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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, which is the essence of Sikhism.
Japji Sahib is in poetic form having verses that have deep and profound
messages.
Byfollowing 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.
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In the last four stanzas of the Japji Sahib, the Guru describes the stages
of spiritual development. And, they are:

● DharamKhand - The stage of righteousness
● GianKhand
- The stage of spiritual knowledge
● SaramKhand - The stage of spiritual effort
● KaramKhand - The stage of divine grace and

● SachKhand

- 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 work hard toward
spiritual advancement and continually remember 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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ੴ ਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ
ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਬੰ ਗੁਰ ਰਾਤਦ ॥

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
There is one Eternal Universal God. His name is ‘Of Eternal Existence’. He is the creator of
everything and is all-pervading. He is not afraid of anybody or anything. (Nobody is more
powerful than Him). He does not discriminate against anybody. His existence is not
affected by time. He is beyond the cycle of birth and death. He is self-illuminated and is
self-existent. He can be realized only by Guru’s Grace.

قادر کائنات قدرت واخد ہے اس کا نام زچ ہے۔ وه کارزاز۔ عالم کو وجود میں النے
واال۔ پیدا کرنے واال۔ بے ذوف۔ بال دسمنی اور دسمن۔ وقت زے مبرا ۔ پیدائش میں نہیں
۔ ذود زاذتہ۔ کزی زے بنا نہیں ۔رخمت مرسد زے اس کی زمجو آتی ہے
॥ ਜੁ ॥
jap.
Chant And Meditate:

ازے یاد کر
ਆਤਦ ਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.

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

ذدا روز اول زے ہے دوران زمانہ
ਸ ਬੀ ਚੁ ਨਾਨਕ ਸੀ ਬੀ ਚੁ ॥॥
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||

اے نانک غرض یہ کہ ماضی خال مزتقبل زمانے کے ہر دور میں زچا اور باوجود ہے۔
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.
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ਚ ਤਚ ਨ ਸਵਈ ਜ ਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
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.

ذیال آرائی زے ہی انزان پاکیزه نہیں ہوزکتا ۔اذالقی پاکیزگی نہیں آ، شرف زوچنے
 اس کے ذہن میں اور ذیاالت میں پاکیزگی نہیں ہوزکتی نہ زندگی کے مقشد،زکتی
اور خقیقت کو زمجوا جازکتا ہے۔
ਚੁ ਚੁ ਨ ਸਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਸਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.

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

 روخانی زکون نہیں مل زکتا ۔، قلب،چپ رہنے زے ذاموسی اذتیار کرنے زے زکون
اپنا دهیان کیوں نہ جاذب مجذوب کر نہیں۔
ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰ ਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥
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.

بووکوں کی بووک ذتم نہیں ہوتی ازے تمام عالم کی دولت نعمتوں اور لوازمات زندگی
خاشل نہ ہو جائیں اس کی روخانی بووک ذتم نہ ہوگی۔
ਸ ਤਆਣਾ ਲਖ ਸਤਸ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਤਲ ॥
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.

انزان ذواه کتنا ہی دانسمند اور عاقل کیوں نہ ہو بوقت آذرت بارگاه الہی میں کوئی کام
نہ آئے گی زاتو نہ دے گی۔
ਤਕਵ ਤਚਆਰਾ ਸਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥
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?

تب وه کوئی ذریعہ ہے جس زے انزان بااذالق ہو زکے انزان کوئی وزیلہ ہے جس
زے دیوارکؾر کو ٹوٹے۔
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ਸੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥॥
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|

 باطل کا یہ پرده شرف ذدا کے خکم کے مطابق زندگی گزار کر ہی ذتم کیا، اے نانک
جازکتا ہے جیزا کہ اس کے ذریعہ آپ کے لئے ذواہش کی گئی ہے۔
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.

ਸੁਕਭੀ ਸਵਤਨ ਆਕਾਰ ਸੁਕਭੁ ਨ ਕਤਸਆ ਜਾਈ ॥

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

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

خکم الہی و ؽرمان زے یہ عالم وجود میں آیا ہے جو بیان نہیں ہوزکتا ۔
ਸੁਕਭੀ ਸਵਤਨ ਜੀਅ ਸੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ ॥

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.

خکم الہی زے ہی جاندار پیدا ہوتے ہیں اور ؽرمان الہی زے ہی عظمت و بزرگی اور
برتری ملتی ہے۔
ਸੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਸੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ੁਖ ਾਈਅਤਸ ॥
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)

خکم الہی زے کوئی بلند مرتبہ اور گوٹیا اور کمینہ ہوتا ہے اور عذاب و آرام آزائش
آتے ہیں ۔
ਇਕਨਾ ਸੁਕਭੀ ਫਖੀ ਇਤਕ ਸੁਕਭੀ ਦਾ ਬਵਾਈਅਤਸ ॥

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

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

ایک بذسش اور نعمتوں زے نوازا جاتا ہے جبکہ دوزرا بوٹکتا پورتا ہے
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ਸੁਕਭ ਅੰ ਦਤਰ ਬੁ ਕ ਫਾਸਤਰ ਸੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥

hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.

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

هر کوئی اس کی مرضی کا پابند هے اس کے ؽرمان زے کوئی باہر نہیں ہے
ਨਾਨਕ ਸੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਸਉਭ ਕਸ ਨ ਕਇ ॥॥

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

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

اس کے ؽرمان کو زمجو لیا تو وه ذودی اور ذویش پروری چووڑ دیتا ہے۔
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.

ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਸਵ ਤਕ ਤਾਣੁ ॥
gaavai ko taan hovai kisai taan.
Only the one blessed with Godly spiritual powers can truly praise the supremacy of the
Almighty.

ذدائی روخانی طاقتوں زے نوازا ہوا سذص ہی دراشل ہللا تعالیٰ کی باالدزتی کی
تعریف کرزکتا ہے۔
ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਾਣੁ ॥
gaavai ko daat jaanai neesaan.

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

کچو لوگ اس کی طاقت کو گاتے ہیں کچو لوگ اس کے تخؾے اور اس کے تخائف کے
.تجربے کو اس کی عالمت اور اساره زمجوتے ہیں
ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.

Some sing of His greatness and His noble virtues.

کچو اس کی بڑائی اور اس کی ذوبیوں کا زکر کرتے ہیں۔
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ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.

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

.کچو لوگ مسکل ؽلزؾیانہ مطالعات کے ذریعے زے علم خاشل کرده علم کو گاتے ہیں
ਗਾਵ ਕ ਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਸ ॥
gaavai ko saaj karay tan khayh.

Some sing of His power to create and destroy.

.کوئی کہتا ہے کہ ذدا پیدا کرکے مٹاتا ہے
ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਸ ॥

gaavai ko jee-a lai fir dayh.

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

کوئی کہتا ہے کہ ذدامٹا کے دوباره پیدا کر دیتا ہے
ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦ ਦੂਤਰ ॥
gaavai ko jaapai disai door.

Some sing that He appears far away.

کوئی ازے دور بتاتا ہے ۔
ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਸਾਦਰਾ ਸਦੂਤਰ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.

Some sing as they feel His presence.

کوئی خاضر ناظر بتاتا ہے۔
ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥

kathnaa kathee na aavai tot.

There is no end to describing His virtues.

اس کی کروڑوں کہانیاں اور اس کے متعلق کروڑوں بیان ہیں (اس کی طاقتوں کی انتہا
)بیان زے باہر ہے
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ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥

kath kath kathee kotee kot kot.

Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His
attributes never ends).

الکووں لوگوں نے ازے متعدد بار بیان کرنے کی کوسش کی ہے (پور بوی اس کے
اوشاف کی کہانی کبوی ذتم نہیں ہوتی)۔
ਦਦਾ ਦ ਲ ਦ ਥਤਕ ਾਤਸ ॥
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)

ذدا زب نعمتوں زے انزان کو زرؽراز کر رہا ہے ختی کہ لینے والے توک جاتے ہیں
.مگر وه برابر دے رہا ہے
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਸੀ ਖਾਤਸ ॥
jugaa jugantar khaahee khaahi.

Throughout the ages, we keep consuming His gifts.

 ہم اس کی نعمتوں کا ازتعمال کرتے رہتے ہیں۔، تمام عمر
ਸੁਕਭੀ ਸੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਸੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.

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

خاکم کا خکم جاری ہے ۔
ਨਾਨਕ ਤਵਗ ਵਰਵਾਸੁ ॥॥
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||

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

 بے نیاز ذداتعالی ہمیسہ ذوسی ہوتا ہے (اپنی مذلوق کی دیکو بوال کرتے، اے نانک
)ہوئے
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Stanza 4

In this stanza, it is said that God cannot be pleased by monitory offerings because what we
would be offering, has been provided by Him. He can only be pleased by speaking to Him in
His language and that language is Love – love for Him and love for His Creation. A person
who meditates on His Name with love and devotion, can become worthy of His Grace.
ਾਚਾ ਾਤਸਫੁ ਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥
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.

زچا ذدا زچا مالک زچا مشنف جو نہایت ذوش کالم ہے جو الؾت بورا ہے
ਆਖਤਸ ਭੰ ਗਤਸ ਦਤਸ ਦਤਸ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar.

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

عالم اس زے مانگتا ہے اور وه دیتا ہے ۔
ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦ ਦਰਫਾਰੁ ॥
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?

تب ازے ان نعمتوں کے شلے میں ہمیسہ ازے کون زی اور کیا بطور بوینٹ کرنا
چاہیے۔ جس زے بارگاه الہی کا دیدار خاشل ہو۔
ਭੁਸ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥

muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.

What words can we speak off to evoke His Love?

اور زبان زے کون زے الؾاظ نکالیں جزے زن کر وه ہمیں اپنے مخبت و پیار زے
نوازے ۔اپنا مخبوب بنائے۔
ਅੰ ਤਭਰਤ ਵਲਾ ਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

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.

ایک ایزے وقت میں جب نام کی امرت زے لطف اندوز ہو (عام طور پر طلوع ہونے
 ابدی الہی پر غور کرو۔، )زے پہلے جب ذہن دنیوی امور زے پاک ہو
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ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
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.

انزان کے جزم کو ماضی میں کیے گئے اچوے اعمال کے شلہ کے طور پر خاشل
کیا جاتا ہے اور پیدائش اور موت کے چکر زے آزادی ازی کے ؽضل زے خاشل
ہوتی ہے۔
ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਬੁ ਆ ਤਚਆਰੁ ॥॥
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||

نانک اس طرح زے زمجو آجاتی ہے کہ وه زچائی پزند زچا آقا ہر جگہ بزتا ہے۔ اور
ذود ہی ذوش اذالق ہے۔
Stanza 5

In this stanza, it is said that those who remember God with love in their heart, achieve peace
and happiness in their lives and receive true honor
ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਸਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.

God cannot be established or created.

ذدا نہ تو مقدر یا نامزد کیا جازکتا ہے نہ ازے بنایا پیدا کیا جا زکتا ہے
ਆ ਆਤ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਇ ॥
aapay aap niranjan so-ay.
The immaculate God has come into existence by Himself.

وه بے داغ پاک از ذود ہے۔
ਤਜਤਨ ਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.

Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get elevated
spiritually.

جس نے ذدمت کی عزت پائی
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ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.

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

اے نانک ایزےبا اوشاف کی خمد و ثنا کرو۔
ਗਾਵੀ ੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within.

ذدا کی خمد کیجئے اوردل میں پیار کرو۔
ਦੁਖੁ ਰਸਤਰ ੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥

dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.

By doing so, one gets rid of all suffering and attains true spiritual peace.

تاکہ عذاب مٹا کر تجوے زکو پہنچائے۔
ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਸਆ ਭਾਈ ॥

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.

مرید کیلئے مرسد ہی کالم ہے۔ مرسد ہی علم ہے۔ مرسد میں ذدا کا نور ہے۔
ਗੁਰੁ ਈਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥
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.

مرسد ہی ہمارے لیےسوجی۔ گورکہہ۔ برہما اور پاربتی ہے۔
ਜ ਸਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਸੀ ਕਸਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

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.

ذواه میں ذدا کو زمجو بوی لوں پور بوی بیان زے قاشر ہوں۔ کیونکہ وه لؾظوں میں
بیان نہیں کیا جا زکتا۔
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਸ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.

O’ My Guru, grant me the wisdom,

مرسد نے ایک بجوارت (پہیلی) زمجوائی ہے ۔
ਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ  ਭ ਤਵਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥॥

sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||
that I never forget God, the sole provider of all beings. ||5||

کہ زب کا رازق واخد ذدا ہے میں ازے نہ بوالؤں۔
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.

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
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 ?

زیارت گاہوں کی زیارت کا مقشد یہی ہے کہ ذدا کا پیار خاشل ہو بػیر اس کے پیار
کے خشول کے زیارت بے معنی ہے ۔
ਜਤੀ ਤਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥
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.

جتنی مذلوقات نظر آرہی ہے اس کی رخمت کرم اور عنایت کے بػیر ال خاشل ہے۔
ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਸਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਖ ੁਣੀ ॥
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.

انزانی ذہن عقل و دانش میں نہایت بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات جیزی زمجو ہے اگر
مرسد کی ایک نشیخت پندوآموززن لے۔ ان پر عمل پیرا ہو جائے ۔
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਸ ਫੁਝਾਈ ॥

guraa ik dayhi bujhaa-ee.

O’ My Guru, grant me the wisdom,

مرسد نے ایک زمجو عنایت کی ہے
ਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ  ਭ ਤਵਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||

That I never forget God, the sole provider of all beings.||6||

کہ تمام جانداروں رزق دینے واال رازق واخد ذدا ہے۔
Stanza 7
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if His
Grace is not obtained.

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਸਰ ਦੂਣੀ ਸਇ ॥

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

جگو اگر چاروں جتنی عمر ہو اور اگر اس زے بوی زیاده ہو جائے
ਨਵਾ ਖੰ ਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਬੁ ਕਇ ॥
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,

اور نو براعظموں میں سہرت بوی ہو اور پیروکار بوی ہوں۔
ਚੰ ਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲ ਇ ॥

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,

اگر کزی کی نیک نامی اور ناموری بوی ہو اور دنیا میں سہرت خاشل ہو
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ਜ ਤਤੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥
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.

اگر وه الہی نظر عنایت اور رخمت میں نہیں تو وه انزان جیزا ہے جس کا کوئی ذبر
گیر نہیں کزی کے دهیان میں نہیں
ਕੀਟਾ ਅੰ ਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦੀ ਦੁ ਧਰ ॥

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.

مراد وه اتنی عظمت عزت و خرمت اور ناموری کے باوجودالہی نظر میں وه ایک
معمولی کیڑے کی مانند ہے اور جو ذود گناه گار ہیں وه بوی اس پر الزام لگاتے ہیں
ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰ ਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥
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.

اے نانک ذدا بے وشف کو وشف عنایت کرتا ہے ایزا دیگر کوئی زمجو نہیں آتا جو
ازے وشف دے زکتا ہو
ਤਸਾ ਕਇ ਨ ੁਝਈ ਤਜ ਤਤੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥
Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7||
There is no one more pious than God. ||7||

ذدا کے زوا اور کوئی پرہیزگار (پاک شاف)نہیں ہے
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 or
reluctance in accepting what you are listening.
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ੁਤਣ ਤਧ ੀਰ ੁਤਰ ਨਾਥ ॥
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.

الہی نام کی زماعت زے انزان ذدارزیده پیر دیوتا یوگی پاک دامن ہو جاتا ہے۔
ੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾ ॥

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).
ہے۔

 کزی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی کائنات کا مددگار، ذدا کا کالم زن کر
ੁਤਣ ਦੀ ਲ ਅ ਾਤਾਲ ॥

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.

ذدا کا کالم زن کر زمین ؽرض منشبی اور پاتال اور آزمان کا پتہ چلتا ہے زمجو آتی
ہے۔
ੁਤਣ ਤਸ ਨ ਕ ਕਾਲੁ ॥
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.

زننے زے ذلقت اور بر اعظموں کی زمجو آتی ہے۔ زننے زے موتم کا اثر زائل ہو
جاتا ہے ۔
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.

اے نانک عاسقان الہی کے دل میں ہمیسہ ذوسی و سادمانی رہتی ہے
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ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥੦॥
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||

اور الہ نام زننے زے عذاب مٹ جاتے ہیں
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 or
reluctance in accepting what you are listening.
ੁਤਣ ਈਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰ ਦੁ ॥
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).
ہے۔

نام الہی زننے زے انزان سیو جی برہما اندر دیوتا جیزا رتبہ پاتا
ੁਤਣਭੁਤਖਾਲਾਸਣਭੰ ਦੁ॥

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.
ہے۔

(نام الہی) زننے زے برا آدمی بوی خمد و ثنا کرنے لگ جاتا
ੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥

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.

نام الہی زننے زے الہی مالپ کے راز کا پتہ چلتا ہے اور جزمانی رازوں کی زمجو
آتی ہے ۔
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ੁਤਣ ਾਤ ਤਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥
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)

(نام الہی)زننے زے ویدوں کے سازتروں زمرئیوئی اور راز کا پتہ چلتا ہے
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.

اے نانک عاسقان الہی کے دل میں ہمیسہ ذوسیاں اور سادمانیاں ہیں ۔
ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥੧॥

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||

 غم دور اور گناه معاف ہو جاتے ہیں۔،  تمام درد، ذدا کا کالم زننے زے
Stanza 10

As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word
’Sunjae’. This word ‘Sunjae’ means listening with complete focus, ultimate devotion
and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.
ੁਤਣ ਤੁ ੰ ਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening to God’s word with love and devotion, one acquires truthfulness, contentment
and spiritual knowledge.

ہے۔

نام الہی زننے زے علم ۄ شبر کا درس ملتا
ੁਤਣ ਅਿਤਿ ਕਾ ਇਨਾਨੁ ॥

suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to God’s word with love and devotion, one becomes pious.

نام الہی زننے زے آدمی متقی اور پرہیز گار بن جاتا ہے
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ੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਸ ਭਾਨੁ ॥

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

تام الہی ُزننے زے پڑهنے زے ِعزت ملے وقار ملے
ੁਤਣ ਲਾਗ ਸਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥
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.

نام ٰالہی زننے زے ُرۄخانی ُزکون ملتا ہے
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥

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

 ذدا کے بوگت ہمیسہ ذوسی اور مزرت کی خالت میں ہوتے، اے نانک
ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥ਫ਼॥

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||
ہیں۔

 غم دور اور گناه معاف ہو جاتے،  تمام درد، ذدا کا کالم زننے زے
Stanza 11

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

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

نام الہی زننے زے نیکی کے دریاؤں کا پتہ چلتا ہے
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ੁਤਣ ਖ ੀਰ ਾਤਤਾਸ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual

bliss.

نام الہی زننے زے سیر پیر اور ساه ہو جاتا ہے
ੁਤਣ ਅੰ ਧ ਾਵਤਸ ਰਾਸੁ ॥

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.

نام الہی زننے زے اندهے کو بوی رازتہ مل جاتا ہے
ੁਤਣ ਸਾਥ ਸਵ ਅਗਾਸੁ ॥

suni-ai haath hovai asgaahu.
Listening-the Unreachable comes within your grasp.
ہے۔

نا م الہی زننے زے المخدود عالم کا اندازه ہو جاتا
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥

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

اے نانک عاسقان الہی ہر دم ذوب ذوسیاں مناتے ہیں
ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥॥
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||
ہیں۔

 غم دور اور گناه معاف ہو جاتے،  تمام درد، ذدا کا کالم زننے زے
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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.
ਭੰ ਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥

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.

ذدا کی ذوبی بیان زے باہر ہے
ਜ ਕ ਕਸ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe it, shall regret the attempt.

اگر بیان کرنے کی جرات کرتا ہے تو پچوتاتا ہے
ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਸਾਰੁ ॥ਭੰ ਨੇ ਕਾ ਫਤਸ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥

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

کاغذ اور قلم بوی اس کی خالت لکونے زے قاشر ہے ہے ایمان النے واال اس بات کو
اچوی طرح زمجو زکتا ہے
ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥॥
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||

ایزاپاک بےداغ نام ہے۔ اگر دل و جان زے کوئی ایمان الئے
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.
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ਭੰ ਨੈ ੁਰਤਤ ਸਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
mannai surat hovai man buDh.
By having complete faith in God, one acquires intuitive awareness and becomes spiritually
enlightened

ذدا پر ایمان النے زے زمجو اور ہوش بیدار ہوجاتی ہے
ਭੰ ਨੈ ਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ੁਤਧ ॥

mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God, one attains spiritual understanding that God is allpervading.

ذدا پر ایمان النے زے زارے عالم کی زمجو ہو جاتی ہے
ਭੰ ਨੈ ਭੁਤਸ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥

mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not suffer from the pain of worldly evils.

ذدا پر ایمان النے زے گناہوں کی ززا زے بچ جاتے ہیں
ਭੰ ਨੈ ਜਭ ਕ ਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥

mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one’s cycle of birth and death ends.

ذدا پر ایمان النے زے کوتوال الہی زاتو نہ لے جائے گا
ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥॥
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||

ایزا پاک نام ہے ذدا کا اگر کوئی دل و جان زے مانیگا۔
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.
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ਭੰ ਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥
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).

جو ذدائے بزرگ و برتر پر دل و جان زے یقین الئے گاازے زندگی کے زؾر میں
کبوی روک نہ آئے گی
ਭੰ ਨੈ ਤਤ ਤਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥

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.

جو ذدائے بزرگ و برتر پر دل و جان زے ایمان التا ہے وه سذص اس دنیا زے اچوی
روخانی خالت میں جائے گا
ਭੰ ਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰ ਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
By having faith in God, one does not follow the path of ritualistic religious sects.

ذدا پر ایمان النے واال مذہبی ؽرقہ پرزتی میں نہیں پڑتا
ਭੰ ਨੈ ਧਰਭ ਤੀ ਨਫੰ ਧੁ ॥

mannai Dharam saytee san-banDh.
By having faith in God the faithful are firmly bound to the path of truth and righteousness.

ذدا پر بوروزہ کرنے والے شداقت اور رازتبازی کے پابند ہوتے ہیں۔
ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥॥
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|

ذدا کا نام ایزا پاک شاف ہے جو کوئی ازے دل و جان زے اپنائے گا۔
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.
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ਭੰ ਨੈ ਾਵਤਸ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
By having full faith in God, one attains liberation by becoming free from the cycle of birth
and death.

، جزے ذدا پر پورا بوروزہ ہوتا ہےوه پیدائش اور موت کے چکر زے آزاد ہوکر
آزادی خاشل کرلیتا ہے۔
ਭੰ ਨੈ ਰਵਾਰ ਾਧਾਰੁ ॥

mannai parvaarai saaDhaar.
By having full faith in God, one engages all his sensory organs in meditation on Naam.

جزے ذدا پر پورا بوروزہ ہوتا ہے وه اپنے تمام خزی اعضاء کو ازم ذات کے مراقبہ
میں مسػول کردیتا ہے۔
ਭੰ ਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਖ ॥
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.

 انزان دنیا کے بخر وزوزے عبور کرجاتا ہے اور گرو، ذدا پر بوروزہ کرنے زے
کے تعاون زے پیدائش اور موت کے چکر زے آزاد ہو جاتا ہے۔
ਭੰ ਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਸ ਨ ਤਬਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
By having faith in God, O’ Nanak, one does not wander around fulfilling his needs from
anyone else.

 ذدا پر بوروزہ کرنے والے کو کزی اور زے اپنی ضروریات پوری کرنے، اے نانک
کے لئے بویک نہیں مانگنی پڑتی۔
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ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥॥
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||

ذدا کا نام مکمل طور پر ذالص ہے لیکن شرف اس پر پورا اعتماد رکونے واال اور
مرسدکے مسورے کے مطابق زندگی گزارنے واال ہی اپنی پاکیزگی کا مزه چکو زکتا
ہے
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.
ੰ ਚ ਰਵਾਣ ੰ ਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰ ਚ ਾਵਤਸ ਦਰਗਤਸ ਭਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan panchay paavahi dargahi maan.
Those imbued in the Name of God are blessed to be spiritually escalated and honored.

جو ذدا پر ایمان التا ہے نجات کا دروازه خاشل کر لیتا ہے
ੰ ਚ ਸਤਸ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰ ਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥

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.

 جو ذدا کے نام پر رنگین ہیں وه ایک ممتاز خیثیت رکوتی ہیں اور ان، وه ذاص روخیں
کی توجہ ہمیسہ ذدا کے کالم پر رہتی ہے۔
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ਜ ਕ ਕਸ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਸੀ ੁਭਾਰੁ ॥
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.

اگر کوئی اس کی وضاخت کرنے کی کوسش کرے گا تو اس پر یہ بات واضد ہوجائے
گی کہ اس کی وضاخت کرنا ناممکن امر ہے کیونکہ اس کی تذلیق کی کوئی خد نہیں
ہے۔
ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥

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.

قانون قدرت ہی ذیالی بیل ہے
ੰ ਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ੂਤਤ ॥

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.

 سؾقت اور قناعت کے ذریعہ برقرار ہے۔ یہ تینوں ذوبی، ؽطرت میں توازن شداقت
ایک دهاگے میں ماال کی طرح دنیا کو کامل ترتیب میں رکوتے ہیں۔
ਜ ਕ ਫੁਝ ਸਵ ਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥
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).

 وه زچا بن جاتا ہے۔ یہ ذدائی، جو سذص ذوبیوں کے اس توازن کو زمجوتا ہے
قوانین ہی ہیں جو کائنات کو توازن میں رکوتے ہیں (نہ کہ ہندووں کے پرانے عقائد کے
مطابق بیل )۔
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ਧਰਤੀ ਸਰੁ ਰ ਸਰੁ ਸਰੁ ॥ ਤਤ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥
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?

اس زمین کے عالوه اور بہت زاری زمینیں ہیں تو وه کونزی طاقت ہے جس نے اس
زمین کو اور باقی زاری زمینوں کو زہارا دیا ہوا ہے
ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰ ਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥

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.

کئی قزموں کئی رنگوں کتنی ذاتوں کے جاندار اس دنیا میں موجود ہیں خزاب کرنے
والے نے قلم رواں زے زب کے نام لکو دیے
ਸੁ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਸਇ ॥

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!

کوئی ساذونادر ہی یہ خزاب جانتا ہوگا کیوں کہ نہ نامعلوم یہ کتنا بڑا ہے
ਕਤਾ ਤਾਣੁ ੁਆਤਲਸੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕ ਣੁ ਕੂਤੁ ॥
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?
ہے۔

ذدا الانتہا قوتوں کا مالک ہے اس کی انتہا کے بارے میں کون جانتا
ਕੀਤਾ ਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ਤਤ ਤ ਸ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥

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.

ایک ہی خرف الہی زے یہ عالم وجود میں آگیا اور اس نے ایک ہی کالم زے الکووں
زندگیاں پیدا کر دیں۔
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ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
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.

مجوے آپ کی تذلیق کی وضاخت کرنا سروع کرنے کا بوی اذتیار نہیں ہے۔ میرے
 ختی کہ میری زندگی بوی۔، پاس کچو بوی نہیں ہے جو آپ کی عظمت کے مطابق ہو
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥॥

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||

 ہمارے خق میں تیرا جو بوی ؽیشلہ ہے وه اچوا ہے۔ آپ ابدی ہو اور سکل، اے ہللا
سباہت زے مبراہو۔
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.
ਅੰ ਖ ਜ ਅੰ ਖ ਬਾਉ ॥ ਅੰ ਖ ੂਜਾ ਅੰ ਖ ਤ ਤਾਉ ॥

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.

اس دنیا میں بے سمار ریاضت کرتے ہیں اور بے سمار تیرے عسق میں مبتال ہیں اور
بے سمار تیری عبادت کرتے ہیں
ਅੰ ਖ ਗਰੰ ਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅੰ ਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਸਤਸ ਉਦਾ ॥

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.

 جن کے دماغ، بیسمار شخیؾے اور ویدوں کی رزمی تالوتیں ہیں۔ بہت زے یوگی ہیں
دنیا زے الگ تولگ رہتے ہیں۔
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ਅੰ ਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥

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

التعداد ایمان والے ہللا تعالی کی ذوبیوں اور خکمتوں پر غور کرتے ہیں۔
ਅੰ ਖ ਤੀ ਅੰ ਖ ਦਾਤਾਰ ॥

asaNkh satee asaNkh daataar.
There are countless holy persons and countless the philanthropists.

بے سمار مقدس لوگ ہیں اور ذیرات کرنے والے ہیں۔
ਅੰ ਖ ੂਰ ਭੁਸ ਬਖ ਾਰ ॥

asaNkh soor muh bhakh saar.
There are countless spiritual heroic warriors, who bear the brunt of attack in the battlefield
of life.

 جو زندگی کے میدان جنگ میں خملے کا نسانہ بنتے، التعداد روخانی بہادر جنگجو ہیں
ہیں۔
ਅੰ ਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥

asaNkh mon liv laa-ay taar.
There are countless silent devotees who are attuned to the Almighty in single-minded
devotion.

ال تعداد ایزے ذاموش عقیدت مند ہیں جو واخد من وخدت میں ہللا تعالیٰ کی رضا پر زر
تزلیم ذم کرلیتے ہیں۔
ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation.

 آپ کی بے پناه تذلیقات کو کیزے بیان کرزکتا ہوں؟، جتنا میں بے اذتیار ہوں
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥

vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice.

تجو پر قربان ہوجانے کی مجو میں شالخیت ہی نہیں ہے
30

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is best for all.

شرف تیرا ؽیشلہ ہی زب زے بہتر ہے
ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥॥

too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
You alone are the Eternal and the Formless one. ||17||

تو اکیال ہی ابدی ہے اور ہر قزم کی سکل و سباہت زے پاک ہے
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.
ਅੰ ਖ ਭੂਰਖ ਅੰ ਧ ਘਰ ॥

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

اس دنیا میں بے سمار جاهل ہیں جو اس کو نظرانداز کرتے ہیں
ਅੰ ਖ ਚਰ ਸਰਾਭਖਰ ॥

asaNkh chor haraamkhor.
Countless are thieves and embezzlers.

بے سمار چوری کرنے والے اور بػیر کمائی کواتے ہیں
ਅੰ ਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਸ ਜਰ ॥

asaNkh amar kar jaahi jor.
Countless impose their will by force.

اس دنیا میں بے سمار جابر ہیں جو طاقت زے اپنا خکم چالتے ہیں
ਅੰ ਖ ਗਲਵਢ ਸਤਤਆ ਕਭਾਤਸ ॥

asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
Countless are cut-throats and ruthless killers.

بے سمار قاتل ہیں جو قتل جیزا ظلم کرتے ہیں
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ਅੰ ਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਸ ॥

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

اس دنیا میں بہت زے گناه گارہیں جو گناه پر قائم رہتے
ਅੰ ਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਸ ॥

asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
Countless are liars, wandering lost in their lies.

بے سمار جووٹے ہیں جو اپنے جووٹ میں گم رہتے ہیں
ਅੰ ਖ ਭਲ ਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਸ ॥

asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
Countless are wicked who thrive on immoral behavior.

بے سمار بدکار ہیں جو غیر اذالقی زلوک کو ؽروغ دیتے ہیں۔
ਅੰ ਖ ਤਨੰਦਕ ਤਤਰ ਕਰਤਸ ਬਾਰੁ ॥

asaNkh nindak sir karahi bhaar.
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others.

بے سمار غیبت کرتے ہیں اور غیبت کا گناه اپنے ذمہ لیتے ہیں
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਸ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Nanak describes the state of the lowly (in the stanzas aforesaid).

)نانک اپنی کمزہری کی خالت کو بیان کرتے ہیں ( جیزا کہ مذکوره باال طبقات میں
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥

vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.

تجو پر قربان ہوجانے کی مجو میں شالخیت ہی نہیں ہے
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is good for all.

شرف تیرا ؽیشلہ ہی زب زے بہتر ہے
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ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੦॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
You alone are Eternal and Formless one. ||18||

تو اکیال ہی ابدی ہے اور ہر قزم کی سکل و سباہت زے پاک ہے
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.
ਅੰ ਖ ਨਾਵ ਅੰ ਖ ਥਾਵ ॥

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

اس طرح تیری مذلوقات کے کئی نام ہیں اور کئی مقامات ہین
ਅਗੰ ਭ ਅਗੰ ਭ ਅੰ ਖ ਲ ਅ ॥

agamm agamm asaNkh lo-a.
There are countless worlds that are inaccessible and unapproachable.

بے سمار کائناتیں ہیں جہاں تک رزائی نا ممکن ہے
ਅੰ ਖ ਕਸਤਸ ਤਤਰ ਬਾਰੁ ਸਇ ॥

asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even the word countless cannot represent the infinite nature of His creation.

ختی کہ لؾظ بے سمار بزات ذود اس کی المخدود تذلیق کو بیان نہیں کر زکتا
ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਾਲਾਸ ॥

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.

بس یہی کچو میں کہ زکتا ہوں
'
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ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਸ ॥
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.

خرؽوں زے نام بنتا ہے اور لؾظوں زے خمد بنتا ہے
ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥

akhree likhan bolan baan.
The written and spoken language can only be expressed using words.

خرؽوں ہی میں علم لکوتا ہے خرؽوں ہی زے گیت َوشف کے گاتے ہیں
ਅਖਰਾ ਤਤਰ ੰ ਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥

akhraa sir sanjog vakhaan.
Only through words one’s destiny can be explained.

خرؽوں زے ہی بولی بولی جاتی ہے
ਤਜਤਨ ਤਸ ਤਲਖ ਤਤੁ ਤਤਰ ਨਾਤਸ ॥
jin ayhi likhay tis sir naahi.
He, who has written everybody’s destiny, is beyond destiny for Himself.

جس نے ہر ایک کی تقدیر لکوی ہے اس کی کوئی تقدیر نہیں ہے
ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਸ ॥
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
As He ordains, so do we receive.

جیزے اس نے خکم دیا ویزا ہی ہم تک پہنچا ہے
ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
The universe is the manifestation of Your Name.

تجوے زمجونے کی مجو میں طاقت نہیں ہے
ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਸੀ ਕ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko thaa-o.
There is no place where He is not.

ایزی کوئی جگہ نہیں جہاں پر تو موجود نہیں ہے
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ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I describe Your Creative Power?

تیری تذلیقی شالخیتوں کو میں کیزے بیان کر زکتا ہوں
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥

vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice to You.

تجو پر قربان ہوجانے کی مجو میں شالخیت ہی نہیں ہے
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is what is truly good.

شرف تیرا ؽیشلہ ہی زب زے بہتر ہے
ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
You are the Eternal and Formless one. ||19||

تو اکیال ہی ابدی ہے اور ہر قزم کی سکل و سباہت زے پاک ہے
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 loving devotion. In this hymn,
Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by
immersing in God’s Name with love and devotion
.
ਬਰੀ ਸਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਸ ॥
bharee-ai hath pair tan dayh.
When the hands, feet and the body get dirty,

جب ہاتو پاؤں اور جزم گندا ہو جاتا ہے
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ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰੁ ਖਸ ॥
paanee Dhotai utras khayh.
water can wash away the dirt.

پانی زے اس میل کو شاف کیا جازکتا ہے
ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਸਇ ॥

moot paleetee kaparh ho-ay.
When clothes are soiled and stained by urine etc.,

جب کپڑے پیساب زے گیلے یا گندے ہو جاتےہیں
ਦ ਾਫੂਣੁ ਲਈ ਸੁ ਧਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash them clean.

تو انہیں شابن زے شاف کیا جا زکتا ہے
ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ੰ ਤਗ ॥
bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when the mind is polluted by evil thoughts and sins,

لیکن جب من گناہوں گندی زوچوں زے گندا ہو جائے
ਸੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰ ਤਗ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can be cleansed by only the recitation and love of Naam.

تو انہیں نام الہی کی تالوت زے شاف کیا جا زکتا جاتا ہے
ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਸ ॥
punnee paapee aakhan naahi.
‘Virtuous’ or ‘sinner’ are not just names;

نیک یا بد کار مخض نام ہی نہیں ہیں
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਸੁ ॥
kar kar karnaa likh lai jaahu.
we become virtuous or sinner by the kind of deeds we commit and we carry those deeds
over to the next life.

اعمال کی بنیاد پر ہی ہم نیک یا بدکار کہالتے ہیں اور یہ اعمال اگلی زندگی کے لیے
ہمارے زاتو چلتے ہیں
ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਸੀ ਖਾਸੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant.

ہم جو کاست کریں گے وہی ؽشل کاٹیں گے
ਨਾਨਕ ਸੁਕਭੀ ਆਵਸੁ ਜਾਸੁ ॥ਫ਼॥
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
(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||

اے نانک ہللا کے خکم زے ہی اس دنیا میں آتے ہیں اور ہللا کے خکم زے ہی اس دنیا
زے چلے جاتے ہیں
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.
ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
tirath tap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity

چاہے خح کرے عبادت کرے رخم کرے ثواب کا کام کرے
ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥
jay ko paavai til kaa maan.
by themselves, bring only an iota of inner bliss.

لیکن اگر اس پر غرور یا گومنڈ کرے گا تو ایک تل جتنا پول بوی خاشل نہیں ہوگا
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ੁਤਣਆ ਭੰ ਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
A person who listens to Naam with complete devotion with love in heart

جو بوری دلی مخبت کے زاتو ہللا کا نام زنتا ہے
ਅੰ ਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥

antargat tirath mal naa-o.
is doing the real pilgrimage by thoroughly cleansing his inner self. (by immersing in Naam)

درخقیقت وه اپنے من کو شاف کرتے ہوئے خقیقی خح کر رہا ہے
ਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਸੀ ਕਇ ॥

sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
O God, You are the Possessor of all attributes. I do not have the name of all of them۔

اے ذدا تو زب وشؾوں کا مالک ہے مجو میں ان زب کا نام نہیں ہے
ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਸਇ ॥
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
All virtue is in praising You, O’ Almighty! Without virtue, there can be no devotional
worship.

ؽضیلت کے بػیر کوئی بوی عبادت عقیدت والی نہیں ہو زکتی
ੁਅਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥

su-asat aath banee barmaa-o.
I bow to You, the creator of Maya and the creator of the Divine Word.

، مایا اور پاک کالم کے ذالق میں آپ کے زامنے جوکتا ہوں
ਤਤ ੁਸਾਣੁ ਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥
sat suhaan sadaa man chaa-o.
You are eternal, beautiful and always everlasting inner joy.

 ذوبشورت اور دائمی دلی ذوسی ہیں۔، آپ ابدی
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ਕਵਣੁ ੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that
date?

وه کون زا وقت توا وه کون زا لمخہ تواوه کون زا دن توا وه کونزی تاریر توی
ਕਵਤਣ ਤ ਰੁਤੀ ਭਾਸੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਸਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?

وه کون زا موزم اور وه کون زا مہینہ توا جب اس کائنات کو تذلیق کیا گیا توا
ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰ ਿਤੀ ਤਜ ਸਵ ਲ ਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥
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).

پنڈتوں کو اگر کائنات کی تذلیق کے وقت کا پتہ ہوتا تو وه اپنی کتاب پران میں لکو دیتے
ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲ ਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
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.

اگر قاضی کو بوی کائنات کی تذلیق کے وقت کا پتا ہوتا تو وه بوی اپنی کتاب قرآن میں
لکو دیتے
ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਸੁ ਨਾ ਕਈ ॥

thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
The day, the date, the month or the season when the Universe was created were not
known to the Yogis either.

جوگی بوی نہیں جانتا کہ یہ دنیا کب ظہور میں آئی ہے کون زا دن مہینہ اور موزم
توا
ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਰਿੀ ਕਉ ਾਜ ਆ ਜਾਣ ਈ ॥
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
The Creator alone knows when He created the universe.

شرف ذدا ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ کائنات کب پیدا کی ہے
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ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਾਲਾਸੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥
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?

میں اس کی عظمت کیزے بیان کروں؟ کیزے تعریف کروں ؟ ازے کیزے بیان
کروں؟اور ازے کیزے زمجووں ؟
ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O’ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest.
ਸ ਨਾਨਕ! ਸਰਕ ਜੀਵ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਦੂਜ ਤੋਂ ਤਆਣਾ ਭਝ ਕ ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ਦੱ ਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਸ

اے نانک ہر کوئی ازی کا ذکر کرتا ہے

ਵਿਾ ਾਤਸਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਸਵ ॥
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will.
ਰਭੂ ਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਉੱਚੀ ਸ। ਜ ਕੁ ਝ ਜਗਤ ਡਵਚ ਸ ਡਿਸਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ ਡਿਸਾ ਸ।

وه مالک زب زے بڑا ہے۔ اس کا نام عظیم ہے ۔زب کچو اس کی مرضی کے مطابق
وقوع پزیر ہوتا ہے
ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸ ॥॥
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||
ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਕਈ ਭਨੁੱਖ ਆਣੀ ਅਕਲ ਦ ਆਰ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ਦਾ ਅੰ ਤ ਾਣ ਦਾ) ਜਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ
ਦਰ 'ਤ ਜਾ ਕ ਆਦਰ ਨਸੀਂ ਾਂਦਾ

اے نانک جو ذودی زے بورا ہے وه کب عزت پاتا ہے
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)
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ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਾ ਆਗਾ ॥

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

اس دهرتی کے نیچے الکووں زمینیں ہیں اوراوپر الکووں آزمان ہیں
ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਸਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
The vedas say that scholars have exhausted themselves
trying to find the limits of His creation.
ਧਾਿਮਕ ਗਰੰਥ ਇਕ ਗੱਲ ਆਖਦ ਸਨ, ਿੱਬ ਦ ਸੱਦ ਬੰਡਨਆਂ ਨੂ ੰ ਲੱਭਦ ਸਏ ਲ ਕ ਸਾਿ ਸੁਟ ਗਏ ਸਨ।

ویدوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بڑے بڑے زمجودار لوگوں نے اس کی تذلیقات کی
انتہا کو تالش کرنے میں اپنے آپ کو توکایا ہے
ਸ ਅਿਾਰਸ ਕਸਤਨ ਕਤਫਾ ਅੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥

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.
ਧਾਰਭਕ ਗਰੰ ਥ ਆਖਦ ਸਨ, ਤਕ ਕੁੱ ਲ ਅਿਾਰਾ ਸਜ਼ਾਰ ਆਲਭ ਸਨ, ਤਜਨਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਢ ਇਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਸ l

اٹواره ہزار کتابیں بیان کرتی ہیں کہ خقیقتا واخد ذات ذدا کی ہی ہے
ਲ ਖਾ ਸਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲ ਖ ਸਇ ਤਵਣਾੁ ॥
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)
ਰਬੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲ ਖਾ ਤਾਂ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦਾ, ਲ ਖਾ ਕਰਤਦਆਂ ਕਰਤਦਆਂ ਲ ਖ ਦਾ ਸੀ ਖ਼ਾਤਭਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ l

اگر کبوی خزاب لکوا جائے تو خزاب کرتے کرتےخزاب ہی ذتم ہو جاتا ہے
ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
O’ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22||
ਸ ਨਾਨਕ! ਡਜ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਨੂ ੰ ਵੱਡਾ ਆਡਖਆ ਜਾ ਡਿਸਾ ਸ, ਉਸ ਆਣੀ ਵਡਡਆਈ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।

 ہللا بہت بڑا ہے؛ وه کتنا بڑا ہے یہ شرف وه ذود ہی جانتا ہے،اے نا نک
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Stanza 23
The synopsis of this stanza is that God’s Creation is beyond the comprehension of even His
closest devotees and admirers.

ਾਲਾਸੀ ਾਲਾਤਸ ਤੀ ੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥

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.
ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਡਆਈਆਂ ਆਖ ਆਖ ਕ ਡਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨ ਇਤਨੀ ਮਝ ਨਸੀਂ ਾਈ ਡਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ।

اس کی بڑائی تو بیان کرتے ہیں مگر اتنی زمجو کہاں ہے کہ اس کی بڑائی کی خد کا
علم ہوزکے
ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਸ ਵਤਸ ਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਸ ॥

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.
ਨਦੀਆਂ ਤ ਨਾਲ ਮੁੰਦਿ ਡਵਚ ੈਂਦ ਸਨ, ਿ ਮੁੰਦਿ ਦੀ ਥਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ।

یہ بالکل ازی طرح زے ہے کہ جیزے ندیاں اور دریا زمندر میں گرتو پڑتے ہیں لیکن
انویں زمندر کی وزعت کا اندازه نہیں ہوتا
ਭੁੰ ਦ ਾਸ ੁਲਤਾਨ ਤਗਰਸਾ ਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth ਾਤਸ਼ਾਸ ਤ
ੁਲਤਾਨ ਤਜਨਹਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਤਨਆਂ ਤਵੱ ਚ ਭੁੰ ਦਰਾਂ ਅਤ ਸਾੜ ਜਿ ਧਨ ਦਾਰਥਾਂ ਦ ਢਰ ਸਣ,

ختی کہ بادساه اور سہنساه جنکے پاس امالک کے پہاڑ اور دولت کے زمندر موجود
ہیں۔
ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਸਵਨੀ ਜ ਤਤੁ ਭਨਸੁ ਨ ਵੀਰਤਸ ॥॥
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
are no match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23||
ਇਕ ਕੀੜੀ ਦ ਬੀ ਫਰਾਫਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦ, ਜ (ਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ!) ਉ ਕੀੜੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚੋਂ ਤੂੰ ਨਾਸ ਤਵਰ ਜਾ ਂ l

اس چیونٹی کے برابر بوی نہیں ہیں جو ہللا تعالی کو یاد کرتی ہے
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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.

ਅੰ ਤੁ ਨ ਤਪਤੀ ਕਸਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥

ant na siftee kahan na ant.
Endless are God’s virtues; endless is their description.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸੱਦ-ਬੰਨਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਡਗਣਨ ਨਾਲ ਭੀ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ।

ہللا تعالی کے اوشاف بے سمار ہیں وه گنتی میں کب آئے ہیں
ਅੰ ਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥

ant na karnai dayn na ant.
There is no end to His creation; there is no end to His gifts.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਿਚਨਾ ਤ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ।

نہ اس کی تذلیقات کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی اس کی عطا کی کوئی انتہا ہے
ਅੰ ਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ੁਣਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
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.
ਵਖਣ ਤ ੁਣਨ ਨਾਲ ਭੀ ਉ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਾਿ ਨਸੀਂ ਾ ਕੀਦਾ।

اس کے نظارے بے سمار ہیں اس کی زماعتیں بے سمار ہیں
ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰ ਤੁ ॥

ant na jaapai ki-aa man mant.
It is impossible to know the limit of His designs.
ਉ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦ ਮਨ ਡਵਚ ਡਕਸੜੀ ਲਾਸ ਸ, ਇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ।

اس کی بناوٹ کی خد معلوم کرنا ناممکن ہے۔
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ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na jaapai keetaa aakaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਨ ਇਸ ਜਗਤ (ਜ ਡਦੱ ਡਿਸਾ ਸ) ਬਣਾਇਆ ਸ, ਿ ਇ ਦਾ ਸੀ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

تیرے عالم کا سمار نہیں ہےذلقت کا سمار نہیں ہے
ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ant na jaapai paaraavaar.
It is impossible to know where His creation starts and where it ends.
ਇ ਦਾ ਉਿਲਾ ਤ ਾਿਲਾ ਬੰਨਾ ਕਈ ਨਸੀਂ ਡਦੱਦਾ।

وزعت کا اندازه نہیں ہے

ਅੰ ਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਸ ॥
ant kaaran kaytay billaahi.
Many struggle to know His limits,
ਕਈ ਮਨੁ ੱਖ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ ਸੱਦ-ਬੰਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਲ ਲ ਿਸ ਸਨ। ,

ذدا کا خزاب سمار زمجونے کی ذاطر کتنے ہیں جہد کماتے ہیں اور بالتے ہیں
ਤਾ ਕ ਅੰ ਤ ਨ ਾ ਜਾਤਸ ॥
taa kay ant na paa-ay jaahi.
but His limits cannot be found.
ਿ ਉ ਦ ਸੱਦ-ਬੰਨ ਲੱਭ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ।

مگرکوئی اس کی خدود پا نہیں زکا
ਸੁ ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥
ayhu ant na jaanai ko-ay.
No one can know these limits.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੱਦ-ਬੰਨਾ ਕਈ ਮਨੁ ੱਖ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ।

کوئی اس کی خدود جان نہیں زکا
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ਫਸੁਤਾ ਕਸੀ ਫਸੁਤਾ ਸਇ ॥
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
ਤਜੰ ਨਾ ਵਧਿ ਅੀਂ ਡਬਆਨ ਕਿਦ ਸਾਂ, ਓਨਾ ਸਿ ਉਸ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।

اس کو جتنا زیاده کہیں گے اس کی اتنی زیاده عظمت ہے اور اس کو اتنا زیاده کہنا
درکار ہے
ਵਿਾ ਾਤਸਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa thaa-o.
Great is the Master, limitless is His Heavenly Home.
ਅਕਾਲ ੁਿੱਖ ਵੱਡਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਡਟਕਾਣਾ ਉੱਚਾ ਸ।

یہ مالک باعظمت ہے اور بلند ترین مقام ازکا ہے
ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
oochay upar oochaa naa-o.
Highest of the High is His Name.
ਉ ਦਾ ਨਾਮਣਾ (ਵਡਡਆਈ) ਭੀ ਉੱਚਾ ਸ।

وه اونچے زے اونچا نامورہے
ਵਿੁ ਊਚਾ ਸਵ ਕਇ ॥

ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only someone as great as Him,
ਜ ਕਈ ਸਰ ਉ ਜਿਾ ਵੱ ਿਾ ਸਵ,

شرف وہی اپنے جیزا بلند و برتر ہے
ਤਤੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਇ ॥
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
can know His Lofty and Exalted State.
ਉਸ ਸੀ ਉ ਉੱਚ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਨੂ ੰ ਮਝ ਕਦਾ ਸ (ਡਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)।

شرف وه ذود ہی اپنی عظمت و بلندی کو جان زکتا ہے
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ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥

jayvad aap jaanai aap aap.
Only He Himself knows how Great He is.

ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਡਕ ਉਸ ਆ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ।

 اس کی نظر عنایت زے ہی بذسش اور رخمت ہے،نانک
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥॥

naanak nadree karmee daat. ||24||
O’ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings. ||24||

ਸ ਨਾਨਕ! (ਸਿਕ) ਦਾਤ ਡਮਸਿ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਕਿਨ ਵਾਲ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਡਮਲਦੀ ਸ ॥੨੪॥

॥ 42 ॥ دات
نانک ندری کرمی
ِ
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.

ਫਸੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥

bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
His Blessings are so abundant that they cannot be accounted for.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ ਡਕ ਡਲਖਣ ਡਵਚ ਡਲਆਂਦੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ।

اتنی زیاده بذسش ہے اس کی تخریر میں کب آتی ہے
ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥
vadaa daataa til na tamaa-ay.
The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice.
ਉਸ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਉ ਨੂ ੰ ਿਤਾ ਭੀ ਲਾਲਚ ਨਸੀਂ।

وه عظیم رزق دینے واال بػیر کزی طمع و خرص کے دیتا ہے
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ਕਤ ਭੰ ਗਤਸ ਜਧ ਅਾਰ ॥

kaytay mangahi joDh apaar.
So many great heroic warriors beg from the Infinite God!
ਫਅੰਤ ੂਰਭ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ 'ਤ) ਭੰ ਗ ਰਸ ਸਨ,

بے سمار جنگجو اور بہادر اس زے مانگتے رہتے ہیں
ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਸੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayti-aa ganat nahee veechaar.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
ਅਤ (ਮੰਗਣ ਵਾਲ ) ਕਈ ਸਿ ਅਡਜਸ ਸਨ, ਡਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ 'ਤ ਡਵਚਾਿ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ।

یہ مانگنے والے اتنے ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں ہے
ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਸ ਵਕਾਰ ॥
kaytay khap tutahi vaykaar.
So many are consumed in vices and perish in anxiety.
ਕਈ ਜੀਵ (ਉ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿਤ ਕ) ਡਵਕਾਿਾਂ ਡਵਚ (ਸੀ) ਖ ਖ ਕ ਨਾ ਸੁੰਦ ਸਨ।

کتنے ہیں بدکار عالم میں جو بدکاری میں ہی ذتم ہو جاتے ہیں
ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਸ ॥
kaytay lai lai mukar paahi.
So many keep enjoying God’s gifts, but deny
receiving them (by never acknowledging Him).
ਫਅੰਤ ਜੀਵ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਰਥ) ਰਾਤ ਕਰ ਕ ਭੁਕਰ ੈਂਦ ਸਨ

کتنے ہیں جو اس زے لے کر منکر ہوجاتے ہیں اور پاتے رہتے ہیں
ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਸੀ ਖਾਤਸ ॥
kaytay moorakh khaahee khaahi.
So many ignorant keeps on consuming (But forget the Giver).
ਅਨ ਕਾਂ ਮੂਿਖ (ਦਾਿਥ ਲ ਕ) ਖਾਸੀ ਸੀ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਿ ਦਾਤਾਿ ਨੂ ੰ ਚਤ ਨਸੀਂ ਿੱਖਦ)।

کتنے ہی بیوقوف ہیں جو سکر ادانہیں کرتے مگرہر دم اس کا دیا کواتے رہتے ہیں

47

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਦ ਭਾਰ ॥

kayti-aa dookh bhookh sad maar.
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse.
ਅਨ ਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਦਾ ਮਾਿ, ਕਲ ਸ਼ ਅਤ ਭੁ ਖ (ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਡਵਚ ਡਲਖ ਸਨ)।

کتنے ہیں جو دکو اور بووک زے مرتے رہتے ہیں
ਤਸ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥

ayhi bhe daat tayree daataar.
These sufferings are also Your blessings, O’ Great Giver
(because they divert us back to you for your benevolence).
ਸ ਦਣਸਾਿ ਅਕਾਲ ੁਿਖ! ਇਸ ਭੀ ਤਿੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਸ (ਡਕਉਂਡਕ ਇਸਨਾਂ ਦੁ ੱਖਾਂ ਕਲ ਸ਼ਾਂ ਦ ਕਾਿਨ ਸੀ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਾ ਡਵਚ ਤੁ ਿਨ ਦੀ ਮਝ
ੈਂਦੀ ਸ)।

اے ذدا یہ بوی ان پر تیری دیں ہے
ਫੰ ਤਦ ਖਲਾੀ ਬਾਣ ਸਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Freedom from ego and worldly attachments is achieved only by
accepting Your Will.
(ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਿੂ) ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਿਾ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਿਜ਼ਾ ਡਵਚ ਤੁ ਡਿਆਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।

غالمی اور بندش اے ذدا تیری رضا زے ہے اور آزادی بوی تیری رضا زے ہے
ਸਰੁ ਆਤਖ ਨ ਕ ਕਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in it.
ਸਿ ਡਕ ਦਾ ਇ ਡਵੱਚ ਕਈ ਦਖਲ ਨਸੀਂ।

کس میں یہ جرت ہے جو یہ کہے کہ یہ میری مرضی ہے
ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
If some ignorant person suggests some way other than accepting God’s will
to overcome attachment to Maya,
ਜ ਕਈ ਭੂਰਖ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਸਰ ਵੀਲਾ) ਦੱ ਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ,

اگر کوئی جاهل اس کے عالوه کہنا چاہتا ہے یا کہنے کی کوسش کرتا ہے
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ਸੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਸ ਖਾਇ ॥

oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
he shall face the effects of his folly.
ਉਸੀ ਜਾਣਗਾ ਤਕ (ਇ ਭੂਰਖਤਾ ਦ ਕਾਰਨ) ਉ ਦ ਮੂੰਸ ਉਤ ਡਕੰਨੀਆਂ ਕੁ ੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ازے تب زمجو آ جاتی ہے جب وه منہ پر کواتا ہے اور عذاب میں پڑ جاتا ہے

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥
aapay jaanai aapay day-ay.
He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them.
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲ ੜਾਂ) ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ'l

کوئی کوئی یہ بات بوی کہتا ہے کہ ذدا ہی جانتا ہے
ਆਖਤਸ ਤ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥

aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Few acknowledge this fact.

ਡਵਿਲ ਸਨ ਉਸ ਜ ਿੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂ ੰ ਮੰਨਦ ਸਨ।

اور ذدا ہی دیتا رہتا ہے
ਤਜ ਨ ਫਖ ਤਪਤਤ ਾਲਾਸ ॥
jis no bakhsay sifat saalaah.
O’ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God,
ਤਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਆਣੀ ਤਤ-ਾਲਾਸ ਫਖਸ਼ਦਾ ਸ,

ذدا جزے خمدوثنا کی ہمت بذسے
ਨਾਨਕ ਾਤਤਾਸੀ ਾਤਤਾਸੁ ॥॥
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
is spiritually the richest person in the world. || ||25||
ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਸ ਸ।

نانک وه ساه ساہان ہے
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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.

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar.
Priceless are God’s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues.
ਅਨਮੁਲ ਸਨ ਤਿੀਆਂ ਚੰਡਗਆਈਆਂ, ਸ ਾਡਸਬ! ਅਤ ਅਨਮੁਲ ਤਿਾ ਵਣਜ।

تیرے وشؾوں کا مول نہیں ہے
ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰ ਿਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are those who acquire His Virtues and priceless are His Treasures.
ਅਨਮੁਲ ਸਨ ਤਿ ਵੱਣਜਾਿ ਤ ਅਨਮੁਲ ਤਿ ਖਜਾਨ ।

ان کا مول نہیں جو اس کے زوداگر ہیں
ਅਭੁਲ ਆਵਤਸ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਸ ॥
amul aavahi amul lai jaahi.
Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues.
ਅਨਮੁਲ ਸਨ ਜ ਤਿ ਕਲ ਆਉਂਦ ਸਨ ਅਤ ਅਨਮੁਲ ਉਸ ਜ ਤਿ ਕਲ ਦਾ ਖਿੀਦ ਕ ਲ ਜਾਂਦ ਸਨ।

بػیر مول بیوپاری ہیں جو بے مول ذزانہ لے جاتے ہیں
ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਭਾਤਸ ॥
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless are those who are imbued in his love. Priceless
are those who are absorbed in Him.
ਅਭਲਕ ਸਨ ਜ ਭਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਰਭ
 ਤਵਚ ਸਨ ਅਤ ਜ ਉ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤਵਚ ਲੀਨ ਸ ਸ ਸਨ

انمول ہیں وه جن کا پیار ہے اس زے انمول ہیں جو وه اس میں مل جاتے ہیں
ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥
amul Dharam amul deebaan.
Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦ ਕਨੂ ੰਨ ਤ ਿਾਜ-ਦਿਬਾਿ ਅਮਲਕ ਸਨ।

بے مول قانون ذدایا تیرا بے مول دربار تیرا ہے
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ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥
amul tul amul parvaan.

Priceless is His system of justice, priceless are
the laws of Divine Justice.
ਉਸ ਤੱਕੜ ਤ ਉਸ ਵੱਟਾ ਅਮਲਕ ਸ (ਡਜ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦ ਚੰਗ-ਮੰਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂ ੰ ਤਲਦਾ ਸ)।

بے مول تول تیرا ہے بے مول پیمانہ تیرا
ਅਭੁਲੁ ਫਖੀ ਅਭੁਲੁ ਨੀਾਣੁ ॥
amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.
ਉ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਡਨਸ਼ਾਨ ਭੀ ਅਮਲਕ ਸਨ।

بے مول تیری ہے رخمت بے مول ہے منزل تیری
ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command.
ਅਨਮੁਲ ਸ ਤਿੀ ਿਡਸਮਤ ਅਤ ਅਨਮੁਲ ਤਿਾ ਸੁਕਮ।

بے مول عنایت تیری ہے بے مول ؽرمان تیرا
ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥

amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
He is Priceless - Priceless beyond expression
ਮੁਲ ਤੋਂ ਿ ਅਤ ਅਮਲਕ, ਾਡਸਬ ਡਬਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ।

وه بے مول ہے اتنا بے مول کے جس کو بیان نہیں کیا جازکتا
ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਸ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Many, by reciting Naam, in deep meditation get
absorbed in Him but fail to describe Him fully.
ਜ ਮਨੁ ੱਖ ਡਧਆਨ ਜੜ ਜੜ ਕ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਅੰਤ ਨੂ ੰ) ਿਡਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।

تجو کو ہی کہتے کہتے تجو میں ہی دهیان رچ جاتا ہے
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ਆਖਤਸ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥

aakhahi vayd paath puraan.
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him.
ਵਦਾਂ ਦ ਮੰਤਿ ਤ ੁਿਾਣ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ।

دیدوں اور پرانوں میں تیری ہی توشیف ہے

ਆਖਤਸ ੜ ਕਰਤਸ ਵਤਖਆਣ ॥
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak of Him and give discourses about Him.
ਡਵਦਵਾਨ ਮਨੁ ੱਖ ਭੀ, ਜ (ਸਿਨਾਂ ਨੂ ੰ) ਉਦਸ਼ ਕਿਦ ਸਨ, (ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ) ਡਬਆਨ ਕਿਦ ਸਨ।

اور تجوے ہی کہتے ہیں تجوے ہی پڑهتے ہیں اور تجوے ہی زناتے ہیں
ਆਖਤਸ ਫਰਭ ਆਖਤਸ ਇੰ ਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Countless Brahmas and Indras speak of God.
ਕਈ ਬਰਸਮਾ, ਕਈ ਇੰਦਿ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

برہما او ر اندراس بوی تیری زتائش کرتے ہیں
ਆਖਤਸ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰ ਦ ॥
aakhahi gopee tai govind.
Krishna (Hindu Deity) and his devotees (gopis) sing His praises.
ਗੀਆਂ ਤ ਕਈ ਕਾਨ੍ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ।

گوپی کا ہن کرسن تیرے ہی گن گاتے ہیں
ਆਖਤਸ ਈਰ ਆਖਤਸ ਤਧ ॥
aakhahi eesar aakhahi siDh.
Shiva (Hindu Deity) and siddhas (people with supernatural powers) praise Him.
ਕਈ ਡਸ਼ਵ ਤ ਡੱਧ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

سیوجی اور زدهاس بوی تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور تیرے ہی گن گاتے ہیں
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ਆਖਤਸ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥
aakhahi kaytay keetay buDh.
Many intellectuals, created by Him praise Him.
ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ ਬਅੰਤ ਬੁੱਧ ਉ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

جتنے بودهی دانسور ہوتے ہیں تیرے ہی گن گاتے ہیں
ਆਖਤਸ ਦਾਨਵ ਆਖਤਸ ਦਵ ॥

aakhahi daanav aakhahi dayv.
The demons admire Him; the deities admire Him.
ਿਾਖਸ਼ ਤ ਦਵਤ (ਵੀ) ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

دیوتے اور ؽرستے زارے تیری سان بتاتے ہیں
ਆਖਤਸ ੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਵ ॥
aakhahi sur nar mun jan sayv.
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises.
ਦਵਤਾ-ੁਭਾਉ ਮਨੁ ੱਖ, ਮੁਨੀ ਲ ਕ ਤ ਵਕ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ।

اور ذادم بوی تجو میں دهیان لگاتے ہیں
ਕਤ ਆਖਤਸ ਆਖਤਣ ਾਤਸ ॥
kaytay aakhahi aakhan paahi.
Many praises Him and try to describe Him.
ਬਅੰਤ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ੁਿਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਸ ਸਨ, ਅਤ ਬਅੰਤ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਿ ਿਸ ਸਨ।

تیری شؾت شالح کرنے کی کتنے ہی کوسش کرتے ہیں
ਕਤ ਕਤਸ ਕਤਸ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਸ ॥
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
Many have spoken of Him over and over again, and have departed.
ਬਅੰਤ ਜੀਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕ ਇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁ ਿ ਜਾ ਿਸ ਸਨ।

کتنے ہی خمد و ثناء کرتے کرتے اس جہان زے چلے جاتے ہیں
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ਤ ਕੀਤ ਸਤਰ ਕਰਤਸ ॥
aytay keetay hor karayhi.
If He were to create as many more as He already has and everybody tried,
ਜਗਤ ਤਵਚ ਇਤਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤ ਸ ਸਨ,ਰ ਸ ਸਰੀ! ਜ ਤੂੰ ਸਰ ਬੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰ ਦਵ,ੇਂ

تیری جتنی مذلوقات ہوئی ہے اتنی ہی گر اور جہان ہیں
ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਕਤਸ ਕਈ ਕਇ ॥

even

taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
then all His virtues could not be described.
ਤਾਂ ਭੀ ਕਈ ਜੀਵ ਤਿਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਲਾ ਕਦ।

اتنے اوشاف ذدا ہی تیرے گن زکتی ہے مذلوق کہاں
ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਸਇ ॥

jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
He is as Great as He wishes to be.
ਿਮਾਤਮਾ ਡਜਤਨਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਉਤਨਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਆਣੀ ਕੁ ਦਿਤ ਵਧਾ ਲੈਂ ਦਾ ਸ)।

عظمت اور سان ہے چاہتا اتنی ہی سان وخسمت ہے
ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਾਚਾ ਇ ॥
naanak jaanai saachaa so-ay.
O’ Nanak, only He, the True God knows how great He is.
ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ-ਡਥਿ ਿਡਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੀ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਡਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)।

نانک زچا ذود ہی زمجوتا ہے اپنی سان اور بڑائی
ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥
jay ko aakhai boluvigaarh.
If anyone claims to be able to describe God,
ਜ ਕਈ ਫੜਫਲਾ ਭਨੁੱਖ ਦੱ ਣ ਲੱਗ (ਤਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤਕਤਨਾ ਵੱ ਿਾ ਸ),

بدکار اور گوار اس کو کہنا چاہتا ہے
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ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥॥
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||
consider him as the most ignorant person. ||26||
ਤਾਂ ਉਸ ਭਨੁੱਖ ਭੂਰਖਾਂ-ਤਰ-ਭੂਰਖ ਤਗਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ

ہیں ازے گوار بوی ہے گوگوار تو ہے ہی
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.

 ਦਰੁ ਕਸਾ  ਘਰੁ ਕਸਾ ਤਜਤੁ ਫਤਸ ਰਫ ਭਾਲ ॥
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)?

کیا ہے در اور گویر اور جس میں بیٹوا زب کی کرتا ہے جز گیری
ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅੰ ਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਸਾਰ ॥
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
In your creation, countless kinds of celestial music is being sung for you, producing
countless melodies.

جہاں بجتے ہیں ناد اور زنگو اور کتنے ہی زاز بجاتے ہیں اور کتنے ہی زاز بجاتے
ہیں اور کتنے گانے والے ہیں کتنے ہی راگ اور راگنیاں ہیں
ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਉ ਕਸੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਸਾਰ ॥

Kete raag pari sio kahiyan kete gawanhare.
So many Ragas, so many musicians singing there.
ਰਾਗਣੀਆਂ ਣ ਫਅੰਤ ਸੀ ਰਾਗ ਕਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ
ਅਨੇਕਾਂ ਸੀ ਜੀਵ !)ਜ ਤਨੰ ੂ ਗਾ ਰਸ ਸਨ( ਗਾਉਣ ਵਾਲ ਸਨ )ਇਸਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦ(

॥ ئن کیتے گاوݨہارے
س ُء
ِ کہی
ِ
ِ کیتے راگ پری
ਗਾਵਤਸ ਤੁਸਨ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥

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.

اے ذدا تجوے ہوا پانی آگ تیری خمد و ثنا کر رہی ہے
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ਗਾਵਤਸ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਸ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥
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.

ؽرستہ انشاف الہی بوی تیری خمد و ثنا میں مشروف ہے جازوزان تخریر کنندگان
اعمال بوی تیرے در پر تیری تعریف کر رہے ہیں ہیں جن کو ؽرستہ انشاف غور و
ذوض کرتا ہے تیرے ہی گن گا رہے ہیں
ਗਾਵਤਸ ਈਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਤਨ ਦਾ ਵਾਰ ॥
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.

سو جی برہما اور دیوی کرتے ہیں تیری ہی خمد و ثنا جنہیں تو نے زنوارا ہے
ਗਾਵਤਸ ਇੰ ਦ ਇਦਾਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥

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.

تذت پر بیٹوا اندر دیوتا مؤدیوتےتیرےہی گن گاتا ہے

ਗਾਵਤਸ ਤਧ ਭਾਧੀ ਅੰ ਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥
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.

گاتے ہیں ذدا تجوے زده زمادهی میں۔زادهو بوی کر زوچ رچا تیرے گن گاتے ہیں۔
ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਤੀ ੰ ਤਖੀ ਗਾਵਤਸ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the fearless, all are singing
Your praises imploringly.

گاتے ہیں جب زت والے شابر اور بہت بہادر گاتے ہیں
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ਗਾਵਤਨ ੰ ਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥
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.

گاتے ہیں پنڈت اور رزتی بوی دیدوں کو جو پڑهتے ہیں
ਗਾਵਤਸ ਭਸਣੀਆ ਭਨੁ ਭਸਤਨ ੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥

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.

گاتی ہیں خوریں جو دل کو موه لیتی ہیں ۔ جنت اور زمین آزمانوں میں۔
ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥

gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
The precious objects, and all the holy places of pilgrimage, created by you seem to be
singing Your praises.

جتنے رتن کے لئے نہیں پیدا۔اور اٹو زٹو تیرتو بوی تیرےہی گن گاتے ہیں
ਗਾਵਤਸ ਜਧ ਭਸਾਫਲ ੂਰਾ ਗਾਵਤਸ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
The mighty warriors, the saints with great spiritual powers and the creatures from all the
four sources of life are singing Your praises.

جنگجو طاقتور بہادر اور چاروں کانیں تیری زتائش کرتی ہیں
ਗਾਵਤਸ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥

gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by You, are
singing of You (functioning flawlessly under Your command).

تیرے ذطے اور بر اعظم اور دنیا میں بوی کاؽی ہیں۔
ਈ ਤੁਧੁਨ ਗਾਵਤਸ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਾਲ ॥
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.

گائے نہیں تجوے وہی جو تیرے دل کو بواتے
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ਸਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ  ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
O’ Nanak, so many others sing of You and they do not even come to my mind. How can I
describe them all?

ہیں جو تیرے عاسق ہیں گائے تو نانک اور بوی ہیں ذہن میں کب آتے ہیں
ਈ ਈ ਦਾ ਚੁ ਾਤਸਫੁ ਾਚਾ ਾਚੀ ਨਾਈ ॥

so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
He and only He (God) exists forever. That Master is existentially True and His greatness is
everlasting.

جس ہللا تعالی نے یہ عالم پیدا کیا ہے وه زچا مالک ہے ازکی عظمت نیک نامی ناموری
اور سہرت اچوی ہے
ਸ ਬੀ ਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
He who has created this universe is present now and will always be present. Neither He
was born nor He shall die.

وه اب بوی ہے آئنده بوی ہو گا ہمیسہ رہے گا
ਰੰ ਗੀ ਰੰ ਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥

rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
He has created Maya (worldly illusion) of various colors, species and varieties.

طرح طرح کے رنگوں والی طرح طرح کی قزم والی مایا جس نے کی ہے
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥

kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
Having made the creation, He watches over it with His Greatness.

کر لے ذبرگیری وه کرتا ہے آپ بنائے اور آپ ہی دیکوے یہی اس کی عظمت ہے
ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਕਰੀ ਸੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever pleases Him. Nobody can order Him what to do.

جو چاہتا ہے وه کرتا ہے اس پر خکم نہ کزی کا چلتا ہے
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 ਾਤਤਾਸੁ ਾਸਾ ਾਤਤਾਤਸਫੁ ਨਾਨਕ ਰਸਣੁ ਰਜਾਈ ॥॥
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||

ساہوں کا وه ساه ہے ہے نا نک اپنی رضا میں رہتا ہے
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.
ਭੁੰ ਦਾ ੰ ਤਖੁ ਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਸ ਤਫਬੂਤਤ ॥
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
O’ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging bowl and sack. Make
meditation on Naam the ashes that cover your body.

آپ جوگی زے مذاطب نہیں کہ خقیقی لوگ اور یوگی ایزا ہونا چاہئے
ਤਖੰ ਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰ ਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥

khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
Let the awareness of mortality be your patched coat; a high moral character be your way
of life and faith in God be your walking stick.

جزے جہد و ساعت کو مندریں زمجوے عزت کی ازے بویک مانگنے والی ہو جہودی
ہو ازکی۔ذدا میں دهیان لگانا اس کے لئے راکو کی بوبووت ہو کنواری لڑکی جیزا ہو
پاک بدن موت کا ہو ذوب تیری کتنی ہو یا گودڑی شدق و یقین ہو جوگیوں وال ڈنڈا زب
مزہبوں کو تو اپنا مزہب زمجوے یہی جوگی کا ؽرض زمجو ہو۔
ਆਈ ੰ ਥੀ ਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
Let universal brotherhood be your sect; controlling your temptations is the real way to
conquer your mind and soul.

جو زب کو ایک زمجوے آئی پنتوی ہے وه وہی جس نے اپنے من کو جیت لیا زنزار اس
نے
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ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

آداب ازے زالم ازے
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥੦॥

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||
He is ever existent, immaculate, without beginning, without end, and unchanging through
the ages. ||28||

جوآدمی ہے انادی ہے اور ابدی ہے اور ہے پاک وہی ہر دور میں ایک جیزا ہے
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.
ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰ ਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਸ ਨਾਦ ॥
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
O’ Yogi, Let the spiritual wisdom that God is all-pervading be the food you prepare; let
compassion be your distributor of the food and let the vibration of divine music in every
heart be the drum you use to create sound.

اے جوگی علم و زمجو اپنا کوانا بنا لے رخم کوانا بانٹنے واال ہو ہر دل میں ملے کالم
الہی وه تیری کارگزاری ہو
ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਤਧ ਅਵਰਾ ਾਦ ॥
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
The Creator Himself is the supreme master of everybody and all His creation is under His
control. Indulgence in performing miracles and seeking other pleasures are diversions that
take you away from Him.

مالک تیر ا آپ ذدا ہے جس کی ملکیت ذلقت زاری ہے دولت زور آور کرامت یہ
دوزروں زے مخبت اور زاتو ہے وشل اور ہجر
60

ੰ ਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਸ ਲ ਖ ਆਵਤਸ ਬਾਗ ॥
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.

میل اور جدائی دونوں زے دنیاکے کام چلتے ہیں۔ ملتا ہے خشہ وہی جو تخریر ہے
اعمالنامے میں۔
ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥

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

زالم ہے ازے زالم ہے۔
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥੧॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
without end, and unchanging through the ages. ||29||

اول ہے جو پاک اور انادی ابدی ہردور میں ہے ایک جیزا
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

ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
The creator created Maya mysteriously. (Mystery is that He sees us but other than His true
disciples, nobody can see Him)

ایک پرانے عقیدے کے مطابق ایک مائی مائیا خاملہ ہوئی جس زے تین ؽرستے پیده
ہوئے۔
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ਇਕੁ ੰ ਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰ ਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
God himself is the Creator, Sustainer and Destroyer.

جس میں زے ایک دنیاوی عالم کو وجود میں النے واال دوزرا رازق عالم کو روزی
دینے واال تیزرا منشف۔ اعمال کی جزا ززا دینے کا مالک جنہیں برہما وسنو اور
سوجی کے نام زے موزوم کیا جاتا ہے۔
ਤਜਵ ਤਤੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਸਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥

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

مگر خقیقت یہ ہے کہ جیزے ذدا چاہتا ہے ویزے کام چالتا ہے جیزے ؽرمان الہی
کام دنیا کے چلتے ہیں
ਸੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਸੁਤਾ ਸੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
He watches over all, but nobody can see Him. How amazing that is!!

دیکوتا ہے ذود زب کو مگر ذود آنکووں زے اوجول ہے عظمت یہ ازکی جو غاؽل کو
خیران کرتی ہے
ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

آداب ازے زالم ازے
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥ਫ਼॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||
He is eternal, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
indestructible and unchanging through the ages. ||30||

زب زے اول پاک ذدا ہے انادی ہے اور ابدی ہے ہر دور میں ایک جیزا ہے
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.
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ਆਣੁ ਲ ਇ ਲ ਇ ਬੰ ਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥
aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
In world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. Whatever was put
into them, was put in there once, for all.

ہر عالم میں تذت الہی ہر دور زماں میں بورے ذذیرے ہیں۔ایک بار ہی بور دیئے
ذذیرے جو بورنا توا بور دیا ۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਰਜਣਸਾਰੁ ॥
kar kar vaykhai sirjanhaar.
Having made the creation, the Creator watches over it.

آپ بنا کر ذود ہی دیکوے بوالے زب کا وه زازنده ہے
ਨਾਨਕ ਚ ਕੀ ਾਚੀ ਕਾਰ ॥
naanak sachay kee saachee kaar.
O’ Nanak, God’s system of sustaining His creation is perfect.

نانک زچے کے زب کام ہیں زچے زچی زرکار ہے وه۔
ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

آداب ازے زالم ازے زب زے اول پاک ذدا
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
without end (indestructible), and unchanging through the ages. ||31||

ہےانادی ہے اور ابدی ہے ہر دور میں ایک جیزا ہے
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.
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ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਸਤਸ ਲਖ ਸਵਤਸ ਲਖ ਵੀ ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਸ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀ ॥
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 were increased by twenty times
more and one recited God’s Name hundreds of thousands of times with each tongue,
(Implying total immersion in God’s Name in meditation)

ایک زبان زے الکووں ہی ہو جائیں اگر۔اور پور ایک ایک زے بیس گنا ہو جائیں۔ اور پور
ایک زبان پر نام ذدا کاالکووں بار الوں اگر۔
ਤੁ ਰਾਤਸ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਸਇ ਇਕੀ ॥
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai hois-ay ikees.
One would become united with God by ascending such right steps. (by shedding one’s ego
completely and meditating on Naam with loving devotion)

اس طور طریقے زے اس رازتے پرچل کر منزل بہ منزل وشل الہی ہوتا ہے نشیب۔
اور الہی یکزوئی ہو جاتی ہے
ੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀ ॥॥

sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. naanak nadree
paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||
After hearing about the high state of spiritually-awakened souls, those 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||.

ایزی باتیں زن کر ناچیز ۔ جو کیڑوں کی مانند ہیں رسک پیدا ہو اگر ہم بوی اس عرش تک
رزائی خاشل کریں ۔ اے نانک نگاه الہی سؾقت و عنایت زے ہی منزل خاشل ہوتی ہے
ورنہ جووٹے کی بات جووٹ آذر ٹوس ہو جاتی ہے ۔ ذتم ہو جاتی ہے۔
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.
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ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਸ ਜਰੁ ॥
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.

زور زے کہہ نہیں زکتے نہ زور زے چپ ره زکتے ہیں
ਜਰੁ ਨ ਭੰ ਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥
jor na mangan dayn na jor.
Even asking for or giving charity is beyond our power.

نہ زور و منسور طاقت زے ملتے ہیں۔
ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਸ ਜਰੁ ॥
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).

زور زے نہیں ہے زندگی نہ طاقت زے موت ہے
ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਰੁ ॥

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.

ہمارے ذہن اللچ زے دور رہنےکا زور نہیں رکوتے
ਜਰੁ ਨ ੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥
jor na surtee gi-aan veechaar.
We have no power to achieve spiritual awakening, obtain knowledge or do meditation.

نہ طاقت ہے بیداری ہے ۔ نہ ذاموسی ہے ۔
ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ੰ ਾਰੁ ॥
jor na jugtee chhutai sansaar.
We have no inborn capability or power to escape from the temptations of the world.

نہ علم و توجہ زور زے ہے نہ عرؽانی ملتی ہے نہ نجات زور زے
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ਤਜੁ ਸਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਇ ॥
jis hath jor kar vaykhai so-ay.
He alone has all the power and He alone take care of His creation.

جزکے بازو میں ہے طاقت دیکو لے اپنا زور لگاکر ۔
ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥॥
naanak utam neech na ko-ay. ||33||
O’ Nanak, nobody is superior or inferior (we become
what God decides for us to become). ||33||

رینے زے نہ کوئی بڑا نانک نہ کوئی کمینہ ہے۔
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.
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 reach
God’s Presence.

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥

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.

رات بنائی موزم بنایا چاند کے دن بنائے پیدا دن اور وار کیے ہوا پانی آگ پاتاک بنایا جو
دنیاکے نیچے ہے
ਤਤੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਾਲ ॥
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.
In the midst of these, He established the Earth as a place for
human beings to pursue spiritual advancement.

 بنائی زمین ہے، ؽرض کمانے کے لئے بنایا
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ਤਤੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰ ਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant.
Upon it, He placed various species of beings with endless names.

کئی قزموں اور رنگوں کے جاندار کئے ہیں پیدا جن کے طریقوں کا سمار نہیں اور
ناموں کا سمار نہیں
ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਸਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਚਾ ਆਤ ਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥
karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar.
By their deeds, they shall be judged. God Himself is True, and True is His Presence.

وہاں اعمالوں کا خزاب لگایا جاتا ہے ۔ جیزے ہیں اعمال کزی کے ویزے ہی پول پاتا
ہے۔
ਤਤਥ ਸਤਨ ੰ ਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਾਣੁ ॥
tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan.
There, in God’s Presence, the chosen ones who have advanced themselves spiritually are
accepted and they receive the Mark of Grace from the Merciful God.

ذدا کی موجودگی میں جنہوں نے ذود کو روخانی طور پر طرقی دی ان کی عبادت
قبول ہوتی ہے اور وه رخیم ذدا کا ؽضل پاتے ہیں۔
ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥॥

kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||
Success and failure which is in terms of spiritual growth is judged in God’s Presence. O’
Nanak, it is only upon reaching God’s Presence that one finds out if one succeeded or
failed. ||34||

 یہ، روخانی نمو کے خوالے زے کامیابی یا ناکامی کا ؽیشلہ کیا جاتا ہے۔ اےنانک
شرف ذدا کی بارگاه میں پہنچنے پر ہی پتہ چلے گا کہ آیا کوئی کامیاب ہوا ہے یا
ناکام
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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.

ਧਰਭ ਖੰ ਿ ਕਾ ਸ ਧਰਭੁ ॥

Dharam khand kaa ayho Dharam.
The moral duty of a person in Dharam khand (first stage of
spiritual development) is righteous living.

دهرم کی منزل یہی منزل توی جس کا مندرجہ باال منزل میں زکر کیا گیا ہے۔
ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਕਾ ਆਖਸੁ ਕਰਭੁ ॥
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
Now understand the working of Giaan Khand in the lines
to follow (The stage of acquiring Divine knowledge).

گیان یا علم کی منزل کا اب بیان زنانا ہے
ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਸ ॥
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
Here, one realizes that 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.

کتنی ہی ہیں آگ پانی اور ہوا ۔
ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਸ ਰੂ ਰੰ ਗ ਕ ਵ ॥

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.

کتنےہی کرسن سوجی اور کتنے ہی برہمے جو سکایتیں رنگت اور بویس بناتے ہیں
ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦ ॥

kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
There are many such mountains and earths where people perform their duties.
There are many saints like Dhru and there are many lessons to learn.

کتنے ہی میدان عمل ہیں۔ کتنے ہی جوش بوری ولولہ انگیز تقریریں ہیں
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ਕਤ ਇੰ ਦ ਚੰ ਦ ੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰ ਿਲ ਦ ॥

kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands!

مقدر کتنے ہی ہیں اندر دیوتے کتنے چاند اور زورج کتنے ہی دیس اور براعظم ہیں۔
ਕਤ ਤਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵ ॥

kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
So many saints with many Yogic masters, so many goddesses of various kinds.

کتنے ہی ہیں زده بده ناتو اوشاف والے اور کتنے دیوی دیوتاوں کے بویس بوی۔
ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਭੁੰ ਦ ॥

kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
So many demi-gods and demons, so many silent sages. so many oceans of jewels.

کتنے ہی جنات ہوئے ہیں اور کتنے ہی درویش ہوئے ہیں کتنے ہی زمندری رتن ہوئے
ہیں۔
ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰ ਦ ॥
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
So many ways of life, so many languages, so many dynasties of rulers.

کتنی ہی پیدائسی کانیں ہیں کتنی ہی زبانیں ہیں۔
ਕਤੀਆ ੁਰਤੀ ਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰ ਤੁ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥॥
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||
So many devotees engaged in various types of meditations! O ‘Nanak,
there is no end to His creation.

کتنے ہی ساه زمان ہوئے کتنے ہی روخانی عالم ہیں نانک جن کا سمار نہیں۔
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.
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ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਭਤਸ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰ ਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥
gi-aan khand meh gi-aan parchand. tithai naad binod kod anand.
In the realm of spiritual knowledge (as explained in the last stanza), spiritual wisdom is
overwhelming and supreme and one experiences Divine Joy. This is the state of spiritual
bliss as if music of all kinds of melodies is being enjoyed.

یہ منزل توی علم و تخمل کی منزل جو نور بری نورانی ہے اور عارؽوں کی عرؽانی
ہے۔ علم کی اس منزل میں نہیں نػمے الہی اور روخانی ذوسیاں ہیں۔ اور روخانی
زکون بوی ہے۔
ਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥

saram khand kee banee roop.
Saram Khand is the stage of hard work to beautify and uplift the soul.

زرم کی منزل ہے جہد و ریاضت کی منزل جس میں ہے زندر کالم ۔
ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਸੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.

Here an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. (by meditative
remembrance of Naam with love and devotion)

اس میں نہایت ذوبشورت منشوبے بنائے جاتے ہیں
ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਸ ॥ ਜ ਕ ਕਸ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.

The state of such an enlightened mind is beyond description and if
one tried to describe, would fail and regret the attempt.

اس منزل کی باتیں کہنے میں کب آتی ہیں اگرذکر کوئی کرتا ہے تو آذر میں پچوتاتاہے
ਤਤਥ ਘੜੀ ੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.

The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped here.

اس میں منزلیں ہوش و عقل من و بدهی کی سکل و شورت زنواری و بنائی جاتی ہے ۔
ਤਤਥ ਘੜੀ ੁਰਾ ਤਧਾ ਕੀ ੁਤਧ ॥॥
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||

The consciousness of the spiritual warriors and the accomplished ones –
the beings of spiritual perfection are shaped here. ||36||

یہاں تو ؽرستوں دیوتاوں اور ذدا رزیدوں ولیوں کی بوی عقل زنواری جاتی ہے۔
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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.

ਕਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥
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 spiritually becomes so powerful
that the worldly evils or ‘Maya’ cannot affect him anymore.

الہی بذش کی منزل وه منزل ہے جہاں ہر بات قوت زے چلتی ہے
ਤਤਥ ਸਰੁ ਨ ਕਈ ਸਰੁ ॥
tithai hor na ko-ee hor.

In that dimension of spirituality, no one else dwells there (except those who have reached
there by becoming worthy of His Grace).

وہاں ذدا کے زوا کزی دوزری طاقت کا کوئی دذل نہیں رہتا کیونکہ اس منزلیں دنیاوی
دولت اور کرامت اثر انداز نہیں ہو زکتیں
ਤਤਥ ਜਧ ਭਸਾਫਲ ੂਰ ॥
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.).

اس منزل میں سہ زور دتی اور منشور ہی پہنچ زکتے ہیں
ਤਤਨ ਭਤਸ ਰਾਭੁ ਰਤਸਆ ਬਰੂਰ ॥
tin meh raam rahi-aa bharpoor.

They are totally imbued with the Essence of God.

جنہیں ذدا نے طاقت عطا ؽرمائی ہے۔ دوزرے کا اس میں کوئی دذل نہیں
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ਤਤਥ ੀਤ ੀਤਾ ਭਤਸਭਾ ਭਾਤਸ ॥
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.

They remain completely absorbed in God’s praises.

جن پر الہی کرم عنایت ہے جن کو یہ منزل نشیب ہو گئی ہے جو اس منزل تک جا
پہنچے
ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਸ ॥
taa kay roop na kathnay jaahi.

Their spiritual enlightenment cannot be described.

وه ہر زینت و زیبائش زے آرازتہ ہو جاتے ہیں
ਨਾ ਤਸ ਭਰਤਸ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਸ ॥
naa ohi mareh na thaagay jaahi.

They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.

اور روخانی موت نہیں ہوتی اور انہیں کوئی دهوکہ نہیں دے زکتا۔

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥
jin kai raam vasai man maahi.

Within those minds, abides God.

اس کے دل میں الہی عظمت اور شؾت شالح انکے ذره ذره میں بس جاتی ہے
ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਤਸ ਕ ਲ ਅ ॥
tithai bhagat vaseh kay lo-a.

The devotees of many worlds reach this stage and dwell there.

یہ منزل وه منزل ہے نور الہی اور نور انزانی یکجا ہو جاتا ہے
ਕਰਤਸ ਅਨੰਦੁ ਚਾ ਭਤਨ ਇ ॥
karahi anand sachaa man so-ay.

They experience eternal joy as the realization of God’s
presence is always there in their hearts.

جس میں انزان کی کزی ذدا زے یکزوئی ہو جاتی ہے
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ਚ ਖੰ ਤਿ ਵ ਤਨਰੰ ਕਾਰੁ ॥
sach khand vasai nirankaar.

This is a stage of merger with God. In this realm of Truth,
the formless Almighty abides in the heart of the devotee.

اس منزل میں ذدا ذود بزتا ہے
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਸਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.

Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation.

ذود پیدا کر کے ذود ہی نگہبانی کرتا ہے ۔ نطر عنایت و رخمت زے ذوسخال بناتا ہے
ਤਤਥ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰ ਤ ਨ ਅੰ ਤ ॥
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.

اس زچ کی منزل میں بے سمار ذطے منڈل اور جہاں اور بوی ہیں۔ اگر کوئی بیان
کرے تو سمار نہیں ہو زکتا۔
ਤਤਥ ਲ ਅ ਲ ਅ ਆਕਾਰ ॥
tithai lo-a lo-a aakaar.

In this stage, one realizes that His Creation consists of worlds beyond worlds.

۔کتنے ہی لوگ کتنی ہی دنیائیں ہیں۔
ਤਜਵ ਤਜਵ ਸੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.

One realizes that everything functions as He commands.

جیزا ہے ؽرمان الہی ویزا وه کرتے ہیں کام
ਵਖ ਤਵਗ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vaykhai vigsai kar veechaar.

One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it.

۔ نگہبانی کرتا ہے اور ذوش ہوتا ہے
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ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਾਰੁ ॥॥
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||

O’ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. ||37||

زمجوتا ہے اے نانک ازے بیان کرنا لوہا چبانا ہے۔
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.

ਜਤੁ ਾਸਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ੁਤਨਆਰੁ ॥
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.

Let self-discipline be the furnace (in a goldsmith’s shop) and patience the goldsmith.
(self-discipline and patience are two essential qualities to have if you wish to
embark upon the task of achieving spiritual enlightenment)

تقوےکی تیری بوٹوی ہو ۔ ازتقالل کو زنار زمجو لے ۔
ਅਸਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਸਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hathee-aar.

Let mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools.
(Awaken the mind with spiritual knowledge)

عقل ہو اہرن کی مانند علم ہو ہتویار تیرا ہتووڑا ہو۔
ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥
bha-o khalaa agan tap taa-o.

Let fear of God be the bellows and recitation of Naam in
strict discipline the fire to achieve spiritual enlightenment.

کوال ہو ذوب الہی تیری ریاضت کی آگ زے ازے تپا
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ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰ ਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥

bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.

In the crucible of God’s love, melt with devotion the gold of the nectar of ambrosial Naam.
(With God’s love in heart, immerse yourself in His Name with devotion)

دلی پریم پیار کوٹالی کرے من کی آگ جالتا جا۔ پیار کے اس برتن میں الؽانی ہے۔ خقیقت
زچ اپنا کر ازمیں پا۔
ਘੜੀ ਫਦੁ ਚੀ ਟਕਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee taksaal.

All this will make a True mint where the coin of God’s Name is minted
(leading to spiritual enlightenment by molding one’s mind).

زچے نام کے زکے گوڑیئے زچی ہے ٹکزال یہی
ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥
jin ka-o nadar karam tin kaar.

This deed is accomplished by only those who are blessed by His Divine Grace.

جن پر ہو نظر کرم یہ ٹکزال کرے یہ کار ہے ان انزانوں کی جن پر ہے الہی نظر
عنایت۔
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਸਾਲ ॥੦॥
naanak nadree nadar nihaal.

O’ Nanak, by His merciful Grace, they receive the eternal bliss
and become one with God. ||38||
زے۔

اے نانک جن انزانوں پر ذاص نظر عنایت وه ذوسخال کرتا ہے اپنی رخمت
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.

ਲ ਕੁ॥
Saloke.
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ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਸਤੁ ॥
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.

As air is important to the body, the Guru is to the soul. Water is as father and earth is as
the great mother. (As air is essential for the body, spiritual guidance is essential for the
soul. Water is the source of all life and it helps mother earth to produce the bounties that
we consume).

پانی باپ ہوا ہے مرسد ۔ زمین ہے ماں پرورش کرنے والی۔
ਤਦਵੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ ਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.

Days and nights are like male and female nurses (positive and negative energies) in
whose lap the whole world is at play. (The world is like a theater where we all are actors
and we play our roles as assigned by Him)

دن ہے دائی رات دایا یعنی انزان کو کویل لگانے واال زارا عالم کویل رہا ہے یعنی
انزان دن کو کام میں گزار دیتا ہے رات زو کر گزار دیتا ہے ۔ لہذا یہ دنیا ایک کویل
ہے۔
ਚੰ ਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਸਦੂਤਰ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.

Good and bad deeds are examined by the Almighty.

الہی منشف الہی ذطور میں انزان کے اعمال کی نیکیوں اور بدریوں کی کرتاہے ذدا
تخقیق
ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.

According to their actions, some are drawn closer to God,
and others are driven farther from Him.

جس زے کزی کو ملتی ہے شخبت قربت کزی کو دوری مل جاتی ہے۔
ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.

Those who meditated on Naam with passion and loving devotion, departed from this world
achieving the ultimate goal of becoming one with God.

جنہوں نے کی ریاض الہی نام کی مخنت برآور ہوئی
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ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥॥
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||

O’ Nanak, their souls became radiant and they got liberated from Maya. ||1||

نانک پر نور ہوئے وه زرخ رو ہوئے مشاخب بوی انکے آزاد ہوئے۔

ارداس (نماز) کا تعارؼ

Introduction to Ardas (Prayer)
لؾظ ’ارداس‘ کا مطلب ہے کزی عظیم ہزتی زے درذوازت یا ذطاب کرنا۔ ہماری ارداس ہمیسہ ذدا تعالی کے زامنے ہمارے
ابدی گرو گرو گرنتو شاخب کے زامنے ہے۔
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.
 گرو ارجن دیو جی کہتے ہیں کہ ہمارا، عام طور پر اردس سروع کرنے زے پہلے اس لؾظ کی تالوت کی جاتی ہے۔ ان آیات میں
 ہمیں اپنی انا کو ترک کرنا،  اور جو کچو ہمارے پاس ہے زب کچو ذدا کی عنایت ہے۔ ہم اس کے بچے ہیں۔ لہذا، جزم اور روح
چاہئے اور اس زے اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لئے ایزے التجا کرنی چاہیے جیزے ایک بچہ اپنی ضروریات کے پورا
کرنے کے لئے اپنے والدین زے کرتا ہے۔
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In these verses, Guru ArjanDevji 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.
ارداس کی موجوده سکل اور الؾاظ کا چناو کئی زالوں میں مکمل ہوا جزکے بارے زکو علما کے مسترکہ ادارے نے ؽیشلہ کیا۔
The format and the wording of the current ardashas evolved over many years and was decided by a joint
body of Sikh scholars.
ارداس کو تین اہم خشوں میں تقزیم کیا جا زکتا ہے
Ardas can be divided into three main parts.
 جس میں انہوں نے ہللا تعالی اور،  جزے گورو گوبند زنگو جی نے ترتیب دیا ہے، پہال خشہ گرو زری بوگوت جی ِکی ہے
 ہم دزویں گرو اور گرو گرنتو شاخب زے التجا گو ہیں۔، پہلے نو گرووں کو پکارا تواان کے بعد
First part is VaarSiriBhagautiJi 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.
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ارداس کا دوزرا خشہ زکووں کی پوری تاریر کو زمیٹتا ہے جس میں زکووں کی لگن قربانیوں ان کے یادگار کام اور ان ہیرو اور
سہدا کا زکر ہے جنہوں نے اپنے آذری زانس تک اپنے عقیدے کو برقرار رکوا۔
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.
ارداس کے تیزرے خشے میں تمام برادری کے لئے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ انہیں زمرن کی ذوبیاں رازتبازی اور باہمی
 اور انا) زے،  الخاق،  اللچ،  غشے، اعتماد خاشل ہو۔ ہم اپنے گرو زے التجا کرتے ہیں کہ وه ہمیں ان پانچ برائیوں (ہوس
بچائے۔
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).
اذر میں موقع کی منازبت (جیزے سادی پیدائش موت وغیره) زے الؾاظ سامل کئے جاتے ہیں اور گرووں کی رخمت طلب کی
جاتی ہے کہ جس مقشد کے لئے یہ اجتماع قائم کیا گیاتوا ۔ ارداس کے اذتتامی الؾاظ میں ہم مذہب زے قطع نظر اس کی تمام
مذلوقات کی بوالئی کی دعا کرتے ہیں۔
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.

ਅਰਦਾ
ARDAS
Prayer

)دعا(نماز
ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਸ ਅਰਦਾਤ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਿੁ ਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤ ॥
TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS
(Waheguruji), 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.
 کیونکہ یہ جزم،  ہم (انزان) شرف (اپنی ضروریات کے لئے) آپ زے التجا کر زکتے ہیں،  آپ ہمارے مالک ہیں، )(واہےگوروجی
اور روح (جو آپ نے ہمیں دیا ہے) آپ کی رخمت زے هے۔

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਸ ੂਖ ਘਨੇਰ ॥
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.
 ہم آپ کے بچے ہیں۔ آپ کے ؽضل میں بہت زاری ذوسیاں اور راختیں ہیں۔، )آپ ہمارے مائی اور باپ ہو (ہمارے ذالق ہو

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰ ਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰ ਤ ॥
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT
Nobody knows the extent of Yourcreation.O’ God, You are higher than the highest
(there is nobody like You).
 آپ زب زے اونچے ہیں (آپ جیزا کوئی نہیں ہے)۔، آپ کی تذلیق کی خد کو کوئی نہیں جانتا۔ اے ذدا
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ਗਲ ਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਸਇ ੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥
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.
 جو ایک ہی دهاگے میں جکڑا ہوا ہے۔ وه زب کچو جو آپ نے پیدا کیا، پوری کائنات آپ کے ذدائی قانون کے مطابق چل رہی ہے
ہے وه آپ کے خکم کے تخت ہے۔

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥
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.
 ہمیسہ کے لئے آپ کو دیکونے واال ہے۔،  تیرا عقیدت مند، یہ شرف آپ ہی جانتے ہو۔ نانک، آپ کیا ہو اور آپ کتنے عظیم ہو

ੴ ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤਤਸ॥
Ek-Oankar.WahegurooJi Ki Fateh
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).
ذدا ایک ہے۔ تمام ؽتد ذدا کی ہے۔

ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਾਇ।
Sri BhagoutijiSahai
May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us!
ہللا پاک سریروں کا ذاتمہ کرنے واال بن کر ہماری مدد ؽرمائے

ਵਾਰ ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਸੀ ਫ਼||
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee
Ode of the respected God recited by the Tenth Guru.
معزز ذدا کا اوڈ جو دزویں گرو نے تالوت کی

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂ ਤਧਆਇ॥
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae
First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then remember Nanak.
(dwell on his spiritual contribution)
)پہلے ذدا کو سریروں کا ذاتمہ کرنے والے کے طور پر یاد کرو۔ پور نانک کو یاد کرو۔ (اس کی روخانی سراکت پر غور کریں

ਤਪਰ ਅੰ ਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾੁ ਰਾਭਦਾ ਸਈ ਂ ਸਾਇ॥
Fir AngadGurTe Amar Das, RaamdaasaiHoyeSahai
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and Guru Ram Das;
May they help us! (dwell on their spiritual contribution)
 گرو امر داس اور گرو رام داس کو پکاریں اور اس پر غور کریں کہ وه ہماری مدد کریں! (ان کی روخانی سراکت، پور گرو انگاد
)پر غور کریں
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ਅਰਜਨ ਸਰਗਤਫੰ ਦ ਨ ਤਭਰ ਰੀ ਸਤਰਰਾਇ॥
ArjanHargobind No Simrou Sri HarRai
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and Respected Guru
HarRai. (dwell on their spiritual contribution)
) گرو ہرگوبند اور قابل اخترام گرو ہررائے کوپکاریں اور اس پر غور کریں۔ (ان کی روخانی سراکت پر غور کریں، گورو ارجن

ਂ ਤਜ ਤਿਿੈ ਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਰੀ ਸਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye
Remember and meditate upon respected Guru HarKrishan, by having the sight of
whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution)
 تمام تکلیؾیں ذتم ہو جاتی ہیں۔ (اس کی روخانی،  جس کی نظر زے، قابل اخترام گرو ہر ِکسن کو پکاریں اور اس پر غور کریں
)سراکت پر غور کریں

ਤਗ ਫਸਾਦਰ ਤਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥
Teg Bahadur Simareeai Ghar No NidhAvai Dhai
Remember Guru TeghBahadur and then nine sources of spiritual wealth will come
hastening to your home.
گرو تیؼ بہادر کو پکاریں اور تب آپ کے گور میں روخانی دولت کے نو وزائل کا جلدی نزول ہو گا۔

ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥
Sabh Thai Ho-e Sahaai
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
اے ذدایا۔ مہربانی ؽرما کر ہمیں درزت رازتہ دکواتے ہوئے ہماری مدد ؽرما

ਦਵਾਂ ਾਤਸਾਸ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੰ ਦ ਤੰ ਘ ਾਤਸਫ ਜੀ! ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥
DasvaaPaatshaah Guru Gobind Singh JiSabh Thai Ho-e Sahaai
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his spiritual
contribution).
قابل اخترام دزویں گرو گوبند زنگو کو یاد رکویں (ان کی روخانی سراکت پر غور کریں)۔

ਦਾਂ ਾਤਸਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
DasaPaatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De
PaathDeedaarDaaDhiyaanDharKe Bolo JiWaheguroo
Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the respected Guru
Granth Sahib and turn your thoughts to their divine teachings and get pleasure from
the sight of Guru Granth Sahib;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
قابل اخترام گرو گرنتو شاخب مینموجود دس بادساہوں کی روخانی روسنی پر غور کریں اور اپنی زوچ کو ان کی روخانی تعلیمات
کی طرف موڑ دیں اور گرو گرنتو شاخب کی نظر زے ذوسی خاشل کریں۔
ہر ایک بولے واہگرو
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ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਸਾਂ ਾਤਸਫਜ਼ਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਸਿੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ ਨਾਭ ਜਤਆ,
ਵੰ ਿ ਛਤਕਆ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਸੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿੱ ਿ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ
ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
PanjaPiyariya, ChauhaaSahibzadiya, ChaliyaMukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina
Nam Jupiya, VandShakiya, DegChalaaee, TegVaahee, DekhKeAndhithKeetaa,
TinhaaPiariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da DhiyaanDharKe Bolo JiWaheguroo
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;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
 نام کے رنگوں میں، غیر مػلوب عزم، چالیس سہدا،  گرو گوبند زنگو کے چار بیٹوں،ان کارناموں پر غور کریں جو پانچ مخبوبوں
 مؾت کچن چولہا چالنے، اپنا کوانا تقزیم کرنے والوں،  نام کو یاد رکونے والوں، نام میں جذب ہو جانے والوں،جکڑے عقیدت مندوں
 دوزروں کا ذیال رکونے والوں نے زر انجام دیئے۔ مذکوره باال تمام ذالص اور واقعی عقیدت، اپنی تلواریں چالنے والوں،والوں
مند توے۔
ہر ایک بولے واہگرو

ਤਜਨਹਾਂ ਤੰ ਘਾਂ ਤੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਸਤ ੀ ਤਦੱ ਤ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਸਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ,
ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਸੀਂ ਸਾਤਰਆ, ਤੱ ਖੀ
ਕਾਂ ੁਆਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਸੀ, ਤਤਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
JinaaSinghaaSinghneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund BundKuttai,
KhopriyaLuhayiya, CharukriyaTeChurhe, AariaaNaalChiraaeGe, Gurdwaraiya Di
SevaLayeeKurbaniyaKeethiya, DharamNeheeHaariye,
SikhiKesaaSuwaasaaNaalNibaahee, Tina Dee KamaaeeDaaDhiyaanDharKe Bolo
JiWaheguroo
Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh men and
women, who sacrificed their heads but did not surrender their Sikh Religion; Who got
themselves cut to pieces from 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 by
saws; 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 hair uncut till their last breath;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
 جنووں نے اپنے زر وں کی، ان بہادر زکو مرد و ذواتین کی پیش کرده انوکوی ذدمات کے بارے میں زوچو اور یاد رکونا
قربانیاں دیں لیکن اپنا زکو مذہب نہیں چووڑا۔ جن کے اجزام کو جوڑوں زے کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔جن کی کوال ادهیڑ دی
گئی۔ جنہیں بانده کر پہیوں پر گومایا گیا توا اور ٹکڑوں میں تقزیم کردیاگیا توا۔ جن کو آری نے کاٹاگیا توا۔ جن کو زنده جالیا گیا
توا۔ جنووں نے گردواروں کی عظمت کو برقرار رکونے کے لئے ذود کو قربان کیا۔ جس نے اپنا زکو مذہب ترک نہیں کیا۔ جس نے
اپنا زکو مذہب برقرار رکوا اور اپنے آذری زانس تک اپنے غیر تراسیده بالوں کو کاٹے جانے زے مخؾوظ رکوا۔
ہر ایک بولے واہگرو

81

ੰ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਰਫੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji Waheguroo
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the Gurdwaras;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
اپنی زوچوں کوزکو مذہب کی تمام نسزتوں اور تمام گوردواروں کی طرف موڑدو۔
ہر ایک بولے واہگرو

ਤਰਥਭ ਰਫੱ ਤ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ, ਰਫੱ ਤ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਸਗੁਰੂ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਤਚਤ
ਆਵ, ਤਚੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਦਕਾ ਰਫ ੁਖ ਸਵ।
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 they meditate on Your
Name; and as a result, peace and happiness be showered to all.
 نتیجے کے طور پر تم زب پر امن اور ذوسیوں کی، تمام معزز ذالشہ زب زے پہلے اس بات پر غور کریں اور دعا کریں
برزات ہو گی۔

ਜਸਾਂ ਜਸਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਾਤਸਫ, ਤਸਾਂ ਤਸਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ ਤਤਸ,
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰ ਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰੀ ਾਤਸਫ ਜੀ ਸਾਇ, ਖਾਲ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
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
May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they are. May the
Khalsa be victorious in ensuring the well being and protection of the community, may
God shower His Grace upon the Khalsa, may He be our protector against tyranny and
oppression, may the Khalsa prevail,
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
جہاں جہاں بوی ذالشہ موجود ہیں ذدا ان پر اپنی رخمت اور انکی خؾاظت ؽرمائے۔ ذدا کرے کہ ذالشہ اپنی برادری کی خؾاظت
 ذدا کرے ذالشہ، وه ظلم و جبر کے ذالف ہمارا مخاؽظ ہو،ذدا ذالشہ پر اپنی رخمت کی برزات کرے،کرنے میں کامیاب ہوں
پروان چڑهے۔
ہر ایک بولے واہگرو
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ਤੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕ ਦਾਨ, ਰਤਸਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਾਸ ਦਾਨ, ਬਰਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਰ ਦਾਨ, ਨਾਭ
ਦਾਨ, ਰੀ ਅੰ ਤਭਰਤਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟੱ ਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ
ਵਾਤਸਗੁਰੂ!!!
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 Naam. O God! May the choirs, the mansion and the
banners exist forever; may the truth ever triumph;
utter Wahe Guru (Wondrous God)!
 ذدائی علم،  زکو قوانین پر عمل پیرا ہونے کا تخؾہ،  لمبے بالوں کا تخؾہ، (اے ذدا) برائے مہربانی زکووں کو زکو مذہب کا تخؾہ
 خویلی اور جوندے،  عقیده کا تخؾہ اور زب زے بڑا تخؾہ نام کا تخؾہ عطا ؽرما۔ اے ذدا! کائیرز،  پذتہ ایمان کا تخؾہ، کا تخؾہ
ہمیسہ کے لئے موجودر ہیں۔ زچائی ہمیسہ ؽتد پائے۔
یقینی طور پر واہگرو

ਤੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਸਗੁਰ।ੂ
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! You
are the protector of wisdom.
ذدا تمام زکووں کے ذہنوں میں عاجزی پیدا کرے اور ان کی دانسمندی کو بلند رکوے۔ اے ذدا! آپ خکمت کے مخاؽظ ہیں۔

ਸ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆਂ ਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ੱ ਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ! ਆ ਦ ਸਜ਼ੂਰ…..ਦੀ
ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ।
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…..
 ہم آپ کے زامنے،  بے گور لوگوں کی پناه گاه ہو،  الچاروں کی طاقت ہو،  واه گرو! آپ عاجز کی عزت ہو، اے زچے باپ
عاجزی کے زاتو دعا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(substitute the occasion or prayer made here).
)(یہاں بنائے گئے موقع یا دعا کا متبادل بنائیں
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ਅੱ ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਰਫੱ ਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾ ਕਰਨੇ।
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.
مزکوره باال دعا کی تالوت میں ہونے والی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو برائے مہربانی معاؼ فرمائیں۔
برائے مہربانی سب لوگوں کا سامان پورا کریں۔

ਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਤਚੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਰਫੱ ਤ ਦਾ ਬਲਾ।
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! may Your Name (revealed by Guru Nanak)
bring ever ascending spirit to and may all prosper according to Your will.
(اے خدا) ہمیں اپنے ان عقیدت مندوں سے مالقات کا شرؼ عطا فرما جن سے مل کر ہم آپ کے نام کو یاد کریں
اور اس پر غور کریں۔ اے خدا آپ کا نام (جو گرو نانک نے پہنچایا ہے) پروان چڑهنے والی روح الئے اور سب
آپ کی خواہش کے مطابؽ خوشحال ہو جائیں۔

ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਾ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਸ
waheguroo ji ka khaalsaa waheguroo ji ki fateh
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God.
خالصہ خدا کا ہے اور ساری فتح خدا کی ہے
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سکهوں کا فلسفہ
Philosophy of Sikhs

زکو مت کے ؽلزؾے کی بنیاد منطق جامعیت اور بػیر کزی مؾاد کے مادی اور روخانی دنیا تک رزائی ہے۔ اس کی دینیات کو
زادگی زے ظاہر کیا گیا ہے۔ زکو اذالقیات کے مطابق ؽرد کی ذاتی ذمہ داریوں اور معاسرتی ذمہ داریوں کے درمیان کوئی تضاد
نہیں ہے۔
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).
زکو مت دنیا کا کم عمر ترین مذہب ہے ۔ گرو نانک نے تقریبآ  ۰۵۵زال قبل زکو مذہب کی بنیاد رکوی۔ یہ مذہب شرف ایک عظیم
ترین طاقت پر یقین رکونے پر زور دیتا ہے جس نے یہ زاری کائنات تذلیق کی ہے۔ یہ ابدی نعمت کا زیدها زیدها رازتہ پیش کرتا
ہے اور مخبت اور عالمی بوائی چارے کا درس دیتا ہے۔ زکو مذہب شریخآ ایک توخید پرزت عقیده ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ
ذداواخد ہے جو وقت یا جگہ کی خدود کے تابع نہیں ہے۔
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.
زکو مذہب کا ذیال ہے کہ اس کائنات میں شرف ایک ذدا ہے جو پیدا کرنیواال ہے،رزق دینے واال ہے ،موت دینے واال ہے اور جو
انزانی سکل اذتیار نہیں کرتا۔ نظریہ اوتارواد (اوتار)کی زکو مت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کزی دیوی یا دیوتاوں کو کوئی اہمیت
نہیں دیتا۔
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.
زکو مذہب میں اذالقیات اور مزہب زاتو زاتو چلتے ہیں۔ اگر کوئی سذص روخانی نسوونما خاشل کرنا چاہتا ہے تو ازے اپنی
روزمره زندکی میں اذالقیات کو عملی طور پر اپنانا ہو گا۔ دیانتداری  ،ہمدردی  ،زذاوت  ،شبر اور عاجزی جیزی ذوبیاں شرف
کوسسوں اور ازتقامت زے ہی پیدا کی جا زکتی ہیں۔ہمارے عظیم گرووں کی زندگیاں اس زمت میں ہمارے لئے مسعل راه ہیں۔
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.
زکو مذہب درس دیتا ہے کہ انزانی زندگی کا ہدف پیدائش اور موت کے چکر کو ذتم کرنا اور ذدا کے زاتو مل جانا ہے۔ یہ
گورو(مرسد) کی تعلیمات  ،مقدس نام (نام) پر دهیان اور ذدمت اور ذیرات کے کاموں کی کارکردگی پر عمل پیرا ہو کر انجام دیا جا
زکتا ہے
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.
نام مارگ ذدا کو یاد رکونے کے لئے مزتقل عقیدت پر زور دیتا ہے۔ آذرت میں نجات کے خشول کے لئے کام (ذواہش)  ،کروڈ
(غشہ)  ،لوبے (اللچ)  ،موه (دنیاوی مخبت) اور آہنکر (ؽذر) پر قابو پانا ہوگا۔ زکو مذہب روزے اور زیارت(خح)  ،سگون اور
زادگی جیزے رزم و رواج کے معموالت کو مزترد کرتا ہے۔ گرو گرنتو شاخب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے۔ زکو مذہب
بواگتی مرگ یا عقیدت کے رازتے پر زور دیتا ہے تاہم یہ گیان مرگ (علم کا رازتہ) اور کرم مرگ (عمل کا رازتہ) کی اہمیت کو
تزلیم کرتاہے۔یہ روخانی مقشد کے خشول کے لئے ذدا کا ؽضل کمانے کی ضرورت پر بہت زور دیتا ہے
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NaamMarg 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
BhagtiMarg or the path of devotion. It does, however, recognize the importance of GianMarg (Path of
Knowledge) and KaramMarg (Path of Action). It lays great stress on the need for earning God's Grace in
order to reach the spiritual goal.

 منطقی اور عملی مذہب ہے۔ اس کے مطابق معمول کی ذاندانی زندگی (گراہزٹ) نجات کے خشول میں، زکو مذہب ایک جدید
کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ نجات کے خشول کے لئے دنیا کی برہمی کو ترک کردیا جائے۔ دنیاوی بیماریوں اور
ؽتنوں کے درمیان جدا رہنا ممکن ہے۔ ایک عقیدت مند کو ضرور دنیا میں رہنا چاہئے اوراس کے با وجود ازے اپنے زر کو معمول
 اور ذدا کے لئے ایک ولی ہونا چاہئے۔، کے تناؤ اور ہنگاموں زے باالتر رکونا چاہیے۔ وه الزمی طور پر ایک ازکالر
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.
 نزل یا جنس پر مبنی تمام تؾریقات کی نؾی کرتا ہے۔ اس کے، زکو مذہب ایک کائناتی اور ایک "زیکولر مذہب" ہے جو ہر طرح کے ذات پات
مطابق تمام انزان ذدا کی نظر میں برابر ہیں۔ گرووں نے مردوں اور عورتوں کی مزاوات پر زور دیا اور ذواتین بچوں کی ہالکت اور زتی
(بیوه کو جالنے) کے عمل کو مزترد کردیا۔ انہوں نے بیوه عورتوں کی دوباره سادی کروانے پر زور دیا او ر عورتوں کے پرده کرنے کے
نظام کو مزترد کردیا (عورتیں نقاب پہنے ہوئے تویں)۔ ذہن کو اپنے اوپر مرکوز رکونے کے لئے چاہئے کہ اس مقدس نام (نام) پر غور کریں
اور ذدمت و ذیرات کے کام انجام دیتے رہیں۔ ایماندارانہ مسقت اور کام (کرت کارنا) کے ذریعہ روز مره زندگی گزارنا بویک مانگ کر اور
 دوزروں کے زاتو بانٹنا بوی ایک معاسرتی ذمہ داری ہے۔، کزی بے ایمان ذرائع زے کما کر کوانے زے بہت بہتر زمجوا جاتا ہے۔ وند چکونا
 برادری کی ذدمت بوی زکو مذہب کا ایک الزمی جزو ہے۔ ہر گرودوارے، امید کی جاتی ہے کہ ؽرد ضرورت مند اؽراد کی مدد کرے۔ ذدمت
میں مؾت باورچی ذانہ (لنگر) جو تمام مذاہب کے لوگوں کے لئے کوال ہے اس برادری کی ذدمت کا ایک اظہار ہے۔زکو مذہب امید اور امید کی
خمایت کرتا ہے۔ یہ مایوزی کے نظریہ کو قبول نہیں کرتا ۔

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 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 (KiratKarna)
and not by begging or by the use of any dishonest means. VandChhakna, 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.

گرووں کا ذیال توا کہ اس زندگی کا ایک ذاص مقشد ہے۔ یہ ذوداپنی اور ذدا کی پہچان کا ایک موقع ؽراہم کرتی ہے۔ مزید یہ کہ انزان اپنے
اعمال کا ذود ذمہ دار ہے۔ وه اپنے آپ کو اعمال کے نتائح زےمزتثنیٰ قرار نہیں دےزکتا۔ لہذا ازے اپنے کاموں میں بہت چوکس رہنا چاہئے
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.۔
 ابدی گرو ہیں۔ یہ واخد مذہب ہے جس نے مقدس کتاب کو مذہبی پیسگوئی کا درجہ دیا ہے۔ زکو مذہب میں،  گرو گرنتو شاخب، زکو شخیؾہ
کزی زنده انزانی مرسد (دہدهاری) کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
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.

 بسکریہwww.sikhPoint.com
Courtesy www.sikhpoint.com
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سکو پگڑی کی اہمیت

Importance of Sikh Turban
پگڑی ہمیسہ زے ہی زکووں کے جزم کاجزو الزم رہا ہے۔ زکو مذہب کے بانی گرو نانک کے زمانے زے ہی زکو پگڑی کو
آرازتہ کر رہے ہیں۔ ایک زکو کو اپنی پگڑی بادساه کے تاج زے بوی زیاده عزیز ہے۔

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 lot more than a crown is to a
king.
دزتار زکو پگڑی کا دوزرا نام ہے جس کا تعلق ‘ گرو کی رخمت ’ زے ہے۔ یہ تمام الؾاظ دراشل اس کپڑے کو ظاہر کرتے ہیں
جس زے زکو مرد اور عورتیں اپنے جزم کے کولے بالوں کو ڈهانپتے ہیں۔ یہ زر کا لباس ہے جو ایک زکارف نما لمبے کپڑے
پر مستمل ہوتا ہے جزے زر کے ارد گرد پہنا جاتا ہے۔

‘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.

،اگرچہ بػیر کٹے بال رکووانا گرو گوبند زنگو کے نزدیک زکو مذہب کے ‘‘پانچ ک’’ یا پانچ عقائد میں زے ایک الزمی جزو ہے
یہ زکو مذہب کے زاتو وابزتہ ہے زکو مذہب ہی دنیا میں واخد مذہب ہے جس میں ہر ایک کے لئے پگڑی پہننا الزمی ہے۔
مػربی ممالک میں پگڑی پہننے والے زیاده تر لوگ زکو ہیں۔

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.
 اور طویل عرشے زےیہ ایک سے شرف سراؽت کے لئے،  پگڑی اخترام کی عالمت زمجوی جاتی ہے، روایتی طور پر
 ہندوزتان میں پگڑی شرف معاسرے میں اعلی درجہ کے مرد ہی پہنتے توے۔ مػل تزلط کے، مذتص ہے۔ پرانے زمانے میں
دوران ہندوزتان میں شرف مزلمانوں کو ہی پگڑی پہننے کی اجازت توی۔ تمام غیر مزلموں کو پگڑی پہننے زے زذتی زے
روک دیا گیا توا۔

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 nonmuslims were strictly barred from wearing a turban.
گرو گوبند زنگو نے مػلوں کے اس طرح کے غیر منشؾانہ قانون کی ذالف ورزی کرتے ہوئے اپنے تمام زکووں زے پگڑی
پہننے کو کہا۔ یہ اس اعلی اذالقی معیار کے اعتراف میں پہنا جانا توا جو اس نے اپنے ذالشہ کے پیروکاروں کے لئے وضع کیا
توا۔ وه چاہتا توا کہ اس کا ذالشہ مذتلف ہوجائے اور "باقی دنیا زے منؾرد ہوجائے" اور زکو گرووں کے اس منؾرد رازتے پر
 ایک پگڑی دار زکو بویڑ یا آدمیوں کے جتوے میں نمایاں کوڑا ہوتا ہے، چلنے کا عزم کرے جو انہوں نے وضع کیے ہیں۔ اس طرح
 کیونکہ گرو بوی یہی چاہتا توا کہ اس کے پیروکار ولی آزانی زے پہچانے جا زکیں،

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 'SaintSoldiers' to be easily recognizable.
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 پگڑی شرف کپڑے کی پٹی ہی نہیں ره جاتی بلکہ یہ لباس کا الزمی جزو، جب کوئی زکو مرد یا عورت پگڑی باندهتا ہے تو
زکووں کے نزدیک اس کا بنیادی،  تقو ٰی وغیره جو بوی ہوں،  لگن، بن جاتی ہے۔ پگڑی پہننے کی وجوہات چاہے ذودمذتاری
 اطاعت اور اخترام ظاہر کرنا ہے۔، مقشد گرو گوبند زنگو کے زاتو ان کی مخبت

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.

پگڑی ہمارے لئے ہمارے گرو کا تخؾہ ہے۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو زنگو اورکور کی خیثیت زے تاج پوسی کرتے ہیں جو
 یہ ذاص سناذت رائلٹی، ہمارے اپنے اعلی سعور زے وابزتگی کے تذت پر بیٹوے ہیں۔ مردوں اور ذواتین میں یکزاں طور پر
 ؽضل اور انؾرادیت کو پیش کرتی ہے۔ یہ دوزروں کے لئے ایک اساره ہے کہ ہم انؾینٹی کی سبیہہ میں رہتے ہیں اور زب کی،
ذدمت کے لئے وقف ہیں۔ پگڑی شرف مکمل عزم کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب آپ اپنی پگڑی بانده لیتے ہو تو دراشل آ پ
چوے ارب لوگوں میں بے ذوف ہو کر کوڑے ہونے کا انتذاب کرتے ہیں ۔ یہ ایک انتہائی نمایاں ؽعل ہے

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.

88

زکو مذہب میں ذواتین کا کردار

Role of women in Sikhism
زکو مذہب کے اشولوں کے مطابق عورتیں بوی مردوں کی طرح ہی روخیں رکوتی ہیں اور اپنی روخانیت کو ؽروغ دینے کا برابر
،  اکونڈ راه (کالم پاک کی مزتقل تالوت) میں خشہ لے زکتی ہیں، خق رکوتی ہیں۔ وه مذہبی اجتماعات کی رہنمائی کرزکتی ہیں
،  ثقاؽتی،  گرانتویس (کاہنوں) کی خیثیت زے کام کرزکتی ہیں۔ وه تمام مذہبی، کیرتن (گانے والیوں کا اجتماعی گانا)گا زکتی ہیں
معاسرتی اور زیکولر زرگرمیوں میں سامل ہو زکتی ہیں۔ زکو مذہب ذواتین کو مزاوی خقوق ؽراہم کرنے واال پہال بڑا عالمی مذہب
 اور ان کے بعد آنے والے گرووں نے زکووں کی عبادت اور عمل، توا۔ گرو نانک شنف کی بنیاد پر مزاوات کی تبلیؼ کرتے توے
کی تمام زرگرمیوں میں ذواتین کو بورپور خشہ لینے کی ترغیب دی توی۔
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), 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.
،گرو گرنتو صاحب میں فرمان ہے
 تیری،  حضور،  سب خدا کی تخلیؽ کرده ہیں۔ یہ سب خدا کا کهیل ہے۔ نانک کہتے ہیں، ‘‘عورتیں اور مرد
’’ساری مخلوؽ اچهی ہےػػػ
403سری گرو گرنتو صاحب صفحہ
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.
 اور بہادری کے خوالے زے مردوں کے برابر ان کا کردار درج،  قربانی،  عقیدت، زکو مذہب کی تاریر میں ذواتین کی ذدمت
 ذدمت اور اپنی قربانی کی بہت زاری مثالیں درج کی گئی ہیں۔، کیا گیا ہے۔ زکووں کی روایت میں ذواتین کی اذالقی وقار
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.
زکو مذہب کے مطابق مرد اور ذواتین ایک ہی زکے کے دو رخ ہیں۔ باہمی تعلقات اور باہمی انخشاری کے نظام میں مرد عورت
 اور عورت مرد کی نزل زے پیدا ہوتی ہے۔ زکو مذہب کے مطابق ایک مرد عورت کے بػیر اپنی زندگی میں، زے جنم لیتا ہے
 اور مرد کی کامیابی اس عورت زے مخبت اور تعاون زے ہے جو اپنی زندگی، ذود کو مخؾوظ اور مکمل مخزوس نہیں کرزکتا
اس کے زاتو بانٹتی ہے اورازی طرح اس کے برعکس بوی۔
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.
:گرو نانک نے فرمایا
‘‘[یہ] ایک ایسی عورت ہے جس نے دوڑ جاری رکهی ہوئی ہے’’ اور یہ کہ ہمیں ‘‘عورت کو ملعون نہیں کہنا
’’چاہیے اور اس کی مزمت نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ رہنما اور بادشاه عورت سے ہی پیده ہوتے ہیں
473 گرو گرنتو صاحب صفحہ.
Guru Nanak said:
"[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider woman cursed and
condemned, [when] from woman are born leaders and kings." SGGS Page 473.
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یہاں زوال یہ پیده ہوتا ہے کہ کیا کوئی مذہب عورت کو اس قابل زمجوتا ہے کہ وه آزادی ،ذدا کی پہچان یا روخانیت خاشل
کرے
Salvation:
An important point to raise is whether a religion considers women capable of achieving salvation,
realization of God or the highest spiritual realm.
گرو گرنتو صاحب میں فرمان ہے،
تمام مخلوقات میں خدا تعالی وسیع پیمانے پر موجود ہے  ،اور ہر طرح کے مرد اور عورت میں وسیع ہے
(گرو گرنتو صاحب  ،صفحہ )506۔
Guru Granth Sahib states:
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru Granth
Sahib, Page 605).
گرو گرنتو شاخب کے مذکوره باال بیان کے مطابق ذدا کا نوردونوں جنزوں کے لیے برابر ہے۔ لہذا مرد اور ذواتین دونوں ہی
گرو کی اطاعت کر کے برابر برابر نجات خاشل کرزکتے ہیں۔ بہت زے مذاہب عورت کو انزان کی روخانیت کی راه میں
رکاوٹ زمجوتے ہیں ،لیکن زکو مذہب میں ایزا نہیں ہے۔ گرو نے اس ذیال کو مزترد کردیا ہے۔ ’زکو مذہب پر موجوده
ذیاالت‘کے مطابق  ،ایلس بازارکی بیان کرتی ہے ،
‘‘پہال گورو ہے جس نے عورت کو مرد کے برابر سمجها… عورت مرد کے لئے رکاوٹ نہیں تهی بلکہ خدا
کی خدمت اور نجات کے حصول میں شریک تهی"۔
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”.

شادی

Marriage:
گرو نانک نے گوریلو زندگی کی زؾارش کی ہے۔ بجائے اس کے کہ میاں بیوی ایک دوزرے زے برہم ہوں اور ایک دوزرے زے
علیخدگی اذتیار کریں دونوں ایک دوزرے کے زاتو مسترک ہیں اور دونوں کو زنجیدگی کا خکم دیا گیا ہے۔ مقدس آیات میں
گوریلو ذوسی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
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.

مساوی حیثیت :
Equal Status:

مردوں اور عورتوں کے درمیان برابری کی خیثیت کو یقینی بنانے کے لئے گرووں نے زنگت (مقدس رؽاقت) اور پانگت (ایک
زاتو کوانے) کی زرگرمیوں میں ابتداء  ،ہدایت یا سرکت کے معامالت میں جنس کے مابین کوئی ؽرق نہیں کیا۔ زروپ داس بوال
اور مہیما پرکاش کے مطابق  ،گرو امر داس دیس نےعورتوں کے پردے کے ازتعمال کی خمایت کی۔ اس نے عورتوں کو کچو
برادریوں کی نگرانی کے لئے تؾویض کیا اور زتی کے رواج کے ذالف تبلیؼ کی۔ زکو کی تاریر میں متعدد عورتوں کے نام
درج ہیں  ،جیزے ماتا گوجری مائی بواگو  ،ماتا زندری  ،رانی شاخب کور  ،رانی زداکور اور مہارانی جندکور  ،جنہوں نے
اپنے وقت کے اہم واقعات میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔
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To ensure equal status between men and women, the Gurus made no distinction between the sexes in
matters of initiation, instruction or participation in sangat (holy fellowship) and pangat (eating together)
activities. According to Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash, Guru Amar Dasdis favoured 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 GujriMai Bhago, Mata Sundari, Rani
Sahib Kaur, Rani SadaKaur and Maharani JindKaur, who played important roles in the events of their
time.

:تعلیم
Education:
زکو مذہب میں تعلیم کو بہت اہم تشور کیا جاتا ہے۔ یہ کزی بوی سذص کی کامیابی کی چابی ہے۔ یہ ذاتی ترقی کا عمل ہے اور
یہی وجہ ہے کہ تیزرے گرو نے بہت زارے مدرزے قائم کیے۔

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
گرو گرنتو صاحب میں فرمان ہے:
تمام الہامی علم اور غور گورو کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے
148  صفحہ، ۔ ایس جی جی ایس

Guru Granth Sahib states:
“All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru”. SGGS, Page
831
تعلیم ہر ایک کے لئے ضروری ہے اور ہر ایک کو ذود کو زیاده زے زیاده بہترین بننے کے لئے کام کرنا چاہئے۔ تیزرے گرو
نے جو زکو مسنری روانہ کئے ان میں زے باون شرف ذواتین تویں۔ اپنی کتاب‘‘زکو ذواتین کا کردار اور خیثیت۔‘‘ میں ڈاکٹر
موہندرکور گل لکوتے ہیں
‘‘گرو امر داس کو اس بات کا یقین تها کہ اس وقت تک کوئی بهی تعلیمات جڑ نہیں پکڑ سکتیں جب تک وه
‘‘ خواتین کی طرؼ سے قبول نہیں کی جاتی

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’, DrMohinderKaur Gill writes,
“Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless they
are accepted by women”.
:لباس یا کپڑوں کی پابندیاں

Restrictions on Clothes:
 زکو مذہب لباس کوڈ کے خوالے زے ایک زاده لیکن انتہائی اہم نقطہ نظر دیتا ہے جو، عالوه اس کے کہ ذواتین پرده نہ کریں
شنف زے قطع نظر تمام زکووں پر الگو ہوتا ہے۔
، گرو گرنتو ۔ صاحب میں فرمان ہے کہ
""ایسے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں جن میں جسم تکلیؼ میں ہو اور دماغ بری سوچوں سے بهر جائے۔
85  صفحہ، ایس جی جی ایس

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
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Sahib states,
“Avoid wearing those clothes in which the body is uncomfortable and mind is filled
with evil thoughts.” SGGS, Page 16
خواتین کا ذاتی دفاع

Self Defence by Women:
زکو ذواتین زے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وه کرپان (تلوار) اور دیگر ہتویاروں زے اپنا دؽاع کریں گی۔ ذواتین کے لئے یہ
انوکوا ہے کیونکہ تاریر میں یہ پہال موقع ہے جب ذواتین زے اپنے دؽاع کی توقع کی جارہی توی۔ ان زے یہ امید نہیں کی
جاتی کہ وه جزمانی تخؾظ کے لئے مردوں پر انخشار کریں ۔

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.
:ایس جی جی ایس حوالہ جات

SGGS Quotes:

‘‘ زمین اور آسمان میں اس کے عالوه مجهے اور کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تمام مردوں اور عورتوں میں اس
۲۲۲کا نور چمک رہا ہے۔ صفحہ

"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.

 عورت سے پیدا ہوا ہے۔ عورت کے اندر ہی مرد پرورش پاتا ہے۔ عورت سے اس کی منگنی ہوتی ہے،مرد
 اس کی نسلیں آتی ہیں۔ جب اس، اور شادی ہوتی ہے۔ عورت اس کی دوست بن جاتی ہے۔ عورت کے ذریعے
 تو اسے دوسری عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پهر اسے برا کیوں کہتے ہو؟، کی عورت مر جاتی ہے
 وہاں کوئی بهی نہیں،  عورت پیدا ہوتی ہے۔ عورت کے بػیر، اسی سے بادشاه پیدا ہوتے ہیں۔ عورت سے
ہوتا تها۔
374  ایس جی جی ایس صفحہ، گرو نانک

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 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
 مجهے میری شادی کے تحفہ اور جہیز کے طور پر اپنا نام،  "اے میرے خدا:جہیز کے حوالے سے
 ایس جی جی ایس81  الئن، 71 ، صفحہ، دےدیں۔" شری گرو رام داس جی

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
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گرو گرنتو صاحب عاجزی پر
Guru Granth Sahib on Humility
عاجزی زکو مذہب کا ایک اہم پہلو ہے۔ زکووں کو ہمیسہ ذدا کے آگے عاجزی کے زاتو جوکنا چاہئے۔ پنجابی میں عاجزی یا ’نمرتا‘ بہت
قریب زے ایک دوزرے کے زاتو وابزتہ الؾاظ ہیں۔ نمراتا ایک ایزی ذوبی ہے جس کی بورپور طریقے زے گربانی میں ترویح کی گئی
 "ؽائده" ہے۔، "ہے۔ اس پنجابی لؾظ کا ترجمہ "عاجزی

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."
یہ تمام انزانوں کی پرورش اورزکووں کی ذہن زازی کا الزمی خشہ ہے۔ زکووں میں ہتویار کے طور پر یہ چار ذشوشیات موجود ہونی
چاہیے۔
)زچ(زتو
)قناعت(زنتوکو
)سؾقت(دیا
)مخبت(پیار

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).
یہ پانچ ذشوشیات ایک زکو کے لئے اسد ضروری ہیں اوریہ ان کا ؽرض ہے کہ وه ان ذوبیوں کو ابوارنے اور انکو اپنی سذشیت کا
خشہ بنانے کے لئے گوربانی کی تالوت کریں۔

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.

گربانی کی تعلیمات کیا ہیں
What Gurbani tells us:
 جو ؽضیلت کا ذزانہ ہے۔ جس پر ہللا تعالی، عاجزی کا پول بدیہی زکون اور لذت ہے۔ انزان کو عاجزی کے زاتو ذدا کا اخترام کرنا چاہئے
رخمت ؽرماتا ہے وه عاجزی میں کوڑا رہتا ہے

"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.

: سکو مذہب کے پہلے گرو،گرو نانک
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism:
دل میں مخبت اور عاجزی کے زاتو نام زننے اور اس پر یقین رکونے زے آپ اپنے اندر کے مقام کو گہرائی زے پاک کرتے ہیں۔ ایس جی
2 جی ایس شؾخہ
 اپنی بویک مانگنے والی پیالی کو عاجزی بنائیں اور راکو جس کو آپ اپنے جزم پر لگاتے ہیں اس کا،اطمینان کو اپنی کان کی بالی بنائیں
6  ایس جی جی ایس شؾخہ- مراقبہ کریں
"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
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 جپجی شاخب زکو ؽلزؾے کے جوہر پر مستمل ہیں۔ یہی، گرو جی نانک شاخب کی بنیادی تعلیمات کی نمائندگی کرتے ہوئے
وجہ ہے کہ یہ گرو گرنتو شاخب میں ابتدائی جگہ پر متمکن ہے۔ پوری نماز ذود کو عام لوگوں کے مزائل زے پریسان کرتی
ہے۔ یہ زکو کے لئے روخانی کمال خاشل کرنے کا طریقہ بتانے والی کتاب ہے۔ یہ غیر ؽعال غور و ؽکر کرنے یا الگ تولگ
 دنیا کے کاموں میں سرکت کے خق میں، زندگی گزارنے کی ہدایت نہیں کرتا ۔ خکمت اور بے لوث زرگرمی کے زاتو مل کر
ہے۔
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.
زکو مذہب کے تین بنیادی اشول ہیں
There are three fundamental principles of Sikh religion
 مراقبہ کے ذریعے ذدا کا ذکر کرنا:نامجاپو
● Naamjapo: remembering God through meditation.
 پیداواری اور دیانت دارانہ کام کے ذریعہ وقار کے زاتو معاش خاشل کرنا۔،  تذلیقی: کیرت کرو
● Kiratkaro:Earning livelihood with dignity through creative, productive and honest work.
 آمدنی کا ثمر ضرورت مندوں کے زاتو بانٹنا۔ ضرورت مندوں اور بیماروں کے زاتو سریک ہونا اور ان کی:وانڈ چاکو
دیکو بوال کرنا۔ ان لوگوں کی مدد کرنا جو ذود مدد نہیں کرزکتے ۔
● Vandchakko: 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.
انزانی سذشیت میں پائی جانے والی پانچ بڑی کمزوریاں جو روخانیت میں تػیر پیدا کرتی ہیں۔ ویزے تو برائیوں کی تعداد بہت
زیاده ہے لیکن روخانیت کی معراج کے خشول کے رازتے میں خائل رکاوٹوں کی بنیاد پر ان میں زے پانچ کی سناذت ہو گئی ہے۔
 موه (منزلکہ) اور آہنکر (انا) ہیں، ) لوب (اللچ، ) کروڈ (غشہ، )اور وه کام (ذواہش
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).
ایک زکو کی زندگی کا زب زے بنیادی مقشد یہ ہے کہ وه ان پانچ اندرونی برائیوں کو ذتم کر کے ان پر قابو پائے۔ زکو
ٰ  مثبت روح (چاردیکاال) میں ہللا، کا ؽرض ہے کہ وه انزانی ذہن کے ان پانچ جذبات زے دزتبردار نہ ہوں
تعالی واہگورو
 ذدمت ذلق میں مشروف رہیں۔،  نام زمرن میں مزتقل طور پر ذدا کی یاد رکویں، کی عقیدت کے زاتو زندگی بزر کریں
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
NaamSimran, and engage in Community Service.
روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے نظم و ضبط کو اپنالینے زے انزان کے اعمال ذالص اور روح کے لئے ؽائده مند
ہوجاتے ہیں اور دماغ کی نؾی ذتم ہوجاتی ہے۔
By adopting such discipline on a daily basis one’s actions become pure and rewarding to the soul and
negativity of mind vanishes.
Visit SikhBookClub.com for thousands of downloadable Free Sikh books
Free Distribution: for copies email walnut@gmail.com
SewaByGursikhs

94

