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જાજી સાહબે - અંતિમ વાસ્િતવકિાનો માગગ 

 રરચય 
 ગરુુ નાનક દ્વાયા જાજી વાશફે બગલાનની ઉશાય છે. તે અંતતભ વત્મ વાથે જોડાલાની એક માત્રા છે, જે 

વીખ ધભમનો વાય છે. જાજી વાશેફ ભા ાં ઊંડા વાંદેળો કાવ્માત્ભક સ્લરૂભા ાં છે. 

 

 જાજી વાશફેભા ાં લણમલેર તવદ્ા ાંતોન ુાં ારન કયીને અને તનમત ભાગમ ય જીલલાથી, આ જ જીલનભાાં 

ળાશ્વત આનાંદની પ્રાપ્તત ળક્ય છે. 

 

 જ્માયે ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફના ભોટાબાગના સ્તોત્રોન ેતલતલધ યાગ (ધનૂ) વોંલાભા ાં આવ્મા છે, તો જાજી 

વાશફેને કોઈ યાગ વોંલાભા ાં આલતો નથી, અને કોઈ ણ વાંગીતની નોંધ રીધા લગય તેન ુાં ાઠ કયલાભા ાં 

આલે છે. 

 

 જાજી વાશફેભા ાં, ગરુુ નાનક એ ખ્માર ય બાય મકેૂ છે કે બગલાન એક જ છે; અભે તેને ઘણા નાભોથી 

વાંફોતધત કયીએ છીએ અને તે ફધુાં તેભના દૈલી કામદા અનવુાય થામ છે.  તે ભાનલીમ વભજણથી યેમ છે 

અને તેની વાથે જોડાલાન ુાં પક્ત તેભની કૃા દ્વાયા પ્રાતત થઈ ળકે છે. તેના ભાટે લૂમળયત એ છે કે કોઈના 

અશાંકાયથી છૂટકાયો ભેલલો અને તેની ઇચ્છાને વાંણૂમ રૂે ળયણાગતત આલી. ગરુુએ ધાતભિક તલતધને 

નકાયી કયી છે અને કહ્ુાં છે કે ઉલાવ, તીથમ માત્રા અને તસ્મા જેલી તલતધઓ બગલાનને પ્રવન્ન નશીં કયે. 

 

 ગરુુએ કહ્ુાં છે કે, બગલાનને પ્રવન્ન કયલાની યીત તેની બાા ફોરલી - પ્રેભની બાા છે; તેભના ભાટે પ્રેભ 

અને તેના વર્જન ભાટેનો પ્રેભ. ગરુુએ કહ્ુાં છે કે જે રોકો પ્રેભ અને બક્ક્તથી તેભના નાભ અને તેના વદ્ગુણો નુાં 

ધ્માન કયળે તે તેભની કૃાના ાત્ર ફનળે. 
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 જાજી વાશફેની છેલ્રા ચાય કાઓભાાં ગરુુએ આધ્માત્ત્ભક તલકાવના ચયણ લણમવ્મા છે.  અને, તેઓ છે: 

 

 ધયભ ખાંડ - પ્રાભાણણકતાનો ચયણ 
 જ્ઞાન ખાંડ - આધ્માત્ત્ભક જ્ઞાન નો ચયણ 
 વયભ ખાંડ - આધ્માત્ત્ભક પ્રમત્નોનો ચયણ 

 કયભ ખાંડ - દૈલી કૃાનો ચયણ અને 
 વચ ખાંડ - બગલાન વાથે જુડલાન ુાં. 

 

 જાજી વાશફેના અંતભાાં આલેરા શ્રોકભા ાં ગરુુ નાનક કશ ેછે કે તલશ્વ એક યાંગભાંચ છે.  આણે ફધા તેભા ાં 

અણબનેતા છીએ, અને અભે બગલાન દ્વાયા વોંામેર ભતૂભકાઓ તનબાલી છીએ.  અભારુાં અણબનમ તે નજીકથી 

જુએ છે.  જેઓ વા ાંવાહયક પ્રવતૃિભા ાં રીન યશ ેછે, તેઓ બગલાનની નજીક આલી ળકતા નથી. તેઓ જન્ભ 

અને ભયણના ચક્રભા ાં બટકલા ભાટે ફાંધામેરા છે.  જે રોકો આધ્માત્ત્ભક ઉન્નતત તયપ વખત ભશનેત કયે છે 

અને ગરુુની કૃા દ્વાયા, તેભને પ્રેભ અને તનષ્ઠાથી વતત માદ યાખે છે, તે ભાનલ જીલનનુાં અંતતભ રક્ષ્મ - 

‘ળાશ્વત આનાંદ ભેલવુાં’ નુાં રક્ષ્મ પ્રાતત કયે છે. 
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Japji Sahib -  Path to the Ultimate Reality 

Introduction  
Japji Sahib is a gift from God, through Guru Nanak. It is a journey towards union with the 

Ultimate Truth, which is the essence of Sikhism. Japji Sahib is in poetic form having verses 

that have deep and profound messages. 

 

By following the principles described in Japji Sahib and by living the ordained path, 

attainment of eternal bliss is possible in this very life. 

 

While most of the hymns in Guru Granth Sahib are assigned various ragas (melodies), 

Japji Sahib is not assigned any raga, and is recited without any musical note. 

 

In Japji Sahib, Guru Nanak emphasises the concept that there is only one God; we 

address Him by many names and that everything happens according to His Divine law. He 

is beyond human comprehension and union with him can only be achieved by His Grace. 

The prerequisite for that is to get rid of one‘s ego and totally surrender to His Will. The 

Guru discredits the ritualistic practices and says that the rituals like fasting, walking 

pilgrimages and penance will not please God.  

 

The Guru has said, the way to please God is to speak his language - the language of Love; 

Love for Him and Love for all His creation. The Guru has said that those who meditate on 

His Name (His Virtues) with love and devotion will become worthy of His Grace. 

 

In the last four stanzas of the Japji Sahib, the Guru describes the stages of spiritual 

development. And, they are: 

 

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

 

In the verse at the end of Japji Sahib, Guru Nanak says that the world is a theater. We all 

are actors in it, and we play our roles assigned by God. Our performance is closely 

watched by Him. Those who remain absorbed in worldly pursuits, cannot come close to 

God. They are bound to wander through the cycle of birth and death. Those who work 

hard toward spiritual advancement and continually remember Him with love and devotion, 

by Guru‘s Grace attain the ultimate goal of human life - the goal of ‗Acquiring Eternal 

Bliss‘.  
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જાજી સાહબે 
Japji SAHIB 

 

ੴ ਸਤਤ ਨਾਭ ੁਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur 
parsaad. 

There is one Eternal Universal God. His name is ‗Of Eternal Existence‘. He is the 
creator of everything and is all-pervading. He is not afraid of anybody or anything. 

(Nobody is more powerful than Him). He does not discriminate against anybody. His 
existence is not affected by time. He is beyond the cycle of birth and death. He is 

self-illuminated and is self-existent. He can be realized only by Guru‘s Grace. 
અકાર યુખ એક છે જેનુાં નાભ 'અક્સ્તત્લ લાો' છે સષૃ્ષ્ટના યચનાકાય છે જે ફધી જગ્માએ 

વ્માતત છે બમ યહશત છે લેય હશત છે જેનુાં સ્લરૂ કાથી યે છે, જે મોતનઓભાાં નથી બટકતો જેનો 
પ્રકાળ તેની ભેાએ છે અને જે વદગરુૂની કૃાથી ભે છે 

 

॥ ਜਪੁ ॥ 
jap. 

Chant And Meditate: 

જ 

 

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 
He has existed from the beginning (from before time) and since the beginning of 

the ages. 

શ ેનાનક! અકારયુખ આયાંબથી જ અક્સ્તત્લભાાં છે યગુો ના આયાંબથી ભોજુદ છે 

 

ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥ 

hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1|| 
He is True in the present (does exist now). O‘ Nanak, He will also be True (exist) in 

the future. ||1|| 
આ વભમે ણ ભોજુદ છે અને આગ ઉય ણ અક્સ્તત્લભાાં જ યશળેે ।।૧।।       
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દ ૧ 
વૌથી પ્રથભ આ દ તે વભમે યભાત્ભાની પ્રાપ્તત નો રક્ષ્મ રઈને તેની વાથે એક કેભ થવુાં તેની 

તલણબન્ન દ્તતઓ વાથે વાંફાંતધત છે. છી તે એ જાશયે કયે છે કે ગરુુની યભાત્ભાની વાથે એક 

થલાની દ્તત એ છે કે યભાત્ભાને આદય આો અને તેની ભયજી ને ણૂમ રૂે સ્લીકાય કયો. 
 

Stanza 1 

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

aiming to accomplish the life‘s goal of achieving union with God. Then it declares 

that the Guru‘s method to achieve the union is of honoring and accepting God‘s Will 

in totality. 

 

ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. 
External cleansing (Bathing at places of pilgrimage) does not achieve purity of mind 

even if one does such cleansing millions of times. 

જો હુ ાં રાખ લાયસ્નાન કયીને સ્લચ્છતા યાખુાં તો ણ ભનની સ્લચ્છતા નથી યશી ળકતી 
 

ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥ 

chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar. 
Mind does not stop wandering by staying silent even by constant (ritualistic) 

meditation. 

જો હુ ાં ળયીયની વભાતધ રગાડી ને યાખુાં તો ણ ચૂ યશીને ભન ભન ળાાંત ન થઈ ળકે 

 

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ 

bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. 
Even if one piles up material possessions of all the planets, the greed of the mind is 

not appeased. 

જો હુ ાં ફધાાં ભલુનના દાથો નો ઢગરો વાંબાી રઉં તો ણ તષૃ્ણા ને આધીન યશીને તષૃ્ણા દૂય 
નથી થઇ ળકતી 

 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ  ਨਾਤਲ ॥ 

sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal. 
One may possess all the wisdom but in the end, it will be of no avail. 

જો ભાયાભાાં શજાયો-રાખો ચતયુાઈ શોમ તો ણ એભાાંથી એક ણ ચતયુાઈ વાથ નથી આતી 
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ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥ 

kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal. 
Then, how can one achieve eternal bliss and how can the erroneous belief system 

be shattered? 

તો છી અકાર યુખ ના પ્રકાળ ને મોગ્મ કેલી યીતે ફની ળકીએ આણી અંદય જુઠ નો ડદો 
કેલી યીતે તટૂી ળકે. 

 

ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1|| 
O‘ Nanak, this veil of falsehood can be removed only by living according to God‘s 

Command as has been willed for you by Him. ||1| 

શ ેનાનક! આ તલતધ ળરૂઆતથી જ જ્માયે જગત ફન્યુાં ત્માયથી જ ચારી આલી છે ।।૧।। 
દ ૨ 

આ દ કશ ેછે કે ફધુાં જ તેની ઇચ્છા મજુફ જ થામ છે. જેલાાં આણે આ વત્મને આદય આી 
અને સ્લીકાય કયીએ તે બેગો જ અશાંકાય, જે ફધા દુુઃખ ની જડ છે તે ગામફ થઈ જામ છે. 

 
Stanza 2 

This stanza states that everything happens according to His Will. As we honor and 

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

 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭ ੁਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ 

hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. 
Everything takes its form by God‘s Will but His Will cannot be stated. 

અકાર યુખના હુકભથી જ ફધા ળયીય ફને છે ણ આ હુકભ કેલો છે તે કશી ન ળકામ 

 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ  ਵਤਿਆਈ ॥ 

hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. 
All souls are created by His Will. All glory and greatness are also obtained by His 

Will. 

ઈશ્વય ના આદેળ મજુફ જ ફધાાં જીલ ેદા થામ છે અને તેના આદેળ અનવુાય જ તેભને ઈશ્વયના 
દયલાજે ળોબા ભે છે 
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ਹੁਕਭੀ ਉਤਭ ੁਨੀਚੁ ਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥ 

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

received as per His Will. (based on previous deeds) 

ઈશ્વયના હુકભભાાં કોઈ ભાણવ વાયો ફને છે અને કોઈ ખયાફ એના હુકભભાાં જ આણે જે કભો 
કમામ છે તે રખેરાાં છે અને તેની અનવુાય જ આણે દુુઃખ અને સખુ બોગલીએ છીએ 

 

ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥ 

iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. 
By His Will, some are blessed and brought under His grace; while others go astray.  

તેના હુકભભાાં જ ઘણા ભાણવોઉય તેની કૃા થામ છે અને તેના હુકભભાાં જ ભાણવ તનત્મ જન્ભ-
ભયણના ચક્કયભાાં પવામેરો યશ ેછે 

 

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ ਸਬ ੁਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ 

hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. 
Everybody is subject to His Will; Nobody can escape it. 

દયેક જીલ ઈશ્વય ના હુકભ ભાાં જ યશ ેછે કોઈ જીલ હુકભ નીફશાય નથી થઈ ળકતો 
 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 

naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, one who comprehends His Will, will not behave egotistically. 

શ ેનાનક! જો કોઈ ભાણવ અકાર યુખ ના હુકભ ને વભજી રે તો છી તે સ્લાથમ લાળાં જીલન 
છોડી દે છે ।।૨।। 

 

દ ૩ 
જે રોકો ઈશ્વયને પે્રભ કયે છે અને તેભને લખાણે છે. તેભની તલતલધ ગણુોને અરાંકૃત કયે છે. ણ 
તેભના ગણુો કે જે અનાંત છે અને ભાનલ તેનુાં ક્યાયેમ તલસ્તતૃતકયણ કયીને ણ ણૂમ રૂે નથી 

લખાણી ળકતા. 
 

Stanza 3 

Those who love God, praise Him by complementing His various qualities. But His 

virtues being endless and beyond human comprehension, nobody can praise Him 

entirely. 
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ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥ 

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

the Almighty. 

જે કોઈ ભાણવ વભથમ છે તે ઈશ્વયની ળક્ક્ત ના ગણુ ગામ છે અને કભોના કથન કયે છે જેનાથી 
તેભની અંદય ળક્ક્ત પ્રગટ થામ છે 

 

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

gaavai ko daat jaanai neesaan. 
Some sing of his Glory through Gifts received and recognize them as a sign of His 

grace. 

કોઈ ભાણવતેભના દાનની ભહશભા ગામ છે અને તેને ઈશ્વયનુાં સ્લરૂ વભજે છે 

 

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. 
Some sing of His greatness and His noble virtues. 

કોઈ ભનષુ્મ ઈશ્વયના સુાંદય ગણુો અને તેભની વાયી લાતોનુાં લણમન કયે છે 

 

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭ ੁਵੀਚਾਰੁ ॥ 

gaavai ko vidi-aa vikham veechaar. 
Some sing of Him after realizing Him through difficult philosophical studies. 

ભનષુ્મ તલદ્યાના ફે અકાર યુખના કહઠન જ્ઞાન ના ગીત ગામ છે 

 

ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥ 

gaavai ko saaj karay tan khayh. 
Some sing of His power to create and destroy. 

કોઈ ભનષુ્મ એલી યીતે ગામ છે અકાર યુખ ળયીયને ફનાલી ને છી યાખ કયી દે છે 

 

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ  ਤਪਤਰ ਦਹ ॥ 

gaavai ko jee-a lai fir dayh. 
Some sing that He takes life away and then restores it. 

કોઈ એલી યીતે ગામ છે કે શહય ળયીયભાાંથી પ્રાણ કાઢી રે છે અને છી ફીજાાં ળયીયભાાં નાખી દે છે 
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ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ 

gaavai ko jaapai disai door. 
Some sing that He appears far away. 

કોઈ ભાણવ કશ ેછે અકાર યુખ દૂય રાગે છે 

 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. 
Some sing as they feel His presence. 

કોઈ કશ ેછે કે નશીં નજીક રાગે છે અને દયેક જગ્માએ શાજય છે ફધાાંને તે દેખાઈ યહ્યો છે 

 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ 

kathnaa kathee na aavai tot. 
There is no end to describing His virtues. 

ણ યભાત્ભાનાાં ના લણમન કયલાભાાં ક્યાયેમ કભી નથી આલી ળકી 
 

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

kath kath kathee kotee kot kot. 
Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His 

attributes never ends). 

કયોડો જીલોએ અંતશીન લખત યભાત્ભાનુાં લણમન કયુું છે 

 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

daydaa day laiday thak paahi. 
God keeps on providing for us and we keep on receiving His Gifts until we get tired of 

receiving. (Depart from this world) 

દાતાય યભેશ્વય ફધાાં જીલોને દેતો જ યશ ેછે અને જીલ રઈ રઈને થાકી જામ છે 

 

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

jugaa jugantar khaahee khaahi. 
Throughout the ages, we keep consuming His gifts. 

જીલ શાંભેળા તેનો ઉમોગ કયતો જ યશ ેછે 
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ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭ ੁਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥ 

hukmee hukam chalaa-ay raahu. 
The entire system of the universe is run according to God’s Command. 

યભાત્ભા નો હુકભ જ વાંવાયભાાં ચારતો યહ્યો છે 
 

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 

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

||3|| 

શ ેનાનક! તે વદામ રાયલાશ અને પ્રવન્ન છે 

 

દ ૪ 
આ દભાાં કહ્ુાં છે કે બગલાન ને ૈવા ચડાલીને ખળુ ન કયી ળકામ કાયણ કે આણે જે કાાંઈ 
ણ ચઢાલીએ છીએ તે તેનુાં જ દીધેલુાં છે. તેને તો ત્માયે જ ખળુ કયી ળકામ જો તેની વાથે 
તેની બાાભાાં લાત કયીએ અને એ બાા છે પે્રભની, તેના ભાટે પે્રભની અને તેણે જેનુાં વર્જન 

કયુું છે તેના ભાટે પે્રભની. જે ભાનલ તેના નાભનુાં પે્રભ અને વભમણથી ધ્માન કયે છે તે જ તેના 
આળીલામદનો અતધકાયી છે. 

 

Stanza 4 
In this stanza, it is said that God cannot be pleased by monitory offerings because what we 

would be offering, has been provided by Him. He can only be pleased by speaking to Him in 
His language and that language is Love – love for Him and love for His Creation. A person 

who meditates on His Name with love and devotion, can become worthy of His Grace. 

 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫ ੁਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥ 

saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. 
God is True and Eternal. His Name is also True and language is infinite love.  

અકાર યુખ વદા ક્સ્થય યશલેા લાો છે તેનો તનમભ વદામ અટર છે 

 

ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar. 
Creation begs for favors and blessings continually and the Great Giver keeps on giving. 

તેની ફોરી પે્રભ છે અને તે ફેઅંત છે આણે ફધાાં તેની ાવે ભાાંગતા યશીએ છીએ અને 
કશીએ છીએ કે શ ેશહય! ત ુઅભને આ 
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ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. 
To the Supreme Giver of gifts, what can we offer back (out of His gifts) so He blesses us 

with enlightenment and lets us have a glimpse of His Divine Presence? 

આણે શુાં બેટ તે અકાર યુખ ને વાભે યાખીએ જેથી કયીને આણને તેનો દયફાય દેખાઈ 
જામ 

 

ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣ ੁਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ 

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

આણે ભોઢાથી કમા લચન કશીએ કે જે વાાંબીને શહય આણને પે્રભ કયલા રાગે 

 

ਅੰਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

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

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

જ્માયે સમૂમ ઉગલાનો વભમ શોમ ત્માયે નાભ સ્ભયણ કયો અને તેની ભહશભા ના તલચાય કયો 
 

ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. 
The human body is obtained as a reward of good deeds done in the past and the liberation 

from the cycle of birth and death is attained by His Grace.  

પ્રભ ુની ભશયે થી પે્રભનાાં ટોાભે છે તેની કૃા દ્રષ્ષ્ટ ભાાં જૂઠની હદલારથી મકુ્ક્ત ભે છે 
તેભજ ઈશ્વયના દયલાજે જગ્મા ભે છે 

 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬ ੁਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ 

naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4|| 
O’ Nanak, in this way (by dwelling on Him) we realize Him, who is self existent and 

everlasting. ||4|| 

શ ેનાનક! આલી યીતે વભજલાભાાં આલે છે કે અક્સ્તત્લનો ભાણરક કાર રુુ વલમવ્માક છે 
।।૪।। 
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દ ૫ 
આ દભાાં કહ્ુાં છે કે, જે કોઈ ણ બગલાનને હૃદમ લૂમક પે્રભથી માદ કયે છે તેભને તેભના 

જીલનભાાં આત્ભળાાંતત, આત્ભસખુ અને ખળુી અને આદય પ્રાતત થામ છે. 
 

Stanza 5 

In this stanza, it is said that those who remember God with love in their heart, 

achieve peace and happiness in their lives and receive true honor 
 

ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥ 

thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 
God cannot be established or created. 

તે અકાર યુખ ભામાના પ્રબાલની ફશાય છે કાયણ કે તે ણૂમ સ્લમભ જ છે 

 

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

aapay aap niranjan so-ay. 
The immaculate God has come into existence by Himself. 

તે ન તો ેદા થામ છે અને ના તે આણાથી ફનાવ્મો ફનાલી ળકામ છે 
 

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ 

jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. 
Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get elevated 

spiritually. 

જે ભનષુ્મ એ તે અકાર યુખનુાં સ્ભયણ કયુું તેણે આદય-વત્કાય પ્રાતત કયી રીધો 
 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

naanak gaavee-ai gunee niDhaan. 
O’ Nanak, let us sing praises of that Treasure of virtues by meditating on Naam.  

શ ેનાનક! ચારો આણે ણ તેના ગણુના ખજાનાની ભહશભા કયીએ 

 

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ 

gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. 
Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within. 

ચારો આણે તે અકાર યુખ ના ગણુગાન ગાઈએ અને વાાંબીએ અને આણા ભનભાાં તેના 
ભાટે પે્રભક્સ્થય કયીએ 
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ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ  ਜਾਇ ॥ 

dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. 
By doing so, one gets rid of all suffering and attains true spiritual peace.  

જે ભનષુ્મ તેના પે્રભનોઆશાય કયે છે તે દુુઃખ દૂય કયીને સખુને હૃદમભાાં લવાલી રે છે 

 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ 

gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. 
Through the Guru, we hear God’s Word, the eternal song. Through the Guru, we receive 

divine knowledge and through the Guru, we realize that God is all-pervading. 

યભાત્ભાનુાં નાભ અને જ્ઞાન વદગરુૂ દ્વાયા પ્રાતત થામ છે ગરુુ દ્વાયા જ આણને કે પ્રતીતત થામ 
છે કે તે વલમવ્માક છે 

 

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. 
There is only one God. For us, God is Shiva, God is Vishnu and God is Parvati and 

other goddesses. 

વદગરુુ આણા ભાટે તળલ છે વદગરુુ જ આણા ભાટે ગોયખ અને બ્રહ્મા છે અને વદગરુુ જ 
આણા ભાટે ાલમતી ભાાં છે 

 

ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. 
Even if I get to know God, I cannot describe Him, because He cannot be described by any 

words. 

જો હુ ાં અકાર યુખ નો હુકભ વભજી ણ રઉં તો ણ તેનુાં લણમન નથી કયી ળકતો 
 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 
O’ My Guru, grant me the wisdom, 

અકાર યુખના હુકભનુાં કથન કયી ન ળકામ 
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ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 

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

શ ેવદગરુુ! હુ ાં તાયી વાભે અયદાવ કરુાં છાં કે ભને એલી વભજ આ કે જે ફધાાં જ જીલો ના 
દાતા યભાત્ભા યભેશ્વય ને હુ ાં ક્યાયેમ ન ભલૂુાં ।।૫।। 

 
દ ૬ 

આ દભાાં કહ્ુાં છે કે તલત્ર સ્થાનની તીથમ માત્રા કયલાથી બગલાનને ખળુ ન કયી ળકામ જે 
રોકો તેને પે્રભ અને ઉલ્રાવથી માદ કયે છે તે જ તેના આળીલામદ ના અતધકાયી છે. 

 

Stanza 6 
This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please God.Those who 

remember Him with love and passion become worthy of His Grace. 

 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸ ੁਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 

tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 
Why take ritualistic baths at holy places, when He is not pleased with it ? 

હુ ાં તીથમ ય જઈને સ્નાન કયવુાં અને એભ કયીને યભાત્ભાને ખળુ કયી ળકુાં ણ જો આલી યીતે 
યભાત્ભા ખળુ ન થામ તો હુ ાં સ્નાન કયીને શુાં ભેલી રઈળ? 

 

ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣ ੁਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ  ਲਈ ॥ 

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

blessing. 

ઈશ્વયે જે ેદા કયી છે તે દુતનમા હુ ાં જોઉં છાં તેભાાં યભાત્ભાની કૃા લગય કોઈને કાાંઈ જ ભતુાં 
નથી કોઈ કાાંઈ જ રઈ ળકતુાં નથી 

 

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

mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. 
The mind becomes rich with divine knowledge when one listens to Guru‘s teachings 

even once with deepest love and complete devotion. 

જો વદગરુૂ ની એક ણ રીધેરી ળીખ વાાંબલાભાાં આલે તો ભનષુ્મની બદુ્ધદ્ ની અંદય યત્ન 
જલાશય અને ભોતી ઉત્ન્ન થઈજામ છે 



17 
 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 
O’ My Guru, grant me the wisdom, 

શ ેવદગરુુ! ભને એલી વભજ આો 
 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 

sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6|| 
That I never forget God, the sole provider of all beings.||6|| 

હુ ાં તે અકાર યુખ ને ક્યાયેમ ના ભરૂી જાલ ।।૬।। 
 

દ ૭ 
આ દભાાં કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે જો યભાત્ભાની કૃા પ્રાતત ન થઈ શોમ તો રાાંફી ઉંભય, 

દુન્મલી નાભના, નાભની ઓખ અને દ ફધુાં જ નકામુાં છે. 
 

Stanza 7 
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if His 

Grace is not obtained. 

 

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥ 

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

જો કોઈ ભનષુ્મ ની ઉંભય ચાય યગુ જેટરી થઇ જામ ખારી એટલુાં જ નશીં ણ તેની ઉંભય 
ફીજી દવ ગણી થઈ જામ 

 

ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ  ਸਬ ੁਕਇ ॥ 

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

all, 

અને આખા વાંવાયભાાં તે પ્રગટ થઈ જામ અને દયેક ભનષુ્મ તેની ાછ ચારલા રાગે 

 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ 

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

world, 

જો કોઈ ભનષુ્મ ખફૂ જ નાભ કભાઈ ને આખા વાંવાયભાાં ળોબામભાન થઈ જામ 
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ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥ 

jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. 
Still, if God did not bless you with His Glance of Grace, you are like someone for 

whom, nobody cared. 

ણ અકાર યુખ ની ભશયે ની નજયભાાં ન આલી ળક્યો તો તેની લાતને કોઈણ છૂત ુાં નથી 
 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸ ੁਧਰ ॥ 

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

contempt for your deeds. 

એવુાં ભનષુ્મ એક ભામરૂી કીડા જેલો છે અને અકાર યુખ તેને દોી કયાય આે છે અને તેને 
દો રાગે છે 

 

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ 

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

more virtues on the virtuous. 

શ ેનાનક! તે અકાર યુખ ગણુશીન ભનષુ્મભાાં ગણુ ેદા કયી દે છે અને ગણુલાન જીલ ને ગણુ 
ણ તે જ આે છે 

 

ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥ 

Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7|| 
There is no one more pious than God. ||7|| 

એવુાં કોઈ ફીજુ ાં નથી દેખાત ુાં જે તનગુમણ જીલો ને ગણુ આી ળકે ।।૭।। 
 

દ ૮ 
આ દની દયેક ાંક્ક્ત"વાાંબો" ળબ્દથી ળરૂ થામ છે. આ ળબ્દ "વાાંબો" એટરે યેૂયૂા 

ધ્માનથી વાંણૂમ વભમણ થી અને જયા ણ ળાંકા યાખ્મા લગય કે અતનચ્છા લગય ણૂમ સ્લીકાય 
બાલથી વાાંબવુાં તે છે. 

 

Stanza 8 

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

apprehension or reluctance in accepting what you are listening. 
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ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ 

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

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

અકાર યુખના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલા લાા વાધાયણ ભનષુ્મ ણ તવદ્ ીય અને દેલતાઓ 
અને નાથો લાી દલી પ્રાતત કયી રે છે 

 

ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 

suni-ai Dharat Dhaval aakaas. 
By listening to God‘s word with love and devotion, one gets to know that He is the 

one supporting the earth (and not a bull as per the Hindu Scriptures). 

અને તેઓને વભજાઈ જામ છે કે ધયતી અને આકાળ નો આળયો તે પ્રભ ુજ છે 

 

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ 

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

alone is the support of all the continents and the nether regions 

જે ફધાાં દ્વીો ત્રણેમ રોક અને ાતાભાાં વ્માક છે 

 

ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲ ੁ॥ 

suni-ai pohi na sakai kaal. 
By listening to God‘s word with love and devotion, one escapes from the effect of 

time and does not get into the cycle of birth and death. 

એભની ભહશભા વાાંબલાથી કા ણ ડયાલી ળકતો નથી 
 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸ ੁ॥ 

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

શ ેનાનક! અકાર યુખના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલા લાા બક્ત જનોન ુહૃદમ વદામ આનાંદભાાં 
યશ ેછે 
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ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੮॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||8|| 
By listening to God‘s word with love and devotion, all pains, sorrows and sins are 

erased. ||8|| 

કાયણ કે તેની ભહશભા વાાંબલાથી ભનષુ્મના દુખ અને ાનો નાળ થામ છે ।।૮।। 
 

દ 9 
આ દની દયેક ાંક્ક્ત "વાાંબો" ળબ્દથી ળરૂ થામ છે. આ ળબ્દ "વાાંબો" એટરે યેૂયૂા 
ધ્માનથી વાંણૂમ વભમણ થી અને જયા ણ આ ળાંકા યાખ્મા લગય કે અતનચ્છા લગય ણૂમ 

સ્લીકાય બાલથી વાાંબવુાં તે છે. 
 

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

listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no 
apprehension or reluctance in accepting what you are listening. 

 
ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦੁ ॥ 

suni-ai eesar barmaa ind. 
By listening attentively to God‘s word with love and devotion, one obtains Godly 

qualities (reference to the Hindu mythological gods Shiva, Brahma and Indra implies 
Godly qualities). 

અકાર યુખની ભહશભા વાાંબલાથી વાધાયણ ભનષુ્મ તળલ બ્રહ્મા અને ઈન્દ્રની દલી ને પ્રાતત 
કયી રે છે 

 
ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ ॥ 

suni-ai mukh saalaahan mand. 
By listening to God‘s word with love and devotion, negative energy gets dissipated 

and one starts singing the praises of God. 

ખયાફ ભનષુ્મ ણ ભોઢેથી અકાર યુખની ભહશભા કયલા રાગે તો વાધાયણ બદુ્ધદ્લાો ણ 
ળયીયની અંદય ગશન વત્મના બેદ જાણી રે છે 
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ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥ 

suni-ai jog jugat tan bhayd. 
By listening to God‘s word with love and devotion, one is able to know how the 

senses of the human body (eyes, ears, speech etc.) work and by using them in the 
right way, learn the art of unifying with God. 

અકાર યુખની ભહશભા વાાંબલાથી પ્રભનુી વાથે ભે કયલાની યકુ્ક્ત તેને વભજાઈ જામ છે 

 

ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ 

suni-ai saasat simrit vayd. 
By listening to God‘s word with love and devotion, one attains spiritual knowledge. 
(reference to the Hindu Scriptures - Shastras, Simrities and Vedas implies spiritual 

knowledge) 

અકાર યુખની ભહશભા વાાંબલાથી ળાસ્ત્ર શ્રતુત અને લેદ ની વભજ આલી જામ છે 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸ ੁ॥ 

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

શ ેનાનક! અકાર યુખના નાભની વાથે પ્રીત કયલાલાા બક્તજન ના હૃદમ વદામ પ્રવન્ન જ 
યશ ેછે 

 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੯॥ 

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

erased. ||9|| 
અકાર યુખની ભહશભા વાાંબલાથી ભનષુ્મના દુખ અને ાોનો નાળ થઈ જામ છે ।।૯।। 

 
દ 10 

શરેાાંના આ ફાંને દ ની જેભ આ દની દયેક ાંક્ક્ત "વાંજમ" ળબ્દથી ળરૂ થામ છે. આ ળબ્દ 
"વાંજમ" એટરે યેૂયૂા ધ્માનથી વાંણૂમ વભમણ થી અને જયા ણ આ ળાંકા યાખ્મા લગય કે 

અતનચ્છા લગય ણૂમ સ્લીકાય બાલથી વાાંબવુાં તે છે. 
 

Stanza 10 
As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word 

‘Sunjae‘. This word ‗Sunjae‘ means listening with complete focus, ultimate devotion 
and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening to. 
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ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ 

suni-ai sat santokh gi-aan. 
By listening to God‘s word with love and devotion, one acquires truthfulness, 

contentment and spiritual knowledge. 
 

ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
suni-ai athsath kaa isnaan. 

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

અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી અડવઠ તીથોનુાં સ્નાન જ થઈ જામ છે 
 

ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

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

and true honor. 

અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી એટરો આદય પ્રાતત થામ છે જેટરો આદય બણી  - 
બણી ને થામ 

 
ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 

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

to intuitive meditation. 

અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી તે અડોર ણચિ થઈ જામ છે અને તેની 
અંદયક્સ્થયતા આલે છે 

 
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸ ੁ॥ 

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

શ ેનાનક! અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી હૃદમભાાં વદામ પ્રવન્નતા છલામેરી યશ ે
છે 
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ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੧੦॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||10|| 
By listening to God‘s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are 

erased. ||10|| 
અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી દુ:ખ અને ાોનો નાળ થઈ જામ છે ।।૧૦।। 

 

દ ૧૧ 
આ દ, આગ ઉય, વાાંબલાના ભશત્લ ઉય જોય આે છે અને કશ ેછે કે ણૂમ ધ્માનથી, 

ગરુુના ળબ્દોને ણૂમ સ્લીકાય બાલથી અને અચકાટ લગય વાાંબલા જોઈએ. 
 

Stanza 11 
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and 

accepting Guru‘s word completely, without hesitation. 
 

ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥ 

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

virtuous. 
અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી વાધાયણ ભનષુ્મની ણ ગણુોની વભજ અનાંત થઈ 

જામ છે 
 

ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

suni-ai saykh peer paatisaah. 
By listening to God‘s word with love and devotion, one attains spiritual bliss. 

અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી ળેખ ીય અને ફાદળાશ ની દલી ણ પ્રાતત કયી 
રે છે 

 

ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ 

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

becomes enlightened and finds the right path. 
અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી આંધા અને જ્ઞાન શીન ભનષુ્મ ણ યસ્તો ળોધી 

રે છે 
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ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥ 

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

અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી આ વાંવાય વમદુ્ર ની શકીકત વભજાઈ જામ છે 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸ ੁ॥ 

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

શ ેનાનક! અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી હૃદમભાાં વદામ પ્રવન્નતા છલામેરી યશ ે
છે 

 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੧੧॥ 

suni-ai dookh paap kaa naas. ||11|| 
By listening to God‘s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are 

erased.||11|| 
અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી દુ:ખ અને ાોનો નાળ થઈ જામ છે ।।૧૧।। 

 

દ ૧૨ 
 આ દ અને તેના છીના ત્રણેમ દો યભ તતા યભેશ્વય ઉય ણૂમ શ્રદ્ા યાખલા 

ઉય છે. 
 "ભન્નઈ" ળબ્દ એટરે બગલાનની ભયજી ને ણૂમ રૂેણ અલાદ લગય સ્લીકાય કયલો. 

એ ભનષુ્મનુાં આધ્માત્ત્ભક સ્થ ભનની ક્સ્થતતભાાં કેટલુાં શોમ છે કે ળબ્દોભાાં લણમન કયવુાં 
ળક્ય નથી એનો અથમ એ છે કે તે યભ તતા યભેશ્વય જે કયે છે તેભાાં ણૂમ શ્રદ્ા શોલી. 

 એનો એ ણ અથમ છે કે શ્રદ્ાની વાથે "જીલવુાં", તેના તલે ભાત્ર જાગતૃ શોવુાં એટલુાં 
નથી. 
 

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

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

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

does. 
● It also means living the faith and not just being aware of it. 
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ਭੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

mannay kee gat kahee na jaa-ay. 
The spiritual state of a mind with complete faith in God‘s Name is so high that no 

words can describe it. 
અકાર રુુ ના નાભ ભાાં ધ્માન જોડલાથી આત્ત્ભક અલસ્થા ખફૂ જ ઊંચી થઈ જામ છે, તેનુાં 

લણમન કયી ળકામ નશીં તેવુાં શોમ છે 

 

ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 
One who tries to describe it, shall regret the attempt. 

જો કોઈ ભનષુ્મ લણમન કયે તો ણ તે ાછથી સ્તામ છે કે હુ ાં ણૂમ લણમન ન કયી ળક્યો 
 

ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ਭੰਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

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

to capture it and pen it down 

ઘણાાં ભનષુ્મ ભીને આ નાભ ની અંદય યશરેી આત્ત્ભક અલસ્થાનો અંદાજ રગાડે છે ણ 
કાગ અને કરભ થી કોઈ ણ ભનષુ્મ તે રખલાભાાં વભથમ નથી, ભન ભાાં શ્રદ્ા ધાયણ કયનાય 

ણ એની ભશાનતા નો તલચાય કયે છે 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay, jay ko man jaanai man ko-ay. ||12|| 
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who 

lives according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||12|| 

અકાર રુુ નુાં નાભ ખફૂ જ ઊંચુાં છે અને ભામા ના પ્રબાલથી ય છે, જ્માયે પ્રભનુા નાભ ની 
રગની રાગી જામ તો ણ તેને આ ઊંચાઈ વભજભાાં નથી આલતી ।।૧૨।। 

 

દ ૧૩ 
આની શરેાાં આ દભાાં "ભન્નમ" ળબ્દનો પ્રમોગ થમો શતો એનો અથમ એ છે કે જે યભાત્ભાને 

ખફૂ જ પે્રભ કયે છે અને તેભનાભાાં ણૂમ શ્રધ્ધા છે. આ દભાાં અને તેની છીના ફે દ ભાાં 
દયેક ાંક્ક્ત ભન્નમ ળબ્દ થી ળરૂ થામ છે. જે કભમ થી ઈશ્વયભાાં ણૂમ શ્રદ્ા અને તે શ્રદ્ા વાથે 
વાચા હૃદમથી જીલવુાં તેના ભાટે લયામો છે એ દ આણને તે શ્રદ્ા વાથે ના જીલન નો 

રાબ ણ ફતાલે છે. 
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Stanza 13 
In the previous stanza, the word ‗Mannay‘ was used, which meant one who loves 

God dearly and has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that 
follow, every line starts with the word ‗Mannai‘ which stands for ‗By the act of 

having complete faith in God and living that faith earnestly‘. The stanza also gives 
us the benefits of living that faith. 

 

ਭੰਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

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

spiritually enlightened 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો તેની બદુ્ધદ્ ઊંચી થઈ જામ છે ભનભાાં જાગતૃત આલી 
જામ છે 

 

ਭੰਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ 

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

pervading. 
પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો તેનાભાાં ફધાાં જ ભલુન અને ત્રણેમ રોક ની વભજ 

આલી જામ છે 
 

ਭੰਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

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

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તોએ ભનષુ્મને વાંવાયના તલકાયોના ઘા ભોઢા ઉય નથી 
રાગતા. 

 

ਭੰਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

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

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો મભ ણ તેના યસ્તા ભાાં નથી આલતા 
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ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

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

lives according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||13|| 
અકાર રુુ નુાં નાભ ખફૂ જ ઊંચુાં છે અને ભામા ના પ્રબાલથી ય છે, જ્માયે પ્રભનુા નાભ ની 

રગની રાગી જામ તો ણ તેને આ ઊંચાઈ વભજભાાં નથી આલતી ।।૧3।। 
 

દ ૧૪ 
અગાઉના દભાાં, આ દભાાં અને આલતા દભાાં દયેક ાંક્ક્ત "ભન્નમ" ળબ્દથી ળરૂ થામ છે. 
જે, કભમથી ઈશ્વયભાાં ણૂમ શ્રદ્ા અને તે શ્રદ્ા વાથે વાચા હૃદમથી જીલવુાં. તેના ભાટે લયામો છે 

એ દ આણને તે શ્રદ્ા વાથે ના જીલન નો રાબ ણ ફતાલે છે. 
 

Stanza 14 
As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts 

with the word ‗Mannai‘ which stands for ‗By the act of having complete faith in God 
and living that faith earnestly‘. The stanza also gives us the benefits of living that 

faith. 
 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ 

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

hindered (by any kind of vices etc). 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો ત્જિંદગીની વપયભાાં તલકાયોનો વાભનો કયલો ડતો 
નથી 

 

ਭੰਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

mannai pat si-o pargat jaa-ay. 
By having complete faith in God, The faithful will depart (from the world) in a high 

spiritual state. 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો આદય વાથે પ્રતવદ્ થામ છે 
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ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ  ੰਥੁ ॥ 

mannai mag na chalai panth. 
By having faith in God, one does not follow the path of ritualistic religious sects. 
પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો તે દુતનમાના અરગ અરગ ધભોએફતાલેરા યસ્તા 

ઉય નથી ચારતો 
 

ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ 

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

righteousness. 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો તે એક જ ધભમ ની વાથે ચારે છે 

 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 

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

lives according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||14| 
અકાર રુુ નુાં નાભ ખફૂ જ ઊંચુાં છે અને ભામા ના પ્રબાલથી ય છે, જ્માયે પ્રભનુા નાભ ની 

રગની રાગી જામ તો ણ તેને આ ઊંચાઈ વભજભાાં નથી આલતી ।।૧૪।। 
 

દ ૧૫ 
આ એ ત્રણ દભાાં નુાંછેલ્લુાં દ છે, જેભાાં ભન્નમ ળબ્દથી દયેક ાંક્ક્ત ળરૂ થામ છે. જેનો અથમ છે 
જે કભમથી ઈશ્વયભાાં ણૂમ શ્રદ્ા અને તે શ્રદ્ા વાથે વાચા હૃદમથી જીલવુાં.એ દ આણને તે શ્રદ્ા 

વાથે ના જીલન નો રાબ ણ ફતાલે છે. 
 

Stanza 15 
This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‗Mannai‘ 
which stands for ‗By the act of having complete faith in God and living that faith 

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

ਭੰਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

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

birth and death. 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો મકુ્ક્ત દ્વાય પ્રાતત કયી રે છે 
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ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 

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

Naam. 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો ભનષુ્મ ોતાના હયલાયને ણ અકાર રુુની વાથે 
દ્રઢ યીતે જોડી દે છે 

 
ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ 

mannai tarai taaray gur sikh. 
By having faith in God, one crosses over the world-ocean of vices and also helps 

other disciples of the Guru to get liberated from the cycle of birth and death. 

પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો વદગરુુ સ્લમાં વાંવાય વાગય ાય કયાલીને રઈ જામ છે 
 

ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ 

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

from anyone else. 

શ ેનાનક! પ્રભનુા નાભ ની રગની રાગી જામ તો ભનષુ્મ દયેક ાવે ભાાંગતો નથી 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15|| 
God‘s Name is completely pure but only the one who has full faith in it and who 

lives according to the Guru‘s advice can taste His Divine Purity. ||15|| 

અકાર રુુ નુાં નાભ ખફૂ જ ઊંચુાં છે અને ભામા ના પ્રબાલથી ય છે, જ્માયે પ્રભનુા નાભ ની 
રગની રાગી જામ તો ણ તેને આ ઊંચાઈ વભજભાાં નથી આલતી ।।૧૫।। 

 

દ ૧૬ 
શા દભાાં ાંચ ળબ્દ નો પ્રમોગ ઘણી લાય થમો છે. ાંચ એટરે જેને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે 

બાયતભાાં જૂના વભમભાાં ાાંચ આદયયકુ્ત અને જલાફદાયી ણૂમ રોકોને વાંદ કયલાભાાં 
આલતાાં. જે, રોકોની લચ્ચેના તલલાદો શર કયતા અને વાચા તનણમમો રેતાાં. તેભને ાંચ 

કશલેાભાાં આલતા. અશીંમા ગરુુનાનક, 'ાંચ' એ વાંદબમભાાં લાયે છે કે વાંદ કયેરા રોકો જે 
સનુી-માઈ(યભાત્ભાનુાં નાભ પે્રભ અને વભમણથી વાાંબવુાં) અને 'ભન્નમ'- (યભાત્ભાભાાં ણૂમ 

શ્રદ્ા શોલી) સનુી-માઈ અને ભન્નમ ને છેલ્રા દભાાં વભજાલલાભાાં આવ્મા છે. 
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Stanza 16 
In this stanza, the word ‗Panch‘ has been used several times. Panch means ‗the 
chosen one‘.In old times in India, five respectable and responsible people in a 

village were chosen to resolve disputes among people and make proper 
decisions.They were called ‗Panch‘ – the chosen ones.Here Guru Nanak refers to 

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

‗‗have been explained in the last stanzas. 
 

ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

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

honored. 
જે રોકોનુાં ભન યભાત્ભાના નાભની વાથે જોડાઈ જામ છે તે ભનષુ્મ જગતભાાં ભળહયૂ થઈ 

જામ છે અને ફધાાંનો નામક ફની જામ છે, જે રોકોનુાં ભન યભાત્ભાના નાભની વાથે જોડાઈ 
જામ છે તે અકાર રુુ ના દયફાયભાાં ભાન અને વન્ભાન પ્રાતત કયે છે 

 

ੰਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕ ੁਤਧਆਨੁ ॥ 

panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. 
Those very souls, imbued in the Name of God are the distinguished ones and their 

focus is always on the Divine word of God. 
જે રોકોનુાં ભન યભાત્ભાના નાભની વાથે જોડાઈ જામ છે યાજ દયફાયભાાં ણ તેની ળોબા 
થામ છે, જે રોકોનુાં ભન યભાત્ભાના નાભની વાથે જોડાઈ જામ છે આ ફધી ળોબા ગરુુ ના 

બાલ દ્વાયા જ પ્રાતત થામ છે 
 

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

jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar. 
If one tries to describe Him, it will be clear that it is impossible to describe Him 

because there is no end to His creation. 

બરે કોઈણ જોલે અથલા તલચાય કયે, યાંત ુતે અકાર યુખની દુતનમાનો કોઈ હશવાફ ના 
રગાલી ળકે 
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ਧਲ ੁਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥ 

Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. 
Righteousness (or Religion) is an offspring of compassion; This force of 

righteousness is the mythical bull that supports the world. 

અકાર રુુ નો ધભમ અટર તનમભ ફદ જેલો છે જે ધભમ દમા નો તુ્ર છે 
 

ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ 

santokh thaap rakhi-aa jin soot. 
The balance in nature is maintained by righteousness, compassion and 

contentment. These three virtues keep the world in perfect order like beads in a 
thread. 

આ ધભમ એ ોતાની ભમામદા અનવુાય વાંતો ને જન્ભ આતમો 
 

ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ  ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ 

jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar. 
One who understands this balance of virtues, becomes the true one; It is the Divine 
Laws that keep the universe in balance (and not the bull as per old Hindu belief). 

જો કોઈ ભનષુ્મ વભજી રે તો તે મોગ્મ ફની જામ છે, આ ફદ ઉય ધયતી નો અનાંત બાય 
છે 

 

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

Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor. 
So many worlds there are beyond this world, so very many! And beyond them, 

more and more!What power holds them, and supports their weight? 

એકરો ફદ આ બાય કેલી યીતે ઉાડી ળકે એટરે તેની નીચે ફીજાાં ફદ છે અને છી 
પયીથી ફીજાાં ઘણા ફધાાં ફદ છે આ ફધાાં ફદને વશાયો આલા ભાટે કમો આળયો શળે? 

 

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ 

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

inscribed by the Ever-flowing Pen of God. 

આ સષૃ્ષ્ટભાાં ઘણી ફધી જાતતઓ છે ,ઘણાાં પ્રકાયના ફીજાાં જીલો ણ છે, આ ફધાાંના રેખ 
અકાર રુુ એક જ કરભથી રખે છે 
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ਹੁ ਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥ 

ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. 
How can anyone ever write an account of this? It would be an account with no end! 

ણ કોઈ તલયરા ભનષુ્મ આ રેખ રખલાનુાં જાણે છે, કોઈ આ રેખ રખલા જામ તો તે એટરો 
રાાંફો થઈ જામ કે તેનો અંદાજ રગાલલો મશુ્કેર છે 

 

ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕਣ ੁਕੂਤ ੁ॥ 

kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot. 
How great His power! How fascinating His beauty! And how great the gifts! 

(nature‘s bounties); Who can know their extent? 
અકાર યુખ અનાંત ફ રૂ છે અનાંત સુાંદય છે, અને અનાંત તેનુાં દાન છે ણ તેનો અંદાજ 

કોણ રગાડી ળકે 
 

ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. 

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

તેના હુકભ અનવુાય જ આખો વાંવાય ફનાલી દીધો તેના હુકભ થી જ ઘણાાં ફધાાં વમદુ્ર ણ 
ફની ગમા 

 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

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

that befits your greatness, not even my life. 

ભાયી શુાં તાકાત છે કે કુદયતના તલચાય કયી ળકુાં, હુ ાં તો તભાયા એક ણ ફણરદાન ને રામક 
નથી. 

 

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

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

||16|| 

જે તને ગમયુાં તે જ કાભ બલુાં છે, શ ેતનયાંકાય! તુાં વદામ અટર યશલેાલાો છે ।।૧૬।। 
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દ ૧૭ 
આગરા ત્રણ દભાાં દયેક ાંક્ક્ત "અવાંખ્મ" ળબ્દથી ળરૂ થામ છે જેનો અથમ છે અગણણત 

અથલા અનાંત.ગરુુ નાનકે ઈશ્વયના વર્જનની તલળાતા અશોબાલથી અને પ્રળાંવા ણૂમ યીતે 
અણબવ્મક્ત કયી છે. 

 
Stanza 17 

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

vastness of God‘s Creation in these stanzas. 
 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. 
Countless meditate on Your Name with Love. Countless are those who worship You 

and exercise countless austere disciplines. 

અકાર યુખની યચનાભાાં અવાંખ્મ જીલો જ કયે છે અવાંખ્મ જીલ પે્રભ કયે છે, અવાંખ્મ જીલો 
જૂા કયે છે અવાંખ્મ જીલ તભાાં તે છે 

 
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ 

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

the Yogis, whose minds remain detached from the world. 

અવાંખ્મ જીલ ગ્રાંથોના ાઠ કયે છે, અવાંખ્મ જીલ જે મોગ કયે છે તે ભનભાાં ઉદાવ યશ ેછે 
 

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

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

અવાંખ્મ બક્તો અકાર યુખના ગણુ ગાન કયે છે। 
 

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

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

અવાંખ્મ દાની અને દાતા છે 
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ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ 

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

battlefield of life. 

અકાર યુખની યચનાભાાં અવાંખ્મ શયૂલીયો છે જે ોતાના ભોઢા ઉય ળાસ્ત્રોના લાય વશન કયી યહ્યા 

છે 
 

ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

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

minded devotion. 

અવાંખ્મ ભૌની શાથ જોડીને અકાર યુખની વાથે તાય ફાાંધીને ફેઠા છે 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation. 

કુદયત તલળે તલચાયલા લાો હુ ાં કોણ છાં , 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

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

suffice. 

એકલાય ણ તેની ઉય કુયફાન થઇ થલા રામક ણ નથી 
 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You, is best for all. 

જે તને મોગ્મ રાગે છે તે જ કાભ મોગ્મ છે 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

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

શ ેતનયાંકાય! તુાં વદામ અટર યશલેાલાો છે ।। ૧૭।। 
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દ ૧૮ 
આ ની શરેાાં આ દભાાં ફધી જ ાંક્ક્તઓ અવાંખ્મ ળબ્દથી ળરૂ થામ છે જેનો અથમ છે 
અગણણત અથલા અનાંત. ગરુુનાનક આશ્ચમમ વ્મક્ત કયે છે દુતનમાભાાં અક્સ્તત્લ ધયાલતી 

દુષ્ટતાઓની અને છેલ્રે તે કશ ેછે કે યભાત્ભા જ પક્ત અતલનાળી અને તનયાકાય છે અને તે જે 
ઈચ્છે છે તે જ વલમ ભાટે મોગ્મ છે. 

 
Stanza 18 

As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‘Asankh’ 
which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the 

various forms of evils prevalent in the world. In the end, he states that God alone is 
eternal and formless one and whatever pleases Him is best for all. 

 

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ 

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

તનયાંકાય ની સષૃ્ષ્ટની યચનાભાાં અવાંખ્મ ભશામખૂમ છે 
 

ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ 

asaNkh chor haraamkhor. 
Countless are thieves and embezzlers. 

અવાંખ્મ ચોય છે જે ફીજા નો ભાર ચોયીને ઉમોગ કયી યહ્યા છે 
 

ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ 

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

અવાંખ્મ રોકો એલા ભનષુ્મ ણ છે જે હુકભ ચરાલીને જોય-જફયદસ્તી કયીને અંતે આ વાંવાયભાાંથી 
ચાલ્મા જામ છે 

 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ 

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

અવાંખ્મ ભનષુ્મ રોકો ના ગા કાી યહ્યા છે 
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ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

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

અવાંખ્મ ાી ભનષુ્મ ાની કભાણી કયીને આ દુતનમાભાાંથી ચાલ્મા જામ છે 

 
ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ 

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

અવાંખ્મ ખોટુાં ફોરનાયા રોકો ોતાના સ્લબાલભાાં જ યશ ેછે 
 

ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 

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

અને અવાંખ્મ ખોટી બદુ્ધદ્લાા ભનષુ્મ ભ ખાઈને જીલી યહ્યા છે 
 

ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥ 

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

અવાંખ્મ તનિંદા કયલા લાા ોતાના ભાથે તનિંદાનો બાય ઉાડી યહ્યા છે 
 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

naanak neech kahai veechaar. 
Nanak describes the state of the lowly (in the stanzas aforesaid). 

શ ેનાનક! ભાયી શુાં તાકાત છે કે તાયી કુદયત ઉય હુ ાં તલચાય કયી ળકુાં , હુાં તો ખફૂ જ તચુ્છ તલચાય 

કયી યહ્યો છે 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

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

હુ ાં તો તભાયા એક ણ ફણરદાન ને રામક નથી 
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ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You, is good for all. 

જે તને ગમયુાં તે જ કાભ બલુાં છે 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| 
You alone are Eternal and Formless one. ||18|| 

શ ેતનયાંકાય! તુાં વદામ અટર યશલેાલાો છે ।।૧૮।। 

 

દ ૧૯ 
અગાઉના દોની જેભ જ અશીંમા દયેક ાંક્ક્ત અવાંખ્મ ળબ્દથી ળરૂ થામ છે જેનો અથમ છે 

અગણણત અથલા અનાંત. આ દભાાં અશોબાલથી ગરુુનાનક કશ ેછે કે ઈશ્વયની યચના એટરી 
તલયાટ છે એ ળબ્દોની તાકાત નથી કેતેની ભશાનતાનુાં લણમન કયી ળકે. 

 
Stanza 19 

As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‘Asankh’, 
which means countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement 

that God’s creation is so vast that no words have the ability to describe its 
greatness. 

 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 

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

કુદયતના અવાંખ્મ જીલો અને અન્મ અનાંત દાથો ના અવાંખ્મ નાભ છે 
 

ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 

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

અવાંખ્મ તેના સ્થાન છે અવાંખ્મ તેના બલન છે જ્માાં સધુી ભનષુ્મ ની શોંચ ન શોઈ ળકે 
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ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 

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

જો ભનષુ્મ કુદયતના રેખ રખલાને ભાટે અવાંખ્મ ળબ્દ કશ ેતો તેભના ભાથા ઉય બાય થઈ 
જામ છે કાયણ કે અવાંખ્મ ળબ્દ ણ મામતત નથી 

 
ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 

akhree naam akhree saalaah. 
It is by the use of the words that His name can be recited; it is by the use of the 

words that His praises can be sung. 

ણ અકાર રુુનુાં નાભ અક્ષયો દ્વાયા જે રઈ ળકામ છે તેની સ્તતુત ણ અક્ષયો દ્વાયા જ કયી ળકામ છે 

 
ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 

akhree gi-aan geet gun gaah. 
It is through the medium of words that Divine Knowledge can be acquired, His 

praises sung and the virtues known. 

અકાર રુુનુાં જ્ઞાન ણ અક્ષયો દ્વાયા તલચાયી ળકામ છે અક્ષયો દ્વાયા તેના ગીત અને ગણુ થી 
હયણચત થઇ ળકીએ છીએ 

 
ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥ 

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

રખવુાં અને ફોરવુાં ણ અક્ષયો દ્વાયા જ વાંબલ છે 

 

ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ 

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

જે અકાર યુખને ભાટે અક્ષયો રખ્માાં છે તેના સ્લમાંના ભાથા ઉય કોઈ રેખ રખ્મા નથી 
 

ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ 

jin ayhi likhay tis sir naahi. 
He, who has written everybody‘s destiny, is beyond destiny for Himself. 

જેણે રેખ રખ્મા છે તેના ોતાના ભાથા ઉય કોઈ જ રેખ નથી 
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ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 

jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. 
As He ordains, so do we receive. 

અકાર યુખ, હુકભ કયે છે તેભ તેભભનષુ્મોતાના વાંજોગોના બોગલે છે 
 

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ 

jaytaa keetaa taytaa naa-o. 
The universe is the manifestation of Your Name. 

આખુાં જગત અકાર રુુે ફનાવ્યુાં છે 

 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 

vin naavai naahee ko thaa-o. 
There is no place where He is not. 

કોઈણ જગ્મા અકાર યુખ ના સ્લરૂ લગય ખારી નથી 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 
How can I describe Your Creative Power? 

ભાયી શુાં તાકાત છે કે હુ ાં કુદયત નો તલચાય કયી ળકુાં 
 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

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

હુ ાં તો તભાયા એક ણ ફણરદાન ને રામક નથી 
 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You, is what is truly good. 

જે તને ગમયુાં તે જ કાભ બલુાં છે 
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ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| 
You are the Eternal and Formless one. ||19|| 

શ ેતનયાંકાય! તુાં વદામ અટર યશલેાલાો છે ।।૧૯।। 

 

દ ૨૦ 
આ દભાાં ગરુુનાનક બાય મકૂીને ભનની આધ્માત્ત્ભક વપાઈ નુાં ભશત્લ ફતાલે છે. દુષ્ટ તલચાયો 
અને દુષ્કભો આણા ભન ભાટે ખફૂ જ શાતનકાયક છે. આ પ્રદૂણ ભનભાાંથી પ્રભનુુાં પે્રભણૂમ 
અને વભમણ બાલથી ધ્માન કયલાથી દૂય થામ છે. આ સ્તોત્રભાાં ગરુુનાનક કશ ેછે કે ભનષુ્મ 

ધાતભિક તલતધ તલધાનથી નશીં યાંત ુયભાત્ભાનુાં નાભ પે્રભ અને વભમણથી રેલાથી તલત્ર થામ 
છે. 
 

Stanza 20 
In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‘cleansing’ of 

mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution canbe 
removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn, 
Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by 

immersing in God’s Name with love and devotion. 

 

ਬਰੀ ਹਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥ 

bharee-ai hath pair tan dayh. 
When the hands, feet and the body get dirty, 

જો શાથ અથલા ગ અથલા ળયીય ભેલુાં થઈ જામ 

 

ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 

paanee Dhotai utras khayh. 
water can wash away the dirt. 

તો ાણીથી ધોલાથી ભેર ઉતયી જામ છે 
 

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥ 

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

મતૂ્ર થી કડાાં ગાંદા થઈ જામ છે 
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ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 

day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. 
soap can wash them clean. 

તે વાબથુી ધોલા થી વાપ થઈ જામ છે 

 

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ 

bharee-ai mat paapaa kai sang. 
But when the mind is polluted by evil thoughts and sins, 

અને બદુ્ધદ્ ાોથી બયાઈ જામ છે 

 

ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 

oh Dhopai naavai kai rang. 
it can be cleansed by only the recitation and love of Naam. 

તો તે ા અકાર યુખ ના નાભ ને પે્રભ કયલાથી ધોઈ ળકામ છે 

 

ੰੁਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ 

punnee paapee aakhan naahi. 
‗Virtuous‘ or ‗sinner‘ are not just names; 

ણુ્મ અથલા ા પક્ત નાભ નથી 
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ  ਜਾਹੁ ॥ 

kar kar karnaa likh lai jaahu. 
we become virtuous or sinner by the kind of deeds we commit and we carry those 

deeds over to the next life. 

જેલા કભો તુાં કયીળ તેલા વાંસ્કાય તાયી અંદય અંકુહયત થઈ જળે 

 

ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ 

aapay beej aapay hee khaahu. 
You shall harvest what you plant. 

જે કાાંઈ ણ તુાં લાલીળ તેનુાં પ સ્લમાં તુાં જ ખાઈળ 
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ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ 

naanak hukmee aavhu jaahu. ||20|| 
(Rewards and punishments are the fruits of our deeds). O‘ Nanak, as per His divine 

laws, you come and depart from this world based on your deeds. ||20|| 

શ ેનાનક!અકાર યુખ ના હુકભભાાં જન્ભ-ભયણના ચક્કયભાાં ડયો જ યશીળ ।। ૨૦।। 
 

દ ૨૧ 
આ દભાાં ગરુુનાનક કશ ેછે કે ભનષુ્મ ધાતભિક સ્થાનો ઉય સ્નાન લગેયેથી તલત્ર નથી થતો 
ણ યભાત્ભાના નાભના પે્રભ અને વભમણથી ડફૂલાથી થામ છે. ભનષુ્મ ગભે તેટલુાં જ્ઞાન 

શાતવર કયે તેની ભશાનતા અને તેની વર્જનનુાં યશસ્મને જાણવુાં વાંબલ નથી. ભનષુ્મ ગભે તેટરો 
જ્ઞાની થઈ જામ ણ તેણે કેલી યીતે સષૃ્ષ્ટની ઉત્તિ કયી અને ક્યાયે કયી તે જાણવુાં અવાંબલ 

છે. 
 

Stanza 21 
In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic 
bathing etc. in a holy place, but by immersing in God‘s Name with love and 

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

knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things like when and 
how He created the Universe. 

 

ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ 

tirath tap da-i-aa dat daan. 
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity 

તીથમ, માત્રાઓ, વાધના, દમા કયલી, દીધેલુાં દાન 
 

ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

jay ko paavai til kaa maan. 
by themselves, bring only an iota of inner bliss. 

તેના થકીજો કોઈ ભનષુ્મ ને કોઈ આદય વત્કાય ભી ણ જામ તો તે નાભ ભાત્ર છે 

 
ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ 

suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. 
A person who listens to Naam with complete devotion with love in heart 

યાંત ુજે ભનષુ્મ એ અકાર યુખ ના નાભ ભાાં ોતાને જોડી દીધો અને તેના નાભભાાં યાંગાઈ ગમો 
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ਅੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 

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

Naam) 

તેલા ભનષુ્મે ોતાની અંદયજ તીથમ સ્નાન ભાાં ઘવી ઘવીને નાશી રીધુાં 
 

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

sabh gun tayray mai naahee ko-ay. 
Acquiring virtues is possible only by surrendering ego and reciting Naam. 

શ ેઅકાર યુખ જો તભે સ્લમાંભાયી અંદય ગણુો ેદા ના કયો 
 

ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥ 

vin gun keetay bhagat na ho-ay. 
All virtue is in praising You, O‘ Almighty! Without virtue, there can be no devotional 

worship. 

તો જ ભાયાથી તભાયી બક્ક્ત ના નશીં થઈ ળકે 

 
ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥ 

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

તુાં સ્લમાં ભામા છે તુાં સ્લમાં જ બ્રહ્માછે 

 

ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

sat suhaan sadaa man chaa-o. 
You are eternal, beautiful and always everlasting inner joy. 

તુાં વદા ક્સ્થય છે સુાંદય છે તારુાં  ભન શાંભેળા પ્રવન્નતાથી બયેલુાં છે 

 

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ 

kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar. 
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what 

was that date? 

તે કમો વભમ શતો કઈ તતતથ શતી કમો હદલવ શતો 
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ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਹਆ ਆਕਾਰੁ ॥ 

kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar. 
What was that season, and what was that month, when the Universe was created? 

કઈ ઋત ુશતી અને કમો ભહશનો શતો જ્માયે આ વાંવાય ફન્મો 
 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲ ਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ 

vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan. 
The Pandits (the Hindu scholars) did not know the time when the universe was 

created, otherwise they would have recorded it in the Puranas (Hindu Scriptures). 

આ વાંવાય ક્યાયે ફન્યુાં તે વભમની ાંહડતોને ણ ખફય નથી નશીંતય તેની ઉય તે રોકોએ એક 
યુાણ રખી રીધુાં શોત 

 

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲ ਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥ 

vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. 
The Qadis (the Muslim scholars) did not know it either, otherwise 

they would have recorded it in the Quran. 

તે વભમની કાજી ને ણ ખફય ન રાગી નશીંતય તે રોકોએ ણ એક કુયાન રખી નાખી શોત 

 
ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥ 

thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee. 
The day, the date, the month or the season when the Universe was created were 

not known to the Yogis either. 

જ્માયે આ જગત ફન્યુાં શતુાં ત્માયે કઈ તતતથ કમો હદલવ શતો, કઈ ઋત ુશતી અને કમો ભહશનો શતોઆ 

લાત કોઈ મોગી ણ નથી જાણતા કે કોઈ ભનષુ્મ નથી જાણતો 
 

ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥ 

jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee. 
The Creator alone knows when He created the universe. 

તનભામતાએ આ જગત ને ેદા કમો છે તે સ્લમાં જ જાણે છે કે તેણે આની યચના ક્યાયે કયી 
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ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 

kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa. 
How can I speak of His Greatness? How can I praise Him? How can 

I describe His virtues? How can I know Him? 

કેલી યીતે ફતાવુાં, કેલી યીતે તેની ભહશભા ગાઉં, કેલી યીતે તેનુાં લણમન કરુાં, કેલી યીતે તેને 
વભજુ ાં 

 

ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ 

naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa. 
O‘ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest. 

શ ેનાનક! દયેક જીલ ોતાને ફીજાથી લધાયે વભજદાય વભજીને અકાર રુુની ભહશભા 
ફતાલલાનો પ્રમત્ન કયે છે ણ ફતાલી ળકતો નથી 

 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫ ੁਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ 

vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai. 
Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will. 

અકાર રુુ વૌથી ભોટો છે તેની ભહશભા વૌથી ઊંચી છે જે કાાંઈ ણ આ જગતભાાં ઘટી યહ્ુાં છે 
એ તેનુાં જ કયેલુાં છે 

 

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥ 

naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21|| 
O‘ Nanak, one who claims to know the unknowable God fully, is not going to be 

worthy of His grace. ||21|| 
શ ેનાનક! જો કોઈ ભનષુ્મ ોતાની બદુ્ધદ્ના આળયે યભાત્ભાની ભહશભાને કશલેાનો પ્રમત્ન કયે 
તો ણ તે અકાર રુુ ના દયલાજે જઈ અને આદય અને ભાન નથી પ્રાતત કયતો ।।૨૧।। 

 

દ ૨૨ 
આ દભાાં કહ્ુાં છે કે ઈશ્વયનુાં વર્જન એટલુાં તલળા છે કે તે ફધી વીભાઓની ાય છે. અને 
તેની વીભા કોઈ નથી જાણતુાં કોઈ ળબ્દો તેનુાં લણમન નથી કયી ળકતા. ખારી વર્જનશાયને જ 
ખફય છે કે તેનુાં વર્જન કેટલુાં તલળા છે કાયણ કે તે વતત વજામત ુાં યશ ેછે અને તેનો તલનાળ 

ણ થતો યશ ેછે. 
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Stanza 22 
This stanza states that God‘s Creation is so vast that it is beyond all limits known to 
man. No words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is. 

(as it is continually being created and destroyed) 
 

ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 

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

heavenly worlds above. 

ાતાની નીચે ઘણાાં ફધાાં ફીજાાં રાખો ાતા છે અને આકાળ ઉય ફીજાાં રાખો આકાળ છે 
 

ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat. 
The vedas say that scholars have exhausted themselves trying to find the limits of 

His creation. 

લેદ કશ ેછે કે અનેકો ઋત-મતુન જગતના આખયી છેડ ેજઈને ગોતી ગોતીને થાકી ગમા ણ તે 
આ સષૃ્ષ્ટનો અંત ન ગોતી ળક્યા 

 

ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲ ੂਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ 

sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat. 
The scriptures say that there are 18,000 worlds. But in reality, they are 

innumerous; There is only one origin of all of them, God Himself. 
મકુ્સ્રભ અને ઈવાઈ ધભમના ચાયેમ ગ્રાંથ કશ ેછે કે કુર ૧૮ શજાય સષૃ્ષ્ટ છે જેનો આયાંબ અકાર 
રુુ છે ણ શજાય અને રાખ ણ કુદયતની ગણતયીભાાં ઉમોગ કયી ળકલો વાંબલ નથી 

 

ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸ ੁ॥ 

laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas. 
Accounting for the infinite creation of God is just not possible. (No numbers even 

exist that could be used to describe that) 
અકાર રુુની કુદયતના નો રેખ ત્માયે જ રખી ળકીએ જો રખલો વાંબલ શોમ તેનોરેખ 

ક્યાયેમ ખતભ નથી થતો ગણતયી ખતભ થઇ જામ છે 
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ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥ 

naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22|| 
O‘ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22|| 

શ ેનાનક! જે અકાર રુુ ને વૌથી ભોટો કશલેાભાાં આવ્મો છે તે સ્લમાં જ ોતાને જાણે છે અને 
ોતાની ભહશભા જાણે છે ।।૨૨।। 

 

દ ૨૩ 
આ દભાાં કહ્ુાં છે કે યભાત્ભાનુાં વર્જન એટલુાં તલળા છે કે તે ફધી વીભાઓની ાય છે અને 
તેની વીભા કોઇ જાણી ળકતુાં નથી. કોઈ ળબ્દો તેનુાં લણમન નથી કયી ળકતા ખારી વર્જનશાયને 
જ ખફય છે કે તેનુાં વર્જન કેટલુાં તલળા છે કાયણ કે તે વતત વજામત ુાં યશ ેછે અને તેનો તલનાળ 

ણ થતો યશ ેછે. 
 

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

even His closest devotees and admirers. 

 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥ 

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

magnitude of His splendor and glory. 

ભહશભા ને મોગ્મ અકાર રુુની ભશાનતાનુાં લણમન કયી કયીને કોઈ ણ ભનષુ્મ ને એટલુાં ન 
વભજાયુાં કે તેનો અંત છે જ નશીં 

 

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ 

nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi. 
That is like the streams and rivers which flow into the ocean and unite with it but 

cannot realize its vastness. 

નદીઓ અને નાાાં વમદુ્ર ભાાં જઈને ભે છે અને છી તેને ઓખી ળકાતા નથી 
 

ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲ ੁਧਨੁ ॥ 

samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan. 
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth 
વમદુ્ર નો ફાદળાશ ના સરુતાન જે શાડ છે તેના જેટલુાં ધન અને તેનો ઢગરો શોમ એટરી 

પ્રભનુી ભહશભા કયો તો ણ તે એક કીડી ફયાફય ણ નથી 
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ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸ ੁਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 

keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23|| 
are no match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23|| 

ણ તેભના ખજાના કીડી તલુ્મ ણ નથી શ ેઅકાર યુખ! તુાં કીડી જેલા જીલને અંદયથી 
તલવાયતો નશીં ।।૨૩।। 

 

દ ૨૪ 
અશીંમા કહ્ુાં છે કે યભાત્ભાની વર્જનાનો કોઈ અંત નથી. તે એટલુાં તલળા છે કે તેનુાં લણમન 

કયવુાં અને તેને તેની વીભાઓ જાણલી ણ અવાંબલ છે અને તેના ગણુો ને જાણલા કે તેના શતે ુ
ને જાણલો ણ અવાંબલ છે. તેને જ પક્ત ખફય છે કે તેનાાં બવ્મ અને ઉિભ વર્જનનો યાજ્મની 

વીભા ક્યાાં છે. 
 

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

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

 

ਅੰਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

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

અકાર યુખના ગણુો નો અંત જ નથી 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na karnai dayn na ant. 
There is no end to His creation; there is no end to His gifts. 

અકાર રુુ ની યચના અને તેના દાનનો કોઈ અંત નથી કયી ળકતુાં 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

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

of His nature even if one tried for the longest period possible. 

જોલા અને વાાંબલા થી ણ તેના ગણુોનો અંત નથી થઇ જતો 
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ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ant na jaapai ki-aa man mant. 
It is impossible to know the limit of His designs. 

અકાર યુખ ના ભનભાાં શુાં વરાશ છે આ લાતનો અંત ણ નથી થતો 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai keetaa aakaar. 
The limits of the created universe cannot be perceived. 

અકાર રુુે આ જગત જે દેખાઈ યહ્ુાં છે તે ફનાવ્યુાં છે યાંત ુતેનો ણ અંત નથી 
 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai paaraavaar. 
It is impossible to know where His creation starts and where it ends. 

ણ આખયે તેની આ ાય કે ેરી ાય નો છોય દેખાતો નથી 
 

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥ 

ant kaaran kaytay billaahi. 
Many struggle to know His limits, 

તેનો અંતતભ છોય ળોધલા ભાટે ભનષુ્મ લરખા ભાયે છે 
 

ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 

taa kay ant na paa-ay jaahi. 
but His limits cannot be found. 

ણ તોમ તેના અંતનો ાય રગાડી ળકતા નથી 
 

ਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 

ayhu ant na jaanai ko-ay. 
No one can know these limits. 

તેનો અંત કોઈ ભનષુ્મ ાભી નથી ળકતો 
 

ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. 
The more you say about them, the more there still remains to be said. 

જેભ જેભ કશતેા જામ છે તેભ તેભ લધતો જામ છે 
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ਵਿਾ ਸਾਤਹਫ ੁਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

vadaa saahib oochaa thaa-o. 
Great is the Master, limitless is His Heavenly Home. 

અકાર યુખ ખફૂ જ ભોટા છે 
 

ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 

oochay upar oochaa naa-o. 
Highest of the High is His Name. 

તેનુાં નાભ ણ ઊંચુાં છે 
 

ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥ 

ayvad oochaa hovai ko-ay. 
Only someone as great as Him, 

એટલુાં ઊંચુાં કે કોઈ ક્યાાં શોંચી જ ન ળકે 
 

ਤਤਸ ੁਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

tis oochay ka-o jaanai so-ay. 
can know His Lofty and Exalted State. 

પક્ત તે ોતે જ એટરો ઊંચો છે કે તે જ ાભી ળકે 
 

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥ 

jayvad aap jaanai aap aap. 
O‘ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings. ||24|| 

યભાત્ભા સ્લમાં જ જાણે છે કે તે કેટરા ભોટા છે 
 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥ 

naanak nadree karmee daat. ||24|| 
O‘ Nanak, by His glance of grace, He bestows His blessings. 

શ ેનાનક! અભાયી ઉય તુાં જ યશભેત ની નજય નુાં દાન અભને આે છે ।।૨૪।। 
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દ ૨૫ 
આ દભાાં ગરુુનાનક કશ ેછે કે યભાત્ભા આણી ઉય અગણણત બેટો નો લયવાદ કયે છે. જે 
તેની ાવેથી કશુાં રેલાની ના ાડે છે તેની અને તેના અક્સ્તત્લ ભાાં ણ તલશ્વાવ નથી કયતા, 
તેની ઉય ણ, તેની કૃાનો લયવાદ લયવાલે છે અજ્ઞાનતાને કાયણે આણે તેને ધન્મલાદ 

દેલાનુાં ભરૂી જઈએ છીએ ત્માયે ણ જ્માયે તેનીદીધેરી બયયૂ વાંદાને ણ લાયીએ 
છીએ.તેને પે્રભથી અને વભમણથી માદ કયલાની ઈચ્છા જ વૌથી ભોટો ખજાનો છે જે આણી 

ાવે શોઈ ળકે. અને આ ખજાનો ણ તેના જ આળીલામદથી છે. 
 

Stanza 25 
In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts 
of gifts; He keeps giving even to those who deny receiving anything from Him and 

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

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

 

ਫਹੁਤਾ ਕਰਭ ੁਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 

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

અકાર યુખની યશભેો કયભ અભાયી ઉય એટરી ભોટી છે કે તેને રખી ન ળકામ 

 

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲ ੁਨ ਤਭਾਇ ॥ 

vadaa daataa til na tamaa-ay. 
The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice. 

અકાર રુુ દાની છે તેને તર ભાત્ર ણ રારચ નથી 
. 

ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥ 

kaytay mangahi joDh apaar. 
So many great heroic warriors beg from the Infinite God! 

તેની ફણક્ષળ એટરી ભોટી છે કે તે કદી ણ રખી ન ળકામ 
 

ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kayti-aa ganat nahee veechaar. 
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted. 

કેટરામ અગણણત છે કે તેની ગણતયી ન થઈ ળકે 
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ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥ 

kaytay khap tutahi vaykaar. 
So many are consumed in vices and perish in anxiety. 

કેટરામ જીલો તલકાયોભાાં પવાઈને નાળ ાભે છે 
 

ਕਤ ਲ  ਲ  ਭੁਕਰ ੁਾਤਹ ॥ 

kaytay lai lai mukar paahi. 
So many keep enjoying God‘s gifts, but deny receiving them (by never 

acknowledging Him). 

કેટરામ તો અકાર યુખ ાવેથી પ્રાતત કયી કયીને ભોઢુાં પેયલી રે છે 
 

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

kaytay moorakh khaahee khaahi. 
So many ignorant keeps on consuming (But forget the Giver). 

અનેક મખૂમ દાથમ રઈને તેનો ઉમોગ કયે છે ણ અકાર યુખને માદ નથી કયતા 
 

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ 

kayti-aa dookh bhookh sad maar. 
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse. 

કેટરામ તકરીપ અને શાંભેળા દુુઃખ વશન કયે છે 
 

ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ayhi bhe daat tayree daataar. 
These sufferings are also Your blessings, O‘ Great Giver (because they divert us 

back to you for your benevolence). 

એ ણ તાયી જ યશભે છે શ ેદાતા 
 

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ 

band khalaasee bhaanai ho-ay. 
Freedom from ego and worldly attachments is achieved only by  accepting Your 

Will. 

કેટરામ ભનષુ્મને ભામાના ફાંધનભાાંથી છટકાયો અકાર રુુની ભાંજુયીભાાં ચારલાથી ભી 
જામ છે 
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ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

hor aakh na sakai ko-ay. 
No one else has any say in it. 

ભાંજૂયી લગય મકુ્ક્ત પ્રાતત કયલાનોફીજો કોઈ યસ્તો જ નથી 
 

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥ 

jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. 
If some ignorant person suggests some way other than accepting God‘s will  to 

overcome attachment to Maya, 

જો કોઈ ભનષુ્મ ભામા ભાાંથી છટકાયો પ્રાતત કયલાનુાં કોઈ ણ વાધન ફતાલલાનો પ્રમત્ન કયે 
તો 

 

ਹ ੁਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. 
he shall face the effects of his folly. 

તેની મખૂમતાની કાયણે તે જીલનભાાં ખફૂ જ ઠોકય ખામ છે 
 

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ 

aapay jaanai aapay day-ay. 
He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them. 

યભાત્ભા ોતે જ તે જાણે છે 
 

ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

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

એલી લાત ઘણાાં ઘણાાં રોકોએ કશી છે 

 

ਤਜਸ ਨ  ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥ 

jis no bakhsay sifat saalaah. 
O‘ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God, 

જે ભનષુ્મ ઉય તેની કૃાનો લયવાદ લયવે 
 



54 
 

ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 

naanak paatisaahee paatisaahu. ||25|| 
is spiritually the richest person in the world. || ||25|| 

શ ેનાનક! તે તો ફાદળાશ ના ફાદળાશ ફની જામ ।।૨૫।। 
 

દ ૨૬ 
આ દભાાં ગરુુનાનક કશ ેછે કે આણી અંદય યભાત્ભા અમલૂ્મ ગણુોને કેલલા, એ જ આ 

દુતનમાભાાં આલલાનો ઉદે્દળ છે. અને જે રોકો આ કયલાભાાં વપ થમા છે તે રોકો અમલૂ્મ ફની 
જામ છે. બગલાનનાાંગણુો અને તેના આળીલામદ અવીભ છે અને ભનષુ્મની બદુ્ધદ્ ની વભજની 

યે છે. 
 

Stanza 26 
In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God‘s invaluable qualities in 
ourselves is the purpose of our coming to this world and those who succeed in 

acquiring these Godly qualities, themselves become priceless. God's virtues and His 
blessings are countless and beyond human comprehension. 

 

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥ 

amul gun amul vaapaar. 
Priceless are God‘s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues. 

તેના ગણુો અમલૂ્મ છે અને તેનો લેાય ણ અમલૂ્મ છે 
 

ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 

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

તેના લેાયી ણ અમલૂ્મ છે અને તેનો બાંડાય ણ અમલૂ્મ છે 
 

ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ  ਜਾਤਹ ॥ 

amul aavahi amul lai jaahi. 
Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues. 

એ રોકોનુાં આલવુાં ણ અમલૂ્મ છે અને જવુાં ણ અમલૂ્મ છે 
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ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 

amul bhaa-ay amulaa samaahi. 
Priceless are those who are imbued in his love. Priceless are those who are 

absorbed in Him. 
તે રોકોનુાં બાગ્મ અમલૂ્મ છે જે અમલૂ્મ ભાાં વભાઈ જામ છે 

 

ਅਭੁਲ ੁਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣ ੁ॥ 

amul Dharam amul deebaan. 
Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice. 

આત્ભાનુાં યાજ્મ અનભોર અને તેનો દયફાય ણ અનભોર 

 

ਅਭੁਲ ੁਤੁਲੁ ਅਭੁਲ ੁਰਵਾਣੁ ॥ 

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

તેનુાં ત્રાજવુાં અમલૂ્મ અને તેના તોરા ણ અમલૂ્મ 

 

ਅਭੁਲ ੁਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲ ੁਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

amul bakhsees amul neesaan. 
Priceless are His blessings and priceless are His bounties. 

તેની યશભેત અમલૂ્મ અને તેની યશભેત ના તનળાન ણ અમલૂ્મ 
 

ਅਭੁਲ ੁਕਰਭ ੁਅਭੁਲ ੁਪੁਰਭਾਣ ੁ॥ 

amul karam amul furmaan. 
Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command. 

દીધેરી યશભેત અમલૂ્મ અને તેનુાં પયભાન ણ અમલૂ્મ 
 

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲ ੁਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 

amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. 
He is Priceless - Priceless beyond expression! 

એ અમલૂ્મ થી ણ અમલૂ્મ છે તેનો અંદાજો ન રગાડી ળકામ 
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ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

aakh aakh rahay liv laa-ay. 
Many, by reciting Naam, in deep meditation get absorbed in Him but fail to describe 

Him fully. 

જે ભનષુ્મ ધ્માન રગાડીને ણ અંદાજો રગાલે છે તે તેને શોંચી ળકતો નથી 
 

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ 

aakhahi vayd paath puraan. 
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him. 

લેદ યુાણ તેનો અંદાજ રગાડલાનો પ્રમાવકયીને કશલેાની કોતળળ કયે છે 
 

ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 

aakhahi parhay karahi vakhi-aan. 
The scholars speak of Him and give discourses about Him. 

સુ્તકો લાાંચી લાાંચીને તલદ્વાનો ણ તેના લખાણ કયલાનો પ્રમાવ કયે છે 

 

ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ 

aakhahi barmay aakhahi ind. 
Countless Brahmas and Indras speak of God. 

ઘણાાંએ બ્રહ્મા અને ઘણાાં ઇન્દ્ર ણ કશલેાનો પ્રમત્ન કયે છે 
 

ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 

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

ઘણી ગોીઓ અને ઘણાાંએ કૃષ્ણ ણ પ્રમાવ કયે છે 
 

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ 

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

ઘણાાં તળલ અને તવધ્ધો 
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ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 

aakhahi kaytay keetay buDh. 
Many intellectuals, created by Him praise Him. 

અકાર રુુે ેદા કયેરા અવાંખ્મ બદુ્ 

 

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ 

aakhahi daanav aakhahi dayv. 
The demons admire Him; the deities admire Him. 

અવાંખ્મ યાક્ષવ અને અવાંખ્મ દેલતાઓ 

 

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

aakhahi sur nar mun jan sayv. 
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises. 

અવાંખ્મ દેલ સ્લબાલ ભનષુ્મ, મતુનજન અને વેલક 
 

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ 

kaytay aakhahi aakhan paahi. 
Many praises Him and try to describe Him. 

કેટરામ જીલો અકાર યુખ નો અંદાજો રગાડે છે 

 

ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ 

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

કેટરામ જીલ કશતેા કશતેા દુતનમાભાાંથી તલદામ લ્મે છે. 
 

ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ 

aytay keetay hor karayhi. 
If He were to create as many more as He already has and everybody tried, 

તભે જેટરા જીલ ફનાવ્મા એટરા ફીજા ફનાલી દો 
 

ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 

taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. 
even then all His virtues could not be described. 

એલા કેટરાાંમ જીલ તાયો ાય ાભી ળકતા નથી 
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ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥ 

jayvad bhaavai tayvad ho-ay. 
He is as Great as He wishes to be. 

જેટરી ઈચ્છા કયો, તેટરી જ ભોટી થતી જામ છે 
 

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

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

શ ેનાનક! યભાત્ભા જેટલુાં ઈચ્છે છે તેટરો ભોટો થઈ જામ છે 

 
ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ 

jay ko aakhai boluvigaarh. 
If anyone claims to be able to describe God, 

જો કોઈ ફડફોરો ભનષુ્મ આ ફતાલલા રાગે કે અકાર રુુ કેટરો ભોટો છે 
 

ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 

taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26|| 
consider him as the most ignorant person. ||26|| 

તો ભશામખૂમ ભાાં તેની ગણતયી થામ છે ।।૨૬।। 
 

દ ૨૭ 
આ દભાાં વર્જનશાયની દ્રષ્ષ્ટ અને તેની તાકાતનુાં પ્રદળમન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. ફધુાં જ તેના 

આદેળ મજુફ જ થામ છે અને તેની ભયજીથી કામમયત થામ છે. યશસ્મલાદની દૃષ્ષ્ટએ કશીએ તો 
એલો અશવેાવ થામ છે કે આખી સષૃ્ષ્ટ ગીતો ગાઈ યશી છે અને વર્જનશાય ની પ્રળાંવા કયી યશી છે. 

 
Stanza 27 

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

it is functioning by His Will. Mystically speaking, it gives a feeling that the whole 
universe is singing His praises. 
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ਸ ਦਰੁ ਕਹਾ ਸ ਘਰੁ ਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ  ॥ 

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

creation (since you are everywhere)? 

તે ઘય ખફૂ જ આશ્ચમમ બયુું છે કે જ્માાં ફેવીને તુાં ફધાાં જ જીલો ની વાંબા કયી યહ્યો છે 

 

ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ 

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

countless melodies. 

તાયી કુદયતની આ યચના અવાંખ્મ અને અવાંખ્મ વાંગીત લાત્જિંત્રો અને યાગ છે 
 

ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. 
Countless singers are singing of You in myriad musical measures. 

અવાંખ્મ જીલ તે લાત્જિંત્રોને લગાડલા લાા છેઅવાંખ્મ યાગ છે અને અવાંખ્મ જીલ આ યાગોના 
ગીત ગામ છે 

 

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ  ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ 

gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. 
The winds, the seas, the rainfalls, the fires are all singing your praises by the 

sounds they produce. The Righteous Justice also is singing your praises. 

શ ેતનયાંકાય! લન ાણી અક્ગ્ન તાયાાં ગણુગાન કયી યહ્યાાં છે ધભમયાજ તાયી સ્તતુત કયી યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭ ੁਵੀਚਾਰ ॥ 

gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray. 
Chitr and Gupt, the mythical angels, who keep the record of actions, and the 

Righteous Judge of Dharma who reads this record, are all singing of You. 

તે ણચત્રગતુત ણ જે જીલોના વાયા-ખયાફ કભોના રેખ રખે છે તે જાણે છે અને જેણે રખેરા 
ઉય ધભમયાજ તલચાય કયે છે તાયી ભશાનતાઓ ના ગણુગાન કયી યહ્યા છે 
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ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ 

gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray. 
Shiva, Brahma and the goddess of Beauty (Hindu deities) always shining in Your 

splendor are also singing Your praises. 

દેલી, તળલ અને બ્રહ્મા જે જેને તે વાજ-વજાવ્મા છે તે તને ગાઈ યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ  ॥ 

gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. 
Indra (Hindu Deity) seated on his magnificent throne, along with other gods and 

goddesses are admiring You in an imploring manner. 

ઇન્દ્ર ણ ઇન્દ્રાવન ઉય ણફયાજીને તાયા ગણુગાન ગામ છે, તેની વબાભાાં ફધાાં દેલતાઓ ણ 
તલયાજભાન છે 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥ 

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

meditation; Saints are also singing of You in deep contemplation. 

તવદ્ રુુ વભાતધભાાં ફેવી ને તાયાાં ગણુ ગાન કયે છે, વાધ ુણ એ તલચાયીને તને ગાઈ યહ્યા 
છે 
 

ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 

gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray. 
The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the fearless, all are 

singing Your praises imploringly. 

જટાધાયી, દાની અને વાંતોી ણ તાયા ગણુ ગાન કયે છે ભશાફણર મોદ્ાઓ ણ તને ગાઈ 
યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ  ॥ 

gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay. 
The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages have been reading the 

vedas, are singing Your praises. 

શ ેઅકાર રુુ! ાંહડત અને ભશતિ જે લેદોને લાાંચે છે તે લેદો વહશત તને ગાઈ યહ્યા છે 
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ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ  ॥ 

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

singing Your praises imploringly. 

સુાંદય સ્ત્રીઓ જે સ્લગમભાાં, ભાત ૃરોકભાાં અને ાતા રોકભાાં અથામત ફધી જગ્માએ ભાનલ 
ભનને ભોશી રે છે તે ણ તને જ ગાઈ યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ  ॥ 

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

be singing Your praises. 

તાયાાં ેદા કયેરા યત્ન અડવઠ તીથમ વહશત તને ગાઈ યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥ 

gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray. 
Themighty warriors, the saints with great spiritual powers and the creatures from 

all the four sources of life are singing Your praises. 

ભશાફણર મોદ્ાઓ અને શયૂલીયો ણ તને ગાઈ યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 

gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray. 
Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by You, are 

singing of You (functioning flawlessly under Your command). 

ચાયેમ ભલુન ભાાં જે જીલ જ ાંત ુછે તે તને જ ગાઈ યહ્યા છે આખી સષૃ્ષ્ટ અને સષૃ્ષ્ટના ફધા ખાંડ 
અને આણખ સષૃ્ષ્ટ જે તે ેદા કયીને યાખેરા છે તે તને જ ગાઈ યહ્યા છે 

 

ਸਈ ਤੁਧੁਨ  ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ  ॥ 

say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. 
Only those can sing your praises who are pleasing to You and are truly devoted and 

imbued with Your love. 

તને એલાાં જ બક્ત ગભે છે, જે તાયા બાલ બજન ભાાં યત અને યવાતા છે 
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ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥ 

hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray. 
O‘ Nanak, so many others sing of You and they do not even come to my mind. How 

can I describe them all? 

શ ેનાનક! અનેક ફીજા જીલો જે ભાયા થી ગણાતા ણ નથી, તે ણ તને જ ગામ છે, તુાં શુાં 
તલચાયે છે? 

 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫ ੁਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

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

greatness is everlasting. 

અકાર યુખ વદા ક્સ્થય છે અને વાચો ભાણરક છે તેની ભશાનતા ણ વદામ અટર છે 

 

ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ 

hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. 
He who has created this universe is present now and will always be present. 

Neither He was born nor He shall die. 

જે અકાર યુખે આ સષૃ્ષ્ટ ેદા કયી છે તે અત્માયે ભોજુદ છે શાંભેળા યશળેે અને તેનો ક્યાયેમ 
જન્ભ નથી થમો તેનુાં મતૃ્ય ુણ ક્યાયેમ નશીં થામ 

 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥ 

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

યાંગ-યાંગના બાત-બાત ના જીલ ની જેણે યચના કયી 
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

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

તે ોતાના યચેરા દયેક જીલની વાંબા યાખે છે 

 
 
 
 
 
 



63 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭ ੁਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee. 
He does whatever pleases Him. Nobody can order Him what to do. 

જે કાાંઈ ણ અકાર યુખ ને ગમયુાં તે જ તે કયે છે કોઈણ જીલ અકાર યુખની વાભે હુકભ 
ના કયી ળકે 

 

ਸ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫ ੁਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 

so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27|| 
He is the King of kings, the Supreme One; O‘ Nanak, it is imperative to live 

according to His will. ||27|| 

શ ેનાનક! અકાર યુખ ફાદળાશનો ણ ફાદળાશ છે તેની ભયજી ભાાં જ યશજેે ।। ૨૭ ।। 

 

દ ૨૮ 
આ દ તેભને ફદનાભ કયે છે, જે ભનષુ્મો અથમશીન પ્રથા દ્વાયા એવુાં ભાને છે કે તેઓ 

અધ્માત્ભના થ ઉય છે. ફશાયની વાજ-વજાલટ નુાં જયા ણ ભશત્લ નથી આધ્માત્ત્ભક ઉન્નતત 
ભાટે આણે ભનની તલત્રતા, યભતતા યભાત્ભાભાાં શ્રદ્ાઅને લૈતશ્વક બાઈચાયા ભાાં તલશ્વાવ 
જેલા ગણુોનો ોતાની અંદય આતલબામલ કયલો જરૂયી છે. આ ફધા ગણુો ભાનલને મોગી ફનાલે 

છે. 
 

Stanza 28 
This stanza discredits the ritualistic and meaningless practices used by those 

supposedly on the spiritual path. The outward appearance is not important. To 
progress spiritually, you need to inculcate qualities such as purity of mind, faith in 

the Almighty, and belief in universal brotherhood. These are the qualities that make 
a Yogi. 

 

ਭੁੰ ਦਾ ਸੰਤਖੁ ਸਰਭ ੁਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥ 

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

Make meditation on Naam the ashes that cover your body. 

શ ેમોગી! જો તુાં વાંતોને ધન ફનાલી રે મદુ્રા ફનાલી રે ભશનેતને છારુાં અને ઝોી અને 
અકાર યુખ ના ધ્માનની યાખ ળયીય ઉય રગાડી રે 
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ਤਖੰਥਾ ਕਾਲ ੁਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥ 

khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. 
Let the awareness of mortality be your patched coat; a high moral character be 

your way of life and faith in God be your walking stick. 

ભોતનો બમ તારુાં ગોદડુાં શોમ ળયીયના તલકાયો ને ફચાલી ને યાખલો તાયા ભાટે મોગ યહશત 
ભમામદા છે અને શ્રદ્ાનો ડાંડો ફનાલીને અંદયથી જૂઠની હદલાર તટૂી ળકે છે 

 

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥ 

aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. 
Let universal brotherhood be your sect; controlling your temptations is the real way 

to conquer your mind and soul. 

જો ોતાના ભનને જીતી રે તો આખુાં જગત જીતી રીધુાં એભ કશી ળકામ 
 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

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

પ્રણાભ! તેભને પ્રણાભ 

 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੨੮॥ 

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

through the ages. ||28|| 

કેલ તે અકાર યુખને પ્રણાભ કયો જે ફધાાંમ નો આયાંબ છે અને શદુ્ સ્લરૂ છે જેનો કોઇ 
અંત નથી જે નાળ યહશત છે અને શાંભેળા એકવાય જ યશ ેછે ।।૨૮।। 

 

દ ૨૯ 
આ દભાાં ગરુુ આણને વરાશ આે છે કે અધ્માત્ભના ભાગે ઉય કેલી યીતે ચારવુાં જોઈએ. 
કથા એલી છે કે મોગી બોજન ફનાલે છે, કોઈ વ્મક્ક્તને તે બોજન ીયવલા ભાટે અતધકૃત કયે 
છે અને તલત્ર ગીત બોજન કયતી લખતે લગાડ ેછે. ગરુુ ની વરાશ એલી છે કે તભાયી અંદય 
એ યભ જ્ઞાની યભાત્ભાભાાં શ્રદ્ા ઉત્ન્ન કયો, જે વલમત્ર ભોજુદ છે અને આ શ્રદ્ાને જ તભારુાં 
બોજન ફનાલી રો અને દમા ને બોજન ીયવલાનુાં વાધન ફનાલી રો અને હૃદમના દયેક 
ધફકાયાને એ તલત્ર અલાજ ફનાલો. અશીંમા વાંદેળ એ છે કે શાંભેળા માદ યાખો કે યભાત્ભા 

વલમત્ર છે અને ફધાાં જીલો ભાટે દમા કયો અને તલચાય કયો. 
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Stanza 29 
In this stanza, the Guru advises us how to walk the spiritual path as he refers to a 

ritual performed by yogis in India. 
The ritual is that the yogis prepare food, assign a person to distribute it and play a 

drum to create ‗holy‘sound while eating. 
The Guru‘s advice is to develop faith in the divine wisdom that God is all-pervading 
and let this faith be the food you prepare; let kindness for all be your dispenser and 

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

 

ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥ 

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. 
O‘ Yogi, Let the spiritual wisdom that God is all-pervading be the food you prepare; 
let compassion be your distributor of the food and let the vibration of divine music 

in every heart be the drum you use to create sound. 

શ ેમોગી! જો અકાર યુખની વલમવ્માકતાન ુજ્ઞાન તાયા ભાટે ચયુભાના રાડુ ફને દમા 
જ્ઞાનરૂી રાડુ ને રાડુ ને લેચલાલાો થઈ જામ 

 

ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 

aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. 
The Creator Himself is the supreme master of everybody and all His creation is 

under His control. Indulgence in performing miracles and seeking other pleasures 
are diversions that take you away from Him. 

મોગ વાધનાથી પ્રાતત થઈ ગમેરી હયદ્ધદ્ વ્મથમ છે આ ફધી હયદ્ધદ્ અને તવદ્ધદ્ ફીજાાં સ્લાદ છે 
ઈશ્વય ને તભાયાથી દૂય રઇ જામ છે 

 

ਸੰਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥ 

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

what is written in our destiny. 

અકાર યુખની વાથે વાંજોગઅને તલજોગ ફાંને ભીને વાંવાય ચારી યહ્યો છે 

 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

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

પ્રણાભ! તેભને પ્રણાભ 
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ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੨੯॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29|| 
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning, without 

end, and unchanging through the ages. ||29|| 

જેનો કોઇ અંત નથી ળોધી ળકતા જે નાળ યહશત છે અને જે વદા એક વાય યશ ેછે ।।૨૯।। 
 

દ ૩૦ 
હશન્દુ વાંસ્કૃતતભાાં એક તત્રદેલ ની ભાન્મતા છે. એક જે ઉત્તિ કયે છે, ફીજા જે વશન કયે છે અને 
ત્રીજા જે તલનાળ કયે છે. આ દભાાં ગરુુ કશ ેછે કે એક જ યભાત્ભા છે જે ઉત્તિ, વાંલશન અને 
તલનાળ કયે છે અને તે ણ ોતાની ભયજી પ્રભાણે. આખીમ સષૃ્ષ્ટ તેના આદેળભાાં જ ચારી 
યશી છે. અશો! એ કેવુાં આશ્ચમમ છે કે તે આણને જોઈ ળકે છે ણ આણે તેને નથી જોઈ 

ળકતા. 
 

Stanza 30 
There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who 

provides, and the third who destroys. 
In this stanza, the Guru states that there is only one God who creates, provides, 

and destroys as he pleases; the whole Universe is functioning under His command. 
However, it is a wonder that He can see us but we cannot visually see Him 

 

ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ  ਰਵਾਣੁ ॥ 

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. 
The creator created Maya mysteriously. (Mystery is that He sees us but other than 

His true disciples, nobody can see Him) 

રોકોની અંદય આ ખ્માર પ્રચણરત છે કે એકરી ભામા યકુ્ક્તથી ગબમલતી થઈ ગઈ અને પ્રત્મક્ષ 
યીતે તેના ત્રણ તુ્ર થમા 

 

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣ ੁ॥ 

ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. 
God himself is the Creator, Sustainer and Destroyer. 

જેભાાં એક બ્રહ્મા એક તલષ્ણ ુઅને એક ભશળે જે કચેયી રગાલે છે અને જીલોનો વાંશાય કયે છે 

 



67 
 

ਤਜਵ ਤਤਸ ੁਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣ ੁ॥ 

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

Order. 

ણ અવરભાાં તો લાત એલી છે કે જેલી યીતે અકાર રુુને ઠીક રાગે છે અને જેલી યીતે 

તેનો હુકભ શોમ છે તેલી જ યીતે આ વાંવાયની કામમલાશી ચારી યશી છે 
 

ਹ ੁਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ ਤਵਿਾਣ ੁ॥ 

oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 
He watches over all, but nobody can see Him. How amazing that is!!  

અકાર રુુ ફધાાં જ જીલો ની દેખબા કયી યહ્યો છે ણ જીલોને અકાર રુુ દેખાતો નથી 
 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

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

પ્રણાભ! તેભને પ્રણાભ 
 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੩੦॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30|| 
He is eternal, pure (unaffected by worldly evils), without beginning, indestructible 

and unchanging through the ages. ||30||  

જેનો કોઇ અંત નથી ળોધી ળકતા જે નાળ યહશત છે અને જે વદા એક વાય યશ ેછે ।।૩૦।। 
 

દ ૩૧ 
આ દભાાં ગરુુનાનક કશ ેછે કે ઈશ્વયનુાં વર્જન અને તેનો ખજાનો અનાંત છે અને તે અતલયતણે 

આખી સષૃ્ષ્ટ ની દેખબા કયી યહ્યો છે. 
 

Stanza 31 
In this stanza, Guru Nanak says that God‘s creation and His treasures are 

infinite.His system of looking after His creation is flawless. 
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ਆਸਣ ੁਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛ ੁਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ 

aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar. 
In world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. Whatever was 

put into them, was put in there once, for all. 

અકાર યુખ ના બાંડાયો નુાં ઠેકાણુાં દયેક ભલુનભાાં છે, જે કાાંઈ ણ અકાર યુખ અને તેના 
બાંડાયભાાં નાખ્યુાં છે એક જ લાય ભાાં નાખી દીધુાં છે 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 

kar kar vaykhai sirjanhaar. 
Having made the creation, the Creator watches over it. 

સષૃ્ષ્ટને ેદા કયલા લાો અકાર રુુ જીલોને ેદા કયીને તેભની વાંબા કયી યહ્યો છે 

 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 

naanak sachay kee saachee kaar. 
O‘ Nanak, God‘s system of sustaining His creation is perfect. 

શ ેનાનક! વદા ક્સ્થય યશલેા લાો અકાર રુુ ની સષૃ્ષ્ટ ની વાંબા યાખલાનુાં આ કામમ વદા 
અટર છે 

 

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ 

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

પ્રણાભ! તેભને પ્રણાભ 

 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸ ੁ॥੩੧॥ 

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31|| 
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning, 

without end (indestructible), and unchanging through the ages. ||31|| 

જેનો કોઇ અંત નથી ળોધી ળકતા જે નાળ યહશત છે અને જે વદા એક વાય યશ ેછે ।।૩૧।। 
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દ ૩૨ 
આ દભાાં કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે તેના નાભનુાં ધ્માન જો પે્રભ અને વભમણથી કયલાભાાં આલે તો 

આ એક જ યસ્તાથી તેની ખફૂ જ નજીક જઈ ળકામ. એલા વાધકો જે પક્ત ફીજાને જોઇને 
હૃદમના બાલ લગય માાંતત્રક યીતે બગલાનનુાં નાભ રેલા ની નકર કયે છે તેને કાાંઈ જ શાાંવર 

થતુાં નથી. તે રોકો ોતાની જાતની ફડાઈ શાાંકે છે કે તેઓ યભાત્ભાની ખફૂ જ નજીક છે. ણ 
શકીકતભાાં અંતે તેઓ નો અશાંકાય જ ોામ છે. અંતતુઃ યભાત્ભાની વાથે એકાત્ભકતાતો જ 

વજામમ તો તેભની કૃા ઊતયે. 
 

Stanza 32 
In this stanza, it is stated that meditating on the Name of God with love and 

devotion is the only way to get closer to Him. Those who imitate such devotees by 
mechanically repeating God‘s Name without sincerity of heart, achieve nothing. 

They may boast to have gotten closer to God but in actuality end up only enhancing 
their ego. Ultimately, union with God is achieved only by His Grace. 

 

ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕ ੁਨਾਭ ੁਜਗਦੀਸ ॥ 

ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. lakh lakh 
gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees. 

If one had hundred thousand tongues and that number were increased by twenty 
times more and one recited God‘s Name hundreds of thousands of times with each 

tongue, (Implying total immersion in God‘s Name in meditation)  

જો એક જીબથી રાખો જીબ થઈ જામ અને રાખો જીબથી થી લીવ રાખ થઇ જામ, જે આ 
તલચાયે છે કે ભેં ભાયી ભશનેતના ફ ઉય આ યીતે નાભ સ્ભયણ કયીને અકાર રુુને હુ ાં 

પ્રાતત કયી ળકુાં છાં તો એક જુઠ્ઠો અશાંકાય છે 
 

ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥ 

ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai hois-ay ikees. 
One would become united with God by ascending such right steps. (by shedding 

one‘s ego completely and meditating on Naam with loving devotion)  

આ યસ્તા ઉય યભાત્ભાની વાથે ની દૂયી દૂય કયલા લાા ના યસ્તા ઉય અકા રુુ 
નેભલા ભાટે જે વીડીઓ છે તેની ઉય અશાંકાય ખતભ કયીને જઈ ળકામ છે 

 



70 
 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥ 

sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. naanak nadree 
paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32|| 

After hearing about the high state of spiritually-awakened souls, those who think 
they can also rise to their level by just imitating (repeating God‘s Name) without 

surrendering ego, are like lowly worms imagining to rise sky high. O‘ Nanak, union 
with God can only be obtained by His Grace. False are the boastings of the 

pretenders. ||32||. 

રાખો જીબ ની વાથે ણ ગણતયી કયીને સ્ભયણ નથી ફનતુાં અશભ નો બાલ દૂય કમામ લગય 
આ ગણતયી ના ાઠોનકાભા છે આકાળ ની લાત વાાંબીને કીડીઓને ણ ભ્રભ થઇ ગમો કે 

અભે ણ આકાળ સધુી શોંચી જઇશુાં ।।૩૨।। 
 

દ ૩૩ 
આ દભાાં ગરુુ જણાલે છે કે ફધુાં જ ગરુુની ભયજીભાાં થામ છે. અને આણી ાવે કોઈ જ ળક્ક્ત 

નથી કે આણે આણી યીતે ઘટના ઘટાલીએ. આણી ાવે જન્ભ અને ભયણ નુાં ણ 
તનમાંત્રણ નથી. આધ્માત્ત્ભક જ્ઞાન ભાનતવક ળાાંતત અને વાંતો લગેયે પક્ત ભશનેતથી જ શાાંતવર 
થતા નથી. ફધાાં જ ગણુો તેની કૃા ભાાં જ આલે છે જે રોકો ોતાના અશાંકાયને ત્મજીને અને 

તેને હૃદમભાાં પે્રભ વહશત માદ કયે છે તેભની ઉય જ તેભની કૃા ઉતયે છે 
 

Stanza 33 
In this stanza, the Guru states that everything happens according to God‘s Will and 
we have no power to make things happen our way.We have no control of birth and 
death. Spiritual knowledge, mental peace, contentment etc. cannot be achieved by 
our efforts alone. All virtue comes by His Grace. Those who relinquish their egos 

and remember Him with love in their hearts will receive His Grace. 
 

ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਹ ਜਰੁ ॥ 

aakhan jor chupai nah jor. 
The power to speak and the power to be silent with stillness of 

mind is not inborn but a gift of God. 

ફોરલાભાાં અને ચૂ યશલેાભાાં ણ આણો કાાંઈ જ શાથ નથી આણો કાંઈ જ અતધકાય નથી 
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ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥ 

jor na mangan dayn na jor. 
Even asking for or giving charity is beyond our power.  

ન તો ભાાંગલાભાાં આણી ભયજી ચારે છે અને ન તો આલાભા 
 

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥ 

jor na jeevan maran nah jor. 
Life and death are not in our control. (We have no choice on when and where to be 
born and how long are we going to live. We have no choice on when, where, and 

how are we going to die either).  

જીલનભાાં અને ભયણ ભાાં ણ આણી કોઈ જ તાકાત કાભ નથી આલતી 
 

ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥ 

jor na raaj maal man sor. 
By nature, our mind does not have the power to abstain 

from the thoughts of greed, power and ego.  

આ યાજ્મ અને લૈબલની પ્રાપ્તત ભાાં ણ આણો કોઈ જ શાથ નથી જે યાજ્મ અને ભાર ને 
કાયણે ભનભાાં આટરો ફધો અશાંકાય થઈ જામ છે 

 

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

jor na surtee gi-aan veechaar. 
We have no power to achieve spiritual awakening, obtain knowledge or do 

meditation.  

આત્ત્ભક જાગતૃતની અલસ્થાભાાં ઘ્માનભાાં અને તલચાયભાાં યશલેા ભાટે ણ આણે વભથમ નથી 
 

ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

jor na jugtee chhutai sansaar. 
We have no inborn capability or power to escape from the temptations of the world.  

જગતભાાં યશલેાભાાં અને જગતને છોડલાભાાં ક્યાાંમ આણે વભથમ નથી 
 

ਤਜਸ ੁਹਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥ 

jis hath jor kar vaykhai so-ay. 
He alone has all the power and He alone take care of His creation.  

જેણે આ વાંવાય યચ્મો તેનુાં વાભર્થમમ છે, તેનુાં જ જોય ચારી ળકે 
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ਨਾਨਕ ਉਤਭ ੁਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 

naanak utam neech na ko-ay. ||33|| 
O‘ Nanak, nobody is superior or inferior (we become 

what God decides for us to become). ||33||  

શ ેનાનક! ન તો કોઈ ભનષુ્મ ઉિભ છે ન કોઈ ભનષુ્મ નીચ છે જીલને વદાચાયી અને દુયાચાયી 

ફનાલલાભાાં ણ પ્રભનુો જ શાથ છે ।।૩૩।। 
 

દ ૩૪ 

o આગરા ચાય દોભાાં આધ્માત્ત્ભક પ્રગતતના ચાય તફક્કાઓ ની વભજૂતી આી છે. 
ધભમ- ખાંડ પ્રભાણણકતા નો તફક્કો. જ્ઞાન- ખાંડ દૈતલક જ્ઞાનનો તફક્કો, આધ્માત્ત્ભક 

પ્રમાવનો તફક્કો. કભમ-ખાંડ દૈતલક કૃાનો તફક્કો. અને વચ-ખાંડયભાત્ભાની વાથે એક 
થલાની અનભુતૂત નો ખજાનો. 

o આ દભાાં ગરુુ પ્રથભ તફક્કાનુાં લણમન કયે છે જે ધભમ- ખાંડ છે. 
o આ તફક્કો આધ્માત્ત્ભક જાગતૃત નો છે. આભાાં વ્મક્ક્ત તલચાયલાનુાં ળરૂ કયે છે કે તે 
અશીંમા ળા ભાટે છે? અને જીલનનો ઉદે્દશ્મ શુાં છે? જેભ જેભ વ્મક્ક્ત જીલનમાત્રાભાાં 

આગ લધે છે તે ળોધી રે છે કે યભાત્ભાએ જે સષૃ્ષ્ટનુાં તનભામણ કયુું શલા-ાણી ઋતઓુ 
હદલવ-યાત લગેયેની વાથે કયુું. જેથી કયીને જન્ભજાત એ યશલેા રામક ફને તેની ઉય 
જ ધ્માન આો અને તેની વાથે ઐક્ય નો અનબુલ કયો અને જીલનના ઉદે્દશ્મને હયણૂમ 

કયો. 
o આ જગ્માએ વ્મક્ક્તને અશવેાવ થામ છે કે ફધાાં નો પેવરો તેભના કામો અને વપતા 

અવપતા કે આધ્માત્ત્ભકતાભાાં આગ લધ્મા છે કે નશીં તેના આધાયે યભાત્ભા ની 
શાજયીભાાં થળે. 

 
Stanza 34 

In the next four stanzas, the stages of spiritual development are explained:Dharam 
khand - stage of righteousness, Gian Khand - stage of Divine knowledge, Saram 
Khand - stage of spiritual effort, Karam Khand - stage of Divine Grace, and Sach 

Khand - the experience of Union with God. 
In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam 

khand. 



73 
 

This is the stage of spiritual awakening. Here, a person starts thinking as to why he 
is here and what is the purpose of life. As one advances in his journey, one 

discovers that God created this Earth with air, water, seasons, days, nights etc., 
making it a place very congenial to live in, focus on Him and experience union with 

Him, thus fulfilling the purpose of life. 
This is where a person realizes that everybody will be judged according to their 

deeds and success or failure in achieving the goal of spiritual advancement will be 
known after one reach God‘s Presence. 

 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ 

raatee rutee thitee vaar. pavan paanee agnee paataal. 
God created nights, days, months, and seasons. He also created wind, water, fire 

and lower regions of the Universe. 

યાત,ઋત,ુ તતતથ અને લાય, લન, ાણી, અક્ગ્ન અને ાતા 
 

ਤਤਸ ੁਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥ 

tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. 
In the midst of these, He established the Earth as a place for human beings to 

pursue spiritual advancement.  

આ ફધુાં આીને રૃ્થલીને ધયભ કભાલાનુાં સ્થાન તનતભિત કયુું 
 

ਤਤਸ ੁਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥ 

tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant. 
Upon it, He placed various species of beings with endless names. 

આ ધયતી ઉય અરગ- અરગ પ્રકાયની પ્રજાતત અને યાંગોના જીલો લવે છે જેના અનેક 
અગણણત નાભ છે 

 

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar. 
By their deeds, they shall be judged. God Himself is True, and True is His Presence. 

દયેક જીલના ોતાના કભમ જ તેના જીલનનો તનણમમ કયે છે, પક્ત ઈશ્વય જ વત્મ છે, અને તેનો 
દયફાય વત્મ છે 
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ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਰਵਾਣ ੁ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan. 
There, in God‘s Presence, the chosen ones who have advanced themselves 

spiritually are accepted and they receive the Mark of Grace from the Merciful God.  

તેના દયફાયભાાં વાંત વાંતજનો પ્રત્મક્ષરૂે ળોબામભાન શોમ છે, તેની યશભે ની નજય ડ ેતો 
વાંતોની ઉય ભશાનતાની ચભક દેખામ 

 

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34|| 
Success and failure which is in terms of spiritual growth is judged in God‘s 

Presence. O’ Nanak, it is only upon reaching God‘s Presence that one finds out if 

one succeeded or failed. ||34||  

અશીંમા વાંવાયભાાં કોઈ નાનાાં ભોટુ કશલેડાલે છે એનો કોઈ અથમ નથી કાચા ાકા ની યખ તો 

અકાર રુુ ના દયલાજે થામ છે,શ ેનાનક! અકાર રુુ ના દ્વાય ઉય શોંચીને વભજાઈ 

જામ છે કે અવરભાાં કોણ ાકુાં ને કોણ કાચુાં ।।૩૪।। 

દ ૩૫ 
આ આધ્માત્ત્ભક પ્રગતત ની ફીજી વીઢી છે જે જ્ઞાન-ખાંડ કે દૈતલક જ્ઞાન નો ફીજો તફક્કો છે.આ 
તફક્કાભાાં વ્મક્ક્તને અશવેાવ થામ છે કે બગલાનનુાં વર્જન ભનષુ્મની લણમન ળક્ક્તની ાય છે, 
કે પક્ત આણુાં વૌયભાંડ નથી આલા કેટરામ વૌયભાંડો છે આ સષૃ્ષ્ટભાાં. ભનષુ્મને અશવેાવ 
થામ છે કે આલી કેટરીમ રૃ્થલીઓ સમૂો અને ચાંદ્રભાઓછે. અને એ ણ અશવેાવ થલા રાગે 
છે કે ઈશ્વયની વર્જનળક્ક્ત, ારન કયલાની ળક્ક્ત અને તલનાળ કયલાની ળક્ક્ત અનાંત છે. જે 

રોકો આધ્માત્ત્ભક ઊંચાઈ ઉય શોંચે છે તેની ઉય આ એશવાવ ની અવય ખફૂ જ 
ળક્ક્તળાી શોમ છે. આલા ભનષુ્મ અશોબાલ અને અઆશ્ચમમ ભાાં આલી જામ છે કે આ સષૃ્ષ્ટ 
કેટરી તલયાટ છે અને અનબુલ કયે છે યભાત્ભાની વર્જનળક્ક્ત નો અને દૈલી આનાંદનો જે 

અલણમતનમછે. 
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Stanza 35 

This is the second stage of spiritual development - Giaan khand or stage of Divine 

Knowledge.In this stage, a person realizes that God‘s creation is beyond human 

comprehension; that ours is not the only planetary system, there are many more of 

them in the Universe. One realizes that there are many earths, suns and moons. 

One realizes also that God‘s powers of creation, provision, and destruction are 

endless. The effect of this realization is indeed powerful in the one who ascends to 

this spiritual stage. Such a person is filled with awe and amazement at the vastness 

of God‘s Creation and experiences Divine joy which is beyond description. 

 

ਧਰਭ ਖੰਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭ ੁ॥ 

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

is righteous living.  

ધભમ ખાંડનુાં ભાત્ર એક જ કતમવ્મ છે જે ઉય પ્રભાણે છે 

 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਭੁ ॥ 

gi-aan khand kaa aakhhu karam. 
Now understand the working of Giaan Khand in the lines to follow (The stage of 

acquiring Divine knowledge).  

શલે જ્ઞાન ખાંડ નુાં કતમવ્મ ણ વભજી લ્મો જે આગ ઉયના દોભાાં છે 
 

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥ 

kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays. 
Here, one realizes that in God‘s creation there are so many winds, waters and fires; 

so many Krishnas and Shivas, implying that God‘s powers of provision and 
destruction are endless.  

અકાર રુુ ની યચનાભાાં કેટરામ પ્રકાયના લન ાણી અને અક્ગ્ન છે કેટરામ કૃષ્ણ અને છે 
કેટરામ તળલ છે 

 

ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays. 
So many Brahmas are fashioned in countless forms and colors, implying that God‘s 

power of creation is endless.  

કેટરામ પ્રકાયના બ્રહ્મ અને કેટરામ કૃષ્ણના ઘાટ ઘડયા છે, જે અનેક રૂ યાંગ અને લેળના છે 
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ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥ 

kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays. 
There are many such mountains and earths where people perform their duties. 

There are many saints like Dhru and there are many lessons to learn. 

અકાર યુખની સષૃ્ષ્ટ ભાાં કેટરીમે ધયતી, કેટરામ ભેરુ, કેટરામ બક્ત ધ્રલુ અને કેટરામ 
ઉદેળ છે 

 

ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 

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

કેટરામ ઇન્દ્ર, કેટરામ ચાંદ્ર કેટરામ દેલતા અને કેટરામ ભાંડ છે 
 

ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥ 

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

કેટરાાંમ તવદ્, કેટરાાંમ નાથ અને અનેક પ્રકાયની દેલીઓ છે 
 

ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥ 

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

કેટરામ દેલ, કેટરાાંમ દાનલ, કેટરાાંમ મતુન અને કેટરામ યત્નો અને વમદુ્રો છે 
 

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰਦ ॥ 

kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. 
So many ways of life, so many languages, so many dynasties of rulers.  

કેટરીમે ખાણ અને કેટરીમે ફોરી, કેટરામ યાજા ફાદળાશ છે 
 

ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 

kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35|| 
So many devotees engaged in various types of meditations! O ‗Nanak, 

there is no end to His creation.  

શ ેનાનક! કેટરા પ્રકાયના તલચાયો અને કેટરામ વેલક છે ,જેનાાં અંત નો કોઈ અંત નથી 
।।૩૫।। 
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દ ૩૬ 
આ દભાાં ગરુુનાનક લણમન કયે છે, ત્રીજા તફક્કાનો. શ્રભ- ખાંડ અથલા આધ્માત્ત્ભક પ્રમાવ. 

જેલો તેને ધભમ ખાંડભાાં આ જીલન ધાયણ કયલાનાાં કાયણો અને જ્ઞાન ખાંડભાાં ઈશ્વયના આ તલયાટ 
સ્લરૂ નો અશવેાવ થઈ જામ છે. આધ્માત્ત્ભક ઊંચાઈ ભાટે લધાયે ભશનેત કયે છે . જ્માાં ભન 

અને આત્ભા શધુ્ધ અને તલત્ર થઈને યભાત્ભાની વાથે એક થઈ જામ છે. 
 

Stanza 36 

In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development - 

Saram Khand or the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and 

duty in Dharam Khand and realization of the vastness of God‘s Creation in Giaan 

Khand, one works hard to ascend further into this stage where the mind and soul 

become pure, pious and one with God. 

 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨ ਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 

gi-aan khand meh gi-aan parchand. tithai naad binod kod anand. 
In the realm of spiritual knowledge (as explained in the last stanza), spiritual 

wisdom is overwhelming and supreme and one experiences Divine Joy. This is the 
state of spiritual bliss as if music of all kinds of melodies is being enjoyed. 

જ્ઞાન ખાંડભાાં ભનષુ્મની જ્ઞાન અલસ્થાભાાં જ્ઞાન ફલાન શોમ છે, આ અલસ્થાભાાં જેભ કે ફધાાં 
યાગ તભાળા અને ચભત્કાયોના આનાંદ આલી જામ છે 

 

ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥ 

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

શ્રભની અલસ્થા ની ફનાલટ સુાંદય છે આ અલસ્થાભાાં ભન હદલવે હદલવે ખફૂસયૂત ફનલાનુાં 
ળરુ થઇ જામ છે 

 

ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥ 

tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. 
Here an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. (by meditative 

remembrance of Naam with love and devotion) 

આ અલસ્થાભાાં નલા ઘાટને કાયણે ભન ખફુ જ સુાંદય ઘાટ રઈ રે છે 



78 
 

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 
The state of such an enlightened mind is beyond description and if  one tried to 

describe, would fail and regret the attempt.  

તે અલસ્થાભાાં તે અલસ્થા નુાં ફમાન કયી ન ળકામ, જો કોઈ ભનષુ્મ ફમાન કયલા જામ તો 
ાછથી સ્તામ છે કાયણ કે તે ફમાન કયલાભાાં અવભથમ યશ ેછે 

 

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

tithai gharhee-ai surat mat man buDh. 
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped 

here.  

તે ભશનેતલાી અલસ્થાભાાં ભનષુ્મ ની બદુ્ધદ્નો ઘાટ ઘડામ છે બાલ શ્રતુત અને ભતત ઊંચી થઈ 
જામ છે 

 

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 

tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36|| 
The consciousness of the spiritual warriors and the accomplished ones – the beings 

of spiritual perfection are shaped here. ||36||  

ભનભાાં જાગતૃત ેદા થઈ જામ છે શ્રભ ખાંડભાાં દેલતાઓ અને તવધ્ધો લાી બદુ્ધદ્ ભનષુ્મની 
અંદય થઈ જામ છે ।।૩૬।। 

 

દ ૩૭ 

આ દભાાં ગરુુનાનક ચોથીઅલસ્થા નુાં લણમન કયે છે જેને આણે કભમ ખાંડ ના રૂભાાં ઓખીએ 

છીએ. જે દૈતલક આળીલામદનો તફક્કો છે અને આખયી છે. કાાં તો વચ-ખાંડ નો અનબુલ થામ છે 

જેભાાં ભનષુ્મ યભાત્ભાની વાથે એક થઈ જામ છે. 

કભમ ખાંડ એ અલસ્થા છે જ્માાં ભનષુ્મને ણૂમરૂેણ યભાત્ભાના ની કૃા ના આળીલામદ ભે છે. 

આધ્માત્ત્ભક યીતે તભે ગભે એટરા ઠોવ થઈ જાઓ કે તભને દુતનમાની ઈચ્છાઓ અને ભોશ 

ભામાની અવય તભને રગીય ણ ન અડકી ળકે. ભનષુ્મ ણૂમ રૂે બગલાન ના નાભ ભાાં ડફૂી 

જામ અને ળાશ્વત આનાંદભાાં ડફૂી જામ છે. 
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વચ-ખાંડ આખયી તફક્કો છે અને તે અલસ્થાભાાં યભાત્ભા વાથે એક થઈ જલામ છેઅને આ 

વત્મની હયધી ભાાં વાધકને એ અનબુલ થામ છે કે તનયાકાય યભાત્ભા તભાયા હૃદમભાાં જ 

તનલાવ કયે છે. 

અશીંમા ભનષુ્મનેણૂમ તલશ્વાવ વાથે ખફય છે કે આખુાં બ્રહ્માાંડ યભાત્ભાના આદેળથી ચારે છે. 

યભાત્ભા વલમ વ્માતત છે અને તેની કૃાની લામ ફધા ઉય લયવી યશી છે. ગરુુ નાનક કશ ેછે 

કે આ અલસ્થા ની ઊંચાઈ એટરી છે કે તેનુાં લણમન ળક્ય નથી તેને તો પક્ત અનબુલ જ કયી 

ળકામ. 
 

Stanza 37 

In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand - the 

stage of Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand - the stage 

of union with God. 

Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the 

Almighty. Spiritually, you become so profound that the worldly desires and 

attachments do not affect you anymore. One is totally immersed in God‘s Name and 

experiences eternal joy and bliss. 

Sach khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of 

Truth, the devotee realizes that the formless Almighty is abiding in the heart. 

Here, a person knows with full belief that the whole Universe is functioning under 

God‘s command, that God is all-pervading and His Grace is being bestowed on 

everyone. Guru Nanak says that this stage is so elevated that it is beyond 

description; it can only be experienced. 
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ਕਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ 

karam khand kee banee jor. 
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand). In this 

stage, a person is blessed with God‘s Grace and spiritually becomes so powerful 
that the worldly evils or ‗Maya‘ cannot affect him anymore.  

યભાત્ભાની ફણક્ષવ કભમ અલસ્થા ની ફનાલટ ફ છે, જ્માયે ભનષુ્મની ઉય અકાર રુુ ની 
ભશયે ની નજય થઈ જામ છે તો તેની અંદય એવુાં ફ ેદા થઈ જામ છે કે તલમ તલકાય તેના 

ઉય ોતાનો પ્રબાલ નથી નાાંખી ળકતા 
 

ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥ 

tithai hor na ko-ee hor. 
In that dimension of spirituality, no one else dwells there (except those who have 

reached there by becoming worthy of His Grace).  

કાયણ કે આ અલસ્થાભાાં ભનષુ્મની અંદય અકાર રુુ લગય કોઈ ફીજુ યશતે ુાં જ નથી 
 

ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥ 

tithai joDh mahaabal soor. 
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered 

the temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego 
etc.). 

આ અલસ્થાભાાં ભશાફરી મોદ્ા અને સયૂભાઓ છે 
 

ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭ ੁਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 

tin meh raam rahi-aa bharpoor. 
They are totally imbued with the Essence of God.  

જેના યોભ યોભભાાં અકાર યુખ લવી યહ્યો શોમ છે 
 

ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ 

tithai seeto seetaa mahimaa maahi. 
They remain completely absorbed in God‘s praises.  

આ અલસ્થાભાાં શોંચેરા ભનષુ્મનુાં ભન વાંણૂમ યીતે અકાર રુુની ભહશભા ભાાં યોલામેલુાં યશ ે

છે 
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ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 

taa kay roop na kathnay jaahi. 
Their spiritual enlightenment cannot be described.  

તેભના ળયીયભાાં વોનાની ચભક થઈ જામ છે તેભનુાં સુાંદય રૂ નુાં લણમન ન થઈ ળકે 
 

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥ 

naa ohi mareh na thaagay jaahi. 
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.  

આ અલસ્થાભાાં ભનભાાં અકાર રુુ જ લવે છે અને તેનુાં મતૃ્ય ુનથી થતુાં અને ભામાથી તે 
ઠગાઈ નથી જતો 

 

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭ ੁਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

jin kai raam vasai man maahi. 
Within those minds, abides God. 

જેના ભનભાાં યાભ લવે છે 
 

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ 

tithai bhagat vaseh kay lo-a. 
The devotees of many worlds reach this stage and dwell there. 

ત્માાં એ રોકભાાં બક્તજન લવે છે 
 

ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 

karahi anand sachaa man so-ay. 
They experience eternal joy as the realization of God‘s presence is always there in 

their hearts.  

તે શાંભેળા આનાંદભાાં યશ ેછે તેભના ભનભાાં યભાત્ભા લવે છે 
 

ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 

sach khand vasai nirankaar. 
This is a stage of merger with God. In this realm of Truth, the formless Almighty 

abides in the heart of the devotee.  

વત્મ ખાંડભાાં અકાર યુખની વાથે એકરૂ અલસ્થાભાાં ભનષુ્મની અંદય અકાર યુખ સ્લમાં 
તનલાવ કયે છે 
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 

kar kar vaykhai nadar nihaal. 
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation. 

જે સષૃ્ષ્ટના યચનાકાય ની ભશયે ની નજયથી તેની વાંબા કયે છે 
 

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant. 
In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems 

and endless galaxies. He realizes how limitless God‘s creation is.  

આ અલસ્થાભાાં અકાર યુખની વાથે એકરૂ થલાની અલસ્થાભાાં ભનષુ્મને અવાંખ્મ ખાંડ ભાંડ 

અને અવાંખ્મ બ્રહ્માાંડ દેખામ છે 
 

ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ 

tithai lo-a lo-a aakaar. 
In this stage, one realizes that His Creation consists of worlds beyond worlds.  

આ અલસ્થાભાાં અવાંખ્મ આકાયના ભલુન દેખાલા રાગે છે 
 

ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ 

jiv jiv hukam tivai tiv kaar. 
One realizes that everything functions as He commands. 

તેલી જ યીતે તેનો કામમ અને વ્મલશાય ચારતો યશ ેછે જેલી યીતે અકાર યુખ નો હુકભ થામ 
છે 
 

ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

vaykhai vigsai kar veechaar. 
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it. 

અકાર યુખ ફધા જીલોને વાંબા યાખે છે અને ખળુ થામ છે 
 

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ 

naanak kathnaa karrhaa saar. ||37|| 
O‘ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. ||37||  

શ ેનાનક! આ અલસ્થાનુાં લણમન કયવુાં ખફુ જ મષુ્શ્કર છે ।।૩૭।। 
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દ ૩૮ 
આગના ચાય દો એ આણને આધ્માત્ત્ભક ઊંચાઈ ના તફક્કાઓ વભજાવ્મા. આ દ 
આણને રૂક અરાંકાય દ્વાયા તેનો વાય તત્લ કશ ેછે અને ફતાલે છે એ યભાત્ભાની વાથે 

ઐક.મ કેલી યીતે વાધી ળકામ. 
અશીં આ વાંદેળને વભજાલલા ભાટે એક વોની ના સુાંદય ઉદાશયણ નો પ્રમોગ કમો છે. જેભ કે 

આણને ખફય છે કે વોની વોનાને બઠ્ઠીભાાં તાલે છે અને શલા પ્રલાહશત કયલા ભાટે ફૂકણી નો 
પ્રમોગ કયે કયીને અક્ગ્નને બડકાલે છે અને એયણ અને શથોડી ના પ્રમોગથી વોનાની ઘડ ેછે. 
આ ઉદાશયણનો રૂકાત્ભક પ્રમોગ કયીને આણને વરાશ આે છે તે વ્મક્ક્તએ ખફૂ જ જરૂયી 
ગણુો જેભ કે સ્લ-તળસ્ત અને ધૈમમને તલકતવત કયલા જોઈએ અને વાંકલ્ વહશત પ્રમાવ કયલા 

જોઇએ કે તે ોતાના ભનને આધ્માત્ત્ભક જ્ઞાન લડ ેજાગતૃ કયે અને ાબીરુ થવુાં જોઈએ અને 
યભાત્ભાના નાભભાાં વર્જનશાય અને તેના વર્જન ના પે્રભભાાં ગાડફૂ યશવે ુાં જોઇએ. 

જ્માયે ભનષુ્મભાાં આ ગણુ શળે તો દમાળ યભાત્ભાની કૃા લયવે છે અને તેને તેના જીલનનો 

અંતતભ ધ્મેમ, જે યભાત્ભાની વાથે એક થલાનો છે તે ભળે. 
 

Stanza 38 

The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This stanza 

sums it all up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union with God. 

Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. As is 

known, a goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, uses 

bellows to provide air to intensify the fire and uses a hammer and an anvil to mold 

the hot gold. 

Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the essential 

qualities of self-discipline and patience. One should make a determined effort to 

awaken the mind with spiritual knowledge, become God fearing and stay imbued in 

the name of God with love for Him and love for His creation. 

When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he 

achieves his ultimate goal of becoming one with God. 
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ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ੁਸੁਤਨਆਰੁ ॥ 

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar. 
Let self-discipline be the furnace (in a goldsmith‘s shop) and patience the goldsmith. 

(self-discipline and patience are two essential qualities to have if you wish to 
embark upon the task of achieving spiritual enlightenment) 

જેભ વોની ધૈમમ લૂમક વોના ઉય શથોડા ભાયે છે 
 

ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ 

ahran mat vayd hathee-aar. 
Let mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools.  (Awaken the mind with 

spiritual knowledge)  

તેલી યીતે જ્ઞાન, ઇષ્ન્દ્રમોના તલકાયો ઉય શથોડા ભાયે છે 
 

ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥ 

bha-o khalaa agan tap taa-o. 
Let fear of God be the bellows and recitation of Naam in strict discipline the fire to 

achieve spiritual enlightenment.  

જો અકાર રુુ નો ડય તુાંફડી શોમ ભશનેત આગ શોમ પે્રભની કોદાી શોમ તો 
 

ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥ 

bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. 
In the crucible of God‘s love, melt with devotion the gold of the nectar of ambrosial 

Naam. (With God‘s love in heart, immerse yourself in His Name with devotion) 

તે કોદાી અકાર યુખના અમતૃ વાથે ગાલી નાખો 
 

ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

gharhee-ai sabad sachee taksaal. 
All this will make a True mint where the coin of God‘s Name is minted (leading to 

spiritual enlightenment by molding one‘s mind). 

કાયણ કે એલી વાચી ટાંકળાભાાં ગરુુ ના ળબ્દો ના ઘાટ ઘડામ છે 
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ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ 

jin ka-o nadar karam tin kaar. 
This deed is accomplished by only those who are blessed by His Divine Grace. 

આ કામમ વ્મલશાય તે ભનષુ્મના છે જેના ઉય ભશયે છે 
 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ 

naanak nadree nadar nihaal. 
O‘ Nanak, by His merciful Grace, they receive the eternal bliss and become one with 

God. ||38||  

શ ેનાનક! તે ભનષુ્મ અકાર યુખ ની કૃાદ્રષ્ષ્ટ થી તનશાર થઈ જામ છે ।।૩૮।। 
 

શ્રોક 
જ ુજી નો અંત એક શ્રોક લડે થામ છે જે આખા તનફાંધનો ઉવગમ છે. 

જેભ શ્વાવ નુાં મૂ શલા છે. તેલી જ યીતે આત્ભાનો મૂ ગરુુ છે. ાણી તતા વભાન છે અને 
ધયતી ભાાંવભાન. હદલવ અને યાત રુુ અને સ્ત્રી નવમ (દુતનમાની ધન અને ઋણ ળક્ક્તઓ છે) 
જેના ખોાભાાં આખી દુતનમા ની યભત ચારી યશી છે આખી દુતનમા એક તથમેટય વભાન છે. 

જેના આણે ફધા જ કરાકાયો છીએ અને આણી ોતાની ભતૂભકા તેણે વોંતમા મજુફ 
તનબાલીએ છીએ. 

જે રોકો તેના નાભનુાં ધ્માન ખાંતથી અને ઉત્વાશલૂમક તેભજ પે્રભણૂમ વભમણથી કયે છે તે આ 
દુતનમાભાાંથી તલદામ રઈને તેનો અંતતભ ધ્મેમ જે યભાત્ભાની વાથે ઐક્ય વાધલાનો છે તે ણૂમ 

કયે છે. 
 

Saloke 

Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition. 

As air or breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as 

the great mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and 

negative forces in the world) in whose lap the whole world is at play; the whole 

world is like a theater where we all are actors and we play our roles assigned by 

Him. 

Those who meditate on Naam diligently, with passion and loving devotion, depart 

from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God. 
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ਸਲਕ ੁ॥ 

Saloke. 

શ્રોક 
 

ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥ 

pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 
As air is important to the body, the Guru is to the soul. Water is as father and earth 

is as the great mother. (As air is essential for the body, spiritual guidance is 
essential for the soul. Water is the source of all life and it helps mother earth to 

produce the bounties that we consume). 

પ્રાણ ળયીયભાાં એલી યીતે છે જેલી યીતે ગરુુ જીલાત્ભા ભાટે છે ાણી ફધા જીલોના ફા છે અને 
ધયતી ફધા જીલોની ભાાં છે 

 

ਤਦਵਸ ੁਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ  ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 

divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. 
Days and nights are like male and female nurses (positive and negative energies) in 
whose lap the whole world is at play. (The world is like a theater where we all are 

actors and we play our roles as assigned by Him) 

હદલવ અને યાત ફાંને યભત યભલાડલા લાા છે અને આખો વાંવાય યભત યભી યહ્યો છે 
વાંવાયના ફધાાં જ જીલોયાતે્ર સલુાભાાં અને હદલવે કામમ વ્મલશાય કયલાભાાં ાયખલાભાાં આલે છે 

 

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. 
Good and bad deeds are examined by the Almighty.  

ધભમયાજ અકાર રુુ ની જી શજુયી ભાાં કયેરા વાચાાં કાભો નો તલચાય કયે છે 
 

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 

karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. 
According to their actions, some are drawn closer to God, 

and others are driven farther from Him.  

ોત-ોતાના કયેરા કભોનેઅનવુાય જીલ અકાર રુુ ની નજીક થઈ જામ છે અને ઘણાાં 
અકાર રુુ થી દૂય થઈ જામ છે 
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ਤਜਨੀ ਨਾਭ ੁਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 

jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. 
Those who meditated on Naam with passion and loving devotion, departed from this 

world achieving the ultimate goal of becoming one with God. 

જે ભનષુ્મ એ એભનુાં ધ્માન ધયુું એ ભેશનત થી વપ થઇ ગમા 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ  ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1|| 
O‘ Nanak, their souls became radiant and they got liberated from Maya. ||1|| 

શ ેનાનક! જે ભનષુ્મે અકાર રુુ ના નાભનુાં સ્ભયણ કયુું છે તે ોતાની ભશનેત વપ કયી 
ગમા છે ।।૧।। 
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અરદાસ નો રરચય (પ્રાર્ગના) 
'અયદાવ' ળબ્દનો અથમ અયજ અથલા કોઈ ઉચ્ચ અતધકાયીને વયનામુાં છે. અભાયા અયદાવને 
વલમળક્ક્તભાન બગલાન અને આણા વનાતન ગરુુ, ગરુુ ગ્રાંથ વાશફેને વાંફોધન કયલાભાાં આલ ેછે. 
 
વાભાન્મ યીતે અયદાવ ળરૂ કયતા શરેા નીચે આેરા ળફદનો ાઠ કયલાભાાં આલ ેછે. આ કરભોભાાં, 
ગરુુ અયજણ દેલ જી કશ ેછે કે આણુાં ળયીય અન ેઆત્ભા અન ેઆણી ાવેની દયેક લસ્ત ુબગલાનની 
કૃા છે.અભે તેના ફાકો છીએ.તેથી, જેલી યીતે ફાક ોતાના ભાતાતતાને પ્રાથમના કયે છે તે જ 
યીતે આણે આણા અશાંકાયનો ત્માગ કયલો જોઈએ અને આણી જરૂહયમાતો ભાટે તે ાવે અયજ 
કયલી જોઈએ. 
 
લતમભાન અયદાવ ફાંધાયણ અન ે ળબ્દકો ઘણા લોથી તલકતવત થમા છે અને વીખ તલદ્વાનોની 
વાંયકુ્ત વાંસ્થા દ્વાયા તેનો તનણમમ રેલાભાાં આવ્મો શતો  
અયદાવને ત્રણ મખુ્મ બાગોભાાં વભજી ળકામ છે. 
 
પ્રથભ બાગ ગરુુ ગોતલિંદ તવિંશ જી દ્વાયા યણચત લય તવયી બાગોતી જીનો શતો, જેભાાં તેભણે 
વલમળક્ક્તભાન બગલાન અને પ્રથભ નલ ગરુુઓને તલનાંતી કયી.લય છી, અભ ેદવભા ગરુુ અને ગરુુ 
ગ્રાંથ વાહશફને ફોરાલીએ છીએ. 
 
અયદાવનો ફીજો બાગ અતનલામમણે વીખ દ્વાયા કયેરા વભમણ અન ેફણરદાનની માદ અન ેતેભના 
છેલ્રા શ્વાવ સધુી તલશ્વાવ જાલી યાખનાયા વીખ ળશીદો અન ેનામકોની માદગાય કૃત્મોનુ ાં તનરૂણ કયે 
છે. 
 
અયદાવનો ત્રીજો બાગ, અભ ેતે વમદુામ ભાટે પ્રાથમના કયીએ છીએ કે જે તવભયન (બગલાનનુ ાં નાભ 
માદ યાખવુાં), વાચા વીખનુ ાં નૈતતક જીલન, અને વમદુામભાાં તલશ્વાવના ગણુો ભાટે ફોરાલે છે.અભ ે
ગરુુને ાાંચ દોો (લાવના, ક્રોધ, રોબ, આવક્ક્ત અન ેઅશાંકાય) થી ફચાલલા કશીએ છીએ. 
 
છેલટે, પ્રવાંગ ભાટે ળબ્દો ઉભેયલાભાાં આવ્મા છે (જેભ કે રગ્ન, જન્ભ, મતૃ્ય,ુ લગેયે), જેના ભાટે ભાંડનુ ાં 
આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં અને ગરુુઓના આળીલામદ રીધા શતા.અયદાવના અંતતભ ળબ્દોભાાં, 
આણે તેભની ઇચ્છા બરે ગભે તેટરા ધભમ શોલા છતાાં, ફધાના કલ્માણ ભાટે પ્રાથમના કયીએ છીએ. 
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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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ਅਰਦਾਸ  

ARDAS 
Prayer 

પ્રાથમના 
 

ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਿੁ ਸਬ ੁਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 
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. 

તભે અભાયા ભાસ્ટય છો, અભે પક્ત આણી જરૂહયમાતો ભાટે તભાયી તલનાંતી કયી ળકીએ છીએ કાયણ 
કે આ ળયીય અને આત્ભા જે તભે અભને આતમો છે તે તભારુાં આળીલામદ છે 

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 
TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH GHANERE 

You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In your Grace are 
many joys and comforts. 

તભે અભાયા ભાતા અને તતા છો, અભે તભાયા ફાકો છીએ. તભાયી કૃાભાાં ઘણા આનાંદ અને 
આયાભ છે 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 
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). 

તભાયી યચનાની શદ કોઈને ખફય નથી. શ ેબગલાન તભે વલોચ્ચ કયતા શો ત્માાં કોઈ તભને વાંદ 
નથી કયત ુાં 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 
SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA KAARI 

The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one strand. All 

that came from Your creation is under Your command. 

આખુાં બ્રહ્માાંડ એક જ તાય લાી ળબ્દભાા ભાાં તભાયા તલત્ર કામદા શઠે કામમયત છે. તભાયી 
યચનાભાાંથી જે ફધુાં આલ ેછે તે તભાયી શઠે છે 
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ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ 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. 

તભે શુ ાં છો અને તભે કેટરા ભશાન છો, પક્ત તભે જ જાણો છો. શનેાનક ! તભાયો બક્ત તભાયા ભાટે 
કામભ ભાટે દ્રશ્મભાન છે 

 
ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 

બગલાન એક છે. ફધી જીત અદ્ભુત ગરુુની છે 
 

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 
દુષ્ટ રોકોનો નાળ કયનાય તયપથી આદયણીમ બગલાન આણને ભદદ કયે! 

  

ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 

દવભા ગરુુ દ્વાયા હઠત આદયણીમ બગલાનનો ઓડ 
 

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਤਧਆਇ॥  
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then remember Nanak. 
(dwell on his spiritual contribution) 

પ્રથભ દુષ્ટ કયનાયાઓના તલનાળકના રૂભાાં બગલાનને માદ કયો; છી નાનક ને માદ કયો 
  

ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸ ੁਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥  
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) 

છી ગરુુ અંગદનુ ાં સ્ભયણ કયો અને ધ્માન કયો, ગરુુ અભયદાવ અને ગરુુ યાભદાવ; તેઓ અભને ભદદ 
કયે છે 
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 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  
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)  

ગરુુ અયજણ, ગરુુ શયગોતલિંદ અને આદયણીમ ગરુુ શય યામને માદ કયો અને તેનુ ાં ધ્માન કયો 
 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਿਿੈ ਸਤਬ 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) 

જેનુાં દળમન કયીને, ફધાાં દુ: ખી થઈ જામ છે, આદયણીમ ગરુુ શય કૃષ્ણનુ ાં સ્ભયણ કયો અને ધ્માન કયો 
 

ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ 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. 

ગરુુ તેગ ફશાદુયને માદ કયો અને છી તભાયા ઘયે આધ્માત્ત્ભક વાંતિના નલ સ્રોત ઝડથી આલળે 
 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  
Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

શ ેબગલાન! કૃા કયીને અભને ભાગમ ફતાલીને દયેક જગ્માએ વશામ કયો 
 

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

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. 

ભાનનીમ દવભા ગરુુ ગોતલિંદતવિંશને માદ કયો, શ ેબગલાન! કૃા કયીને અભને ભાગમ ફતાલીને દયેક 
જગ્માએ વશામ કયો 
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  
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)! 

આદયણીમ ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફભાાં વભામેર દવ યાજાઓના દૈલી પ્રકાળનુ ાં ધ્માન કયો અને તભાયા 
તલચાયોને તેભના દૈલી ઉદેળો તયપ પેયલો અને ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફની દૃષ્ષ્ટથી આનાંદ ભેલો;  

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
 

ੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਹਿੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ, 
ਵੰਿ ਛਤਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿਿੱਿ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਸਤਚਆਤਰਆ ਂਦੀ ਕਭਾਈ 

ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
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)! 

ાાંચ ચાશનાયાઓનાાં કામો તલળ ેતલચાયો, ચાીવ ળશીદના ચાય તુ્રોની; દુરમબ વાંકલ્ના ફશાદુય 
ળીખ; બક્તોએ નાભના યાંગભાાં ઝાંરાવ્યુ ાં; જેઓ નાભભાાં રીન થમા શતા; જે રોકોએ નાભ માદ યાખ્યુ ાં 
અને તેભના બોજનની વાથીભાાં બાગ રીધો; જેઓ ભપત યવોડુાં ળરૂ કયુું; જે રોકોએ ોતાની તરલાય 

ચરાલી છે તે રોકોની જેઓ અન્મની ખાભીઓને અલગણે છે; ઉયોક્ત તભાભ શદુ્ અને ખયેખય 
વભતિત રોકો શતા; 

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆ ਂਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਹਾਈਆ,ਂ ਚਰਖੜੀਆ ਂਤ 
ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, 
ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

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)! 

તે ફશાદુય ળીખ રુુો અને સ્ત્રીઓ દ્વાયા અાતી અનન્મ વેલાનો તલચાય કયો અને તેભને માદ કયો, 
જેભણે ોતાનુ ાં ભાથુ ાં ફણરદાન આતયુ ાં શત ુાં, યાંત ુતેભના ળીખ ધભમને ળયણાગતત આી ન શતી; જેભણે 
ોતાને ળયીયના વાાંધાના ટુકડા કયી રીધા; કોણ તેભના સ્કેલ્તવ દૂય ભી; કોણ ફાાંધલાભાાં આવ્મા 
શતા અને ૈડાાં ય પેયલલાભાાં આવ્મા શતા અને ટુકડા થઈ ગમા શતા; જેભણે કાકાને કાી નાખ્માાં 
શતાાં; કોણ જીલાંત ઘયેામેરા શતા; જેભણે ગરુુદ્વાયાઓની ગૌયલ જાલલા ોતાનુ ાં ફણરદાન આતયુ ાં; 
જેભણે તેભની ળીખ આસ્થા છોડી ન શતી; જેભણે તેભનો ળીખ ધભમ યાખ્મો અને તેભના અંતતભ શ્વાવ 

સધુી તેભના લાને કાતમા તલના વાચવ્મા; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 
ੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

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)! 

તભાયા તલચાયોને ળીખ ધભમની ફધી ફેઠકો અને તભાભ ગરુુદ્વાયા તયપ લો; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰੂ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਤਚਤ 
ਆਵ, ਤਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਹਵ। 

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. 

શરેા વાંણૂમ આદયણીમ ખારવા આ તલનાંતી કયે છે કે તેઓ તભાયા નાભનુ ાં ધ્માન કયે; અને 
હયણાભે, ળાાંતત અને ખળુશારી ફધાને આલાભાાં આલળે 

 

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗਫ਼ਤਤਹ, 
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

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)! 

બગલાન ખારવા, જ્માાં ણ શોમ ત્માાં તેભના યક્ષણ અને દમાની વદૃ્ધદ્ કયે. વમદુામની સખુાકાયી અને 
વાંયક્ષણની ખાતયી કયલાભાાં ખારવા તલજમી ફને, બગલાન ખારવા ઉય તેભની કૃા લયવાલે, તે 

જુરભી અને જુરભ વાભે આણો યક્ષક શોઈ ળકે, ખારવા જીતલા ળકે, 
  દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ 
ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝੰਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, 

ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!!!  
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)! 

કૃા કયીને ળીખોને ળીખ ધભમની બેટ, રાાંફા લાની બેટ, ળીખ કામદાઓનુાં ારન કયલાની બેટ, 
દૈલી જ્ઞાન ની બેટ, દ્ર firm તલશ્વાવની બેટ, ભાન્મતાની બેટ અને નાભની વૌથી ભોટી બેટ. શ ેબગલાન! 

ગામકીઓ, શલરેી અને ફેનયો કામભ ભાટે અક્સ્તત્લ ધયાલ ેછે ; વત્મ ક્યાયેમ તલજમ ળકે; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰੂ।  
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. 

ફધા ળીખોના ભન નમ્ર યશ ેઅને તેભની ડશાણ ફયોફય યશ;ે શ ેબગલાન! તભે ળાણણનો યક્ષક છો 
 

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆ ਂਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ! ਆ ਦ ਹਜੂਰ…..ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹ 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….. 

ઓ વાચા તતા, લાશ ગરુુ! તભે નમ્ર રોકોનુ ાં વન્ભાન, રાચાય રોકોની ળક્ક્ત, આશ્રમતલશીન રોકોનો 
આળયો છો, અભે તભાયી શાજયીભાાં નમ્રતાલૂમક પ્રાથમના કયીએ છીએ… .. 
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(substitute the occasion or prayer made here).  

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱ ਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas Karney. 

Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer. Kindly fulfill 

the objects of all. 

ઉયોક્ત પ્રાથમનાના ાઠ કયલાભાાં કૃા કયીને આણી ભરૂો અને ખાભીઓને ભાપ કયો. કૃા કયીને 
ફધાની ચીજોને યૂી કયો. 

 
ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆ ਂਤਰਾ ਨ ਤਚਿੱਤ ਆਵ।  
ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱ 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. 

કૃા કયીને અભને તે વાચા બક્તોને ભલા દો, જેભની વાથ ેભીને, અભે તભાયા નાભનુ ાં સ્ભયણ અને 
ધ્માન કયી ળકીએ. ઓ ’બગલાન! તભારુાં નાભ શાંભેળા ચડતી બાલના રાલળ ેઅને તભાયી ઇચ્છા 

પ્રભાણે ફધાની પ્રગતત કયે. 
 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ  
Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 

ખારવા બગલાનનો છે; ફધી જીત બગલાનની જીત છે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

શીખો ન ુંિત્વજ્ઞાન  

ળીખોન ુાં તત્લજ્ઞાન તકમ તલળા તલસ્તાય “ળણગાય લગય” આધ્માત્ત્ભક અને બૌતતક જગતની રાક્ષણણકતાઓ 
ધયાલે છે. એનુાં ધભમળાસ્ત્રભા ાં વયતા ભાટે દળામલામેલુાં છે. ળીખોના નીતતળાસ્ત્રભા ાં ોતાના પ્રત્મેની ભાણવની 
સ્લમાંની પયજ અને વભાજ પ્રત્મેની પયજ કે વ ાંગત લચ્ચે કોઈ વ ાંઘમ કે તકયાય દળામલલાભા ાં આલી નથી. 
 
ળીખ ધભમ એ તલશ્વના તભાભ ધભોભા ાં વૌથી નાનો ધભમ છે . ળીખ ધભમની સ્થાના આળયે 500 લમ શરેા ગરુુ 
નાનકજી દ્વાયા કયલાભા ાં આલી શતી. એ આખા બ્રહ્માડભા ાં એક જ વલોચ્ચ ળક્ક્ત જે વર્જનશાય છે એ ભાન્મતા 
ય બાય મકેૂ છે. આ ધભમ અનાંત આનાંદનો વીધો વય યસ્તો પ્રદાન કયે છે ને પ્રેભ અને લૈશ્વીક બાઈચાયાનો 
વ ાંદેળ પેરાલે છે. ળીખ ધભમ વખ્તાઈથી એકેશ્વયલાદી શ્રદ્ા ધયાલે છે અને તેઓ એભ ભાને છે કેબગલાન એક જ 
છે જેને કોઈ વભમ કે સ્થ જેલી લસ્તઓુની ભમામદા શોતી નથી . 
  
ળીખ ધભમ એવુાં ભાને છે કે બગલાન એક જ છે જે વર્જનશાય, ારનશાય અને તલનાળકતામ છે અને તેઓ કોઈ 
હદલવ ભાનલ અલતાય રેતા નથી. અલતાયલાદ કે ભોક્ષના તવધ્ધા ાંતને ળીખ ધભમભા ાં કોઈસ્થાન નથી. ળીખ ધભમ 
કોઈ દેલી દેલતાઓ કે અન્મ દેલતાઓને કોઈ ભશત્લ આત ુાં નથી. 
 
ળીખ ધભમભા ાં નીતતળાસ્ત્ર અને ધભમ એક વાથે જ ચારે છે.આધ્માત્ત્ભક તલકાવ ભાટે ભાણવે નૈતતક ગણુો અને 
અભ્માવ કયલા રામક ગણુોને યોત્જિંદા જીલનભા ાં ભનભા ાં ઠવાલી રેલા જોઈએ. પ્રાભાણણકતા કરુણતા ઉદાયતા 
ધીયજ નમ્રતા જેલા ગણુોને વાચલણ અને પક્ત પ્રમત્નો દ્વાયા જ ફનાલી ળકામ છે. આણા ભશાન ગરુુઓના 
જીલન આ હદળાભા ાં પ્રેયણાન ુાં મૂ સ્થાનછે. 
 
ળીખ ધભમ ળીખલે છે કે ભાનલ જીલનનુાં રક્ષ્મ જન્ભ અને ભયણના ચક્રને તોડીને બગલાનભા ાં બી જલાન ુાં છે. 
આ ત્માયે જ તવદ્ કયી ળકામ જમાયે ગરુુના ઉદેળોન ુાં ારન કયલાભા ાં આલે અને તલત્ર પ્રભનુાભ ન ુાં ધ્માન 
ધયલાભા ાં આલે તથા વેલા અને દાન જેલા કામો કયલાભા ાં આલે. 
 
પ્રભનુાભ ભાગમ વતત પ્રભસુ્ભયણભા ાં વભતિત થલા ય બાય મકેૂ છે. ભોક્ષ ભેલલા ભાટે ભાણવે ા ાંચ દુગુમણો 
ય કાબ ુયાખલો જોઈએ જેલા કે કાભ (ઇચ્છા )ક્રોધ (ગસુ્વો )રોબ(રારચ ) ભોશ(વા ાંવાહયક ફાંધનો ) અશાંકાય 
(ઘભાંડ ). તલતધઓ અને યોત્જિંદી પ્રથાઓ જેલી કે ઉલાવ તીથમમાત્રા શકુનો અને કઠોયતાને ળીખ ધભમભા ાં 
અલગણલાભા ાં આલી છે. દયેકને ગરુુગ્રાંથ વાશેફના ઉદેળનુાં ારન કયવુાં જ જોઈએ. ળીખ ધભમ બક્ક્ત ભાગમ 
અથલા આદ્યાત્ભ ભાગમ ય બાય મકેૂ છે, તેભ છતા ાં ળીખ ધભમ જ્ઞાન ભાગમ અને કભમ ભાગમ ભશત્લને ઓખે છે. 
આધ્માત્ત્ભક રક્ષ્મ સધુી શોંચલા ભાટે ળીખ ધભમબગલાનની કૃા પ્રાતત કયલાની જરૂહયમાત ય ભોટો તાણ 
મકેૂ છે. 
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ળીખ ધભમએક આધતુનક, તાહકિક અને લાસ્તતલક ધભમ છે. ળીખ ધભમ ભાને છે કે વાભાન્મ ાહયલાહયક જીલન કે 
ગશૃસ્થ જીલન ભોક્ષભા ાં ફાધારૂ નથી. ભોક્ષ ભેલલા ભાટે બ્રહ્મચમમ કે વ ાંવાયનો ત્માગ કયલોજરૂયી નથી. 
દુતનમાની ફીભાયીઓઅને રારચોની લચ્ચે યશીને એ ફધાથી તનભોશીત યશવે ુાં ળક્ય છે. બક્તોએ દુતનમાભા ાં જ 
યશવે ુાં જોઈએ અને તેભ છતા ાં ોતાના ભાથાને દુતનમાની ભાનતવક અળાક્ન્તઓ અને વાભાન્મ ણચિંતાઓથી ઉય 
યાખવુાં જોઈએ. તેભણે તલદ્વાન વૈતનક, અને બગલાન ભાટે વ ાંત શોલા જ જોઈએ. 
 
ળીખ ધભમ એક વલમવ્માક અને "ધભમતનયેક્ષ ધભમ" છે અને તેથી તેજ્ઞાતત, વાંપ્રદામ, લણમ અને જાતત ય 
આધાહયત ફધા જ તપાલતોને અલગણે છે. ળીખ ધભમ ભાને છે કે બગલાનની નજયભા ફધા ભાણવો વયખા જ 
શોઈ છે. ગરુુઓએ રુુો અને સ્ત્રીઓની વભાનતા ય બાય મકૂ્યો શતો અને સ્ત્રીઓની ફાશત્મા અને વતી 
પ્રથાને નકાયી શતી. તે ગરુુઓએ તલધલા નુરમગ્નનો ખફુ વહક્રમ યીતે પ્રચાય કમો શતો અને ડદા પ્રથાને 
અલગણી શતી. પ્રભભુા ાં ભનને કેષ્ન્દ્રત કયલા ભાટે તલત્ર પ્રભ ુનાભ ન ુાં ધ્માન કયવુાં જોઈએ અને વેલા અને 
દાનના કામોં કયલા જોઈએ. અપ્રભાણણક ભાધ્મભ દ્વાયા કે બીખ ભા ાંગીને કભાલલા કયતા પ્રાભાણણક ભજૂયી અને 
યોજીદુ કાભ કયી કયેરી કભાણી વન્ભાનનીમ ગણલાભા ાં આલે છે. લાંડ ચખના અન્મ રોકો વાથે વશબાગી ફનવુાં 
એ ણ વાભાત્જક જલાફદાયી છે. દયેક વ્મક્ક્ત ાવે ફીજા જરૂયી રોકોને ભદદ કયલાની અેક્ષા યાખલાભા ાં 
આલે છે. વેલા અને વમદુામની વેલા એ ણ ળીખ ધભમનો એક ભશત્લનોબાગ છે . દયેક ગરુુદ્વાયાભા ાં જે ભપત 
યવોડુાં ચારે છે જેને રાંગય ણ કશલેાભા ાં આલે છે અને તે ફધા ધભો ભાટે ખલુ્લુાં યશ ેછે એ ણ આ વમદુામની 
વેલાનો એક બાલ છે. 
 
ળીખ ધભમ આળાલાદ અને આળાન ુાં વભથમન કયે છે. તે તનયાળાલાદની તલચાયધાયાને સ્લીકાયતા નથી. 
 
ગરુુઓ એવુાં ભાનતા શતા કે આ જીલનનો એક શતે ુઅને ધ્મેમ શોઈ છે. એ સ્લ ને અને પ્રભનુે વભજલા ભાટેની 
તક આે છે. આ ઉયા ાંત ભાણવ ોતાના કયેરા કભો ભાટે સ્લમાં જલાફદાય છે. એ ોતાના કભોના હયણાભ 
થી સ્લફચાલ ભાટે શક ભા ાંગી ળકત ુાં નથી. તેથી તે જે કયે છે તેભા ાં તેણે ખફૂ જાગ્રત યશવે ુાં જોઈએ.. 
 
ળીખ ગ્રાંથ, ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફ, ળાશ્વત ગરુુ છે. આ એકભાત્ર ધભમ છે જેણે તલત્ર સુ્તકને ધાતભિક તળક્ષક કે 
ભાગમદળમકનો દયજ્જો આતમો છે. ળીખ ધભમભા ાં જીલાંત ભાનલ ગરુુ (દેશધાયી) ભાટે કોઈ સ્થાન નથી. 
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Philosophy of Sikhs 
 

Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without 
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by 
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‘s duty to the self 
and that towards society (sangat). 
 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator of 
the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a message 
of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith and 
recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space. 
 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, 
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has 
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other 
deities. 
 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities 
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. 
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only 
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source 
of inspiration in this direction. 
 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth 
and death and merge with God. This can be accomplished by following the 
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of 
acts of service and charity. 
 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to 
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah 
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and 
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in 
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism 
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the 
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It 
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual 
goal. 
 
Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not 
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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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શીખ ાઘડીન ું મહત્વ 
ાઘડી શાંભેળાાં વીખનો અતલબાજ્મ બાગ યશી છે. ળીખ ધભમના સ્થાક ગરુુ નાનકના વભમથી, 
ળીખોએ ાઘડી ળણગાયેરી છે. યાજાને મગુટ કયતાાં ણ ળીખની ાઘડી નો લધાયે ભશત્લ છે. 
 
 ‘દસ્તય’ એ ળીખ ાઘડીનુાં ફીજુ ાં નાભ છે જે ‘ગરુુના આળીલામદ’ વાથે વાંફાંતધત છે.આ ફધા 
ળબ્દો તેભના અજાણ્મા લાને ઢાાંકલા ભાટે રુુો અને સ્ત્રીઓ ફાંને દ્વાયા શયેલાભાાં આલતા 
લસ્ત્રોનો ઉલ્રેખ કયે છે. તે ભાથાની આજુફાજુ શયેલાભાાં આલતા રાાંફા કાડ ના ટુકડા શોમ 
છે. 
 
 તેભ છતાાં, ગરુૂ ગોતલિંદતવિંશ ેરાાંફા લા યાખલાનુાં આત્ભતલશ્વાવના ાાંચ 'ક' અથલા ાાંચ લસ્ત ુ
ભાાંથી એક તયીકે પયત્જમાત યાખ્યુાં શતુાં, તેભ છતાાં તે ૧૪૬૯ ભાાં ળીખોની ળરુલાતથી જ ળીખ 
ધભમ વાથે વાંકામેર છે. દુતનમાભાાં ળીખ ધભમ એકભાત્ર એલો ધભમ છે જેભાાં દયેક ભાટે ાઘડી 
શયેલી પયત્જમાત છે. તશ્ચભી દેળોભાાં ાઘડી શયેેરા ભોટાબાગના રોકો ળીખ છે. 
 
 યાંયાગત યીતે, ાઘડી આદયનુાં પ્રતતતનતધત્લ કયે છે, અને તે રાાંફા વભમથી એકલાય પક્ત 
ખાનદાની ભાટે અનાભત યાખલાભાાં આલે છે. લૂમકા વભમભાાં, બાયતભાાં ાઘડી પક્ત 
વભાજભાાં ઉચ્ચ શોદ્દો ધયાલતા રુુો દ્વાયા શયેલાભાાં આલતી શતી.બાયતના મઘુર ળાવનકા 
ના દયતભમાન, ભાત્ર મકુ્સ્રભોને ાઘડી શયેલાની છૂટ શતી. ફીજા ધભો ના રુુોને ાઘડી 
શયેલા ઉય કડક પ્રતતફાંધ મકૂ્યો શતો. 
 
 ગરુુ ગોતલિંદતવિંશ,ે ભોગરોના આ ચાર ને નકાયી ને, તેભના ફધા ળીખને ાઘડી શયેલા 
કહ્ુાં.આ તેભણે ઉચ્ચ નૈતતક ગૌયલ ભાન્મતાભાાં શયેુું શતુાં જે તેણે તેના ખારવા અનમુામીઓ 
ભાટે કયુું શતુાં. તે ઈચ્છતો શતો કે તેનો ખારવા જુદો શોમ અને "ફાકીના તલશ્વભાાંથી અરગ 
થવુાં" અને ળીખ ગરુુઓ દ્વાયા તનધામહયત અનોખા ભાગમને અનવુયે તે ભાટે અટર વાંકલ્ કયે. 
આભ, ાઘડીલાા ળીખ શાંભેળાાં બીડભાાં અરગ ઉબા યશ ે છે, કાયણ કે ગરુુએ તેભના 'વાંત-
વૈતનકો' વયતાથી ઓખી ળકામ તેવુાં ઇચ્છ્ુાં શતુાં. 
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 જ્માયે કોઈ ળીખ રુુ અથલા સ્ત્રી ાઘડી ફાાંધે છે, ત્માયે ાઘડી પક્ત કાડનો ટુકડોજ નશીં 
યશ ે છે, કાયણ કે તે ોળાકનો અણબન્ન બાગ ફની જામ છે.ાઘડી શયેલાના કાયણો જેભ કે 
વાલમબૌભત્લ, વભમણ, આત્ભગૌયલ, હશિંભત, ધભમતનષ્ઠા લગેયે શોઈ ળકે છે, યાંત ુળીખ ળા ભાટે 
શયેે છે તે મખુ્મત્લે ખારવાના સ્થાક ગરુુ ગોતલિંદતવિંશ પ્રત્મેના તેભના પે્રભ, ારન અને 
આદય ફતાલલાનુાં છે. 
 
 ાઘડી એ આણને ગરુુની ઉશાય છે. તે જ યીતે આણે આણી ોતાની ઉચ્ચ ચેતના 
પ્રત્મે પ્રતતફદ્તાના તવિંશાવન ય ફેવેરા તવિંઘ અને કૌય તયીકે ોતાને તાજ શયેીએ છીએ. 
રુુો અને સ્ત્રીઓ ભાટે એકવયખુાં, આ ાઘડી કીતતિ, યાજતવમત, ગહયભા અને તલતળષ્ટતા 
દળામલે છે. તે અન્મો ભાટે વાંકેત છે કે આણે અનાંતની છફીભાાં જીલીએ છીએ અને વલમને વેલા 
આલા ભાટે વભતિત છીએ. ાઘડી વાંણૂમ પ્રતતફદ્તા તવલામ કાંઈણ યજૂ કયતી નથી. જ્માયે 
તભે તભાયી ાઘડી ફાાંધીને ઉબા થલાનુાં વાંદ કયો છો, ત્માયે તભે છ અફજ રોકોની લચ્ચે 
એકરા વ્મક્ક્તની જેભ નીડય યશો છો. તે એકદભ ઉત્કૃષ્ટ કૃત્મ છે.2 
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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 intendedhis '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 
turbanmay be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety etc. 
but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect for the 
founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For men 
and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and uniqueness. It is 
a signal to others that we live in the image of Infinity and are dedicated to serving all. 
The turban doesn't represent anything except complete commitment. When you 
choose to stand out by tying your turban, you stand fearlessly as one single person 
standing out amongstsix billion people. It is a most outstanding act. 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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શીખ ધમગમાું મરહાઓની ભતૂમકા 
ળીખ ધભમના તવદ્ા ાંતો જણાલે છે કે સ્ત્રીઓ રુુો જેટરી જ આત્ભાઓ ધયાલે છે અને તેભની આધ્માત્ત્ભકતા 
કેલલાનો વભાન અતધકાય ધયાલે છે. તેઓ ધાતભિક ભ ાંડોન ુાં નેતતૃ્લ કયી ળકે છે, અખાંડ થભા ાં બાગ રઈ ળકે 
છે, કીતમન કયી ળકે છે, જુાયી તયીકે કામમ કયી ળકે છે. તેઓ ફધી ધાતભિક, વા ાંસ્કૃતતક, વાભાત્જક અને 
ણફનવા ાંપ્રદાતમક પ્રવતૃિઓભાાં બાગ રઈ ળકે છે. ળીખ ધભમ એ ભહશરાઓને વભાનતા આતો શરેો ભોટો તલશ્વ 
ધભમ શતો. ગરુુ નાનકે ણરિંગ આધાહયત વભાનતાનો ઉદેળ આતમો, અને તેભના છીના ગરુુઓએ સ્ત્રીઓને 
ળીખ ઉાવના અને અભ્માવ તભાભ પ્રવતૃિઓભાાં વ ાંણૂમ બાગ રેલા પ્રોત્વાહશત કમામ. 
 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ જણાલે છે કે, " સ્ત્રીઓ અને રુુો, ફધા બગલાન દ્વાયા ફનાલલાભા ાં આવ્મા છે. આ ફધુાં 
બગલાનની યભત છે. નાનક કશ ેછે,તભાયી ફધી યચના વાયી, તલત્ર છે” એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૩૦૪ 
 
ળીખ ઇતતશાવભા ાં ભહશરાઓને રુુોની વેલા, બક્ક્ત, ફણરદાન અને ફશાદુયી વભાન દળામલલાની ભતૂભકા 
નોંધલાભા ાં આલી છે. ભહશરાઓની નૈતતક ગૌયલ, વેલા અને આત્ભ ફણરદાનના ાં ઘણા ઉદાશયણો ળીખ 
યાંયાભા ાં રખામેરા છે. 
 
ળીખ ધભમ અનવુાય, રુુ અને સ્ત્રી એક જ તવક્કાની ફે ફાજુ છે. આંતયવાંફાંધો અને યસ્ય તનબમયતાની 
પ્રણારીભા ાં ભાણવ સ્ત્રીભા ાંથી જન્ભ રે છે, અને સ્ત્રી રુુના ફીજભા ાંથી જન્ભે છે. ળીખ ધભમ અનવુાય, કોઈસ્ત્રી 
તલના ોતાના જીલનભા ાં વરાભત અને વ ાંણૂમ અનભુતૂત કયી ળકતો નથી, અને રુુની વપતા સ્ત્રી વાથેના 
જીલન અને તેનાથી તલતાલેરા પ્રેભ અને ટેકો વાથે વ ાંફાંતધત છે. 
 
ગરુુ નાનકે કહ્ુાં: "તે સ્ત્રી છે જે દોડ ચાલ ુયાખે છે" અને આણે” જમાયે સ્ત્રી દ્વાયા નેતાઓ અને યાજાઓ શોમ 
ત્માયે" સ્ત્રીને શ્રાતત અને દોતત ભાનલી ન જોઈએ. " એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
 
મકુ્ક્ત: 
એક ભશત્લનો મદુ્દો ઉબો કયલો તે છે કે શુાં કોઈ ધભમ ભહશરાઓને મકુ્ક્ત, બગલાનની અનભુતૂત પ્રાતત કયલા 
અથલા ઉચ્ચતભ આધ્માત્ત્ભક કે્ષત્ર પ્રાતત કયલાભા ાં વક્ષભ ભાને છે 
 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ જણાલે છે: 
“વલમ જીલોભા ાં બગલાન વ્માક છે, અને વલમ સ્લરૂોભા ાં રુુ અને સ્ત્રી છે” 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ ષૃ્ઠ ૬૦૫ 
ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફના ઉયોક્ત તનલેદનભા ાં, બગલાનનો પ્રકાળ વભાન યીતે તલતશ્રત છે 
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ફાંને જાતત રુુો અને સ્ત્રી ફાંને વભાનરૂે મકુ્ક્ત પ્રાતત કયી ળકે છે, ગરુુન ુાં ારન કયીને. ઘણા ધભોભા ાં, સ્ત્રીને 
ભાણવની આધ્માત્ત્ભકતાભા ાં અલયોધ ભાનલાભા ાં આલે છે, યાંત ુળીખ ધભમભા ાં નશીં. ગરુુ આ કલ્નાને નકાયી કા 
.ેે છે. ‘ળીખ ધભમ યના ાં લતમભાન તલચાયો’ ભા ાં એણરવ ફાવાકે જણાલે છે, 
“પ્રથભ ગરુુએ સ્ત્રીને રુુ વાથે વભાન ગણાલી… સ્ત્રી રુુ ભાટે અલયોધ નશોતી, યાંત ુબગલાનની વેલા 
કયલાભા ાં અને મકુ્ક્તની ળોધભા ાં બાગીદાય શતી”. 
 
રગ્ન: 
ગરુુ નાનકે ગ્રશસ્થની બરાભણ કયી - એક ઘયના રોકોન ુાં જીલન. બ્રહ્મચમમ અને ત્માગને ફદરે તત-ત્ની 
વભાન બાગીદાય શતા અને ફાંને ઉય તલશ્વાસતુાનો આદેળ આતમો શતો. તલત્ર શ્રોકભા ાં, ઘયેલુાં સખુ એક તપ્રમ 
આદળમ તયીકે યજૂ કયલાભા ાં આવ્યુાં છે. 
 
વભાન ક્સ્થતત: 
સ્ત્રી અને રુુ લચ્ચે વભાન દયજ્જોની ખાતયી કયલા ભાટે, ગરુુઓએ વાંગઠન અને  ાંગત પ્રવતૃિઓભાાં દીક્ષા, 
સચૂના અથલા બાગ રેલાની ફાફતભા ાં જાતત લચ્ચે કોઈ બેદ યાખ્મો ન શતો. વરુદાવ બલ્રા, ભહશભા પ્રકાળ 
અનવુાય ગરુુ અભયદાવે ભહશરાઓ દ્વાયા ડદાના ઉમોગને અસ્ષ્ટ ફનાવ્મો શતો. તેભણે સ્ત્રીઓને કેટરાક 
વમદુામોની દેખયેખ ભાટે વોંતય ુાં અને વતીના હયલાજ વાભે ઉદેળ આતમો. ળીખ ઇતતશાવભા ાં ભાતા ગજુયી ભાઇ 
બાગો, ભાતા સ ુાંદયી, યાણી વાહશફ કૌય, યાની વદા કૌય અને ભશાયાણી ત્જિંદ કૌય જેલી કેટરીક ભહશરાઓના 
નાભ નોંધામેરા છે, જેભણે તેભના વભમની ઘટનાઓભાાં ભશત્લણૂમ ભતૂભકાઓ બજલી શતી. 
 
તળક્ષણ: 
ળીખ ધભમભા ાં તળક્ષણને ખફૂ ભશત્લનુાં ભાનલાભા ાં આલે છે. તે કોઈણની વપતાની ચાલી છે. તે વ્મક્ક્તગત 
તલકાવની પ્રહક્રમા છે અને તે જ કાયણ છે કે ત્રીજા ગરુુએ ઘણી ળાાઓ સ્થાી. 
 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ જણાલે છે: 
“ફધા તલત્ર જ્ઞાન અને ણચિંતન ગરુુ દ્વાયા પ્રાતત થામ છે” 
એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ. ૮૩૧ 
 
ફધા ભાટે તળક્ષણ આલશ્મક છે અને દયેક વ્મક્ક્તએ તેઓ ફની ળકે તે શ્રેષ્ઠ ફનલા ભાટે કામમ કયવુાં જોઈએ. 
ત્રીજા ગરુુ દ્વાયા ભોકરેરા તળખ તભળનયીઓભાાંના ફાલન ભહશરાઓ શતા. 
‘ળીખ ભહશરાઓની ભતૂભકા અને ક્સ્થતત’, ભા ાં, ડો ભોહશન્દય કૌય ણગર રખે છે, 
"ગરુુ અભયદાવને ખાતયી શતી કે જ્મા ાં સધુી તેઓ ઉદેળો દ્વાયા સ્લીકાયલાભા ાં નશીં આલે ત્મા ાં સધુી કોઈ 
ઉદેળો આધાય રેળે નશીં." 
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કડા ય પ્રતતફાંધો: 
સ્ત્રીઓને ડદો ન શયેલાની જરૂહયમાત ઉયા ાંત, ળીખ ધભમ લસ્ત્ર વ ાંકેતને રગત ુાં એક વય છતા ાં ખફૂ ભશત્લનુાં 
તનલેદન આે છે. આ ણરિંગને ધ્માનભા ાં રીધા તલના તભાભ ળીખને રાગ ુડે છે. આ ગરુુ ગ્રાંથ વાશફે જણાલે 
છે, 
 
“એલા કડા શયેલાન ુાં ટાો જેભા ાં ળયીય અસ્લસ્થ શોમ અને ભન દુષ્ટ તલચાયોથી બયેલુાં શોમ” એવ.જી.જી.એવ. 
ષૃ્ઠ ૧૬ 
 
ભહશરાઓ દ્વાયા સ્લ ફચાલ: 
ળીખ ભહશરાઓ તરલાય અને અન્મ ળસ્ત્રોથી ોતાનો ફચાલ કયે તેલી અેક્ષા છે. સ્ત્રીઓ ભાટે આ અનન્મ છે 
કાયણ કે ઇતતશાવભા ાં આ શેરીલાય છે જ્માયે ભહશરાઓએ ોતાનો ફચાલ કયલાની અેક્ષા યાખી શતી. તેઓ 
ળાયીહયક સયુક્ષા ભાટે રુુો ય તનબમય યશલેાની અેક્ષા નથી. 
 
એવ.જી.જી.એવ અલતયણ: 
"રૃ્થલી અને આકાળભા ાં, ભને કોઈ ફીજુ ાં દેખાત ુાં નથી. ફધી સ્ત્રીઓ અને રુુોભા ાં, તેનો પ્રકાળ ચભકતો શોમ 
છે." એવ.એ.જી.એવ ષૃ્ઠ ૨૨૩ 
 
સ્ત્રીભા ાંથી, ભાણવનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રીની અંદય, ભાણવની કલ્ના થામ છે; સ્ત્રી વાથે તેભણે વગાઇ કયી અને 
રગ્ન કમામ છે. સ્ત્રી તેની તભત્ર ફની જામ છે; સ્ત્રી દ્વાયા, બાતલ ેઢી ઓ આલે છે. જ્માયે તેની સ્ત્રી ભયી જામ છે, 
ત્માયે તે ફીજી સ્ત્રીની ળોધ કયે છે; સ્ત્રી ભાટે તે ફાંધામેર છે. તો ળા ભાટે તેને ખયાફ કશ ેછે? તેના તયપથી, 
યાજાઓનો જન્ભ થામ છે. સ્ત્રીભા ાંથી, સ્ત્રીનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રી તલના, ત્મા ાં કોઈ એક ણ શોત. ગરુુ નાનક, 
એવજીજીએવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
દશજે વ ાંદબે: "શ ેબગલાન, ભાયા રગ્નની બેટ અને દશજે તયીકે તભારુાં નાભ ભને આો." શ્રી ગરુુ યાભદાવ જી, 
ષૃ્ઠ ૭૮ 
, રાઇન ૧૮ એવ.જી.જી.એવ. 
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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 asGranthis 
(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 ofman'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 Godor the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru 
Granth Sahib,Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current 
Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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―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 andwomen, 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 ofpersonal development and it is the reason why the 3rd Guru set up 
many schools 
 
Guru Granth Sahib states: 
―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page 
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 
In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women‖. 
 
Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, ―Avoid wearing those clothes in which the 
body is uncomfortableand the mind is filled with evil thoughts.‖SGGS, Page 16 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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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. " SggsPage 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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માનવિા ર ગ ર  ગ્રુંર્ સાહબે 
નમ્રતા એ ળીખ ધભમનુાં ભશત્લનુાં ાસુાં છે. બગલાન વભક્ષ શાંભેળાાં નમ્રતાભાાં નભવુાં જોઈએ. 
ાંજાફીભાાં નમ્રતા અથલા ‘તનમ્રાતા’ નજીકના ળબ્દો છે. તનમ્રતા એક ગણુ છે જેનો ગરુુફાનીભાાં 
જોયળોયથી પ્રચાય કયલાભાાં આલે છે. આ ાંજાફી ળબ્દનુાં બાાાંતય " ભાનલતા", "યોકાયી" 
અથલા "નમ્રતા છે." 
આ ફધા ભાણવો ભાટે ોલા ભાટેનુાં એક ભશત્લણૂમ ગણુ છે અને તે તે દયેક વભમે ળીખની 
ભાનતવકતાનો આલશ્મક બાગ છે. ળીખ ળસ્ત્રાગાયભાાં અન્મ ચાય ગણુો છે: 
વત્મ (વિ), 
વાંતો (સખુ), 
કરુણા (દમા) અને 
પે્રભ (તમાય) 
 
આ ાાંચ ગણુો ળીખ ભાટે અતનલામમ છે અને આ ગણુો યોલા અને તેભને તેભના વ્મક્ક્તત્લનો 
બાગ ફનાલલા ભાટે ગયુફાનીનુાં ધ્માન અને ાઠ કયલાનુાં તેભની પયજ છે. 
 
ગયુફાની આણને શુાં કશ ેછે: 
"નમ્રતાનુાં પ વાશત્જક ળાાંતત અને આનાંદ છે.” નમ્રતા વાથે વ્મક્ક્તએ શે્રષ્ઠતાનો ખજાનો, 
બગલાનનુાં ધ્માન ચાલ ુયાખવુાં જોઈએ. જે વ્મક્ક્ત દમાળ ધન્મ છે તે નમ્રતાભાાં ફેવે છે. 
 
ગરુુ નાનક, ળીખ ધભમના પ્રથભ ગરુુ: 
"વાાંબવુાં અને તભાયા ભનભાાં પે્રભ અને નમ્રતા વાથે તલશ્વાવ કયલો તે અંદયથી તલત્ર 
ભાંહદયભાાં, નાભથી તભાયી જાતને શદુ્ કયે છે." - એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ ૪ 
 
" "વાંતોને તભાયા કાનની કી ફનાલો, ભાનલતાને તભાયી બીખનો લાટકો ફનાલો, અને 
તભે તભાયા ળયીય ય રાગ ુકયો તે યાખનુાં ધ્માન કયો. "- એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ 6 
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Guru Granth Sahib on Humility 
 

Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in 

humility before God. Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related 
words.Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The 

translation of this Punjabi word is "Humility", "Benevolence" or" 

Humbleness." 
 

This is an important quality for all humans to nurture and one that is an 

essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in 
the Sikh arsenal are: 

 

Truth (Sat), 
Contentment (Santokh), 

Compassion (Daya) and 

Love (Pyar). 
 

These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate 
and recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their 

personality. 

 
What Gurbani tells us: 

"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one 

should continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one 
who is mercifully blessed stays steeped in humility. 

 

Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse 

yourself with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 

 
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and 

meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6 
 

 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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જાજી વાશફે ગરુુ નાનક વાશફેના મૂભતૂ ઉદેળોનુ ાં પ્રતતતનતધત્લ કયતા ળીખો મૂ વાય ધયાલે 

છે.  આ કાયણ છે કે તે ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફભાાં શરુુલાતી ચયણ ય લયણ કયેલ ુછે. આખી પ્રાથમના 

વાભાન્મની વભસ્માઓથી જ જોડામેરી છે. ળીખને આધ્માત્ત્ભક ણૂમતા પ્રાતત કયલી એ ભાગમદતળિકા 

છે.  તે તનષ્ષ્ક્રમ ણચિંતન અથલા અરગ જીલન જીલલા ભાટે બરાભણ કયત ુાં નથી.  તે તલશ્વની 

ફાફતોભાાં બાગ રેલાની તયપેણ કયે છે, ળાણણ અને તનસ્લાથમ પ્રવતૃિના એકીકયણ વાથે. 

 

 ળીખ ધભમના ત્રણ મૂભતૂ તવદ્ાાંતો છે 

 નામ જો: ધ્માન દ્વાયા બગલાનનુ ાં સ્ભયણ કયવુાં. 
 રકરિ કરો: યચનાત્ભક, ઉત્ાદક અને પ્રાભાણણક કામમ દ્વાયા પ્રતતષ્ઠા વાથ ેઆજીતલકા ભેલલી. 

 વુંદ ચખો: કભાણીનુ ાં પ જરૂહયમાતભાંદ રોકો વાથે ફાટવુાં.  જરૂહયમાતભાંદો અને ફીભાય 
રોકોની વાથ ેબાગીદાયી અન ેવાંબા યાખલી.  તે રોકોની વશામ કયલી જે ોતાને ભદદ 

કયી ળકતા નથી. 

 

ભાનલ વ્મક્ક્તત્લની ાાંચ મખુ્મ નફાઇઓ તેના આધ્માત્ત્ભક વાય વાથ ેણબન્નતા છે.  

વાભાન્મ અતનષ્ષ્ટઓ વાંખ્માભાાં લધાયે છે, યાંત ુતેભાાંના ાાંચ જૂથની ઓખ તેઓના અલયોધને 

કાયણ ેથઈ ળકે છે જે ભાનલાભાાં આલ ેછે કે તેઓ નૈતતક અને આધ્માત્ત્ભક ભાગમને અનવુયે છે.  ાાંચ 

અતનષ્ટના જૂથભાાં કાભ, ક્રોધ, રોબ, ભોશ અને અશાંકય નો વભાલળે થામ છે. 

 

આ ાાંચ આંતહયક દુષ્ટતાઓની હક્રમાઓને લળ કયલા અને તેભને તનમાંત્રણભાાં રાલલાનો 

અભ્માવ કયલો એ વીખનો પ્રાથતભક શતે ુછે.  ભાનલ ભગજના આ ાાંચ દુષ્ટતા ના લળભાાં ન યશવે ુાં, 

વકાયાત્ભક બાલના (ચહદિકરા) ભાાં વલમળક્ક્તભાન લાહશગરુુની બક્ક્ત વાથ ેજીલવુાં, નાભ તવભયનભાાં 

બગલાનને વતત માદ યાખવુાં અન ેવમદુામ વેલાભાાં કામમ કયવુાં એ એક વીખની પયજ છે. 

દૈતનક ધોયણે આલા તળસ્ત અનાલલાથી વ્મક્ક્તની હક્રમાઓ શદુ્ અન ેઆત્ભાને રાબદામક ફને છે 
અને ભનની નકાયાત્ભકતા ભટી જામ છે. 
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The Japji Sahib contains the essence of Sikh philosophy, representing the basic teachings of Guru Nanak 

Sahib. This is the reason it occupies the opening place in the Guru Granth Sahib. The whole prayer 

concerns itself with the problems of the ordinary. It is a manual for a Sikh to 
attain spiritual perfection. It does not recommend passive contemplation or 

living an isolated life. It favors participation in the affairs of the world, combined 
with the integration of wisdom and selfless activity. 

 
There are three fundamental principles of Sikh religion 

 
● Naam japo: remembering God through meditation. 

 
● Kirat karo: Earning  livelihood with dignity through creative, productive 

and honest work. 
 

● Vand chakko: To share the fruits of earnings with the needy. Sharing with 
and caring for the needy and sick. Helping those people who cannot help 

themselves. 
 

The five major weaknesses of the human personality at variance with its 
spiritual essence. The common evils far exceed in number, but a group of five of 

them came to be identified because of the obstruction they are believed to 
cause in man's pursuit of the moral and spiritual path. The group of five evils 

comprises Kam (Desire), Krodh(Anger), Lobh (Greed), Moh (Attachment) 
and Ahankar (Ego). 

It is the primary aim of the practicing Sikh to subdue the actions of these five 
inner evils and bring them under control.  It’s a Sikh’s duty not to succumb to 
these five passions of the human mind, to live with devotion to the Almighty 
Waheguru in positive Spirit (Chardikala), continually remember God in Naam 

Simran, and engage in Community Service. 
By adopting such discipline on a daily basis one’s actions become pure and 

rewarding to the soul and negativity of mind vanishes. 
Visit SikhBookClub.com for thousands of  downloadable Free Sikh books 
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