
 

      
 تس فك دهرتً تاب ركً دارام سال. 

tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. 
In the midst of these, He established the Earth as a place for humans to pursue spiritual 

advancement by performing righteous deeds. 

ٌَّد هللا األرض كسكٍن للبشر لكً ٌسعوا وراء التطور الروحً من خالل تؤدٌة  و فً خضم هذه المعجزات، ش
 األعمال الصالحة.

 
      

 تس فك چً چوقت كٌه رنق. تن كً نام أنٌك أننت. 
tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant. 

Upon it, He placed the various species of beings. Their names are uncounted and 
endless. 

 تحصى.ثم وضع هللا علٌها مختلؾ األنواع من الكابنات، أسمابهم ال تعد وال 
 
      

 كرمً كرمً هوٌه فٌشار. سشا أب سشا دربار. 
karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar. 

By their deeds and their actions, they shall be judged. God Himself is True, and True is 
His court. 

 هللا ٌحكم بٌنهم بما عملوا ومن خالل تصرفاتهم. إن هللا هو الحق، و عرشه حقٌقً وحكمه صواب.
 
      

 تتهاي سوهن بنش برفان. ندري كرم بفٌه نٌسان. 
tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan. 

There, in God’s court, sit in perfect grace, the honored and the Chosen Ones who have 
proven themselves spiritually aware and have received the Mark of Grace from the 

Merciful God. 

والمختارٌن بنعمه الكاملة. هم الذٌن أثبتوا كونهم على صحوة روحٌة هناك أمام عرش هللا ٌجلس الشرفاء 
 وأتاهم هللا الرحٌم بسٌمات بركته.

 
 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥ 

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰ ੁ॥ 

ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 
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 ||34كتش بكاي أتهاي باٌه. نانك قاٌاه جابً جاٌه. || 
kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34|| 

Success and the failure is judged in God’s court (And, it is in terms of spiritual growth). O’ 
Nanak, it is only upon reaching God’s court that one finds out if one succeeded or failed. 

||34|| 

من حٌث التطور الروحً( أمام عرش هللا. أٌها الحكٌم ناناك، إنه فقط عند ٌُحاَكم المرء على نجاحه أو فشله )
 || 34بلوغ عرش هللا ٌكتشؾ المرء ما إن أفلح أو أخفق. || 

 
 35 المقطع

الـ"جٌان خاند" أو مرحلة المعرفة الربانٌة. ٌدرك المرء من خالل هذه  -هذه هً المرحلة الثانٌة من التطور الروحً 
خلق هللا ٌتجاوز الفهم البشري؛ و أن نظام األجرام خاصتنا لٌس النظام الكوكبً الوحٌد فً الكون، فهناك المرحلة أن 

الكثٌر ؼٌره وهناك الكثٌر من األراضً والشموس واألقمار والعدٌد من مصادر الحٌاة األخرى. فاهلل عز وجل له قوى 
ا اإلدراك مإثٌر للؽاٌة على من ٌصعد إلى هذه المرحلة فً الخلق والوهب والتدمٌر ال حصر لها. إن بلوغ المرء لهذ

 الروحٌة. فٌحفل اإلنسان بالرهبة واإلعجاب من اتساع خلق هللا وٌشعر بالفرح اإللهً الذي ال ٌستطٌع وصفه.
Stanza 35 

This is the second stage of spiritual development - Giaan khand or stage of Divine Knowledge. 
 

In this stage, a person realizes that God‘s creation is beyond human comprehension; that ours is 
not the only planetary system, there are many more of them in the Universe. One realizes that 

there are many earths, suns and moons. One realizes also that God‘s powers of creation, 
provision, and destruction are endless. The effect of this realization is indeed powerful in the one 

who ascends to this spiritual stage. Such a person is filled with awe and amazement at the 
vastness of God‘s Creation and experiences Divine joy which is beyond description. 

 
      

 دارام كاند كا أٌهو دارام. 
Dharam khand kaa ayho Dharam. 

The moral duty of a person in Dharam khand (first stage of spiritual development) is 
righteous living. 

األخالقً للمرء فً دارام خاند )المرحلة األولى من التطور الروحً( هو العٌش على الصراط المستقٌم الواجب 
 حٌاة صالحة.

 
      

 قٌان كند كا كاهو كرم. 
gi-aan khand kaa aakhhu karam. 

Now understand the working of Giaan Khand (second stage of learning of divine 
knowledge). 

 اآلن، أفهم مبادئ وكٌفٌة عمل مرحلة جٌان خاند )المرحلة الثانٌة من تعلم المعرفة اإللهٌة(.
 
 
 

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

ਧਰਭ ਖੰਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭ ੁ॥ 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹ ੁਕਰਭੁ ॥ 
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 كٌتٌه بفن بانً فٌسنتر كٌتٌه كان مهٌس. 
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays. 

In God’s creation there are so many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas 
implying that God’s powers of provision and destruction are endless. 

مثال كرٌشنا و أمثال شٌفا، مما ٌشٌر فً خلق هللا هناك الكثٌر من الرٌاح والمٌاه والنٌران. هناك الكثٌر من أ
 إلى أن قوى هللا فً الوهب والدمار ال حصر لها.

 
 

 كٌتً برمً قارهت قرهٌه روب رنق كً فٌس. 
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays. 

So many Brahmas are fashioned in countless forms and colors implying that God’s power 
of creation is endless. 

ٌُصَنعون بؤشكال وألوان عدٌدة، مما ٌعنً أن قوة هللا فً الخلق ال تعد وال حصر  هناك الكثٌر من أمثال براهما 
 لها.

 
      

 كٌتٌه كرم بهومً مٌر كٌتٌه كٌتٌه دهو أوبدٌس. 
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays. 

There are many earths where people do their duties. There are many mountains as well. 
There are many saints like Dhru and many lessons to learn. 

هناك أراضً كثٌرة حٌث ٌقوم البشر بواجباتهم. هناك العدٌد من الجبال كذلك. كما أن هناك الكثٌر من 
 القدٌسٌن مثل "درو" والعدٌد من العبر والمواعظ للتعلم.

 
      

 مندل دٌس.كٌتٌه إند شند سور كٌتٌه كٌتٌه  
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days. 

So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands. 

 هنالك الكثٌر من أمثال إندرا والعدٌد من األقمار والشموس والكثٌر من العوالم واألراضً.
 
      

 كٌتً سده بوده نات كٌتٌه كٌتٌه دٌفً فٌس. 
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays. 

So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. So many goddesses of various 
kinds. 

المعلمٌن الٌوؼانٌٌن. وهناك الكثٌر من اإللهات من هناك الكثٌر من أمثال سٌدا ومن أمثال بوذا والكثٌر من 
 مختلؾ األنواع ومن شتى األجناس.

 
 
 
 

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥ 

ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥ 

ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 

ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥ 
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 كٌتٌه دٌؾ دانؾ مون كٌتٌه كٌتٌه رتن سموند. 
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund. 

So many demi-gods and demons, so many silent sages. So many oceans of jewels. 

هناك الكثٌر من أنصاؾ اآللهة والشٌاطٌن ومن الحكماء الصامتٌن، وهناك العدٌد من المحٌطات المكدسة 
 بالجواهر.

 
      

 كانً كٌتٌاه بانً كٌتٌه بات نرند.كٌتٌاه  
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. 

So many ways of life, so many languages. So many dynasties of rulers. 

 هناك الكثٌر من مناهج الحٌاة والعدٌد من اللؽات. وهناك الكثٌر من األُسر الحاكمة.
 
      

 ||35كٌتٌه سورتً سٌفك كٌتٌه ناناك أنت نا أنت. || 
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35|| 

There are many devotees engaged in various types of meditations. O ‘ Nanak, there is no 
end to his creation. 

هناك العدٌد من أنصار هللا المتضرعٌن عاكفٌن على شتى ضروب التؤمل. أٌها الحكٌم ناناك، خلقه عز وجل 
 ممتد لٌس له نهاٌة.

 
 36 المقطع

سارام خاند أو مرحلة اكتساب  -فً هذا المقطع، ٌصؾ المعلم الؽورو ناناك المرحلة الثالثة من التطور الروحً 
بالتبٌن من الهدؾ والواجب الذي ٌتحقق فً دارام خاند ومن خالل إدراك اتساع خلق هللا فً جٌان الحدس الروحً. 

خاند، ٌعمل المرء بجد لٌنال أعلى المراتب ولٌرتقً فً هذه المرحلة حٌث ٌصبح كل من ذهنه وروحه طاهرٌن فً 
ًٌا ومتحًدا مع هللا.  بهاء وٌصبح الشخص تق

Stanza 36 
In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development - Saram Khand or 

the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and duty in Dharam Khand and 
realization of the vastness of God‘s Creation in Giaan Khand, one works hard to ascend further 

into this stage where the mind and soul become pure, pious and one with God. 

 

      
 قٌان كند مٌه قٌان برشند. تتهاي ناد بنود كود أنند. | 

gi-aan khand meh gi-aan parchand. tithai naad binod kod anand. 
In the realm of spiritual knowledge, spiritual wisdom reigns overwhelming and supreme 
and one experiences Divine Joy. This is the state of spiritual bliss as if music of all the 

melodies is playing . 

عالم المعرفة الروحٌة تسود الحكمة الروحانٌة بدرجة هابلة وعالٌة، وٌشعر المرء بالسعادة السماوٌة.  فً
 هذه الحالة هً حالة من البركات والنعم الروحٌة مماثلٌة لموسٌقى ُتعَزؾ من جمٌع األلحان.

 

ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥ 

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰਦ ॥ 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰਿ ੁ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨ ਦ ਕਿ ਅਨੰਦ ੁ॥ 

ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 
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 سرم كند كً بنً روب. 

saram khand kee banee roop. 
Saram Khand is the stage of spiritual beautification where recitation of Naam is done with 

love, devotion and total dedication. 

سارام خاند هو عالم الجمال والتزٌن باكتساب الحدس الروحً، حٌث تتم تالوة "نعم" بالحب واإلخالص 
 والتفانً التام.

 
      

 تتهاي قارهت قرهٌه بهوت أنوب. 
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. 

Here, an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. 

 فً هذا العالم ُتَصور عقول مستنٌرة ال ٌضاهً جمالها شًء.
 
      

 تا كٌاه قال كتٌاه نا چاهً. چً كو كهاي بتشهاي بتشهوتاي. 
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 

The state of that enlightened mind is beyond description and if one tries, will only regret 
the attempt. 

 هٌبة هذه العقول المستنٌرة تفوق الوصؾ، وإذا حاول المرء وصفها فلن ٌحصل إال على ندم المحاولة.
 
      

 تتهاي قرهٌه سورت مت من بوده. 
tithai gharhee-ai surat mat man buDh. 

The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped there. 

 ٌتشكل كل من الوعً الحسً و الفكر وفهم العقل فً هذه المرحلة.
 
      

 ||36تتهاي قرهٌه سورا سدها كً سوده. || 
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36|| 

The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual 
perfection, are shaped there. ||36|| 

المرحلة أًٌضا. || فً تلك  -وهً كابنات تتسم بالكمال الروحً-وٌتشكل وعً المجاهدٌن الروحٌٌن والـ"سٌدا" 
36 || 
 

 37 المقطع
و هً مرحلة النعم اإللهٌة والمرحلة  -فً هذا المقطع، ٌصؾ الحكٌم ؼورو ناناك المرحلة الرابعة "كرم خاند" 

 مرحلة االتحاد مع هللا. -األخٌرة "ساتش خاند" 
قوٌاً روحٌاً فال ُتؽوى بمتاع الدنٌا كرم خاند هً المرحلة التً ٌنعم هللا عز وجل فٌها ببركاته علٌك. من خاللها تصبح 

 وال تإثر علٌك المؽرٌات. ٌصبح المرء فٌها منشؽالً ومنؽمًسا تماًما فً اسم هللا وٌشعر بالفرح والنعٌم األبدي.

ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂ ੁ॥ 

ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂ ੁ॥ 

 ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 



64 

ساتش خاند هً المرحلة الختامٌة والتً ٌدرك المرء فٌها أن الكون بؤجمعه ٌعمل كما ٌشاء هللا سبحانه. فبها ٌشعر أن 
سع علٌم متؽلؽل فً كل مكان وأن نعمه وأفضاله ُتمَنح للجمٌع. ٌقول الحكٌم ؼورو ناناك أن هذه المرحلة سامٌة هللا وا

 للؽاٌة حتى أنه ال ٌمكن وصفها ولكن ٌمكن الشعور بها فقط.
 

Stanza 37 
In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand - the stage of  
Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand - the stage of union with God. 

Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the Almighty. Spiritually, 
you become so profound that the worldly desires and attachments do not affect you anymore. 

One is totally immersed in God‘s Name and experiences eternal joy and bliss. 
Sach khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of Truth, the 

devotee realizes that the formless Almighty is abiding in the heart. 
Here, a person knows with full belief that the whole Universe is functioning under God‘s 

command, that God is all-pervading and His Grace is being bestowed on everyone. Guru Nanak 
says that this stage is so elevated that it is beyond description; it can only be experienced. 

 

 
 كرم كند كً بنً چر.

karam khand kee banee jor. 
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand) (In this stage, a 

person is blessed with God’s Grace and becomes spiritually so powerful that the worldly 
evils or ‘Maya’ cannot affect him any more). 

القوة الروحٌة هً من خصابص مرحلة النعم اإللهٌة )كرم خاند( )فً هذه المرحلة، ٌنعم اإلنسان بفضابل 
 ع أن ُتؽوٌه(.وبركة هللا وٌصبح قوٌاً روحٌاً حتى أن مفاسد الدنٌا أو "ماٌا" ال تستطٌ

 
      

 تتهاي أر نا كوٌه هور. 
tithai hor na ko-ee hor. 

No one else dwells there (except those who have reached there by becoming worthy of 
His Grace). 

 بلؽوها بؤن أصبحوا جدٌرٌن بنعم هللا وفضابله(.ال ٌسكن بهذه المرحلة أي شخص آخر )عدا أولبك الذٌن 
 
 

 تتهاي چوده مهابل سور. 
tithai joDh mahaabal soor. 

Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered the 
temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego etc.). 

ا الشجعان واألقوٌاء هم فقط من ٌبلؽون هذه المرحلة. فلقد تمكنوا من التؽلب على  ًٌ إن المجاهدٌن روح
 اإلؼراءات والمفاسد الدنٌوٌة )مثل الشهوات والؽضب والجشع والتعلق العاطفً والؽرور وما إلى ذلك(.

 
 
 
 

ਕਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ 

ਤਤਥ ਹਰ ੁਨ ਕਈ ਹਰ ੁ॥ 

ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥ 
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 تن مه رام رهٌا بهربور. 
tin meh raam rahi-aa bharpoor. 

They are totally imbued with the Essence of God. 

 إنهم مشبعون تماًما بجوهر هللا.
 
      

 تتهاي سٌتو سٌتا مهما ماه. 
tithai seeto seetaa mahimaa maahi. 

They remain completely absorbed in God’s praises. 

ا فً تسبٌح هللا. ًٌ  فهم ال ٌزالون منؽمسٌن كل
 
      

 تا كً روب نا كتنً چاه. 
taa kay roop na kathnay jaahi. 

Their spiritual enlightenment cannot be described. 

 وال ٌمكن وصؾ تنوٌرهم الروحً.
 
      

 نا أهً مره نا تاقً چاه. 
naa ohi mareh na thaagay jaahi. 

They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them. 

 الفناء الروحً وإن المفاسد الدنٌوٌة ال تستطٌع هزٌمتهم.إنهم محصنون من 
 
      

 چن كً رام فسٌه من ماه. 
jin kai raam vasai man maahi. 

within whose heart and mind God abides. 

 ٌكمن هللا بداخل قلوبهم وعقولهم.
 
      

 تتهاي بهقت فسٌه كً لو. 
tithai bhagat vaseh kay lo-a. 

The devotees of many worlds dwell there. 

 وفً هذه المرحلة ٌقطن العدٌد من أنصار هللا بشتى العوالم.
 
      

 كرهً أنند سشا من سوٌه 
karahi anand sachaa man so-ay. 

They experience the eternal joy because God always abides in their heart and mind. 

 إنهم ٌشعرون بالفرح األبدي ألن هللا ٌكمن دابًما بداخل قلوبهم وعقولهم.

ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 

ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ 

ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥ 

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ 

ਕਰਤਹ ਅਨੰਦ ੁਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 
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 ساتش كند فسٌه نرنكار. 
sach khand vasai nirankaar. 

This is a stage of union with God. In this realm of Truth, the formless Almighty abides in 
the heart of the devotee. 

 هذه هً مرحلة االتحاد مع هللا. فً عالم الحق هذا، ٌكمن هللا القدٌر فً قلوب المخلصٌن له.
 
      

 كر كر فٌكهاي ندر نهال. 
kar kar vaykhai nadar nihaal. 

Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation. 

ٌُضفً هللا الؽفور بركاته ونعمه على خلٌقته.  بعد أن ُخلِق الخلق، 
 
 

 تتهاي كند مندل فربهند. چً كو كتهاي تا أنت نا أنت. 
tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant. 

In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems and 
endless galaxies. He realizes how limitless God’s creation is. 

فً هذه المرحلة، ٌدرك المخلص هلل أن الكواكب ال حصر لها واألنظمة الشمسٌة ال ُتَعد والمجرات ال نهاٌة لها، 
 وٌدرك أًٌضا كم أن خلق هللا بال حدود.

 
  

 تتهاي لوا لوا أكار.
tithai lo-a lo-a aakaar. 

In this stage one realizes that there are worlds upon worlds of His Creation. 

 فً هذه المرحلة ٌدرك المرء أن هناك عوالم كثٌرة من خلق هللا فوق بعضها البعض.

 
 چؾ چؾ هوكم تفً تؾ كار. 

jiv jiv hukam tivai tiv kaar. 
One realizes that everything functions as He commands. 

 ٌدرك المرء أن كل شًء ٌعمل حسبما ٌشاء هللا سبحانه.
 

 
 فٌكهاي فقسً كر فٌشار. 

vaykhai vigsai kar veechaar. 
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it. 

 بخلقه بحب واستحسان.ٌدرك المرء أن هللا ٌعتنً 
 
 
 

ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰ ੁ॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ 

ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ 

ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
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 ||37نانك كتنا كرها سار. || 

naanak kathnaa karrhaa saar. ||37|| 
O’ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. ||37|| 

 || 37ٌمكن خوضها والشعور بها فقط. || أٌها الحكٌم ناناك، لٌس باإلمكان وصؾ هذه المرحلة. 
 

 38 المقطع
قامت المقاطع األربعة السابقة بتفسٌر المراحل الخمس للتطور الروحً. هذا المقطع ٌلخص كل شًء وٌوضح كٌفٌة 

 تحقٌق االتحاد مع هللا باستخدام مثال مجازي.
ٌُسِخن  ٌُسَتخدم المثال المجازي لصابػ مجوهرات.  الصابػ الذهب فً بوتقة من خالل إشعال النار لتوصٌل الرسالة 

 تحتها، ثم ٌستخدم منفاًخا لٌزود الهواء وذلك لتكثٌؾ النار، ومن ثم ٌستخدم مطرقة وسندان لتشكٌل الذهب الساخن.
على نفس المنوال، ٌجب على المرء تطوٌر السمات األساسٌة لالنضباط الذاتً والتسامح. علٌه أن ٌبذل جهوًدا حثٌثة 

 اظ عقله بالمعرفة الروحٌة، وٌجب أن ٌكون ورًعا من هللا وأن ٌتشرب اسم هللا تعالى محًبة له ومحًبة لخلٌقته.إلٌق
عندما ٌتحلى المرء بجمٌع هذه الصفات، ٌهبه هللا الرحٌم بؤٌمانه وبركاته فٌحقق اإلنسان هدفه المنشود فً أن ٌصبح 

 واحًدا مع هللا.
 

Stanza 38 

The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This stanza sums it all 
up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union with God. 

Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. As is known, a 
goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, uses bellows to provide air to 

intensify the fire and uses a hammer and an anvil to mold the hot gold. 
Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the essential qualities of 

self discipline and patience. One should make a determined effort to awaken the mind with 
spiritual knowledge, become God fearing and stay imbued in the name of God with love for Him 

and love for His creation. 
When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he achieves his 

ultimate goal of becoming one with God. 

 

 
 چت باهارا دهٌرچ سونٌار. 

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar. 
Let self-discipline be your furnace, patience your goldsmith (self-discipline and patience 

are two essential qualities if you wish to embark upon the task of achieving spiritual 
enlightenment). 

دع انضباط الذات ٌكون كالفرن لك، وتحل بالصبر كالصابػ )إن االنضباط الذاتً والصبر هما سمتان 
 همة تحقٌق التنوٌر الروحً(.جوهرٌتان ال ؼنى عنهما إذا كنت ترٌد أن تبدأ العكوؾ على م

 
 
 
 
 

ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥ ੩੭ ॥ 
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  أهرن مت فٌد أتٌار. 
ahran mat vayd hathee-aar. 

Let your mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools (Awaken your mind with spiritual 
knowledge). 

 الروحٌة أدوات تساندك )أٌقظ ذهنك بالمعرفة الروحٌة(.حكمة دع عقلك ٌكون السندان، وأجعل من ال

 
 بوها كال أقن تب تا. 

bha-o khalaa agan tap taa-o. 
With the Fear of God as the bellows and disciplined hard work as the fire. (with God’s fear 

in heart, recite Naam in strict discipline to achieve spiritual enlightenment). 

ودع ورعك هلل تعالى ٌعمل كالمنفاخ والعمل الجاد كالنار. )بالتضرع وخشٌة هللا من القلب، أتلو "نعم" 
 بانضباط شدٌد لتحقق التنوٌر الروحً(.

 
 

 بهاندا بوها أمرت تت دهال. 
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. 

In the crucible of love, melt the Nectar of the Naam with complete devotion. 

 بتفاٍن كامل. -تدبر اسم هللا-فً بوتقة الحب، أِذب رحٌق "نعم" 
 

 
 قرهٌه سبد ساتشً تكسال. 

gharhee-ai sabad sachee taksaal. 
This is the true mint where God’s name is minted (this is the way a person can mold 

himself to become spiritually enlightened). 

ٌُحفر اسم هللا على العملة )هذه هً الطرٌقة التً ٌستطٌع بها المرء تشكٌل  هذه هً الصٌؽة الصمٌمة كؤنما 
 نفسه لٌصبح مستنٌراً روحٌاً(.

 
 

 أ ندر كرم تن كار.-چن كا
jin ka-o nadar karam tin kaar. 

This deed is accomplished by those who are blessed by His Divine Grace. 

 وما ٌحرز هذا العمل إال أولبك الذٌن بوركوا بنعم هللا السماوٌة.
 

 
 ||38ندري ندر نهال. ||ناناك  

naanak nadree nadar nihaal. 
O’ Nanak, by His merciful Glance, they receive the eternal bliss and union with God.||38|| 

 || 38أٌها الحكٌم ناناك، إنهم ٌتلقون النعٌم األبدي بنظرة هللا الرحٌمة وٌتحدون معه سبحانه. || 
 

ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦ ੁਹਥੀਆਰ ੁ॥ 

 

ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥ 

ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥ 

ਘੜੀ ਸਫਦ ੁਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ ੩੮ ॥ 
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 َصلوك
 صالة الچابچً ب "َصلوك" وهً خاتمة لمجموعة المقاطع كلها.تنتهً 

كما ٌحتاج الجسد للهواء، تحتاج روح المرء إلى المعلم الؽورو. الماء هو األب واألرض هً األم العظٌمة. إن األٌام 
ل العالم دوره. واللٌالً تشابه المربٌٌن والمربٌات )القوى اإلٌجابٌة والسلبٌة فً العالم( الذٌن فً أحضانهم ٌإدي ك

عز وجل من خالل تقلب  -فإن العالم بؤجمعه مثله كمثل المسرح، كلنا ممثلون فٌه ونإدي أدوارنا التً كلفنا بها هللا
 اللٌل والنهار.

أولبك الذٌن تؤملوا فً "نعم" جاهدٌن بشؽٍؾ وبالحب واإلخالص، ؼادروا هذا العالم بالؽٌن الؽاٌة األسمى للحٌاة 
 ً االتحاد مع هللا.أال وه-البشرٌة 

Saloke 

Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition. 
As air or breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as the great 
mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and negative forces in the 

world) in whose lap the whole world is at play; the whole world is like a theater where we all are 
actors and we play our roles assigned by Him. Those who meditate on Naam diligently, with 

passion and loving devotion, depart from this world achieving the ultimate goal of becoming one 
with God. 

 
 

 َصلوك.
Saloke. 
Shalok: 

 :َصلوك
 
 

 بفن قورو بانً بٌتا ماتا دهرت مهت. 
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 

Air is the guru, water is the father, and earth is the great mother. (Air is essential for body 
like spiritual guidance is for the soul. Earth is the mother of the whole world as it provides 
the bounties that we consume everyday. Water is the father as it is the source of all life 

and it helps mother earth to produce the bounties that we consume). 

الهواء هو المعلم والماء هو األب واألرض هً األم العظٌمة. ) فكما ٌحتاج الجسد للهواء، تحتاج روح المرء 
ً نستهلكها كل ٌوم. الماء هو األب إلى اإلرشاد الروحً. األرض هً أم العالم بؤجمعه ألنها تمدنا بالخٌرات الت

 ألنه مصدر كل الحٌاة وٌعٌن األرض األم على إنتاج تلك الخٌرات التً نستهلكها(.
 
 

 دفس رات دوٌه داًٌ دٌا كٌلً سقل چقت. 
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. 

Days and nights are like male and female nurses in whose lap the whole world is at play 
(the whole world is like a theater where we all are actors. God has provided the medium of 

days and nights for us to play our roles assigned by Him). 

مربٌٌن والمربٌات الذٌن فً أحضانهم ٌإدي كل العالم دوره. )فإن العالم بؤجمعه إن األٌام واللٌالً تشابه ال
عز وجل من خالل تقلب اللٌل  -مثله كمثل المسرح، كلنا ممثلون فٌه ونإدي أدوارنا التً كلفنا بها هللا

 والنهار(.

ਸਲਕ ੁ॥ 
 

ਵਣ ੁਗੁਰ ੂਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥ 

ਤਦਵਸ ੁਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ  ਸਗਲ ਜਗਤ ੁ॥ 
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شنقٌاه بورٌاه فاشٌه دارام أدور.   
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. 

Good and bad deeds are examined by the Almighty. 

 وٌختبر هللا تعالى األعمال الصالحة والطالحة.
 

 
 كرمً أبو أبنً كً نٌرهاي كً دور. 

karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. 
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away 

from God. 

 ولكٍل درجاٌت بما عملوا، فالبعض ُمقرٌب من هللا والبعض منساق بعًٌدا عنه سبحانه.
 

 
 چنً نام دهٌاه قاٌه مسكت قال. 

jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. 
Those who meditated on Naam diligently with passion, love and complete devotion, 

departed from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God. 

الص، ؼادروا هذا العالم بالؽٌن الؽاٌة األسمى أولبك الذٌن تؤملوا فً "نعم" جاهدٌن بشؽٍؾ وبالحب واإلخ
 أال وهً االتحاد مع هللا.-للحٌاة البشرٌة 

 
 

 ||1نانك تً موك أچلً كٌتً تشهوتً نال. || 
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1|| 

O’ Nanak, their faces are radiant with a sense of achievement. Many others got influenced 
by their company; they also meditated on Naam and got free from the worldly attachments 

and the cycle of birth and death.||1|| 

اآلخرٌن حٌث أنهم تؤملوا فً أٌها الحكٌم ناناك، وجوههم ناضرة بما كسبوا وبلؽوا. بصحبتهم تؤثر العدٌد من 
 || 1"نعم" وتحرروا من شهوات الدنٌا ومن دورة الوالدة والموت. || 

 
 
 
 
 

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 

ਤਜਨੀ ਨਾਭ ੁਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥ ੧ ॥ 
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ਅਰਦਾਸ  
ARDAS  

 الدعاء -أرداس

 األدعٌة: -مقدمة قبل األرداس

تعنً كلمة "أرداس" التماس أو مخاطبة سلطة ُعلٌا. إن أدعٌتنا موجهة إلى هللا القدٌر وإلى معلمنا 

التالً قبل بدء تالوة األدعٌة. فً هذه  -النص-جرانث صاحب. ٌتم عادًة قراءة الشباد األبدي جورو 

ً أن جسدنا وروحنا وكل ما نملك هً بركات بفضل هللا تعالى. نحن چان دٌؾ چاآلٌات ٌقول جورو أر

 أوالده جل جالله، ولذلك ٌجب أن نتخلى عن ؼرورنا وأن نتوسل إلٌه لتلبٌة احتٌاجاتنا مثلما ٌقوم

األطفال مع آبابهم. تطورت الصٌػ والعبارات الواردة بهذه األدعٌة الحالٌة على مدى سنوات عدٌدة 

 وقام بتحدٌدها هٌبة مشتركة من علماء السٌخ.

 هذه األدعٌة ٌمكن تقسٌمها إلى ثالثة أجزاء ربٌسٌة:

الذي ٌشمل فٌه ً وچً كً" المَإلؾ من الؽورو جوبٌند سٌنػ چالجزء األول هو "فار سٌري باجاوتً 

اإلله القدٌر وأول تسعة حكماء الؽورو. بعد "فار" ٌتم التوكل على الؽورو العاشر وؼورو جرانث 

 صاحب.

ٌلخص الجزء الثانً من تلك األدعٌة بشكل أساسً تارٌخ السٌخ بؤكمله وٌسرد تفانً وتضحٌة السٌخ 

دٌن الذٌن تمسكوا بإٌمانهم حتى آخر وٌتجلى بؤعمال الشهداء التً ال ُتنسى وبما قام به السٌخ المجاه

 نفس لهم.

أما بالجزء الثالث نصلً من أجل أولبك الباحثٌن عن فضابل سمران )متذكرٌن اسم هللا( وعن الحٌاة 

المستقٌمة للسٌخ المإمن وعن الثقة بٌن الجمٌع. ونتوسل إلى الحكٌم الؽورو بؤن ٌحفظنا من الرذابل 

لتعلق والؽرور(. وبالنهاٌة تتضاؾ بعض الكلمات لتالبم كل الخمسة )الشهوة والؽضب والجشع وا

مناسبة جماعٌة ُتعقد )مثل الزفاؾ والوالدة والموت وما إلى ذلك( ولطلب بركات الؽورو. ففً ختام 

ا كان دٌنهم. ًٌ  الدعاء، نصلً بالخٌر من أجل الجمٌع حسبما ٌشاء سبحانه، أ

 

 
 
 
 
 
 
 

 



72 

Introduction to Ardas (Prayer) 

The word ‘ardas’ means a petition or an address to a superior authority. Our ardas 
is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru, Guru Granth Sahib. 

The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In these verses, 
Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and everything we have, are 

blessings from God. We are His children. Therefore, we must relinquish our ego 
and plead to Him for our needs like a child pleads to the parents. 

The format and the wording of the current ardas has evolved over many years and 
was decided by a joint body of Sikh scholars. 

Ardas can be divided into three main parts. 

First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in which he 
invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the vaar, we invoke the 

tenth Guru and Guru Granth Sahib. 

Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history, recounting the 
dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon the memorable acts of the 

Sikh martyrs and heroes, who upheld their faith unto their last breath. 

Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of simran 
(remembering God’s Name), righteous living of a true Sikh, and trust among the 
community. We plead to the Guru to protect us from the five vices (lust, anger, 

greed, attachment, and ego). 

At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding, birth, death 
etc.) for which the congregation was held and seek Gurus blessings. In the closing 
words of ardas, we pray for the well being of all under His Will, irrespective of their 

religion. 
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 ٌو بِند َسبه تِري راسچتو تاكور توم بِه أرداس, 

TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to you (for 
our needs), because this body and soul (that You have given us) are your 

blessings. 

إلهً واهً ؼورو أنت سٌدنا، ونحن )البشر( ٌمكننا فقط أن نتوسل إلٌك )لتلبٌة احتٌاجاتنا( ألن هذا الجسد 
لذي وهبته لنا( هو من أفضالك علٌنا.والروح )ا  

 
 توم مات بِتا أَم باِرك تِري تومري ِكربا مٌه سوك جانٌري

TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH GHANERE 

You are our mother and father (our Creator), we are Your children. In your Grace 
are many joys and comforts. 

 إنك جل جاللك أمنا وأبٌنا )خالقنا(. نحن أوالدك. فً موالك ٌا صاحب الجاللة الكثٌر من الرؼد والسرور.
 

 
 بهاجوانت. ُكً نا چانً تومرا أنت، أُتشً تً أُتشا

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than the highest 
(there is nobody like You). 

 ال ٌوجد من ٌتمكن إدراك أفاق خلقك. ٌا هللا، إنك أعلى العالمٌن )لٌس هناك مثٌل لك(.
 

 
 ساجال ساماجري تومري سوتِر دهاِر, توم تً أُي سو أجٌا كاري

SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA KAARI 
The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one strand. All 

that came from Your creation is under Your command. 
 

 ٌجري الكون بؤكمله بمٌثاقك اإللهً معقوًدا على حبٍل واحد. كل ما جاء من خلقك فهو تحت أمرك.

 
 

 انً، ناناك داس َسدا كوربانًچتومري جات ِمت توم أي 
TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 

What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your devotee, is 
beholden to You forever. 

 وحدك فقط العلٌم بهٌبتك وبعظمتك. ٌا ناناك، إن المخلصٌن لك ممتنون بفضلك إلى األبد.
 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਹਿ ਅਰਦਾਹਿ ॥ ਜੀਉ ਹਿੰ ਡੁ ਿਬੁ ਤਰੀ ਰਾਹਿ ॥ 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਹਤਾ ਿਭ ਫਾਹਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਹਕਿਾ ਭਹਿ ਿੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅਿੰਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵਿੰਤ ॥ 

ਿਗਲ ਿਭਗਿੀ ਤੁਭਰ ਿੂਹਤਿ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਿਇ ਿੁ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ॥ 

ਤੁਭਰੀ ਗਹਤ ਹਭਹਤ ਤੁਭ ਿੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਿ ਿਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 
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 إك أونكار. واهً ؼورو چً كً فاته 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 

 هللا واحد أحد. االنتصارات كلها تؤتً من معجزات الحكٌم ؼورو )هللا(.
 

      
 سري بهقوتً چً سهاي 

Sri Bhagouti ji Sahai  
May the respected sword (God in the form of the Destroyer of evil doers) help us! 

 فلٌساعدنا السٌؾ المبجل )وهو هللا فً صورة مدمر الفاسدٌن(!
 
      

 فار سري بهقوتً چً كً باتشاهً دسفً
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected sword recited by the Tenth Guru. 

 قصٌدة للسٌؾ المبجل ٌتلوها الحكٌم الؽورو العاشر.
 

 

 برتم بهقوتً سمر كٌه، قورو نانك لًٌ دهٌه
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember the sword (God in the form of Destroyer of evil doers); then remember 
Nanak (dwell on his spiritual contribution). 

 فتذكر السٌؾ أوالً )هللا تعالى فً صورة مدمر الفاسدٌن(، ثم تذكر ناناك )َتَفكر فً إسهامه الروحً(.
 

 
 أنقد قور تٌه أمر داس، رامداسٌه هوي سهاٌه 

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and Guru Ram Das; 

May they help us! (dwell on their spiritual contribution) 

ثم أذكر وتؤمل فً الؽورو أنجاد والؽورو عمار داس والؽورو رام داس. فلٌساعدوننا الحكماء! )َتَفكر فً 
 إسهامهم الروحً(

 

 
 أرچن هارقوبند نو سمرو سري هار راي 

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai  
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and Respected Guru Har Rai. 

(dwell on their spiritual contribution) 

 أذكر وتؤمل الؽورو أرچان والؽورو هارجوبٌند والؽورو المبجل هار راي. )َتَفكر فً إسهامهم الروحً(
 

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥  

ਿਿੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਿਿਾਇ। 

ਵਾਰ ਿਿੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਿੀ ੧੦|| 

ਹਿਥਭ ਬਗਤੀ ਹਿਭਹਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਹਧਆਇ॥ 

ਹਪਰ ਅਿੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਿ ੁਰਾਭਦਾਿ ਿਈ ਂਿਿਾਇ॥ 

ਅਰਜਨ ਿਰਗਹਫਿੰਦ ਨ  ਹਿਭਰ ਿਿੀ ਿਹਰਰਾਇ॥ 
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سري هاركرشن دهٌه چس دهتً سبه دوخ چًٌ   

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye  
Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having the sight of whom, 

all pains vanish. (dwell on their spiritual contribution) 

المبجل هار كرٌشان عبر التحلً برإٌته أن جمٌع اآلالم تتالشى. )َتَفكر فً إسهامه تذكر وتؤمل فً الؽورو 
 الروحً(

 
 

 تق بهدور سمرًٌ قر نو نده أفً دهاي
Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai  

Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth will come 
hastening to your home. 

 تذكر الؽورو تٌج بهادور وسوؾ ُتجزى تسعة مصادر للرزق الروحً مسرعٌن إلى منزلك.
 

 
 سبه تهاي هوٌه سهً 

Sabh Thai Ho-e Sahaai  
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

 اللهم ساعدنا فً كل مكان وأرنا الطرٌق.
 

 
 دسفا باتشاه قورو قوبند سنػ چً سبه تهاي هوٌه سهاي 

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai  
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his spiritual contribution). 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

تذكر الؽورو العاشر المبجل جوبٌند سٌنػ )َتَفكر فً إسهامه الروحً(. اللهم ساعدنا فً كل مكان وأرنا 
 الطرٌق.

 
 
 
      

 دسا باتساهٌا دي چوت سري قورو قرنت ساحٌب چً، دي بات دٌدار دا دٌان دار كً بولو چً واهً ؼورو
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa Dhiyaan Dhar 

Ke Bolo Ji Waheguroo  
Think and meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the respected Guru 

Granth Sahib and turn your thoughts to the divine teachings of and get pleasure by the 
sight of Guru Granth Sahib; Utter Wahe Guru (Wondrous God)! 

فكر وتؤمل فً النور السماوي للعشرة ملوك المذكورٌن فً كتاب "ؼورو كرانث صاحب" المقدس وقم بتؽٌٌر 
هللا واهً ؼورو )هللا أفكارك إلى تعالٌمهم اإللهٌة وابتهج برإٌة ؼورو كرانث صاحب. فلٌقل الجمٌع اسم 

 الُمعِجز(!
 

ਿਿੀ ਿਹਰਹਕਿਸਨ ਹਧਆਈਂ ਹਜਿ ਹਡਠੈ ਿਹਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥ 

ਤਗ ਫਿਾਦਰ ਹਿਭਹਰ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 

ਿਬ ਥਾਂਈ ਿਇ ਿਿਾਇ॥ 

ਦਿਵਾਂ ਾਤਸਾਿ ਿਿੀ ਗੁਰੂ ਗਹਫਿੰਦ ਹਿਿੰ ਘ ਿਾਹਿਫ ਜੀ! ਿਬ ਥਾਂਈ ਿਇ ਿਿਾਇ॥ 

ਦਿਾਂ ਾਤਸਾਿੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਿਿੀ ਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ ਿਾਹਿਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ  
ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
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بنچا بٌارٌا، تشوها ساهٌبزادٌة، شلٌا موختٌة، هوتٌا، چوبٌا، توبٌا، چنا نام چوبٌا، فند شكٌا، دق شالي، تق فاهٌه، 
 دهر كً چً واهً ؼورودك كً أندٌت كٌتا، تنها بٌارٌا، ستشٌارٌا دي كماي، دا دٌان 

 
Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina 

Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa 
Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru Gobind Singh); of 
the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable determination; of the devotees 

steeped in the colour of the Naam; of those who were absorbed in the Naam; of those who 
remembered the Naam and shared their food in companionship; of those who started free 
kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of those who overlooked 
others shortcomings; All the aforesaid were pure and truly devoted ones; Utter Wahe Guru 

(Wondrous God)! 
 

تفكر فً أعمال األحباء الخمسة وفً أعمال األربع أبناء )لدى ؼورو جوبٌند سٌنػ( وفً أفعال األربعٌن 
شهٌداً. تفكر فً أعمال كل من السٌخ الشجعان المتحلٌن بعزٍم ال ٌقهر والمخلصٌن المنؽمسٌن والمنشؽلٌن فً 

بك الذٌن تذكروا النعم وتقاسموا طعامهم بعطٍؾ وفً أولبك الذٌن شرعوا موابد طعام ألوان "نعم". تؤمل فً أول
بال مقابل. تفكر فٌمن استخدموا سٌوفهم )لحماٌة الحق( وفٌمن  تجاهلوا عٌوب اآلخرٌن. جمٌعهم من 

 الطاهرٌن المخلصٌن هلل حًقا. فلٌقل الجمٌع اسم هللا واهً ؼورو )هللا الُمعِجز(!
 

ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਿਿੰ ਘਾਂ ਹਿਿੰ ਘਣੀਆ ਂਨੇ ਧਰਭ ਿਤ ਿੀਿ ਹਦਿੱ ਤ, ਫਿੰਦ ਫਿੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਿਾਈਆ,ਂ ਚਰਖੜੀਆ ਂਤ ਚੜ, 
ਆਹਰਆ ਂਨਾਲ ਹਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦੀ ਿਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਿੀਂ ਿਾਹਰਆ, ਹਿਿੱ ਖੀ 

ਕਿਾਂ ਿੁਆਿਾਂ ਨਾਲ ਹਨਫਾਿੀ, ਹਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਿਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
چنا سنقا سنقنٌا نً دارم هٌت سٌس دت، بوند بوند كوتٌه، كبرٌا لوهٌٌا، تشاروكرٌا تً تشورهً، أرٌا نال تشراي 

سوواسا نال نباهً، تنا دي كماي دا دهٌان قً، قوردورٌٌا دي سٌفا لًٌ كوربنٌا كٌتٌا، دارم نهً هاري، سخً كسا 
 دار كً بلو چً واهً ؼورو

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, Khopriya 
Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee 

Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina 
Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo  

 
 
 
 
 

ਿੰਜਾਂ ਹਆਹਰਆ,ਂ ਚਿਾਂ ਿਾਹਿਫਜਾਹਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਹਤਆ,ਂ ਿਠੀਆਂ ਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਹਜਨਹ ਾ ਨਾਭ 

ਿਹਚਆਹਰਆ ਂਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਿਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
ਜਹਆ, ਵਿੰਡ ਛਹਕਆ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਿੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਹਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਹਤਨਹ ਾਂ ਹਆਹਰਆ,ਂ 
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Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh men as well as 

women, who sacrificed their heads but did not surrender their Sikh Religion; Who got 
themselves cut to pieces from each of the joints of the body; Who got their scalps 

removed; Who were tied and rotated on the wheels and broken into pieces; Who were cut 
bysaws; Who were flayed alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the 

Gurdwaras; Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and saved 
their long hair till their last breath; Utter Wahe Guru (Wondrous God)! 

دوا برإوسهم  ولم ٌرتدوا فكر وتذكر ما ٌقدمه رجال ونساء السٌخ الشجعان من خدمات فرٌدة، أولبك الذٌن فا
عن دٌنهم السٌخً والذٌن ضحوا بؤنفسهم فقُِطعوا إرًبا من كل مفاصل أجسادهم. وهم الذٌن ُنِزعت فروة 

رإوسهم الذٌن تم تعذٌبهم بتكبٌلهم وسحلهم إرًبا بالعجالت والذٌن تم تمزٌقهم بالمنشار. فهم من ماتوا وهم 
. فما كان منهم -أدٌرة المعلمٌن-ونوا مكانة ووقار الؽوردوارا على قٌد الحٌاة ولكنهم ضحوا بؤنفسهم لٌص

متخلون عن إٌمانهم السٌخً. أولبك الذٌن صانوا دٌن السٌخ واحتفظوا بشعرهم الطوٌل حتى تلفظ أنفاسهم 
 األخٌرة. فلٌقل الجمٌع اسم هللا واهً ؼورو )هللا الُمعِجز(!

 
      

 ساري تكتا سربت قوردورٌا دا دٌان دور كً بلو چً واهً ؼورو
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji Waheguroo  

Turn your thoughts to all of the seats of Sikh Religion and all the Gurdwaras; utter Wahe 
Guru (Wondrous God)! 

بؤجمعها. فلٌقل  -أدٌرة المعلمٌن-قم بتؽٌٌر أفكارك لما ٌتماشى مع جمٌع مقامات دٌانة السٌخ والؽوردوارا 
 الجمٌع اسم هللا واهً ؼورو )هللا الُمعِجز(!

 

ਹਿਥਭ ਿਰਫਿੱਤ ਖਾਲਿਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਿ ਿ ਜੀ, ਿਰਫਿੱਤ ਖਾਲਿਾ ਜੀ ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਚਤ 
ਆਵ, ਹਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਿਦਕਾ ਿਰਫ ਿੁਖ ਿਵ। 

برتمً سربت كالسا چً كً أرداس هاي چً، سربت كالسا چً كو واهً ؼورو واهً ؼورو واهً ؼورو تشت  
 أفاي تشت أفن كا سدكا سورب سوك هوفً

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo 
Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai 

First the entire respected Khalsa make this supplication that may they meditate on Your 
Name; and may all pleasures and comforts come through such meditation. 

بالتضرع بهذا الدعاء فٌتؤملون اسمك آملٌن فً أن ٌنهال  -التابعون الطاهرون- تقوم الَخلصة المبجلة بؤجمعها
 الهدوء والسرور علٌهم جمًٌعا.

 

ਜਿਾਂ ਜਿਾਂ ਖਾਲਿਾ ਜੀ ਿਾਹਿਫ, ਤਿਾਂ ਤਿਾਂ ਰਹਛਆ ਹਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਹਿ, 
ਹਫਰਦ ਕੀ ਜ, ਿੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਿਿੀ ਿਾਹਿਫ ਜੀ ਿਿਾਇ, ਖਾਲਿ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

چها چها كالسا چً ساهٌب، تها تها روتشٌا رٌات، دق تق فاته، بٌرا كً باٌچ، بنت كً چٌت، سري ساهٌب چً 
 سهً كالسً چً كو بول بالً، بلو چً واهً ؼورو

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg Fateh, Bira Ki 
Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol Baaley, Bolo Ji Waheguroo  

ਿੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਿਰਫਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
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Wherever respected Khalsa is present, give Your protection and grace; May the free 

kitchen and sword never fail; Maintain the honour of your devotees; Confer victory upon 
the Sikh people; May the respected sword always come to our assistance; May the Khalsa 

always get honours; Utter Wahe Guru (Wondrous God)!. 

حاضرة، أمنحهم حماٌتك وبركاتك ٌا هللا. نتوسل لك ٌا هللا أال  -التابعون الطاهرون-أٌنما كانت الَخلصة المبجلة 
تخلو موابد الطعام أبًدا وأال ٌنفذ سٌفك. نتضرع إلٌك بؤن تصون شرؾ المخلصٌن لك وأن تضفً النصر على 

فلٌقل الجمٌع اسم هللا  السٌخ. فلٌكن السٌؾ المبجل فً نصرتنا دابًما. ولتنال الَخلصة كل النصرة والشرؾ أبًدا.
 واهً ؼورو )هللا الُمعِجز(!

 

ਹਿਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਿਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਿ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਹਫਫਕ ਦਾਨ, ਹਵਿਾਿ ਦਾਨ, ਬਰਿਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਹਿਰ ਦਾਨ,  
ਨਾਭ ਦਾਨ, ਿਿੀ ਅਿੰ ਹਭਿਤਿਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝਿੰਡ, ਫੁਿੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ!!! 
سكا نو سكً دان، كش دان، رهٌت دان، ببك دان، باروسا دان، دانا سر دان نام دان، تشونكٌا چهندي بونقً چوقو 

 چوق أتل، دارم كا چً كار بلو چً واهً ؼورو
Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa Daan, Daanaa 

Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug Attal, Dharam Ka Jai Kaar 
Bolo Ji Waheguroo 

Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the gift of observing 
Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm faith, the gift of belief and the biggest 
gift of Name. O God! May the choirs, the mansion and the banners exist forever; may the 

truth ever triumph; utter Wahe Guru (Wondrous God)! 

بة الشعر الطوٌل وبهبة الثبات على قوانٌن السٌخ وبهبة نتوسل إلٌك ٌا هللا بؤن تهدي السٌخ بالسٌخٌة وبه
المعرفة اإللهٌة واإلٌمان الراسخ وأًٌضا بهبة المعتقدات وبؤعظم الهبات "نعم". اللهم أِدم علٌنا التهالٌل 
رو والقصور وأجمعنا دوًما حول لوابك. نؤمل ٌا هللا أن ٌنتصر الحق دابًما أبًدا. فلٌقل الجمٌع اسم هللا واهً ؼو

 )هللا الُمعِجز(!
 

ਹਿਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 
 سكا دا من نٌفا، مت أتشً، مت بت دا راكا أب واهً ؼورو 

Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap Waheguroo  
May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted; O God! Your are 

the protector of wisdom. 

 عسى أن تظل عقول جمٌع السٌخ متواضعة وعسى أن تسمو حكمتهم. اللهم أنت الوالً حافظ الحكمة.
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ਹ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆ ਂਦੀ ਟ, ਸੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ! ਆ ਦ 
ਹਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ। 

 هًٌ نمنٌا دي مان، نتنٌا دي تان، نٌوتٌا دي أوت، ساتشً بتا واهً ؼورو )اب دي هازور....دي أردس هاي چً( 
Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita Waheguroo 

(Aap Di Hazoor....Di Aardas hai Ji) 
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of the helpless 

ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer in your presence..... 
(substitute the occasion or prayer made here). 

من ال مؤوى لهم. نحن نصلً بخشوع أٌها األب الحق، واهً ؼورو! أنت ولً الضعفاء وقوة العاجزٌن ومؤوى 
 فً حضرتك .....

ٌَُبدل السٌاق أو الصالة هنا(. ( 
 

ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁੱ ਲ ਚੱੁਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। 
 أكر فادها قاتا بهول تشوك ماؾ كرنً، سربت دي كارچ راس كرنً. 

Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas Karney.  
Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer. Kindly fulfill the 

objects of all. 

 حوابج الجمٌع.أعفو عنا برحمتك وعن أخطابنا وأوجه قصورنا فٌما تلونا من الصالة. اللهم أجب 
 

ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆ ਂਤਰਾ ਨ ਤਚੱਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫੱਤ ਦਾ 
ਬਲਾ। 

 سًٌ بٌاري مل، چنا ملٌا ترا نام تشت أفً، نانك نام تشردي كل، تري بهانً سربت دا بهال 
Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam Chardi Kala, Tere 

Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa  
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may remember and 
meditate upon Your Name. O God! through the True Guru Nanak, may Your Name be 

exalted, and may all prosper according to Your will. 

-اللهم أنت مسبب األسباب فؤجعلنا نقابل المخلصٌن الصدٌقٌن ممن ٌتذكرون وٌتؤملون اسمك. اللهم لك الملك 
 تعالى اسمك وما التوفٌق إال حسبما تشاء. -من خالل ؼورو ناناك الحق

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ 
 واهً ؼورو چً كا كالسا واهً ؼورو چً كً فاته 

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh  
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 

 هلل وحده، وإن الفوز بؤجمعه هو نصر هللا. -التابعون الطاهرون-إن الَخلصة 
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 الفلسفة السٌخٌة
تتمٌز الفلسفة السٌخٌة بالمنطق والكمال ونهجها للعالم الروحً والمادي الذي ال ٌحتوي على "الزخارف". تتمٌز أصول 
الدٌن فً السٌخٌة بالبساطة. فً منظومة أخالقٌات الفرد السٌخً، ال ٌوجد تعارض بٌن واجب الفرد تجاه نفسه وواجبه 

 مجتمعه )السنجات(.
عام. تعزز السٌخٌة من مفهوم اإلٌمان  055السٌخٌة هً أجدد دٌن فً العالم، فقد أسسها الحكٌم غورو ناناك منذ حوالً 

بكٌان إله واحد أعلى خالق للكون كله )واهً غورو(. تقدم السٌخٌة صراًطا بسًٌطا ومستقًٌما للنعٌم األبدي، وتنشر رسالة 
دٌانة توحٌدٌة تماًما وتعترف بأن هللا تعالى هو الوحٌد الذي ال ٌخضع لقٌود الزمان المودة واألخوة العالمٌة. السٌخٌة هً 

ا. نظرٌة  ًٌ والمكان. تؤمن السٌخٌة بوجود إله واحد فقط، هو الخالق والرزاق والمدمر، وهو سبحانه ال ٌتخذ شكالً بشر
 ات والمعبودات األخرى غٌر هللا.تجسد هللا لٌس لها مكان فً السٌخٌة، و هً ال تعطً أي قٌمة لآللهة واإلله

تؤمن السٌخٌة بوجود إله واحد هو الخالق والرزاق والمدمر والذي ال ٌتجسد فً شكل بشر. نظرٌة افتارفاد )التجسد( 
لٌس لها مكان فً السٌخٌةو هً ال تعطً أي قٌمة لآللهة واإللهات والمعبودات األخرى غٌر هللا. فً السٌخٌة، األخالق 

ن مًعا. ٌجب على المرء غرس الصفات األخالقٌة وممارسة الفضائل فً حٌاته الٌومٌة من أجل التقدم نحو والدٌن ٌسٌرا
النمو الروحً. الصفات الحمٌدة مثل الصدق والرحمة والكرم والصبر والتواضع ال ٌمكن بناؤها إال بالمجهود والمثابرة. 

 الغضض.إن حٌاة معلمٌنا الحمكاء األعاظم هً مصدر إلهام فً ذلك 
تعلمنا دٌانة السٌخٌة أن هدف الحٌاة البشرٌة هو كسر حلقة الوالدة والموت واالندماج مع هللا. ٌمكن تحقٌق ذلك من خالل 

 اتباع تعالٌم الحكٌم الغورو، والتأمل فً اسم هللا المقدس )النعم( وأداء أعمال الخدمة واإلحسان.
ذكر هللا. ٌجب على المرء أن ٌتحكم فً مشاعره الخمسة، و هً "كام" ٌؤكد الـ"نام مارج" على أهمٌة اإلخالص الٌومً ل

)الرغبة(، "كرود" )الغضب(، "لوب" )الجشع(، "موه" )التعلق الدنٌوي( و "أهانكار" )الكبرٌاء( لتحقٌق الخالص. 
دف من حٌاة الطقوس والممارسات الروتٌنٌة مثل الصٌام والحج والتكهنات والتقشف مرفوضة تماًما فً السٌخٌة. اله

اإلنسان هو االندماج مع هللا، وٌتم تحقٌق ذلك باتباع تعالٌم غورو جرانت صاحٌب. تؤكد السٌخٌة على "بهاجٌتً مارج" 
أو طرٌق التقوى. ومع ذلك، فهً تعترف بأهمٌة "جٌان مارج" )مسار المعرفة( و "كارم مارج" )مسار العمل(، وتشدد 

 لى هدف النمو الروحً.على الحاجة لكسب بركة هللا للوصول إ
السٌخٌة دٌانة حدٌثة ومنطقٌة وعملٌة، تعتقد أن الحٌاة األسرٌة العادٌة )جراهاست( ال تشكل عائًقا أمام تحقٌق الخالص. 
العزوبٌة أو العزلة و نبذ العالم لٌست أمور ضرورٌة لتحقٌق الخالص. من الممكن أن ٌعٌش المرء منفصالً فً وسط 

نٌوٌة. ٌجب على المؤمن أن ٌعٌش فً العالم، ومع ذلك ٌبقى رأسه فوق الفساد واالضطرابات العلل واإلغراءات الد
ا عالًما و داعٌة هلل ًٌ  المعتادة. ٌجب أن ٌكون المرء جند

السٌخٌة دٌن عالمً و علمانً، وبالتالً ترفض جمٌع الفروق القائمة على الطائفة أو العقٌدة أو العرق أو الجنس. 
ن جمٌع البشر متساوون فً نظر هللا. شدد المعلمون الحكماء على المساواة بٌن النساء و الرجال، فالسٌخٌة تعتقد أ

ورفضوا ظواهر وأد البنات وممارسات "ساتً" )حرق األرامل(. كما قاموا بتروٌج الدعوة إلعادة زواج األرامل 
ظ على تركٌز الذهن على هللا سبحانه، ٌجب ورفضوا نظام الـ"بوردة" )إرتداء الساء للحجاب أو النقاب(. من أجل الحفا

على المرء أن ٌتأمل اسمه المقدس )نعم( وٌقوم بخدمة الغٌر واإلحسان. تعتبر السٌخٌة العمل بجد و أمانة )كٌرات كارنا( 
و و كسب المرة لخبزه الٌومً، بدالً عن التسول أو الطرق غٌر النزٌهة، شرًفا عظًٌما. كما أن المشاركة مع اآلخرٌن أ

"فاند تشاكنا" هً مسؤولٌة اجتماعٌة. فمن المفترض من الفرد أن ٌساعد غٌره من المحتاجٌن، من خالل "داسواند" )أي 
٪ من أرباحه(. "سٌفا"، أي خدمة المجتمع هً أًٌضا جزء ال ٌتجزأ من السٌخٌة. هناك مطبخ مجتمعً مجانً 05

ع األدٌان، و ذلك تعبٌر واحد فقط عن أهمٌة "سٌفا" أو "النجار" موجود فً كل "جوردوارا" ومفتوح للناس من جمٌ
 خدمة المجتمع هذه.

 دٌانة السٌخٌة تدعو إلى التفاؤل واألمل وال تقبل الفكر التشاؤمً.
ٌعتقد الحكماء المعلمون أن هذه الحٌاة لها غرض وهدف، فهً توفر فرصة إلدراك الذات وإدراك هللا. عالوة على ذلك، 

عاله، وال ٌستطٌع أن ٌدعً أن نتائج أفعاله ال تؤثر علٌه. لذلك، فٌجب أن ٌكون المرء شدٌد التقوى فالمرء مسؤول عن أف
 فٌما ٌفعله.

إن كتاب السٌخٌة المقدس "غورو كرانث صاحب" هو المعلم األبدي. السٌخٌة هً الدٌن الوحٌد الذي أعطى للكتاب 
 ري حً )دهداري( فً الدٌانة السٌخٌة.المقدس نفسه صفة المرشد الدٌنً. ال ٌوجد مكان لحكٌم بش
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Philosophy of Sikhs 
Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without frills" approach to the 
spiritual and material world. Its theology is marked by simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between 

the individual‘s duty to the self and that towards society (sangat). 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 500 years ago. It 

emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator                                                                                                     
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a message of love and 

universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith and recognizes God as the only One who is 
not subject to limits of time or space. 

Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, Destroyer and does not take 
human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has no place in Sikhism. It does not attach any value to 

gods and goddesses and other deities. 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities and practice virtues in 

everyday life in order to step towards spiritual development. Qualities such as honesty, compassion, 
generosity, patience and humility can only be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great 

Gurus are a source of inspiration in this direction. 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth and death and merge 

with God. This can be accomplished by following the teachings of the Guru, meditation on the Holy Name 
(Naam) and performance of acts of service and charity. 

Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to control the five vices 
viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah (worldly attachment) and Ahankar (pride) to 

achieve salvation. The rituals and routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are 
rejected in Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism emphasizes 
Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the importance of Gian Marg (Path of 

Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It lays great stress on the need for earning God's Grace in 
order to reach the spiritual goal. 

Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life (Grahast) is no barrier 
to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not necessary to achieve salvation. It is possible to 
live detached in the midst of worldly ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep 

his head above the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions based on caste, creed, 
race or sex. It believes all human beings are equal in the eyes of God.  The Gurus stressed on equality of 

men and women and rejected female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively 
propagated widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils).  In order to keep 
the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and perform the acts of service 
and charity. It is considered honorable to earn one's daily living through honest labor and work (Kirat 

Karna) and not by begging or by the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is 
also a social responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community service is 

also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar) found at every gurdwara and open to 
people of all religions is one expression of this community service. 

Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of pessimism. 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity for self and God 

realization. Moreover man is responsible for his own actions. He cannot claim immunity from the results of 
his actions. He must therefore be very vigilant in what he does. 

 
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion which has given the 

Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh 
religion. 

Courtesy www.sikhpoint.com 

http://www.sikhpoint.com/
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 أهمٌة العمامة السٌخٌة

بعد المٌالد فً عهد الحكٌم غورو ناناك،  0055العمامة كانت وال تزال جزًءا ال ٌتجزأ من اإلنسان السٌخً. منذ عام 

 سٌخٌة، كان السٌخٌون ٌتزٌنون بالعمامة.مؤسس ال

العمامة أو الـ"باجري"، أو كما ٌتم اختصار ها عادًة "باج" هً كلمات مختلفة فً لهجات مختلفة لنفس الشًء. تشٌر كل 

هذه الكلمات إلى المالبس التً ٌرتدٌها الرجال والنساء على السواء لتغطٌة رؤوسهم. وهو غطاء للرأس ٌتكون من قطعة 

دة طوٌلة من القماش و ملفوفة حول الرأس، أو أحٌاًنا ما تكون قبعة داخلٌة أو "باتكا". اعتادت التقالٌد فً الهندأن واح

ٌكون ارتداء العمامة محصوًرا فقط على الرجال ذوي المكانة عالٌة فً المجتمع. لم ٌكن ٌسمح للرجال من ذوي المكانة 

 مة.المنخفضة أو الطبقات الدنٌا بارتداء العما

على الرغم من أن االحتفاظ بالشعر غٌر مقصوص أمر قد أمر به الحكٌم غورو جوبٌند سٌنغ كواحد من مبادئ اإلٌمان 

. السٌخٌة هً الدٌن الوحٌد فً العالم 0641الخمسة، فقد ارتبط ذلك األمر منذ فترة طوٌلة بالسٌخٌة منذ بداٌتها فً عام 

ذكور البالغٌن. الغالبٌة العظمى من الناس الذٌن ٌرتدون العمم فً الدول الذي ٌجعل إرتداء عمامة إلزامً لجمٌع ال

ا. ًٌ ا "ٌد هللا"، ما ٌعنً بركته ضمن ًٌ  الغربٌة هم السٌخٌون. عمامة السٌخ تسمى "داستار"، و هً كلمة فارسٌة، وتعنً حرف

ا، فإن العمامة كانت رمًزا ل ًٌ الحترام و المكانة المجتمعٌة، وكانت منذ ٌشتهر السٌخٌون بعمامتهم العدٌدة والممٌزة. تقلٌد

عصور قدٌمة شًٌئا مخصًصا للنبالء فقط. خالل الهٌمنة المغولٌة على الهند، سمح للمسلمٌن فقط بارتداء العمامة، وتم 

 منع جمٌع غٌر المسلمٌن من ذلك.

تداء العمامة، حٌث كان ٌجب و لكن الحكٌم غورو جوبٌند سٌنج تحدى هذا االنتهاك المغولً و أمر جمٌع السٌخٌون بار

ارتداؤها إشعاًرا بالمعاٌٌر األخالقٌة العالٌة التً رسمها ألتباعه الـ"خالصة"، فقد أراد أن ٌكون أتباعه من الـ"خالصة" 

متمٌزٌن عن بقٌة العالم، و أرادهم أن ٌتبعوا الصراط الفرٌد الذي رسمه لهم الحكماء السٌخٌون. وهكذا، كان السٌخ ذو 

دائًما ما ٌبرز للعالم من بٌن الحشود كما أراد الحكٌم، ألنه أراد أن ٌكون "جنوده العلماء" سهل التعرف علٌهم و  العمامة

 أًٌضا سهل العثور علٌهم.

عندما ٌرتدي رجل أو امرأة من السٌخٌٌن عمامة، تتوقف تلك العمامة عن كونها مجرد شرٌط من القماش، ألنها تندمج 

رأس السٌخً. العمامة، باإلضافة إلى قواعد اإلٌمان األربعة األخرى التً ٌرتدٌها السٌخ، لها  لتصبح شًٌئا واحًدا مع

مثل السٌادة والتفانً واحترام الذات والشجاعة  -أهمٌة روحٌة وزمانٌة هائلة. فً حٌن أن أسباب ارتداء العمامة كثٌرة 

ار حبهم وطاعتهم واحترامهم لمؤسس الـ"خلصة"، والتقوى، فإن السبب الرئٌسً الرتداء السٌخٌٌن للعمامة هو إظه

 الحكٌم غورو جوبٌند سٌنغ.

"العمامة هً هدٌة الحكٌم غورو لنا. إنها الطرٌقة التً نتوج بها أنفسنا كسٌنغٌٌن وككورزٌٌن ٌجلسون على عرش من 

ة اإلسقاطٌة توحً بالملكٌة االلتزام بالنمو نحو وعٌنا األعلى. بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، فإن هذه الهوٌ

والبركة والتفرد. إنها إشارة لآلخرٌن أننا نعٌش فً صورة الدوام و أننا نكرس أنفسنا لخدمة الجمٌع. العمامة ال تمثل أي 

شًء سوى االلتزام الكامل. عندما تختار أن تبرز بٌن اآلخرٌن من خالل ربط عمامتك، فإنك تقف بال خوف كشخص 

 ن ملٌارات األشخاص. إن ذلك لعمل مرموق". )مقتبس من موقع سٌخ نت(واحد فقط ٌقف من بٌ

  



83 

Importance of Sikh Turban 

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru Nanak, the 

founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a lot more than a crown is 

to a king. 

‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘. All these 

words refer to the garment worn by both men and women to cover their unshorn hair.  It is a 

headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn around the head. 

Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one of the Five 

K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since the very beginning of 

Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in which wearing a turban is mandatory for 

everybody. Vast majority of people who wear turbans in the Western countries are Sikhs. 

Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once reserved for 

nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men of high status in society. 

During the Mughal domination of India, only the Muslims were allowed to wear a turban. All non-

muslims were strictly barred from wearing a turban. 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of his Sikhs to wear the 

turban. This was to be worn in recognition of the high moral standards that he had charted for 

his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be different and to be determined "to stand out 

from the rest of the world" and to follow the unique path that had been set out by the Sikh 

Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intended  his 

'Saint-Soldiers' to be easily recognizable. 

When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band of cloth, for it 

becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a turban  may be many such as 

sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety etc. but why the Sikhs wear it is mainly to 

show their love, obedience and respect for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 

The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and Kaurs who sit 

on the throne of commitment to our own higher consciousness. For men and women alike, this 

projective identity conveys royalty, grace, and uniqueness. It is a signal to others that we live in 

the image of Infinity and are dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything 

except complete commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 

fearlessly as one single person standing out amongst  six billion people. It is a most outstanding 

act. 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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 دور المرأة فً السٌخٌة
تنص مبادئ السٌخٌة على أن النساء مخلوقات من نفس األرواح التً خلق منها الرجال، و أن لدٌهن حق متساٍو فً تنمٌة 

م قٌادة التجمعات الدٌنٌة، والمشاركة فً مسار "أخاند" )التالوة المستمرة للكتب المقدسة(، وأداء روحانٌتهن، فٌمكنه
الـ"كٌرتان" )غناء الترانٌم الجماعٌة(، والعمل كـ"جرانثً" )كهنة(، كما ٌمكنهم المشاركة فً جمٌع األنشطة الدٌنٌة 

نات العالمٌة الرئٌسٌة التً تمنح المساواة للرجال والنساء. والثقافٌة واالجتماعٌة والعلمانٌة. كانت السٌخٌة أول الدٌا
الحكٌم غورو ناناك كان قد نشر مبادئ المساواة بٌن الجنسٌن، كما شجع الحكماء الذٌن خلفوه النساء على المشاركة 

 الكاملة فً جمٌع أنشطة العبادة والممارسة السٌخٌة.
 ٌقول غورو كرانث صاحب،

 SGSS -لقهم هللا. كلهم من بدائع هللا، وقد قال الحكٌم ناناك، كل خلقك تعالى طٌب ومقدس ""النساء والرجال كالهم خ
 ص

سجل تارٌخ السٌخٌة عن دور المرأة أنها متساوٌة للرجل فً خدمة اآلخرٌن والتفانً والتضحٌة والشجاعة. هناك العدٌد 
 مستقلة للمرأة، وخدمتها للمجتمع، وتضحٌتها بنفسها.من األمثلة المكتوبة فً تقالٌد السٌخٌة على الكرامة األخالقٌة ال

وفقا للسٌخٌة، الرجال والنساء وجهان لعملة واحدة. فً نظام العالقات المتبادلة واالعتماد المتبادل، ٌولد الرجل من رحم 
اته بدون امرأة، المرأة، وتولد المرأة من بذرة الرجل. وفًقا للسٌخٌة، ال ٌمكن للرجل أن ٌشعر باألمان والكمال فً حٌ

 وٌرتبط نجاح الرجل بحب ودعم المرأة التً تشارك حٌاتها معه، والعكس صحٌح. فقد قال الحكٌم غورو ناناك:
"]إنها[ هً المرأة التً تحافظ على استمرار النسل البشري" وأنه ال ٌنبغً أن "نعتبر المرأة ملعونة وُمداَنة، ]عندما[ ٌكن 

 والملوك". هن النساء الالتً ٌلدن القادة
 .674كتاب سري غورو كرانث صاحب المقدس صفحة -

 
 الخالص

أحد النقاط الهام نقاشها هً ما إذا كان الدٌن ٌعتبر المرأة قادرة على تحقٌق الخالص أو إدراك هللا أو الوصول إلى أعلى 
 العوالم الروحٌة. ٌقول غورو كرانث صاحب،

متغلغل فً جمٌع أنواعها من الذكور واإلناث" )غورو كرانث صاحب، ص "هللا الواسع منتشر فً جمٌع الكائنات، فهو 
450.) 

من مقولة غورو كرانث صاحب أعاله، فإن نور هللا ٌهدي كال الجنسٌن بشكل متساوي. لذلك ٌمكن لكل من الرجال 
، تعتبر المرأة عائًقا والنساء تحقٌق الخالص بصورة متماثلة باتباع تعالٌم الحكٌم غورو. فً العدٌد من األدٌان األخرى

أمام روحانٌة الرجل، ولكن لٌس فً السٌخٌة، فقد رفض الحكٌم غورو ذلك. فً "أفكار حدٌثة عن السٌخٌة" ، تقول ألٌس 
 باسارك،

"لقد قام أول الحكماء بوضع المرأة على مستوى متساٍو مع الرجل ... فلم تكن المرأة عائقا أمام الرجل، بل كانت شرٌكة 
  والسعً للخالص".فً خدمة هللا

 
 الزواج

و هً حٌاة األسرة، فبدالً من حٌاة العزوبٌة والزهد، فقد كان الزوج والزوجة  -أوصى الحكٌم غورو ناناك بالـ"جراستا" 
شرٌكٌن متساوٌٌن، و قد تم فرض اإلخالص على كلٌهما. فً اآلٌات المقدسة تم تصوٌر السعادة الزوجٌة كمثال و هدف 

زواج كناٌة دائمة للتعبٌر عن حب هللا. ٌقدم "بهاي غورداس"، و هو شاعر فً عصر السٌخٌة المبكرة جلٌل، فٌعتبر ال
 ومفسر موثوق للعقٌدة السٌخٌة، تقدٌر كبٌر للنساء، حٌث ٌقول:

"المرأة هً الفرد المفضل فً منزل والدٌها، حٌث ٌحبها والدها ووالدتها كثًٌرا. و فً منزل أهل زوجها، فهً ركٌزة 
سرة، وضمان سعادة العائلة و حسن حظها... فهً مشاركة فً الحكمة الروحٌة والتنوٌر والصفات النبٌلة، فالمرأة، األ

 (04بصفتها النصف اآلخر للرجل، ترافقه إلى باب التحرٌر ". )فاران، المجلد 
 
 

 المكانة المتساوٌة
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الحكماء بٌن الجنسٌن فً مسائل بدء أو تدرٌس أو لضمان المساواة فً الوضع بٌن الرجال والنساء، لم ٌمٌز المعلمون 
المشاركة فً أنشطة "سانجات" )أي الزمالة المقدسة( و "باجات" )تناول الطعام مًعا(. وفقا لـ"ساروب داس بهاال"، 
"ماهٌما براكاش"، فقد كره الحكٌم غورو أمار داس من استخدام الحجاب من قبل النساء و قد كلف بعض النساء 

على بعض مجتمعات التالمٌذ و قام بالدعوة ضد عادة الـ"ساتً". سجل تارٌخ السٌخٌة أسماء العدٌد من  باإلشراف
النساء، مثل ماتا جوجري ماي باجو، و ماتا سونداري، و رانً صاحب كور، و رانً صادا كور و مهارانً جٌند كور، 

 .اللواتً لعبن أدواًرا مهمة فً أحداث عصورهن
 

 التعلٌم
علٌم أمًرا هاًما جدا فً السٌخٌة. فهو مفتاح نجاح أي شخص. التعلٌم عملٌة تنمٌة ذاتٌة، وهذا هو سبب قٌام ٌعتبر الت

 الحكٌم غورو الثالث بإنشاء العدٌد من المدارس. ٌقول غورو كرانث صاحب،
 (.140"ٌتم الحصول على كل الفكر و المعرفة اإللهٌة من خالل الحكٌم غورو" )غورو كرانث صاحب، ص 

التعلٌم أمر ضروري للجمٌع وٌجب علٌنا كلنا العمل لنكون أفضل ما ٌمكن أن نكون. اثنان وخمسون من المبشرٌن 
السٌخٌون الذٌن أرسلهم الحكٌم غورو الثالث كانوا من النساء. فً "دور ومكانة النساء السٌخٌات"، كتب الدكتور 

 موهٌندر كاور جٌل،
 أنه ال ٌمكن للتعالٌم أن تترسخ فً قوم حتى تقبلها النساء من ذلك القوم"."كان الحكٌم غورو امار داس مقتنعا ب

 
 قٌود على المالبس

بصرف النظر عن أمر النساء بعدم ارتداء الحجاب، فإن السٌخٌة تقدم بٌاًنا بسًٌطا ولكنه مهم للغاٌة فٌما ٌتعلق بالزي و 
 سهم، حٌث ٌقول غورو كرانث صاحب،المالبس. هذا البٌان ٌنطبق على جمٌع السٌخ بغض النظر عن جن

"تجنب ارتداء المالبس التً ٌكون الجسم فٌها غٌر مرتاح والعقل ملًء باألفكار الشرٌرة." كتاب سري غورو كرانث 
 04صاحب المقدس، الصفحة 

ٌُتوقع من ا لنساء وهكذا، فسٌدرك السٌخٌون أي نوع من المالبس ٌمؤل العقل بأفكار شرٌرة وٌجب علٌهم أن ٌتجنبوه. 
السٌخٌات أن ٌدافعن عن أنفسهن باستخدام الـ"كٌربان" و هو السٌف، وغٌره من األدوات، وهذا أمر فرٌد بالنسبة للمرأة، 
ٌُتوقع فٌها من النساء أن ٌدافعن عن أنفسهن، بداًل من أن ٌعتمدن على الرجال للحماٌة  ألنها المرة األولى فً التارٌخ التً 

 الجسدٌة.

 
 ب سري غورو كرانث صاحب المقدسمقتبسات من كتا

"فً األرض وفً السماء، ال أرى أي ثانً هلل سبحانه. بٌن جمٌع النساء والرجال، نوره تعالى ساطع ال ٌخفت." كتاب 
 .224سري غورو كرانث صاحب المقدس صفحة 

ٌُخطب و ٌتزوج الرجل،  فتصبح هً صدٌقته، و من "من المرأة ولد الرجل، و داخل المرأة ٌصور هللا الرجل، ثم المرأة 
خاللها تأتً األجٌال القادمة. و حتى عندما تموت زوجته ٌبحث هو عن امرأة مرة أخرى. فال مفر له من النساء. فلماذا 
إًذا تصفها بالسوء؟ من رحم المرأة ٌولد الملوك. و من رحمها، تولد النساء؛ بدون المرأة، لن ٌكون هناك أٌة أحد على 

 674غورو ناناك، كتاب سري غورو كرانث صاحب المقدس صفحة اإلطالق". الحكٌم 
، 71فٌما ٌتعلق بالمهر: "اللهم أرزقنً اسمك تعالى كهدٌة زفافً و مهري". شري غورو رام داس جً، الصفحة 

 ، كتاب سري غورو كرانث صاحب المقدس01السطر 
حجاب. فً النهاٌة، لن ٌجلب لك هذا الحجاب حتى فٌما ٌتعلق بممارسة الـ"بورده": "ابقً ٌا ابنتً و ال تغطً وجهك بال

حبة من خردل. النساء من قبلك كانت تحجبن وجوههن، فال تتبعً خطاهن. الفائدة الوحٌدة من حجب وجهك هً أنه 
لبضعة أٌام، سٌقول الناس، "ها قد جاءت العروس النبٌلة". لن ٌكون حجابك صحًٌحا إال إذا رقصتً وغنٌتً تسابٌح هللا 

 ، كتاب سري غورو كرانث صاحب المقدسP .616-دة. المجٌ
النساء وجمٌع األرواح مشجعون بشدة على أن ٌعٌشوا حٌاة روحانٌة: "تعالوا ٌا أخواتً األحباء ورفاقً الروحٌٌن، 

، 07الحكٌم غورو ناناك، ص  -عانقونً بشدة فً أحضانكم. فلنجتمع مًعا، و لنروي قصًصا عن ربنا القوي العظٌم". 
 سري غورو كرانث صاحب المقدس. كتاب
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Role of women in Sikhism 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and possess an equal 

right to cultivate their spirituality. They can lead religious congregations, take part in the Akhand 
Path (the continuous recitation of the Holy Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of 
hymns), and work as  Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and 

secular activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru Nanak 
preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him encouraged women to take a 

full part in all the activities of Sikh worship and practice. 
 

Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is God‘s play. Says 
Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304. 

 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, devotion, 

sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, service, and self-sacrifice 
are written in the Sikh tradition. 

 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the system of 

interrelations and interdependence man takes birth from woman, and woman is born of  man's 
seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and complete in his life without a woman, 
and a man's success is related to the love and support of the woman who shares her life with 

him, and vice versa.  
Guru Nanak said: 

 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider women cursed and 
condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS Page 473. 

Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of achieving salvation, 

realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 

Guru Granth Sahib states:  
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru Granth Sahib,  

Page 605). 
 

From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests equally with both 
sexes. Both men and women can therefore attain salvation equally, by obeying the Guru. In many 

religions, a woman is considered a hindrance to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru 
rejects this notion. In ‗Current Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,  

 
―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, but a partner 

in serving God and seeking salvation‖. 
 

Marriage: 
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy and 

renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined upon both. In the 
sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished ideal. 

 
Equal Status: 

To ensure equal status between men and  women, the Gurus made no distinction between the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
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sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat (holy fellowship) and pangat 
(eating together) activities. According to Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das 

disfavoured the use of the veil by women. He assigned women to supervise some communities 
and preached against the custom of sati. Sikh history records the names of several women, such 
as Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind Kaur, 

who played important roles in the events of their time. 
Education: 

Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success. It is a 
process of  personal development and it is the reason why the 3rd Guru set up many schools 

Guru Granth Sahib states: 
―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page 831  

Education for all is essential and everyone must work to be the best they can be. Fifty two of the 
Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 

In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
 

―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless they are 
accepted by women‖. 

Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very important 

statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of gender. The Guru Granth 
Sahib states, 

 ―Avoid wearing those clothes in which the body is uncomfortable  and the mind is filled with evil 
thoughts.‖  SGGS, Page 16 

 
Self Defence by Women: 

Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other weapons.  This is 
unique for women because it is the first time in history when women were expected to defend 

themselves. They are not expected to be dependent on men for physical protection. 
SGGS Quotes: 

"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and the men, His 
Light is shining. " Sggs  Page 223. 

 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is engaged and 
married.  Woman becomes his friend; through woman, the future generations come.  When his 
woman dies, he seeks another woman; to the woman he is bound.  So why call her bad? From 
her, kings are born.  From woman, woman is born; without woman, there would be no one at 

all.   Guru Nanak, SGGS Page 473 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." Shri Guru 

Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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 غورو كرانث صاحب عن التواضع

التواضع جانب مهم من السٌخٌة، حٌث ٌجب أن ٌركع السٌخ دائًما بتواضع أمام هللا. كلمات التواضع و "نٌمارتا" فً 
بعضها. نٌمارتا هً فضٌلة ٌتم الدعوة لها بقوة فً "جوربانً"، و ترجمة هذه اللغة البنجابٌة هً صفات وثٌقة الصلة ب

 الكلمة البنجابٌة هً التواضع، أو اإلحسان أو الخضوع.

و هذه الصفة هً أمر ضروري لجمٌع البشر أن ٌنموها، فهً جزء أساسً من عقلٌة الفرد السٌخً فً جمٌع األوقات. 
 ٌخ هً:الصفات األربع األخرى فً ترسانة الس

 الحقٌقة )سات(،

 القناعة )سانتوخ(،

 الرحمة )داٌا(،

 والحب )بٌار(.

هذه الخمس كلها الصفات ضرورٌة للفرد السٌخً، ومن واجبه أن ٌتأمل وٌتلو نصوص غوربانً من أجل حث هذه 
 الفضائل فً أنفسهم وجعلها جزًءا من شخصٌتهم.

 

 ما ٌخبرنا به جوربانً

التلقائً والسعادة، فأولئك ٌواصلون التأمل فً هللا كنز الكمال بخشوع و تواضع. فالمرء "إن ثمرة التواضع هً السالم 
الورع هلل غارق فً التواضع و الخشوع، و ٌنعم قلبه برحمة التواضع و التقى. التواضع فً السٌخٌة هو كوعاء التوسل 

 أمام هللا".

 

 غورو ناناك، المعلم األول للسٌخٌة

ب وتواضع فً عقلك، طهر نفسك باالسم هللا تعالى، فً المحراب المقدس بداخل نفسك." كتاب "باالستماع واإلٌمان بح
 6سري غورو كرانث صاحب المقدس صفحة 

كتاب سري -"اجعل القناعة كالحلق فً أذنٌك، و التواضع كوعاءك للتوسل، و التأمل كالرماد الذي تضعه على جسدك." 
 4غورو كرانث صاحب المقدس صفحة 
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Guru Granth Sahib on Humility 

 
Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in humility before God. 

Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related words.  Nimrata is a virtue that is vigorously 

promoted in Gurbani. The translation of this Punjabi word is "Humility", 

"Benevolence"  or  "Humbleness." 

 

This is an important quality for all humans to nurture and one that is an essential part of a Sikh's 

mindset at all times. The other four qualities in the Sikh arsenal are:  

 

Truth (Sat), 

Contentment (Santokh), 

Compassion (Daya) and 

Love (Pyar).  

 

These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate and recite Gurbani to 

instill these virtues and make them a part of their personality. 

 

What Gurbani tells us: 

 

"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one should continue to 

meditate on God, the Treasure of excellence. The one who is mercifully blessed stays steeped in 

humility. 

 

Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 

 

"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse yourself with Naam, at the 

sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 

 

"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you 

apply to your body."-SGGS Page 6 

 

 

 

 

  

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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غورو ناناك. و هذا هو تحتوي صالة چابچً صاحب على جوهر الفلسفة السٌخٌة التً تمثل التعالٌم األساسٌة للحكٌم 

السبب فً أنها تحتل المكان االفتتاحً فً كتاب غورو كرانث صاحب. الصالة كلها تعنى بمشاكل الناس العادٌٌن. بمعنى 

ما، إنها دلٌل السٌخ لتحقٌق الكمال الروحً، فهً ال توصى بالتأمل السلبً أو العٌش فً حٌاة العزلة، بل تفضل على ذلك 

 لعالم، إلى جانب دمج الحكمة مع خدمة الغٌر و اإلٌثار.المشاركة فً شئون ا

The Japji Sahib contains the essence of Sikh philosophy, representing the basic teachings of Guru Nanak Sahib. 

This is the reason it occupies the opening place in the Guru Granth Sahib. The whole prayer concerns itself with 

the problems of the ordinary. It is a manual for a Sikh to attain spiritual perfection. It does not recommend 

passive contemplation or living an isolated life. It favors participation in the affairs of the world, combined with 

the integration of wisdom and selfless activity. 

 هناك ثالثة مبادئ أساسٌة لدٌن السٌخٌة
There are three fundamental principles of Sikh religion 

 

 : تذكر هللا تعالى من خالل التأمل.نعم جابنا ●
Naam japo: remembering God through meditation. 

المرء لخبزه بكرامة وأمانة. أن ٌكسب المرء عٌشه من خالل العمل اإلبداعً واإلنتاجً : العمل و كسب كٌرات كارو ●

 واألمٌن
Kirat karo: Earning  livelihood with dignity through creative,  productive and honest work. 

ضى ورعاٌتهم, و مساعدة هؤالء : تقاسم ثمار األرباح مع الغٌر من المحتاجٌن و مشاركة الفقراء والمرفاند تشاكو ●

 الناس الذٌن ال ٌستطٌعون مساعدة أنفسهم.
● Vand chakko: To share the fruits of earnings with the needy. Sharing with and caring for the needy and 

sick. Helping those people who cannot help themselves. 

 

الشخصٌة اإلنسانٌة تختلف عن جوهرها الروحً، حٌث تتعدد الذنوب الشائعة كثًٌرا، نقاط الضعف الخمسة الرئٌسٌة فً 

ٌُعتقد أنهم ٌسببونه أمام سعً اإلنسان لتحقٌق المسار  ولكنه قد تم تعرٌف خمسة من هذه الذنوب بسبب العائق الكبٌر الذي 

رود" )الغضب( و "لوب" )الجشع( و األخالقً والروحً، وتتألف مجموعة الذنوب الخمسة من "كام" )الشهوة(، و "ك

 "موه" )التعلق( و أهانكار )الغرور(.
The five major weaknesses of the human personality at variance with its spiritual essence. The common evils 
far exceed in number, but a group of five of them came to be identified because of the obstruction they are 

believed to cause in man's pursuit of the moral and spiritual path. The group of five evils comprises Kam 
(Desire), Krodh(Anger), Lobh (Greed), Moh (Attachment) and Ahankar (Ego). 

 

إخضاع أفعال هذه الذنوب الداخلٌة الخمسة والسٌطرة علٌها. فمن واجب  فإن الهدف األساسً من ممارسة السٌخٌة هو

الفرد السٌخً أال ٌستسلم لمفاتن القلب الخمسة هذه، و أن ٌعٌش حٌاته فً التفانً هلل البدٌع بروح إٌجابٌة )تشاردٌكاال(، و 

 أن ٌتذكر هللا فً "نعام سمران"، وأن ٌنخرط فً خدمة المجتمع )سٌوا(.
It is the primary aim of the practicing Sikh to subdue the actions of these five inner evils and bring them under 

control.  It‘s a Sikh‘s duty not to succumb to these five passions of the human mind, to live with devotion to the 

Almighty Waheguru in positive Spirit (Chardikala), continually remember God in Naam Simran, and engage in 

Community Service. 
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