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Asa Di Vaar 

 
The Asa-di-var does not tell a story, its theme is: "How to become a spiritual 
person"- a devta, "a spiritual being". In it, Guru Nanak also warns us against the 
rituals and tricks of priests and monks. The most important thing is how to build up 
one's character and how to remove the obstacles that lay in the path of a disciple, 
the most important of which is the ego, selfishness or conceit. 
 
Even holy persons, who are outwardly very good and kind, often suffer from 
religious pride. Sometimes so-called religious people commit heinous crimes 
through self-righteousness and bigotry. It should be remembered that Ego in its 
pure essence is self-awareness or identity which when regulated is an essential, for 
it is the basis of one's character or moral nature. When regulated by right 
motivation and active service, it is positive and beneficial. But if uncontrolled 
through self pride of position or riches, it becomes selfish and mean. 
 
The effects of the Ego are particularly contemptible and disastrous when disguised 
by the apparent holiness or tradition, which exploits ordinary people's ignorance 
and credulity. The practice of humility and love are the most effective qualities for 
keeping people away from sin, far better than all recitations and rituals of religion. 
 
Initially, it is the fear of God's wrath or displeasure which inspires the seeker to 
offer worship and prayer. Over the years this fear should become gradually 
replaced by love and self surrender, so that he loses his Impatience with those who 
are imperfect; he is in sympathy with them, for they are like strayed sheep. Only by 
self-discipline and serving other people, can one become worthy of divine grace. 
Associate with holy persons and learn from them, the secrets of spiritual wisdom. 

 

Egotism, pollution and falsehood 

The Asa-di-var also deals with concepts like Guru, Grace, Egoism, pollution (Sutak) 
and falsehood. The Guru's personality and message transform the life of the 
disciple. Guru Nanak says: 

 
"By meeting the Guru, The Truth is 3ehavior; He banishes Ego from the 
mind of man; He gives insight into supreme Reality. Only The Guru can 
grant the gift of "Naam." (AG, 465) 

 
The Guru sets a course of life for his disciple, that of plain living and high thinking. 
Following this, the seeker's life-style begins to change: 



 
 

"The good ones, who are absorbed in "The Truth," do service; They do no 
evil; They travel on the right path and do what is just; They break worldly 
bonds. They eat and drink, little." (AG, 467) 

 
There is also the concept of 'Self.' Our individual self is only a minuscule part of 
Universal Reality. It is only by understanding our own self-limits that we achieve the 
highest goals of our own existence. 

 

Ignorance, selfishness and self-gratification 

Through ignorance, we engage ourselves in selfishness and enjoyment, this will 
frustrate our hopes of a higher life. Man starts this life coupled to the background of 
his existences. His past and present mould his future. We have self-will with which 
we can modify our own conduct. It is only when we attune our own will to the 
Supreme Will, that we can become super-men. 
 
Now to a summary of the Asa-di-var in serial order. After explaining the role of a 
spiritual teacher (Guru) Nanak goes to tell us that divine wisdom is acquired 
through intellect. The Guru offers us a vision of a God whose whole presence is 
made manifest in Nature. The world is not a dream, but an impermanent reality. If 
people really observe God's creation, they will be filled with wonder. The entire 
Cosmos, follows Divine Ordinance or law; so should we. The Lord is not pleased by 
the theatrics of the so-called ncarnates, but only by acts of love and devotion. 
 
The religious teacher instructs his disciples to distinguish good from bad, true from 
false. However, the assertion of individual ego, is the great obstacle to the process 
of moral law. So that our self-assertiveness should be replaced by self-surrender. 
By submission to His Divine Will, one may win the favour of the Lord. 

 

Judged by our conduct 

Secular knowledge or scholarship does not prevent us from sinning. Ultimately we 
will be judged not by our learning or status, but by our conduct. Arguing, hair-
splitting over sacred texts, the performance of rituals and traditional offerings or the 
wearing of symbols or other marks of holiness, are of no avail. What counts is self-
control, purity and compassion. 
 
 
 
 
 



 
 

God knows our inner selves and cannot be cheated by any so-called holy practice. 
He reads our hearts and is not affected by only recitations of holy texts, markings 
on the fore-head with sandal-wood paste, cooking food within plastered squares, 
offering of choice dishes and libations of water, or by the barley-rolls and leafy 
platters, served to priests for the benefit of the dead. These things are done to win 
popular acclaim or to appease priests. 
 
Guru Nanak exposed the maladies of his time. Both Hindu and Muslim have strayed 
from the path of their religious preceptors and 5ehavior5 greed, falsehood, 
extortion and tyranny. The Guru rejected the 'Transfer-theory' of Brahmins, that 
offerings given to them, were of benefit to the ancestors of the donors. God will 
ultimately punish them for deceiving and exploiting ordinary people. 

 

Misconceptions about nature 

Guru Nanak also exposed any idea of pollution, being connected with the events of 
birth and death. These two are natural events being ordained by God. Real pollution 
is self incurred; it comes from greed, lust, lying and slander, all of which corrupt the 
mind. There is nothing wrong with food and drink. Impurity does not exist in 
matter, but in one's ego, indifference to God and other people. 
 
Guru Nanak also warned us against lust in sex. In his era, women were neglected 
and held in contempt by men. Both Hindus and Muslims, ill-treated their women. 
The Guru praised the role of woman in family life. Prof. Puran Singh wrote in this 
connection: 

 
"The Guru transcends gender of the person. Women, says the Guru, are 
the centre of life here on earth and in heaven. Man is born of a woman; 
he is wedded to women. How can a woman be outside the spiritual court, 
she who gives birth to the geniuses of this world? Talking slander, as is 
done of women, is to slander one's soul." 

 
Women are equally responsible to God for their actions There is no reason why we 
should conduct ourselves so foolishly towards each other. If we are learned, we 
should not call any one low or inferior. Let there be no rudeness or discourtesy 
between one person and another. People who are overbearing and haughty only 
harden their own hearts. All people are equal and human. It is not right for any one 
to pass judgment on or vilify others. 

 
 

 



 
 

Seeker of "Truth" 

The True seeker of "The Truth" welcomes all that comes from God-both good or ill-
as a blessing. He does not criticize Him or rail at Him. A love of God cannot live in 
the heart that loves only itself. Servants of God must content themselves by 
obeying only God's will and asking for no reward or bonus. If they abide by His will, 
they will be content and filled with compassion for others. They will not feel 
disturbed, if others appear to be more fortunate. They constantly endeavor to put 
their wills in harmony with Divine Will. 
 
Summing up the Asa-di-var's message we can summarise it under three headings; 
ethical, social and metaphysical. Under ethical teaching, we find the Guru's 
emphasis is on overcoming one's ego by humility, truth, virtue, holy living and 
keeping the company of saints. Even though the Guru also puts a premium on 
discrimination-Bibek-Budhi–learning to sort good from bad, he emphatically refutes 
any belief that austerities like fasting, bathing, ritual worship have spiritual merit. 
 
The social teaching of the Guru relates to the current trends of the age; caste pride 
and prejudice, bribery, greed, hypocrisy, the tyranny of kings and rulers and priestly 
class as all of which were accepted as a matter of course. The Guru pointed to the 
need of improving the conditions of the poor and under-privileged. The 
metaphysical aspect of the Asa-di-var emphasizes Divine Ordinance (Hukum), God's 
grace, the wonders of Nature and the pervading spirit of God in all His creation. The 
style of the language of the Asa-di-var is crisp, and pithy. Some of the lines form 
proverbs which need to be treasured. A few are given below: 

 
Suffering is a remedy, pleasure a disease (for in pleasure God is 
forgotten). 
Sweetness of speech and humility are the essence of virtues. 
Ego is a deep-rooted disease, but in it lies its own cure as well. 
Learned fools are those in love with 6ehavior6g and doubt. 

 

Ref: www.sikhiwiki.org 

http://www.sikhiwiki.org/
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 nk;k dh tko 

Asa di Vaar 

ஆசா-ி-ார் 

  

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-o
N
kaar satgur parsaad. 

One eternal God, realized by the grace of the true Guru: 

எரு படிில்ன கடவுபின் அருள், உண்மாண 

குருின்பதாமணில் உனாம் 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੪ ਛੰਤ ਘਯੁ ੪ ॥ 

aasaa mehlaa 4 chhant ghar 4. 
Raag Aasaa, by the Fourth Guru, Chhant, Fourth Beat: 

ான்கு ாபத்ணடன் கூடி ஆசா ாகம் ான்காண குரு 

ாம்ாஸ் அர்கபின் தாடல் (சந்த்) 
 

ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੇ ਰਇਣਾ ਭਨੁ ਰਤਭ ਯਤੰਨਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay. 
O‟ God, my mind is imbued with Your love and my eyes are moist with  

the nectar of Your Name (spiritually overwhelmed). 

கடவுபப, ன் ணம் உன் அன்தால் கிமமடந்ணள்பண, 

ஆன்ீக ாழ்க்மகில் உன்னுமட ிருப்பதர் ன்ந 

அபத்ால் ன் கண்கள் ிம்தி ிகின்நண 
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ਭਨੁ ਯਾਤਭ ਕਸਵਟੀ ਰਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਤਵੰਨਾ ॥ 

man raam kasvatee laa-i-aa kanchan sovinnaa. 
(I feel that) my mind has become immaculate like  

pure gold by the touchstone of God's Name. 

கடவுள் ன் ணம (அருமட பதம) உமகல்னில் 

பசாித்ணப் தார்த்ார், அண ண ங்காகிிட்டண.  
 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਯੰਤਗ ਚਰੂਤਰਆ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨ  ਤਬੰਨਾ ॥ 

gurmukh rang chalooli-aa mayraa man tano bhinnaa. 
By following the Guru's teachings, my mind is imbued with love for God  

as if it has been dyed deep red. My mind and body are drenched with His love 

குருின் சானத்ில், ன் ணம் அர் அன்தின் 

ஆத்ால்சிந்ணிட்டண,அனால்,ன் உள்பபம் உடலும் 

புத்ணிர் பதற்நண. 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭੁਸਤਕ ਝਕਤਰਆ ਸਬੁ ਜਨਭ ੁਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥ 

jan naanak musak jhakoli-aa sabh janam Dhan Dhannaa. ||1|| 
God‟s servant Nanak is full of the fragrance of Naam  

and his entire life has been extremely blessed. 

கடவுபின் ஊிாண ாணக் பதாணண கஸ்ணரிின் 

றும் பதால் ாசமண ிமநந்ண.அண பழு 

ாழ்க்மகபம் ிகவும் ஆசீர்ிக்கப்தட்டண. 
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ੴ ਸਤਤਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਿ ੁਤਨਯਬਉ ਤਨਯਵਯੁ ਅਕਾਰ ਭੂਯਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-o
N
kaar satnaam kartaa purakh nirbha-o nirvair  

akaal moorat ajoonee saibha
N 

gur parsaad. 
One Eternal God, His Name is the Truth (of eternal existance), He is the 

Creator,all-pervading, has no fear, no hatred, His existence is beyond time, He is 

beyond the cycle of birth and death, is self-illuminated, can be realized by the 

Guru‟s Grace. 

எரு படிில்னா கடவுளுமட பதர் சத்ிம் 

(படிில்னாண), அப தமடப்தாபர், ங்கும் 

ிமநந்ிருப்தர், தற்நர், பறுப்தில்னார், 

அருமட இருப்பு கானத்ிற்கு அப்தாற்தட்டண, அர் திநப்பு 

ற்றும் இநப்பு சுற்சிக்கு அப்தாற்தட்டர், சுாக 

திகாசிப்தர், இற்மநபல்னாம் எரு குருின் அருபால் 

உ படிபம் 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ 

aasaa mehlaa 1. 
Raag Aasaa, by the First Guru: 

 ஆசா ாகம் பனாண குரு ழுப்தட்டண 

 

ਵਾਯ ਸਰਕਾ ਨਾਤਰ ਸਰਕ ਬੀ ਭਹਰ  ਤਹਰ  ਕ ਤਰਿ ਟੁੰ ਡ ਅਸ ਯਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ 

vaar salokaa naal salok bhee mahlay pahilay kay likhay tunday as raajai kee 

Dhunee. 
Vaar With Slokas, And Slokas also Written By The First Guru. To Be Sung To 

The Tune Of 'Tunda-As Raajaa': 

 பல் குருால் ழுப்தட்ட ஸ்பனாகங்களும் ற்றும் 

ஸ்பனாகங்களுடன் கூடி தாடல்களும் 'ணண்டா-அஸ் 

ாஜாின்' இமசில் தாடப்தட்டண 
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ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பல் குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਯ ॥ balihaaree gur aapnay di-uhaarhee sad 

vaar. 
I surrender myself to my Guru forever; 

ணண குருவுக்கு (எரு) ாமபக்கு ணெறு பமந ன்மணப 

ான் எப்தமடக்கிபநன் 
 

ਤਜਤਨ ਭਾਣਸ ਤ ਦਵਤ ਕੀ ਕਯਤ ਨ ਰਾਗੀ ਵਾਯ ॥੧॥ 

jin maanas tay dayvtay kee-ay karat na laagee vaar. ||1|| 
who has spiritually elevated humans to angels and in doing this, he took no time. 

ணிர்கபிடிருந்ண கடவுள்கமப உருாக்கிர் 

(குரு)இற்மந உருாக்க அிக (எரு ணபி) 
பம்டுக்கில்மன  

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਜ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਯਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਯ ॥ 

jay sa-o chandaa ugvahi sooraj charheh hajaar. 
If a hundred moons were to rise and a thousand suns appeared, 

 (எரு) ணெறு ினவுகள் உர்ந்ண ற்றும்ஆிம் சூரின் 

உித்ாலும்,  
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ਤ ਚਾਨਣ ਹਤਦਆ ਂਗੁਯ ਤਫਨੁ ਘਯ ਅੰਧਾਯ ॥੨॥ 

aytay chaanan hidi-aa
N
 gur bin ghor anDhaar. ||2|| 

even with so much light, a person's mind will still be in complete darkness 

without the Guru. (meaning no matter how much knowledge we may obtain from 

other sources, without the Guru, we do not get the true enlightenment or divine 

wisdom). 

ல்னா அநிவும் (எபிபம்)எருர் பதற்நிருந்ாலும், அரின் 

ணம் குரு இல்னால் பதாணால் இருபிபன இருக்கும் 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok by the First Guru: 

பல் குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਯ ੂਨ ਚਤਨੀ ਭਤਨ ਆਣ ਸੁਚਤ ॥ 

naanak guroo na chaytnee man aapnai suchayt. 
O‟ Nanak, those who do not remember the Guru in their heart, 

 and think of themselves to be very clever. 

ஏ ாணக்! எரு ணிர், குரும ிமணில் பகாள்பால் 

ங்கமப புத்ிசானிாக ிமணத்ால்  

 

ਛੁਟ ਤਤਰ ਫੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰ ਞ ਅੰਦਤਯ ਿਤ ॥ 

chhutay til boo-aarh ji-o sunjay andar khayt. 
They are useless like the fake sesame plants left abandoned in the farm. 

அர்கள் ிமனினத்ில் கமபபடுக்கப்தட்ட பதானி ள் 

பசடிகமபப் பதான 

உிற்ந ிமனில் கிடப்தார்கள்  
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ਿਤ ਅੰਦਤਯ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ 

khaytai andar chhuti-aa kaho naanak sa-o naah. 
O‟ Nanak, thus left abandoned, they have hundreds of masters (but no real 

master) 

ஏ ‟ாணக், இவ்ாறு கமபபடுக்கப்தட்ட பதானி ள் 

பசடிகபில், ணெற்றுக்கக்காண ஜாணர்கள் உள்பணர் 

  

ਪਰੀਅਤਹ ਪੁਰੀਅਤਹ ਫੁੜ ਬੀ ਤਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ falee-ah fulee-ah bapurhay bhee 

tan vich su-aah. ||3|| 
The fake sesame plants seem to be flowering and flourishing but are filled with 

nothing but ashes. Similarly those, who do not follow the Guru‟s teachings, are 

spiritually dead in spite of being outwardly prosperous. 

அந் பதானி ள் பசடிகள் பூக்கும் ற்றும் பசிப்தாகத் 

பரிபம், ஆணால் தற்மந ி பறு ணவும் அில் கா 

இனாண.அணபதான குருின் பதாமணகமபப் 

தின்தற்நார்கள், பபிப்புநாக பாணர்கபாக 

இருந்பதாிலும் ஆன்ீக ரீிில் இநந்ணிட்டர்கபாகப 

கருப்தடுார். 

 

ਉੜੀ 
pa-orhee. 
Pauree: 1 

பதௌடி-1 
 

ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਤਜ ਆੀਨਹ੍ ਯਤਚ ਨਾਉ ॥ 

aapeen
H
ai aap saaji-o aapeen

H
ai rachi-o naa-o. 

God created Himself, and He Himself created His Name (His intangible form). 

கடவுள் ன்மணப் ாபண தமடத்ண, ன்னுமட பதமபம் 

உருாக்கிணார், உருற்று அருாய் ன்மண தமடத்ார் 



7 
 

ਦੁਮੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀ ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥ 

duyee kudrat saajee-ai kar aasan ditho chaa-o. 
Then He created the Nature (His tangible form); pervading within His creation, 

He beholds the play of His creation . 

தின்ணர், அர் இற்மகம உருாக்கி, இற்மகமப் 

தப்தி, அன் காட்சிமக் அப காத் பாடங்கிணார்  

 

ਦਾਤਾ ਕਯਤਾ ਆਤ ਤੂੰ  ਤੁਤਸ ਦਵਤਹ ਕਯਤਹ ਸਾਉ ॥ 

daataa kartaa aap too
N
 tus dayveh karahi pasaa-o. 

O‟ God, You Yourself are the benefactor and the Creator of all beings, and by 

Your Will, You bestow Your Grace upon them. 

கடவுபப! ீப ணிர்களுக்கு அமணத்மபம் ங்குதர், 

ீப அற்மந உருாக்கிர். ீப அர்களுக்கு 

அருள்தானிக்கிநர் 
 

ਤੂੰ  ਜਾਣਈ ਸਬਸ ਦ ਰਸਤਹ ਤਜੰਦ ੁਕਵਾਉ ॥ 

too
N
 jaano-ee sabhsai day laisahi jind kavaa-o. 

You are the Knower of all ; You give life and take it away by Your command. 

ீப ல்னாற்மநபம் அநிந்ர்.ல்னா உிர்களுக்கும்உன் 

கட்டமபின் தடி உிமபம் உடமனபம் ருகிநரீ்கள், ீப 

ீண்டும்அற்மந டுத்ணக்பகாள்கிநரீ்கள் 
 

ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥੧॥ 

kar aasan ditho chaa-o. ||1|| 
Pervading within the creation, You are watching your own play (creation). 

உங்களுமட தமடப்தின் ிமபாட்மட உண 

அரிாசணத்ில் அர்ந்ணஅன் காட்சிமப் தார்க்கிநரீ் 
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ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

ਹਤਯ ਰਭ ਫਾਣੀ ਭਨੁ ਭਾਤਯਆ ਅਣੀਆਰ  ਅਣੀਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har paraym banee man maari-aa anee-aalay anee-aa raam raajay. 
The Guru's words, full of love for God, have pierced my mind like a pointed 

arrow. 

கடவுபின் கானடிில் அன்மத உருாக்கும் குருின் 

ார்த்மகள் (குர்தாணி), (பா) எரு பதாருமப கூர்மாண 

அம்பு ணமபப்தமப் பதான, ன் ணமத் ணமபத்ணள்பண 

 

ਤਜਸ ੁਰਾਗੀ ੀਯ ਤਯੰਭ ਕੀ ਸ ਜਾਣ ਜਯੀਆ ॥ 

jis laagee peer piramm kee so jaanai jaree-aa. 
Only the person who feels the pain of this love for God, knows how to endure it. 

கடவுபின் அன்தின் னிம உரும் ணின், அற்மந 

ப்தடி பற்நிக்பகாள்ப படிபம் ன்தமபம் அநிான். 

 

ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸ ਆਿੀ ਭਤਯ ਜੀਵ ਭਯੀਆ ॥ 

jeevan mukat so aakhee-ai mar jeevai maree-aa. 
Such a person becomes free from worldly attachments while still living,  

as if hehas become spiritually alive after death. 

அத்மக தர் ாழும் பதாண உனக ாமில் இருந்ணம் 

ன் கடமகமப பசய்கிநார்,அர் த்ிற்குப் திநகு 

ஆன்ீக ரீிில் உிபாடு இருப்தண பதானாகும் 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗਯੁ ੁਭਤਰ ਹਤਯ ਜਗ ੁਦੁਤਯ ੁਤਯੀਆ ॥੨॥ 

jan naanak satgur mayl har jag dutar taree-aa. ||2|| 
O‟ God, please unite me, Yourservant Nanak, with the true Guru so that I may 

cross over the terrifying world ocean of vices. 

கடவுபப, வுபசய்ண ன்மண(உங்கள் ஊிாண ாணக்) 

உண்மாண குருவுடன் என்நிமங்கள், இணால் ான் 

இப்தபறுத்ணம் உனகம் ன்ந கடமனக் கடந்ண பசல்ன 

படிபம்.  
 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਸਚ ਤਯ ਿੰਡ ਸਚ ਫਰਹਭੰਡ ॥ 

sachay tayray khand sachay barahmand. 
O‟ Almighty God, True (Eternal) are Your continents, and True are Your solar 

Systems (Your system of creating these continents and solar systems is eternal) . 

ஏ ‟சர்ல்னமபள்ப கடவுபப, உண்ம (ித்ிம்) 

உங்கள் கண்டங்கள், ற்றும் சூரி ண்டனங்கள் (இந் 

கண்டங்கமபபம் சூரி ண்டனங்கமபபம் உருாக்கும் 

உங்கள் அமப்பு ித்ிாணண) 
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ਸਚ ਤਯ ਰਅ ਸਚ ਆਕਾਯ ॥ 

sachay tayray lo-a sachay aakaar. 
True (Eternal) are Your worlds, and True is Your creation  

(Your system of creating these worlds and all creation is eternal) . 

உண்ம (ித்ிம்) உங்கள் உனகங்கள்,அணப தமடப்பும் 

(இந் உனகங்கமபபம், ல்னா தமடப்புகமபபம் 

உருாக்கும் உங்கள் அமப்பு ித்ிாணண) 

 

ਸਚ ਤਯ ਕਯਣ ਸਯਫ ਫੀਚਾਯ ॥ 

sachay tayray karnay sarab beechaar. 
True are Your actions, and all Your thoughts. 

உங்கள் பசல்கள் ற்றும் உங்கள் ண்ங்கள் அமணத்ணம் 

அிக்க படிாம 
 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਅਭਯ ੁਸਚਾ ਦੀਫਾਣ ੁ॥ 

sachaa tayraa amar sachaa deebaan. 
True is Your Kingdome, and True is Your Court. 

அசப! உங்கள் ாஜ்பம் உங்கள் ீின்நபம் அமசக்க 

படிாம,  

 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਕਭ ੁਸਚਾ ਪੁਯਭਾਣ ੁ॥ 

sachaa tayraa hukam sachaa furmaan. 
True is the Command of Your Will, True is Your Order. 

உங்கள் உத்வு ற்றும் உங்கள் (அச) கட்டமப ஆகிம 

ாற்ந படிாம.  
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ਸਚਾ ਤਯਾ ਕਯਭ ੁਸਚਾ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 
sachaa tayraa karam sachaa neesaan. 

True is Your Grace, True are Your gifts (the sign of Your grace). 

உம்பமட ஆசீர்ாங்கள் ித்ிாணம, உம்பமட 

ஆசீர்ாங்கபின் அமடாபபம் ித்ிாணண. 

 

ਸਚ ਤੁਧ ੁਆਿਤਹ ਰਿ ਕਯਤੜ ॥ 

sachay tuDh aakhahi lakh karorh. 
Millions of persons who meditate upon You are also true. 

உன்மண ிாணிக்கும் னட்சக் பகாடிக்காக்காண உிர்களும் 

உண்மான். 

 

ਸਚ ਸਤਬ ਤਾਤਣ ਸਚ ਸਤਬ ਜਤਯ ॥ 

sachai sabh taan sachai sabh jor. 
The entire creation is supported by Your Eternal power and might. 

உண்மாண இமநனுக்குள் ல்னா தனபம், சக்ிபம் 

இருக்கிநண  
 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸਚੀ ਸਾਰਾਹ ॥ 

sachee tayree sifat sachee saalaah. 
True is Your Praise, True is Your Adoration. 

உன்மணப் புகழ்ண, ன்றும் ிந்ிணண  

 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

sachee tayree kudrat sachay paatisaah. 
O‟ True King, everlasting is Your creation. 

ஏ உண்மாண அசப! இந் பழு தமடப்பும் உங்கள் 

படிில்னா ற்தாடு. 

 



12 
 

ਨਾਨਕ ਸਚ ੁਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ 

naanak sach Dhi-aa-in sach. 
O Nanak, those who meditate on the True One with loving  

devotion also become True by merging in Him. 

ஏ ாணக்! அிில்னா இமநமண ிாணிக்கும் ல்னா 

உிரும் அருமட டிம்;  
 

ਜ ਭਤਯ ਜੰਭ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚ ੁ॥੧॥ 

jo mar jammay so kach nikach. ||1|| 
They who are going through the cycles of birth and death are imperfect  
(spiritually immature) and are not ready to merge with Almighty God. 

திநப்பு ற்றும் இநப்பு சுற்சிகமபக் கடந்ண பசல்பார் 

பழுமாமடார்கள் (ஆன்ீக ரீிாக 

பிர்ச்சிமடார்) ற்றும் சர் ல்னமபள்ப 

கடவுளுடன் என்நிம ாாக இல்னார்கள். 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok by the First Guru: 

பல் குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa vadaa naa-o. 
Great is His greatness, because His Glory is everlasting. 

இமநணின் ாம் பதரிண, அமப் புகப படிாண.  
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ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚ ੁਤਨਆਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa sach ni-aa-o. 
Great is His greatness, because His justice is True. 

இமநணின் ீி (ப்பதாழுணம்) அமசக்க படிாண ன்தண 

இமநணின் பதரி ற்தண்புகபில் என்நாகும். 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਰ ਥਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa nihchal thaa-o. 
Great is His Greatness, as permanent is His abode. 

அருமட அரிாசணம் உறுிாணண ன்தப, அண 

ிகப் பதரி புகழ். 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾਣ ਆਰਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaanai aalaa-o. 
Great is His greatness, as He knows our prayers. 

ல்னா ணிர்கபின் பண்டுல்கமபபம் அர் 

அநிந்ிருப்தண இமநணின் பதரி கிம, 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਫੁਝ ਸਤਬ ਬਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee bujhai sabh bhaa-o. 
Great is His glory, as He understands all our emotions. 

ம்பமட ல்னா உர்ச்சிகமபபம் அர் 

புரிந்ணபகாள்ளும் அருமட கிம பதரிண. 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ੁਤਛ ਨ ਦਾਤਤ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa puchh na daat. 
Great is His greatness, as He gives without being asked. 

ாருமட ஆபனாசமணபின்நி க்கு(உிரிணங்களுக்கு) 

பகாடுப்தப கடவுபின் கிமாகும் 
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ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਆ ਆਤ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa aapay aap. 
Great is His glory, as He Himself is all-in-all. 

அருமட ல்னம பதரிண, பணன்நால் ல்னாப 

அப. 

 

ਨਾਨਕ ਕਾਯ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak kaar na kathnee jaa-ay. 
O‟ Nanak, His actions cannot be described. 

ஏ ‟ாணக், அண பசல்கமப ிரிக்க படிாண.  
 

ਕੀਤਾ ਕਯਣਾ ਸਯਫ ਯਜਾਇ ॥੨॥ 

keetaa karnaa sarab rajaa-ay. ||2|| 
Whatever He has done, or will do, is all by His Own Will. ||2|| 

அர் பசய் அல்னண பசய்ப்பதாகின்ந ல்னாப 

அருமட ிருப்தம். 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਇਹੁ ਜਗ ੁਸਚ ਕੀ ਹ ਕਠੜੀ ਸਚ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸ ੁ॥ 

ih jag sachai kee hai koth-rhee sachay kaa vich vaas. 
This world is the abode of the Eternal God and He dwells in it. 

இவ்வுனகம் படிில்னா கடவுபின் ங்குிடாகும், அர் 

அில் ாழ்கிநார்.  
 



15 
 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਇ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਭ ਕਯ ਤਵਣਾਸ ੁ॥ 

ikn
H
aa hukam samaa-ay la-ay ikn

H
aa hukmay karay vinaas. 

By His Command, some are merged into Him, and some,  
by His Command, are spiritually destroyed. 

அர் ணண கட்டமபின்தடி உிரிணங்கமப ணண 

கானடிில் என்நிமக்கிநார் (இந் உனகம் ன்ந 

கடனில்)அம ீறுதர்கமப இக்கடனில் பழ்கடிக்கிநார். 

 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਬਾਣ ਕਤਢ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਭਾਇਆ ਤਵਤਚ ਤਨਵਾਸ ੁ॥ 

ikn
H
aa bhaanai kadh la-ay ikn

H
aa maa-i-aa vich nivaas. 

Some, by the Pleasure of His Will, are saved from the worldly  
attachments, while others are made to remain absorbed in them. 

அர் ணண ிருப்தத்ிற்கு ற்த உனக (கடல்) ாம ற்றும் 

பாகத்ினிருந்ண சினம ீட்டுக்பகாள்கிநார், சினம அில் 

சிக்க மக்கிநார். 
 

ਵ ਤਬ ਆਤਿ ਨ ਜਾਈ ਤਜ ਤਕਸ ਆਣ ਯਾਤਸ ॥ 

ayv bhe aakh na jaap-ee je kisai aanay raas. 
No one can say to whom He will put on the right path (who  

will be rescued from drowning in the world-ocean of worldly attachments). 

கடவுள் ாருமட தடமகக் கடக்கிநார் ன்று பசால்னப 

படிாண. 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕਉ ਆਤ ਕਯ ਯਗਾਸ ੁ॥੩॥ 

naanak gurmukh jaanee-ai jaa ka-o aap karay pargaas. ||3|| 
O‟ Nanak, only that Guru‟s follower comes to understand this whom He 

Himselfenlightens with the Divine knowledge. 

ஏ ‟ாணக், குரும தின்தற்றுதர்கள் (தாக்கிசானிகள்), 

அரின் பய்கீ அநிால் அநிபாபி பதறுகிநார். 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 2 

பதௌடி - 2 
 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਾਇ ਕ ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭ ੁਫਹਾਤਰਆ ॥ 

naanak jee-a upaa-ay kai likh naavai Dharam bahaali-aa. 
O‟ Nanak, after creating the humans, God installed the judge of  
Righteousness (His Power) to record the account of their deeds. 

ஏ ாணக்! உிரிணங்கமப உருாக்கின் பனம், கடவுள் 

ர் ாஜாம(அர்கபின் மனில்)அர்த்ிணார், 

உிரிணங்கபால் பசய்ப்தடும் பசல்கபின் கக்மக 

ிர்ிக்க 
 

ਥ ਸਚ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਫੜ ਚੁਤਣ ਵਤਿ ਕਢ ਜਜਭਾਤਰਆ ॥ 

othai sachay hee sach nibrhai chun vakh kadhay jajmaali-aa. 
There, the mortals are judged solely on the basis of truth and the truth alone;  

the false (evil doers) are marked out and separated from the true ones. 

அங்பக உண்ம ட்டுப ீிாக காட்டப்தடுகிநண. தாிகள் 

பர்வு பசய்ப்தட்டு எணக்கி மக்கப்தடுகிநார்கள். 

 

ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਯ ਭੁਹ ਕਾਰ੍ਹ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ॥ 

thaa-o na paa-in koorhi-aar muh kaal
H
ai dojak chaali-aa. 

The false ones find no place in God‟s court and are driven out to suffer in great 

disgrace 

பதாய்ர்களுக்கு அங்கு இடம் பகாடுக்கப்தடுில்மன, 

அர்கள் கருப்பு பகங்களுடன் கத்ிற்குச் பசல்கிநார்கள் 
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ਤਯ ਨਾਇ ਯਤ ਸ ਤਜਤਣ ਗ ਹਾਤਯ ਗ ਤਸ ਠਗਣ ਵਾਤਰਆ ॥ 

tayrai naa-ay ratay say jin ga-ay haar ga-ay se thagan vaali-aa. 
Those who are imbued with the love of Your Name go as  

winners from here, while the dishonest lose the game of life. 

 (கடவுபப!) உண பதால் பழுமமடந் அந் 

ணிர்கள், தந்த்ம (இங்கிருந்ண) 

பல்ார்கள்,ாற்றுதர்கள் (ணி திநப்பு தந்ம்) 

பாற்கடிக்கப்தடுகிநார்கள். 

  

ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭ ੁਫਹਾਤਰਆ ॥੨॥ 

likh naavai Dharam bahaali-aa. ||2|| 
O‟ God, You have appointed the Righteous Judge to record  

the accounts of the deeds of the mortals. 

 (கடவுபப, ீர்!) உிரிணங்கள் பசய் பசல்கமபக் கக்கிட 

ர் ாஜர் ிிக்கப்தட்டுள்பார் 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

ਹਭ ਭੂਯਿ ਭੁਗਧ ਸਯਣਾਗਤੀ ਤਭਰੁ ਗਤਵੰਦ ਯੰਗਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham moorakh mugaDh sarnaagatee mil govind rangaa raam raajay. 
O‟ God, please accept us. We, the ignorant fools have come to Your shelter. 

ல்மனற்ந அிசங்கபின் ஜாணப (ஏ பகாிந்த்) ! ீர் 

(ங்களுக்கு) கிமடப்தரீ்கபாக, ாங்கள் பட்டாள்கள், 

அநிற்நர்கள், உம்ம சமட ந்ணிட்படாம். 
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ਗੁਤਯ ੂਯ ਹਤਯ ਾਇਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਇਕ ਭੰਗਾ ॥ 

gur poorai har paa-i-aa har bhagat ik mangaa. 
It was through the Perfect Guru that I realized God, and I  

begged from Him only for His loving devotion. 

கடவுபின் தக்ிம(அனுகிகம்) ான் (குருிடம்) 

இமநஞ்சுகிபநன் (பணன்நால்) கடவுமப பழுமாண 

குருின் பனப கா படிபம். 

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਫਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਜਤ ਅਨਤ ਤਯੰਗਾ ॥ 

mayraa man tan sabad vigaasi-aa jap anat tarangaa. 
Through the word of the Guru, remembering God, who is like an  

ocean with infinite waves, my mind and body are delighted 

குருின் ார்த்மின் பனம் ல்மனற்ந அமனகமப 

(பதருங்கடல்-இமநன்) ிாணிப்தன் பனம், ன் ணம் 

னர்ந்ண, ன் உள்பம் பசித்பாங்கிண. 

 

ਤਭਤਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ॥੩॥ 

mil sant janaa har paa-i-aa naanak satsangaa. ||3|| 
O‟ Nanak, I have realized God by associating with  

His devotees (saints) in holy congrigation. 

ஏ ாணக்! (பசால்லுங்கள்) புணிர்கமபச் சந்ிப்தன் பனம் 

கடவுமப புணிர்கபின் கூட்டத்ில் கண்படன் 

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥salok mehlaa 1.Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਤਵਸਭਾਦ ੁਨਾਦ ਤਵਸਭਾਦ ੁਵਦ ॥ 

vismaad naad vismaad vayd. 
Amazing are the many sound currents, amazing  

are the many religious scriptures. 

ஆச்சரிாண தன ாங்களும்,பங்களும் உள்பண; 

 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਜੀਅ ਤਵਸਭਾਦ ੁਬਦ ॥ 

vismaad jee-a vismaad bhayd. 
Wonderful are the beings, wonderful are  

the many secrets of these beings. 

ஆச்சரிாண உிரிணங்கள், அமகபின் ஆச்சரிாணதன 

கசிங்கள். 

 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਯੂ ਤਵਸਭਾਦ ੁਯੰਗ ॥ 

vismaad roop vismaad rang. 
Amazing are the many forms and many colors of these beings. 

ஆச்சரிாண உிரிணங்களும் ற்றும் 

பதாருட்களும்உள்பண,அம தல்பறு டிங்கபிலும், 

ண்ங்கபிலும் உள்பண 

 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਨਾਗ ਤਪਯਤਹ ਜੰਤ ॥ 

vismaad naagay fireh jant. 
I am in a state of amazement watching so 
 many creatures wandering around naked. 

உிரிணங்கள் (ப்பதாணம்) ிர்ாாக இருக்கின்நண; 

இமபல்னாம் தார்த்ால் ிப்தாக இருக்கிநண. 
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ਤਵਸਭਾਦ ੁਉਣ ੁਤਵਸਭਾਦ ੁਾਣੀ ॥ 

vismaad pa-un vismaad paanee. 
I am wonderstruck observing the wind and the water 

காற்றும், ீரும் அிசாிருக்கிநண  
 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਅਗਨੀ ਿਡਤਹ ਤਵਡਾਣੀ ॥ 

vismaad agnee khaydeh vidaanee. 
It is amazing, how the fire is displaying its own astonishing plays. 

பருப்பு அிசம், அம அற்புாண ிமபாட்டுகமப 

ிமபாடுகிநண 

 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਧਯਤੀ ਤਵਸਭਾਦ ੁਿਾਣੀ ॥ 

vismaad Dhartee vismaad khaanee. 
I am astonished looking at the earth sustaining the creatures from all sources of 

life. 

அிசாணண பூிின் பாற்நம்,அில் உிரிணங்கள் 

பட்மடினிருந்ணம்(அண்டஜ்), கருினிருந்ணம்(பஜஜ்), 

ிமினிருந்ணம் (உத்புஜ்), ிர்மினிருந்ணம் 

பப்தத்ினிருந்ணம்(பசஜ்)உற்தத்ிாணம் அிசம் 
 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਸਾਤਦ ਰਗਤਹ ਯਾਣੀ ॥ 

vismaad saad lageh paraanee. 
It is amazing how the mortals are involved in the enjoyment of Your bounties. 

உிரிணங்கள்,ல்னா பதாருட்கபின் சுமகமப 

உர்கின்நண; இந் இல்மத கண்டு ணம் ிக்கிநண 
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ਤਵਸਭਾਦ ੁਸੰਜਗ ੁਤਵਸਭਾਦ ੁਤਵਜਗੁ ॥ 

vismaad sanjog vismaad vijog. 
Astonishing is the process through which people are being united or separated 

ஆச்சரிப உிரிணங்கள் பசர்ணம்,ஆச்சரிப 

உிரிணங்கள் திரிணம் 
 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਬੁਿ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਗੁ ॥ 

vismaad bhukh vismaad bhog. 
O‟ God, it is amazing to see that somewhere there is so much  
hunger and at other places things are being enjoyed in plenty. 

ஆச்சரிம் தன இடங்கபில் தசிபம், ஆச்சரிம் சின 

இடங்கபில் பசிப்பும் 
 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਤਸਪਤਤ ਤਵਸਭਾਦ ੁਸਾਰਾਹ ॥ 

vismaad sifat vismaad saalaah. 
It is amazing to see that somewhere that You,  

theCreator, is being praised and eulogized, 

இண ஆச்சரிம், ங்பகா இற்மகின் ஜாணர் புகந்ண 

பதாற்நப் தடுகிநார், 

 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਉਝੜ ਤਵਸਭਾਦ ੁਯਾਹ ॥ 

vismaad ujharh vismaad raah. 
It is just astonishing to see that somewhere there is  

wilderness and at other places there are nicely laid out paths. 

ங்பகா சிங்கள் உள்பண, ங்காண ிகள் உள்பண - 

இந் அற்புாண ிமபாட்மடக் கண்டு ணம் 

ிப்தமடகிநண. 
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ਤਵਸਭਾਦ ੁਨੇੜ ਤਵਸਭਾਦ ੁਦੂਤਯ ॥ 

vismaad nayrhai vismaad door. 
It is amazing that some say You are near; others say You are far off, 

சினர் கடவுள் அருகில் இருப்தாகச் பசால்கிநார்கள், சினர் 

பாமனில் இருப்தாகச் பசால்கிநார்கள்; 

 

ਤਵਸਭਾਦ ੁਦਿ ਹਾਜਯਾ ਹਜੂਤਯ ॥ 

vismaad daykhai haajraa hajoor. 
It is amazing that some see You right besides them (pervading everywhere). 

 (ல்னா இடங்கபிலும்)உன்மண இவ்பவு பபிாகக் 

காண்தண ஆச்சரிாக இருக்கிநண 

 

ਵਤਿ ਤਵਡਾਣ ੁਯਤਹਆ ਤਵਸਭਾਦ ੁ॥ 

vaykh vidaan rahi-aa vismaad. 
Beholding these wonders, I am wonder-struck. 

 (கடவுபின்) அற்புாண ன்மமப் தார்த்ண, ணம் 

புரிப்தமடகிநண. 

 

ਨਾਨਕ ਫਝੁਣ ੁੂਯ ਬਾਤਗ ॥੧॥ 

naanak bujhan poorai bhaag. ||1|| 
O‟ Nanak, those who understand these astounding  
wonders of Yours are blessed with perfect destiny. 

ஏ ாணக்! இந் பய்கீ காட்சிம ிகுந் அிர்ஷ்டத்ணடன் 

புரிந்ண பகாள் 

ப படிபம் 
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ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பல் குருின்ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਤਦਸ ਕੁਦਯਤਤ ਸੁਣੀ ਕੁਦਯਤਤ ਬਉ ਸੁਿ ਸਾਯ ੁ॥ 

kudrat disai kudrat sunee-ai kudrat bha-o sukh saar. 
Whatever is seen, or whatever is heard in the nature is all the wonder of Your 

power. The revered fear of Yours which is the essence of peace, is all Your play. 

காப்தடுணம் பகட்கப்தடுணப உண கமன; 

கிழ்ச்சிின் பனாக இருக்கும் இந் தபம் 

இற்மகின் இல்புான் 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਾਤਾਰੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਆਕਾਯ ੁ॥ 

kudrat paataalee aakaasee kudrat sarab aakaar. 
It is Your power, which is being displayed in the nether  
worlds and the skies, and all the forms of the universe. 

தாாப உனகத்ிலும் ாணத்ிலும் உன்னுமட 

இற்மகின்இல்பு இருக்கிநண,இந் உனகம் பழுணம் 

உன்னுமட அற்புாண ிமபாட்டு ன்தண அநிந்ப. 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਵਦ ੁਯਾਣ ਕਤਫਾ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ 

kudrat vayd puraan kataybaa kudrat sarab veechaar. 
The vedas, the puranas, the semitic books and the thoughts  

expressed in these, have been possible by Your power. 

பங்கள், புாங்கள் ற்றும் புத்கங்கள்,சிந்மண சக்ி 
(இன்னும் )அமணத்ணம் உங்கபண கமனப; 
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ਕੁਦਯਤਤ ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਨ੍ਹਣ ੁਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਤਆਯ ੁ॥ 

kudrat khaanaa peenaa pain
H
an kudrat sarab pi-aar. 

It is Your underlying energy, which is working behind the phenomena of  
eating, drinking, dressing up and the feeling of love in the living beings. 

சாப்திடுண, குடிப்தண, உடுத்ணண இந் தக்கக்கங்கள் 

ற்றும் இவ்வுனக அன்தின் பபிப்தாடு இமமணத்ணம் 

உங்கள் இற்மகின் இல்புான். 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਯੰਗੀ ਕੁਦਯਤਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ 

kudrat jaatee jinsee rangee kudrat jee-a jahaan. 
By Your Power come the species of all kinds and colors; by  

Your Power the living beings of the world exist. 

தானிணங்கபில், பதாருட்கபில், ண்ங்கபில், உனக 

உிரிணங்கபில், உங்கபின் இற்மகின் இல்பு 

பசனாற்றுகிநண 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਫਦੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

kudrat naykee-aa kudrat badee-aa kudrat maan abhimaan. 
Even all the virtues, the evils, the honors and dishonors  

are happening as per Your power and will. 

உண சக்ிாபன ல்னணம், உண சக்ிாபனீமபம். 

உண சக்ிால் ட்டுப ரிாமபம் ற்றும் 

அாணபம் 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਉਣ ੁਾਣੀ ਫਸੰਤਯ ੁਕੁਦਯਤਤ ਧਯਤੀ ਿਾਕ ੁ॥ 

kudrat pa-un paanee baisantar kudrat Dhartee khaak. 
By Your Power wind, water and fire exist; by Your Power earth and dust exist. 

காற்று, ீர், பருப்பு, பூி, ண் ணகள்கள் ( அடிப்தமட கூறுகள்), 

இம அமணத்ணம் உன்னுமட காட்சி. 
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ਸਬ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਤੂੰ  ਕਾਤਦਯ ੁਕਯਤਾ ਾਕੀ ਨਾਈ ਾਕ ੁ॥ 

sabh tayree kudrat too
N
 kaadir kartaa paakee naa-ee paak. 

O‟ God, everything is in Your Power, You are the all-powerful  
Creator. Your Name is the Holiest of the Holy. 

கடவுபப! இம ல்னாம் உங்கள் கமனின் தன்தாபட, 

ீங்கபப இற்மகின் ஜாணர்,ீபஇவ்ிமபாட்மட 

உருாக்கிர், உண கிம ணய்மிலும் 

ணய்மாணண. 
 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਯ ਵਿ ਵਯਤ ਤਾਕ ਤਾਕ ੁ॥੨॥ 

naanak hukmai andar vaykhai vartai taako taak. ||2|| 
O‟ Nanak, He cherishes the creation by His command,  

and pervades everywhere all by Himself. 

ஏ ‟ாணக், கடவுள்(இந் ல்னா இற்மகபம்) ன் 

கட்டமபால் தமடப்மதப் தாணகாக்கிநார்,ல்னா 

இடங்கபிலும் அர் எருாகப திிருக்கிநார். 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 3 

பதௌடி-3 

 

ਆੀਨ੍ਹ ਬਗ ਬਤਗ ਕ ਹਇ ਬਸਭਤੜ ਬਉਯੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ 

aapeen
H
ai bhog bhog kai ho-ay bhasmarh bha-ur siDhaa-i-aa. 

After living through the pains and pleasures of life, mortal‟s 
 body is reduced to a pile of dust and the soul departs. 

கடவுள்,ாப அாாக இருந்ண ண்ங்கமப 

அனுதிக்கிநார். உடனாணண ண் குினாகி கமடசிில் 

ஆன்ா உடமன ிட்டு ினகிச் பசல்கிநண.  
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ਵਡਾ ਹਆ ਦੁਨੀਦਾਯ ੁਗਤਰ ਸੰਗਰੁ ਘਤਤ ਚਰਾਇਆ ॥ 

vadaa ho-aa duneedaar gal sangal ghat chalaa-i-aa. 
When a person entangled in worldly affairs dies, he is led  
away to the court of the righteous Judge like a criminal. 

உனக இன்தத்ில் சிக்கி உிரிணம் இநக்கும் பதாண, அண 

கழுத்ில் எரு சங்கினிபடன் பன்பணாக்கி பகாண்டு 

ப்தடுகிநண 

 

ਅਗ ਕਯਣੀ ਕੀਯਤਤ ਵਾਚੀ ਫਤਹ ਰਿਾ ਕਤਯ ਸਭਝਾਇਆ ॥ 

agai karnee keerat vaachee-ai bahi laykhaa kar samjhaa-i-aa. 
There, the account of his good and bad deeds is thoroughly explained to him. 

தபனாகத்ில் கடவுமப பதாற்நி புகழ்ந்ண ட்டுப 

ற்றுக்பகாள்பப்தடும் அங்கு எருர் பசய் ல்ன பகட்ட 

பசல்கபின் கக்கு அருக்கு பழுமாக ிபக்கப்தடும் 

 

ਥਾਉ ਨ ਹਵੀ ਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀ ਤਕਆ ਯੂਆਇਆ ॥ 

thaa-o na hovee pa-udee-ee hun sunee-ai ki-aa roo-aa-i-aa. 
While receiving severe punishment for his evil deeds, he finds no place to hide 

and no one hears his cries of pain. 

ீ பசல்களுக்கு கடுமாண ண்டமணமப் 

பதறுபாருக்கு, ங்கும் மநந்ண பகாள்ப இடில்மன, 

அண னிபம் அழுமகபம் ாருக்கும் பகட்தில்மன 

 

ਭਤਨ ਅੰਧ ਜਨਭ ੁਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

man anDhai janam gavaa-i-aa. ||3|| 
Due to the ignorance, he has wasted the precious human life in vain 

அநிாம(பட்டாள்ணாண)காாக உிரிகள், அன் 

ிமனிப்தற்நாழ்க்மகம அித்ணக்பகாள்கிநண 
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ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਸੁਤਣ ਫਨਤੀ ਹਤਯ ਰਬ ਹਤਯ ਯਾਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

deen da-i-aal sun bayntee har parabh har raa-i-aa raam raajay. 
O‟ God, the merciful Master of the meek, please listen to m y prayer. 

னிர்கபிடம் இக்கம் பகாண்டப! ஜாணப, ஏ 

’கடவுபப, வுபசய்ண ன் பண்டுமன பகளுங்கள் 

 

ਹਉ ਭਾਗਉ ਸਯਤਣ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭੁਤਿ ਾਇਆ ॥ 

ha-o maaga-o saran har naam kee har har mukh paa-i-aa. 
O‟ God, I seek the refuge of Your Name. If You  

bestow Your grace, only then I can utter Your Name. 

கடவுபப! உம்பமட ாத்ின் ஆம ான் ாடுகிபநன். 

உண கருமால்ட்டுப உம்பமட ாத்ம பஜதிக்க 

படிபம். 
 

ਬਗਤਤ ਵਛਰੁ ਹਤਯ ਤਫਯਦ ੁਹ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾਇਆ ॥ 

bhagat vachhal har birad hai har laaj rakhaa-i-aa. 
It is God‟s nature that He loves His devotees and saves their honor. 

கடவுள் ன் தக்ர்கமப அர்கபின் தக்ிாபன பசிப்தண 

அர் இல்பு  

(ார் எருர் அரில் சமடகிநபா)அரின் 

ரிாமம காப்தாற்றுார் 
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਯਣਾਗਤੀ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥ 

jan naanak sarnaagatee har naam taraa-i-aa. ||4||8||15|| 
O‟ God, Your servant Nanak has come to Your sanctuary, please unite  

me with Your Name and help me swim across the worldly ocean of vices. 

ாசன் ாணக் (கும்) அந் கடவுபின் சானத்ிற்கு 

ந்ணள்பார் (அமடக்கனம் புகுந்ம) கடவுள் ணண 

பதரில் பசருன் பனம் (உனக-கடமன) கடக்கச் 

பசய்கிநார் 
 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਵਣੁ ਵਹ ਸਦਵਾਉ ॥ 

bhai vich pavan vahai sadvaa-o. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that 

 the wind keeps blowing forever. 

கடவுள் தத்ில்(பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்) காற்று 

ன்பநன்றும் சீுகிநண. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਚਰਤਹ ਰਿ ਦਯੀਆਉ ॥ 

bhai vich chaleh lakh daree-aa-o. 
It is in the fear of God (under the Divine Law),  

that thousands of rivers are flowing. 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்)னட்சக்கக்காண 

ஆறுகள் தாய்கின்நண. 
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ਬ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢ ਵਗਾਤਯ ॥ 

bhai vich agan kadhai vaygaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that fire  

is performing the assigned tasks. 

கடவுள் தத்ில், (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்)பசம பசய்பம் 

பருப்பும் ன் பமனம பசய்கின்நண. 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਧਯਤੀ ਦਫੀ ਬਾਤਯ ॥ 

bhai vich Dhartee dabee bhaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the earth  

is buried under the load of everything on earth. 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்)இந் பூி ல்னா 

சுமகமபபம்ாங்கி சுல்கிநண 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਇੰਦ ੁਤਪਯ ਤਸਯ ਬਾਤਯ ॥ 

bhai vich ind firai sir bhaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that king Indra (the god of rain) 

in the form of clouds is hanging upside down as if walking on its head . 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்), இந்ின் 

(மின் கடவுள்) கடவுளுக்குப் தந்ண, ன் மனின் 

மடமச்மனகிாக சுக்கிநான் 

(பகங்கள் அணண சித்த்ாபன தநக்கின்நண). 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯ ੁ॥ 

bhai vich raajaa Dharam du-aar. 
It is in the fear of God that the Righteous Judge of Dharma  

stands at His door-step (working under His Divine law). 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்) ர்ாஜர் அர் 

ாசனில் ிற்கிநான்.  
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ਬ ਤਵਤਚ ਸੂਯਜ ੁਬ ਤਵਤਚ ਚੰਦ ੁ॥ਕਹ ਕਯੜੀ ਚਰਤ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

bhai vich sooraj bhai vich chand. koh karorhee chalat na ant. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the sun and the  

moon move millions of miles and there is no end to their movement. 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்), சூரினும், 

சந்ின் பகாடிக் கக்காண மல்கள் கரும், அற்நின் 

இக்கத்ிற்கு படிப இல்மன. 

 

 ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਫੁਧ ਸੁਯ ਨਾਥ ॥ 

bhai vich siDh buDh sur naath. 
Even the Siddhas (men of miracles), the Buddhas( men of wisdom), the  

demi-gods and the Yogis,all live in the fear of God (under His command) 

சித்ர்கள் (அற்பு ணிர்கள்), புத்ர்கள் (ஞாண ணிர்கள்), 

பய்ங்கள் ற்றும் பாகிகள், அமணரும் கடவுளுக்குப் 

தந்ண (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்)ாழ்கிநார்கள் 
 

ਬ ਤਵਤਚ ਆਡਾਣ ਆਕਾਸ ॥ 

bhai vich aadaanay aakaas. 
It is in the fear of God (under the Divine Law),  

that the sky is stretched over the earth 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்),ாணம் பூிின் 

பல் ீண்டுள்பண 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਜਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯ ॥ 

bhai vich joDh mahaabal soor. 
The warriors and the most powerful heroes are also in  

the fear of God (under His will) 
(அருமட ிருப்தத்ின்தடி) னிமிக்க பதார்ீர்களும், 

ாீர்களும் கடவுளுக்குப் தப்தடுகிநார்கள். 
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ਬ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ੂਯ ॥ 

bhai vich aavahi jaaveh poor. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that multitudes  

of humans and creatures take birth and die. 

கடவுபின் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்) பதருகும் 

ணிர்கள் ற்றும் உிரிணங்கள் திநந்ண இநந்ண பதாகின்நண. 

 

ਸਗਤਰਆ ਬਉ ਤਰਤਿਆ ਤਸਤਯ ਰਿੁ ॥ 

sagli-aa bha-o likhi-aa sir laykh. 
It is written for the entire creation to remain under  

the fear of God (under the divine law). 

கடவுள் தத்ில் (பய்கீ சட்டத்ின் கீழ்).அருமட பழு 

தமடப்பும் இருக்கிநண  
 

ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਕ ੁ॥੧॥ 

naanak nirbha-o nirankaar sach ayk. ||1|| 
O‟ Nanak, only the eternal and formless God is  

without any fear (without any limitation). 

ஏ ‟ாணக், ித்ிாண ற்றும் உருற்ந கடவுள் ட்டுப 

ந் தபம் இல்னால் (ந் ம்பும் இல்னால்) 

இருக்கிநார்.  

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹਤਯ ਕਤ ਯਾਭ ਯਵਾਰ ॥ 

naanak nirbha-o nirankaar hor kaytay raam ravaal. 
O‟ Nanak, it is only the formless God alone who is fearless (without limitations);  

myriads of other gods like lord Rama are insignificant before Him. 

ஏ ‟ாணக், உருற்ந கடவுள் ட்டுப அச்சற்நர் 

(ம்புகள் இல்னார்);  

(அாங்கள்) ார் பதான்ந ற்நர்கள் அருக்கு பன் 

அற்தாணர்கள் 

 

ਕਤੀਆ ਕੰਨ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥ 

kaytee-aa kan
H
 kahaanee-aa kaytay bayd beechaar. 

There are so many stories about lord Krishna, so many who reflect over the 

Vedas. 

கிருஷ்மப் தற்நி தன கமகள் உள்பண, பங்கமப 

திிதனிக்கும் தனர். பங்கமபப் தடிப்தர்கள்.  
 

ਕਤ ਨਚਤਹ ਭੰਗਤ ਤਗਤੜ ਭੁਤੜ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

kaytay nacheh mangtay girh murh pooreh taal. 
Many act as beggars who dance around and around to the beat of drums. 

தன ணிர்கள் திச்மசக்கார்கபாக தல்பறு ாபத்ிற்கு 

சுற்நி சுற்நி டணாடுகிநார்கள் 

 

ਫਾਜਾਯੀ ਫਾਜਾਯ ਭਤਹ ਆਇ ਕਢਤਹ ਫਾਜਾਯ ॥ 

baajaaree baajaar meh aa-ay kadheh baajaar. 
Many of these performers come to the marketplaces and perform their shows. 

இமப்பதால் ஆட்டம் பதாடும் தனர் சந்மகளுக்கு ந்ண 

ங்கள் ிகழ்ச்சிகமப பசய்கிநார்கள்.  
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ਗਾਵਤਹ ਯਾਜ ਯਾਣੀਆ ਫਰਤਹ ਆਰ ਤਾਰ ॥ 

gaavahi raajay raanee-aa boleh aal pataal 
.Acting as kings and queens, they sing about their tails and narrate irrelevant 

stories. 

ன்ணர்கபாகவும் ாிகபாகவும் படிட்டு அர்கள் 

தாடுகிநார்கள், பதாருத்ற்ந கமகமப (ாில்) ந் தடி 

ிரிக்கிநார்கள்  
 

ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਭੁੰ ਦੜ ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਹਾਯ ॥ 

lakh taki-aa kay mund-rhay lakh taki-aa kay haar. 
They talk about the expensive earrings and necklaces of the kings  

and queens, costing hundreds of thousands of rupees. 

அர்கள் ன்ணர்கபின் னட்சக்கக்காணிமனபர்ந் 

காிகள் ற்றும் கழுத்ிகமபப் தற்நி பதசுகிநார்கள் 

 

ਤਜਤ ੁਤਤਨ ਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਨ ਹਵਤਹ ਛਾਯ ॥ 

jit tan paa-ee-ah naankaa say tan hoveh chhaar. 
O‟ Nanak, they don't realize that the bodies on which these necklaces and 

earrings are worn, will ultimately turn into ashes. 

ஏ ‟ாணக், இந் கழுத்ிகள் ற்றும் காிகள் அிந் 

உடல்கள் இறுிில் சாம்தனாக ாறும் ன்தம அர்கள் 

உில்மன. 
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ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਰੀਈ ਢੂਢੀ ਕਥਨਾ ਕਯੜਾ ਸਾਯੁ ॥ 

gi-aan na galee-ee dhoodhee-ai kathnaa karrhaa saar. 

Divine wisdom cannot be obtained through mere words. To explain how to 

obtain divine knowledge is extremely difficult like chewing steel. 

பறும் பதச்சுக்கள் பனம்அநிம பதந படிாண 

(ன்ணர்கள் ற்றும் ாிகபின் கமகமப ிரிப்தண 

பதான்நம). பய்கீ அநிம வ்ாறு பதறுண ன்தம 

ிபக்குண இரும்பு பல்லுண பதான்நண ிகவும் கடிணம். 

 

ਕਯਤਭ ਤਭਰ  ਤਾ ਾਈ ਹਯ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਕਭ ੁਿੁਆਯ ੁ॥੨॥ 

karam milai taa paa-ee-ai hor hikmat hukam khu-aar. ||2|| 
It is only by the Grace of God that the Divine wisdom is obtained; all other 

efforts and commands lead to nothing but frustration. 

கடவுபின் கிருமதால் ட்டுப பய்கீ ஞாணம் 

பதநப்தடுகிநண; ற்ந ல்னா பற்சிகளும் கட்டமபகளும் 

ிக்ிமத் ி பபநான்றும் இல்மன. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 4 

பதௌடி-4 

 

ਨਦਤਯ ਕਯਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਦਯੀ ਸਤਤਗੁਯ ੁਾਇਆ ॥ 

nadar karahi jay aapnee taa nadree satgur paa-i-aa. 
O‟ God, only when You cast Your Glance Of Grace, then by  

Your Grace one meets the true Guru. 

கடவுபப! ீ (உிரிணத்ம) உண அருபால் 

கண்பாக்கிணால் ட்டுப, உண கிருமதின் காட்சிின் 

பனம் அன் சத்குரும அமடகிநான். 
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ਹ ੁਜੀਉ ਫਹੁਤ ਜਨਭ ਬਯੰਤਭਆ ਤਾ ਸਤਤਗੁਤਯ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ayhu jee-o bahutay janam bharammi-aa taa satgur sabad sunaa-i-aa. 
This soul wandered through many births, until the  

True Guru uttered to him the Divine Word. 

இந் ஆத்ாக்கள் தன திநப்புகபில் ீண்டும் ீண்டும் 

அமனந்ண ிரிபம்,இமநார்த்மம குரு அற்கு 

காட்டும்ம.  
 

ਸਤਤਗੁਯ ਜਵਡ ੁਦਾਤਾ ਕ ਨਹੀ ਸਤਬ ਸੁਤਣਅਹ ੁਰਕ ਸਫਾਇਆ ॥ 

satgur jayvad daataa ko nahee sabh suni-ahu lok sabaa-i-aa. 
O‟ all people listen carefully, there is no benefactor as great as the true Guru. 

ஏ க்கபப! கணாகக் பகளுங்கள், சத்குருவுக்கு சாண, 

பறு பகாடுப்தர் இல்மன.  
 

ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚ ੁਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹੀ ਤਵਚਹ ੁਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jin
H
ee vichahu aap gavaa-i-aa. 

Those, who have shed their self-conceit from within, have  
realized God upon meeting the true Guru. 

ங்களுக்குள்பபப சு கட்டுப்தாட்மட இந் அந் 

ணிர்கள், அந் சத்குருமச் சந்ிப்தன் பனம் 

உண்மாண இமநமண அமடந்ிருக்கிநார்கள்,  
 

ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚ ੁਫੁਝਾਇਆ ॥੪॥ 

jin sacho sach bujhaa-i-aa. ||4|| 
Only the true Guru reveals the truth about the Eternal God. 

சத்குரு ித்ி இமநணின் ஞாணத்ம அபிக்கிநார்  
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ਛੰਤ 

Chaant 

ஆசா ஹனா ான்காண குருின் சந்த் 

 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਢੂੰ ਤਢ ਢੂਢਤਦਆ ਹਤਯ ਸਜਣੁ ਰਧਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay. 
After searching and seeking God through the Guru,  

I have found my friend, God, within myself. 

குருின் சானத்ம படி, ான் ன் ண்தன்-

இமநமணக் கண்டுதிடித்பன் (ணக்குள்). 
 

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਟ ਗੜ ਤਵਤਚ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਸਧਾ ॥ 

kanchan kaa-i-aa kot garh vich har har siDhaa. 
It feels as if my body has become like a golden fortress and  

God has become manifest in it by Guru's grace. 

ன்னுமட இந் உடல் ங்கத்ின் பகாட்மடாக 
(பதான) ாநிிட்டண (பணன்நால் குருின் அருபால்) 

கடவுள் அில் பான்நிபள்பார். 
 

 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਹੀਯਾ ਯਤਨੁ ਹ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਵਧਾ ॥ 

har har heeraa ratan hai mayraa man tan viDhaa. 
I find that God's Name is precious like a jewel or a diamond that has pierced my 

mind and body (and made me a soft hearted person). 

 (ணக்குள்) கடவுபின் பதர்-த்ிணாகவும், கடவுபின் 
பதர்-மாகவும் (காப்தடுகிநண) (இணால் ன் 
கடிணப்தடுத்ப்தட்ட) ணம் ணமபிடப்தட்டுள்பண 

(பன்மாக்கப்தட்டண). 
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ਧੁਤਯ ਬਾਗ ਵਡ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਯਤਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥ 

Dhur bhaag vaday har paa-i-aa naanak ras gudhaa. ||1|| 
O‟ Nanak, due to pre-ordained good fortune, I have realized  

God and I am saturated with the relish of God‟s Name 

ஏ ாணக்! (பசால்லுங்கள், சபகாப!) உர்ந் இமநணின் 
திசன்ணத்ினிருந்ண ிகுந் அிர்ஷ்டத்ணடன் ான் 
கடவுமபக் கண்படன், ன் சுாணண அருமட 

அன்பதன்னும்சத்ில் மணந்ணள்பண  
 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

 salok mehlaa 1.  

Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
 

 ਘੜੀਆ ਸਬ ਗੀਆ ਹਯ ਕੰਨ੍ਹ ਗਾਰ ॥  

gharhee-aa sabhay gopee-aa pahar kan
H
 gopaal. 

Using the analogy of the legend of the plays of lord Krishna, Guu ji says: this 

world is like a play of God in which all the Gharian (hours) are like the Gopis 

(milkmaids) of lord Krishnaand all the Pehrs (time period of three hours) are like 

Krishnas. 

புாத்ில் கிருஷ்ரின்எப்புமகமபப் தன்தடுத்ி, குரு 

கூறுகிநார்: இந் உனகம் கடவுபின் ாடகம் பதான்நண, இில் 

அமணத்ண பங்களும் (ிபங்களும்) பகாதிகள்(தால் 

பமனக்காரிகள்) ற்றும் அமணத்ண கான ிமனகளும் (கான 

அகாசம்) பன்று ிபம்) கிருஷ்ம பதான்நண. 
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ਗਹਣ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯ ੁਚੰਦੁ ਸੂਯਜ ੁਅਵਤਾਯ ॥ 

gahnay pa-un paanee baisantar chand sooraj avtaar. 
The air, water and fire are like the ornaments worn by the Gopis;  

the sun and moon are like two incarnations. 

காற்று, ீர் ற்றும் பருப்பு ஆகிம பகாதிகள் அிபம் 

ஆதங்கள் பதான்நம; சூரினும் சந்ினும் இண்டு 

அாங்கள் பதான்நம.  
 

 ਸਗਰੀ ਧਯਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ ਵਯਤਤਣ ਸਯਫ ਜੰਜਾਰ ॥ 

saglee Dhartee maal Dhan vartan sarab janjaal. 
The entire earth is like material goods needed for the play and the worldly 

entanglements are like the supplies for staging this play. 

பழு பூிபம் ாடகத்ிற்குத் பமாணபதாருட்கமப 

பகாண்டுள்பண, உனக சிக்கல்கள் இந் ாடகத்ம டத் 

தன்தடுகிநண. 

 

ਨਾਨਕ ਭੁਸ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਿਾਇ ਗਇਆ ਜਭਕਾਰ ੁ॥੧॥ 

naanak musai gi-aan vihoonee khaa-ay ga-i-aa jamkaal. ||1|| 
O‟ Nanak, without the divine knowledge, the entire humanity is  

being deceived and consumed by the demon of death. 

ஏ ‟ாணக், பய்கீ அநிவு இல்னால் ா ிமனில் 

இருக்கும் இவ்வுனகம், ாற்நப்தட்டு  அக்கணால் 

ிழுங்கப்தடுகிநண. 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਵਾਇਤਨ ਚਰ  ਨਚਤਨ ਗੁਯ ॥ 

vaa-in chaylay nachan gur. 
In this play of God, the disciples play the music and their gurus dance. 

கடவுபின் இந் ாடகத்ில், சீடர்கள் ாத்ிங்கமப 

ாசிப்தார்கள்,அர்கபின் குருக்கள் டணாடுகிநார்கள். 

 

ਯ ਹਰਾਇਤਨ ਪਯਤਨ੍ਹ ਤਸਯ ॥ 

pair halaa-in fayrni
H
 sir. 

While dancing, they kick around their feet and turn around their heads. 

 (டணாடும்பதாண அர்கள் குரு) கால்கமப அமசத்ண 

மனமத் ிருப்புகிநார்கள்.  
 

ਉਤਡ ਉਤਡ ਯਾਵਾ ਝਾਟ ਾਇ ॥ 

ud ud raavaa jhaatai paa-ay. 
The dust flies and falls upon their heads. 

கால்கபினிருந்ண ணசி தநந்ண அர்கபின் மனில் 

ிழுகிநண. 

 

ਵਿ ਰਕੁ ਹਸ ਘਤਯ ਜਾਇ ॥ 

vaykhai lok hasai ghar jaa-ay. 
Beholding them in this condition, people laugh and then go back to their homes. 

அர்கள் டணத்ம க்கள் (தார்க்கிநார்கள்) சிக்கிநார்கள், 

டீ்டிற்குச் பசல்கிநார்கள்.  

 

ਯਟੀਆ ਕਾਯਤਣ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

rotee-aa kaaran pooreh taal. 
(The players do not enact these shows to impart any  

wisdom to the audience), they are just dancing to earn their living. 

அர்கள் ங்கள் ாழ்க்மகம டத் டணாடுகிநார்கள்.  
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ਆੁ ਛਾੜਤਹ ਧਯਤੀ ਨਾਤਰ ॥ 

aap pachhaarheh Dhartee naal. 
They throw themselves upon the ground. 

அர்கள் ங்கமப மில் சீுகிநார்கள். 

 

ਗਾਵਤਨ ਗੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨ੍ਹ ॥ 

gaavan gopee-aa gaavan kaan
H
. 

They sing disguised as the milkmaids and Krishna. 

அர்கள் தால்காரிகள் ற்றும் கிருஷ்ர் ண 

ாறுபடத்ில் தாடுகிநார்கள்.  

 

ਗਾਵਤਨ ਸੀਤਾ ਯਾਜ ਯਾਭ ॥ 

gaavan seetaa raajay raam. 
They sing disguised as Sita, Rama and other kings. 

அர்கள் சீா, ார் ற்றும் திந ன்ணர்கள் பதான்ந 

ாறுபடிட்டும் தாடுகிநார்கள். 

 

ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯ ੁਸਚੁ ਨਾਭ ੁ॥ 

nirbha-o nirankaar sach naam. 

But the fear-free formless God, whose Name is eternal 

அச்சற்ந, உருற்ந ற்றும் அன் பதர் ப்பதாணம் 

ிமனத்ிருக்கும் இமநபண, 
 

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਰ ਜਹਾਨੁ ॥ 

jaa kaa kee-aa sagal jahaan. 
and whose has created the entire world, 

உனகம் பழுமபம் உருாக்கிர், 
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ਸਵਕ ਸਵਤਹ ਕਯਤਭ ਚੜਾਉ ॥ 

sayvak sayveh karam charhaa-o. 
is remembered by only those who are always  

in great spirits by the Grace of God. 

கடவுபின் கிருமதம பகாண்ட அந் பசகர்கள் ட்டுப 

அம ிாணிக்க படிபம். 
 

ਤਬੰਨੀ ਯਤਣ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

bhinnee rain jin
H
aa man chaa-o. 

Such devotees, whose mind is filled with love for God; their night of life is 

embellished with Divine relish. 

அத்மக பசகர்கள், கடவுபின் ீண அன்பு ிமநந்ர்கள்; 

அர்கபின் ாழ்க்மக ன்ந இவு பய்கீ கிழ்ச்சிபடன் 

அனங்கரிக்கப்தட்டுள்பண. 

 

ਤਸਿੀ ਤਸਤਿਆ ਗੁਯ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

sikhee sikhi-aa gur veechaar. 
Those who have learnt this by following the Guru's teachings, 

குருின் ஞாணத்ின் பனம் கற்றுக்பகாண்டர்கபின் 

பதாமண இண,  
 

ਨਦਯੀ ਕਯਤਭ ਰਘਾ ਾਤਯ ॥ 

nadree karam laghaa-ay paar. 
God helps them cross over the worldly ocean of vices by His glance of Grace.. 

கருமின் தார்மால் உனக ீம ன்ந கடமனக் 

கடக்க கடவுள் அர்களுக்கு உவுகிநார்  
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ਕਰ ੂਚਯਿਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ 

koloo charkhaa chakee chak. 
(Salvation cannot be achieved by jumping and dancing around, see how many 

things and creatures are uselessly roaming around in circles). For example, the 

oil-press, the spinning wheel, the grinding stones, the potter's wheel, 

 (சுற்நி குித்ண டணாடுன் பனம் இட்சிப்மத அமட 

படிாண, த்மண ிங்களும் உிரிணங்களும் 

தணற்ந பமநில் ட்டங்கபில் சுற்நி ருகின்நண 

ன்தமப் தாருங்கள்). உாாக, பசக்கு,ணெற்பு சக்கம், 

அமக்கும் கற்கள், குணின் சக்கம்,  
 

ਥਰ ਵਾਯਰ  ਫਹੁਤ ੁਅਨੰਤ ੁ॥ 

thal vaarolay bahut anant. 
the numerous, countless whirlwinds in the desert 

தாமனணத்ில் ண்ற்ந சூநாபி இநந் ினத்ின் தன 

படிற்ந சுல்கள்,  

 

ਰਾਟ ੂਭਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ 

laatoo maaDhaanee-aa angaah. 
the spinning tops, the churning sticks, the threshers, 

தம்தம், ணெற்பு இந்ிம், அமக்கும் இந்ிம் 
 

ੰਿੀ ਬਉਦੀਆ ਰਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ 

pankhee bha-udee-aa lain na saah. 
the birds that don't even stop for breathing while flying around, 

தநமகள் தநக்கும் பதாண சுாசிப்தம கூட ிறுத்ாண 
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ਸੂ ਚਾਤੜ ਬਵਾਈਅਤਹ ਜੰਤ ॥ 

soo-ai chaarh bhavaa-ee-ah jant. 
mounted on a sharp stake, creatures are whirled around 

எரு கூர்மாண சறுக்கின் ீண உிரிணங்கள் சுற்நி 
சுல்கின்நண 

  

ਨਾਨਕ ਬਉਤਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

naanak bha-udi-aa ganat na ant. 
-O Nanak, there is no limit to the number of things  

and beings, who are being so whirled around. 

ஏ ாணக்! உிரிணங்களுக்கு படிப இருக்க படிாண.  
 

ਫੰਧਨ ਫੰਤਧ ਬਵਾ ਸਇ ॥ 

banDhan banDh bhavaa-ay so-ay. 
Similarly, binding the beings in Bonds of Maya, God whirls them around. 

 (இப பதால்) இமநன் உிரிணங்கமப சங்கினிகபில் 

திமக்கிநார் (ாம ன்ந),  
 

ਇ ਤਕਯਤਤ ਨਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

pa-i-ai kirat nachai sabh ko-ay. 
Everybody is dancing this worldly dance according to 

 their destiny based on their past deeds. 

எவ்பாரு உிரிணபம் ங்கள் பசல்கபின் 

சடங்குகபின்தடி (கர்ா) டணாடுகின்நண. 
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ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਰਤਹ ਸ ਯਇ ॥ 

nach nach haseh chaleh say ro-ay. 
The mortals, who laugh while dancing, cry  

when they depart from this world. 

டணாடி சிரிக்கும் அந் உிரிணங்கள், அர்கள் 

(இங்கிருந்ண) புநப்தடும்பதாண.அழுகிநார்கள் (இறுிில்).  
 

ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹਤਹ ॥ 

ud na jaahee siDh na hohi. 
By dancing around, they do not achieve a higher spiritual state, 

 nor do they become proficient in worldly affairs. 

அர்கள் குித்ண டணம் ஆடும் பதாண ந் உர் 

ட்டத்மபம் அமடில்மன, உர்ந் ஆன்ீக ிமனம 

அமடப ாட்டார்கள் 
 

ਨਚਣ ੁਕੁਦਣੁ ਭਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

nachan kudan man kaa chaa-o. 
All their dancing and jumping around is merely an amusement of mind. 

டணம் ற்றும் குித்ல் (ட்டும்) ணின் பதாழுணபதாக்கு, 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹ ਭਤਨ ਬਉ ਤਤਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਬਾਉ ॥੨॥ 

naanak jin
H
 man bha-o tin

H
aa man bhaa-o. ||2|| 

O‟ Nanak, only those can have the love for God in mind,  
who have the revered fear of God in mind. 

ஏ ாணக்! ணில் கடவுளுக்குப் தந்ர்கபின் ணில் 

ட்டுப அன்பு இருக்கிநண 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 5 

பதௌடி-5 

  

ਨਾਉ ਤਯਾ ਤਨਯੰਕਾਯ ੁਹ ਨਾਇ ਰਇ ਨਯਤਕ ਨ ਜਾਈ ॥  

naa-o tayraa nirankaar hai naa-ay la-i-ai narak na jaa-ee-ai. 
O‟ God, Your Name is the formless One; by remembering You with  

loving devotion we do not go to hell (do not suffer). 

கடவுபப, உங்கள் பதர் உருற்நண; அற்மநஅன்தாண 

தக்ிால் ிமணில் பகாள்ன் பனம் அர்கள் 

கத்ிற்குச் பசல்ில்மன (கஷ்டப்தட பண்டாம்).  
 

ਜੀਉ ਤੰਡ ੁਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਦ ਿਾਜ ਆਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 

jee-o pind sabh tis daa day khaajai aakh gavaa-ee-ai. 
Our soul and body belong to Him, whatever we  

consume is given by Him; saying anything else is a waist. 

ஆத்ாக்கள் ற்றும் உடல்கள் அமணத்ணம் அருக்பக 

உரிம, அர் மக் பகாடுத்ாலும் ணின் அமப 

சாப்திடுகிநான். பறு மபம் பசால்ண அர்த்ற்நண.  
 

ਜ ਰੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਕਤਯ ੁੰ ਨਹੁ ਨੀਚ ੁਸਦਾਈ ॥ 

jay lorheh changa aapnaa kar punnhu neech sadaa-ee-ai. 
If you are looking for your wellbeing, remain  

humble even after doing virtuous deeds. 

உிரிணங்கபப ! ல்ாழ்ம ீங்கள் படுகிநரீ்கபாணால், 

ல்னண பசய்ன் பனம் உங்கமபத் ாழ்த்ிக் 

பகாள்ளுங்கள். 
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ਜ ਜਯਵਾਣਾ ਯਹਯ ਜਯ ੁਵਸ ਕਯਦੀ ਆਈ ॥ 

jay jarvaanaa parharai jar vays karaydee aa-ee-ai. 
Even if a person tries to push away the signs old age,  
still, the old age comes disguised in different ways. 

எருர் பணமினிருந்ண ிடுதட ிரும்திணால், இந் 

பற்சி ணீ், பணம பவ்பறு ிகபில் 

ாறுபடத்ில் ருகிநண. 
 

ਕ ਯਹ ਨ ਬਯੀ ਾਈ ॥੫॥ 

ko rahai na bharee-ai paa-ee-ai. ||5|| 
when one's cup of life is full (the preordained span of life is complete),  

then no one can stay alive in this world. 

சுாசம் படிந்ணம், ந் உிரிணபம் இங்கு ா படிாண 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

 ੰਥ ੁਦਸਾਵਾ ਤਨਤ ਿੜੀ ਭੁੰ ਧ ਜਫਤਨ ਫਾਰੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥  

panth dasaavaa nit kharhee munDh joban baalee raam raajay. 
O‟ my true Guru, I stand at your door-step asking the way to  

God‟s abode like a young and naive bride,. 

ஏ சத்குரு! ான், என்றும் அநிா(கள்) 

உிரிணம்பதான(உன் ாசனில்) ப்பதாணம் ிற்கிபநன். ான் 

உன்(கன் இமநணின் பசத்ின்) ிமக் 

பகட்கிபநன். 
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ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭ ੁਚਤਾਇ ਗੁਯ ਹਤਯ ਭਾਯਤਗ ਚਾਰੀ ॥ 

har har naam chaytaa-ay gur har maarag chaalee. 
O‟ my true Guru, help me remember God and bless me so  

that I follow the path leading to Him. 

ஏ சத்குரு! கடவுள் ன்ந கரின் பதம ணக்கு 

ிமணவூட்டிக் பகாண்பட இருங்கள் (கரும 

காட்டுங்கள்)இண ான் கடவுபின் (பசத்ில்) தாமில் 

டக்க உவும். 

  

ਭਯ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭ ੁਆਧਾਯ ੁਹ ਹਉਭ ਤਫਿ ੁਜਾਰੀ ॥ 

mayrai man tan naam aaDhaar hai ha-umai bikh jaalee. 
The Name of God is the Support of my mind and body; by virtue  

of which I may burn away the poison of ego in me. 

கடவுபின் பதப ன் ணணக்கும் உடலுக்கும் ஆவு; இந் 

பதரின் ஆசீர்ாத்ணடன்ன்னுள் இருக்கும் அகந்ம ன்ந 

ித்ம ான் ரிக்க படிபம் 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗਯੁ ੁਭਤਰ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ਫਨਵਾਰੀ ॥੨॥ 

jan naanak satgur mayl har har mili-aa banvaalee. ||2|| 
Nanak says, O‟ God unite me with the true Guru. Whosoever has  

ever realized God has done so through the True Guru. 

ஏ ாசன் ாணக்!(பசால்லுங்கள்) கடவுபப ! ன்மண குரும 

சந்ித்ிக்க பசய்பம்!கடவுள் உண்மாண குரு பனம் 

காப்தடுகிநார். 
 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਤਸਪਤਤ ਸਯੀਅਤਤ ਤੜ ਤੜ ਕਯਤਹ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

musalmaanaa sifat saree-at parh parh karahi beechaar. 
The Muslims praise the Islamic law; they read and reflect upon it. 

இஸ்னாி சட்டத்ம இஸ்னாிர்கள் தாாட்டுகிநார்கள்; 

அர்கள் அமப் தடித்ண திிதனிக்கிநார்கள். 

 

ਫੰਦ ਸ ਤਜ ਵਤਹ ਤਵਤਚ ਫੰਦੀ ਵਿਣ ਕਉ ਦੀਦਾਯ ੁ॥ 

banday say je paveh vich bandee vaykhan ka-o deedaar. 
According to them, God‟s servants are only those who  

become prisoner ofIslamic law to see God's Vision. 

அர்கமபப் பதாறுத்ம, இஸ்னாி சட்டத்ில் கிழ் எரு 

மகிாக ார் எருர் ாக இருக்கிநார்கபபா அத்மக 

கடவுபின் பசகர்கள் ட்டுப கடவுமப கா படிபம். 

 

ਤਹੰਦ ੂਸਾਰਾਹੀ ਸਾਰਾਹਤਨ ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਾਯ ੁ॥  

hindoo saalaahee saalaahan darsan roop apaar. 
The Hindus praise the praiseworthy, beautiful  

and limitless God through their scriptures. 

இந்ண பங்கபின் பனம், புகழ்ச்சிாகவும் ற்றும் 

ல்மனற்நணாக கடவுமப புகழ்ந்ணமப்தர்கள் 

 

ਤੀਯਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਯਚਾ ੂਜਾ ਅਗਯ ਵਾਸ ੁਫਹਕਾਯ ੁ॥ 

tirath naaveh archaa poojaa agar vaas behkaar. 
They bathe at sacred shrines of pilgrimage,  

make offerings, and burn incense before idols. 

அர்கள் எவ்பாரு சன்ணிிலும் புணி ீரில் குபிப்தார்கள், 

சிமனகளுக்கு திசாம் ங்குகிநார்கள்,சந்ணம் பதான்ந 

ம் பகாண்ட பதாருட்கமபப் தன்தடுத்ணகிநார்கள்.  
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ਜਗੀ ਸੁੰ ਤਨ ਤਧਆਵਤਨਹ੍ ਜਤ ਅਰਿ ਨਾਭ ੁਕਯਤਾਯ ੁ॥ 

jogee sunn Dhi-aavni
H
 jaytay alakh naam kartaar. 

The Yogis contemplate on God in the form of 'cosmic void'  
and call the Creator as "Alakh" (incomprehensible). 

பாகிகள் தமடப்தாபம ிாணத்ில் ிாணித்ண, 'அனக், 

அனக்' (புரிந்ணக்பகாள்ப படிா கடவுமப)ன்று 

உச்சரிக்கிநார்கள்  

 

ਸੂਿਭ ਭੂਯਤਤ ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਯ ੁ॥ 

sookham moorat naam niranjan kaa-i-aa kaa aakaar. 
According to the Yogis, God is intangible, unaffected by Maya  

and the entire Universe is like the form of His body. 

 (அர்கபின் ஞாணத்ின்தடி) அர் ணட்தாண டிம் 

பகாண்டர், ாமில் சிக்கார், இந் உனகம் பழுணம் 

டிபம் (அருமட) உடலுாணண  

 

ਸਤੀਆ ਭਤਨ ਸੰਤਿ ੁਉਜ ਦਣ ਕ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

satee-aa man santokh upjai daynai kai veechaar. 
The Charitable people, the thought of giving for  

charity brings contentment in their minds. 

ர்ம் பசய்பாரின் ணில் ிருப்ி ழுகிநண. 

பகாடுப்தமப் தற்நி அர்கள் சிந்ிக்கிநார்கள். 
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ਦ ਦ ਭੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸਬ ਕਯ ਸੰਸਾਯ ੁ॥ 

day day mangeh sahsaa goonaa sobh karay sansaar. 
But they give charity with selfish intentions, because in their mind they ask God 

for thousand-fold more than what they give and they expect the world to glorify 

their giving. 

ஆணால் அர்கள் சுனத்ணடன் ர்த்ம ங்குகிநார்கள், 

பணன்நால் அர்கள் ணில் அர்கள் பகாடுப்தம ிட 

ஆிம் டங்கு அிகாக கடவுபிடம் பகட்கிநார்கள், 

பலும் அர்கள் பகாடுப்தம உனகம் பதாற்ந பண்டும் 

ணிர்தார்க்கிநார்கள். 
 

ਚਯਾ ਜਾਯਾ ਤ ਕੂਤੜਆਯਾ ਿਾਯਾਫਾ ਵਕਾਯ ॥ 

choraa jaaraa tai koorhi-aaraa khaaraabaa vaykaar. 
On the other hand, there are many thieves, adulterers, liars,  

evil doers and wicked people also in the world, 

 (றுபுநம், உனகில்) தன ிருடர்கள், பதண்ாமச 

பகாண்டர்கள், பதாய்ர்கள், ீர்களும் ற்றும் ீ 

கும் பகாண்டர்களும் இருக்கிநார்கள் 
 

ਇਤਕ ਹਦਾ ਿਾਇ ਚਰਤਹ ਥਾਊ ਤਤਨਾ ਤਬ ਕਾਈ ਕਾਯ ॥ 

ik hodaa khaa-ay chaleh aithaa-oo tinaa bhe kaa-ee kaar. 
who, by indulging in sinful acts, negate the merits of their past good deeds and 

depart empty handed from the world. What kind of useless task is theirs? 

அர்கள், தாச் பசல்கபில் ஈடுதடுன் பனம், 

அர்கபின் கடந்கான ல்ன பசல்கபின் குிகமப 

இந்ண, இவ்வுனகத்ினிருந்ண (பறுங்மகபடன்) 

புநப்தடுகிநார்கள். அர்களும் ாண ல்ன பசமனச் 

பசய்ிருக்கிநார்கபா?  
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ਜਤਰ ਥਤਰ ਜੀਆ ੁਯੀਆ ਰਆ ਆਕਾਯਾ ਆਕਾਯ ॥ 

jal thal jee-aa puree-aa lo-aa aakaaraa aakaar. 
In variousworlds and galaxies, there are so many kinds of  

creatures living in water and on land. 

ண்ரீில் ாழ்ண, பூிில் ாழ்ண, ல்மனற்ந 

ிண்ீன்கள், பனாகங்கள் ற்றும் திதஞ்சத்ின் 

உிரிணங்கள் -  
 

ਇ ਤਜ ਆਿਤਹ ਸ ੁਤੂੰ ਹ ਜਾਣਤਹ ਤਤਨਾ ਤਬ ਤਯੀ ਸਾਯ ॥ 

o-ay je aakhahi so too
N
hai jaaneh tinaa bhe tayree saar. 

O‟ God, only You know what those creatures ask for.  
They depend upon You for their sustenance. 

அர்கள் பசால்பல்னாம், (தமடப்தாபப!) உங்களுக்குத் 

பரிபம், அர்களுக்கு உம்பமட பம இருக்கிநண. 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਬੁਿ ਸਾਰਾਹਣ ੁਸਚ ੁਨਾਭ ੁਆਧਾਯ ੁ॥ 

naanak bhagtaa bhukh saalaahan sach naam aaDhaar. 
O‟ Nanak, the true devotees always have the longing to sing His  

praises and the eternal Name of God is their only support. 

ஏ ாணக், புணிர்கள் உம்மப் புகழ்ந்ண பதச தசிபடன் 

இருக்கிநார்கள், உண்மாண பதர் அர்களுக்கு ஆாக 

இருக்கிநண. 
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ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਹਤਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਾਛਾਯ ੁ॥੧॥ 

sadaa anand raheh din raatee gunvanti-aa paa chhaar. ||1|| 
They always live in eternal bliss and consider themselves like the  

dust of the feet of the virtuous people (true devotees). 

அர்கள் ப்பதாணம் இவும் தகலும் ஆணந்த்ில் 

இருக்கிநார்கள், ல்பனாழுக்கபள்பர்கபின் (உண்மாண 

தக்ர்கள்) கால்கபின் ணசிாக (ங்கமப) கருப்தடுகிநார்கள்  

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤਭਟੀ ਭੁਸਰਭਾਨ ਕੀ ੜ ਈ ਕੁਤਭ੍ਹਆਯ ॥ 

mitee musalmaan kee payrhai pa-ee kum
H
i-aar. 

Referring to the belief by some Muslims that Hindus will go to Hell because they 

burn their dead instead of burying them, Guru ji says: the remains of a Muslim 

sometimes end up as clay on the potter‟s wheel. 

இந்ணக்கள் கத்ிற்குச் பசல்ார்கள் ன்று சின 

பஸ்னிம்கபின் ம்திக்மகமப் தற்நிக் குநிப்திடுமகில், 

குரு ஜி கூறுகிநார்: எரு பஸ்லீின் ச்சங்கள் சின 

சங்கபில் குணின் சக்கத்ில் கபிண்ாக 

படிமடபம். 
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ਘਤੜ ਬਾਂਡ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਰਦੀ ਕਯ ੁਕਾਯ ॥ 

gharh bhaa
N
day itaa kee-aa jaldee karay pukaar. 

The potter molds the clay into pots and bricks (and puts them into a burning 

kiln). While burning, (the clay crackels as if) it is wailing loud for help. 

குன் கபிண்ம பாட்டிகபாகவும் பசங்கற்கபாகவும் 

டிமக்கிநான் (அற்மந ரிபம் சூமபில் 

மக்கிநான்). ரிபம் பதாண, (கபிண் படிப்தண பதால்) அண 

உிக்காக சத்ாக அழுகிநண. 

 

ਜਤਰ ਜਤਰ ਯਵ ਫੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਵਤਹ ਅੰਤਗਆਯ ॥ 

jal jal rovai bapurhee jharh jharh paveh angi-aar. 
When the burning coal falls on it again and again, the clay makes loud crackling 

noise (as if the poor helpless clay was crying loud for burning in hell). 

ரிபம் கங்கு ீண்டும் ீண்டும் அன் ீண ிழும்பதாண, 

கபிண் உத் சத்த்ம ழுப்புகிநண (ம உிற்ந 

கபிண் கத்ில் ரிற்காக சத்ாக அழுமப் 

பதான). 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਾਯਣ ੁਕੀਆ ਸ ਜਾਣ ਕਯਤਾਯ ੁ॥੨॥ 

naanak jin kartai kaaran kee-aa so jaanai kartaar. ||2|| 
O‟ Nanak, the Creator who caused the creation of this world alone knows who 

goes to heaven and who to hell. (Going to hell or heaven is not determined by the 

method of disposal of the dead body). 

ஏ ாணக்! உனகின் ாமம உருாக்கி தமடப்தாபருக்கு 

உண்மாண கசிம் பரிபம் (ஆணால் பசார்க்கத்ிற்க்கும் 

கத்ிற்கும் பசல்ன இநந் உடமன ரிப்தற்கும் 

புமப்தற்கும் ந் சம்தந்பம் இல்மன).  
 

ਉੜੀ ॥ 
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pa-orhee. 
Pauree: 6 

பதௌடி-6 

 

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥ 

bin satgur kinai na paa-i-o bin satgur kinai na paa-i-aa. 
Without following the True Guru‟s teachings, no one has ever realized God, yes, 

it is true that without guidance of the True Guru, no one has realized God. 

உண்மாண குருின் பதாமணகமபப் தின்தற்நால், 

ாரும் கடவுமப உ படிாண, ஆம், உண்மாண 

குருின் ிகாட்டுல் இல்னால், ாரும் கடவுமப உ 

படிாண ன்தண உண்மான். 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਚ ਆੁ ਯਤਿਨੁ ਕਤਯ ਯਗਟ ੁਆਤਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

satgur vich aap rakhi-on kar pargat aakh sunaa-i-aa. 
God has enshrined Himself within the True Guru; I declare this loud and clear. 

இமநன் உண்மாண குருில் ன்மண ிமனிறுத்ிக் 

பகாண்டார், இம ான் பபிப்தமடாகவும், 

பபிாகவும்சத்ிட்டு அநிிக்கிபநன்.  
 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਭੁਕਤ ੁਹ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹ ੁਭਹ ੁਚੁਕਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sadaa mukat hai jin vichahu moh chukaa-i-aa. 
Upon meeting the True Guru, the person who sheds his attachment to worldly 

riches and power is liberated (from the bonds of Maya) forever. 

உண்மாண குருமச் சந்ிப்தன் பனம், உனகச் 

பசல்த்ணடனும் அிகாத்ணடனும் ணண பாடர்மதக் 

கமபந்ர் (ா திமப்புகபினிருந்ண) ன்பநன்றும் 

ிடுிக்கப்தடுதர் பக்ி ிமனம அமடார். 
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ਉਤਭ ੁਹ ੁਫੀਚਾਯ ੁਹ ਤਜਤਨ ਸਚ ਤਸਉ ਤਚਤ ੁਰਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥੬॥ 

utam ayhu beechaar hai jin sachay sio chit laaiye. jagjeevan data paa-i-aa. ||6|| 
Most sublime thought is this that the person who has enshrined the true guru's 

teachings in heart has realized God, the Giver of life to the world. 

(ற்ந ல்னா ிழுி சிந்மணகளுக்கும் 

பனாக)உண்மாண குருின் பதாமணகமப இத்ில் 

பதாிந் எருர், உனகிற்கு உிமக் பகாடுப்தாண 

கடவுமப உர்ந்ணள்பார் ன்தணான் ிக உர்ந் சிந்மண. 

  

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਆਯ ਆਇ ਤਭਰੁ ਭ ਤਚਯੀ ਤਵਛੁੰ ਨੇ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥  

gurmukh pi-aaray aa-ay mil mai chiree vichhunay raam raajay. 
O‟ my beloved God, I have been separated from You for so long,  

please come and meet me through the Guru. 

ஏ ‟ன் அன்தாண கடவுபப, ான் உன்ணிடிருந்ண இவ்பவு 

கானாக திரிந்ணிட்படன்,வுபசய்ண குருின் பனம் 

ன்மண சந்ிக்கவும். 

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਫਹੁਤ ੁਫਯਾਤਗਆ ਹਤਯ ਨੈਣ ਯਤਸ ਤਬੰਨੇ ॥ 

mayraa man tan bahut bairaagi-aa har nain ras bhinnay. 
My mind and body feel very lonesome and my eyes are filled with tears of Your 

love. 

எ கடவுபப! ன் ணபம் உடலும் ிகவும் ணிமாக 

உர்கின்நண, ன் கண்கள்( உன் திரிின் 

காாக)அன்தின் கண்ீால் ிம்திபள்பண.  
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ਭ ਹਤਯ ਰਬ ੁਤਆਯਾ ਦਤਸ ਗੁਯ ੁਤਭਤਰ ਹਤਯ ਭਨੁ ਭੰਨੇ ॥ 

mai har parabh pi-aaraa das gur mil har man mannay. 
O‟ God, Please lead me to the Guru so that by meeting him, my  

mind may remain absorbed in Your remembrance. 

ஏ ‟கடவுபப, வுபசய்ண ன்மண குருிடம் அமத்ணச் 

பசல்லுங்கள், அமச் சந்ிப்தன் பனம், உங்கள் 

ிமணில் ன் ணம் உருகட்டும்  

 

ਹਉ ਭੂਯਿ ੁਕਾਯ ਰਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਕੰਭ ॥੩॥ 

ha-o moorakh kaarai laa-ee-aa naanak har kammay. ||3|| 
Nanak says, O' God, I am ignorant; bless me with the Divine task of Your 

remembrance. 

ாணக் கூறுகிநார், கடவுபப! ான் எரு பட்டாள், ன்மண 

(உம்பமட ாத்ம ிாணிக்கும் பய்கீ ) உக்காண 

பமனில் பசர்க்கவும்  

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கங்கள் 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

ha-o vich aa-i-aa ha-o vich ga-i-aa. 
In ego (state in which one considers oneself separate from God) a  

person comes into the world, and in ego he departs from this world. 

(உிரிணம் இருக்கும் ம) ான் ன்ந அகந்மமபடன் 

(எருர் ன்மண கடவுபிடிருந்ண ணித்ணிாகக் கருணம் 

ிமன) இருக்கும் எரு தர் உனகத்ிற்கு ருகிநார், அப 

அகந்மமபடன்அர் இந் உனகத்ினிருந்ண 

புநப்தடுகிநார். 

  

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਭਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੁਆ ॥ 

ha-o vich jammi-aa ha-o vich mu-aa. 
In ego one is born, and in ego one dies. 

அகந்மபடன்எருர் திநக்கிநார், அகந்மபடன் எருர் 

இநக்கிநார்.  
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਦਤਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰਇਆ ॥ 

ha-o vich ditaa ha-o vich la-i-aa. 
To maintain ego (separate identity), one gives and accepts charity. 

அகந்மம (ணி அமடாபம்) காத்ணக்பகாள்ப, சின 

சங்கபில், உிரிணம் (பமப்தடும் எருருக்கு) 

பகாடுக்கிநண (எருரிடிருந்ண ணண பமம பூர்த்ி 
பசய்). 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਿਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

ha-o vich khati-aa ha-o vich ga-i-aa. 
In ego one earns and in ego one loses. 

அகந்மில் ”ான்””ான்”ன்று (இந் பமனம 'ான்' 

பசய்கிபநன், 'ான்' பசய்கிபநன்) எருர் சம்தாிக்கிநார், 

அகந்மில் எருர் இக்கிநார்.  
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਯ ੁਕੂਤੜਆਯ ੁ॥ 

ha-o vich sachiaar koorhi-aar. 
In ego one becomes truthful or false. 

ப்பதாழுண எரு உிரிணம் இண ன்னுமடண - 

உன்னுமடண ன்ந அகந்மில் இருக்கின்நபா, 

(க்கபின் தார்மில்) அண சின பங்கபில் 

உண்மாகவும், சின பங்கபில் நாகவும் 

கிக்கப்தடுகிநண. 

  

ਹਉ ਤਵਤਚ ਾ ੁੰ ਨ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ 

ha-o vich paap punn veechaar. 
In ego one keeps thinking about his sinful and noble deeds. 

அகந்மில் எருர் ணண தா ற்றும் புண்ிக் 

கக்மக ண்ிக்பகாண்பட இருப்தார் 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਯਤਕ ਸੁਯਤਗ ਅਵਤਾਯ ੁ॥ 

ha-o vich narak surag avtaar. 
It is because of ego that sometimes one feels happy and at other times suffers in 

pain. 

இந் (அகந்ம) திரிிமணின் காாக, எருர் சின 

பங்கபில் கத்ிற்கும், சின பங்கபில் பசார்க்கத்ிற்கும் 

பசல்கிநார்.  

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸ ਹਉ ਤਵਤਚ ਯਵ ॥ 

ha-o vich hasai ha-o vich rovai. 
In ego one sometimes laughs and sometimes cries. 

உிரிணம் அன் தமடப்தாபரிடிருந்ண பறுதட்ட 

ிமனில் (அகந்மில்)இருக்கும்பதாழுண, அண சின 

பங்கபில் சிரிக்கிநண, சின சங்கபில் அழுகிநண.  
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਬਯੀ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧਵ ॥ 

ha-o vich bharee-ai ha-o vich Dhovai. 
In ego sometimes one‟s mind is filled with the dirt of vices and at  

other times one makes efforts in ego to wash this dirt off. 

அர் கடவுபிடிருந்ண ன்மண திரிப்தன் பனம், அண 

ணம் சின சங்கபில் தாங்கபின் அசுத்த்ால் 

கமநதடும், சின பங்கபில் அர் (ணண பசாந் 

பற்சிின் உிால்) அந் அசுத்த்ம கழுவுகிநார்.  

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਿਵ ॥ 

ha-o vich jaatee jinsee khovai. 
In ego sometimes one loses social status and class. 

அகந்மில்சின பங்கபில் எருர் சபக அந்ஸ்மபம், 

ர்க்கத்மபம் இக்கிநார். 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੂਯਿ ੁਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ha-o vich moorakh ha-o vich si-aanaa. 
In ego, sometimes one acts as ignorant and at other times acts as a wise person. 

அகந்மில், சின பங்கபில் எருர் பட்டாபாகவும், சின 

பங்கபில் புத்ிசானிாகவும் கருப்தடுகிநார்.  
 

ਭਿ ਭੁਕਤਤ ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

mokh mukat kee saar na jaanaa. 
but does not know the value of salvation or liberation. 

அணால் அருக்கு பாட்சம்ற்றும் பக்ிின் ிப்பு 

பரிாண.  

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥ 

ha-o vich maa-i-aa ha-o vich chhaa-i-aa. 
In ego one remains involved in the love for worldly riches and power;  

in ego one remains in the darkness of ignorance. 

அகந்மில் எருர் அநிாமின் இருபில் இருக்கிநார். 

அகந்மில் இந் க்கும் ா உனக இச்மசில் 

ஈடுதடுகிநார் 

 

ਹਉਭ ਕਤਯ ਕਤਯ ਜੰਤ ਉਾਇਆ ॥ 

ha-umai kar kar jant upaa-i-aa. 
Living in ego, mortals take birth again and again. 

அகந்மால் கடவுபிடிருந்ண 

திரிக்கப்தட்டிருக்கும்உிரிணங்கள் ீண்டும் ீண்டும் 

திநக்கிநண.  
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ਹਉਭ ਫੂਝ ਤਾ ਦਯ ੁਸੂਝ ॥ 

ha-umai boojhai taa dar soojhai. 
When one understands ego, then one comes to know the way to God‟s court. 

எருர் ன் அகந்மால் கடவுபின் திரிம புரிந்ண 

பகாள்ளும்பதாண, கடவுபின் ாசமன பாக்கி பசல்லும் 

ிமஅநிந்ணபகாள்ார். 

 

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰੂਝ ॥ 

gi-aan vihoonaa kath kath loojhai. 
Without spiritual wisdom, one keeps suffering in useless talks and arguments. 

பய்கீ அநிவு இல்னால், எருர் தணற்ந பதச்சு ற்றும் 

ாங்கபால் ணக்குள்பபப கண்ரீ் ிட்டுருந்ணகிநான் 

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਤਰਿੀ ਰਿੁ ॥ 

naanak hukmee likee-ai laykh. 
O‟ Nanak, it is by God‟s Command that one‟s destiny is written. 

ஏ ‟ாணக், கடவுபின் கட்டமபப்தடி எருரின் ிி 
ழுப்தடுகிநண.  

 

ਜਹਾ ਵਿਤਹ ਤਹਾ ਵਿ ੁ॥੧॥ 

jayhaa vaykheh tayhaa vaykh. ||1|| 
As one sees others, one day he sees himself like that. 

எருர் ற்நர்கமபப் தார்க்கும் ித்ில்ான், எரு ாள் 

அரும் ற்நர்கபால் தார்க்கப்தடுகிநார். 
    

 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 
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mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கங்கள் 

 

ਹਉਭ ਹਾ ਜਾਤਤ ਹ ਹਉਭ ਕਯਭ ਕਭਾਤਹ ॥ 

ha-umai ayhaa jaat hai ha-umai karam kamaahi. 
This is the nature of ego (state in which one considers oneself separate from 

God) that people keep doing those deeds which keep their separate identity 

intact. 

அகந்மின் இல்பு இணான் (எருர் ன்மண 

கடவுபிடிருந்ண ணித்ணிாகக் கருணம் ிமன) க்கள் 

ங்கள் ணி அமடாபத்ம அப்தடிப மத்ிருக்கும் 

பசல்கமபச் பசய்கிநார்கள். 
.  

ਹਉਭ ਈ ਫੰਧਨਾ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਜਨੀ ਾਤਹ ॥ 

ha-umai ay-ee banDhnaa fir fir jonee paahi. 
being born again and again is also the bondage of ego. 

இந் ணி இருப்புக்காண (அகந்ம) திமப்பு ன்தண, 

உிரிணங்கள் ீண்டும் ீண்டும் தன திநி 
டுக்கப்தடுகிநார்கள்  

 

ਹਉਭ ਤਕਥਹ ੁਊਜ ਤਕਤ ੁਸੰਜਤਭ ਇਹ ਜਾਇ ॥ 

ha-umai kithhu oopjai kit sanjam ih jaa-ay. 
Where does ego come from? How can it be removed? 

இந் கண்ணுக்கு பரிா அகந்ம ங்கிருந்ண ருகிநண, 

அம வ்ாறு அகற்ந படிபம்?  
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ਹਉਭ ਹ ਹੁਕਭ ੁਹ ਇ ਤਕਯਤਤ ਤਪਯਾਤਹ ॥ 

ha-umai ayho hukam hai pa-i-ai kirat firaahi. 
Ego is born out of the will of God and under God's will it afflicts the humans and 

makes them do deeds which bind them in rounds of birth and death. 

அகந்ம கடவுபின் ிருப்தத்ிற்கு அப்தாற்தட்டு திநக்கிநண, 

கடவுளுமட சித்த்ின் கீழ் அண ணிர்கமப 

தாிக்கிநண.அண திநப்பு ற்றும் இநப்பு சுச்சிம 

திமக்கும் பசல்கமபச் பசய்கிநண.  
 

ਹਉਭ ਦੀਯਘ ਯਗ ੁਹ ਦਾਯ ੂਬੀ ਇਸ ੁਭਾਤਹ ॥ 

ha-umai deeragh rog hai daaroo bhee is maahi. 
Ego is a chronic disease, but its remedy is also within it. 

அகந்ம எரு ாள்தட்ட பாய்,குப்தடுத் படிா 

பால்ன.  
 

ਤਕਯਾ ਕਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦ ੁਕਭਾਤਹ ॥ 

kirpaa karay jay aapnee taa gur kaa sabad kamaahi. 
That remedy is that if God shows His mercy, one acts according  

to the Guru's word and meditates on God's Name, 

கடவுபின் அருள் இருந்ால், உிரிணங்கள் குருின் 

ார்த்மம தின்தற்நனாம். (இணான் அற்காண சிகிச்மச). 
 

ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਸੁਣਹ ੁਜਨਹ ੁਇਤ ੁਸੰਜਤਭ ਦੁਿ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak kahai sunhu janhu it sanjam dukh jaahi. ||2|| 
Nanak says, listen, O‟ people, in this way (by remembering God with 

 love and devotion), the ailment of ego goes away. 

ாணக் கூறுகிநார், க்கபப! இந் ிில் (கடவுமப 

ிமணில் பகாள்ன் பனம் அன்பும் தக்ிபம்) அகந்ம 

ன்நாள்தட்ட பாால் ற்தட்ட னிகள் ீக்கப்தடும்  
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:7 

பதௌடி-7 

 

ਸਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤਿੀਈ ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਚ ਸਚ ੁਤਧਆਇਆ ॥ 

sayv keetee santokhee-ee
N
 jin

H
ee sacho sach Dhi-aa-i-aa.  

Only those contented persons truly serve the Eternal God who  
meditate on Him with love and devotion. 

எரு அிா இமநமண ப்பதாணம் ிாணிக்கும் அந் 

ணிமநாண ணிர்கள், கடவுளுமட பசமம 

(உண்மாண பசம) பசய்கிநார்கள்  
 

ਨ੍ਹੀ ਭੰਦ ਯ ੁਨ ਯਤਿ ਕਤਯ ਸੁਤਕਰਤ ੁਧਯਭ ੁਕਭਾਇਆ ॥ 

on
H
ee mandai pair na rakhi-o kar sukarit Dharam kamaa-i-aa. 

They do not go near evil deeds, do good deeds and live righteously. 

அர்கள் ீ பசல்களுக்கு அருகில் பசல்ில்மன, ல்ன 

பசல்கமபச் பசய்கிநார்கள், ீிபடன் ாழ்கிநார்கள்.  

.  

ਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜ ਫੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਾਣੀ ਥੜਾ ਿਾਇਆ ॥ 

on
H
ee dunee-aa torhay banDhnaa ann paanee thorhaa khaa-i-aa. 
They break away from unnecessary worldly bonds and  

consume food and drink in moderation. 

அர்கள் உனகின் சிக்கல்கமப 

உமடத்ண,குமநாணண்மீபம்,ாணித்மபப 

தன்தடுத்ி ாழ்கிநார்கள்.  
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ਤੂੰ  ਫਿਸੀਸੀ ਅਗਰਾ ਤਨਤ ਦਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

too
N
 bakhseesee aglaa nit dayveh charheh savaa-i-aa. 
O‟ God, You are the greatest benefactor, You  
always bestow more and more gifts upon us. 

கடவுபப, ீங்கள் பதரிபில் பகாடுப்தர், ப்பதாணம் 

பகாடுத்ணக்பகாண்பட இருப்தர். ாளுக்கு ாள் ீங்கள் 

பகாடுப்தண அிகரித்ண பகாண்பட இருக்கிநண.  
 

ਵਤਡਆਈ ਵਡਾ ਾਇਆ ॥੭॥ 

vadi-aa-ee vadaa paa-i-aa. ||7|| 
By singing His Greatness, one realizes the Great (God). 

இவ்ிில் இமநமணப் புகழ்ன் பனம், அந் 

ணிமநாண ணிர்கள் இமநமண அமடகிநார்கள் 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਗੁਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੀ ਦਹੁਯੀ ਅੰਤਭਰਤ ੁਫੁਯਕ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gur amrit bhinnee dayhuree amrit burkay raam raajay. 
The Guru‟s beautiful heart is full of divine love and he continuously inspires his 

disciples with it as if he sprinkles the nectar of Naam in the hearts of those who 

come near him. 

குருின் அகாண இம் பய்கீ அன்தால் ிமநந்ணள்பண, 

பலும் குரு(ற்நர்கபின் இருத்ிலும்) அர் ாத்ின் 

அிர்த்ம ணக்கு அருகில் ருதர்கபின் இங்கபில் 

பபிக்கிநார். 
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ਤਜਨਾ ਗੁਯਫਾਣੀ ਭਤਨ ਬਾਈਆ ਅੰਤਭਰਤਤ ਛਤਕ ਛਕ ॥ 
jinaa gurbaanee man bhaa-ee-aa amrit chhak chhakay. 

Those whose minds are pleased with the Word of the Guru, they relish  
this Ambrosial Nectar of God‟s Name again and again. 

குருின் ார்த்மால் ணில்இன்தம் காணும் அந் 

ணிர்கள், அந் ார்த்ம சாற்மந அனுதிக்கிநார்கள் 

அர்கபின் ணம் ஆன்ீக ாழ்க்மகமத் ரும்ீால் 

மணப்தடுகிநண.  

 

ਗੁਯ ਤੁਠੈ ਹਤਯ ਾਇਆ ਚੂਕ ਧਕ ਧਕ ॥ 

gur tuthai har paa-i-aa chookay Dhak Dhakay. 
They, on whom the Guru has become gracious, have realized God and  

their ups and downs (cycles of birth and death) have ended. 

குரு கிழ்ச்சிமடந்பதாண, ான் கடவுமப அமடந்பன், 

ற்றும் இணி ான் ள்பப்தட ாட்படன்(திநப்பு ற்றும் 

இநப்பு). 

 

ਹਤਯ ਜਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਇਕ ॥੪॥੯॥੧੬॥ 

har jan har har ho-i-aa naanak har ikay. ||4||9||16|| 
O‟ Nanak, God‟s devotee becomes the embodiment of God and becomes one 

with Him. 

ஏ ாணக்! கடவுபின் தக்ர் அருள் எருாகி ிடுகிநார்கள், 

பசகன் கடவுபில் என்நிமக்கிநான்  

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru : 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ੁਯਿਾਂ ਤਫਯਿਾਂ ਤੀਯਥਾਂ ਤਟਾਂ ਭਘਾਂ ਿਤਾਂਹ ॥ 

purkhaa
N
 birkhaa

N
 teerthaa

N
 tataa

N
 mayghaa

N
 khaytaa

N
h. 

(It is God alone who knows the count and condition of all the) human beings, 

trees, sacred shrines of pilgrimage, banks of sacred rivers, clouds and fields. 

ணின், ங்கள்,ஆனங்கள், புணி ிகபின் கமகள் 

(ஆறுகள் ன்று பதாருள்), பகங்கள், ல்கள்,  
 

ਦੀਾਂ ਰਆਂ ਭੰਡਰਾਂ ਿੰਡਾਂ ਵਯਬੰਡਾਂਹ ॥ 

deepaa
N
 lo-aa

N
 mandlaa

N
 khandaa

N
 varbhandaa

N
h. 

Only He knows how many islands, continents, worlds and  
solar systems are there in the universes. 

ீவுகள், பனாகங்கள், மனகள், கண்டங்கள், உனகங்கள் 

ற்றும்சூரி ண்டனங்கள்  

  

ਅੰਡਜ ਜਯਜ ਉਤਬੁਜਾਂ ਿਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥  

andaj jayraj ut-bhujaa
N
 khaanee saytjaa

N
h. 

Only He knows about the creatures born through the four sources of  
creation such as eggs, the womb, the earth and sweat. 

ான்கு ஆாங்கபின் பனம் திநந் உிரிணங்கமபப் தற்நி 
அருக்கு ட்டுப பரிபம்(பட்மட, கருப்மத, பூி ற்றும் 

ிர்ம பதான்ந தமடப்பு) 

 

ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਯਾਂ ਭਯਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 

so mit jaanai naankaa saraa
N
 mayraa

N
 jantaah. 

O‟ Nanak, only God knows about the count of all the seas,  
mountains andcondition of the creatures living in them. 

ஏ ாணக்! கடவுள், இந் பதருங்கடல்கள், மனகள் ற்றும் 

உிரிணங்கபின் ண்ிக்மகம அநிார்  
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ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਸੰਭਾਰ  ਸਬਨਾਹ ॥ 

naanak jant upaa-ay kai sammaalay sabhnaah. 
O‟ Nanak, having created these beings, He cherishes them all. 

ஏ ‟ாணக், ல்னா உிரிணங்கமப உருாக்கி, அற்மந 

அமணத்மபம் காக்கிநார். 
 

ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਤਾ ਤਬ ਕਯਣੀ ਤਾਹ ॥ 

jin kartai karnaa kee-aa chintaa bhe karnee taah. 
The Creator who has created the creation takes care of it as well. 

தமடப்மதப் தமடத் தமடப்தாபர்க்கு அமக் 

கணித்ணபகாள்ளும் கமனபம் அருக்பக உரிண. 

 

ਸ ਕਯਤਾ ਤਚੰਤਾ ਕਯ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ਜਗ ੁ॥ 

so kartaa chintaa karay jin upaa-i-aa jag. 
Yes, that Creator who has created the world, cares for it as well. 

உனமகப் தமடத் தமடப்தாபர் அர்கமபக் 

தாணகாத்ணக்பகாள்கிநார். 
 

ਤਤਸ ੁਜਹਾਯੀ ਸੁਅਸਤਤ ਤਤਸ ੁਤਤਸ ੁਦੀਫਾਣ ੁਅਬਗ ੁ॥ 

tis johaaree su-asat tis tis deebaan abhag. 
Unto Him I bow and offer my reverence, whose support for His creation is 

eternal. 

அம ான் ங்குகிபநன், ன் த தக்ிம 

ங்குகிபநன், அந் இமநணின் ஆவு ப்பதாணம் 

ணினுக்கு ிமனத்ிருக்கும். 
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ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ 

naanak sachay naam bin ki-aa tikaa ki-aa tag. ||1|| 
O‟ Nanak, without meditating on His Name, all outer religious symbols such as 

Janeu (sacred thread) and Tikka (dot on the forehead) mean nothing. 

ஏ ாணக்! கடவுபின் உண்மாண பதமத் 

ிாணிக்கால், பூணூல்ற்றும் ினகம் (பற்நிில் புள்பி) 
பதான்ந அமணத்ண பபி  அமடாபங்கபில் ந் 

அர்த்பம் இல்மன  
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਰਿ ਨੇਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਰਿ ੁੰ ਨਾ ਯਵਾਣ ੁ॥ 

lakh naykee-aa chang-aa-ee-aa lakh punnaa parvaan. 
One may perform millions of good and virtuous deeds and myriad of acts of 

charities which are acceptable to the society. 

னட்சக்கக்கா ல்ன பசல்கள் பசய்ாலும், 

னட்சக்கக்காண ர் காரிங்கள் பசய்ாலும். இண 

க்கபின் தார்மில் ல்னாகத் பான்ந; 

 

ਰਿ ਤ ਉਤਯ ਤੀਯਥਾਂ ਸਹਜ ਜਗ ਫਫਾਣ ॥ 

lakh tap upar teerthaa
N
 sahj jog baybaan. 

One may perform millions of penances at sacred shrines, and goes  
in the wilderness to practice yoga in a state of poise. 

புணி ாத்ிம ஸ்னத்ிற்கு பசன்று எருர் 

னட்சக்கக்காண ங்கள் பசய்ாலும், பலும் 

ணாந்ம் பசன்று சாில் ிாண ிமனில் இருந்ாலும்; 
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ਰਿ ਸੂਯਤਣ ਸੰਗਯਾਭ ਯਣ ਭਤਹ ਛੁਟਤਹ ਯਾਣ ॥ 

lakh soortan sangraam ran meh chhuteh paraan. 
One may exhibit millions of acts of bravery and even lose his life in the 

battlefield. 

பதார்க்கபம் பசன்று பதார்ீர்கபின் ல்மனற்ந 

ணிச்சல்ிகு பசல்கமபக் காட்ட, பதாரில் இநந்ாலும் 

(ிரிின் பன்ணிமனில்),  

 

ਰਿ ਸੁਯਤੀ ਰਿ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ੜੀਅਤਹ ਾਠ ੁਯਾਣ ॥ 

lakh surtee lakh gi-aan Dhi-aan parhee-ah paath puraan. 
One may acquire lots of divine knowledge and wisdom by performing many  

types of meditations and readings of the Vedas and the Puranas, 

னட்சக்கக்காண (ிகள்) ிாணங்கள் பசய்ன் 

பனபம், பய்கீ அநிமபம் ஞாணத்மபம் தற்நி 
பதசுன் பனபம், பங்கள் ற்றும் புாங்கள் 

ாசிப்தன் பனபம்,  
  

ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਰਤਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ੁ॥ 

jin kartai karnaa kee-aa likhi-aa aavan jaan. 
but the Creator, Who has created this world, has  
preordained the time of one‟s birth and death. 

இந் பழு தமடப்மதபம் உருாக்கிர் ாபா, 

உிரிணங்கபின் திநப்பு ற்றும் இநப்மத 

ிர்ித்ர்ாபா 
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ਨਾਨਕ ਭਤੀ ਤਭਤਥਆ ਕਯਭ ੁਸਚਾ ਨੀਸਾਣ ੁ॥੨॥ 

naanak matee mithi-aa karam sachaa neesaan. ||2|| 
O‟ Nanak, all the above efforts are useless, only His Grace is  

the true stamp of approval in His Court. 

ஏ ாணக்! இந் பற்சிகள் அமணத்ணம் ணீ். (அருமட 

ீின்நத்ில்) ஆசீர்ாம் ட்டுப உண்மாண 

பகுி. 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 8 

பதௌடி-8 

 

ਸਚਾ ਸਾਤਹਫ ੁਕ ੁਤੂੰ  ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚ ੁਵਯਤਾਇਆ ॥ 

sachaa saahib ayk too
N
 jin sacho sach vartaa-i-aa. 

O‟ God, You are the only True Master, who has spread Truth (righteousness) 

everywhere 

கடவுபப! பழுமாண சத்ித்ம தப்தி உண்மாண 

இமநன் ீங்கள் ட்டுப . 
 

ਤਜਸ ੁਤੂੰ  ਦਤਹ ਤਤਸ ੁਤਭਰ  ਸਚ ੁਤਾ ਤਤਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥ 

jis too
N
 deh tis milai sach taa tin

H
ee sach kamaa-i-aa. 

He alone receives the Truth unto whom You give it; then he practices the Truth 

in life. 

ாருக்கு ீர் பகாடுக்கிநரீ்கபபா அர் சத்ித்மப் 

பதறுகிநார். தின்ணர் அப சத்ித்மப 

கமடப்திடிக்கிநார்.  
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ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚ ੁਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹ ਕ ਤਹਯਦ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jin
H
 kai hirdai sach vasaa-i-aa. 

It is onlyupon meeting and following the teachings of the True Guru that people 

have realized the Truth. The Guru enshrines the Truth in their hearts. 

உண்மாண குரும சந்ித்ணபதாமணகமப தின்தற்நி 

தின்ணப அர் சத்ித்ம பதறுகிநார். குரு அர்கபின் 

இங்கபில் சத்ித்ம திக்கிநார். 

 

ਭੂਯਿ ਸਚ ੁਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ਭਨਭੁਿੀ ਜਨਭ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

moorakh sach na jaanan
H
ee manmukhee janam gavaa-i-aa. 

The foolish do not know the value of Truth, those  
self-willed people waste away their lives in vain. 

பட்டாள்களுக்கு சத்ித்ின் ிப்பு பரிாண,சு 

ிருப்தப்தடி ாழ்தர்கள் ங்கள் ாழ்க்மகம ீாக 

ீாக்குகிநார்கள்.  
 

ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹ ਆਇਆ ॥੮॥ 

vich dunee-aa kaahay aa-i-aa. ||8|| 
Why have they even come into this world? 

அத்மகர்கள் ன் உனகிற்கு ந்ார்கள்? 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
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ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯ ਹ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਾਸ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har amrit bhagat bhandaar hai gur satgur paasay raam raajay. 
God's devotional worship is the spiritual life-giving nectar, only  

the true Guru has the treasure of this devotional worship. 

ஆன்ீக ாழ்க்மகம பகாடுக்கும் கடவுள் தக்ிின் 

பதாக்கிங்கள் சத்குருிடம் ட்டுப உள்பண. 

 

ਗੁਯ ੁਸਤਤਗੁਯ ੁਸਚਾ ਸਾਹ ੁਹ ਤਸਿ ਦਇ ਹਤਯ ਯਾਸ ॥ 

gur satgur sachaa saahu hai sikh day-ay har raasay. 
The true Guru is the eternal keeper of the treasurer of God's devotion; he gives 

this precious commodity of God's devotion to his disciples. 

உண்மாண குருப கடவுள் தக்ி ன்ந புமனின் 

ிந் தாரிப்தாபர்; கடவுபின் தக்ிில் இந் 

ிமனிப்தற்ந தண்டத்ம அர் ம்பமட சீடர்களுக்கு 

அபிக்கிநார்.  

 

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਯਾ ਵਣਜ ੁਹ ਗੁਯ ੁਸਾਹ ੁਸਾਫਾਸ ॥ 

Dhan Dhan vanjaaraa vanaj hai gur saahu saabaasay. 
The trade of God's devotional worship (bhagti) is the most superior trade; truly 

blessed is the trader (devotee) who trades in this commodity of God's devotional 

worship. The eternal merchant-Guru applauds that person who deals in this trade. 

கடவுபின் தக்ி ிதாட்டின் ர்த்கம் (தக்ி) ிக உர்ந் 

ர்த்கம்; கடவுபின் தக்ி ிதாடு ன்ந தண்டத்ில் 

ர்த்கம் பசய்பம் ர்த்கர் (தக்ர்) உண்மிபனப 

தாக்கிான்கள்.கடவுபின் பதம சம்தாித் அந் 

ணிமண குருப் புகழ்கிநார்.  
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਯ ੁਤਤਨ੍ਹੀ ਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਯ ਤਰਿਤ ੁਤਰਰਾਤਟ ਤਰਿਾਸ ॥੧॥ 

jan naanak gur tin
H
ee paa-i-aa jin Dhur likhat lilaat likhaasay. ||1|| 

God's slave Nanak says, only those meet the true Guru who have such pre-

ordained destiny of receiving this precious gift of God's devotional worship. 

கடவுபின் ாசன் ாணக் கூறுகிநார், ர் எருர் 

பன்கூட்டிப ிிக்கப்தட்ட ிிின் தடி குரும 

சந்ிக்கிநார்கபபா, அப கடவுபின் தக்ி ிதாட்டின் இந் 

ிமனிப்தற்ந தரிமசப் பதறுகிநார்கள். 

 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤੜ ਤੜ ਗਡੀ ਰਦੀਅਤਹ ਤੜ ਤੜ ਬਯੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ 

parh parh gadee ladee-ah parh parh bharee-ah saath. 
Even if we read and study cartloads of books and after  

studying make heaps upon heaps of books. 

தன ண்டிகபால் ிப்தக்கூடி, குித்ண 

மக்கக்கூடிஅபில் தன புத்கங்கமப ாம் 

தடித்ிருந்ாலும்; 
 

ਤੜ ਤੜ ਫੜੀ ਾਈ ਤੜ ਤੜ ਗਡੀਅਤਹ ਿਾਤ ॥ 

parh parh bayrhee paa-ee-ai parh parh gadee-ah khaat. 
If we read so many books that a boat or many pits can be filled with them. 

பதாணாண அபவு புத்கங்கமபப் தடித்ண,தடகு அல்னண 

குிகமப ிப்திமத்ண அற்காண கக்மக 

மத்ிருந்ாலும் 
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ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਫਯਸ ਫਯਸ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਭਾਸ ॥ 

parhee-ah jaytay baras baras parhee-ah jaytay maas. 
We may read them year after year; we may read them  

as many months that there are in a year. 

தடித்ண, ஆண்டுகள் தன கடந்ணிட்டாலும்,ல்னா 

ாங்களும் (ஆண்டுகள்) தடிப்திபன பசனிடப்தட்டிருந்ால்;  

 

ੜੀ ਜਤੀ ਆਯਜਾ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਸਾਸ ॥ 

parhee-ai jaytee aarjaa parhee-ah jaytay saas. 
We may read them all our life; we may read them with every breath. 

உங்கள் ாழ்ாள் பழுமபம் தடிப்புக்காக 

பசனிட்டாலும், உங்கள் பழு ாழ்க்மகமபம் (பழு 

பச்சில்) புத்கங்கமபப் தடிப்தற்க்காகப பசனிட்டாலும்.  
 

ਨਾਨਕ ਰਿ ਇਕ ਗਰ ਹਯ ੁਹਉਭ ਝਿਣਾ ਝਾਿ ॥੧॥ 

naanak laykhai ik gal hor ha-umai jhakh-naa jhaakh. ||1|| 
Still all these efforts are useless. O‟ Nanak, the only one thing that counts in His 

court is meditating on His Name. All other efforts are like wasting time in one‟s 

ego. 

ஏ ாணக்!இந் பற்சிகள் அமணத்ணம் 

தணற்நம.கடவுபின் ீின்நத்ில், அருமட 

பதமத் ிாணிப்தண என்பந பனாணண . ற்ந ல்னா 

பற்சிகளும் எருரின் அகந்மால் பத்ம 

ீாக்கிஅமனந்ண ிரிகிநான். 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கங்கள் 
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ਤਰਤਿ ਤਰਤਿ ਤੜਆ ॥ਤਤਾ ਕਤੜਆ ॥ 

likh likh parhi-aa. taytaa karhi-aa. 
More one writes and reads books, more he becomes egoistic and arrogant. 

எருர் ந் அபவுக்கு புத்கங்கமப ழுணகிநாபா, 

தடிக்கிநாபா,அர் அகங்காாகவும் ஆாகவும் 

உள்பாக ாறுகிநார்.  
 

ਫਹੁ ਤੀਯਥ ਬਤਵਆ ॥ਤਤ ਰਤਵਆ ॥  

baho tirath bhavi-aa. tayto lavi-aa. 
More one wanders on sacred shrines of pilgrimage, more one talks uselessly like 

a crow. 

புணி ாத்ிமில் புணி ஆனங்களுக்கு எருர் 

அமனந்ண ிரிகிநார், அர் காகத்மப் பதான தணற்ந 

பமநில் பதசுகிநார். 

 

ਫਹੁ ਬਿ ਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁਿ ੁਦੀਆ ॥ 

baho bhaykh kee-aa dayhee dukh dee-aa. 
More one adorns religious garbs, more stress he causes to himself. 

எருர் வ்பவு அிகாக  உமடம 

அிந்ணபகாள்கிநாபா, அவ்பவு பமணம அர் 

உடலுக்கு பகாடுக்கிநார்.  

 

ਸਹ ੁਵ ਜੀਆ ਅਣਾ ਕੀਆ ॥ 

saho vay jee-aa apnaa kee-aa. 
Therefore we have to say to such a person, “O‟ my friend, now  

bear the consequence of your own actions". 

ஆகப, அத்மக எருரிடம், “ஏ‟ ன் ண்தப, உங்கள் 

பசய் பசல்கபின் ிமபவுகமபத் ாங்கிக் பகாள்ளுங்கள் 

" 
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ਅੰਨੁ ਨ ਿਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ann na khaa-i-aa saad gavaa-i-aa. 
By not eating food to please God, a person does not gain any spiritual merits, 

 he simply loses the opportunity of enjoying its relish. 

கடவுமபப் திரிப்தடுத் (ிம்) உவு சாப்திடான் 

பனம், எரு தர் ந் ஆன்ீகத் குிமபம் பதநாட்டார், 

அர் ாழ்க்மகின் சுமம இக்கிநார்.  
 

ਫਹੁ ਦੁਿ ੁਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ॥ 

baho dukh paa-i-aa doojaa bhaa-i-aa. 
Because of his love of duality (practices that take him away from  

lovingly remembering God), he suffers much Pain. 

பணணில் அர் இரும ீாண அன்தால், அர் அிக 

னிம அனுதிக்கிநார்.  
 

ਫਸਤਰ ਨ ਤਹਯ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਯ ॥ 

bastar na pahirai. ahinis kahrai. 
One who practices self torture of not wearing any clothes, suffers  

night and day by subjecting his body to extremes of weather. 

ந் ஆமடகமபபம் அிக்கூடாண ன்று சு சித்ிம 

பசய்கிநன் அிப்தடுகிநான் 
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ਭਤਨ ਤਵਗੂਤਾ ॥ ਤਕਉ ਜਾਗ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 

mon vigootaa. ki-o jaagai gur bin sootaa. 
Remaining silent to please God, one is gone astray (from the righteous path). 

How can he be awakened from the slumber of ignorance without the Guru‟s 

teachings? 

கடவுமபப் திரிப்தடுத் பௌண ிம் இருப்தர், 

ிநிப் பதாிருக்கிநார் (ீிபள்ப தாமினிருந்ண). 

குருின் பதாமணகள் இல்னால் அநிாமின் 

ணக்கத்ினிருந்ண அம வ்ாறு ழுப்த படிபம்? 

 

ਗਉ ਤਾਣਾ ॥ ਅਣਾ ਕੀਆ ਕਭਾਣਾ ॥ 

pag upaytaanaa. apnaa kee-aa kamaanaa. 
One who goes barefoot, suffers from his own actions by hurting his feet. 

பறுங்காலுடன் பசல்லும் எருர், ணண கால்கமப 

காப்தடுத்ி ணண பசனால் ாபண தாிக்கப்தடுகிநார்.  

 

ਅਰ ੁਭਰੁ ਿਾਈ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥ 

al mal khaa-ee sir chhaa-ee paa-ee. 
One who eats filthy leftovers and throws ashes on his head, 

ார் அசுத்ாண ிங்கமபச் சாப்திடுகிநார்கள், 

(பதாய்ாணமஇணிப்பதண சாப்திடுகிநர்கள்), அர்கள் 

சாம்தமன ன் மனில் ாபண பதாட்டுக்பகாள்கிநார். 
 

ਭੂਯਤਿ ਅੰਧ ਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

moorakh anDhai pat gavaa-ee. 
that foolish ignorant person has lost his honor. 

அந் பட்டாள்ணாண அநிற்ந தர் ணண ரிாமம 

இந்ணிட்டார். 
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ਤਵਣ ੁਨਾਵ ਤਕਛ ੁਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ 
vin naavai kichh thaa-ay na paa-ee. 

Without meditation on God‟s Name, nothing is approved in His court. 

இமநணின் பதமத் ி பறு ந் பற்சிபம் 

ற்றுக்பகாள்பப்தடாண. 
  

ਯਹ ਫਫਾਣੀ ਭੜੀ ਭਸਾਣੀ ॥ 

rahai baybaanee marhee masaanee. 
One may live in the wilderness, in the cemeteries or in the cremation grounds, 

எருர் ணாந்த்ில், கல்னமநகபில் கண பமடிலும் 

ானாம் 
 

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣ ਤਪਤਯ ਛੁਤਾਣੀ ॥ 

anDh na jaanai fir pachhutaanee. 
such a spiritually blind person does not know the right way to  

realize God, he regrets and repents in the end. 

பட்டாள் ணினுக்கு கடவுபின் ி புரிாண, பத்ம 

ீாக்கி ருத்ப்தடுகிநான்.  
 

ਸਤਤਗੁਯ ੁਬਟ ਸ ਸੁਿ ੁਾ ॥ 

satgur bhaytay so sukh paa-ay. 
Only he, who meets and follows the teachings of the True Guru, enjoys true 

peace. 

ார் எருர் குருின் பதாமணகமபப் 

தின்தற்றுகிநார்கபபா,அர்(உண்மாண) கிழ்ச்சிம 

அனுதிக்கிநான்,  
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ਹਤਯ ਕਾ ਨਾਭ ੁਭੰਤਨ ਵਸਾ ॥ 

har kaa naam man vasaa-ay. 
Because he enshrines God‟s Name in his mind. 

அப கடவுபின் பதம ணில் தித்ணள்பார்.  

 

ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ ਕਯ ਸ ਾ ॥ 

naanak nadar karay so paa-ay. 
O‟ Nanak, only he meets the true Guru on whom God bestows His grace. 

ஏ ாணக்! ார் ீண கடவுனின் அருள் தார்ம பசலுத்ப் 

தடுகின்நபா, அருக்கு ட்டும் ான்குருவும் 

காப்தடுகிநார்.  
 

ਆਸ ਅੰਦਸ ਤ ਤਨਹਕਵਰ ੁਹਉਭ ਸਫਤਦ ਜਰਾ ॥੨॥ 

aas andaysay tay nihkayval ha-umai sabad jalaa-ay. ||2|| 
Then becoming unaffected by any kind of hopes and worries and following the 

Guru‟s word, he burns away his ego and God‟s Name, the source of all peace, 

gets easily enshrined in his heart. 

உனக ம்திக்மககள் ற்றும் கமனகபினிருந்ண 

திரிக்கப்தட்ட அர் குருின் ார்த்மின் பனம் ணண 

அகந்மம ரிக்கிநார். 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 9 

பதௌடி-9 
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ਬਗਤ ਤਯ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਦਤਯ ਸਹਤਨ ਕੀਯਤਤ ਗਾਵਦ ॥ 

bhagat tayrai man bhaavday dar sohan keerat gaavday. 
O‟ God, Your devotees are pleasing to You. They look beautiful  

at Your doorstep, singing Your Praises. 

கடவுபப ! உங்கள் தக்ர்கள் உக்கு திரிாணர்கள், 

அர்கள் உம்பமட ணிகமபப் தாடுகிநார்கள்.உங்கமபப் 

புகழ்ந்ண, உங்கள் ாசனில் திகாசிக்கும்.  
 

ਨਾਨਕ ਕਯਭਾ ਫਾਹਯ ਦਤਯ ਢਅ ਨ ਰਹਨ੍ਹੀ ਧਾਵਦ ॥ 

naanak karmaa baahray dar dho-a na lehn
H
ee Dhaavday. 

O‟ Nanak, those who are deprived of God‟s Grace, find no shelter in  
His Court and keep wandering aimlessly. 

ஏ ாணக்! ணிருஷ்டசாக அமனந்ண ிரிகிநார்கள், 

கடவுளுமட ாசனில் அர்களுக்கு இடில்மன, 

 

ਇਤਕ ਭੂਰੁ ਨ ਫੁਝਤਨਹ੍ ਆਣਾ ਅਣਹਦਾ ਆੁ ਗਣਾਇਦ ॥ 

ik mool na bujhni
H
 aapnaa anhodaa aap ganaa-iday. 

They do not understand their real origin (God) and without  
any spiritual merit, they call themselves great scholars. 

இர்கள் (சிந்மணாபர்கள்) கடவுபின் சாத்ம புரிந்ண 

பகாள்பில்மன, பய்கீ ல்பனாழுக்கம் (ஆன்ீக குி) 
இல்னால் அர்கள் ங்கமப அநிஞர்கபாக 

காட்டிக்பகாள்கிநார்கள்.  
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ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਤ ਹਤਯ ਉਤਭ ਜਾਤਤ ਸਦਾਇਦ ॥ 

ha-o dhaadhee kaa neech jaat hor utam jaat sadaa-iday. 
O‟ God, while others claim themselves belonging to high cast,  

I am only a minstrel of low cast at Your door. 

கடவுபப! (உன் டீ்டு ாசனில்) ான் எரு ாழ்ந் சாி, எரு 

சிறு ணின்,ஆணால் ற்நர்கள் ங்கமப உர்ந் சாி 
ன்று அமத்ணக்பகாண்டு ிரிகிநார்கள்.  

 

ਤਤਨ੍ਹ ਭੰਗਾ ਤਜ ਤੁਝ ਤਧਆਇਦ ॥੯॥ 

tin
H
 mangaa je tujhai Dhi-aa-iday. ||9|| 

I only beg for the company of those who meditate upon You. 

உன்மண ிாணிப்தர்பபாடு ன்மணபம் 

இமப்தற்க்காக ட்டுப ான் பகட்கிபநன்.  
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਭਾਯਾ ਤੂੰ  ਧਣੀ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

sach saahu hamaaraa too
N
 Dhanee sabh jagat vanjaaraa raam raajay. 

O‟ God, You are our eternal treasurer of Naam and  
the entire world is trader of that treasure. 

கடவுபப! ீ ங்கள் ஜாணர், ீ ங்களுக்கு ிந் அசன் 
(உன்ணால் உருாக்கப்தட்ட இந்) பழு உனகபம் இங்கு 

உன்னுமட ாத்ின் ஆசிால் உன் 
ற்பதமசம்தாிக்கப ந்ிருக்கிநண 
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ਸਬ ਬਾਂਡ ਤੁਧ ਸਾਤਜਆ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਹਤਯ ਥਾਯਾ ॥ 

sabh bhaa
N
day tuDhai saaji-aa vich vasat har thaaraa. 

O‟ God, You have created all these creatures and the life  
which dwells within them is also Yours. 

கடவுபப,இந் உிரிணங்கள் அமணத்ணம் உங்கபால் 

தமடக்கப்தட்டம, அற்றுக்கு உங்கபால் பகாடுக்கப்தட்ட 

ாழ்க்மகின் பதாருள் அடங்கிபள்பண. 

 

 

 

ਜ ਾਵਤਹ ਬਾਂਡ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਤਨਕਰ ਤਕਆ ਕਈ ਕਯ ਵਚਾਯਾ ॥ 

jo paavahi bhaa
N
day vich vasat saa niklai ki-aa ko-ee karay vaychaaraa. 

Whatever (vices or virtues) You place in these creatures, only  
those can come out. What can the poor creatures do? 

ந்பாரு உிரிணங்களும் (அண பசாந் பற்சிால்) 

மபம் பசய் படிாண, இந் உடல்கபில் ீங்கள் 
காணும் (ல்பனாழுக்கம் ற்றும் ீமகள்) பதாருள் 

பபிப்தடும். 

  

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਫਿਤਸਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯਾ ॥੨॥ 

jan naanak ka-o har bakhsi-aa har bhagat bhandaaraa. ||2|| 
O‟ God, You have blessed Your servant Nanak also with  

the treasure of Your devotional worship. 

கடவுபப! ீ உண அடிபன் ாணக்கிற்கு (கருமால்) 

உண தக்ிின் புமமனக் பகாடுத்ாய் 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਕੂੜੁ ਯਾਜਾ ਕੂੜੁ ਯਜਾ ਕੂੜੁ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ 

koorh raajaa koorh parjaa koorh sabh 
This whole world is false (perishable). In this false world,  

false is the king and false are his subjects. 

இந் பழு உனகபம் எரு ஞ்சக டிாகும், அபபதால் 

பகபிக்மகக்கார்கபின் பழு காட்சிபம் எரு ஞ்சக டிம், 

அில் எரு ாஜா இருக்கிநார், பலும் தனர் (அர்கள்) 

குடிக்கள். இந் பகபிக்மகக்கார்கபின் ிகழ்ச்சிப தம் 

சாம்தாிக்க ிகழ்த்ணம்ாற்றுபமன. 
 

ਕੂੜੁ ਭੰਡ ਕੂੜੁ ਭਾੜੀ ਕੂੜੁ ਫਸਣਹਾਯੁ ॥ 

koorh mandap koorh maarhee koorh baisanhaar. 
False are the palaces and mansions and short-lived are those who live in them. 

அண்மணகள் ற்றும் ாபிமககள் பதாய்ாணண , 

அற்நில் சிப்தர்கள் பதாய்ாணர்கள்  
 

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਯੁਾ ਕੂੜੁ ਨ੍ਹਣਹਾਯੁ ॥ 
koorh su-inaa koorh rupaa koorh pain

H
anhaar. 

False (perishable) are the gold and silver ornaments, and false are those who 

wear them. 

பதாய்ாணண (அிந்ணபதாகக்கூடிம) ங்கம் ற்றும் 
பள்பி பதான்ந ஆதங்கள், அற்மந அிந்ர்கள் 

பதாய்ாணர்கள்.  
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ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕੜੁ ਕੂੜੁ ਯੂੁ ਅਾਯੁ ॥ 

koorh kaa-i-aa koorh kaparh koorh roop apaar. 
False (short lived) is the body, false are the beautiful clothes  

and false are the beauties who wear them. 

இந் உடல் டிங்கள், அகாண உமடகள் ற்றும் 
உடனின் ல்மனற்ந அகாண டிம் அமணத்ணம் 

பதாய்ாணண 
 

ਕੂੜੁ ਭੀਆ ਕੂੜੁ ਫੀਫੀ ਿਤ ਹ ਿਾਯੁ ॥ 

koorh mee-aa koorh beebee khap ho-ay khaar. 
The relationship between husband and wife is also of short duration  

and they are being wasted away in false conflicts. 

இந் ஆண்-பதண் உநவுகள் ாற்நத்ால் 

ீடிக்கப்தடுகின்நண 
 

ਕੂਤੜ ਕੂੜ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਤਵਸਤਯਆ ਕਯਤਾਯੁ ॥ 

koorh koorhai nayhu lagaa visri-aa kartaar. 
The false ones love falsehood, and forget their Creator. 

ாற்நத்ில் சிக்கி உிரிணம் ாற்நத்மப பாகாய் 

பகாண்டுள்பண, அண அன் தமடப்தாபம நந்ணிட்டண. 

 

ਤਕਸੁ ਨਾਤਰ ਕੀਚ ਦਸਤੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਚਰਣਹਾਯੁ ॥ 

kis naal keechai dostee sabh jag chalanhaar. 
With whom should we become friends when the entire world is perishable? 

உனகம் பழுணம் அிந்ண பதாககூடிண, ன்ீணம் 
எருர் ஆமசக்பகாள்பக்கூடாண.  
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ਕੂੜੁ ਤਭਠਾ ਕੂੜੁ ਭਾਤਿਉ ਕੂੜੁ ਡਫ ੂਯੁ ॥ 

koorh mithaa koorh maakhi-o koorh dobay poor. 
this illusory world seems sweet like honey, this way  
the false illusion is destroying multitudes of people. 

ஞ்சகம், உிரிணங்களுக்கு அன்தாகவும், பமணப் பதான 

இணிமாக பான்றுகிநண, இந் ஞ்சகம் அமணத்ண 

உிரிணங்கமபபம் பழ்கடிக்கிநண. 

 

ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਕੂੜ ਕੂੜੁ ॥੧॥ 

naanak vakhaanai bayntee tuDh baajh koorho koorh. ||1|| 
O‟ God, Nanak makes this supplication that except You, 

 everything else is totally false(perishable). 

கடவுபப! ீ இல்னால் இந் உனகம் ஞ்சகாணண ன்று 

ாணக் உணக்கு பன் பகஞ்சுகிநார் 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਯਦ ਸਚਾ ਹਇ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa ridai sachaa ho-ay. 
One can only know the Truth (realize God) when the Truth (God) is in one‟s 

heart. 

உண்ம (கடவுள்) எருரின் இத்ில் 
ிமனத்ிருக்கும்பதாண ட்டுப எருர் உண்மம 

அநி படிபம்  
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ਕੂੜ ਕੀ ਭਰੁ ਉਤਯ ਤਨੁ ਕਯ ਹਛਾ ਧਇ ॥ 

koorh kee mal utrai tan karay hachhaa Dho-ay. 
Then the filth of falsehood is removed and the mind and body are freed from the 

vices. 

ஞ்சகத்ின் ிமபவு ணில் இருந்ண 
அகற்நப்தடும்பதாண, உடல் புனன்கபின் பகட்ட அழுக்குகள் 

அகற்நப்தடுகின்நண  

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਤਚ ਧਯ ਤਆਯ ੁ

sach taa par jaanee-ai jaa sach Dharay pi-aar. 
One realizes the Truth(God) only when one bears love for God. 

ணின் அந் கடவுமப பசிக்கும்பதாணான் உண்ம 
தற்நி புரில் ரும்.  

 

ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਭਨੁ ਯਹਸੀ ਤਾ ਾ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥ 

naa-o sun man rehsee-ai taa paa-ay mokh du-aar. 
By listening to God‟s Name with love, mind blossoms and finds the  

way to be free from the bonds of worldly attachments. 

கடவுபின் பதம பகட்டு, எருரின் ணம் னர்ந்ால், 

அர் உனகாமகபின் 
திமப்புகபினிருந்ணிடுதடுற்காண ிமக் 

காண்கிநார்.  
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਗਤਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa jugat jaanai jee-o. 
One realizes God only when one knows the secret of connecting the soul with 

God. 

ணின் பய்கீ ாழ்க்மக பமநம அநிந்ால் உனகின் 

உண்மாண இமநமணப் தற்நி புரில் ருகிநண, 
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ਧਯਤਤ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕ ਤਵਤਚ ਦਇ ਕਯਤਾ ਫੀਉ ॥ 

Dharat kaa-i-aa saaDh kai vich day-ay kartaa bee-o. 
That secret is: preparing the body like a farmer prepares the  

soil and planting the seed of God‟s Name. 

அாண, உடல் டிம் உள்ப பூிமத் ார் பசய்ண அில் 

கடவுளுமட ாத்ம ிமக்கிநண. 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਸਿ ਸਚੀ ਰਇ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa sikh sachee lay-ay. 
One realizes God only when one receives true teachings (from the Guru). 

எருர் உண்மாண பதாமணகமப (குருிடிருந்ண) 

பதறும்பதாண, உண்மாண தரிபசாமணம 
பசய்தாகிநார்  

 

ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਯਇ ॥ 

da-i-aa jaanai jee-a kee kichh punn daan karay-i. 
And learns to show mercy to other beings and does acts of charity and kindness. 

ற்றும் ற்ந ல்னா உிரிணங்கமப கரும காட்ட 
கற்றுக்பகாள்கிநார் ற்றும் ர்ம் பசல்கமப பசய்கிநார் 

 

ਸਚੁ ਤਾਂ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

sach taa
N
 par jaanee-ai jaa aatam tirath karay nivaas. 

One realizes God only when he dwells in his sacred shrine inside (his soul). 

ணின் ன் ணம் னும் ஆனத்ில் 
(என்நிமணபம்)ங்கிிருக்கும்பதாணான் எருர்கடவுமப 

அநிார்,  
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ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ  ੁਤਛ ਕ ਫਤਹ ਯਹ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

satguroo no puchh kai bahi rahai karay nivaas. 
Following the teachings from the True Guru, he keeps  

focusing on the inner self (and tries to stop his mind from evil thoughts). 

உங்கள் குருிடிருந்ண அநிவுறுத்மனப் பதற்று, அந் 
உள் ணில் உட்கார்ந்ண, ணம ீமகமப பாக்கி 

ஏடிடால் இருங்கள்.  

 

 

ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਹਇ ਦਾਯੂ ਾ ਕਢ ਧਇ ॥ 

sach sabhnaa ho-ay daaroo paap kadhai Dho-ay. 
God Himself becomes the remedy of all the ailments; and drives out all the sins. 

இமநன் ாபண ல்னா ணக்கங்களுக்கும் 

ீர்ாகிநான்.அன் ல்னா ீமகமபபம் ீக்குகிநார் 

(அன் சிக்கும் இடத்ில்), 
 

ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰ ਹਇ ॥੨॥ 

Naanak vakhaanai bayntee jin sach palai ho-ay. ||2|| 
Nanak humbly prays to those who have the Truth (God) dwelling in their heart. 

ாருமட ணில் இமநன் குடிபகாண்டிருக்கிநாபா 
அர் பன் ாணக் பண்டுகிநார்  

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 10 

பதௌடி-10 
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ਦਾਨੁ ਭਤਹੰਡਾ ਤਰੀ ਿਾਕੁ ਜ ਤਭਰ ਤ ਭਸਤਤਕ ਰਾਈ ॥ 

daan mahindaa talee khaak jay milai ta mastak laa-ee-ai. 
The gift I seek is the dust of the feet of those who have realized God (humility); 

if I were to obtain it, I would apply this dust on my forehead (consider myself 

very fortunate). 

ன் தரிசு புணிர்கபின் கால் ணசி. ான் அமப் 
பதற்நால்,அந் ணசிம ன் பற்நிில் டவுபன் 

 

ਕੂੜਾ ਰਾਰਚੁ ਛਡੀ ਹਇ ਇਕ ਭਤਨ ਅਰਿੁ ਤਧਆਈ ॥ 

koorhaa laalach chhadee-ai ho-ay ik man alakh Dhi-aa-ee-ai. 
Let us renounce the false greed, and meditate  

single-mindedly on the incomprehensible God. 

பதாய்ாண பதாமசமத் ணநந்ண, கண்ணுக்குத் பரிா 
இமநமண எப ணணடன் ிாணிபங்கள்.  

 

ਪਰੁ ਤਵਹ ਾਈ ਜਵਹੀ ਕਾਯ ਕਭਾਈ ॥ 

fal tayvayho paa-ee-ai jayvayhee kaar kamaa-ee-ai. 
As are the deeds we do, so are the rewards we receive. 

ாம் பசய்பம் பசல்கபில் தனன் க்கு பகுிகபாக 

கிமடக்கும். 
 

ਜ ਹਵ ੂਯਤਫ ਤਰਤਿਆ ਤਾ ਧੂਤੜ ਤਤਨ੍ਹਾ ਦੀ ਾਈ ॥ 

jay hovai poorab likhi-aa taa Dhoorh tin
H
aa dee paa-ee-ai. 

But one gets this gift of humbly serving those (who have realized God)  
only if it is so preordained for them. 

புணிர்கபின் கானடி ண் , ஆம்தத்ில் இருந்ப ிிில் 

ழுப்தட்டிருந்ால் ட்டுப கிமடக்கும் (ல்ன அிர்ஷ்டம் 

இருந்ால்). 
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ਭਤਤ ਥੜੀ ਸਵ ਗਵਾਈ ॥੧੦॥ 

mat thorhee sayv gavaa-ee-ai. ||10|| 
If we depend only on our limited intellect, then all our effort of realizing God is 

wasted. 

ம்பமட ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட புத்ிசானித்ணத்ம 

ட்டுப ாம் ம்திணால், கடவுமப உர்ந்ண 

பகாள்ற்காண ண பற்சிகள் அமணத்ணம் 

ீாகின்நண. 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਹਭ ਤਕਆ ਗੁਣ ਤਯ ਤਵਥਯਹ ਸੁਆਭੀ ਤੂੰ  ਅਯ ਅਾਯ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham ki-aa gun tayray vithreh su-aamee too
N
 apar apaaro raam raajay. 

O‟ God, what virtues of Yours can we describe? You are beyond any limit. 

கடவுபப, உன்னுமட ந் ற்தண்புகமப ான் ிரிக்க 

படிபம்? ீங்கள் ந் ல்மனக்கும் அப்தாற்தட்டர் 

 

ਹਤਯ ਨਾਭ ੁਸਾਰਾਹਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਹਾ ਆਸ ਆਧਾਯ ॥ 

har naam saalaahah din raat ayhaa aas aaDhaaro. 
We sing Your praises day and night, this alone is our hope and support. 

கடவுபப ! இவும் தகலும் உண பதம 

புகழ்ந்ணக்பகாண்டிருக்கிபநாம், ங்கள் ாழ்க்மகக்கு 

ஆப இணான் .  
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ਹਭ ਭੂਯਿ ਤਕਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਤਕਵ ਾਵਹ ਾਯ ॥ 

ham moorakh kichhoo-a na jaanhaa kiv paavah paaro. 
We are ignorant with no spiritual knowledge; how can we find Your limits? 

கடவுபப! ாங்கள் பட்டாள்கள், ங்களுக்கு ந் புரிலும் 

இல்மன, உங்கள் ம்புகமப ாங்கள் வ்ாறு 

கண்டுதிடிப்தண?  
 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਾ ਦਾਸ ੁਹ ਹਤਯ ਦਾਸ ਤਨਹਾਯ ॥੩॥ 

jan naanak har kaa daas hai har daas panihaaro. ||3|| 
Nanak is only a servant of God and also the servant of His devotees. 

ாசன் ாணக் கடவுபின் சீடர், இர் கடவுபின் சீடர்களுக்கு 

சீடாார் 
 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਸਤਚ ਕਾਰ ੁਕੂੜ ੁਵਯਤਤਆ ਕਤਰ ਕਾਰਿ ਫਤਾਰ ॥ 

sach kaal koorh varti-aa kal kaalakh baytaal. 
The thought of connecting with the Truth (God) has disappeared in the world as 

if there is a famine of people having faith in God; falsehood has prevailed 

everywhere and people are behaving like demons because of the sins and evils of 

this age of Kalyug. 

உிரிணங்கபின் உள்பத்ினிருந்ண உண்ம தநந்ணிட்டண, 

பதாய்ாணணபதாய்மின் பக்கி டிாக ாநிதி 
ருகிநண.கனிபகத்ின் தாங்கபின் காத்ால் ,கடவுபின் 

பதம ிாணிக்கால், ணிர்கள் பதய்கமபப் பதான 

ாநிருகிநார்கள். 
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ਫੀਉ ਫੀਤਜ ਤਤ ਰ  ਗ ਅਫ ਤਕਉ ਉਗਵ ਦਾਤਰ ॥ 

bee-o beej pat lai ga-ay ab ki-o ugvai daal. 
Those who sowed the seed of God's Name in their heart departed from this world 

with honor, but now it appears that people's mind is split in duality (between 

love of worldly things and love of God), then how can this split seed of God's 

Name sprout in their hearts? 

கடவுபின் பதரின் ிமகமப ங்கள் ணில் 

ிமத்ர்கள், இந் உனகத்ினிருந்ண புநப்தட்டணர். 

ஆணால் இப்பதாண ாத்ின் ிம பமபக்கப் பதாகிநண, 

பணன்நால் ணம் எரு தறு பதானப் திரிந்ண 

பகாண்டிருக்கிநண, பதானித்ணத்ின் காாக 

உிருள்பர்கபின் ணம் ாத்ணடன் பசாண. 
 

ਜ ਇਕੁ ਹਇ ਤ ਉਗਵ ਯੁਤੀ ਹੂ ਯੁਤਤ ਹਇ ॥ 

jay ik ho-ay ta ugvai rutee hoo rut ho-ay. 
Love for God‟s Name arises in the mind if the mind is not split in duality and 

there is proper time such as the calm atmosphere of early morning for meditating 

on Naam. 

ணம் ிரூதிக்கப்தட்டால், அண கடவுளுடன் பழுமாக 

இமக்கப்தட்டு, இபங்காமன பத்ம நிடால் 

ிாணித்ால் ட்டுப கடவுபின் ிம பமபக்கிநண. 

 

ਨਾਨਕ ਾਹ ਫਾਹਯਾ ਕਯ ਯੰਗ ੁਨ ਸਇ ॥ 

naanak paahai baahraa korai rang na so-ay 
O‟ Nanak, just as, without pre-treatment, a raw cloth cannot be dyed in a good 

permanent color, our mind cannot be imbued with the love for God without due 

preparation (described below) 

ஏ ாணக்! ணிம ன்நாக சாத்ில் ஊந மத்ண 

டுக்காிடில், பற்று ணி அந் (அகாண ிட) ிநத்மப் 

பதநாண 
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ਬ ਤਵਤਚ ਿੁੰ ਤਫ ਚੜਾਈ ਸਯਭ ੁਾਹ ੁਤਤਨ ਹਇ ॥ 

bhai vich khumb charhaa-ee-ai saram paahu tan ho-ay 
Just as the raw cloth is first heated in a vessel and then pre-treated to get a 

permanent color, the mind must develop fear of God (to make it compassionate) 

and be prepared for hard work of meditating on God. 

அபபதால், இந் பற்று ணணக்கு கடவுபின் பதரில் எரு 

அகாண ண்ம் பகாடுக்கப்தட பண்டுபன்நால், 

பனில் ணில் கடவுபில் தத்ம பர்த்ணக் பகாள்ப 

பண்டும் தின்ணர் கடவுமபப் தற்நி ிாணிக்கும் கடிண 

உமப்புக்கு ாாக இருக்க பண்டும். 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਜ ਯ ਕੂੜ ਸਇ ਨ ਕਇ ॥੧॥ 

naanak bhagtee jay rapai koorhai so-ay na ko-ay. ||1|| 
O‟ Nanak, when in this way, the mind is imbued with God‟s love and devotion, 

then no thought of falsehood (love for worldly attachments) can arise in it. 

ஏ ாணக்! ணம் கடவுள்ீண தக்ி பசலுத்ிிருந்ால், 

ஞ்சகம்(பதாய்மப் தற்நி ந் ண்பம் )அம 

பருங்க படிாண. 
 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਰਫੁ ਾ ੁਦੁਇ ਯਾਜਾ ਭਹਤਾ ਕੂੜ ੁਹਆ ਤਸਕਦਾਯੁ ॥ 

lab paap du-ay raajaa mahtaa koorh ho-aa sikdaar. 
(In the world, the society has become totally corrupt as if) both greed and sin 

have become like the king and his minister, and falsehood has become like their 

executer. 

(உனகில், சபகம் பற்நிலும் ஊல் ிமநந்ாகிிட்டண) 

பதாமச ற்றும் தாம் இண்டும் ாஜாமபம் அருமட 

அமச்சமபம் பதான ாநிிட்டண, பலும் பதாய்ாணண 

அர்களுக்கு பமாணம ிமநபற்றுதர் பதான 

ாநிிட்டண. 

ਕਾਭ ੁਨੇਫੁ ਸਤਦ ੁਛੀ ਫਤਹ ਫਤਹ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

kaam nayb sad puchhee-ai bahi bahi karay beechaar. 
Lust is like their advisor and calling upon him, they ask for his advice and then 

sitting together they deliberate over different ways to befool the public. 

பதாகபம் ற்றும் உள்பாசபம் அர்கபின் இபம் 

ஆபனாசகமப் பதான்நண, அர்கள் அம அமத்ண 

ஆபனாசமணமக் பகட்கிநார்கள், தின்ணர் என்நாக அர்ந்ண 

க்கமப ாற்றுற்காண தல்பறு ிகமப அர்கள் 

பண்டுபன்பந சிந்ிக்கிநார்கள். 
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ਅੰਧੀ ਯਮਤਤ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਬਾਤਹ ਬਯ ਭੁਯਦਾਯ ੁ॥ 

anDhee rayat gi-aan vihoonee bhaahi bharay murdaar. 
Due to lack of knowledge, the subjects are ignorant as if they are blind; filled 

with the fire of worldly desires, people satisfy these desires by indulging in 

bribes. 

அநிாம காாக தார்மற்நர்கமபப் பதான 

இருக்கிநார்கள்; உனக ஆமசகபின் பருப்தால் ிப்தப்தட்ட 

க்கள், னஞ்சத்ில் ஈடுதடுன் பனம் இந் ஆமசகமப 

பூர்த்ி பசய்கிநார்கள். 

ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜ ਵਾਵਤਹ ਯੂ ਕਯਤਹ ਸੀਗਾਯ ੁ॥ 

gi-aanee nacheh vaajay vaaveh roop karahi seegaar. 
Those who call themselves wise,(instead of guiding people in righteous ways), 

they simply dance in streets, play musical instruments, and adorn themselves in 

various garbs and beautiful decorations. 

ார் எருர் ங்கமப ஞாணி ன்று அமக்க 

பசால்கிநார்கபபா(உதபசம் பசய்தன்) அர்கள் 

பறுபண பருக்கபில் டணாடுகிநார்கள், 

இமசக்கருிகள் ாசிப்தார்கள், தல்பறு ஆமடகபிலும் 

அகி அனங்காங்கபிலும் ங்கமப அனங்கரிக்கிநார்கள். 
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ਊਚ ਕੂਕਤਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਤਹ ਜਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ 

oochay kookeh vaadaa gaavahi joDhaa kaa veechaar. 
They shout out loud, while singing about the tales of some past  

battles anddescribe the epics of the heroes of those battles. 

அர்கள் சத்ாக கத்ணகிநார்கள், பதார்கபின் சூமன 

ிரிக்கிநார்கள் ற்றும் பதார்ீர்கபின் பதார்கமப 

ிபக்குகிநார்கள் 

 

ਭੂਯਿ ੰਤਡਤ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਜਤਤ ਸੰਜ ਕਯਤਹ ਤਆਯ ੁ॥ 

moorakh pandit hikmat hujat sanjai karahi pi-aar 
The foolish pundits who call themselves scholars, love to  

gather worldly wealth by clever arguments and tricks. 

பட்டாள்கள் ங்கமப அநிஞர்கள் ன்று அமப்தம 

ிரும்புகிநார்கள் ந்ிங்கபால் புத்ிசானித்ணாண 

ாங்கபின் பனம் பசல்த்ம குிப்தமப 

ிரும்புகிநார்கள். 

ਧਯਭੀ ਧਯਭ ੁਕਯਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਭੰਗਤਹ ਭਿ ਦੁਆਯ ੁ॥ 

Dharmee Dharam karahi gaavaaveh mangeh mokh du-aar. 
Those who call themselves righteous people, when they do any deed of 

righteousness, they lose its merit (by not doing it selflessly), because in return 

they ask God for salvation. 

ீிான்கள் , ீிின் பசலுக்கு தினானாக கடவுபிடம் 

மகாறு ிப்தார்க்கிநார்கள் (அம ன்ணனின்நி 
பசய்ால்),அனால் ங்கள் ற்பசல்கமப இக்கிநார்கள் 
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ਜਤੀ ਸਦਾਵਤਹ ਜੁਗਤਤ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਫਹਤਹ ਘਯ ਫਾਯ ੁ॥ 

jatee sadaaveh jugat na jaaneh chhad baheh ghar baar. 
Those who call themselves ascetics, they do not know the way to be a  

real ascetic, and unnecessarily abandon their homes. 

அர்கள் ங்கமப சந்ிாசி ன்று 

அமத்ணக்பகாள்கிநார்கள், சந்ிாசி ன்தன் ணட்தம் 

பரிால், கண்ால் காண்தம ம்தி டீற்நர்கபாக 

இருக்கிநார்கள். 

 

ਸਬੁ ਕ ੂਯਾ ਆ ਹਵ ਘਤਟ ਨ ਕਈ ਆਿ ॥ 

sabh ko pooraa aapay hovai ghat na ko-ee aakhai. 
Everyone calls oneself perfect and no one considers oneself lacking in anything. 

ல்பனாரும் ன்மண தரிபூாணர்கள் ன்று 

அமக்கிநார்கள், ாம காட்டிலும் ான் குமநந்ன் 

இல்மன ண கருணகிநார்கள். 
 

ਤਤ ਯਵਾਣਾ ਤਛ ਾਈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤਤਰਆ ਜਾ ॥੨॥ 

pat parvaanaa pichhai paa-ee-ai taa naanak toli-aa jaapai. ||2|| 
O‟ Nanak, a person‟s true merit would be known only when that person is  

judged against the measure of honor he receives in God‟s court. 

ஆணால், ஏ ‟ாணக், ன்மண குிபள்பர்கபாக 

கருணதர்கள் கடவுபின் ீின்நத்ில் அர் பதறும் 

ரிாமக்கு ிாக ீர்ப்தபிக்கப்தடுகிநார். 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1.  

 Salok, By the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਵਦੀ ਸ ੁਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵਿ ਸਇ ॥ 

vadee so vajag naankaa sachaa vaykhai so-ay. 
O‟ Nanak, what God has ordained would certainly  

happen because He himself is looking after everyone. 

ஏ ‟ாணக், கடவுள் ிிப்தடி அமணத்ணம் டக்கும்.அந் 

உண்மாண கடவுள் இம அமணத்மபம் கணித்ண 

பகாண்டிருக்கிநார் 

 

ਸਬਨੀ ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ ਕਯਤਾ ਕਯ ਸ ੁਹਇ ॥ 

sabhnee chhaalaa maaree-aa kartaa karay so ho-ay. 
Everyone makes great efforts to do things according to their wishes,  

but that alone happens which the Creator does. 

எவ்பாருரும் ங்கள் ிருப்தத்ிற்கு ற்த 

ிங்கமபச் பசய் பதரும் பற்சி பசய்கிநார்கள், 

ஆணால் டப்தண ல்னாம் தமடப்தாபரின் சித்ப்தடிப 

டக்கும் 
 

ਅਗ ਜਾਤਤ ਨ ਜਯ ੁਹ ਅਗ ਜੀਉ ਨਵ ॥ 

agai jaat na jor hai agai jee-o navay. 
In God‟s court, one's social status and power means nothing, there one  

has to deal with entirely new souls, (who are not swayed by anybody‟s status) 

கடவுபின் ீின்நத்ில், எருரின் சாிக்கும், தனத்ணக்கும் 

ரிாம இல்மன, இற்குப் திநகு,அங்கு உிரிணங்கள் 

புி ஆன்ாக்கமப சந்ிக்கிநார்கள், (அர்கள் ாருமட 

அந்ஸ்ணக்கும் ஆபாகார்கள்) 
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ਤਜਨ ਕੀ ਰਿ ਤਤ ਵ ਚੰਗ ਸਈ ਕਇ ॥੩॥ 

jin kee laykhai pat pavai changay say-ee kay-ay. ||3|| 
Only those few are considered good or virtuous, who are bestowed with  

honor when their account is examined in God‟s court. 

அங்கு சினப ல்னர்கள் அல்னண 

ல்பனாழுக்கபள்பர்கள் ன்று 

கருப்தடுகிநார்கள்,கடவுபின் ீின்நத்ில் 

பசல்களுக்காண கக்கு ஆாய்ச்சிக்குட்தட்டு அர்களுக்கு 

ரிாம கிமடக்கப்தடும். 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 11 

பதௌடி-11 

 

ਧੁਤਯ ਕਯਭ ੁਤਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧ ੁਾਇਆ ਤਾ ਤਤਨੀ ਿਸਭ ੁਤਧਆਇਆ ॥ 

Dhur karam jinaa ka-o tuDh paa-i-aa taa tinee khasam Dhi-aa-i-aa. 
O‟ God, only those have meditated on You with loving devotion who are so pre-

ordained. 

கடவுபப, உன்னுமட ஆசிர்ாம் பன்கூட்டிப ாருக்கு 

இருக்கின்நபா அர்கபால் ட்டுப உம்ம 

ிாணிக்கிநார்கள் 
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ਨਾ ਜੰਤਾ ਕ ਵਤਸ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਤੁਧ ੁਵਕੀ ਜਗਤ ੁਉਾਇਆ ॥ 

aynaa jantaa kai vas kichh naahee tuDh vaykee jagat upaa-i-aa. 
Nothing is in the power of these beings; You have created this  

world with people of diverse capabilities and inclinations. 

இந் உிர்கபின் சக்ிில் ணவும் இல்மன; ீர் ாறுதட்ட 

ிநன்கள் ற்றும் ிருப்தங்கமபக் பகாண்ட ண்ாண 

உனகத்ம உருாக்கிபள்பரீ்கள் 
 

ਇਕਨਾ ਨ  ਤੂੰ  ਭਤਰ ਰਤਹ ਇਤਕ ਆਹ ੁਤੁਧ ੁਿੁਆਇਆ ॥ 

iknaa no too
N
 mayl laihi ik aaphu tuDh khu-aa-i-aa. 

Some You unite with Yourself and some You Yourself have lead astray. 

சினம ீங்கள் உங்களுடன் என்நிமணக்கிநரீ்கள், சினம 

ீங்கபப புநக்கிக்கிநரீ்கள். 

 

ਗੁਯ ਤਕਯਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥ ਤੁਧ ੁਆੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur kirpaa tay jaani-aa jithai tuDh aap bujhaa-i-aa. 
Only those realized You in their heart to whom You have blessed  

with Your understanding through the Guru's grace, 

ந் எரு ணினுக்கு உங்கபின் புரிமன குருின் 

அருபால் அர்கள் இத்ில் உர்கிநார்கள் 

 

ਸਹਜ ਹੀ ਸਤਚ ਸਭਾਇਆ ॥੧੧॥ 

sehjay hee sach samaa-i-aa. ||11|| 
and they have imperceptibly merged in the Truth (GOD). 

அர்கள் சத்ித்ில் (கடவுள்) என்நிமந்ிருக்கிநார்கள் 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
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ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਾਤਿ ਰ  ਹਭ ਸਯਤਣ ਰਬ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ji-o bhaavai ti-o raakh lai ham saran parabh aa-ay raam raajay. 
O‟ God, we have come to Your sanctuary, save us from vices as it pleases You. 

கடவுபப, ாங்கள் உம்ம சமட 

ந்ிருக்கிபநாம்,உங்கள் ிருப்தப்தடி (ீமகபினிருந்ண) 

ங்கமபக் காப்தாற்றுங்கள் 
 

ਹਭ ਬੂਤਰ ਤਵਗਾੜਹ ਤਦਨਸ ੁਯਾਤਤ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾ ॥ 

ham bhool vigaarhah dinas raat har laaj rakhaa-ay. 
day and night we are making mistakes and ruining ourselves spiritually;  

O‟ God,save our honor (bless us that we are accepted by You). 

ாங்கள் இவும் தகலும் ிமச ாநி ஆன்ீக ாழ்க்மகம 

அித்ணக் பகாண்டிருக்கிபநாம் 

கடவுபப, ங்கள் ரிாமம காப்தாற்றுங்கள்  
 

ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤੂੰ  ਗੁਯ ੁਤਤਾ ਹ ਦ ਭਤਤ ਸਭਝਾ ॥ 

ham baarik too
N
 gur pitaa hai day mat samjhaa-ay. 

O‟ God, we are Your children; You are our Guru and father; give us  
Your Divine intellect and understanding (to avoid making the same mistakes). 

கடவுபப, ாங்கள் உங்கள் திள்மபகள்; ீ ங்கள் குரு, ந்ம 

உங்கள் பய்கீ புத்ிபம் புரிலும் ( றுகமபத் 

ிர்ப்தற்கு) பகாடுத்ருளும். 
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸ ੁਹਤਯ ਕਾਂਤਢਆ ਹਤਯ ਜ ਯਿਾ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥ 

jan naanak daas har kaa
N
dhi-aa har paij rakhaa-ay. ||4||10||17|| 

O‟ God, Nanak is known as Your servant (devotee), please  
preserve the honor of Your devotee. 

ஏ, கடவுபப, வுபசய்ண உங்கபின் சீடர் (தக்ர்) ன்று 

அமக்கப்தடுகிந 

உங்கள் தக்ரின் ரிாமம தாணகாக்கவும். 
 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਦੁਿ ੁਦਾਯ ੂਸੁਿ ੁਯਗ ੁਬਇਆ ਜਾ ਸੁਿ ੁਤਾਤਭ ਨ ਹਈ ॥ 

dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee. 
O‟ God, how strange is this world where suffering becomes the remedy for 

people‟s ailments, and pleasure becomes the cause of their ailments. However, 

when one is blessed with true spiritual peace, no sorrow can afflict that person. 

கடவுபப, ணன்தம் க்கபின் ிாிகளுக்கு ீர்ாகவும், 

இன்தம் அர்கபின் ிாிகளுக்கு காாகவும் இருக்கும் 

இந் உனகம் வ்பவு ிசித்ிாணண. இருப்தினும், 

எருர் உண்மாண ஆன்ீக அமிால் 

ஆசீர்ிக்கப்தடும்பதாண, ந்பாரு ணக்கபம் அந் தமத் 

ணன்புறுத் படிாண. 
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ਤੂੰ  ਕਯਤਾ ਕਯਣਾ ਭ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਯੀ ਨ ਹਈ ॥੧॥ 

too
N
 kartaa karnaa mai naahee jaa ha-o karee na ho-ee. ||1|| 

O‟ God, You are the creator and doer of everything, I am nothing, because  
whenever I try do something out of my ego, it does not happen. 

ஏ ‟கடவுபப, ீங்கள் ல்னாற்மநபம் உருாக்கிர் 

ற்றும் பசய்தர், ான் என்றுில்மன, பணன்நால் ான் 

ன் அகந்மில் ாண பசய் பற்சிக்கும் 

பதாபல்னாம், அணவும் டக்காண. 
 

ਫਤਰਹਾਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਵਤਸਆ ॥ 

balihaaree kudrat vasi-aa. 
O‟ all pervading Creator, I dedicate myself to You. 

ஏ ‟ல்னாற்மநபம் தப்தி தமடப்தாபப, ான் 

உங்களுக்காக ன்மண அர்ப்திக்கிபநன். 
 

ਤਯਾ ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਈ ਰਤਿਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

tayraa ant na jaa-ee lakhi-aa. ||1|| rahaa-o. 
Your limits cannot be comprehended . 

உங்கள் ம்புகமப புரிந்ண பகாள்ப படிாண. 
 

ਜਾਤਤ ਭਤਹ ਜਤਤ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾਤਾ ਅਕਰ ਕਰਾ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹਆ ॥ 

jaat meh jot jot meh jaataa akal kalaa bharpoor rahi-aa. 
Your Divine light is pervading throughout the universe, and You are seen  
as the Light in all the creatures. Your almighty power is pervading in all. 

உங்கள் பய்கீ எபி திதஞ்சம் பழுணம் தி ருகிநண,  

ல்னா உிரிணங்கபிலும் பபிச்சாக ீங்கள் 

காப்தடுகிநரீ்கள். உங்கள் சர்ல்னமபள்ப சக்ி 
ல்னாற்நிலும் தவுகிநண. 
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ਤੂੰ  ਸਚਾ ਸਾਤਹਫ ੁਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰ੍ਹਉ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਸ ਾਤਯ ਇਆ ॥ 

too
N
 sachaa saahib sifat su-aaliha-o jin keetee so paar pa-i-aa. 

O‟ God, You are the True Master; Your glory is beautiful. One who sings  
Your praises is carried across the world ocean of vices. 

ஏ ‟கடவுபப, ீங்கள் ப்பதாழுணம் ிந்ாணர்; உங்கள் 

கிமிகவும் அகாணண. உங்கள் புகழ் தாடும் எருர் உனக 

ீமகபின் கடமன கடக்கிநார்கள். 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਯਤ ਕੀਆ ਫਾਤਾ ਜ ਤਕਛ ੁਕਯਣਾ ਸੁ ਕਤਯ ਯਤਹਆ ॥੨॥ 

kaho naanak kartay kee-aa baataa jo kichh karnaa so kar rahi-aa. ||2|| 
O‟ Nanak, sing the praises of the Creator; whatever He likes to do, He is doing. 

ஏ ‟ாணக், தமடப்தாபமப் புகழ்ந்ண தாடுங்கள்; கடவுள் 

ற்மநபல்னாம் ன்ம ண கருி பசய் 

ிரும்புகிநாபா, அமப அர் பசய்கிநார். 

 

ਭਃ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
 

ਜਗ ਸਫਦੰ ਤਗਆਨ ਸਫਦੰ ਫਦ ਸਫਦੰ ਫਰਾਹਭਣਹ ॥ 

jog sabda
N
 gi-aan sabda

N
 bayd sabda

N
 baraahmaneh. 

The real duty of a Yogi is to obtain divine wisdom; and the duty of a 

Brahmin(The  
Hindu priest) is to study and reflect on Hindu scriptures such as Vedas. 

எரு பாகிின் உண்மாண கடம பய்கீ ஞாணத்மப் 

பதறுண; ற்றும் எரு திாரின் கடம ன்தண 

பங்கமபப் தடித்ண திிதனிப்தாகும். 
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ਿਤਰੀ ਸਫਦੰ ਸੂਯ ਸਫਦੰ ਸੂਦਰ ਸਫਦੰ ਯਾ ਤਕਰਤਹ ॥ 

khatree sabda
N
 soor sabda

N
 soodar sabda

N
 paraa kirteh. 

The duty of the Kshatriyas (Hindu warriors) is to fight bravely in the battlefield,  
and the duty of the Shudras (the lowest cast Hindus) is to serve others. 

சத்ிரிர்கபின் கடம பதார்க்கபத்ில் மரிாக 

பதாாடுண, 

பலும் சூத்ிர்கபின் கடம ற்நர்களுக்கு பசம 

பசய்ாகும். 

 

ਸਯਫ ਸਫਦੰ ਕ ਸਫਦੰ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੩॥ 

sarab sabda
N
 ayk sabda

N
 jay ko jaanai bhay-o. naanak  

taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||3|| 
But the supreme duty of all is to meditate on the One Word (God‟s Name). The 

person who knows this secret, Nanak is his servant, because such a person is the 

embodiment of immaculate God. 

ஆணால் அமணரின் ிக உர்ந் கடம எப ார்த்மம 

(கடவுபின் பதர்) ிாணிப்தாகும். இந் கசித்ம 

அநிந்ர், ாணக் அருமட சீடர் ஆார்,அத்மக தர் 

ாசற்ந கடவுபின் உருாார். 
 

ਭਃ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਕ ਤਕਰਸਨੰ ਸਯਫ ਦਵਾ ਦਵ ਦਵਾ ਤ ਆਤਭਾ ॥ 

ayk krisan
N
 sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa. 

The one God is the supreme God of all other so-called gods  
(in which many Hindus believe) and He is the soul of all gods. 

எப கடவுள் ற்ந ல்னா கடவுள்களுக்கும் உன்ணாண 

கடவுள் பலும் அர் ல்னா கடவுள்கபின் ஆத்ாவும் 

ஆார். 
 

ਆਤਭਾ ਫਾਸੁਦਵਤਸਯਯ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੪॥ 

aatmaa baasdayvsi-y jay ko jaanai bhay-o.  
naanak taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||4|| 

The soul itself is God. One who understands this mystery, Nanak is his servant, 
 because he is the embodiment of Immaculate God. 

ந் எரு ணின் கடவுளுமட ஆத்ாின் ர்த்ம 

புரிந்ண பகாண்டுள்பாபா, ாணக் அண சீடர் ஆார், 

பணன்நால் அர் ாசற்ந கடவுபின் உருகம். 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਕੁੰ ਬ ਫਧਾ ਜਰ ੁਯਹ ਜਰ ਤਫਨੁ ਕੁੰ ਬੁ ਨ ਹਇ ॥ 

kumbhay baDhaa jal rahai jal bin kumbh na ho-ay. 
Just as water remains confined within the pitcher but the water  

will not remain contained without the pitcher. 

தாமணக்குள் ண்ரீ் ட்டுப்தடுத்ப்தடும் ஆணால் ண்ரீ் 

இல்னால்அந் தாமணம உருாக்க படிாண . 
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ਤਗਆਨ ਕਾ ਫਧਾ ਭਨੁ ਯਹ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥੫॥ 

gi-aan kaa baDhaa man rahai gur bin gi-aan na ho-ay. ||5|| 
Similarly, the mind can only be controlled by divine knowledge  

but divine knowledge cannot be obtained without the teachings of the Guru. 

அபபதால், பய்கீ அநிால் ட்டுபஅமனதாபம் 

ணமக் கட்டுப்தடுத் படிபம் 

ஆணால் குருின் பதாமணகள் இல்னால் பய்கீ 

அநிமப் பதந படிாண. 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 12 

பதௌடி-12 

 

ਤੜਆ ਹਵ ਗੁਨਹਗਾਯ ੁਤਾ ਭੀ ਸਾਧ ੁਨ ਭਾਯੀ ॥ 

parhi-aa hovai gunahgaar taa omee saaDh na maaree-ai. 
If an educated person is the culprit, we shouldn‟t punish  

an illiterate saintly person (in his place). 

எரு தடித் தர் குற்நாபி ன்நால், அனுக்கு ண்டமணக் 

கிமடாண 

எரு கல்ிநிற்ந புணி தருக்கும் ண்டமணக் 

கிமடாண 
 

ਜਹਾ ਘਾਰ ਘਾਰਣਾ ਤਵਹ ਨਾਉ ਚਾਯੀ ॥ 

jayhaa ghaalay ghaalnaa tayvayho naa-o pachaaree-ai. 
Whatever kinds of deeds a person does, his reputation becomes like that. 

எரு தர் ன்ண மகாண பசல்கமபச் பசய்ாலும், 

அருமடபசலுக்பகற்த அனுக்கு தனனும் இருக்கும். 
 



109 
 

ਸੀ ਕਰਾ ਨ ਿਡੀ ਤਜਤ ੁਦਯਗਹ ਗਇਆ ਹਾਯੀ ॥ 

aisee kalaa na khaydee-ai jit dargeh ga-i-aa haaree-ai. 
(In this world, we) should not play such a game (of deceit and cleverness) by 

which (we may gain something here) but lose badly when we go to God‟s court. 

 (இந் உனகில், ாம்) இணபதான்ந எரு (ஞ்சகம் ற்றும் 

புத்ிசானித்ணாண)ிமபாட்மட ிமபாடக்கூடாண 

(இன் பனம் ாம் இங்பக ாண பதநனாம்) ஆணால் ாம் 

கடவுபின் ீின்நத்ிற்குச் பசல்லும்பதாண பாசாண 

தனமண பதறுகிபநாம். 

 

ਤੜਆ ਅਤ ਭੀਆ ਵੀਚਾਯ ੁਅਗ ਵੀਚਾਯੀ ॥ 

parhi-aa atai omee-aa veechaar agai veechaaree-ai. 
The conduct of a literate and illiterate (person) is carefully examined in God‟s 

court. 

தடிப்தநிவுள்ப ற்றும் தடிப்தநிற்நரின் டத்மகள் 

கடவுபின் ீின்நத்ில் கணாக ஆாப்தடுகிநண 
 

ਭੁਤਹ ਚਰ  ਸ ੁਅਗ ਭਾਯੀ ॥੧੨॥ 

muhi chalai so agai maaree-ai. ||12|| 
The person who stubbornly follows his own mind instead of following  

the Guru‟s teachings is punished in God‟s court. 

ார் எருர்இவ்வுனகத்ில் ன் ிருப்தப்தடி 

டந்ணபகாள்கிநார்கபபா, அர்கள் கடவுபின் ீின்நத்ில் 

ண்டிக்கப்தடுகின்நண. 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

ஆசா ாகம் ான்காண குருின் சந்த் 
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ਤਜਨ ਭਸਤਤਕ ਧੁਤਯ ਹਤਯ ਤਰਤਿਆ ਤਤਨਾ ਸਤਤਗੁਯ ੁਤਭਤਰਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin mastak Dhur har likhi-aa tinaa satgur mili-aa raam raajay. 
Those who have the pre-ordained destiny, meet the True Guru. 

கடவுளுமட ீின்நத்ில் ாருமட ிிில் 

பன்கூட்டிப ழுப்தட்டபா, அப உண்மாண 

குருமச் சந்ிக்கிநார்கள். 
 

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧਯਾ ਕਤਟਆ ਗੁਯ ਤਗਆਨੁ ਘਤਟ ਫਤਰਆ ॥ 

agi-aan anDhayraa kati-aa gur gi-aan ghat bali-aa. 
is dispelled and their minds are illuminated with the divine wisdom blessed by 

the Guru. 

 (அர்கபின் ணில், குருின் அருபால்) அநிாமின் 

இருள் ஆன்ீக ாழ்க்மகினிருந்ண அகற்நப்தட்டு, 

அர்கபின் ணில் குருின் ஆன்ீக ாழ்க்மகின் 

ஞாணம் திகாசிக்கிநண.  
 

ਹਤਯ ਰਧਾ ਯਤਨੁ ਦਾਯਥ ਤਪਤਯ ਫਹੁਤੜ ਨ ਚਤਰਆ ॥ 

har laDhaa ratan padaaratho fir bahurh na chali-aa. 
They find the jewel-like precious God‟s Name, which they never lose again 

கடவுபின் பதரின் ிமனிப்தற்ந த்ிணம் அர்களுக்கு 

கிமடக்கும் தின்ணர் அண (அர்கபிடிருந்ண) பாமனந்ண 

பதாகாண  
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ੁਆਯਾਤਧਆ ਆਯਾਤਧ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ॥੧॥ 

jan naanak naam aaraaDhi-aa aaraaDh har mili-aa. ||1|| 
O‟ Nanak, those who meditate on God‟s Name with loving devotion,  

they merge with Him through this meditation. 

ஏ ாசன் ‟ாணக், குருின் தாத்ில் கடவுபின் பதம 

தக்ிபடன் ிாணிக்கிநார்கள், 

இந் ிாணத்ின் பனம் அர்கள் கடவுபிடம் 

என்நிமகிநார்கள். 
 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Sloke, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
 

ਨਾਨਕ ਭਯੁ ਸਯੀਯ ਕਾ ਇਕੁ ਯਥੁ ਇਕੁ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu. 
O‟ Nanak, the human body, which is the supreme amongst all the species,  

has a chariot (moral values) and a charioteer (guiding principles). 

ஏ ‟ாணக், ண்தத்ண ான்கு னட்சம் உிரிணங்கபில் ணி 

திநி பனாணண, 

அண எரு பர் பதான்நண ற்றும் பபாட்டிப அணண 

ணண (ிகாட்டும் பகாள்மககள்). 
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ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪਤਯ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਫੁਝਤਹ ਤਾਤਹ ॥ 

jug jug fayr vataa-ee-ah gi-aanee bujheh taahi. 
In each age these values and guiding principles keep changing;  

only the wise people can understand this. 

எவ்பாரு பகத்ிலும் இந் பரும் ற்றும் பபாட்டிகளும் 

ாநிக்பகாண்பட இருக்கின்நண;புத்ிசானிகள் ட்டுப இந் 

கசித்ம புரிந்ண பகாள்ப படிபம். 
 

ਸਤਜੁਤਗ ਯਥੁ ਸੰਤਿ ਕਾ ਧਯਭੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

satjug rath santokh kaa Dharam agai rathvaahu. 
In Sat jug, contentment was the chariot (moral value) and  

righteousness was the charioteer (guiding principle). 

கிரு பகத்ில் ணி உடம்தாகி பர் ார்ீக ிப்பு 

பகாண்டாகவும் ற்றும் 

பபாட்டிாண ணண ர்த்ம தின்தற்றும் (ிகாட்டும் 

பகாள்மக). 
 

ਤਰਤ ਯਥੁ ਜਤ ਕਾ ਜਯੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

taraytai rath jatai kaa jor agai rathvaahu. 
In the Age of Treta, celibacy was the chariot and will power the charioteer. 

ிபா பகத்ில்,ணி உருாண பர் 

திம்ச்சாரிாகவும் ற்றும் பபாட்டிாண ணம் 

சக்ிாய் இருந்ண 
 

 

 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/கிருத_யுகம்
https://ta.wikipedia.org/wiki/திரேதா_யுகம்
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ਦੁਆੁਤਯ ਯਥੁ ਤ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

du-aapur rath tapai kaa sat agai rathvaahu. 
In the Age of Duapar, penance was the chariot and high  

moral character was the charioteer. 

ணாத பகத்ில்,ணி உருாண இந் பர் ம் 

இருக்கும் ற்றும் பபாட்டிாண ணம் 

ல்பனாழுக்கம்(உர்ந் டத்ம) பகாண்டாக இருந்ண 

 

ਕਰਜੁਤਗ ਯਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥੧॥ 

kaljug rath agan kaa koorh agai rathvaahu. ||1|| 
In the age of Kal jug, fire of desires for worldly wealth and  

power is the chariot and falsehood the charioteer. 

கனிபகத்ில் ணி உருாண பர் உனக பசல்த்ிற்காண 

ஆமசகபின் பருப்தாகவும் ற்றும் ணம் ன்ந 

பபாட்டிாணண ீமாகவும் இருக்கிநண 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਸਾਭ ਕਹ ਸਤੰਫਯੁ ਸੁਆਭੀ ਸਚ ਭਤਹ ਆਛ ਸਾਤਚ ਯਹ ॥ ਸਬੁ ਕ ਸਤਚ ਸਭਾਵ ॥ 

saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach 

samaavai. 
Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as 

Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived 

righteously. 

சா பம் கூற்றுதடி கிரு பகத்ில் உனமகாளும் 

கடவுபின் பதர் ஸ்பம்தாக(பர்மாணண, 

புணிாணண) இருந்ண,அப்பதாழுண கடவுள்ஸ்பம்தாக 

ிமணத்ண ங்கப்தட்டார், தின்ணர் ல்பனாரும் 

உண்மமப ிரும்திணர்கள், சத்ித்ில் ாழ்ந்ார்கள்  
 

ਤਯਗੁ ਕਹ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਦਵਾ ਭਤਹ ਸੂਯੁ ॥ 

rig kahai rahi-aa bharpoor. raam naam dayvaa meh soor. 
Rig Veda says that (in Trete jug), God is pervading everywhere and among the 

deities, the name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun. 

ரிக் ப கூற்றுப்தடி ிபா பகத்ில், கடவுள் ல்னா 

இடங்கபிலும் தி ருகிநார் ன்றும், 

பய்ங்களுக்கிமடில், வ ார் பதர் சூரிமணப் பதான 

திகாசிக்கிநண  
 

ਨਾਇ ਰਇ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਭਿੰਤਯ ੁਾਤਹ ॥ 

naa-ay la-i-ai paraachhat jaahi. Naanak ta-o mokhantar paahi. 
O‟ Nanak, (according to Rig veda), by chanting the Name of Lord Rama,  

all sins are destroyed and salvation is achieved. 

ஏ ‟ாணக், (ரிக் பத்ின்தடி), வ ாரின் பதம 

உச்சரிப்தன் பனம், 

ல்னா தாங்களும் அிக்கப்தட்டு உிரிணங்கள் பக்ி 
அமடப்தடுகிநண. 



115 
 

 

ਜੁਜ ਭਤਹ ਜਤਯ ਛਰੀ ਚੰਦਰਾਵਤਰ ਕਾਨ੍ਹ ਤਕਰਸਨੁ ਜਾਦਭੁ ਬਇਆ ॥ 

juj meh jor chhalee chandraaval kaan
H
 krisan jaadam bha-i-aa. 

Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as 

LordKrishna of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his 

divine power, 

ஜரீ் பத்ின் கூற்றுப்தடி, (ணாத பகத்ில்) ாவ் 

குனத்மச் பசர்ந் கிருஷ்ர் சந்ிானிம பய்கீ 

சக்ிால் ாற்நிணார். 
 

ਾਯਜਾਤੁ ਗੀ ਰ ਆਇਆ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਭਤਹ ਯੰਗੁ ਕੀਆ ॥ 

paarjaat gopee lai aa-i-aa bindraaban meh rang kee-aa. 
He brought the mythical wish-fulfilling tree named Parjaat for his Gopi  

(female devotee) and revelled in Vrindavan. 

அர் ணண பகாதிகளுக்காக (பதண் தக்ர்) கற்தக 

ிருட்சம்ன்ந ஆமச ிமநபற்றும் த்ில் 

திருந்ாணத்ில் மத்ண உல்னாசாக இருந்ார் 
 

ਕਤਰ ਭਤਹ ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਿੁਦਾਈ ਅਰਹੁ ਬਇਆ ॥ 

kal meh bayd atharban hoo-aa naa-o khudaa-ee alhu bha-i-aa. 
In Kal Jug, the Atharva Veda became prominent; Allah became the Name of 

God. 

கனிபகத்ில், அர் பம் பக்கித்ணம் பதற்நண; 

அல்னாஹ ன்தணஉனகாலும் கடவுபின் பதாணண. 
 

ਨੀਰ ਫਸਤਰ ਰ ਕੜ ਤਹਯ ਤੁਯਕ ਠਾਣੀ ਅਭਰੁ ਕੀਆ ॥ 

neel bastar lay kaprhay pahiray turak pathaanee amal kee-aa. 
Turks and Pathans assumed power and they began to wear blue clothes. 

ணருக்கிர்களும் தான்களும் ீன ிந ஆமடகமப அிந்ண 

பகாண்டு ஆட்சிமப் திடித்ணர் 
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ਚਾਯ ਵਦ ਹ ਸਤਚਆਯ ॥ 

chaaray vayd ho-ay sachiaar. 
In this way all the four Vedas claim their own truth in  

accordance with their respective times. 

ான்கு பங்களும் உண்மாணண (ான்கு பகங்கபிலும் 

இமப ிமணத்ண பகாண்டுள்பணர் ந் எரு ணினும் 

'ஸ்பம்தர்', 'ாம்', 'கிருஷ்ா' ற்றும் 'அல்னாஹு' ன்று 

கூநிணால் ட்டுப,அருக்கு பக்ி கிமடக்கும்)  
 

ੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਤਨ੍ਹ ਚਾਯ ਵੀਚਾਯ ॥ 

parheh guneh tin
H
 chaar veechaar. 

By reading and reflecting on these vedas, people develop good thoughts in their 

mind. 

இந் பங்கமபப் தடித்ண திிதனிப்தன் பனம், க்கள் 

ணில் ல்ன ண்ங்கமப பர்த்ணக் பகாள்கிநார்கள் 
 

ਬਾਉ ਬਗਤਤ ਕਤਯ ਨੀਚੁ ਸਦਾ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਿੰਤਯੁ ਾ ॥੨॥ 

bhaa-o bhagat kar neech sadaa-ay. ta-o naanak mokhantar paa-ay. ||2|| 
But, O‟ Nanak, only the person, who does loving adoration of God and  

remains humble, attains emancipation. 

ஆணால், ஏ ‟ாணக், ப்பதாழுண ணின் அன்பும் தக்ிபம் 

பசய்ண ன்மண கணிவுடனும் 

ாழ்மபடனும்இருக்கிநாபா, அப (ான் ன்ந 

மனக்கத்ினிருந்ண ) தாத்ினிருந்ண ிடுதட்டு பக்ி 
அமடகிநார் 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:13 

பதௌடி-13 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਯਆ ਤਜਤ ੁਤਭਤਰ ਿਸਭੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥ 

satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa. 
I dedicate my life to the True Guru; meeting whom, I have come to cherish God. 

ான் ன் உண்மாண குருவுக்கு அர்ப்திப்பதாடு 

இருக்கிபநன்; அம சந்ித்ன் பனம் ான் கடவுமபப் 

பதாற்ந படிபம். 
  

ਤਜਤਨ ਕਤਯ ਉਦਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 

jin kar updays gi-aan anjan dee-aa in
H
ee naytree jagat nihaali-aa. 

Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes,  
by virtue of which I behold the truth about the world. 

அர் ணண பதாமணின் பனம் அநிவு கண் ம ன்ந 

எபிம க்கு ங்கிபள்பார், அன் ஆசீர்ாத்ால் 

உனகின் ார்த்த்ம இந் கண்கபால் தார்த்ிருக்கிநான். 

 

ਿਸਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰਗ ਡੁਫ ਸ ਵਣਜਾਤਯਆ ॥ 

khasam chhod doojai lagay dubay say vanjaari-aa. 
Those who abandon their true Master (God) and attach themselves  

to other things, are drowned in the worldly ocean of vices. 

ந் எரு ணின் கடவுமப மகிட்டு பறு ீ 

காரிங்கபில் ங்கமப இமத்ணக் பகாண்டர்கபபா 

அர்கள், உனகிண ீம ன்ந கடனில் பழ்கி ிடுகிநார்கள். 
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ਸਤਤਗੁਯੂ ਹ ਫਤਹਥਾ ਤਵਯਰ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਯਆ ॥ 

satguroo hai bohithaa virlai kinai veechaari-aa. 
Only a few realize that the True Guru is like a ship  

(to take us across the ocean of worldly vices) 

உண்மாண குரு எரு கப்தல் பதான்நர், ன்தம எரு 

சினப உர்கிநார்கள் 
 

ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਾਤਯ ਉਤਾਤਯਆ ॥੧੩॥ 

kar kirpaa paar utaari-aa. ||13|| 
Granting His Grace, He has helped me cross over the worldly ocean of vices. 

உண்மாண குருின் ஆசிர்ாத்ால், உனக ீமின் 

கடமனக் கடக்க பசய்ார் 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

ਤਜਨੀ ਸਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਸ ਕਾਹ ਜਤਗ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinee aisaa har naam na chayti-o say kaahay jag aa-ay raam raajay. 
Those who have not lovingly meditated on God's Name,  

why did they even come into the world? 

ிமனிப்திள்பா கடவுபின் பதம ிாணிக்கார்கள், 

ன் இந் உனகத்ிற்கு திநந்ார்கள்? 
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ਇਹੁ ਭਾਣਸ ਜਨਭੁ ਦੁਰੰਬੁ ਹ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਫਯਥਾ ਸਬੁ ਜਾ ॥ 

ih maanas janam dulambh hai naam binaa birthaa sabh jaa-ay. 
This human life is very difficult to obtain, without Naam, it all goes to waste. 

இந் ணி ாழ்க்மகம பதறுண ிகவும் கடிணம், 

கடவுபின் பதம ிாணிக்கால் இருந்ால், இண 

அமணத்ணம் ீாகிநண. 

 

ਹੁਤਣ ਵਤ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਫੀਤਜ ਅਗ ਬੁਿਾ ਤਕਆ ਿਾ ॥ 

hun vatai har naam na beeji-o agai bhukhaa ki-aa khaa-ay. 
One who does not plant the seed of God's Name at the right opportunity (this 

human life), then how will he satisfy the spiritually hungry soul in the world 

hereafter? 

ணி ாழ்க்மகில் (அண ணம் ன்ந ினத்ில்) 

சரிாண பத்ில் கடவுபின் பதம ிமக்கார்,அந் 

ஆன்ீக ாழ்க்மக ற்றும் சு ாழ்க்மகக்காண தசிம 

வ்ாறு பூர்த்ி பசய் படிபம்? 

 

ਭਨਭੁਿਾ ਨ  ਤਪਤਯ ਜਨਭੁ ਹ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਬਾ ॥੨॥ 

manmukhaa no fir janam hai naanak har bhaa-ay. ||2|| 
O‟ Nanak, the self-willed persons are born again and again, such is God's Will. 

ஏ ாணக்!ன் ணின்(சு ிருப்தத்ின்) தின்ணால் 

டப்தர்கள் றுதிநப்புகபின் சுற்சிம ீண்டும் ீண்டும் 

பதறுகிநார்கள் (அர்களுக்கு), இணான் சரி ன்தப 

கடவுபின் ிருப்தம்.  
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ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤਸੰਭਰ ਯਿੁੁ ਸਯਾਇਯਾ ਅਤਤ ਦੀਯਘ ਅਤਤ ਭੁਚੁ ॥ 

simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much. 
The Simmal tree is straight like an arrow; it is very tall, and very wide. 

பகாங்கு ம் எரு அம்பு பதான பாக; ிகவும் உாக, 

ிகவும் அகனாக இருக்கும். 
 

ਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ਤਨਯਾਸ ਤਕਤੁ ॥ 

o-ay je aavahi aas kar jaahi niraasay kit. 
But the birds that come and sit on it with the hope of eating its  

fruit, why do they depart disappointed? 

ஆணால் அனுமட தம் சாப்திட ம்திக்மகபடன் ந்ண 

அன் ீண அர்ந்ிருக்கும் தநமகள் ன் ாற்நத்ணடன் 

புநப்தடுகின்நண? 
 

ਪਰ ਤਪਕ ਪੁਰ ਫਕਫਕ ਕੰਤਭ ਨ ਆਵਤਹ ਤ ॥ 

fal fikay ful bakbakay kamm na aavahi pat. 
Because, its fruits are tasteless, flowers are nauseating, and leaves are useless. 

பணணில், அன் தங்கள் இணிப்தற்நம, பூக்கள் 

சுமற்நம, இமனகள் தணற்நமாக இருக்கிநண 
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ਤਭਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਤੁ ॥ 

mithat neevee naankaa gun chang-aa-ee-aa tat. 
(Similarly without sweetness and humility, all the show of greatness is of no 

use). O‟ Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all 

virtues. 

ஏ ‟ாணக், ணத்ாழ்மபடன் கூடி இணிமின் ம், 

ல்னா ற்தண்புகபின் சாம்சாகும். 
 

ਸਬੁ ਕ ਤਨਵ ਆ ਕਉ ਯ ਕਉ ਤਨਵ ਨ ਕਇ ॥ 

sabh ko nivai aap ka-o par ka-o nivai na ko-ay. 
Everyone bows down for one‟s own sake, and not for the sake of others. 

ல்பனாரும் ன் சு னனுக்காக மனங்குகிநார்கள், 

ற்நர்கபின் னனுக்காக அல்ன. 
 

ਧਤਯ ਤਾਯਾਜੂ ਤਰੀ ਤਨਵ ਸੁ ਗਉਯਾ ਹਇ ॥ 

Dhar taaraajoo tolee-ai nivai so ga-uraa ho-ay. 
we should note that when something is placed on the weighing scale, the side 

that is lower is considered heavier (similarly, he who shows humility is deemed 

full of virtues) 

ாசின் இருதக்கத்ிலும் மக்கப்தட்ட பதாருள்கபில் 

கணாண பதாருள் ாழ்ந்ண கிப இருப்தன் ிப்பு 

கூடுணப்பதான, ணத்ாழ்மம இருப்தர், 

ல்பனாழுக்கங்கள் ிமநந்ாக, பதரிாகக் 

கருப்தடுகிநார் 
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ਅਯਾਧੀ ਦੂਣਾ ਤਨਵ ਜ ਹੰਤਾ ਤਭਯਗਾਤਹ ॥ 

apraaDhee doonaa nivai jo hantaa miragaahi. 
A sinner, like the deer hunter, bows down twice as  

much for the sake of his selfish purpose. 

தாிாண பட்மடக்கான் ாணிடம், இரு டங்கு திாக 

டந்ணக் பகாள்கிநான் 

(அன் மனங்குண சுன பாக்கத்ிற்காக ட்டுப) 
 

ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇ ਤਕਆ ਥੀ ਜਾ ਤਯਦ ਕਸੁੁਧ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

sees nivaa-i-ai ki-aa thee-ai jaa ridai kusuDhay jaahi. ||1|| 
But what can be achieved by bowing one‟s head down  
if the heart remains filled with falsehood and deceit. 

உிரிணங்கள் உள்ணம் பதாய்ாக, ஞ்சகாக இருந்ால் 

திநகு மனமக் குணிந்ண ன்ண சாிக்க படிபம்?  
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤੜ ੁਸਤਕ ਸੰਤਧਆ ਫਾਦੰ ॥ 

parh pustak sanDhi-aa baada
N
. 

A pandit reads holy books and says daily prayers, and then  
engages in arguments with others. 

எரு தண்டிர் ப ற்றும் ார்ிக புத்கங்கமபப் தடித்ண 

ிணசரி சந்ிா ந்ணம் பசய்கிநார்கள், தின்ணர் 

ற்நர்களுடன் கனந்ணமாடுில் பசனிடுகிநார்கள். 
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ਤਸਰ ੂਜਤਸ ਫਗੁਰ ਸਭਾਧੰ ॥ 

sil poojas bagul samaaDha
N
. 

He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi 

(meditation) 

அர் சிமனகமப ங்குகிநார், தின்ணர் எரு ாம பதான 

அர்ந்ண, சாிில் (ிாணம்) இருப்தாக 

காட்டிக்பகாள்கிநார்கள் 

 

ਭੁਤਿ ਝਠੂ ਤਫਬੂਿਣ ਸਾਯੰ ॥ 

mukh jhooth bibhookhan saara
N
. 

He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments, 

அர் பதாய்ம உச்சரிக்கிநார், (பலும் ணண 

பதாய்கமப)அற்மந அகாண ஆதங்கள் பதான 

அனங்கரிக்கிநார் 

 

ਤਰਾਰ ਤਤਹਾਰ ਤਫਚਾਯੰ ॥ 

taraipaal tihaal bichaara
N
. 

He recites the three liner Gayatri mantra three times a day. 

 (ிணசரி) பன்று பமபபம் காத்ரி ந்ித்ம ஏணகிநான்; 
 

ਗਤਰ ਭਾਰਾ ਤਤਰਕੁ ਤਰਰਾਟੰ ॥ 

gal maalaa tilak lilaata
N 

Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark 

அண கழுத்ில் பஜதாமன அிந்ணக்பகாள்கிநான் 

ற்றும் அண பற்நிில் ினிட்டுக்பகாள்கிநான் 
 

 

 



124 
 

 

 

ਦੁਇ ਧਤੀ ਫਸਤਰ ਕਾਟੰ ॥ 

du-ay Dhotee bastar kapaata
N
. 

he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying. 

அணிடம் ப்பதாணம் இண்டு உடுப்புகள் இருக்கும், சந்ிா 

ந்ணத்ின் பதாண என்மந மனிலும் 

மத்ணக்பகாண்டும் ற்பநான்மந அிந்ணக்பகாள்ான். 

 

ਜ ਜਾਣਤਸ ਫਰਹਭੰ ਕਯਭੰ ॥ 

jay jaanas barahma
N
 karma

N
. 

But if he knew the divine deeds of God‟s praises, 

அப்தடிாண இந் தண்டிர்கள் கடவுபின் புகின் பய்கீ 

பசல்கமப அநிந்ிருந்ால், 

 

ਸਤਬ ਪਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਯਭੰ ॥ 

sabh fokat nischa-o karma
N
. 

then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless. 

இந் ம்திக்மககள் ற்றும் சடங்குகள் அமணத்ணம் 

தணற்நம ன்தம ிச்சாக அநிந்ிருப்தார்கள்.  

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵ ॥ 

kaho naanak nihcha-o Dhi-aavai. 
Says Nanak, one should meditate on God with full faith. 

ாணக் கூறுகிநார், எருர் பழு ம்திக்மகபடன் கடவுமப 

ிாணிக்க பண்டும். 
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ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਵਾਟ ਨ ਾਵ ॥੨॥ 

vin satgur vaat na paavai. ||2|| 
but this path (of meditating on God with full faith) cannot be  

found without following the teachings of the True Guru. 

 (ஆணால்) இந் தாம உண்மாண குருின் 

பதாமணகமபப் தின்தற்நால் கிமடக்காண  
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:14 

பதௌடி-14 
 

ਕੜੁ ਯੂੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਜਾਵਣਾ ॥ 

kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa. 
One will depart from this world leaving the beautiful body here. 

உிரிணங்கள் இந் அகாண உடமனபம் அகி 

டித்மபம்இந் உனகில் இந்ண ிட்டு பசல்ன 

பண்டும். 
 

ਭੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਾਵਣਾ ॥ 

mandaa changa aapnaa aapay hee keetaa paavnaa. 
He will bear the consequences of his good and bad deeds himself. 

உிரிணங்கள் ான் பசய் ன்ம ற்றும் ீமகபின் 

ிமபவுகமப அர் ாங்கிக்பகாள்ப பண்டும். 
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ਹੁਕਭ ਕੀ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਯਾਤਹ ਬੀੜ ਅਗ ਜਾਵਣਾ ॥ 

hukam kee-ay man bhaavday raahi bheerhai agai jaavnaa. 
The person, who has lived his life as per his whims ( without caring how much 

suffering he has caused to others) would have to bear extreme tortures, as if 

being squeezed through a narrow path hereafter. 

ர் எருர் ணண ிருப்தப்தடி ாழ்கிநாபணா அன் இந் 

ாழ்க்மகக்கு திநகுீி சித்ிமகமபத் ாங்க 

பண்டிிருக்கும் (உாம்:அர் ற்நர்களுக்கு 

வ்பவு ணன்தத்ம ற்தடுத்ிபள்பார் ன்தமக் 

கணிக்காால் சித்ிமம அனுதிக்கிநான்) 

 

ਨੰਗਾ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ਤਾ ਤਦਸ ਿਯਾ ਡਯਾਵਣਾ ॥ 

nangaa dojak chaali-aa taa disai kharaa daraavanaa. 
When his sinful deeds are exposed, he is made to suffer as if in hell;  

he looks very hideous while suffering. 

அர் பசய் தாச் பசல்கபின் மதடம் அர் பன் 

மக்கப்தட்டு, அர் கத்ில் ள்பப்தடுகிநார். அந் 

பத்ில் (அனுக்கு அமணப)ிகவும் 

அருருப்தாக,தாக பரிபம்  

 

ਕਤਯ ਅਉਗਣ ਛਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ 

kar a-ugan pachhotaavanaa. ||14|| 
Then, he regrets the sins he committed. 

அன் பசய் ல்னா தாங்களுக்காக ருந்ணகிநான். 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
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ਤੂੰ  ਹਤਯ ਤਯਾ ਸਬੁ ਕ ਸਤਬ ਤੁਧੁ ਉਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

too
N
 har tayraa sabh ko sabh tuDh upaa-ay raam raajay. 

O‟ God, You are the Master of all, all belong to You, all beings are created by 

You. 

ஏ ‟கடவுபப, ீப அமணத்ணக்கும் ஜாணர், அமணத்ணம் 

உங்களுக்கு பசாந்ாணமகள், ல்னா உிரிணங்களும் 

உங்கபால் தமடக்கப்தட்டம. 

 

ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਤਕਸ ਦ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਤਬ ਚਰਤਹ ਚਰਾ ॥ 

kichh haath kisai dai kichh naahee sabh chaleh chalaa-ay. 
Nothing is in anyone's hands; they live their lives in whatever way You make 

them to live. 

உிரிணங்கள் சம் ணவும் இல்மன; அமகமப ீங்கள் 

ிர்தந்ிக்கும் ித்ில்ான் அமகள் ங்கள் ாழ்க்மகம 

ாழ்கின்நண. 

 

ਤਜਨ੍ਹ ਤੰੂ ਭਰਤਹ ਤਆਯ ਸ ਤੁਧੁ ਤਭਰਤਹ ਜ ਹਤਯ ਭਤਨ ਬਾ ॥ 

jin
H
 too

N
 mayleh pi-aaray say tuDh mileh jo har man bhaa-ay. 

O‟ Beloved God, You unite only those with You who are pleasing to You. 

ஏ ‟திரிாண கடவுபப,ீ உன்னுடன் என்நிமக்கும் 

ணிர்கள், ீ ிரும்புகிநர்கள் உன் கானடிில் 

இமந்ிருக்கிநார்கள் 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾ ॥੩॥ 

jan naanak satgur bhayti-aa har naam taraa-ay. ||3|| 
O‟ Nanak, those who meet the true Guru and follow his teachings, the Guru 

helps them cross over the worldly ocean of vices through meditation on God‟s 

Name. 

ஏ ‟ாணக், ர் எருருக்கு குரு கிமடக்கிநார்கபபா, குரு 

அர்கமப கடவுபின் பதரில் என்நிமத்ண உனமக (உனக 

ீமகபின் கடமன) கடக்க உவுகிநார். 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਦਇਆ ਕਾਹ ਸੰਤਿ ੁਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ 

da-i-and kapaah santokh soot jat gandhee sat vat. 
O‟ pundit, a janaeou (sacred string) which is made out of compassion instead of 

cotton, using the threads of contentment, the knots of celibacy, and the twists of 

high moral character, 

ஏ தண்டிப! பூணூனின் ன்ம கணிாணாகவும், 

ணிமநாணாகவும், அன் படிச்சுகள் 

திம்ச்சாரிாணாகவும், அன் டத்ம 

உர்ணாகவும்.  
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ਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਾਡ ਘਤੁ ॥ 

ayhu janay-oo jee-a kaa ha-ee ta paaday ghat. 
is the real sacred thread that is useful for the soul; if you have it,  

then put it around my neck. 

ஆன்ாவுக்கு தனுள்பணாண பூணூல்; உங்கபிடம் 

இருந்ால் அம ன் கழுத்ில் அிபங்கள் 

 

ਨਾ ਹੁ ਤੁਟ ਨ ਭਰੁ ਰਗ ਨਾ ਹੁ ਜਰ ਨ ਜਾਇ ॥ 

naa ayhu tutai na mal lagai naa ayhu jalai na jaa-ay. 
Because such a janaeou (sacred thread) neither breaks,  

nor gets dirty, nor gets burnt, and is never lost. 

பணணில் அத்மக பூணூல் உமடில்மன,அழுக்காகாண, 

ரிக்க படிாண, எருபதாணம் பாமனந்ணம்பதாில்மன. 
 

ਧੰਨੁ ਸੁ ਭਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜ ਗਤਰ ਚਰ ਾਇ ॥ 

Dhan so maanas naankaa jo gal chalay paa-ay. 
O‟ Nanak, blessed is that person who departs from this  

world wearing such a janaeou (sacred thread). 

ஏ ‟ாணக், அத்மக புணிாண பூணூமன அிதர்கள் 

தாக்கிான்கள் 
 

ਚਉਕਤੜ ਭੁਤਰ ਅਣਾਇਆ ਫਤਹ ਚਉਕ ਾਇਆ ॥ 

cha-ukarh mul anaa-i-aa bahi cha-ukai paa-i-aa. 
O‟ Pandit, you buy this thread for four pennies and sitting in  

the kitchen of the host, you put it around his neck. 

ீங்கள் இந் ணெமன ான்கு காசுகளுக்கு ாங்கி, 
சமனமநில் உட்கார்ந்ண ஆச்சாரிர் பனம் கழுத்ில்  

அிந்ணக்பகாண்டப் திநகு, 
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ਤਸਿਾ ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਯੁ ਫਰਾਹਭਣੁ ਤਥਆ ॥ 

sikhaa kann charhaa-ee-aa gur baraahman thi-aa. 
Then you whisper in his ear that from now on he, the Brahmin, has become his 

Guru. 

அண காில் இணிபல் உன் குரு திார் ஆணார் ண 

ஏணகிநரீ்கள். 

 

ਹੁ ਭੁਆ ਹੁ ਝਤੜ ਇਆ ਵਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ 

oh mu-aa oh jharh pa-i-aa vaytgaa ga-i-aa. ||1|| 
But when the man dies, the sacred thread gets burnt down, and  

the person goes to God‟s court without the thread. 

ஆணால் ணின் இநக்கும் பதாண அணண உடபனாடு பசர்ந்ண, 

பூணூலும் ரிந்ண ிடுகிநண, அர் பூணூல் இல்னால் 

கடவுபின் ீின்நத்ிற்கு பசல்கிநார். 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਰਿ ਚਯੀਆ ਰਿ ਜਾਯੀਆ ਰਿ ਕੂੜੀਆ ਰਿ ਗਾਤਰ ॥ 

lakh choree-aa lakh jaaree-aa lakh koorhee-aa lakh gaal. 
human beings commit thousands of thefts, thousands of acts of adultery, 

 thousands of falsehoods and thousands of verbal abuses. 

ணிர்கள் னட்சக்கக்காண ிருட்டுகள், னட்சக்கக்காண 

ிதச்சா பசல்கள், 

 னட்சக்கக்காண பதாய்கள் ற்றும் னட்சக்கக்காண 

ாய்பாி ணஷ்திபாகங்கள் பசய்கின்நணர். 
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ਰਿ ਠਗੀਆ ਤਹਨਾਭੀਆ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ॥ 

lakh thagee-aa pahinaamee-aa raat dinas jee-a naal. 
night and day, they practice thousands of deceptions and  

evil deeds against their fellow human beings. 

இவும் தகலும், அர்கள் னட்சக்கக்காண பாசடிகமபபம், 

ீ பசல்களும் (சக ணிர்களுக்கு ிாக)பசய்கிநார்கள் 
 

ਤਗੁ ਕਾਹਹੁ ਕਤੀ ਫਾਭ੍ਹਣੁ ਵਟ ਆਇ ॥ 

tag kapaahahu katee-ai baam
H
an vatay aa-ay 

yet, when a Brahmin comes to the house, he twists some thread spun out of 

cotton, 

தருத்ிினிருந்ண பபிபற்நப்தட்டு பட்டி மக்கப்தட்ட 

சின ணெல்கமப, எரு திார் டீ்டிற்கு ரும்பதாண அம 

புணி ணெனாக பகாடுக்கிநான் 

 

ਕੁਤਹ ਫਕਯਾ ਤਯੰਤਨ੍ਹ ਿਾਇਆ ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਾਇ ॥ 

kuhi bakraa rinni
H
 khaa-i-aa sabh ko aakhai paa-ay. 

Then a goat is killed, cooked and eaten by all; everyone says,  
„sacred thread has been worn‟. 

தின்ணர் எரு ஆடு பகால்னப்தட்டு, சமக்கப்தட்டு 

அமணாலும் உண்ப்தடுகிநண; ல்பனாரும்,„புணி ணெல் 

அிந்ிருக்கிபநாம்‟. ண பங்குகிநார்கள் 

 

ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਸੁਟੀ ਬੀ ਤਪਤਯ ਾਈ ਹਯੁ ॥ 

ho-ay puraanaa sutee-ai bhee fir paa-ee-ai hor. 
When this thread wears out, it is thrown away, and put another one in its place. 

இந் பூணூல் தமாக ாறும்பதாண,அண ணக்கி 
ரிப்தட்டு ற்பநாரு பூணூல் ாற்நப்தடுகிநண.  
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ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜ ਤਤਗ ਹਵ ਜਯੁ ॥੨॥ 

naanak tag na tut-ee jay tag hovai jor. ||2|| 
O Nanak, the thread would never break if it had the spiritual strength  

(of compassion, contentment and high moral character). 

ஏ ாணக்! அந் (ஆத்ாம தனப்தடுத்ணம்) ணெல் 

உமடதடுில்மன,அந் ணெனில் பனும் சக்ி 
இருக்குாணால் 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਨਾਇ ਭੰਤਨ ਤਤ ਊਜ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚੁ ਸਤੂੁ ॥ 

naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot. 
We get honor in God‟s court only when we enshrine His Name in  
our heart, because singing praises of God is the true sacred thread. 

இருத்ில் கடவுபின் பதர் ிடாணால் ட்டுப 

கடவுபின் ஆனத்ில் ரிாம பதநப்தடுகிநண, 

பணன்நால் கடவுபின் புகழ் ட்டுப ண புணி ணெல்  

 

ਦਯਗਹ ਅੰਦਤਯ ਾਈ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਤਸ ੂਤ ॥੩॥ 

dargeh andar paa-ee-ai tag na tootas poot. ||3|| 
By wearing such a sacred thread, one receives honor in God‟s  

court and such a janaeou (sacred thread) never breaks. 

இந் ண புணி ணெமன அிந்ால் கடவுபின் ீின்நத்ில் 

ிக்கப்தடுகிநார், அண எருபதாணம் உமடில்மன.  
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ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

பனாண குருின்ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਯੀ ॥ 

tag na indree tag na naaree. 
The Pandit himself wears no thread around his senses to restrain them  

from vices, there is no janaeou (sacred thread) for a women. 

திான் ணண புனன்கமபபம் ம்புகமபபம்சுற்நி 
பூணூல் அிில்மன, அர்கள் ந் உர்வு 

பகாபாறுகளுக்குச் பசல்ன கூடாபன்று;  

 

ਬਰਕ ਥੁਕ ਵ ਤਨਤ ਦਾੜੀ ॥ 

bhalkay thuk pavai nit daarhee. 
For this, he gets humiliated every day 

இற்காக, அர் எவ்பாரு ாளும் அாணப்தடுகிநார் 
 

ਤਗੁ ਨ ਯੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ 

tag na pairee tag na hathee. 
He has no sacred thread for his feet to prevent them from going to bad places, 

and he has no sacred thread for his hands to restrain them from committing evil 

deeds. 

பாசாண இடங்களுக்குச் பசல்மத் டுக்க அனுமட 

கால்களுக்கு பூணூல் இல்மன, ீ பசல்கபில் 

ஈடுதடுமத் டுக்க அன் மககளுக்கு பூணூல் இல்மன. 
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ਤਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਿੀ ॥ 

tag na jihvaa tag na akhee. 
He has no sacred thread for the tongue to prevent slandering and no  

sacred thread for the eyes to stop looking with evil intent. 

அணநாண பதச்மச டுக்க ாக்குக்கு பூணூல் இல்மன, 

ற்நர் மணிம ீ பாக்கத்ணடன் தார்ப்தம ிறுத் 

கண்களுக்கு புணூல் இல்மன 

 

ਵਤਗਾ ਆ ਵਤ ॥ਵਤਟ ਧਾਗ ਅਵਯਾ ਘਤ ॥ 

vaytgaa aapay vatai.vat Dhaagay avraa ghatai. vat Dhaagay avraa ghatai. 
Although the Pandit himself is roaming around without any thread  

of moral restraint, he makes and puts threads on others. 

திான் ான் ந் பூணூலும் இல்னால் சுற்நித் ிரிபம் 

அர், 

 ற்நர்களுக்கு ார்ீக கட்டுப்தாடுகமப உருாக்க 

பூணூமன அி ணண்டுகிநார். 

 

ਰ ਬਾਤੜ ਕਯ ਵੀਆਹੁ ॥ 

lai bhaarh karay vee-aahu. 
He demands money for performing marriages (of the daughters of his host) 

ணண ஜாணரின் கள்கபின் ிருங்கமபச் 

பசய்ற்கு அர் தம்(ட்சமண) பகாருகிநார் 

 

ਕਤਢ ਕਾਗਰੁ ਦਸ ਯਾਹੁ ॥ 

kadh kaagal dasay raahu. 
and taking out a piece of paper, (which he calls the almanac) 

 tells his hosts the way (auspicious day for marriage). 

தஞ்சாங்கம் தார்ப்தன் பனம், அர் அர்களுக்கு ிமக் 

காட்டுகிநார். 
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ਸੁਤਣ ਵਿਹ ੁਰਕਾ ਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥ 

sun vaykhhu lokaa ayhu vidaan. 
O‟ people, look and listen to this astonishing play, 

க்கபப! பகளுங்கள், தாருங்கள், இந் அற்புாண காட்சிம 

! 
 

ਭਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸਜੁਾਣੁ ॥੪॥ 

man anDhaa naa-o sujaan. ||4|| 
that, although he (the pandit) is mentally blind (spiritually ignorant), 

 yet he is called the wise one. 

ணபில் ஆன்ீகத்ில் தார்மற்நாக 

இருந்பதாிலும், பபிப திான் புத்ிசானிாக 

அமக்கப்தடுகிநார். 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:15 

பதௌடி-15 

 

ਸਾਤਹਫੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਕਯਾ ਕਯ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਯਾਇਸੀ ॥ 

saahib ho-ay da-i-aal kirpaa karay taa saa-ee kaar karaa-isee. 
When God becomes gracious and bestows mercy on someone,  

He makes him do only those deeds which please Him. 

ர்ீண ஜாணர் இக்கபம், கருமபம் காட்டுகிநாபா, 

தின்ணர் அமப் திரிப்தடுத்ணம் பசல்கமப ட்டுப 

பசய்பம்தடி பசய்கிநார் 
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ਸ ਸਵਕੁ ਸਵਾ ਕਯ ਤਜਸ ਨ  ਹਕੁਭੁ ਭਨਾਇਸੀ ॥ 

so sayvak sayvaa karay jis no hukam manaa-isee. 
Only that servant (devotee) truly serves Him whom He causes to obey His 

Command. 

கடவுபின் சித்த்ின்தடி ிடக்கும் தக்ர், கடவுளுக்கு 

பசம பசய்கிநான்  

 

ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਹਵ ਯਵਾਣੁ ਤਾ ਿਸਭ ਕਾ ਭਹਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

hukam mani-ai hovai parvaan taa khasmai kaa mahal paa-isee. 
Obeying His Command, he becomes acceptable in  

God‟s court and realizes the Master-God. 

கடவுளுமட சித்த்ிற்குக் கீழ்ப்தடின் பனம், தக்ர் 

கடவுளுமட ாசனில் ற்றுக்பகாள்பப்தட்டு கடவுமப 

அமடகிநான். 

 

ਿਸਭ ਬਾਵ ਸ ਕਯ ਭਨਹੁ ਤਚੰਤਦਆ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

khasmai bhaavai so karay manhu chindi-aa so fal paa-isee. 
When the devotee does what pleases His Master, then 

 he receives the fruits of his mind's desires. 

தக்ர் ணண ஜாணருக்குப் திரிாணமச் பசய்பம்பதாண, 

அன் திரிாண பகுிமப் பதறுகிநான், 

 

ਤਾ ਦਯਗਹ ਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ 

taa dargeh paiDhaa jaa-isee. ||15|| 

Then, he goes to God‟s Court with honor. 

தின்ணர், அர் ரிாமபடன் கடவுபின் ீின்நத்ிற்குச் 

பசல்கிநார். 
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ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 
ਕਈ ਗਾਵ ਯਾਗੀ ਨਾਦੀ ਫਦੀ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ਕਤਯ ਨਹੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਬੀਜ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ko-ee gaavai raagee naadee baydee baho bhaat kar nahee har har bheejai raam 

raajay. 
Some sing His praises by musical Ragas, some by blowing horn, some by 

reading religious scriptures and some in many other ways, but God is not pleased 

by any of these. 

சினர் இமச ாகங்கபால் , சினர் பகாம்பு ஊணன் பனபம், 

சினர்  பங்கமபப் தடிப்தன் பனபம், தன ிகபிலும் 

கடவுபின் புகமப் தாடுகிநார்கள், ஆணால் இம ற்குப 

கடவுள் கிழ்ச்சிமடாட்டார். 

 

ਤਜਨਾ ਅੰਤਤਯ ਕਟੁ ਤਵਕਾਯੁ ਹ ਤਤਨਾ ਯਇ ਤਕਆ ਕੀਜ ॥ 

jinaa antar kapat vikaar hai tinaa ro-ay ki-aa keejai. 
Those whose hearts are filled with fraud and vices –  

what good their outward crying can do? 

அர்கபிடத்ில் ஞ்சபம் தாபம் இருப்தால், 

ணக்கப்தடுத்ணன் அர்த்ம் ன்ண?  

 

ਹਤਯ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਸਤਯ ਯਗ ਹਥੁ ਦੀਜ ॥ 

har kartaa sabh kichh jaandaa sir rog hath deejai. 
God, the Creator, knows everything even if they try to hide their sins and vices 

which is like trying to hide a disease by covering the head by hand. 

ங்கள் தாங்கமபபம் ீமகமபபம் மநக்க 

பன்நாலும் தமடப்தாபாண கடவுள் ல்னாற்மநபம் 

அநிார் 
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ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਹਯਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਹਤਯ ਰੀਜ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥ 

jinaa naanak gurmukh hirdaa suDh hai har bhagat har leejai. ||4||11||18|| 
O‟ Nanak, only those Guru‟s followers whose hearts are pure (free from sins and 

vices), realize God through devotional worship. 

ஏ ாணக்! குருில் ஞ்சம் புகுந்ர்கபின் இரும் 

ணய்மாகும்,அர்கபால் ட்டுப, கடவுமப ிாணிக்க 

படிபம்.  

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਗਊ ਤਫਯਾਹਭਣ ਕਉ ਕਯੁ ਰਾਵਹੁ ਗਫਤਯ ਤਯਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ga-oo biraahman ka-o kar laavhu gobar taran na jaa-ee. 

O Pandit, cow and Brahmin are considered sacred by you, still you charge tax for 

them. Remember that applying cow- dung on the kitchen floor will not help you 

cross over the world ocean of vices. 

ணிபண! ாடு ற்றும் திான் ஆற்மநக் கடக்க ீங்கள் 

தம் சூனிக்கிநரீ்கள்,ஆணால் அந் தசு ாட்டு சாத்ால் 

டீ்மட புணிாாக்க ிமணக்கும் உங்கபால், உனக 

ீமகபின் கடமன ீந்இண உங்களுக்கு உாண ன்தம 

ிமணில்மன 

 

ਧਤੀ ਤਟਕਾ ਤ ਜਭਾਰੀ ਧਾਨੁ ਭਰਛਾਂ ਿਾਈ ॥ 

Dhotee tikaa tai japmaalee Dhaan malaychhaa
N
 khaa-ee. 

You wear loin-cloth, apply a frontal mark, and carry the rosaries, but you receive 

your livelihood from the Muslims whom you call Malech (the impure ones). 
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ீங்கள் இடுப்தில் காி ணிம அிந்ணபகாண்டும், 

பற்நிில் ினகிட்டு பகாண்டும்பஜதாமனகமபபம் 

டுத்ணச் பசல்கிநரீ்கள், ஆணால் ீங்கள் ாபனச் 

(ணய்மற்நர்கள்) ன்று அமக்கும் 

பஸ்னிம்கபிடிருந்ண உங்கள் ாழ்ாாத்மப் 

பதறுகிநரீ்கள். 

 

ਅੰਤਤਯ ੂਜਾ ੜਤਹ ਕਤਫਾ ਸੰਜਭੁ ਤੁਯਕਾ ਬਾਈ ॥ 

antar poojaa parheh kataybaa sanjam turkaa bhaa-ee. 
You perform worship of idols hiding inside, but outside you read Muslim books 

like Quran to impress the Muslim rulers and you like the Muslim way of life. 

சபகாப! ீங்கள் உள்பப மநந்ிருக்கும் சிமனகமப 

ங்குகிநரீ்கள், ஆணால் பபிப ீங்கள் பஸ்லீம் 

ஆட்சிாபர்கமபக் க குான் பதான்ந பஸ்லீம் 

புத்கங்கமபப் தடிக்கிநரீ்கள், ீங்கள் பஸ்னிம் ாழ்க்மக 

பமநம தின்தற்றுகிநரீ்கள். 

 

ਛਡੀਰ ਾਿੰਡਾ ॥ 

chhodeelay paakhandaa. 
Renounce your hypocrisy, 

உங்கள் தாசாங்குத்ணத்ம மகிடுங்கள், 

 

ਨਾਤਭ ਰਇ ਜਾਤਹ ਤਯੰਦਾ ॥੧॥ 

naam la-i-ai jaahi tarandaa. ||1|| 
because it is only by remembering God that you can 

 swim across the worldly ocean of vices. 

ஆமகால், கடவுள் பதம ிாணிப்தன் பனப  

உனக ீமகபின் கடமன கடக்க படிபம். 



140 
 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru:  

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਭਾਣਸ ਿਾਣ ਕਯਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥ 

maanas khaanay karahi nivaaj. 
The corrupt Muslim rulers say their daily prayers, but oppress their subjects. 

ஆட்சிாபர்கள் ( காஜி ற்றும் பஸ்னிம்கள்) ஊல் 

ிக்கர்கள், ஆணால் பாழுமகச் பசய்கிநார்கள். 

 

ਛੁਯੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਤਨ ਗਤਰ ਤਾਗ ॥ 

chhuree vagaa-in tin gal taag. 
Their Hindu employees, wearing the sacred thread around their neck, torture the 

poor. 

அர்கபின் இந்ண ஊிர்கள், கழுத்ில் புணி ணெல் அிந்ண, 

கத்ிகமப தன்தடுத்ிமகமப சித்ிம 

பசய்கிநார்கள். 

 

ਤਤਨ ਘਤਯ ਫਰਹਭਣ ੂਯਤਹ ਨਾਦ ॥ 

tin ghar barahman pooreh naad. 
In the homes of those tyrant Hindu employees, the Brahmins  

sound the shankh (conch) to get rewarded. 

அந் (பகாடுங்பகானன் இந்ண) ஊிர்கபின் டீுகளுக்கு 

பசன்று திார்கள் 

பகுி பதந (சங்கு) எனிக்கிநார்கள். 
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ਉਨ੍ਹਾ ਤਬ ਆਵਤਹ ਈ ਸਾਦ ॥ 

un
H
aa bhe aavahi o-ee saad. 

The Brahmins too enjoy the taste of their ill-gotten wealth. 

அந் திார்களும் அடக்குபமநால் கிமடத் தனமண 

ருசிக்கிநார்கள் (திார்களும் அடக்குபமநின் 

தனன்கமப சாப்திடுகிநார்கள்). 

 

ਕੂੜੀ ਯਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਾਯੁ ॥ 

koorhee raas koorhaa vaapaar. 
False is their capital, and false is their trade (all their activities are based on 

falsehood). 

பதாய் அர்கபின் பனணம், ற்றும் பதாய்ாணண 

அர்கபின் ர்த்கம்  

 

ਕੂੜੁ ਫਤਰ ਕਯਤਹ ਆਹਾਯੁ ॥ 

koorh bol karahi aahaar. 
They earn their livelihood by telling lies. 

பதாய்கமபச் பசால்னிபாழ்க்மகம ாழ்கிநார்கள்.  

 

ਸਯਭ ਧਯਭ ਕਾ ਡਯਾ ਦੂਤਯ ॥ 

saram Dharam kaa dayraa door 
They have no sense of shame and they do not perform any righteous deeds. 

பட்கபம், ிாபம் அர்கபிடிருந்ண பகு 

பாமனில் உள்பண. இந் க்கள் ங்கள் பட்கக்கத்மப் 

தற்நி கமனப்தடுில்மன, ிாத்மபம் 

தின்தற்றுில்மன. 
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ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ 

naanak koorh rahi-aa bharpoor. 
O‟ Nanak, falsehood is prevailing all around. 

ஏ ‟ாணக், ல்னா இடங்கபிலும் பதாய் பன்ம கிக்கிநண. 

 

ਭਥ ਤਟਕਾ ਤਤੜ ਧਤੀ ਕਿਾਈ ॥ 

mathai tikaa tayrh Dhotee kakhaa-ee. 
With sacred marks on their forehead, and the saffron colored loin-cloth  

around their waist (profess holiness from outside). 

அர்கபின் பற்நிில்ினகிடுணம், ற்றும் காி ிந 

ணிம 

அர்கபின் இடுப்தில் உடுத்ணகிநார்கள்  

 

ਹਤਥ ਛੁਯੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ 

hath chhuree jagat kaasaa-ee. 
But in real life, they torture the poor, as if they are the  

butchers with knives in their hands. 

ஆணால் மகில், கத்ிமப் திடிப்தண பதான, அர்கள் 

ங்கபால் இன்ந எவ்பாரு உிரிணத்மபம் 

எடுக்குகிநார்கள். 

 

ਨੀਰ ਵਸਤਰ ਤਹਤਯ ਹਵਤਹ ਯਵਾਣੁ ॥ 

neel vastar pahir hoveh parvaan. 
Wearing blue robes, they seek the approval of their Muslim rulers. 

ீன ிந ஆமடகமப அிந்ண, அர்கள் ங்கள் பஸ்னிம் 

ஆட்சிாபர்கபின் எப்புமனப் பதறுகிநார்கள். 
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ਭਰਛ ਧਾਨੁ ਰ ੂਜਤਹ ੁਯਾਣੁ ॥ 

malaychh Dhaan lay poojeh puraan. 
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom  
they call malech (the impure ones) and worship the Puranas. 

அர்கள் (ாபனச்) ணய்மற்நர்கள் ன்று 

அமக்கப்தடுதர்கபிடிருந்ண ாழ்ாாத்ம 

ாங்கிக்பகாள்கிநார்கள், இன்னும் புாங்கமப 

ங்குகிநார்கள் (ஆணாலும் ாங்கள் புாத்ின் தடி 

டக்கிபநாம் ன்று ட்டுப அர்கள் ிமணக்கிநார்கள்). 

 

ਅਬਾਤਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਫਕਯਾ ਿਾਣਾ ॥ 

abhaakhi-aa kaa kuthaa bakraa khaanaa. 
They eat the meat of goats, killed after reading the Muslim prayer (Kalma). 

பாழுமக (கல்ா)ஏணன் பனம் ஹனால் பசய்ப்தட்ட 

ஆடு ான் அர்கபின் உவு 

 

ਚਉਕ ਉਤਯ ਤਕਸ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

cha-ukay upar kisai na jaanaa. 
and yet they ask that no one else should enter their kitchen. 

திநகு, அர்கள் ங்கள் சமனமநக்குள் பறு ாரும் 

ணமக்கூடாண ன்று பகட்டுக்பகாள்கிநார்கள் 

 

ਦ ਕ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਯ ॥ 

day kai cha-ukaa kadhee kaar. 
After plastering the kitchen floor with cow-dung,  

they draw a boundary line around it. 

அர்கள் சணக்கத்ம சுற்நி எரு ல்மனக் பகாட்மட 

மகிநார்கள். 

 



144 
 

ਉਤਯ ਆਇ ਫਠੇ ਕੂਤੜਆਯ ॥ 

upar aa-ay baithay koorhi-aar. 
then the hypocrite pundits come and sit on the kitchen floor. 

தின்ணர் சணக்கத்ில் பதாய்ர்கபாண அர்கள் ந்ண 

அர்கிநார்கள். 

 

ਭਤੁ ਤਬਟ ਵ ਭਤੁ ਤਬਟ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਪਟ ॥ 

mat bhitai vay mat bhitai. ih ann asaadaa fitai. 
They tell others, do not come near our kitchen, lest  

our food become impure (unfit for eating). 

ற்நர்கபிடம் பசால்கிநார்கள், ங்கள் சமனமநக்கு 

அருகில்  பண்டாம் 

ங்கள் சமனமநபம், உவும் ணய்மற்நாகிிடும் 
 

ਤਤਨ ਤਪਟ ਪੜ ਕਯਤਨ ॥ 

tan fitai fayrh karayn. 
But in reality, these very people indulge in corrupt practices  

with their polluted bodies and commit evil deeds. 

ஆணால் உண்மில்,அர்கபின் ாசுதட்ட 

உடல்களுடன்,ீ பசல்கமபச் பசய்கிநார்கள். 
 

ਭਤਨ ਜਠੈੂ ਚੁਰੀ ਬਯਤਨ ॥ 

man joothai chulee bharayn. 
Their minds are filthy with vices, but outwardly they  

clean their mouth by rinsing, to profess holiness. 

அர்கபின் உடல் ீமகபால் அசுத்ாணண, அசுத்ாண 

உடனால் பகட்ட பசல்கமப பசய்கிநார்கள்(பபிில் ன் 

ாம கழுவுகிநார்கள்). 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ॥ 

kaho naanak sach Dhi-aa-ee-ai. 
Nanak says, for real purity, we should meditate on the eternal God  

(by doing which one becomes pure in mind and body), 

ாணக் கூறுகிநார், இமநமண ிாணிக்க பண்டும். 

 

ਸੁਤਚ ਹਵ ਤਾ ਸਚੁ ਾਈ ॥੨॥ 

such hovai taa sach paa-ee-ai. ||2|| 
God is realized only when our mind is pure (not by plastering the floor  

with cow dung and indulging in corrupt practices). 

ீ ணய்மாணன் ன்நால் ட்டுப, அந் 

உண்மாணகடவுமபக் கா படிபம்.  

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:16 

பதௌடி-16 

 

ਤਚਤ ਅੰਦਤਯ ਸਬੁ ਕ ਵਤਿ ਨਦਯੀ ਹਤਠ ਚਰਾਇਦਾ ॥ 

chitai andar sabh ko vaykh nadree hayth chalaa-idaa. 
God keeps everyone in His mind and makes all to act as per His grace. 

கடவுள் எவ்பாரு உிரிணத்மபம் ன் ணில் 

மத்ிருக்கிநார், அம அருமட தார்மில் 

மத்ிருந்ண அரின் ஆசிபடன் ங்கபண பசல்கமப 

பசய் மக்கிநார் 
 

ਆ ਦ ਵਤਡਆਈਆ ਆ ਹੀ ਕਯਭ ਕਯਾਇਦਾ ॥ 

aapay day vadi-aa-ee-aa aapay hee karam karaa-idaa. 
He Himself bestows honors, and He Himself makes them do various deeds. 
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அப ஆத்ாக்கமபப் புகழ்ந்ண பதசுகிநார், அப 

அர்கமப பமன பசய் மக்கிநார். 

 

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਭਦਨੀ ਤਸਯ ਤਸਤਯ ਧੰਧ ਰਾਇਦਾ ॥ 

vadahu vadaa vad maydnee siray sir DhanDhai laa-idaa. 
He is the greatest of the great; great is His creation. He enjoins all to their tasks. 

கடவுள் பதரிர்பகல்னம் பதரிர், அர் தமடத் 

தமடப்பும் ல்மனற்நண. அர் அமணமபம் ங்கபப 

ங்கள் பசமன பசய் மக்கிநார். 
 

ਨਦਤਯ ਉਠੀ ਜ ਕਯ ਸੁਰਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਯਾਇਦਾ ॥ 

nadar upthee jay karay sultaanaa ghaahu karaa-idaa. 
If He withdraws His grace, then He can make even  

the kings like a penniless grass cutters. 

உனகத்ின் அசம ப்பதாாண ிரும்தி பகாதத்பாடு 

தார்த்ால், அர் அர்கமப தனணீப்தடுத்ணகிநார்; 
 

ਦਤਯ ਭੰਗਤਨ ਤਬਿ ਨ ਾਇਦਾ ॥੧੬॥ 

dar mangan bhikh na paa-idaa. ||16|| 

no one gives them alms even when they go begging from door to door. 

அர்கள் டீு டீாக திச்மச டுத்ாலும் அர்களுக்கு ந் 

ன்மபம் கிமடக்காண. 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
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ਤਜਨ ਅੰਤਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਤ ਜਨ ਸੁਘੜ ਤਸਆਣ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin antar har har pareet hai tay jan sugharh si-aanay raam raajay. 
Those in whose heart is enshrined the love for God, are the most wise people. 

ங்கள் இருத்ில் கடவுபின் அன்மதக் பகாண்டர்கள் 

(கடவுபின் தார்மில்) அிபுத்ிசானிகள்.  

 

ਜ ਫਾਹਯਹੁ ਬੁਤਰ ਚੁਤਕ ਫਰਦ ਬੀ ਿਯ ਹਤਯ ਬਾਣ ॥ 

jay baahrahu bhul chuk bolday bhee kharay har bhaanay. 
Even if by mistake they happen to utter some  

inappropriate words, they still remain very dear to God. 

அர்கள் ப்பதாாண று பசய்ால், ற்பசனாக 

பதாணில் பதசிணாலும் அப்பதாணம் கடவுள் அர்கமப 

பசிக்கிநார்.  

 

ਹਤਯ ਸੰਤਾ ਨ  ਹਯੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਤਯ ਭਾਣੁ ਤਨਭਾਣ ॥ 

har santaa no hor thaa-o naahee har maan nimaanay 
God‟s devotees have no other place for their support,  

they have this faith that God preserves the honor of the meek. 

கடவுபின் புணிர்களுக்கு கடவுமபத் ி பறு ந் 

ஆவும் இல்மன, கடவுள் ாழ்மாணர்கபின் பதரும 

ன்தம அர்கள் அநிார்கள். 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹ ਹਤਯ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣ ॥੧॥ 

jan naanak naam deebaan hai har taan sataanay. ||1|| 
O‟ Nanak, God‟s Name is the support of the devotees; God is their strength. 

ஏ ாணக்! கடவுபின் சிடர்கமபப் பதாறுத்ம, கடவுபின் 

பதர் ட்டுப ஆவு, கடவுபப அர்கபின் தனம் 
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ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਜ ਭਹਾਕਾ ਘਯੁ ਭੁਹ ਘਯੁ ਭੁਤਹ ਤਤਯੀ ਦਇ ॥ 

jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay. 
If a thief robs a house and donates the stolen goods believing  

that those goods will be delivered to his dead ancestors. 

எரு ிருடன் ற்பநாருரின் டீ்டில் ிருடி, ற்பநாருரின் 

டீ்மட பாசடி பசய்ண, அந் பதாருமப மத்ண ணண 

பன்பணார்களுக்கு பர்த்ி கடன் பகாடுத்ால், 

 

ਅਗ ਵਸਤੁ ਤਸਞਾਣੀ ਤਤਯੀ ਚਯ ਕਯਇ ॥ 

agai vasat sinjaanee-ai pitree chor karay-i. 
In the world hereafter, these stolen goods are recognized.  

This way he is making his ancestors also thieves. 

தின்ணர் றுமில் அந் ிம் கண்டநிப்தடுகிநண. 

இந் ிால் ிருடன் ன் பன்பணார்கமப 

ிருடர்கபாக்குகிநான். 

 

ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਰਾਰ ਕ ਭੁਸਪੀ ਹ ਕਯਇ ॥ 

vadhee-ah hath dalaal kay musfee ayh karay-i. 
The hands of the go-between (Brahmin) are cut off;  

this is the justice of the righteous judge. 

ிருடப்தட்ட பதாருட்கமப ங்கும் திா கர்கபின் 

மககள் ணண்டிக்கப்தடுகின்நண ன்று இமநன் 

ீர்ப்தபிக்கிநான். 
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ਨਾਨਕ ਅਗ ਸ ਤਭਰ ਤਜ ਿਟ ਘਾਰ ਦਇ ॥੧॥ 

naanak agai so milai je khatay ghaalay day-ay. ||1|| 
O Nanak, in the world hereafter, one receives only what one earns and shares 

with needy. 

ஏ ாணக், ிர்கானத்ில், எருர் சம்தாிப்தம ட்டுப 

பதறுகிநார், பமப்தடுதர்களுடன் தகிர்ந்ண பகாள்கிநார். 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤਜਉ ਜਯੂ ਤਸਯਨਾਵਣੀ ਆਵ ਵਾਯ ਵਾਯ ॥ 

ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar. 
When a woman goes through her periods month after month,  

(people wrongly consider her impure), 

எரு பதண்ணுக்கு ாிடாய் இத்ம் ீண்டும் ீண்டும் 

ாம்பாறும் ருால், 

 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਭੁਤਿ ਵਸ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ ਿੁਆਯੁ ॥ 

joothay joothaa mukh vasai nit nit ho-ay khu-aar. 
the real impure are those who always speak false and falsehood remains  

dominant in their mouth; they keep suffering in distress every day. 

அபபதால் எரு பதாய்ன் ாில் ப்பதாணம் பதாய்ப 

பதசிக்பகாண்டிருக்கிநான், இன் காாக அன் 

ப்பதாணம் ணக்காகப இருப்தான். 
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ਸੂਚ ਤਹ ਨ ਆਿੀਅਤਹ ਫਹਤਨ ਤਜ ਤੰਡਾ ਧਇ ॥ 

soochay ayhi na aakhee-ahi bahan je pindaa Dho-ay. 
Those who think they have become pure by merely  

washing their bodies are not called pure. 

உடமன ட்டும் கழுி உட்கார்ந்ிருப்தர்கள் 

தக்ிபள்பர்கள் ன்று அமக்கப்தடுில்மன.  

 

ਸੂਚ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਸਇ ॥੨॥ 

soochay say-ee naankaa jin man vasi-aa so-ay. ||2|| 
O‟ Nanak, truly pure are those within whose minds God dwells. 

ஏ ாணக்! இமநன் ாருமட ணில் 

ிமனத்ிருக்கிநாபணா,அந் ணிர்கள் ட்டுப 

ணய்மாணர்கள் 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:17 

பதௌடி-17 

 
ਤੁਯ ਰਾਣ ਉਣ ਵਗ ਹਯ ਯੰਗੀ ਹਯਭ ਸਵਾਤਯਆ ॥ 

turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa. 
(Those who are extremely rich and) have saddled horses, running as fast as  

the wind, and have decorated their harems in many colors, 

காற்மநப் பதான கரும் பசம்பூட்டி (ப்பதாணம் ாாக) 

குிமகமபக ாாக பகாண்டர்கள்,ங்கள் 

அண்மணகமப தன ண்ங்கபால் அனங்கரிப்தர்கள் 
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ਕਠੇ ਭੰਡ ਭਾੜੀਆ ਰਾਇ ਫਠੇ ਕਤਯ ਾਸਾਤਯਆ ॥ 

kothay mandap maarhee-aa laa-ay baithay kar paasaari-aa. 
Those who live proudly in their lofty mansions and palaces making elaborate 

show of ego, 

அண்மணகள் ற்றும் ாபிமககள் ண இடத்ம 

ிரிாக்கி ல்னாம் ணக்கு ண(ஆத்ணடன்) 

உட்கார்ந்ிருக்கும் அந் ணிர்கள் 

 

ਚੀਜ ਕਯਤਨ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਹਤਯ ਫੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਯਆ ॥ 

cheej karan man bhaavday har bujhan naahee haari-aa. 
Those who indulge in merry making to their heart‟s content  

but do not think of God, losing the objective of their life. 

ணில் ஆடம்தாக இன்தத்ம அனுதிக்கும் அர்கள், 

ஆணால் இமநமண அநிா ங்கள் ணி திநப்மத 

இக்கிநார்கள். 

 

ਕਤਯ ਪੁਯਭਾਇਤਸ ਿਾਇਆ ਵਤਿ ਭਹਰਤਤ ਭਯਣੁ ਤਵਸਾਤਯਆ ॥ 

kar furmaa-is khaa-i-aa vaykh mahlat maran visaari-aa. 
Those who eat delicious foods of their choice prepared by ordering the  
poor helpless people; they forget death looking at their lofty mansions. 

ன் ிருப்திம கட்டமபிட்டு சாப்திட்டும், ங்கள் 

அண்மணகமபப் தார்த்ணம் அர்கள் ங்கள் த்ம 

நந்ணிடுதர்கள், 

 

ਜਯੁ ਆਈ ਜਫਤਨ ਹਾਤਯਆ ॥੧੭॥ 

jar aa-ee joban haari-aa. ||17|| 
(In spite of all those riches), when their old age comes, they lose  

the vitality of youth (and ultimately die leaving all the riches behind) 

பணம ரும்பதாண, இபம இக்கப்தடுகிநண. 



152 
 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਤਜਥ ਜਾਇ ਫਹ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jithai jaa-ay bahai mayraa satguroo so thaan suhaavaa raam raajay. 
The place where my true Guru goes and sits, that 

 place becomes beautiful for his devotees. 

திரிாண குரு அர்ந்ிருக்கும் இடம், அண தக்ர்களுக்கு 

அகாகிநண. 

 

ਗੁਯਤਸਿੀ ਸ ਥਾਨੁ ਬਾਤਰਆ ਰ ਧੂਤਯ ਭੁਤਿ ਰਾਵਾ ॥ 

gusikhee
N
 so thaan bhaali-aa lai Dhoor mukh laavaa. 

The Guru's disciples seek out that place and it becomes so sacred to them,  
that they apply the dust from that place to their foreheads. 

குருின் சீடர்கள் அந் இடத்ம கண்டுதிடிக்கிநார்கள், அந் 

புணிாண இடத்ினிருந் ண்ம ங்கள் பற்நிில் 

பூசிக்பகாள்கிநார்கள் 

 

ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਘਾਰ ਥਾਇ ਈ ਤਜਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਾ ॥ 

gursikhaa kee ghaal thaa-ay pa-ee jin har naam Dhi-aavaa. 
The Guru‟s disciples who meditate on God‟s Name,  

their hard work is approved in His Court. 

கடவுபின் பதம ிாணிக்கும் குருின் சீடர்கபின் கடிண 

உமப்பு (எரு சன்ணிமக் கண்டுதிடிப்தண) கடவுபின் 

ாசனில் ற்றுக்பகாள்பப்தடுகிநண. 
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ਤਜਨ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ੂਤਜਆ ਤਤਨ ਹਤਯ ੂਜ ਕਯਾਵਾ ॥੨॥ 

jin
H
 naanak satgur pooji-aa tin har pooj karaavaa. ||2|| 

O‟ Nanak, they who worship the true Guru (respect him and follow  
his teachings with love and devotion), God makes them respected by others. 

ஏ ‟ாணக், (அர்கபின் இருத்ில்) குரும 

ரிமபடன் மத்ிருப்தர்கமப , கடவுள் (உனகில்) 

அர்கமப ிக்கக்கர்கபாக ாற்றுகிநார். 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
  

ਜ ਕਤਯ ਸੂਤਕੁ ਭੰਨੀ ਸਬ ਤ ਸੂਤਕੁ ਹਇ ॥ 

jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay. 
If one believes in the concept of impurity (at the time of birth and death),  

then there is impurity everywhere. 

ணய்மற்ந பகாள்மக ற்றுக்பகாள்பப்தட்டால், 

ணய்மற்ந ன்ம ல்னா இடங்கபிலும் இருக்கும். 

 

ਗਹ ਅਤ ਰਕੜੀ ਅੰਦਤਯ ਕੀੜਾ ਹਇ ॥ 

gohay atai lakrhee andar keerhaa ho-ay. 
even in cow-dung and wood, there are worms (where they are born and die). 

தசுின்-சாம் ற்றும் த்ில் கூட, புழுக்கள் உள்பண  

 

ਜਤ ਦਾਣ ਅੰਨ ਕ ਜੀਆ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ 

jaytay daanay ann kay jee-aa baajh na ko-ay. 
As many are the grains of food, none is without life. 
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உில் த்மண ாணிங்கள் இருக்கிநபா,ல்னா 

ாணிங்களுக்கும் உிர் இல்னால் இல்மன. 

 

ਤਹਰਾ ਾਣੀ ਜੀਉ ਹ ਤਜਤੁ ਹਤਯਆ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

pahilaa paanee jee-o hai jit hari-aa sabh ko-ay. 
First, there is life in the water, by which everything becomes green (full of life). 

பனில் ீர் எரு உிரிணம், பணன்நால் அணபன ல்னாம் 

தச்மசாக (உிருடன்) இருக்கிநண 

 

ਸੂਤਕੁ ਤਕਉ ਕਤਯ ਯਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵ ਯਸਇ ॥ 

sootak ki-o kar rakhee-ai sootak pavai raso-ay. 
How can we protect ourselves from this impurity, this  

impurity is there even in our kitchen? 

ணய்மற்ந ன்மம வ்ாறு அகற்ந படிபம்? 

பதாய்ாண ம்திக்மகம பழுமாக ற்றுக்பகாள்ண 
ிகவும் கடிணம்.பணணில் ப்பதாணம் பதாய்ாண 

ம்திக்மக சமனமநில் ான் இருக்கும் 

 

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਵ ਨ ਉਤਯ ਤਗਆਨੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥੧॥ 

naanak sootak ayv na utrai gi-aan utaaray Dho-ay. ||1|| 
O‟ Nanak, this impurity cannot be removed by these false beliefs;  

it is washed away only by spiritual wisdom. 

ஏ ாணக்! இந் பதாய்ாண ம்திக்மகில் இருக்கும் 
திம ணில் இருந்ண இநங்குில்மன, இமநணின் 

அநிவு ட்டுப அமக் கழு படிபம் 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 
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பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਭਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਰਬੁ ਹ ਤਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ 

man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh. 
In fact, the impurity of the mind is greed and the impurity of the tongue is 

falsehood. 

ணின் ணய்மற்ந ன்ம பதாமச ற்றும் ாின் 

ணய்மற்நண எரு பதாய். 

 

ਅਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵਿਣਾ ਯ ਤਤਰਅ ਯ ਧਨ ਯੂੁ ॥ 

akhee sootak vaykh-naa par tari-a par Dhan roop. 
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of  

someone else‟s woman and wealth with evil intent. 

கண்கபின் ணய்மற்நண, இன்பணாருரின் 
மணிமப் தார்ப்தண ற்றும், ற்பநாருரின் 

பசல்த்மபம் அமகபம் தார்ப்தண 

 

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਤਨ  ਰਾਇਤਫਾਯੀ ਿਾਤਹ ॥ 

kannee sootak kann pai laa-itbaaree khaahi. 
The impurity of the ears is to listen to the slander of others. 

காணகபின் இி ன்தண காணகபால் ற்நர்கபின் 

அணறுகமபக் பகட்தண. 

 

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਭੀ ਫਧ ਜਭ ੁਤਯ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak hansaa aadmee baDhay jam pur jaahi. ||2|| 
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people (who do not 

stay away from these impurities) are bound and taken to hell. 
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ஏ ாணக்! அத்மகர்கள்,தார்ப்தற்கு அன்ணப்தநம 
பதான அகாக இருந்ாலும், கட்டுப்தட்டு கத்ிற்குச் 

பசல்கிநார்கள்  

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਸਬ ਸੂਤਕੁ ਬਯਭੁ ਹ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ 

sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay. 
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to  

duality (worldly riches and power). 

நாண ம்திக்மககள் (ணய்மற்நண) ன்தண பறும் 
ாம, இந் ாமில் சிக்கிபள்ப ணினுக்குநாண 

ம்திக்மககள் எட்டிக்பகாள்கிநண. 

 

ਜੰਭਣੁ ਭਯਣਾ ਹੁਕਭੁ ਹ ਬਾਣ ਆਵ ਜਾਇ ॥ 

jaman marnaa hukam hai bhaanai aavai jaa-ay. 
Birth and death are not impurities, these are by His command;  

through God‟s Will we come into this world and depart from here. 

உிரிணங்கபின் திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்தண 
இமநணின் கட்டமபப்தடிப, உிருள்பர் திநந்ண 
இநந்ண பதாண இமநணின் ிருப்தத்ால் ட்டுப. 

 

ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਤਵਤੁ ਹ ਤਦਤਨੁ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

khaanaa peenaa pavitar hai diton rijak sambaahi. 
Eating and drinking also are pure, these are not impurities  

because God Himself gives sustenance to all. 



157 
 

சாப்திடுணம் குடிப்தணம் புணிாணண, பணன்நால் 

இமநபண ணிர்களுக்கு ாழ்ாாத்ம 

ங்கிபள்பார் 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਫੁਤਝਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥ 

naanak jin
H
ee gurmukh bujhi-aa tin

H
aa sootak naahi. ||3|| 

O‟ Nanak, those who, through the Guru‟s teachings, have understood  
about these false beliefs, for them there is no impurity. 

ஏ ‟ாணக், குருின் பதாமணகமப புரிந்ணபகாண்ட 
சீடர்களுக்கு அந் நாண ம்திக்மக ற்தடாண 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:18 

பதௌடி-18 

 

ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਡਾ ਕਤਯ ਸਾਰਾਹੀ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa. 
We should praise the True Guru considering him as the greatest; 

 within whom are the greatest virtues. 

சத்குருின் ற்தண்புகமப தாட பண்டும், குரு ிகவும் 
பதரிர், பணன்நால் குருவுக்கு சிநந் ற்தண்புகள் 

உள்பண. 

 

ਸਤਹ ਭਰ ਤਾ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥ 

seh maylay taa nadree aa-ee-aa. 
We see these virtues in the Guru when God unites us with him. 
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ந் எரு ணிர்கள் இமநணால் குருவுடன் 

க்கிப்தடுகிநபா ,அர்கள் அந் குங்கமப ங்கள் 

கண்கபால் தார்க்கிநார்கள், 

 

ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਭਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 

jaa tis bhaanaa taa man vasaa-ee-aa. 
When it pleases Him, these virtues come to dwell in our minds. 

ற்றும் இமநன் திரிப்தட்டால், ல்பனாழுக்கங்களும் 

அர்கபின் ணில் பபனாங்கும் 
 

ਕਤਯ ਹੁਕਭ ੁਭਸਤਤਕ ਹਥੁ ਧਤਯ ਤਵਚਹੁ ਭਾਤਯ ਕਢੀਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ॥ 

kar hukam mastak hath Dhar vichahu maar kadhee-aa buri-aa-ee-aa. 
By His Will, the Guru becomes merciful and removes all vices from our mind. 

குரு, அருமட ஆசிால், அருக்குள் இருக்கும் 
ீமகமப பபிபற்றுகிநார்.  

 

ਸਤਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈਆ ॥੧੮॥ 

seh tuthai na-o niDh paa-ee-aa. ||18|| 
When God is thoroughly pleased, one becomes spiritually  
rich as if all the ninetreasures of the world are obtained. 

இமநன் கிழ்ச்சி அமடபம்பதாண, அமணத்ண 
பதாக்கிங்களும் கிமடக்கின்நண 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
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ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਹਤਯ ਨਾਭ ਹਤਯ ਤਯੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man har pareet hai har naam har tayree raam raajay 
O‟ God, the Guru‟s disciples enshrine Your love in their  

mind, they cherish love for Your Name. 

கடவுபப! உங்கள் அன்பு, குருின் சீடர்கபின் ணில் 
ிமனத்ிருக்கிநண, உங்கள் பதரின் அன்பும் 

ிமனத்ிருக்கிநண, 

 

ਕਤਯ ਸਵਤਹ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਬੁਿ ਜਾਇ ਰਤਹ ਭਯੀ ॥ 

kar sayveh pooraa satguroo bhukh jaa-ay leh mayree. 
Knowing their Guru is perfect, they keep serving and following his  

teachings and their desire for worldly wealth and self-conceit is eliminated. 

அர்கள் பரிந்ப ங்கள் குருவுக்கு பாடர்ந்ண பசம 

பசய்கிநார்கள், (அன் ஆசீர்ாத்ின் பிர்ச்சிால் 

அர்கபின் ணில்)ாமின் தசி ீக்கப்தடுகிநண, 

 

ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਬੁਿ ਸਬ ਗਈ ਤਤਨ ਤਛ ਹਯ ਿਾਇ ਘਨੇਯੀ ॥ 

gursikhaa kee bhukh sabh ga-ee tin pichhai hor khaa-ay ghanayree. 
The quest of the Guru‟s disciples for Maya is totally eliminated; indeed,  

many others join them in meditation on God‟s Name. 

குருில் ஞ்சம் புகுதர்கபின் ாமக்காண தசி அமணத்ணம் 

ணிந்ண,இன்னும் தனர் அர்களுடன் பசர்ந்ண கடவுபின் 

பதம ிாணிப்தார்கள் 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ੰੁਨੁ ਫੀਤਜਆ ਤਪਤਯ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ਹਤਯ ੰੁਨ ਕਯੀ ॥੩॥ 

jan naanak har punn beeji-aa fir tot na aavai har punn kayree. ||3|| 
O‟ Nanak, those who have sown the seed of God‟s Name in their heart, they  

never feel a shortage of such virtuous deeds. 
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ஏ ாசன் ாணக்! ணிர்கள் (ங்கள் இரும்-ினத்ில்) 

கடவுபின் ாம் ன்னும்ல்ன ிமகமப 
ிமக்கிநார்கள், இந் ற்பசல் அர்களுக்குள் 

எருபதாணம் குமநில்மன 

 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਤਹਰਾ ਸਚੁਾ ਆਤ ਹਇ ਸੁਚ ਫਠਾ ਆਇ ॥ 

pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay. 
First of all, (after thoroughly bathing and washing his body) and thus becoming 

“pure”, (a Brahmin) comes and sits down in the “purified” (kitchen of his host). 

பனில் (திார் குபித்ணிட்டு சுத்ாகி) சுத்ாண 

சணக்கத்ில் அர்கிநார், 

 

ਸੁਚ ਅਗ ਯਤਿਨੁ ਕਇ ਨ ਤਬਤਟ ਜਾਇ ॥ 

suchay agai rakhi-on ko-ay na bhiti-o jaa-ay. 
The “pure meal”, which no one else has touched before, is placed before him. 

ாரும் பாடா உவு அருக்கு பன்ணால் 
மக்கப்தடுகிநண. 

 

ਸੁਚਾ ਹਇ ਕ ਜਤਵਆ ਰਗਾ ੜਤਣ ਸਰਕੁ ॥ 

suchaa ho-ay kai jayvi-aa lagaa parhan salok. 
Being “purified”, he eats this food, and begins to read some sacred mantras. 

திார் ணய்மாகி அந் ண உம சாப்திடுகிநார், 

சாப்திட்ட திநகு ந்ிங்கமப ஏத் பாடங்குகிநார்; 
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ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਹੁ ਰਗਾ ਦਿੁ ॥ 

kuhthee jaa-ee sati-aa kis ayhu lagaa dokh. 
This “pure” food is thrown into a filthy place (stomach), so who  

would bear the blame for polluting such a pure meal? 

இந் புணி உம எரு அழுக்கு இடத்ில் (ிற்நில்) 

பதாடுகிநான். அந் புணி உம எரு அழுக்கு இடத்ில் 
நிந்ற்கு ார் காம்? 

 

ਅੰਨੁ ਦਵਤਾ ਾਣੀ ਦਵਤਾ ਫਸੰਤਯੁ ਦਵਤਾ ਰੂਣੁ ੰਜਵਾ ਾਇਆ ਤਘਯਤੁ ॥ 

 ਤਾ ਹਆ ਾਕੁ ਤਵਤੁ ॥ 

ann dayvtaa paanee dayvtaa baisantar dayvtaa loon panjvaa  
paa-i-aa ghirat. taa ho-aa paak pavit. 

(According to Brahmin‟s own belief), the grain is sacred, the water is sacred; the 

fire and salt are sacred; when the fifth sacred thing, ghee (clarified butter) is 

added, then the “pure and sanctified” food is considered ready to eat. 

உவு, ீர், பருப்பு ற்றும் உப்பு ான்கு பய்ங்கள் 
(புணிாண பதாருள்கள்), ந்ாண பய்பம் புணிாணண, 

இண இந் ான்கில் காப்தடுகிநண. தின்ணர் (இந் 
ந்மபம் கனந்ண) ிகவும் புணிாண உவு 

ாரிக்கப்தடுகிநண.  
 

ਾੀ ਤਸਉ ਤਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਈਆ ਤਤਤੁ ॥ 

paapee si-o tan gadi-aa thukaa pa-ee-aa tit. 
when this “pure” food comes in contact with the sinful human body, the pure 

food  
becomes so impure (human waste) that it stinks and is spat upon. 

ஆணால் இந் புணி உவு தாதட்ட ணி உடலுடன் 

பாடர்புபகாண்டு, அண அசுத்ாகிநண 
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ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਨ ਊਚਯਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਯਸ ਿਾਤਹ ॥ 

jit mukh naam na oochrahi bin naavai ras khaahi 
Similarly, the mouth with which people do not remember God  

and eat relishing food without remembering God, 

கடவுபின் பதமத் ிாணிக்கா ணிர்கபின் ாய், 

அம ிமணில் பகாள்பால் சுமாண உம 
சாப்திடுகிநார்கள், 

 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਤਤਤੁ ਭੁਤਿ ਥੁਕਾ ਾਤਹ ॥੧॥ 

naanak ayvai jaanee-ai tit mukh thukaa paahi. || 
O‟ Nanak, know this that such a mouth (person) is spat  

upon (disgraced in God‟s presence). 

அந் ாய் சாதங்கபில் ிழுகின்நண ன்தம புரிந்ண 
பகாள்ப பண்டும். 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਬੰਤਡ ਜੰਭੀ ਬੰਤਡ ਤਨੰਭੀ ਬੰਤਡ ਭੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 

bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu. 
A man is conceived within a woman and is born from a woman;  

to a woman he is engaged and married. 

எரு பதண்ில் திநந் எரு ணிணின் உடல் எரு 

பதண்ில் உருாகிநண. ிச்சார்த்பம் ிருபம் 

எரு பதண்ின் பனாக ட்டுப மடபதறுகிநண.  
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ਬੰਡਹੁ ਹਵ ਦਸਤੀ ਬੰਡਹੁ ਚਰ ਯਾਹੁ ॥ 

bhandahu hovai dostee bhandahu chalai raahu. 
Through the woman, worldly relationships are formed and it  

is through women, one‟s dynasty goes forward. 

பதண்ின் பனம் ற்நர்களுடன் எரு உநவு 
உருாகிநண ற்றும் பதண்ினிருந்ண உனகத்ின் 

பாற்நத்ிற்காண தாம இங்குகிநண 
 

ਬੰਡੁ ਭੁਆ ਬੰਡੁ ਬਾਰੀ ਬੰਤਡ ਹਵ ਫੰਧਾਨੁ ॥ 

bhand mu-aa bhand bhaalee-ai bhand hovai banDhaan. 
When his woman dies, he seeks another woman; it is through  

the woman that we are bonded with the world. 

எரு பதண் இநந்ால், அன் பபநாரு பதண்மத் 

படுகிநான், பதண் பனம் ற்நர்களுடன் உநம 

உருாக்குகிநான் 
 

ਸ ਤਕਉ ਭੰਦਾ ਆਿੀ ਤਜਤੁ ਜੰਭਤਹ ਯਾਜਾਨ ॥ 

so ki-o mandaa aakhee-ai jit jameh raajaan. 
How can we call that (woman) evil, who has given birth to all the kings,  

(queens, saints, and other great persons). 

அமப ன் பாசாணள் ன்று அமக்கிநரீ்கள், 

ாரிடிருந்ண அசர்கள் திநக்கிநார்கள்? 

 

ਬੰਡਹੁ ਹੀ ਬੰਡੁ ਊਜ ਬੰਡ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ 

bhandahu hee bhand oopjai bhandai baajh na ko-ay. 
(In fact) it is from the woman that another woman is born  

and nobody is born without a woman 

பதண்ினிருந்ண ான் இன்பணாரு பதண் திநக்கிநாள் 

பதண் இல்னால் ாரும் திநப்தில்மன 
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ਨਾਨਕ ਬੰਡ ਫਾਹਯਾ ਕ ਸਚਾ ਸਇ ॥ 

naanak bhandai baahraa ayko sachaa so-ay. 
O Nanak, it is only the eternal God who has been there  

without (going through the womb of a) woman. 

ஏ ாணக்! எப எரு உண்மாண கடவுள், பதண்ினிருந்ண 

திநக்கில்மன 

 

ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹੀ ਬਾਗਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ ॥ 

jit mukh sadaa salaahee-ai bhaagaa ratee chaar. 
Therefore, that mouth (person) is fortunate with which are sung God‟s praises, 

ஜாணரின் புகம ப்பதாணம் உச்சரிக்கும் 

ணிர்,தாக்கிசானிாகவும் அகாகவும் இருக்கிநார். 

 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਿ ਊਜਰ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਯਫਾਤਯ ॥੨॥ 

naanak tay mukh oojlay tit sachai darbaar. ||2|| 
O‟ Nanak, their faces will shine in the Court of the eternal God  

(they will be received with honor in God‟s presence) 

ஏ ாணக்! உண்மாண இமநணின் ீின்நத்ில் அந் 
பகங்கள் அகாகதிகாசிக்கும் 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:19 

பதௌடி-19 

 

ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਆਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸ ਚੁਤਣ ਕਢੀ ॥ 

sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai. 
Everyone has emotional attachments in this world, single out  
(and show me)the one who does not have any attachments. 
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உனகில் உள்ப எவ்பாரு உிரிணத்ிற்கும் தாசம் உண்டு; 

தாசில்னாம பர்ந்படுத்ண ணிமப்தடுத்ிக் 

காட்டுங்கள் 

 

ਕੀਤਾ ਆ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਰਿਾ ਸੰਢੀ ॥ 

keetaa aapo aapnaa aapay hee laykhaa sandhee-ai. 
(In the end), everyone bears the consequences of his/her deeds. 

எருரின் பசல்கபின் ிமபம ாபண அனுதிக்க 

பண்டும்.  
 

ਜਾ ਯਹਣਾ ਨਾਹੀ ਤੁ ਜਤਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਯਤਫ ਹੰਢੀ ॥ 

jaa rahnaa naahee ait jag taa kaa-it gaarab handhee-ai. 
when (we know that) we are not going to remain in this world forever, 

 why should we ruin ourselves in arrogance? 

ாம் ிந்ாக இவ்வுனகில் இருக்கப்பதாில்மன,தின்ணர் 

ன் ஆத்ில் ிழ்ந்ண அி பண்டும்? 
 

ਭੰਦਾ ਤਕਸ ਨ ਆਿੀ ਤੜ ਅਿਯੁ ਹ ਫੁਝੀ ॥ ਭਯੂਿ ਨਾਤਰ ਨ ਰੁਝੀ ॥੧੯॥ 

mandaa kisai na aakhee-ai parh akhar ayho bujhee-ai, moorkhai naal na lujhee-

ai. ||19|| 
After reading these words (above teachings), we must learn (this lesson) that we 

should not call anyone bad, and should not argue with a fool. 

பறும் இந் ார்த்மகமப (பதாமணகமப) தடித்ணிட்டு, 

எரும கிழ்த்ாக பதசக்கூடாண, பட்டாள்களுடன் ணீ் 

சண்மடிடக்கூடாண ன்தமப் புரிந்ண பகாள்ளுங்கள். 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
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ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਤਜਨ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਡਠਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man vaaDhaa-ee-aa jin mayraa satguroo dithaa raam raajay. 
O‟ God, the Guru‟s devotees who have seen and followed the  

teachings of my true Guru, feel spiritually uplifted. 

அன்தாண குருமப் சந்ித் சிடர்கள் ப்பதாணம் ஆன்ீகம் 
ன்நகமனில் ாங்கள் உர்ம உர்ார்கள் 

 

ਕਈ ਕਤਯ ਗਰ ਸੁਣਾਵ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਸ ਰਗ ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਤਭਠਾ ॥ 

ko-ee kar gal sunaavai har naam kee so lagai gursikhaa man mithaa. 
Anyone who talks about the praises of God‟s Name appears  

very adorable to the mind of the Guru‟s devotees. 

எரு ணின் கடவுமபப் புகழ்ந்ண பதசிணால், அந் ணிர் 
குருின் சீடர்கபால் பசிக்கத் பாடங்குகிநார். 

 

ਹਤਯ ਦਯਗਹ ਗੁਯਤਸਿ ਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤੁਠਾ ॥ 

har dargeh gursikh painaa-ee-ah jin
H
aa mayraa satgur tuthaa. 

The devotees on whom my true Guru becomes gracious are honored in God‟s 

presence. 

அன்தாண சத்குருின் ஆசிால் சீடாகிருந்ால், அர்கள் 
கடவுபின் ஆனத்ில் பகௌிக்கப்தடுகிநார்கள். 

 

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭਤਨ ਵੁਠਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ 

jan naanak har har ho-i-aa har har man vuthaa. ||4||12||19|| 
Nanak says, the devotee in whose mind God has come to reside,  

becomes the embodiment of God Himself. 

ாணக் கூறுகிநார் - அந் சீடர்கள் கடவுபின் டிாக 
ாறுகிநார்கள், கடவுள் ப்பதாணம் அர்கபின் ணில் 

இருக்கிநார் 
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ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਨਾਨਕ ਤਪਕ ਫਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਪਕਾ ਹਇ ॥ 

naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay. 
O‟ Nanak, when a person keeps uttering rude words, his  

mind and body both become rude. 

ஏ ாணக்! எரு ணின் கடுமாண ார்த்மகமபத் 
பாடர்ந்ண பதசிணால், அணண உடலும் ணபம் இண்டும் 

(ீம) கடுபடாணமாகிநண  
 

ਤਪਕ ਤਪਕਾ ਸਦੀ ਤਪਕ ਤਪਕੀ ਸਇ ॥ 

fiko fikaa sadee-ai fikay fikee so 
The person who talks rudely is called a rude person  

and his reputation becomes that of rudeness. 

பட்டுணாக பதசும் எரு ணிம பட்டுத்ணாண தர் 

ன்று அமக்கப்தடுகிநார், பலும் க்கள் த்ிில் படன் 

ன்று திதனமடகிநார். 
 

ਤਪਕਾ ਦਯਗਹ ਸਟੀ ਭੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਪਕ ਾਇ ॥ 

fikaa dargeh satee-ai muhi thukaa fikay paa 
The rude person is thrown out of God‟s court, 

 (and is so disgraced as if) he is being spat on his face. 

பட்டுத்ணாண ணிர்கள் இமநன் ீின்நத்ில் 

இருந்ண ிாகரிக்கப்தட்டு சதிக்கப்தடுகிநார். 
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ਤਪਕਾ ਭੂਯਿੁ ਆਿੀ ਾਣਾ ਰਹ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 

fikaa moorakh aakhee-ai paanaa lahai sajaa-ay. ||1|| 
The rude person is called a fool and he is humiliated everywhere. 

பட்டுத்ணாண தர் எரு பட்டாள் ன்று 
அமக்கப்தடுகிநார், அர் ல்னா இடங்கபிலும் 

அாணப்தடுத்ப்தடுகிநார். 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਅੰਦਯਹੁ ਝਠੇੂ ਜ ਫਾਹਤਯ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਪਰੁ ॥ 

andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail. 
In this world, there are many people who are false (hypocrites) from inside, but 

from outside they have managed to established their honor (as holy persons). 

ணில் பதாய்ர்கபாகவும்,பபிில் பதாய்ாண 

ரிாம உருாக்கிக்பகாண்டு, உனகில் ங்கள் 

பகௌத்ம க்க மத்ணக் பகாள்ளும் அந் ணிர்கள், 

 

ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਜ ਨਾਵਤਹ ਉਤਯ ਨਾਹੀ ਭਰੁ ॥ 

athsath tirath jay naaveh utrai naahee mail. 
Even if such false people go and bathe at (so called) all the sixty-eight  
holy places, still the filth of vices from their mind will not be removed. 

அர்கள் அறுதத்பட்டு ஆன ீர்த்ில் குபித்ாலும், 

அர்கபின் ணின் தாசாங்குத்ணத்ின் அசுத்ம் 

எருபதாணம் குமநாண.  
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ਤਜਨ੍ਹ ਟੁ ਅੰਦਤਯ ਫਾਹਤਯ ਗੁਦੜੁ ਤ ਬਰ ਸੰਸਾਤਯ ॥ 

jin
H
 pat andar baahar gudarh tay bhalay sansaar. 

(On the other hand) those whose heart is soft like silk (are compassionate and 

kind) but may appear rough (rude) from the outside, are the virtuous people in 

this world. 

உள்பப தட்டு (பன்ம ற்றும் அன்பு) ற்றும் 

பபிபபட்டுணாண(கடிணத்ன்ம) உள்பர்கள், 

அர்கபப இந் உனகில் ல்பனாழுக்கபள்பர்கள். 
 

ਤਤਨ੍ਹ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਯਫ ਸਤੀ ਦਿਨ੍ਹ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

tin
H
 nayhu lagaa rab saytee daykhn

H
ay veechaar. 

They embrace love for God, and contemplate beholding Him. 

அர்கள் கடவுள் ீண தாசம் மத்ிருக்கிநார்கள், கடவுமப 

காணும் ண்த்ணடன் ப்பதாழுணம் அர்கள் 

ஆழ்ந்ிருக்கிநார்கள். . 
 

ਯੰਤਗ ਹਸਤਹ ਯੰਤਗ ਯਵਤਹ ਚੁ ਬੀ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ॥ 

rang haseh rang roveh chup bhee kar jaahi. 
In God's Love, they sometimes laugh, and in God's Love,  

they sometimes cry, and keep silent sometimes. 

கடவுளுமட அன்தில் அர்கள் சிரிக்கிநார்கள், 

கடவுளுமட அன்தில் அர்கள் அழுகிநார்கள், 

அமிாகவும் இருக்கிநார்கள்.  
 

ਯਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਕਯੀ ਫਾਝੁ ਸਚ ਨਾਹ ॥ 

parvaah naahee kisai kayree baajh sachay naah. 
They do not depend on anyone else, except their True Master, God 

உண்மாண ஜாணம (இமநன்) ி பறு ாரும் 

அர்களுக்குத் பமில்மன.  
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ਦਤਯ ਵਾਟ ਉਤਯ ਿਯਚੁ ਭੰਗਾ ਜਫ ਦਇ ਤ ਿਾਤਹ ॥ 

dar vaat upar kharach mangaa jabai day-ay ta khaahi. 
They ask for Naam as food for their soul, and when He gives, they partake of it. 

அந் ணிர்கள் கடவுபின் ாசனில் இருந்ண கடவுபின் 

ாத்ம உமக் பகட்கிநார்கள், கடவுள் 

பகாடுக்கும்பதாண அர்கள் சாப்திடுகிநார்கள். 

 

ਦੀਫਾਨੁ ਕ ਕਰਭ ਕਾ ਹਭਾ ਤੁਭ੍ਹਾ ਭਰੁ ॥ 

deebaan ayko kalam aykaa hamaa tum
H
aa mayl. 

(They firmly believe that) God Himself is the judge and He Himself is the writer 

of our deeds and all people, with good or bad deeds, ultimately meet there in His 

court. 

கடவுள் ாபண ீிதி, அப கக்காபர், ல்னா ல்ன 
ற்றும் ீ ணிர்களுக்கும் ிாாணண அருமட 

ாசனில் உள்பண; 

 

ਦਤਯ ਰ ਰਿਾ ੀਤੜ ਛੁਟ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਤਰੁ ॥੨॥ 

dar la-ay laykhaa peerh chhutai naankaa ji-o tayl. ||2|| 
O‟ Nanak, in God‟s court, the account of everyone is examined and the guilty are 

crushed, like oil seeds in the press (severely punished) ||2| 

ாணக்! கடவுளுமட ீின்நத்ில், ல்பனாரும் பசய் 

பசல்கள் கக்கிடப்தடுகின்நண, பலும் ணன்ார்க்கர்கள் 

ண்பய் ிமகமபப் பதான ணன்புறுத்ப்தடுகிநார்கள். 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:20 

பதௌடி-20 
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ਆ ਹੀ ਕਯਣਾ ਕੀ ਕਰ ਆ ਹੀ ਤ ਧਾਯੀ ॥ 

aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai. 
O‟ God, You Yourself have created the creation, and You  

Yourself have infused Your power into it. 

 (கடவுபப!) ீங்கபப இந் தமடப்மத உருாக்கிபள்பரீ்கள், 

ீங்கபப அில் சக்ிம (உிர் டித்ம) 

மத்ிருக்கிநரீ்கள்.  

 

ਦਿਤਹ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਧਤਯ ਕਚੀ ਕੀ ਸਾਯੀ ॥ 

daykheh keetaa aapnaa Dhar kachee pakee saaree-ai. 
You behold Your creation like a board game and decide which pieces (mortals) 

are true (who have achieved their purpose of human life) and which are false. 

உங்கள் தமடப்தில் பூிில் இந் ற்றும் பன்ந 
தகமடம ீங்கபப உருட்டிிமபாடுகிநரீ்கள். (ல்ன 
ற்றும் பகட்ட உிரிணங்கமப உருாக்குன் பனம், 

ீங்கள் உங்கள் தமடப்புகமப கணித்ணக்பகாள்கிநரீ்கள்)  

 

ਜ ਆਇਆ ਸ ਚਰਸੀ ਸਬੁ ਕਈ ਆਈ ਵਾਯੀ ॥ 

jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai. 
Whoever has come into this world shall depart; all shall have their turn for 

departure. 

உனகில் திநந்ர்கள் அமணரும் ிச்சாக 

இநந்ணிடுார். அமணருக்கும் அந் இநப்பு ன்ந ாள் 

ரும். 
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ਤਜਸ ਕ ਜੀਅ ਯਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਫੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਯੀ ॥ 

jis kay jee-a paraan heh ki-o saahib manhu visaaree-ai 
He who owns our soul, and our very breath of life - why  

should we forget that Master-God from our mind? 

ம்பமட ணணக்கும் ஆன்ாிற்கும் ஜாணாகி 
கடவுமப ாம் ப்தடி இருத்ினிருந்ண ினக்க 

படிபம்? 

 

ਆਣ ਹਥੀ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਯੀ ॥੨੦॥ 

aapan hathee aapnaa aapay hee kaaj savaaree-ai. ||20|| 
We should accomplish our task (of uniting with God) ourselves,  

by meditating on his Name. 

எருர் எருண பமனமத் ாபண அகுப்தடித்ிக் 
பகாள்ப பண்டும், கடவுமபப் தற்நி ிாணிப்தன் 
பனப ணி திநப்பு பற்நிகாக்க பண்டும் 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਬਤਟਆ ਭਯਾ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਤਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਵ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin
H
aa bhayti-aa mayraa pooraa satguroo tin har naam darirh-aavai raam raajay. 

Those who have come to the sanctuary of my perfect Guru, th  
Guru motivates them to meditate passionately on God‟s Name. 

தரிபூர்ாண குருின் ார்க்கத்ம ற்நர்கள், 

கடவுபின் பதம ிாணிக்க குரு அர்கபின் 
இருத்ம ணண்டுகிநார். 
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ਤਤਸ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਿ ਸਬ ਉਤਯ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ 

tis kee tarisnaa bhukh sabh utrai jo har naam Dhi-aavai. 
Those who meditate on God's Name, all their desires  

and hunger (for worldly things) disappear. 

எருர் கடவுபின் பதம ிாணிப்தன் பனம், உனக 

ாம ீாண அண தசி ற்றும் ாகம் ல்னாம் 
ீங்கிிடும் 

 

ਜ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਦ ਤਤਨ੍ਹ ਜਭੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵ ॥ 

jo har har naam Dhi-aa-iday tin
H
 jam nayrh na aavai. 

Even the demon (fear) of death doesn‟t come near those who meditate on God‟s 

Name. 

கடவுபின் பதம ப்பதாணம் ிமணில் மத்ிருக்கும் 
அந் ணிர்கபிடத்ில்,ன் அர்களுக்கு அருகில் 

படிாண (ஆன்ீக ம் அர்கமப தாிக்காண).  

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਤਕਰਾ ਕਤਯ ਤਨਤ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਵ ॥੧॥ 

jan naanak ka-o har kirpaa kar nit japai har naam har naam taraavai. ||1|| 
O‟ Nanak, only those always remember God‟s Name on whom God shows His 

mercy; God helps them swim across the world ocean of vices by focusing them 

on the Divine Name. 

ஏ ாசன் ாணக்! கடவுள் ம்பமட ஆசிம ாருக்கு 
அபிக்கிநாபா அர் ப்பதாணம் கடவுபின் ாத்ம 

பசதிக்கிநார், கடவுள்ணண பதருடன் அம 
இமப்தன் பனம் (உனக-கடல்) கடக்க பசய்கிநார்  

 

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

salok mehlaa 2. 
Salok, by Second Guru 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay. 
What kind of love (for God) is this, when one also loves someone else (other 

than God)? 

எருர் (கடவுமபத் ி) பபநாரும பசிப்தண 
வ்மகாண அன்பு? 

 

ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀ ਸਦ ਹੀ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ 

naanak aasak kaa
N
dhee-ai sad hee rahai samaa-ay. 

O‟ Nanak, he alone is considered a true lover (of God), who  
remains forever absorbed in the love of his beloved (God). 

ஏ ாணக், கடவுமப பதம உள்ாங்குதர் ட்டுப 

அன்தாணர் ன்று கூநப்தடுகிநார், 
 

ਚੰਗ ਚੰਗਾ ਕਤਯ ਭੰਨੇ ਭੰਦ ਭੰਦਾ ਹਇ ॥ 

changai changa kar mannay mandai mandaa ho-ay. 
One who feels happy only when good things happen,  

and becomes unhappy when things go badly, 

கடவுள் கிழ்ச்சிமக் பகாடுக்கும்பதாண ட்டுப 

கிழ்ச்சிமடகிநான், ஆணால் சிக்கனில் பசாகாகிநான். 

 

ਆਸਕੁ ਹ ੁਨ ਆਿੀ ਤਜ ਰਿ ਵਯਤ ਸਇ ॥੧॥ 

aasak ayhu na aakhee-ai je laykhai vartai so-ay. ||1|| 
such a person cannot be called a true lover (of God), as  
he is dealing with God in such a business like fashion. 

அந் தம உண்மாண கானன் ன்று அமக்க 

படிாண, பணன்நால் அன் ிாதா பாக்குடன் அன்மத 

உருாக்குகிநான்  
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ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਸਰਾਭੁ ਜਫਾਫੁ ਦਵ ਕਯ ਭੁੰ ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ 

salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay. 
One who sometimes offers respectful acceptance of God‟s commands that he 

likes and sometimes rude refusal to commands that he does not like, is 

fundamentally going astray from the path of always accepting the Will of God. 

சின சங்கபில் ணண இமநணின் கட்டமபக்கு பன்ணால் 

குணிந்ண, சின சங்கபில் அர் பசல்கமப ிர்க்கும் 

ணின், கடவுபின் சித்த்ின் ிில் டப்தினிருந்ண 

பற்நிலும் புநக்கிக்கப்தடுகிநார் 

 

ਨਾਨਕ ਦਵ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥੨॥ 

naanak dovai koorhee-aa thaa-ay na kaa-ee paa-ay. ||2|| 
O‟ Nanak, both these attitudes are false, and are not accepted in God‟s court. 

ஏ ‟ாணக், இந் இண்டு அணுகுபமநகளும் நாணம, 

அம கடவுபின் 
ீின்நத்ில்ற்றுக்பகாள்பப்தடுில்மன. 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:21 

பதௌடி-21 
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ਤਜਤੁ ਸਤਵ ਸੁਿੁ ਾਈ ਸ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਸਭ੍ਹਾਰੀ ॥ 

jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa sam
H
aalee-ai. 

We should always remember that Master (God), remembering whom we always 

find peace and happiness 

ந் கடவுமப ிாணிப்தன் தணாக பதரின்தம் 
கிமடக்கிநபா,அம ப்பதாணம் ிமணில் பகாள்ப 

பண்டும்.  
 

ਤਜਤੁ ਕੀਤਾ ਾਈ ਆਣਾ ਸਾ ਘਾਰ ਫੁਯੀ ਤਕਉ ਘਾਰੀ ॥ 

jit keetaa paa-ee-ai aapnaa saa ghaal buree ki-o ghaalee-ai. 
When we know that we have to bear the consequences of our own  

deeds, then why should we do any evil deeds? 

எரு ணின் ன் பசல்கபின் தனமண அனுதிக்க 

பண்டிிருக்கும் பதாண, அன் ந் ீமமபம் 

சம்தாிக்கக்கூடாண  
 

ਭੰਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਕੀਚਈ ਦ ਰੰਭੀ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ ॥ 

mandaa mool na keech-ee day lammee nadar nihaalee-ai. 
We should not do any bad deeds at all; we should  

consider their consequences with a far sight. 

ாம் ந் பகட்ட பசல்கமபபம் நந்ணம் 

பசய்ணிடக்கூடாண; அன் ிமபவுகமப பாமனபாக்கு 

தார்மபடன் அணுக பண்டும். 

  
ਤਜਉ ਸਾਤਹਫ ਨਾਤਰ ਨ ਹਾਯੀ ਤਵਹਾ ਾਸਾ ਢਾਰੀ ॥ 

ji-o saahib naal na haaree-ai tavayhaa paasaa dhaalee-ai. 
In this game of life, we should throw our dice (live the life) in such a way that 

we are not considered losers before our Master-God (our love for God should 

never diminish). 
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இமநன் ீாண அன்பு உமடந்ண பதாகாதடி எருர் 

அத்மக பசல்கமப பற்பகாள்ப பண்டும். 

 

ਤਕਛੁ ਰਾਹ ਉਤਯ ਘਾਰੀ ॥੨੧॥ 

kichh laahay upar ghaalee-ai. ||21|| 
(In this precious human life), we should invest in those things that bring us profit 

(do those deeds that will bring us honor in God‟s court; remembering God and 

accepting His will are the only safe investments) 

(ணி திநப்மத) எருர் னாதகாண பமனில் 

சம்தாிக்க பண்டும் 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 

 

ਤਜਨੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਨਾਭ ੁਤਧਆਇਆ ਤਤਨਾ ਤਪਤਯ ਤਫਘਨੁ ਨ ਹਈ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa tinaa fir bighan na ho-ee raam raajay. 
O‟ God, the Guru‟s followers who meditate on Your Name with love  

and devotion, no obstacles come in their life. 

குருிடம் ஞ்சம் புகுந்ண கடவுபின் பதம ிாணிக்கும் 

ணிர்கள், அர்கபின் ாழ்க்மக தத்ில் ந் மடபம் 

ற்தடாண.  
 

ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਯ ੁੁਯਿ ੁਭਨਾਇਆ ਤਤਨ ੂਜ ਸਬੁ ਕਈ ॥ 

jinee satgur purakh manaa-i-aa tin poojay sabh ko-ee. 
Those who have pleased the true Guru are respected by everyone. 
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எருர் (ங்கள் ாழ்க்மகம ணய்மாக்குன் பனம்) 

ிநமாண குரும கிழ்ச்சிாக்கிணால், எவ்பாரு 

ணினும் அர்கமப ிக்கிநார்.  

 

ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਤਤਗੁਯ ੁਤਆਯਾ ਸਤਵਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੁਿ ੁਸਦ ਹਈ ॥ 

jin
H
ee satgur pi-aaraa sayvi-aa tin

H
aa sukh sad ho-ee. 

Those who follow the teachings of their Beloved Guru, obtain eternal peace. 

அன்தாண குருின் தரிந்ணமக்கப்தட்ட பசமமச் பசய்பம் 

அந் ணிர்கள், அர்கள் ப்பதாணம் ஆன்ீக ஆணந்த்ம 

அனுதிக்கிநார்கள். 

 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯ ੁਬਤਟਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਸਈ ॥੨॥ 

jin
H
aa naanak satgur bhayti-aa tin

H
aa mili-aa har so-ee. ||2|| 

O‟ Nanak, those who have come to the refuge of the Guru and followed his 

teachings, God Himself comes to meet them (they realize God in their heart). 

ஏ ாணக், குருின் ார்க்கத்ில் அருடன் திக்கும் 

ணிர்கள் கடவுமபச் சந்ிக்கிநார்கள்  
 

ਸਰਕ ੁਭਹਰਾ ੨ 

salok mehlaa 2. 
Shalok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਚਾਕਯ ੁਰਗ ਚਾਕਯੀ ਨਾਰ  ਗਾਯਫੁ ਵਾਦ ੁ॥ 

chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad. 
If a servant performs service of his master but also arrogantly argues with him, 
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எரு பமனக்கான் ன் ஜாணிடம் பமனபம் 

பசய்ணக்பகாண்டு, அப பத்ில் ஆத்ணடனும் 

பதசுகிநான்,  

 

ਗਰਾ ਕਯ ਘਣਯੀਆ ਿਸਭ ਨ ਾ ਸਾਦ ੁ॥ 

galaa karay ghanayree-aa khasam na paa-ay saad. 
he may talk a lot in ego, but does not earn the pleasure of his master 

பலும் இணபதான தனற்மநப் பதசுன் பனம், அர் 

ணண ஜாணரின் அன்மதப் பதந படிாண.  
 

ਆੁ ਗਵਾਇ ਸਵਾ ਕਯ ਤਾ ਤਕਛ ੁਾ ਭਾਨੁ ॥ 

aap gavaa-ay sayvaa karay taa kichh paa-ay maan. 
When he serves (the master) after shedding his ego, only then  

he receives some recognition (from the master), 

எரு ணின் ான் ன்ந அகந்மம அித்ணிட்டு பசம 

பசய்ால், அன் ஜாணரின் ாசனில் இருந்ண பகாஞ்சம் 

ரிாமம பதறுகிநான், 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ  ਰਗਾ ਤਤਸ ੁਤਭਰ  ਰਗਾ ਸ ਯਵਾਨੁ ॥੧॥ 

naanak jis no lagaa tis milai lagaa so parvaan. ||1|| 
O‟ Nanak, similarly, if a devotee, (who is humbly engaged in the service of 

remembering God with love and devotion), becomes united with God, then his 

service is approved in God‟s presence. 

ாணக், ணின் ாருக்கு பசம பசய்கிநாபா அருடன் 

இமக்கப்தடுகிநார், அனுமட தக்ிபம் 

ற்றுக்பகாள்பப்தடுகிநண.  
 

 

 



180 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਜ ਜੀਇ ਹਇ ਸੁ ਉਗਵ ਭੁਹ ਕਾ ਕਤਹਆ ਵਾਉ ॥ 

jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o. 
Whatever is in the mind ultimately comes out, after that, spoken words become 

useless like blowing air (any evil thoughts about someone ultimately come out 

and negate whatever sweet words we may speak about him) 

ணில் உள்பம அமணத்ணம் பபிப்தடும். ாய் ார்த்ம 

ட்டுப தணற்நண. 

 

ਫੀਜ ਤਫਿ ੁਭੰਗ ਅੰਤਭਰਤ ੁਵਿਹ ੁਹ ੁਤਨਆਉ ॥੨॥ 

beejay bikh mangai amrit vaykhhu ayhu ni-aa-o. ||2|| 
(When we have bad intentions inside, but expect good results), Guru ji says: look 

at what kind of justice one expects, he sows poison, but asks for nectar in return? 

ணின் ித்ம ிமக்கிநார் ஆணால் அிர்த்ம 

ிர்ப்தார்க்கிநார்.இண ன்ண மகாண ீி?  
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਕਦ ਨ ਆਵ ਯਾਤਸ ॥ 

naal i-aanay dostee kaday na aavai raas. 
Friendship with a person with immature (ignorant) mind never works out. 

எரு பட்டாள் உடணாண ட்பு எருபதாணம் ல்னல்ன.  
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ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ ਵਯਤ ਵਿਹ ੁਕ ਤਨਯਜਾਤਸ ॥ 

jayhaa jaanai tayho vartai vaykhhu ko nirjaas. 
Because, whatever that (immature) person knows, he acts according to that 

immature intellect; anyone can check this himself. (Similarly, if we follow the 

dictates of our foolish mind, we would not gain anything). 

அர் அநிந்ம, அர் பசய்கிநார். ாாண படிவு பசய்ண 

பகாள்பட்டும்.  
 

ਵਸਤ ੂਅੰਦਤਯ ਵਸਤ ੁਸਭਾਵ ਦੂਜੀ ਹਵ ਾਤਸ ॥ 

vastoo andar vasat samaavai doojee hovai paas. 
One thing can be put in a vessel only if the thing already there is first put aside 

(similarly, one can enshrine God in one‟s heart only if one first takes out the ego 

from the mind) 

எரு பதாருபினிருந்ண என்மந பபிபற்நிணால் ட்டுப 

ற்பநாரு பதாருமப அில் மக்க படிபம்; (அபபதால், 

இந் ணம இமநணிடம் இமக்க, அன் பல் 

ன்மம ாற்ந பண்டிண அசிம்) 
 

ਸਾਤਹਫ ਸਤੀ ਹੁਕਭ ੁਨ ਚਰ  ਕਹੀ ਫਣ ਅਯਦਾਤਸ ॥ 

saahib saytee hukam na chalai kahee banai ardaas. 
With our Master (God), command does not work; it is (humble) prayer, which 

works with Him. 

ஜாணருக்கு கட்டமபிடுண பற்நி பதநாண. ீங்கள் 

அரிடம் ாழ்மபடன் திாத்மண பசய் பண்டும்.  
 

ਕੂਤੜ ਕਭਾਣ ਕੂੜ ਹਵ ਨਾਨਕ ਤਸਪਤਤ ਤਵਗਾਤਸ ॥੩॥ 

koorh kamaanai koorho hovai naanak sifat vigaas. ||3|| 
O‟ Nanak, the result of practicing falsehood is falsehood; it is only  

the praise of God, which brings true delight. 
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ஏ ‟ாணக்,ாற்நம் பசய்ண ாற்நத்ில்ான் படிபம், 

கடவுமபப் புகழ்ப ணில் கிழ்ச்சிமத் ருகிநண. 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਵਡਾਯ ੂਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥ 

naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu. 
Friendship with an ignorant, or love with a person of higher status than us, 

புிருடன் ட்பு, அல்னண ன்மணிட பதரிருடன் 

அன்பு- 
 

ਾਣੀ ਅੰਦਤਯ ਰੀਕ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਹੁ੪॥ 

paanee andar leek ji-o tis daa thaa-o na thayhu. ||4|| 
(will not last long), like a line drawn in water of which  

there is neither any trace nor any mark left. 

இண ண்ரீில் மப்தட்ட எரு பகாடு பதான்நண ந் எரு 

டபம், அமடாபபம் இருக்காண 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
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ਹਇ ਇਆਣਾ ਕਯ ਕੰਭ ੁਆਤਣ ਨ ਸਕ ਯਾਤਸ ॥ 

ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas. 
If an immature (ignorant) person does any task, he will not be  

able to bring it to a successful conclusion, 

எரு பிர்ச்சிற்ந (அநிற்ந) தர் ந் எரு திம 

பசய்ாலும், அமபற்நிகாக படிக்க படிாண, 

 

ਜ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਯ ਦੂਜੀ ਬੀ ਵਯਾਤਸ ॥੫॥ 

jay ik aDh changee karay doojee bhee vayraas. ||5|| 
Because, even if he does one small thing right, he would mess up the rest. 

அர் ப்பதாாண ாணஎருகாரித்ம சரிாக 

பசய்ாலும், அர் ற்ந காரித்ம குப்திிடுார். 

  

ਉੜੀ ॥ 

Pa-orhee. 
Pauree:22 

பதௌடி-22 

 

ਚਾਕਯ ੁਰਗ ਚਾਕਯੀ ਜ ਚਰ  ਿਸਭ ਬਾਇ ॥ 

chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay. 
Only that servant is a true servant (devotee) who, while engaged in the service of 

the Master (God), works according to the will of the Master. 

பசமில் ஈடுதடும் எரு பமனக்கான் ன் ஜாணின் 

ிருப்தப்தடி டந்ால், 



184 
 

 

ਹੁਯਭਤਤ ਤਤਸ ਨ  ਅਗਰੀ ਹ ੁਵਜਹ ੁਤਬ ਦੂਣਾ ਿਾਇ ॥ 

hurmat tis no aglee oh vajahu bhe doonaa khaa-ay. 
Such a person enjoys great respect and obtains double wages (from the Master) 

தின்ணர் அண ரிாம அிகரிக்கிநண ற்றும் அருக்கு 

இட்டிப்பு ஊிம் கிமடக்கிநண.  
 

ਿਸਭ ਕਯ ਫਯਾਫਯੀ ਤਪਤਯ ਗਯਤਤ ਅੰਦਤਯ ਾਇ ॥ 

khasmai karay baraabaree fir gairat andar paa-ay. 
(On the other hand, if a servant indulges in insubordination, and) claims  

to be equal to his master, he earns his master‟s displeasure. 

அர் ணண ஜாணம ணக்கு சாக ிமணத்ால், 

ஜாணருமட பகாதத்ணக்கு ஆபாகிநார். 

 

ਵਜਹ ੁਗਵਾ ਅਗਰਾ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਣਾ ਿਾਇ ॥ 

vajahu gavaa-ay aglaa muhay muhi paanaa khaa-ay. 
He loses even his previous wages, and (hears taunts from others, 

 as if) receiving shoe beatings from every one. 

அர் ணண பந்ம ஊிங்கமபக் கூட 

இக்கிநார்,ப்பதாழுணம் பசருப்தடி ாங்குகிநார் 

(பட்கத்ணக்கு ஆபாகிநார்) 
 

ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਿਾਵਣਾ ਤਤਸੁ ਕਹੀ ਸਾਫਾਤਸ ॥ 

jis daa ditaa khaavnaa tis kahee-ai saabaas. 
Therefore, we should always thank and applaud God on whose sustenance we 

survive. 

ஆகப, ந் ஜாணால் ாம் ாழ்ாாத்ம 

பதறுகிபநாபா, அருக்கு ாம் ப்பதாணம் ன்நி பசால்ன 

பண்டும், புக பண்டும். 
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ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ੁਨ ਚਰਈ ਨਾਤਰ ਿਸਭ ਚਰ  ਅਯਦਾਤਸ ॥੨੨॥ 

naanak hukam na chal-ee naal khasam chalai ardaas. ||22|| 
O‟ Nanak, it is not the command which works with Him;  

it is humble prayer that works with the Master (God). 

ஏ ாணக்! ஜாணம ாம் உத்ிட படிாண, அர் பன் 

ிண்ப்திப்தப அகு  
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਅੰਤਤਯ ਗੁਯਭੁਤਿ ਰੀਤਤ ਹ ਤਤਨ੍ਹ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin
H
aa antar gurmukh pareet hai tin

H
 har rakhanhaaraa raam raajay. 

By following Guru‟s teachings, those who have developed God‟s  
love in their heart, God saves them from vices. 

குருின் பதாமணகமபப் தின்தற்றுன் பனம், ார் 

எருர் ன் இருத்ில்கடவுபின்தால் அன்பு 

உருாகிநபா,சார்த்ிசானிாண கடவுள் அர்கமப ( 

ீமகபினிருந்ண காப்தாற்றுகிநார்). 

 

ਤਤਨ੍ਹ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਕਈ ਤਕਆ ਕਯ ਤਜਨ੍ਹ ਹਤਯ ਨਾਭ ੁਤਆਯਾ ॥ 

tin
H
 kee nindaa ko-ee ki-aa karay jin

H
 har naam pi-aaraa. 

How can anyone slander those to whom God's Name is dear? 

கடவுபின் பதரில் திரிாணர்களுக்கு, அருக்கு ிாக 

ாரும் அணறு பதச படிாண? 

 

ਤਜਨ ਹਤਯ ਸਤੀ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਸਬ ਦੁਸਟ ਝਿ ਭਾਯਾ ॥ 

jin har saytee man maani-aa sabh dusat jhakh maaraa. 
Those, whose have complete faith in God in their mind,  

all attempts by evildoers against them are in vain. 
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ணில் கடவுள் ீண பழு ம்திக்மக பகாண்டர்கள், 

அர்களுக்கு ிாண ீ பசல்கபின் அமணத்ண 

பற்சிகளும் ணீ். 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ੁਤਧਆਇਆ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ॥੩॥ 

jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har rakhanhaaraa. ||3|| 
O‟ Nanak, God is the savior of those who have meditated on God‟s Name. 

ஏ ‟ாணக், கடவுபின் பதம ிாணித்ர்கமப காக்கும் 

ன்ம பகாண்ட கடவுள்அர்கமப ீட்தர். 
 

ਸਰਕ ੁਭਹਰਾ ੨ 

Salok Mehlaa 2. 
Shalok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 
 

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਦਾਤਤ ਆਸ ਤ ਜ ਾਈ ॥ 

ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai. 
What kind of a God‟s grace is that which we  

claim that we obtained by our own effort? 

இண ன்ண ாிரிாண ஆசீர்ாம், ாங்கள் ங்கள் பசாந் 

பற்சிால் பதற்றுள்பபாம்? 

 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਯਭਾਤਤ ਸਾਤਹਫ ਤੁਠੈ ਜ ਤਭਰ ॥੧॥ 

naanak saa karmaat saahib tuthai jo milai. ||1|| 
O Nanak, the real grace is that which God, our Master, 

 bestows upon us when he becomes pleased. 

ஏ ாணக், உண்மாண அருள் , ஜாணர் 

கிழ்ச்சிமடபம்பதாண க்குக் கிமடக்கிநண. 
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ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாணகுருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਯੀ ਤਜਤ ੁਬਉ ਿਸਭ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay. 
What sort of service is this, by which the worldly fear of  

the Master (God) does not depart from the devotee‟s mind? 

 இண ன்ண மகாண பசம, இன் பனம் ஜாணரின் 

தம் ீக்கப்தடாண ? 

 

ਨਾਨਕ ਸਵਕ ੁਕਾਢੀ ਤਜ ਸਤੀ ਿਸਭ ਸਭਾਇ ॥੨॥ 

naanak sayvak kaadhee-ai je saytee khasam samaa-ay. ||2|| 
O‟ Nanak, he alone is called a true devotee who  
merges and becomes one with the Master (God). 

ஏ ‟ாணக், ார் எருர் கடவுபிடம் என்நிமகிநார்கபபா, 

அர் ட்டுப உண்மாண தக்ர் ன்று 

அமக்கப்தடுகிநார் 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 23 

பதௌடி-23 

 

ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨ੍ਹੀ ਹਤਯ ਤਾ ਕ ਾਯਾਵਾਯ ॥ 

naanak ant na jaapn
H
ee har taa kay paaraavaar. 

O‟ Nanak, God's limits cannot be known; He has no end or limitation. 

ஏ ‟ாணக், கடவுபின் ம்புகமப அநி படிாண; அருக்கு 

படிப இல்மன. 
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ਆਤ ਕਯਾ ਸਾਿਤੀ ਤਪਤਯ ਆਤ ਕਯਾ ਭਾਯ ॥ 

aap karaa-ay saakh-tee fir aap karaa-ay maar. 
He Himself creates, and then Himself destroys. 

அப உருாக்குகிநார், தின்ணர் அப அிக்கிநார். 
 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਰੀ ਜੰਜੀਯੀਆ ਇਤਕ ਤੁਯੀ ਚੜਤਹ ਤਫਸੀਆਯ ॥ 

ikn
H
aa galee janjeeree-aa ik turee charheh bisee-aar. 

It is in His will that Some are working like slaves, as if they are having chains 

around their necks, while some are so extremely rich that they enjoy all luxuries 

as if riding fast horses. 

சினர் அடிமகமபப் பதான பமன பசய்கிநார்கள், அர்கள் 

கழுத்ில் சங்கினிகள் இருப்தமப் பதான, சினர் ிகவும் 

தக்கார்கபாக இருக்கிநார்கள், அர்கள் பகாண 

குிமகமப சாரி பசய்ண பதால் அமணத்ண 

ஆடம்தங்கமபபம் அனுதிக்கிநார்கள். 
 

ਆਤ ਕਯਾ ਕਯ ਆਤ ਹਉ ਕ ਤਸਉ ਕਯੀ ੁਕਾਯ ॥ 

aap karaa-ay karay aap ha-o kai si-o karee pukaar. 
It is God who Himself does and gets done (all these shows of wealth and 

poverty), to whom should I go and complain about this (that some are very poor 

and some very rich)? 

கடவுள் இந் படிக்மக ிமபாட்மட ாபண பசய்கிநார் 

ற்றும் பசய்வும் மக்கிநார் இமப் தற்நி ான் ாரிடம் 

பசன்று ன்நாடுபன்? 
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ਨਾਨਕ ਕਯਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਪਤਯ ਤਤਸ ਹੀ ਕਯਣੀ ਸਾਯ ॥੨੩॥ 

naanak karnaa jin kee-aa fir tis hee karnee saar. ||23|| 
O Nanak, (the truth is that) He who has created this world is going to take care of 

it also. 

ஏ ாணக், ார் இந் உனகத்ம தமடத்ர் தின்ணர் அம 

கணித்ணம் பகாள்கிநார். 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

சந்த் 
 

ਹਤਯ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਬਗਤ ਉਾਇਆ ਜ ਯਿਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har jug jug bhagat upaa-i-aa paij rakh-daa aa-i-aa raam raajay. 
Throughout all ages, God has been creating His devotees and  

in time of need, has been saving their honor. 

ல்னா பகங்கபிலும், கடவுள் ணண தக்ர்கமப 

உருாக்கிநார் (பமப்தடும் பத்ில்), அர்கபின் 

ிப்மத பசித்ண ருகிநார். 
 

ਹਯਣਾਿਸ ੁਦੁਸਟ ੁਹਤਯ ਭਾਤਯਆ ਰਹਰਾਦੁ ਤਯਾਇਆ ॥ 

harnaakhas dusat har maari-aa parahlaad taraa-i-aa. 
(For example), He killed the wicked Harnakash, and saved His devotee Prehlad. 

 (உாாக), அர் பகாடுங்பகானன் இண்கிபும 

பகான்நார், பலும் ணண தக்ாண திகனாமண ல்னா 

ணன்தத்ினிருந்ண காப்தாற்நிணார். 
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ਅਹੰਕਾਯੀਆ ਤਨੰਦਕਾ ਤਤਠ ਦਇ ਨਾਭਦਉ ਭੁਤਿ ਰਾਇਆ ॥ 

aha
N
kaaree-aa nindkaa pith day-ay naamday-o mukh laa-i-aa. 

He turned His back toward the egotistical  
slanderers and blessed Namdev, His true devotee. 

 (.கா.,பகாினினிருந்ண பபிப 

ள்பிிடுதர்கள்,அணறுகள் ற்றும் (சாி-) 
ிிர்திடித்ர்களுக்கு பணகுக்காட்டி,தின்ணால் ிரும்தி 

(கடவுள்), (ணண தக்ர்) ாம்பவுக்கு ரிசணம் பகாடுத்ார். 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾ ਹਤਯ ਸਤਵਆ ਅੰਤਤ ਰ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 

jan naanak aisaa har sayvi-aa ant la-ay chhadaa-i-aa. ||4||13||20|| 
O‟ Nanak, anyone who lovingly meditates on such powerful  

God is ultimately saved by Him from suffering. 

ஏ ாசன் ாணக்! ந் எரு ணின் அத்மக ிநனுமட 

கடவுளுக்கு பசம பசய்கிநாபா, கடவுள் இறுிாக 

அமக் காப்தாற்றுகிநார் (ீர்கபால் ற்தடும் ல்னா 

ணன்தங்கபினிருந்ணம்)  
 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

பனாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਆ ਬਾਂਡ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆ ੂਯਣ ੁਦਇ ॥ 

aapay bhaa
N
day saaji-an aapay pooran day-ay. 

God Himself creates these body (vessels) and He Himself fills them  
(with pain or pleasure according to their destinies), 
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கடவுபப இந் உிரிணங்கபின் (உடல்) தாத்ிங்கமப 

உருாக்குகிநார், அப அற்மந ிப்புகிநார் (அர்கபின் 

ிிகளுக்கு ற்த ணன்தபம் ற்றும் இன்தபம்), 
 

ਇਕਨ੍ਹੀ ਦੁਧ ੁਸਭਾਈ ਇਤਕ ਚੁਰ੍ਹ ਯਹਤਨ੍ਹ ਚੜ ॥ 

ikn
H
ee duDh samaa-ee-ai ik chul

H
ai rehni

H
 charhay. 

According to their destiny, some are living in comforts, while others are doomed 

to continuously suffer in pain and poverty as if in some body (vessels) He puts 

milk and othrs remain always on the stove. 

ிிப்தடி சினர் சுகாகவும், ஆடம்தாகவும் ாழ்கிநார்கள், 

சினர் னிிலும் றுமிலும் ாழ்கிநார்கள். 
 

ਇਤਕ ਤਨਹਾਰੀ  ਸਵਤਨ੍ਹ ਇਤਕ ਉਤਯ ਯਹਤਨ ਿੜ ॥ 

ik nihaalee pai savni
H
 ik upar rahan kharhay. 

Some sleep in comfortable beds, while others keep  
standing beside them as their servants. 

சினர் சிாண தடுக்மககபில் ணங்குகிநார்கள், சினர் 

அர்களுமட கானர்கபாக அர்களுக்கு அருகில் 

ிற்கிநார்கள் 
 

ਤਤਨ੍ਹਾ ਸਵਾਯ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ੍ਹ ਕਉ ਨਦਤਯ ਕਯ ॥੧॥ 

tin
H
aa savaaray naankaa jin

H
 ka-o nadar karay. ||1|| 

O‟ Nanak, He adorns the life of those, upon whom He casts His Glance of Grace. 

ஏ ‟ாணக், கடவுபின் கிருமதின் தார்ம ார் ீண 

ிழுகிநபா, அர்கபின் ாழ்க்மகம அர் 

அனங்கரிக்கிநார். 
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ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

இண்டாண குருின் ஸ்பனாகங்கள் 

 

ਆ ਸਾਜ ਕਯ ਆਤ ਜਾਈ ਤਬ ਯਿ ਆਤ ॥ 

aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap. 
God Himself creates the universe and Himself takes care of His creation 

கடவுபப திதஞ்சத்ம உருாக்குகிநார், அப ணண 

தமடப்மத அகாக்கி அம கணித்ணம் பகாள்கிநார் 
 

ਤਤਸ ੁਤਵਤਚ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਦਿ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

tis vich jant upaa-ay kai daykhai thaap uthaap. 
Having created the beings, they live or die according to His command 

இந் திதஞ்சத்ில் உிரிணங்கமப திநக்க பசய்ண 

கணித்ணக்பகாள்கிநார், அமகமப அப ாவும் 

மக்கிநார் ிவும் மக்கிநார் 
 

ਤਕਸ ਨ  ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸਬੁ ਤਕਛ ੁਆ ਆਤ ॥੨॥ 

kis no kahee-ai naankaa sabh kichh aapay aap. ||2|| 
O‟ Nanak, to whom could we say anything about this when  

He Himself is the cause and doer of everything? 

ஏ ‟ாணக்,ாரிடம் ாசகம் பசய், ல்னாற்மநபம் 

பசய்பம் சார்த்ிம் பகாண்ட அர் இருக்கும்பதாண 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 24 

பதௌடி-24 
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ਵਡ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਤਕਛ ੁਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa-ay. 
The greatness of the Great (God) cannot be fully described 

\ிசானாணரின் (கடவுபின்) கத்ணத்ம பழுமாக 

ிரிக்க படிாண 
 

ਸ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯ ਕਯੀਭ ੁਦ ਜੀਆ ਤਯਜਕ ੁਸੰਫਾਤਹ ॥ 

so kartaa kaadar kareem day jee-aa rijak sambaahi. 
That merciful, all-powerful, compassionate Creator gives sustenance to all 

beings. 

அப தமடப்தாபர்,சர் ல்னமபள்பர், 

இக்கபள்பர் ற்றும் ல்னா உிரிணங்களுக்கும் 

ாழ்ாாத்ம அபிக்கிநார். 
 

ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਧੁਤਯ ਛਡੀ ਤਤੰਨੈ ਾਇ ॥ 

saa-ee kaar kamaavnee Dhur chhodee tinnai paa-ay. 
All the creatures have to do that task which He has 

 prescribed (in their destinies) from the very beginning. 

ல்னா உிரிணங்களும் பாடக்கத்ில் ழுப்தட்ட 

ிிின்தடி ங்களுக்கு கடவுள் ிர்ித் திமச் 

பசய்கின்நண  
 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਾਹਯੀ ਹਯ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak aykee baahree hor doojee naahee jaa-ay. 
O‟ Nanak, except the One (God), there is no other place for the creatures to go 

for support, 

ஏ ‟ாணக், எரும (கடவுள்) ி, உிரிணங்கள் ங்கள் 

ஆவுக்குச் பசல்ன பறு இடில்மன, 
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ਸ ਕਯ ਤਜ ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ 
so karay je tisai rajaa-ay. ||24||1|| sudh 

He only does whatever He wills. 

அர் ிரும்திம ட்டுப பசய்கிநார். 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
The word ‗ardas‘ means a petition or an address to a superior authority. 
Our ardas is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru, 
Guru Granth Sahib. 
 
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In 
these verses, Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and 
everything we have, are blessings from God. We are His children. 
Therefore, we must relinquish our ego and plead to Him for our needs 
like a child pleads to the parents.  
 
The format and the wording of the current ardas has evolved over many 
years and was decided by a joint body of Sikh scholars. 
 
Ardas can be divided into three main parts. 
 
First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in 
which he invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the 
vaar, we invoke the tenth Guru and Guru Granth Sahib. 
 
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history, 
recounting the dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon 
the memorable acts of the Sikh martyrs and heroes, who upheld their 
faith unto their last breath.  
 
Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of 
simran (remembering God‘s Name), righteous living of a true Sikh, and 
trust among the community. We plead to the Guru to protect us from the 
five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego).  
 
At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding, 
birth, death etc.) for which the congregation was held and seek Gurus 
blessings. In the closing words of ardas, we pray for the well being of all 
under His Will, irrespective of their religion. 
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ਅਯਦਾਸ 
ARDAS 
Prayer 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰ ੁਤੁਭ ਹਿ ਅਰਦਾਹਿ ॥ ਜੀਉ ਹਿੰਡੁ ਿਬੁ ਤਰੀ ਰਾਹਿ ॥ 
tu thaakur tum peh ardaas, jeeo pind sabh teri raas 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to 

you (for our needs), because this body and soul (that You have given us) 
are your blessings. 

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਹਤਾ ਿਭ ਫਾਹਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਹਿਾ ਭਹਿ ਿਖੂ ਘਨਰ ॥  
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. 

 
 

ਕਇ ਨ ਜਾਨ  ਤੁਭਰਾ ਅਿੰਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵਿੰਤ ॥  
koe na jaanae tumra ant, ooche te oocha bhagwant 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than 
the highest (there is nobody like You ). 

 

ਿਗਲ ਿਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਿਹੂਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਿਇ ਿ ੁਆਹਗਆਕਾਰੀ ॥ 
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. 

 

ਤੁਭਰੀ ਗਹਤ ਹਭਹਤ ਤੁਭ ਿੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਿ ਿ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. 
 

ੴ ਵਾਹਿਗਰੁ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥  
ek-oankar. waheguroo ji ki fateh 

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 

 

ਿਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਿਿਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 
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ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 
 

ਹਰਥਭ ਬਗਤੀ ਹਿਭਹਰ ਕ ਗਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਹਧਆਇ॥ 
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) 

 

ਹਪਰ ਅਿੰਗਦ ਗਰੁ ਤ ਅਭਰਦਾਿ ੁਰਾਭਦਾਿ ਿਈਂ ਿਿਾਇ॥ 
Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai 

Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and 

Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their spiritual contribution) 

 
 

ਅਰਜਨ ਿਰਗਹਫਿੰਦ ਨ  ਹਿਭਰ ਿਰੀ ਿਹਰਰਾਇ॥ 
Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 

Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 
Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution) 

 

ਿਰੀ ਿਹਰਹਿਸ਼ਨ ਹਧਆਈਂਐ ਹਜਿ ਹਡਠ  ਿਹਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥ 
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having 
the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution) 

 

ਤਗ ਫਿਾਦਰ ਹਿਭਹਰਐ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 
Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 

Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth 

will come hastening to your home. 
 

ਿਬ ਥਾਾਂਈ ਿਇ ਿਿਾਇ॥ 
Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
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ਦਿਵਾਾਂ ਾਤਸ਼ਾਿ ਿਰੀ ਗਰੁ ੂਗਹਫਿੰਦ ਹਿਿੰਘ ਿਾਹਿਫ ਜੀ! ਿਬ ਥਾਾਂਈ ਿਇ ਿਿਾਇ॥ 

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai Remember the 
respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his spiritual contribution). 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
 

ਦਸ੍ਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਹਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਹਗੁਰੂ! 
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa Dhiyaan 

Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

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)! 
 

ੰਜਾਂ ਹਆਹਰਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸ੍ਾਹਹਫਜਾਹਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਹਤਆ,ਂ ਹਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ 

ਹਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਹਆ, ਵੰਡ ਛਹਕਆ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਹਡਿੱ ਠ ਕੀਤਾ, ਹਤਨਹ ਾਂ 
ਹਆਹਰਆ,ਂ ਸ੍ਹਚਆਹਰਆ ਂਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸ੍ਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਹਗੁਰ!ੂ 

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina 
Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa, 

Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru 

Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable 
determination; of the devotees steeped in the colour of the Naam; of 

those who were absorbed in the Naam; of those who remembered the 
Naam and shared their food in companionship; of those who started free 

kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of 
those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure 

and truly devoted ones; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
 

 
 

 

 
 

 
 



199 
 

ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਸੰ੍ਘਾਂ ਹਸੰ੍ਘਣੀਆ ਂਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸ੍ੀਸ੍ ਹਦਿੱ ਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾਏ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆ ਂਤ ਚੜ, ਆਹਰਆ ਂਨਾਲ ਹਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦੀ ਸ੍ਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਹਰਆ, ਹਸ੍ਿੱ ਖੀ ਕਸ੍ਾਂ ਸ੍ੁਆਸ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹਨਫਾਹੀ, ਹਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ 
ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸ੍ਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਹਗੁਰ!ੂ 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, Khopriya 

Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee 
Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, 

Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

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)! 
 

ੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸ੍ਰਫਿੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਹਗੁਰ!ੂ 

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)! 
 

ਹਰਥਭ ਿਰਫੱਤ ਖਾਲਿਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਿ ਿ ਜੀ, ਿਰਫੱਤ ਖਾਲਿਾ ਜੀ ਕ ਵਾਹਿਗਰੁ,ੂ ਵਾਹਿਗਰੁ,ੂ ਵਾਹਿਗਰੁੂ 

ਹਚਤ ਆਵ, ਹਚਤੱ ਆਵਨ ਕਾ ਿਦਕਾ ਿਰਫ ਿਖੁ ਿਵ। 
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. 
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ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸ੍ਾ ਜੀ ਸ੍ਾਹਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਹਛਆ ਹਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗਫ਼ਤਹਹ, 

ਹਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਾਹਹਫ ਜੀ ਸ੍ਹਾਇ, ਖਾਲਸ੍ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਹਗੁਰੂ! 
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)! 

 

ਹਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਹਸ੍ਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ੍ ਦਾਨ, ਰਹਹਤ ਦਾਨ, ਹਫਫਕ ਦਾਨ, ਹਵਸ੍ਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸ੍ਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ 
ਹਸ੍ਰ ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਹਭਰਤਸ੍ਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, 

ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਹਗੁਰ!ੂ!! 

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)! 

 

ਹਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗਰੁ।ੂ 

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. 

 

ਿ ਹਨਭਾਹਿਆਾਂ ਦ ਭਾਿ, ਹਨਤਾਹਿਆਾਂ ਦ ਤਾਿ, ਹਨਓਹਿਆਾਂ ਦੀ ਓਿ, ਿਚੱ ਹਤਾ, ਵਾਹਿਗਰੁ!ੂ ਆ ਦ 

ਿਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਿ ਿ 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….. 
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(substitute the occasion or prayer made here). 

 

ਅਖੱਰ ਵਾਧਾ ਘਾਿਾ ਬੁਲੱ ਚੁਕੱ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਿਰਫੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਿ ਕਰਨ । 
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. 

 

ਸ੍ਈ ਹਆਰ ਭਲ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਭਹਲਆ ਂਤਰਾ ਨਾਭ ਹਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ 
ਬਾਣ ਸ੍ਰਫਿੱ 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 toand may all 
prosper according to Your will. 

 

ਵਾਹਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸ੍ਾ, ਵਾਹਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਹਹ 

waheguroo ji ka khaalsaa waheguroo ji ki fateh 
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
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Philosophy of Sikhs 
 

Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without 
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by 
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‘s duty to the self 
and that towards society (sangat). 
 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator                                                                                                     
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a 
message of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith 
and recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space. 
 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, 
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has 
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other 
deities. 
 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities 
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. 
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only 
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source 
of inspiration in this direction. 
 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth 
and death and merge with God. This can be accomplished by following the 
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of 
acts of service and charity. 
 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to 
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah 
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and 
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in 
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism 
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the 
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It 
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual 
goal. 
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Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not 
necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly 
ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above 
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
 
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions 
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the 
eyes of God.  The Gurus stressed on equality of men and women and rejected 
female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated 
widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils).  In order 
to keep the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and 
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's 
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by 
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social 
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community 
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar) 
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this 
community service. 
 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of 
pessimism. 
 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity 
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He 
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very 
vigilant in what he does. 
 
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion 
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place 
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion. 

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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Importance of Sikh Turban 
 

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru 
Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a 
lot more than a crown is to a king. 
 
‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘. 
All these words refer to the garment worn by both men and women to cover their 
unshorn hair.  It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn 
around the head. 
 
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one 
of the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since 
the very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in 
which wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who 
wear turbans in the Western countries are Sikhs. 
 
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men 
of high status in society. During the Mughal domination of India, only 
the Muslims were allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred 
from wearing a turban. 
 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of 
his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral 
standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be 
different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to 
follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned 
Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intended  his 'Saint-Soldiers' 
to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band 
of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a 
turban  may be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety 
etc. but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect 
for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For 
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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. 
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Role of women in Sikhism 
 

The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as  
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular 
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru 
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him 
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and 
practice. 
 
Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is 
God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born of  man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru 
Granth Sahib,  Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
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equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current 
Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,  
 
―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, 
but a partner in serving God and seeking salvation‖. 
 
Marriage: 
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy 
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined 
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished 
ideal. 
 
Equal Status: 
To ensure equal status between men and  women, the Gurus made no distinction 
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat 
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das 
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women. 
He assigned women to supervise some communities and preached against the 
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata 
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind 
Kaur, who played important roles in the events of their time. 
 
Education: 
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success. 
It is a process of  personal development and it is the reason why the 3rd Guru set 
up many schools 
 
Guru Granth Sahib states: 
―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page 
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 
In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women‖. 
 
Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, ―Avoid wearing those clothes in which the 
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body is uncomfortable  and the mind is filled with evil thoughts.‖  SGGS, Page 16 
 
Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.  This is unique for women because it is the first time in history when 
women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " Sggs  Page 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.  Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.  When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.  So why call her bad? From her, kings are born.  From woman, woman 
is born; without woman, there would be no one at all.   Guru Nanak, SGGS Page 
473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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Guru Granth Sahib on Humility 
 

Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in humility 
before God. Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related words.  Nimrata is a 
virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The translation of this Punjabi word 
is "Humility", "Benevolence"  or  "Humbleness." 
 
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an essential 
part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in the Sikh arsenal are:  
 
Truth (Sat), 
Contentment (Santokh), 
Compassion (Daya) and 
Love (Pyar). 
 
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate and 
recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their personality. 
 
What Gurbani tells us: 
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one should 
continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one who is mercifully 
blessed stays steeped in humility. 
 
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse yourself with 
Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 
 
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the 
ashes you apply to your body."-SGGS Page 6 
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Journey towards Spirituality 

 
Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh 
Gurus, Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God 
through them to all mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a 
society based on Divine justice without oppression of any kind. While the 
Granth acknowledges and respects the scriptures of Hinduism and Islam, 
it does not imply a moral reconciliation with either of these religions. In 
Guru Granth Sahib women are highly respected with equal roles as men. 
Women have the same souls as men and thus possess an equal right to 
cultivate their spirituality with equal chance of achieving 
liberation.  Women can participate in all religious, cultural, social, and 
secular activities including leading religious congregations.  
 
Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and 
tolerance for other religions. The essential message of Sikhism is spiritual 
devotion and reverence of God at all times while practicing the ideals of 
compassion, honesty, humility and generosity in everyday life. The three 
core tenets of the Sikh religion are meditating and remembering God, 
Working for Honest living and sharing with others.  
 
Congratulations  for making an effort to go on this Spiritual Journey for 
the soul. The translation can never be close to original, especially when 
the complete Guru Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors 
makes the task exceedingly difficult.  In the Divine message, Hindu & 
Muslim mythological stories are often used Pralahad , Harnakash, laxmi, 
Brahma etc. Please do not read them literally but understand their 
underlying  message. The focus is on the fact that God is one and to 
have union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you 
the Divine message in your language. If you have any questions, please 
feel free to email walnut@gmail.com and we would love to join you on 
this journey.  
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