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SUKHMANI SAHIB 
Introduction 

Sukhmani or Sukhmani Sahib is the title given to the Gurbani in raga Gauri 
Sukhmaniin the Guru Granth Sahib which in turn appears in the major musical 
measure Raga Gauri. It is a lengthy composition, written by Guru Arjan Dev, the 
fifth Sikh Guru. The sacred prayer is 35 pages long from page 262 to page 296 of 
the Guru Granth Sahib.. 
 
The word Sukhmani is rendered into English as “consoler of the mind.” The 
entire poem has been translated into English more than once under some 
commonly preferred titles, "Jewel of peace", “Psalm of peace” or “Song of 
peace”, signifying the soothing effect it has on the mind of the reader. Sukh 

literally means peace or comfort and mani means mind or heart. ( ਭਣੀ Sukh in 

Gurmukhi can also mean jewel, gem, precious stone.). 
 
The couplet, "Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nĝm. Bẖagaṯ janĝ kai man bisrĝm. 
Rahĝo" translates to, "Sukhmani: Peace & pure ambrosial Nectar are in God's 
Name. The devotees' mind abide in bliss and calm peace. ||Pause||" constituting 
rahau, the only one in the composition, which means pause or rest and which is an 
equivalent of the Hebrew word selah occurring in the Psalms, sums up the most 
characteristic feature of this bani. According to this couplet, Sukhmani is the 
bringer of the bliss of the Lord‟s name; it dwells in the hearts of those who love 
Him. 
 
One of the fundamental texts of the Sikh faith, the Sukhmani presents a complete 
scheme of the teachings of the Sikh faith. While each astpadi has a fresh vision to 
impart, a particular aspect of Truth to unfold, the whole text may be regarded as 
the reiteration of basic themes such as Divine immanence, Divine compassion, 
abundance of grace, God‟s succouring hand, the merit of devotion, of holy 
company and humility. With such reiteration, the composition as a whole has a 
remarkable gripping quality reinforced by the striking imagery which in stanza after 
stanza brings home to the seeker the truths he must own. 
 
Sukhmani is a theological statement of the major tenets of Sikhism expressed in a 
devotional poetic form. Recited by the Sikhs as a part of their morning prayer, it is 
one of the easier texts to learn, in the Guru Granth Sahib. It is similar in syntax and 
structure, though its essential meaning will elude one not attuned to the spiritual 
experience and the idiom and phraseology of gurbani.  
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Structure of Sukhmani 
The Sukhmani comprises twenty-four astpadis or cantos, each comprising of 
eight Pauris or stanzas. They are composed in the metre chaupai. A salok or 
couplet precedes each astpadi. Also each Pauri consists of 5 couplets consisting of 
10 Tuks or lines. The first seven stanzas of the astpadi explore the theme stated in 
the preceding saloks and the eighth sometimes sums up the astpadi but, more 
often, becomes a paean of praise placing the theme in the context of an overall 
vision of Eternal Reality. This structure is maintained throughout the composition, 
from Astpadi to Astpadi. The theme of the Astpadi may give the impression that no 
traceable progression of thought is taking place as in a philosophical work, but 
there is a continuing unity of spiritual and ethical tone throughout the text. 
 
Below is a table summarising the message of the 24 Astpadis in the Sukhmani 
Sahib. The table is broken down Astpadi by Astpadi: 
 

Astpadi Message of the Bani in this Astpadi 

1 
sums up the benefits of contemplation and meditation. 

2 
Tells us that "practising holiness" reduces man's propensity to sin. 

3 
The Guru states that any study of holy texts, the performance of 
austerities. etc cannot compare with reading or listening to the Sacred 
Word. 

4 
Stresses the need for good behaviour. 

5 
We learn to thank God for all his various gifts and treasures which He 
gives us. 

6 
Examples God's gifts to man: a healthy body, delicacies to eat, silks and 
jewels to wear and pleasant music to hear. 

7 
Dwells on the attributes of the saints: 

8 
Similarly to 7, an appreciation of the God-oriented man- the Brahm-giani -
is found here. 

9 
Guru Arjan defines the various types of holy persons like the Pandit, 
Vaishnav, Bhagwati, etc 

10 
This deals with the various types of people and substances, both good 
and bad. 

11 
The Guru tells us that the meek and the humble win God's love, while the 
haughty and the vain find no peace or joy. 
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12 
Dwells on the lot of the boastful and the arrogant. 

13 
Tells us of the need to associate with saintly people and of avoiding their 
slander. 

14 
Points out that mortals, by their very nature, are fickle and way-ward; so 
no reliance can be placed on them. 

15 
Just as darkness is dispelled by light, and wilderness is illuminated by 
lightning, the Guru's instruction opens up the mind. 

16 
The Guru refers to God as the Director, Playwright and Actor in His own 
plays. 

17 
The Guru emphasizes the qualities of a true servant of God, namely 
obedience and humility. 

18 
Stresses the characteristics of a Seeker of Truth. 

19 
Guru Arjan warns of the distractions of life. Why waste one's life amassing 
wealth? 

20 
Deals with the need of efforts for spiritual progress. 

21 
The Guru tells of the pre-creation state. Before creation, there was a 
great void. 

22 
There is a short list of God's attributes. He is the fountain of generosity 
and goodness. 

23 
Tells us of the omnipotence of God. He created the fabric of the universe; 
He controls the stellar bodies. 

24 
The benefits of the Sukhmani are expounded. The true devotee will be 
rewarded with health, culture, wisdom, peace, etc. 
 

 
Ref: www.sikhiwiki.org 
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ਉੜੀ ੁਐਭਨੀ ਭਃ॥ 
ga-orhee sukhmanee mehlaa 5. 

Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of bliss. 
 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ੴ ਤਤਯੁ ਰਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One eternal God, realized by the Guru‟s grace.                                                                                                        

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇੱਏ ਹ ਅਤ ਸਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਹ। 

 

ਆਤਦ ੁਯ ਨਭਸ ॥ 

aad gur-ay namah. 

I bow to the Primal Guru.                                                                                                          
(ਭਯੀ) ਉ ਬ ਤ ਵੱਡ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੂੂੰ  ਨਭਏਾਯ ਸ ਜ (ਬ ਦਾ) ਭੁੱ ਢ ਸ, 

 

ਜੁਾਤਦ ੁਯ ਨਭਸ ॥ 

jugaad gur-ay namah. 

I bow to the Guru who was before the beginning of the ages.                                                    
ਅਤ ਜ ਜੁਾਾਂ ਦ ਭੱੁਢ ਤੋਂ ਹ। 

 

ਤਤੁਯ ਨਭਸ ॥ 

satgur-ay namah. 

I bow to the eternal True Guru.                                                                                 
ਤਤੁਯੂ ਨੂੂੰ  (ਭਯੀ) ਨਭਏਾਯ ਸ, 

 

ਰੀ ੁਯਦਵ ਨਭਸ ॥॥ 

saree gurdayv-ay namah. ||1|| 

I bow to the Great, Divine Guru.                                                                                           
ਰੀ ੁਯਦਵ ਜੀ ਨੂੂੰ  (ਭਯੀ) ਨਭਏਾਯ ਸ 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਤਭਯਉ ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ੁਐ ੁਾਵਉ ॥ 

simra-o simar simar sukh paava-o. 

I remember God with loving devotion and by remembering Him at all the 
time, I experience eternal bliss,                                                                                           

ਭ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ) ਤਭਯੵ ਤ ਤਭਯ ਤਭਯ ਏ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯੵ; 

 

ਏਤਰ ਏਰ ਤਨ ਭਾਤਸ ਤਭਟਾਵਉ ॥ 

kal kalays tan maahi mitaava-o. 

and dispel all worries and anguish that from my mind                                                      
(ਇਸ ਤਯਾਾਂ) ਸਯੀਯ ਤਿਚ (ਜ) ਦੱੁਐ ਤਫਐਾਾਂਧ (ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਤਭਟਾ ਰਿਾਾਂ। 

 

ਤਭਯਉ ਜਾੁ ਤਫੁੂੰ ਬਯ ਏ ॥ 

simra-o jaas bisumbhar aikai. 
I contemplate on the One who preserves the universe.                                                       

ਇਏ ਜਤ ਾਰਏ (ਸਯੀ) ਦਾ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਨਾਭ ੁਜਤ ਅਨਤ ਅਨੇਏ ॥ 

naam japat agnat anaykai. 

Countless people  remember Him                                                                                                 
ਅਨੇਏੵ ਤ ਅਣਤਣਤ (ਜੀਵ)ਉ ਨੂੂੰ ਜਦ ਸਨ, 

 

ਫਦ ੁਯਾਨ ਤੂੰ ਤਭਰਤਤ ੁਧਾਐ੍੍ਯ ॥ 

bayd puraan simrit suDhaakh-yar. 

The Vedas, the Puranas and the Smritis, the purest of utterances,                                   
ਵਦੵ ੁਯਾਨੵ ਤ ਤਤਭਰਤੀਆਂ ਨੇ- 

 

ਏੀਨੇ ਯਾਭ ਨਾਭ ਇਏ ਆਐ੍੍ਯ ॥ 

keenay raam naam ik aakh-yar. 

have recognized the One, the Name of God to be the most sacred.                                                  
ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਹੀ ਸਬ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ ਨਾਭ ਭੂੰਤਨਆ ਹ। 
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ਤਏਨਏਾ ਏ ਤਜ ੁਜੀਅ ਫਾਵ ॥ ਤਾ ਏੀ ਭਤਸਭਾ ਨੀ ਨ ਆਵ ॥ 

kinkaa ayk jis jee-a basaavai. taa kee mahimaa ganee na aavai.                                                      
That person‟s glory cannot be described in whose heart, God instills even 

an iota of Naam.                                                                                                                  
ਤਜਸ (ਭਨੱੁਐ) ਦ ਜੀ ਤਿਚ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅਨਾ ਨਾਭ) ਥੜਾ ਤਜਹਾ ਬੀ ਿਸਾਉਂਦਾ ਹ,ਉਸ ਦੀ ਿਤਡਆਈ ਤਫਆਨ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੀ। 

 

ਏੵਐੀ ਏ ਦਯ ਤੁਸਾਯ ॥ ਨਾਨਏ ਉਨ ੂੰ ਤ ਭਤਸ ਉਧਾਯ ॥॥ 

kaaNkhee aikai daras tuhaaro. naanak un sang mohi uDhaaro. ||1|| 

Nanak says, O‟ God, save me along with those who yearn to experience 
your holy presence.                                                                                                                            

(ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਜ ਭਨੱੁਐ ਤਯ ਦੀਦਾਯ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਸਨ, ਉਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਨਏ ਦਾ ਾਯ-ਉਤਾਯਾ ਏਯ ਦ। 

 

ੁਐਭਨੀ ੁਐ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਰਬ ਨਾਭ ੁ॥ 

sukhmanee sukh amrit parabh naam. 

The ambrosial Name of God is the crown jewel (the essence) of all peace 
and bliss,                                                                                                                      

ਰਬੂ ਦਾ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ ੁਐਦਾਈ ਨਾਭ (ਬ) ੁਐੵ ਦੀ ਭਣੀ ਸ, 

 

ਬਤ ਜਨਾ ਏ ਭਤਨ ਤਫਰਾਭ ॥ ਯਸਾਉ ॥ 

bhagat janaa kai man bisraam. Rahaa-o. 
and this nectar- Name of God resides in the hearts of His true devotees. 

ll pause ll  
ਇ ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ ਬਤੵ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸ l 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਯਤਬ ਨ ਫ ॥ 

parabh kai simran garabh na basai. 

By remembering God, one is freed from cycle of birth and death.                                                           
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਜੀਵ) ਜਨਭ ਤਵਚ ਨਸ੶ ਆਉਂਦਾ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਦੂਐੁ ਜਭੁ ਨ ॥ 

parabh kai simran dookh jam nasai. 

By remembering God, the fear of demon goes away.                                                            
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਜੀਿ ਦਾ) ਦੁਐ ਤ ਜਭ (ਦਾ ਡਯ) ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਏਾਰੁ ਯਸਯ ॥ 

parabh kai simran kaal parharai. 

By remembering God, the fear of death vanishes.                                                                
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਤ (ਦਾ ਬਉ) ਯ ਸਟ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਦੁਭਨੁ ਟਯ ॥ 

parabh kai simran dusman tarai. 

Remembering God, one's vices are eradicated                                                           
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਤਿਏਾਯ ਯੂੀ) ਦੁਸ਼ਭਨ ਟਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਤਭਯਤ ਏਛੁ ਤਫਨੁ ਨ ਰਾ ॥ 

parabh simrat kachh bighan na laagai. 

Remembering God, one meets no obstacles in life.                                                                    
ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਤਯਆਂ (ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦ ਯਾਸ ਤਵਚ) ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸ੶ ਦੀ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾ ॥ 

parabh kai simran an-din jaagai. 

By remembering God, one always remains alert from vices and worldly 
temptations.                                                                                                

ਰਬੂ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ) ਹਯ ਿਰ  (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ ) ਸੁਚਤ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਬਉ ਨ ਤਫਆ ॥ 

parabh kai simran bha-o na bi-aapai. 

Remembering God, one is not overpowered by fear.                                                        
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਏਈ) ਡਯ (ਜੀਵ ਉਤ) ਦਫਾਉ ਨਸ੶ ਾ ਏਦਾ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਦੁਐੁ ਨ ੂੰਤਾ ॥ 

parabh kai simran dukh na santaapai. 

Remembering God, one does not suffer sorrow.                                                                     
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਏਈ) ਦੱੁਐ ਤਿਆਏੁਰ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ। 
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ਰਬ ਏਾ ਤਭਯਨੁ ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ॥ 

parabh kaa simran saaDh kai sang. 
The meditative remembrance of God prevails in the Company of the 

Holy.                                   
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਤਭਯਨ ੁਯਭਤਐ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ (ਤਭਰਦਾ ਸ); 

 

ਯਫ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਯੂੰ ਤ ॥॥ 

sarab niDhaan naanak har rang. ||2|| 

O‟ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2||                                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਤਆਯ ਤਵਚ ਸੀ (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਾਯ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ  ਸਨ) 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਤਯਤਧ ਤਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥ 

parabh kai simran riDh siDh na-o niDh. 

In the remembrance of God are the miraculous powers and all the nine 
treasures   of the world.                                                                                                                  

ਰਬੂ ਦ ਤਭਯਨ ਤਵਚ (ਸੀ) ਾਯੀਆਂ ਤਯੱਧੀਆਂ ਤੱਧੀਆਂ ਤ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਤਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਤੁ ਫੁਤਧ ॥ 

parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh. 

In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence 
of wisdom.                                                                                                                   

ਰਬ-ਤਸਭਯਨ ਤਿਚ ਹੀ ਤਆਨ, ਸੁਯਤ ਦਾ ਤਟਏਾਉ ਤ ਜਤ ਦ ਭੂਰ (ਹਯੀ) ਦੀ ਸਭਝ ਿਾਰੀ ਫੁੱਧੀ ਹ। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਜ ਤ ੂਜਾ ॥ 

parabh kai simran jap tap poojaa. 

In the remembrance of God are chanting, intense meditation and 
devotional worship.                                                                                                                        

ਰਬੂ ਦ ਤਭਯਨ ਤਵਚ ਸੀ (ਾਯ) ਜਾ ਤਾ ਤ (ਦਵ-) ੂਜਾ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਤਫਨ ਦੂਜਾ ॥ 

parabh kai simran binsai doojaa. 

In the remembrance of God, duality vanishes.                                                                  
ਸਾਤਹਫ ਨੂੂੰ ਚਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਦਿਤ-ਬਾਿ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਤੀਯਥ ਇਨਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran tirath isnaanee. 

In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of 
pilgrimage.   

ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (ਆਤਭ-) ਤੀਯਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਦਯਸ ਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran dargeh maanee. 

In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the God.                           
ਾਤਸਫ ਨੂੂੰ  ਚਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤਭਰਦੀ ਸ; 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਸਇ ੁ ਬਰਾ ॥ 

parabh kai simran ho-ay so bhalaa. 

In the remembrance of God, one accepts His will to be good for all.                                          
ਾਤਸਫ ਨੂੂੰ  ਚਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਜਤ ਤਵਚ ਜ ਸ ਤਯਸਾ ਸ ਬਰਾ ਰਤੀਤ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ੁਪਰ ਪਰਾ ॥ 

parabh kai simran sufal falaa. 

By remembering God, one one succeeds in achieving the supreme goal of 
life.                                 

ਸਾਤਹਫ ਨੂੂੰ ਚਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਭਨੱੁਐ-ਜਨਭ ਦਾ ਉੱਚਾ ਭਨਯਥ ਤਸੱਧ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

 ਤਭਯਤਸ ਤਜਨ ਆਤ ਤਭਯਾ ॥ 

say simrahi jin aap simraa-ay. 

They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do so.                              
(ਨਾਭ) ਉਸੀ ਤਭਯਦ ਸਨ, ਤਜਨਹ ੵ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਆਤ ਰਯਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਾ ਏ ਰਾਉ ਾ ॥॥ 

naanak taa kai laaga-o paa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, I humbly bow to those who remember God ||3||                                                         
ਸ ਨਾਨਏ! ਭ ਉਸਨੵ (ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਤਰਆਂ) ਦੀ ਯ੶ ਰੱੵ 
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ਰਬ ਏਾ ਤਭਯਨੁ ਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

parabh kaa simran sabhtay oochaa. 

The remembrance of God is the highest of all the deeds.                                                         
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨਾ (ਸਯ) ਾਯ (ਆਸਯੵ) ਨਾਰ ਚੂੰਾ ਸ; 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਉਧਯ ਭੂਚਾ ॥ 

parabh kai simran uDhray moochaa. 

By the remembrance of God, many are saved from the vices.                                                  
ਰਬੂ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਜੀਿ ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਤਤਰਨਾ ਫੁਝ ॥ 

parabh kai simran tarisnaa bujhai. 

By remembering God, the yearning for Maya is eliminated.                                                          
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਤਤਰਸ ਤਭਟ ਜੵਦੀ ਸ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਬੁ ਤਏਛ ੁੁਝ ॥ 

parabh kai simran sabh kichh sujhai. 

In the remembrance of God, one understands everything about Maya.                              
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦ ਸਯਏ (ਏਰ) ਦੀ ਭਝ  ਜੵਦੀ ਸ 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਨਾਸੀ ਜਭ ਤਰਾਾ ॥ 

parabh kai simran naahee jam taraasaa. 

In the remembrance of God, there is no fear of death.                                                       
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਜਭੵ ਦਾ ਡਯ ਭੁੱ ਏ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ੂਯਨ ਆਾ ॥ 

parabh kai simran pooran aasaa. 

In the remembrance of God, all desires are fulfilled.                                                        
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਆਸ ੂਯਨ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ (ਆਸਾਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਭਨ ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ)। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਭਨ ਏੀ ਭਰੁ ਜਾਇ ॥ 

parabh kai simran man kee mal jaa-ay. 

In the remembrance of God, the filth of vices is removed from the mind.                                         
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏੀਤਤਆਂ ਭਨ ਦੀ (ਤਵਏਾਯੵ ਦੀ) ਭਰ ਦੂਯ ਸ ਜੵਦੀ ਸ, 
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ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਯਦ ਭਾਤਸ ਭਾਇ ॥ 

amrit naam rid maahi samaa-ay. 

The Ambrosial Naam, dwells in the heart of the mortal.  
ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਅਭਯ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਤਟਏ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਜੀ ਫਤਸ ਾਧ ਏੀ ਯਨਾ ॥ 

parabh jee baseh saaDh kee rasnaa. 

The devotees always recite God‟s Name.        
ਸਾਧ ਜਨ ਸਦਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਜਦ ਹਨ)। 

 

ਨਾਨਏ ਜਨ ਏਾ ਦਾਤਨ ਦਨਾ ॥॥ 

naanak jan kaa daasan dasnaa. ||4|| 

O‟ Nanak, I am the servant of Your devotee‟s servant. ||4||                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! (ਭ) ੁਯਭੁਐੵ ਦ ਵਏੵ ਦਾ ਵਏ (ਫਣੵ) 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ਧਨਵੂੰਤ ॥ 

parabh ka-o simrahi say Dhanvantay. 

Those who remember God with love and devotion are spiritually wealthy.                                         
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਧਨਾਢ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ਤਤਵੂੰਤ ॥` 

parabh ka-o simrahi say pativantay. 

Those who remember God with love and devotion are honorable.                                      
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਿਾਰ  ਹਨ। 

 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ਜਨ ਯਵਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say jan parvaan. 

Those who remember God with love and devotion are accepted in God‟s 
court.                                  

ਏਫੂਰ ਸਨ ਉਸ ੁਯਸ਼ ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ l 
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ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ੁਯਐ ਰਧਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say purakh parDhaan. 

Those who lovingly remember God are the most distinguished ones.                                    
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯਦ ਹਨ ਉਹ (ਸਬ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਤੋਂ) ਚੂੰ ਹਨ। 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤ ਫਭੁਸਤਾਜ ॥ 

parabh ka-o simrahi se baymuhtaajay. 

Those who lovingly remember God with devotion do not depend on 
others.                                      

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਸ ਤਏ ਦ ਭੁਥਾਜ ਨਸ੶ ਸਨ, 
 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤ ਯਫ ਏ ਯਾਜ ॥ 

parabh ka-o simrahi se sarab kay raajay. 

Those who remember God with love and devotion are spiritually superior.                          
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਹ  ਸਬ ਦ ਫਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ੁਐਵਾੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi say sukhvaasee. 

Those who remember God with love and devotion dwell in peace.                                          
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਸ ੁਐੀ ਵੱਦ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਦਾ ਅਤਫਨਾੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi sadaa abhinaasee. 

Those who remember God with love and devotion are freed from cycles 
of birth and death.   

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯਦ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਰਈ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਤਹਤ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਤਭਯਨ ਤ ਰਾ ਤਜਨ ਆਤ ਦਇਆਰਾ ॥ 

simran tay laagay jin aap da-i-aalaa. 

Only those who are blessed by the merciful God Himself get on the Path 
of remembering Him.                                                                                               

ਰਬ-ਤਭਯਨ ਤਵਚ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਰੱਦ ਸਨ ਤਜਨਹ ੵ ਉਤ ਰਬ ੂਆਤ ਭਸਯਫਾਨ (ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ); 
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ਨਾਨਏ ਜਨ ਏੀ ਭੂੰ ਯਵਾਰਾ ॥॥ 

naanak jan kee mangai ravaalaa. ||5|| 

O‟ Nanak, only a fortunate one begs for the company of such individuals. 
||5||  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਏਈ ਵਡ-ਬਾੀ) ਇਸਨੵ ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ ਭੂੰਦਾ ਸ 
 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ਯਉਏਾਯੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi say par-upkaaree. 
Those who remember God with love and devotion become benevolent to 

others.  
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਰ ਬਰਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫਣ ਜੵਦ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤਤਨ ਦ ਫਤਰਸਾਯੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin sad balihaaree. 
I dedicate my life forever to those who remember God with love and 

devotion.    
ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ,ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ (ਭੈਂ) ਸਦਾ ਸਦਏ ਹਾਾਂ। 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ  ਭੁਐ ੁਸਾਵ ॥ 

parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay. 

Beauteous are the faces of those who remember God with love and 
devotion.                              

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਸਨੵ ਦ ਭੂੂੰ ਸ ਸਣ (ਰੱਦ) ਸਨ, 
 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤਤਨ ੂਤਐ ਤਫਸਾਵ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin sookh bihaavai. 

Those who remember God with love and devotion live their life in peace.                          
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ (ਉਭਯ) ਸੁਐ ਤਿਚ ੁਜ਼ਯਦੀ ਹ। 

 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤਤਨ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa. 
Those who remember God with love and devotion conquer their mind.                              

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਣ ਭਨ ਨੂੂੰ ਤਜੱਤ ਰੈਂਦ ਹਨ। 
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ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤਤਨ ਤਨਯਭਰ ਯੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin nirmal reetaa. 

Those who remember God with love and devotion live a righteous way of 
life.                              

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਸਨੵ ਦੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ੁਜ਼ਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਤਵਤਰ ਸ ਜੵਦਾ ਸ 
 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਤਤਨ ਅਨਦ ਨੇਯ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin anadghanayray. 

Those who remember God with love and devotion experience endless 
joys.                                    

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨੵ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, 
 

ਰਬ ਏਉ ਤਭਯਤਸ ਫਤਸ ਸਤਯ ਨੇਯ ॥ 

parabh ka-o simrahi baseh har nayray. 
Those who remember God with love and devotion live in the presence of 

God.         
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦ ਸਨ, ਉਹ ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਤਿਚ ਿੱਸਦ ਹਨ। 

 

ੂੰਤ ਤਏਰਾ ਤ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤ ॥ 

sant kirpaa tay an-din jaag. 
By the Grace of the Guru, they always remain alert to remember God.                        

ਸਾਧੂਆਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਯਾ ਉਹ ਯਾਤ ਤਦਨ ਐਫਯਦਾਯ ਯਤਹੂੰਦ ਹਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਤਭਯਨੁ ੂਯ ਬਾਤ ॥॥ 

naanak simran poorai bhaag. ||6|| 

O‟ Nanak, the gift of meditation is obtained only by perfect destiny. ||6||                           
ਹ ਨਾਨਏ! ਤਸਭਯਨ (ਦੀ ਦਾਤਤ) ਿੱਡੀ ਤਏਸਭਤ ਨਾਰ (ਤਭਰਦੀ ਹ) ॥ 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਏਾਯਜ ੂਯ ॥ 

parabh kai simran kaaraj pooray. 

Remembering God, one's tasks are accomplished.                                                                 
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦ (ਾਯ) ਏੂੰਭ ੂਯ ਸ ਜੵਦ ਸਨ 
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ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਏਫਸੁ ਨ ਝੂਯ ॥ 

parabh kai simran kabahu na jhooray. 

By lovingly remembering God, one never grieves.                                                                    
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਏਦ ਤਚੂੰਤਾ ਦ ਿੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਸਤਯ ੁਨ ਫਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran har gun baanee. 

By remembering God with love and devotion, one utters the virtues of 
God.                                   

ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ, ਭਨੱੁਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ ਸੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸ 
 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਸਤਜ ਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran sahj samaanee. 

Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive poise.                                
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ,ਭਨੱੁਐ ਸਹਜ ਅਿਸਥਾ ਤਿਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਤਨਸਚਰ ਆਨੁ ॥ 

parabh kai simran nihchal aasan. 

By remembering God with love and devotion, one‟s mind doesn‟t waiver.                                     
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦਾ (ਭਨ ਯੂੀ) ਆਨ ਡਰਦਾ ਨਸ੶ 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਏਭਰ ਤਫਾਨੁ ॥ 

parabh kai simran kamal bigaasan. 

By lovingly remembering God, one feels delighted.                                                               
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉਸ ਦ (ਤਹਯਦ ਦਾ) ਏਉਰ-ਪੁੱਰ ਤਐਤੜਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਏ ਤਭਯਤਨ ਅਨਸਦ ਝੁਨਏਾਯ ॥ 

parabh kai simran anhadjhunkaar. 

Remembering God, divine melody keeps playing in one‟s mind 
continuously.                    

ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੂੰਦਯ) ਇਏ-ਯ ੂੰੀਤ (ਫਏੁੂੰ ਠੀ ਏੀਯਤਨ) ਸੁੂੰ ਦਾ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ l 
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ੁਐੁ ਰਬ ਤਭਯਨ ਏਾ ਅੂੰਤੁ ਨ ਾਯ ॥ 

sukh parabh simran kaa ant na paar. 

There is endless peace that ensues by remembering God.                                                                    
ਰਬੂ ਦ ਤਸਭਯਨ ਤੋਂ ਜ ਸੁਐ (ਉਜਦਾ) ਹ ਉਹ (ਏਦ) ਭੱੁਏਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਤਭਯਤਸ  ਜਨ ਤਜਨ ਏਉ ਰਬ ਭਇਆ ॥ 

simrahi say jan jin ka-o parabh ma-i-aa. 
They alone remember Him, upon whom God bestows His Grace.                                               

ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ (ਰਬੂ ਨੂੂੰ ) ਤਭਯਦ ਸਨ, ਤਜਨਹ ੵ ਉਤ ਉ ਦੀ ਭਸਯ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ; 
 

ਨਾਨਏ ਤਤਨ ਜਨ ਯਨੀ ਇਆ ॥॥ 

naanak tin jan sarnee pa-i-aa. ||7|| 
O‟ Nanak, only a fortunate one seeks refuge of such devotees. ||7||                                                                  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਏਈ ਵਡਬਾੀ) ਉਸਨੵ (ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰ) ਜਨੵ ਦੀ ਯਣੀ ਦਾ ਸ 

 

ਸਤਯ ਤਭਯਨੁ ਏਤਯ ਬਤ ਰਟਾ ॥ 

har simran kar bhagat pargataa-ay. 

By remembering God, the devotees become known in the world.                                         
ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯ ਏ ਬਤ (ਜਤ ਤਵਚ) ਭਸ਼ਸੂਯ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ, 

 

ਸਤਯ ਤਭਯਤਨ ਰਤ ਫਦ ਉਾ ॥ 

har simran lag bayd upaa-ay. 

Remembering God, the Vedas were composed.                                                                
ਤਸਭਯਨ ਤਿਚ ਹੀ ਜੁੜ ਏ (ਤਯਸ਼ੀਆਾਂ ਨ) ਿਦ (ਆਤਦਏ ਧਯਭ ੁਸਤਏ) ਯਚ। 

 

ਸਤਯ ਤਭਯਤਨ ਬ ਤਧ ਜਤੀ ਦਾਤ ॥ 

har simran bha-ay siDh jatee daatay. 

By remembering God, mortals became adepts, celibates and charitable.                                
ਰਬੂ ਦ ਤਭਯਨ ਦੁਆਯਾ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਤੱਧ ਫਣ , ਜਤੀ ਫਣ , ਦਾਤ ਫਣ ; 

 

ਸਤਯ ਤਭਯਤਨ ਨੀਚ ਚਸੁ ਏੁੂੰ ਟ ਜਾਤ ॥ 

har simran neech chahu kunt jaatay. 

By remembering God, the lowly become known in all four directions.                              
ਤਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਨੀਚ ਭਨੱੁਐ ਸਾਯ ਸੂੰਸਾਯ ਤਿਚ ਯਟ ਹ । 
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ਸਤਯ ਤਭਯਤਨ ਧਾਯੀ ਬ ਧਯਨਾ ॥ 

har simran Dhaaree sabhDharnaa. 

It is meditation on God, which has provided support to the entire earth.                                      
ਰਬੂ ਦ ਤਭਯਨ ਨੇ ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਯਾ ਤਦੱਤਾ ਸਇਆ ਸ; 

 

ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਸਤਯ ਏਾਯਨ ਏਯਨਾ ॥ 

simar simar har kaaran karnaa. 

Therefore, O‟ mortal always remember the Creator of the World.                                             
(ਤਾਾਂ ਤ ਹ ਬਾਈ!) ਜਤ ਦ ਏਯਤਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਤਸਭਯ। 

 

ਸਤਯ ਤਭਯਤਨ ਏੀ ਰ ਅਏਾਯਾ ॥ 

har simran kee-o sagal akaaraa. 

It is for the meditation that God created the entire universe.                                           
ਰਬੂ ਨੇ ਤਭਯਨ ਵਾਤ ਾਯਾ ਜਤ ਫਣਾਇਆ ਸ; 

 

ਸਤਯ ਤਭਯਨ ਭਤਸ ਆਤ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯਾ ॥ 

har simran meh aap nirankaaraa. 

The Formless God is in the place where He is remembered.                                                  
ਤਜਥ ਤਸਭਯਨ ਹ ਥ ਤਨਯੂੰਏਾਯ ਆ ਿੱਸਦਾ ਹ। 

 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਤਜ ੁਆਤ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

kar kirpaa jis aap bujhaa-i-aa. 

One who is blessed by His grace to realize the importance of 
remembering God,  

ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  (ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਦੀ) ਭਝ ਦਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਸਤਯ ਤਭਯਨੁ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੦॥॥ 

naanak gurmukh har simran tin paa-i-aa. ||8||1|| 

O‟ Nanak, obtains the boon of God‟s meditation through Guru‟s Grace. 
||8||1||                           

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ੁਯ ੂਦੁਆਯਾ ਤਭਯਨ (ਦੀ ਦਾਤ) ਰਾਤ ਏਯ ਰਈ ਸ 
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ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਦੀਨ ਦਯਦ ਦੁਐ ਬੂੰਜਨਾ ਤਟ ਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ 

deen daraddukhbhanjnaa ghat ghat naath anaath. 

O‟ Destroyer of the pain and woes of the poor, pervader in all hearts and 
the support of the supportless.                                                                                      

ਦੀਨੵ ਦ ਦਯਦ ਤ ਦੁੱ ਐ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਸ ਰਬੂ! ਸ ਸਯਏ ਯੀਯ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸਯੀ! ਸ ਅਨਾਥੵ ਦ ਨਾਥ! 

 

ਯਤਣ ਤੁਭ੍ਸਾਯੀ ਆਇ ਨਾਨਏ ਏ ਰਬ ਾਥ ॥॥ 

sarantumHaaree aa-i-o naanak kay parabh saath. ||1|| 

O „God, I (Nanak) have come to Your refuge, after having received 
guidance from the Guru. ||1|| 

ਸ ਰਬੂ! ੁਯ ੂਦਾ ੱਰਾ ਪੜ ਏ ਭ ਨਾਨਏ ਤਯੀ ਯਣ ਆਇਆ ਸੵ 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਜਸ ਭਾਤ ਤਤਾ ੁਤ ਭੀਤ ਨ ਬਾਈ ॥ 

jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee. 

Where there is no mother, father, children, friends or siblings to help 
you.                                

ਤਜਥ ਭੵ, ਤਉ, ੁੱ ਤਯ, ਤਭੱਤਰ, ਬਯਾ ਏਈ (ਾਥੀ) ਨਸ੶ (ਫਣਦਾ), 
 

ਭਨ ਊਸਾ ਨਾਭ ੁਤਯ ੂੰ ਤ ਸਾਈ ॥ 

man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee. 

O‟ my mind, there, only God‟s Name, shall be with you as your help and 
support.  

ਥ ਹ ਭਨ! (ਰਬੂ) ਦਾ ਨਾਭ ਤਯ ਨਾਰ ਸਹਤਾ ਏਯਨ ਿਾਰਾ (ਹ)। 
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ਜਸ ਭਸਾ ਬਇਆਨ ਦੂਤ ਜਭ ਦਰ  ॥ 

jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai. 

Where the  armies of dreadful demons try to crush you,                                                             
ਤਜਥ ਵੱਡ ਡਯਾਉਣ ਜਭਦੂਤੵ ਦਾ ਦਰ ਤਨੂੂੰ  ਦਯੜਾ, 

 

ਤਸ ਏਵਰ ਨਾਭ ੁੂੰ ਤ ਤਯ ਚਰ  ॥ 

tah kayval naam sang tayrai chalai. 

there, only the Naam shall go along with you.                                                                              
ਉਥ ਤਸਯਪ ਨਾਭ ਹੀ ਤਯ ਨਾਰ ਜਾਾ। 

 

ਜਸ ਭੁਏਰ ਸਵ ਅਤਤ ਬਾਯੀ ॥ 

jah muskal hovai atbhaaree. 

where you are in extremely difficult situation,                                                                     
ਤਜਥ ਫੜੀ ਬਾਯੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਫਣੀ, 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਭੁ ਤਐਨ ਭਾਤਸ ਉਧਾਯੀ ॥ 

har ko naam khin maahi uDhaaree. 

there God‟s Name shall rescue you in an instant.                                                              
ਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅੱਐ ਦ ਪਯ ਤਵਚ ਫਚਾ ਰਾ। 

 

ਅਤਨਏ ੁਨਸਚਯਨ ਏਯਤ ਨਸੀ ਤਯ ॥ 

anik punahcharan karat nahee tarai. 

By performing countless religious rituals, one is not saved from the sins.                                      
ਅਨੇਏੵ ਧਾਯਤਭਏ ਯਭੵ ਏਯ ਏ ਬੀ (ਭਨੱੁਐ ਾੵ ਤ) ਨਸ੶ ਫਚਦਾ, 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਭੁ ਏਤਟ ਾ ਯਸਯ ॥ 

har ko naam kot paap parharai. 

The Name of God washes off millions of sins.                                                                          
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਏਯੜਾਾਂ ਾਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ੁਯਭੁਤਐ ਨਾਭੁ ਜਸ ੁਭਨ ਭਯ ॥ 

gurmukh naam japahu man mayray. 

Therefore, O‟ my mind, meditate on God‟s Name with the Guru‟s 
Blessing,                                                

(ਤੵ ਤ) ਸ ਭਯ ਭਨ! ੁਯ ੂਦੀ ਯਣ  ਏ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਜ; 
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ਨਾਨਏ ਾਵਸੁ ੂਐ ਨੇਯ ॥॥ 

naanak paavhu sookhghanayray. ||1|| 

and, O‟ Nanak, you shall obtain countless joys. ||1||                                                                       
ਸ ਨਾਨਏ! (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ) ਫੜ ੁਐ ਾਵਤਸਂਾ l 

 

ਰ ਤਰਤਟ ਏ ਯਾਜਾ ਦੁਐੀਆ ॥ 

sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa. 
Even as a king of the entire world, one remains in distress.                                                     

(ਭਨੱੁਐ) ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਜਾ (ਸ ਏ ਬੀ) ਦੁਐੀ (ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ), 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਸਇ ੁਐੀਆ ॥ 

har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa. 

But by meditating on God‟s Name, one obtains peace.                                                                           
ਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਆਂ ੁਐੀ (ਸ ਜੵਦਾ ਸ); 

 

ਰਾਐ ਏਯਯੀ ਫੂੰਧੁ ਨ ਯ ॥ 

laakh karoree banDh na parai. 

Even huge amounts of wealth does not end the desire for more.                                                
ਰੱਐੵ ਏਯੜੵ (ਯੁ) ਏਭਾ ਏ ਬੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਤਤਰਸ ਤਵਚ) ਯਏ ਨਸ੶ ਦੀ, 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਤਯ ॥ 

har kaa naam japat nistarai. 

By meditating on God‟s Name, one escapes from the intense desire for 
Maya.                                  

( ਭਾਇਆ-ਏੵ ਤ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ਰੂੰ  ਜੵਦਾ ਸ; 
 

ਅਤਨਏ ਭਾਇਆ ਯੂੰ ਤਤਐ ਨ ਫੁਝਾਵ ॥ 

anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai. 

By remaining absorbed in the countless worldly pleasures, one‟s desire 
for more worldly possessions, is not quenched.                                                                               

ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫ-ਅੂੰਤ ਭਜੵ ਸੁੂੰ ਤਦਆਂ ਬੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਤਤਰਸ ਨਸ੶ ਫੁੱ ਝਦੀ, 
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ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਆਾਵ ॥ 

har kaa naam japat aaghaavai. 

By remembering God with love and devotion, one is satiated from Maya.                                                              
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ (ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਿਰੋਂ ) ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।. 

 

ਤਜਸ ਭਾਯਤ ਇਸੁ ਜਾਤ ਇਏਰਾ ॥ 

jih maarag ih jaat ikaylaa. 

Upon the journey, which the soul must take alone,                                                            
ਤਜਸਨ੶ ਯਾਸ੶ ਇਸ ਜੀਵ ਇਏੱਰਾ ਜੵਦਾ ਸ 

 

ਤਸ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁੂੰ ਤ ਸਤ ੁਸਰਾ ॥ 

tah har naam sang hot suhaylaa. 

there, only God's Name is with the soul as a comforter.                                                                        
ਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਸੁਐ ਦਣ ਿਾਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਾ ਨਾਭ ੁਭਨ ਦਾ ਤਧਆਈ ॥ 

aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai. 

O‟ my mind, meditate forever on such a Name.                                                                         
ਸ ਭਨ !ਸਭਸ਼ੵ ਸੀ ਇਸ ਤਜਸ ਨਾਭ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯ l 

 

ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਯਭ ਤਤ ਾਈ ॥॥ 

naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2|| 

O‟ Nanak, the supreme spiritual state is obtained through the Guru‟s 
grace. ||2||                                                                                                                         

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸ੶ (ਨਾਭ ਜਤਆਂ) ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਤਭਰਦਾ ਸ 

 

ਛੂਟਤ ਨਸੀ ਏਤਟ ਰਐ ਫਾਸੀ ॥ 

chhootat nahee kot lakh baahee. 
Even with the support of millions of brothers, one can‟t save oneself from 

vices.  
ਰੱਐੵ ਏਯੜੵ ਬਯਾਵੵ ਦ ਸੁੂੰ ਤਦਆਂ (ਭਨੱੁਐ ਤਜ ਦੀਨ ਅਵਥਾ ਤ) ਖ਼ਰਾੀ ਨਸ੶ ਾ ਏਦਾ, 
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ਨਾਭ ੁਜਤ ਤਸ ਾਤਯ ਯਾਸੀ ॥ 

naam japattah paar paraahee. 

By meditating on Naam, one swims across the worldly-ocean of vices,                                                   
ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਜਤਆਂ (ਜੀਵ) ਾਯ ਰੂੰ  ਜਾਾਂਦਾ ਹ।. 

 

ਅਤਨਏ ਤਫਨ ਜਸ ਆਇ ੂੰਾਯ ॥ 

anik bighan jah aa-ay sanghaarai. 

Where countless misfortunes threaten to destroy you,                                                                          
ਤਜਥ ਅਨੇਏੵ ਏੜੵ ਆ ਦਫਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਤਤਏਾਰ ਉਧਾਯ ॥ 

har kaa naam tatkaal uDhaarai. 

There the Name of God shall rescues you in an instant.                                                               
(ਥ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤੁਯਤ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਤਨਏ ਜਤਨ ਜਨਭ ਭਤਯ ਜਾਭ ॥ 

anik jon janmai mar jaam. 

Through countless incarnations, people are born and die.                                          
(ਜੀਵ) ਅਨੇਏੵ ਜੂਨੵ ਤਵਚ ਜੂੰਭਦਾ ਸ, ਭਯਦਾ ਸ (ਤਪਯ) ਜੂੰਭਦਾ ਸ ( ਤਯਹੵ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਵਚ ਤਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ), 

 

ਨਾਭ ੁਜਤ ਾਵ ਤਫਰਾਭ ॥ 

naam japat paavai bisraam. 

But reciting God‟s Name, the soul rests in peace and becomes one with 
God.                               

ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ) ਤਟਏ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਸਉ ਭਰਾ ਭਰੁ ਏਫਸੁ ਨ ਧਵ ॥ 

ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai. 

The one soiled with filth of ego, can never washes off this filth .                        
ਸਉਭ ਨਾਰ ੂੰਦਾ ਸਇਆ (ਜੀਵ) ਏਦ ਇਸ ਭਰ ਧਦਾ ਨਸ੶ 
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ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਏਤਟ ਾ ਐਵ ॥ 

har kaa naam kot paap khovai. 

The Name of God erases millions of sins.                                                                      
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਏਯੜਾਾਂ ਾ ਨਾਸ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ਾ ਨਾਭ ੁਜਸ ੁਭਨ ਯੂੰ ਤ ॥ 

aisaa naam japahu man rang. 

O‟ my mind, recite such a Name with love.                                                                    
ਹ ਭਨ! (ਰਬੂ ਦਾ) ਅਜਹਾ ਨਾਭ ਤਆਯ ਨਾਰ ਜ। 

 

ਨਾਨਏ ਾਈ ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ॥॥ 

naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3|| 

O‟ Nanak, God‟s Name is realized in the Company of the Holy. ||3||                                                      
ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ) ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਭਰਦਾ ਸ 

 

ਤਜਸ ਭਾਯ ਏ ਨੇ ਜਾਤਸ ਨ ਏਾ ॥ 

jih maarag kay ganay jaahi na kosaa. 

On that path of life‟s journey where the miles cannot be counted,                                                                  
ਤਜ (ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਯੂੀ) ਡ ਦ ਏਸ ਤਣ ਨਸ੶ ਜਾ ਏਦ, 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਊਸਾ ੂੰ ਤ ਤਾ ॥ 

har kaa naam oohaa sang tosaa. 

there the Name of the God is your sustenance.                                                                
ਉਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਯ ਨਾਰ ਯਾਹ ਦੀ ਯਾਸ-ੂੂੰਜੀ ਹ। 

 

ਤਜਸ ਡ ਭਸਾ ਅੂੰਧ ੁਫਾਯਾ ॥ 

jih paidai mahaa anDh gubaaraa. 

On the journey of life where there is total pitch-black darkness of 
ignorance,                                                 

ਤਜ (ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਯੂ) ਯਾਸ ਤਵਚ (ਤਵਏਾਯੵ ਦਾ) ਫੜਾ ੁੱ  ਸਨੇਯਾ ਸ, 
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ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ੂੰ ਤ ਉਜੀਆਯਾ ॥ 

har kaa naam sang ujee-aaraa. 

the Name of God is the Light with you.                                                                          
(ਥ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਜੀਿ ਦ) ਨਾਰ ਚਾਨਣ ਹ। 

 

ਜਸਾ ੂੰ ਤਥ ਤਯਾ ਏ ਨ ਤਞਾਨੂ ॥ 

jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo. 

On that journey of life where no one knows you,                                                            
ਤਜ ਯਤ ਤਵਚ  ਤਯਾ ਏਈ (ਅਰੀ) ਭਯਸਭ ਨਸ੶ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਤਸ ਨਾਤਰ ਛਾਨੂ ॥ 

har kaa naam tah naal pachhaanoo. 

there God‟s Name is your true friend.                                                                            
ਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਯ ਨਾਰ (ਸੱਚਾ) ਸਾਥੀ ਹ। 

 

ਜਸ ਭਸਾ ਬਇਆਨ ਤਤਤ ਫਸ ੁਾਭ ॥ 

jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam. 

Where (in the journy of life) there is terrible scorching heat of vices,                                                                
ਤਜਥ (ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦ ਯ ਤਵਚ) (ਤਵਏਾਯੵ ਦੀ) ਫੜੀ ਤਬਆਨਏ ਤਸ਼ ਤ ਯਭੀ ਸ, 

 

ਤਸ ਸਤਯ ਏ ਨਾਭ ਏੀ ਤੁਭ ਊਤਯ ਛਾਭ ॥ 

tah har kay naam kee tum oopar chhaam. 

there, the Name of the God will provide you protection.                                                 
ਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ  ਤਯ ਉਤ ਛਾਾਂ ਹ। 

 

ਜਸਾ ਤਤਰਐਾ ਭਨ ਤੁਝੁ ਆਏਯਐ ॥ 

jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai. 
O‟ my mind, where the craving for worldly possessions torments you,                                        

(ਸ ਜੀਵ!) ਤਜਥ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਤਤਰਸ ਤਨੂੂੰ  (ਦਾ) ਤਐੱਚ ਾਉਂਦੀ ਸ, 
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ਤਸ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਸਤਯ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ੁਫਯਐ ॥॥ 

tah naanak har har amrit barkhai. ||4|| 
There, O‟ Nanak, God‟s Name acts like Nectar to control your desires. 

||4||                                 
 ਥ, ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਐਾ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ (ਜ ਤਸ਼ ਨੂੂੰ  ਫੁਝਾ ਦਦੀ ਸ) 

 

ਬਤ ਜਨਾ ਏੀ ਫਯਤਤਨ ਨਾਭ ੁ॥ 

bhagat janaa kee bartan naam. 

For the devotee, God‟s Name is an article of daily use.                                                       
ਿਾਤਹੁਯੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਨੁਯਾੀਆਾਂ ਦ ਯਜ਼ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਜਨਾ ਏ ਭਤਨ ਤਫਰਾਭ ੁ॥ 

sant janaa kai man bisraam. 

God‟s Name dwells in the mind of the devotees.                                                                 
ਬਤਾਾਂ ਦ ਹੀ ਭਨ ਤਿਚ ਇਹ ਤਟਤਏਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਦਾ ਏੀ ਟ ॥ 

har kaa naam daas kee ot. 

God‟s Name is the Support of His humble devotees.                                                                          
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਤੵ ਦਾ ਆਯਾ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਤਭ ਉਧਯ ਜਨ ਏਤਟ ॥ 

har kai naam uDhray jan kot. 

Millions are saved from vices by remembering God‟s Name.                                                         
ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਏਯੜਾਾਂ ਫੂੰਦ (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਸਤਯ ਜੁ ਏਯਤ ੂੰਤ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ॥ 

har jas karat santdin raat. 

God‟s devotees recite His praises day and night,                                                            
ਬਤ ਜਨ ਤਦਨ ਯਾਤ ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਏਯਦ ਸਨ, 
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ਸਤਯ ਸਤਯ ਅਉਐਧ ੁਾਧ ਏਭਾਤਤ ॥ 

har har a-ukhaDh saaDh kamaat. 

and they acquire the medicine of Naam which cures the malady of self-
conciet.                                                                

ਤ, ਰਬੂ-ਨਾਭ ਯੂੀ ਦਿਾਈ ਇਏੱਠੀ ਏਯਦ ਹਨ (ਤਜਸ ਨਾਰ ਹਉਭ ਯ ਦੂਯ ਹੁੂੰਦਾ ਹ)। 

 

ਸਤਯ ਜਨ ਏ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਤਨਧਾਨੁ ॥ 

har jan kai har naam niDhaan. 

God‟s Name is the real treasure of God's devotees.                                                               
ਬਤੵ ਦ ਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, 

 

ਾਯਫਰਸਤਭ ਜਨ ਏੀਨ  ਦਾਨ ॥ 

paarbarahm jan keeno daan. 

The Supreme God has blessed His devotees with this gift of Naam.                                        
ਰਬੂ ਨ  ਨਾਭ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਆਣ ਸਿਏਾਾਂ ਤ ਆ ਏੀਤੀ ਹ। 

 

ਭਨ ਤਨ ਯੂੰ ਤ ਯਤ ਯੂੰ ਏ ॥ 

man tan rang ratay rang aikai. 

Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One God.                                         
ਬਤ ਜਨ ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਤਵਚ ਯੂੰ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ; 

 

ਨਾਨਏ ਜਨ ਏ ਤਫਯਤਤ ਤਫਫਏ ॥॥ 

naanak jan kai birat bibaykai. ||5|| 

O‟ Nanak, His devotees acquire the divine intellect to differentiate 
between right and wrong. ll5ll                                                                                                                    

ਹ ਨਾਨਏ! ਬਤਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਚੂੰ ਭੂੰਦ ਦੀ ਯਐ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਸੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ॥ 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਏਉ ਭੁਏਤਤ ਜੁਤਤ ॥ 

har kaa naam jan ka-o mukat jugat. 

For his devotees, God‟s Name is the only way to freedom from the bonds 
of Maya.          

ਬਤ ਵਾਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) (ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨੵ ਤ) ਛੁਟਏਾਯ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸ l 
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ਸਤਯ ਏ ਨਾਤਭ ਜਨ ਏਉ ਤਤਰਤਤ ਬੁਤਤ ॥ 

har kai naam jan ka-o taripatbhugat. 

To His devotees, God‟s Name provides contentment from Maya. ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ ਬਤ (ਭਾਇਆ ਦ) ਬਾਾਂ ਿਰੋਂ  ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਏਾ ਯੂ ਯੂੰੁ ॥ 

har kaa naam jan kaa roop rang. 

God‟s Name is the beauty and delight of His devotees.                                                     
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਤ ਦਾ ਸਜ ੁਸਣੱ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਜਤ ਏਫ ਯ ਨ ਬੂੰੁ ॥ 

har naam japat kab parai na bhang. 

By remembering God‟s Name, one never faces any obstacles in life.                                        
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਦਆਾਂ (ਬਤ ਦ ਯਾਹ ਤਿਚ) ਏਦ (ਏਈ) ਅਟਏਾਉ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ। 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਏੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

har kaa naam jan kee vadi-aa-ee. 

God‟s Name is the true glory of His devotees.                                                                    
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) ਬਤ ਦੀ ਤ-ਇੱਜ਼ਤ ਸ l 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਤਭ ਜਨ ਬਾ ਾਈ ॥ 

har kai naam jan sobhaa paa-ee. 

Through God‟s name His devotees receives honor.                                                           
ਿਾਤਹੁਯੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਯਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਏ ਨੂੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਯਾਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਏਉ ਬ ਜ ॥ 

har kaa naam jan ka-o bhog jog. 

The enjoyment of Maya and yoga for His devotees lies in the God‟s 
Name.                                             

ਜ -ਾਧਨ ਤ  ਦਾ ਭਾਇਆ ਦਾ ਬ, ਬਤ ਜਨ ਵਾਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) ਸ, 
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ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਜਤ ਏਛੁ ਨਾਤਸ ਤਫੁ ॥ 

har naam japat kachh naahi bi-og. 

By meditating on God‟s Name, devotee never feels any pain and 
separation.             

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਦਆਾਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ) ਏਈ ਤਿਛੜਾ, ਏਈ ਦੱੁਐ ਏਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। 

 

ਜਨੁ ਯਾਤਾ ਸਤਯ ਨਾਭ ਏੀ ਵਾ ॥ 

jan raataa har naam kee sayvaa. 

His devotee always remains absorbed in His remembrance,                                                 
(ਰਬੂ ਦਾ) ਬਤ (ਦਾ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਵਾ (ਤਭਯਨ) ਤਵਚ ਭਤ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ; 

 

ਨਾਨਏ ੂਜ ਸਤਯ ਸਤਯ ਦਵਾ ॥॥ 

naanak poojai har har dayvaa. ||6|| 

O‟ Nanak, devotee always worships the Omnipresent God.||6||                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਬਤ ਦਾ ਰਬੂ-ਦਵ ਨੂੂੰ  ੂਜਦਾ ਸ 

 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਜਨ ਏ ਭਾਰੁ ਐਜੀਨਾ ॥ 

har har jan kai maal khajeenaa. 

For the devotee, God‟s Name is the treasure of wealth.                                                                
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਤ ਦ ਵਾਤ ਭਾਰ ਧਨ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਧਨੁ ਜਨ ਏਉ ਆਤ ਰਤਬ ਦੀਨਾ ॥ 

har Dhan jan ka-o aap parabhdeenaa. 

God Himself has blessed His devotee this treasure of Naam.                                                 
ਇਹ ਨਾਭ-ਯੂੀ ਧਨ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਆਣ  ਬਤ ਨੂੂੰ ਤਦੱਤਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਜਨ ਏ ਟ ਤਾਣੀ ॥ 

har har jan kai ot sataanee. 

God‟s name is the powerful support for His devotees.                                                              
ਬਤ ਵਾਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) ਤਏੜਾ ਆਯਾ ਸ, 
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ਸਤਯ ਰਤਾਤ ਜਨ ਅਵਯ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

har partaap jan avar na jaanee. 

By God‟s magnificence, the devotees do not seek any other support.                                      
ਬਤਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਦ ਰਤਾ ਨਾਰ ਤਏਸ ਹਯ ਆਸਯ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਤਏਆ। 

 

ਤਤ ਤਤ ਜਨ ਸਤਯ ਯਤ ਯਾਤ ॥ 

ot pot jan har ras raatay. 

Through and through, His devotees stay imbued with God's Love.                                      
ਬਤ ਜਨ ਰਬੂ-ਨਾਭ-ਯ ਤਵਚ ੂਯ ਤਯ ਤ ਤਬੱਜ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ, 

ੁੂੰ ਨ ਭਾਤਧ ਨਾਭ ਯ ਭਾਤ ॥ 

sunn samaaDh naam ras maatay. 

Completely absorbed in God‟s love, they enjoy total tranquility in 
meditation.  

ਨਾਭ-ਯਸ ਦ ਭੱਤ ਹ (ਭਨ ਦਾ ਉਹ) ਤਟਏਾਉ (ਭਾਣਦ ਹਨ) ਤਜਥ ਏਈ ਪੁਯਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। 

 

ਆਠ ਸਯ ਜਨੁ ਸਤਯ ਸਤਯ ਜ ॥ 

aath pahar jan har har japai. 

At all times the devotee recites God‟s Name.                                                                         
(ਰਬੂ ਦਾ) ਬਤ ਅੱਠੇ ਸਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਜਦਾ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਬਤੁ ਰਟ ਨਸੀ ਛ ॥ 

har kaa bhagat pargat nahee chhapai. 

God‟s devotee becomes known and respected; he does not remain 
hidden.                         

ਿਾਤਹੁਯੂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਉਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ਅਤ ਰੁਤਏਆ ਹਇਆ ਨਹੀਂ ਯਤਹੂੰਦਾ। 

 

ਸਤਯ ਏੀ ਬਤਤ ਭੁਏਤਤ ਫਸੁ ਏਯ ॥ 

har kee bhagat mukat baho karay. 

Devotional worship of God, liberates many from vices.                                                         
ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਫਅੂੰ ਤ ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  (ਤਵਏਾਯੵ ਤ) ਖ਼ਰਾੀ ਤਦਵਾਉਂਦੀ ਸ; 
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ਨਾਨਏ ਜਨ ੂੰ ਤ ਏਤ ਤਯ ॥॥ 

naanak jan sang kaytay taray. ||7|| 

O‟ Nanak, many others who stay in the company His devotees, swim 
across the world-ocean of vices. ||7||                                                                                                                             
ਸ ਨਾਨਏ! ਬਤ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਏਈ ਸਯ (ਬੀ) ਤਯ ਜੵਦ ਸਨ 

 

ਾਯਜਾਤ ੁਇਸੁ ਸਤਯ ਏ ਨਾਭ ॥ 

paarjaat ih har ko naam. 

The Name of God is like „Paarijat‟ (mythical Elysian Tree of miraculous 
powers).                                                                                                                        

ਰਬੂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਭ (ਸੀ) "ਾਯਜਾਤ" ਯੁੱ ਐ ਸ, 
 

ਏਾਭਧਨ ਸਤਯ ਸਤਯ ੁਣ ਾਭ ॥ 

kaamDhayn har har gun gaam. 

Singing God‟s praises is like the kaamdhen (mythical cow) that can grant 
all wishes.                                                                                                                           

ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ (ਹੀ ਇੱਛਾ-ੂਯਏ) "ਏਾਭਧਨ" ਹ। 

 

ਬ ਤ ਊਤਭ ਸਤਯ ਏੀ ਏਥਾ ॥ 

sabhtay ootam har kee kathaa. 

Discourse on God‟s virtues is of greater importance than all other talks.                                        
ਰਬੂ ਦੀਆਂ (ਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆਂ) ੱਰੵ (ਸਯ) ਬ (ੱਰੵ) ਤ ਚੂੰੀਆਂ ਸਨ, 

 

ਨਾਭ ੁੁਨਤ ਦਯਦ ਦੁਐ ਰਥਾ ॥ 

naam sunatdaraddukh lathaa. 

Listening the Naam, pain and sorrow are removed.                                                              
ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਸੁਤਣਆਾਂ ਸਾਯ ਦੁਐ ਦਯਦ ਰਤਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਨਾਭ ਏੀ ਭਤਸਭਾ ੂੰਤ ਤਯਦ ਵ ॥ 

naam kee mahimaa sant rid vasai. 

The Glory of the Naam dwells in the hearts of His Saints.                                                      
(ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ੂੰਤੵ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵੱਦੀ ਸ, 
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ੂੰਤ ਰਤਾਤ ਦੁਯਤੁ ਬ ੁਨ ॥ 

sant partaap durat sabh nasai. 

By the blessings of His Saints, all sins are dispelled.                                                               
ਸੂੰਤਾਾਂ ਦ ਰਤਾ ਨਾਰ ਸਾਯਾ ਾ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ੂੰੁ ਵਡਬਾੀ ਾਈ ॥ 

sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai. 

The company of the Saints is obtained by great good fortune.                                                
ਵੱਡ ਬਾੵ ਨਾਰ ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਭਰਦੀ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏੀ ਵਾ ਨਾਭ ੁਤਧਆਈ ॥ 

sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai. 

By following the Saint‟s (Guru‟s) teaching one maditates on Naam                                                                            
(ਅਤ) ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾ (ਏੀਤਤਆਾਂ) (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਤਸਭਯੀਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਭ ਤੁਤਰ ਏਛੁ ਅਵਯੁ ਨ ਸਇ ॥ 

naam tul kachh avar na ho-ay. 

There is nothing equal to the Naam.                                                                              
ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸਯ ਏਈ (ਦਾਯਥ) ਨਸ੶, 

 

ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਨਾਭ ੁਾਵ ਜਨੁ ਏਇ ॥੦॥॥ 

naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2|| 
O‟ Nanak, rare are the one who receive Naam from the Guru. ||8||2||                                   

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ (ਦੀ ਦਾਤਤ) ਰੱਬਦਾ ਸ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
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ਫਸੁ ਾਤਰ ਫਸੁ ਤਤਭਰਤੀ ਐ ਯਫ ਢਢਤਰ ॥ 

baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol. 

I have seen and searched many Shastras and Simritees (the holy books 
on faith, rituals and codes of conduct).                                                                                   

ਫੜ ਸ਼ਾਸਤਯ ਅਤ ਣੀਆਾਂ ਹੀ ਤਸੂੰਭਰਤੀਆਾਂ ਭੈਂ ਿਐੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ਉਨਾਾਂ ਸਾਤਯਆਾਂ ਦੀ ਐਜ ਬਾਰ ਏੀਤੀ ਹ। (ਇਸ ੁਤਏ ਏਈ ਤਯਹੵ ਦੀ ਤਆਨ-ਚਯਚਾ 
ਤ ਏਈ ਧਾਯਤਭਏ ਤ ਬਾਈਚਾਯਏ ਯਭੵ ਤਐਾਉਂਦ ਸਨ) 

 

ੂਜਤ ਨਾਸੀ ਸਤਯ ਸਯ ਨਾਨਏ ਨਾਭ ਅਭਰ ॥॥ 

poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1|| 

O‟ Nanak, the teachings in these holy books do not reach anywhere near 
the merit of meditating upon the priceless Name of God. ||1||                                                            

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਹ ਿਾਤਹੁਯੂ ਸੁਆਭੀ ਦ ਅਭਰਏ ਨਾਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਹੀਂ ੁਜਦ। 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 
 

ਜਾ ਤਾ ਤਆਨ ਤਬ ਤਧਆਨ ॥ 

jaap taap gi-aan sabhDhi-aan. 

If one performs ritual recitations, undergoes penances, acquires spiritual 
knowledge and concentrates in all sorts of meditation,                                                       

ਜ ਏਈ ਵਦ-ਭੂੰਤਰੵ ਦ ਜਾ ਏਯ, ਯੀਯ ਨੂੂੰ  ਧੂਣੀਆ ਂਨਾਰ ਤਾ, ਏਈ ਤਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰੵ ਏਯ ਤ ਦਵਤਤਆ ਂਦ ਤਧਆਨ ਧਯ, 

 

ਐਟ ਾਤਰ ਤਤਭਰਤਤ ਵਤਐਆਨ ॥ 

khat saastar simrit vakhi-aan. 

gives sermons on six shastras and Smritis ( books of spiritual 
knowledge),                          

ਛ ਸ਼ਾਤਰੵ ਤ ਤਤਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਏਯ; 

 

ਜ ਅਤਬਆ ਏਯਭ ਧਰਭ ਤਏਤਯਆ ॥ 

jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa. 

practices Yoga and righteous conduct;                                                                             
ਜ ਦ ਾਧਨ ਏਯ, ਏਯਭ ਏੵਡੀ ਧਯਭ ਦੀ ਤਏਰਆ ਏਯ, 
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ਰ ਤਤਆਤ ਫਨ ਭਧ ਤਪਤਯਆ ॥ 

sagal ti-aag ban maDhay firi-aa. 

renunciates everything and wanders around in the wilderness;                                                      
(ਜੵ) ਾਯ (ਏੂੰਭ) ਛੱਡ ਏ ਜੂੰਰੵ ਤਵਚ ਬਉਂਦਾ ਤਪਯ; 

 

ਅਤਨਏ ਰਏਾਯ ਏੀ ਫਸੁ ਜਤਨਾ ॥ 

anik parkaar kee-ay baho jatnaa. 

performs all sorts of efforts to please God,                                                                      
ਅਨੇਏੵ ਤਏਭੵ ਦ ਫੜ ਜਤਨ ਏਯ, 

 

ੁੂੰ ਨ ਦਾਨ ਸਭ ਫਸੁ ਯਤਨਾ ॥ 

punn daan homay baho ratnaa. 

donates to charities and performs havan (sacred fire) by burning lot of 
oil;                                       

ੁੂੰ ਨਦਾਨ ਏਯ ਤ ਫਸੁਤ ਾਯਾ ਤਉ ਸਵਨ ਏਯ, 

 

ਯੀਯ ੁਏਟਾਇ ਸਭ ਏਤਯ ਯਾਤੀ ॥ 

sareer kataa-ay homai kar raatee. 

gets the body cut into tiny pieces and burn them in the ceremonial fire,                                       
ਆਣ ਯੀਯ ਨੂੂੰ  ਯਤੀ ਯਤੀ ਏਯ ਏ ਏਟਾਵ ਤ ਅੱ ਤਵਚ ਾੜ ਦਵ, 

 

ਵਯਤ ਨੇਭ ਏਯ ਫਸ ੁਬਾਤੀ ॥ 

varat naym karai baho bhaatee. 

observes fasts and all kinds of rituals with strict routine,                                                         
ਏਈ ਤਏਭੵ ਦ ਵਯਤੵ ਦ ਫੂੰਧਜ ਏਯ; 

 

ਨਸੀ ਤੁਤਰ ਯਾਭ ਨਾਭ ਫੀਚਾਯ ॥ 

nahee tul raam naam beechaar. 

all these are still not equal in merit to contemplation on God‟s Name,                                          
ਇਸ ਾਯ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਸ੶ ਸਨ, 
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ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਨਾਭ ੁਜੀ ਇਏ ਫਾਯ ॥॥ 

naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1|| 

even if, O‟ Nanak, the Name of God, received through the Guru, is 
recited once with love and devotion.||1||                                                                                 

(ਬਾਵ) ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਨਾਭ ਇਏ ਵਾਯੀ (ਬੀ) ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਜਤਆ ਜਾ l 
 

ਨਉ ਐੂੰਡ ਤਰਥਭੀ ਤਪਯ ਤਚਯੁ ਜੀਵ ॥ 

na-o khand parithmee firai chir jeevai. 

If one travels the entire world and lives a long life,                                                         
(ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ) ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਤ ਤਪਯ, ਰੂੰ ਭੀ ਉਭਯ ਤਏ ਜੀਊਂਦਾ ਯਸ, 

 

ਭਸਾ ਉਦਾ ੁਤੀਯੁ ਥੀਵ ॥ 

mahaa udaas tapeesar theevai. 

totally detached from the world as a great ascetic,                                                              
(ਜਤ ਵਰ) ਫਸੁਤ ਉਯਾਭ ਸ ਏ ਵੱਡਾ ਤੀ ਫਣ ਜਾ; 

 

ਅਤਨ ਭਾਤਸ ਸਭਤ ਯਾਨ ॥ 

agan maahi homat paraan. 

sacrifices his life in Sacred Fire,                                                                                       
ਅੱ ਤਵਚ (ਆਣੀ) ਤਜੂੰ ਦ ਸਵਨ ਏਯ ਦਵ; 

 

ਏਤਨਏ ਅਵ ਸਵਯ ਬੂਤਭ ਦਾਨ ॥ 

kanik asav haivar bhoom daan. 

gives away gold, horses, elephants and land in charity;                                                          
ਨਾ, ੜ, ਵਧੀਆ ੜ ਤ ਤਜ਼ਭ੶ ਦਾਨ ਏਯ; 

 

ਤਨਉਰੀ ਏਯਭ ਏਯ ਫਸ ੁਆਨ ॥ 

ni-ulee karam karai baho aasan. 

practices techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;                                
ਤਨਉਰੀ ਏਯਭ ਤ ਸਯ ਫਸੁਤ ਾਯ (ਮ) ਆਨ ਏਯ, 
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ਜਨ ਭਾਯ ੂੰਜਭ ਅਤਤ ਾਧਨ ॥ 

jain maarag sanjam at saaDhan. 

adopts the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual 
disciplines;                                            

ਜਨੀਆਂ ਦ ਯਤ (ਚੱਰ ਏ) ਫੜ ਏਤਠਨ ਾਧਨ ਤ ੂੰਜਭ ਏਯ; 
 

ਤਨਭਐ ਤਨਭਐ ਏਤਯ ਯੀਯੁ ਏਟਾਵ ॥ 

nimakh nimakh kar sareer kataavai. 

gets his body cut piece by piece,                                                                                          
ਯੀਯ ਨੂੂੰ  ਯਤਾ ਯਤਾ ਏਯ ਏ ਏਟਾ ਦਵ, 

 

ਤਉ ਬੀ ਸਉਭ ਭਰੁ ਨ ਜਾਵ ॥ 

ta-o bhee ha-umai mail na jaavai. 

even then,  the filth of ego shall not depart.                                                                            
ਤਾਾਂ ਬੀ (ਭਨ ਦੀ) ਹਉਭ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ। 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਭ ਭਤਯ ਏਛੁ ਨਾਤਸ ॥ 

har kay naam samsar kachh naahi. 

There is nothing that can equal the Name of God.                                                  
(ਅਜਸਾ) ਏਈ (ਉੱਦਭ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਸ੶ ਸ; 

 

ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਨਾਭ ੁਜਤ ਤਤ ਾਤਸ ॥॥ 

naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, Guru‟s followers obtain a supreme spiritual state by meditating 
on God‟s Name with love and devotion ||2||                                                                           

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਸਾਰ ਏਯਦ ਸਨ 
 

ਭਨ ਏਾਭਨਾ ਤੀਯਥ ਦਸ ਛੁਟ ॥ 

man kaamnaa tirath dayh chhutai. 

Some people may desire to die at a sacred place;     
(ਏਈ ਰਾਣੀਆਂ ਦ) ਭਨ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਤਏ) ਤੀਯਥੵ ਤ (ਜਾ ਏ) ਯੀਯਏ ਚਰਾ ਛੱਤਡਆ ਜਾ, 
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ਯਫੁ ੁਭਾਨੁ ਨ ਭਨ ਤ ਸੁਟ ॥ 

garab gumaan na man tay hutai. 

but even then, egotistical pride does not diminish from the mind.                                                              
(ਯ ਇਸ ਤਯਾਾਂ ਬੀ) ਹਉਭ ਅਹੂੰਏਾਯ ਭਨ ਤਿਚੋਂ ਟਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਚ ਏਯ ਤਦਨੁ ਅਯੁ ਯਾਤਤ ॥ 

soch karai dinas ar raat. 

One may practice cleansing baths at holy places day and night,                                                                         
(ਭਨੱੁਐ) ਤਦਨ ਤ ਯਾਤ (ਬਾਵ, ਦਾ) (ਤੀਯਥੵ ਤ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ, 

 

ਭਨ ਏੀ ਭਰੁ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥ 

man kee mail na tan tay jaat. 

but the filth of mind does not leave the body.                                                                     
(ਪਯ ਬੀ) ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਸਯੀਯ ਧਤਤਆਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। 

 

ਇੁ ਦਸੀ ਏਉ ਫਸੁ ਾਧਨਾ ਏਯ ॥ 

is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai. 

One may subject the body to all sorts of disciplines,                                                               
ਇ ਯੀਯ ਨੂੂੰ  (ਾਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਨੱੁਐ) ਏਈ ਜਤਨ ਬੀ ਏਯ, 

 

ਭਨ ਤ ਏਫਸੂ ਨ ਤਫਤਐਆ ਟਯ ॥ 

man tay kabhoo na bikhi-aa tarai. 

the evil passions do not depart from the mind. 
 

ਜਤਰ ਧਵ ਫਸ ੁਦਸ ਅਨੀਤਤ ॥ 

jal Dhovai baho dayh aneet. 

One may wash this transitory body with loads of water,                                                          
ਇ ਨਾਵੂੰ ਤ ਯੀਯ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਵਾਯ ਾਣੀ ਨਾਰ ਬੀ ਧਵ, 

 

ੁਧ ਏਸਾ ਸਇ ਏਾਚੀ ਬੀਤਤ ॥ 

suDh kahaa ho-ay kaachee bheet. 

but how can a wall of mud be washed clean?                                                                    
ਤੵ ਬੀ ਇਸ ਏੱਚੀ ਏੂੰ ਧ ਤਏ ਤਯਹੵ ਾਪ ੁਥਯੀ ਸ ਏਦੀ ਸ? 
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ਭਨ ਸਤਯ ਏ ਨਾਭ ਏੀ ਭਤਸਭਾ ਊਚ ॥ 

man har kay naam kee mahimaa ooch. 

O, my mind, greatest is the glory of God‟s Name.                                                                   
ਹ ਭਨ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਿਤਡਆਈ ਫਹੁਤ ਿੱਡੀ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਨਾਤਭ ਉਧਯ ਤਤਤ ਫਸੁ ਭੂਚ ॥॥ 

naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3|| 

O‟ Nanak, so many sinners get saved from vices by loving contemplation 
of Naam.||3||                                                                                                                          

ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਅਣਤਣਤ ਭੂੰਦ-ਏਯਭੀ ਜੀਵ (ਤਵਏਾਯੵ ਤ) ਫਚ ਜੵਦ ਸਨ 
 

ਫਸੁਤ ੁਤਆਣ ਜਭ ਏਾ ਬਉ ਤਫਆ ॥ 

bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai. 
By becoming extra clever, one is afflicted with fear of death,                                                      

(ਜੀਵ ਦੀ) ਫਸੁਤੀ ਚਤੁਯਾਈ (ਦ ਏਾਯਣ) ਜਭੵ ਦਾ ਡਯ (ਜੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆ ਦਫੵਦਾ ਸ, 
 

ਅਤਨਏ ਜਤਨ ਏਤਯ ਤਤਰਨ ਨਾ ਧਰਾ ॥ 

anik jatan kar tarisan naa Dharaapai. 

all kinds of clever efforts are futile to satisfy the worldly desires.                                   
(ਤਏਉਂਤਏ ਚਤੁਯਾਈ ਦ) ਅਨਏਾਾਂ ਜਤਨ ਏੀਤਤਆਾਂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਤਤਰਹ ਨਹੀਂ ਭੱੁਏਦੀ। 

 

ਬਐ ਅਨੇਏ ਅਤਨ ਨਸੀ ਫੁਝ ॥ 

bhaykh anayk agan nahee bujhai. 

Wearing various religious robes, does not extinguish the fire of worldly 
desires. 

 

ਏਤਟ ਉਾਵ ਦਯਸ ਨਸੀ ਤਝ ॥ 

kot upaav dargeh nahee sijhai. 

Making millions of such efforts does not help getting accepted in the 
God‟s court.  

ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਹੀ ਉਯਾਤਰਆਾਂ ਯਾਹੀਂ ਰਾਣੀ ਸਾਤਹਫ ਦ ਦਯਫਾਯ ਅੂੰਦਯ ਏਫੂਰ ਨਹੀਂ ਦਾ। 
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ਛੂਟਤ ਨਾਸੀ ਊਬ ਇਆਤਰ ॥ 

chhootas naahee oobh pa-i-aal. 

With all such efforts, one is not released from the worldly attachments  
even if one escapes to the skies or hides in the nether regions.                                                                      

ਇਸਨੵ ਜਤਨੵ ਨਾਰ ਜੀਵ ਫੂੰਦ ਐਰਾ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ, ਚਾਸ ਅਏਾਸ਼ ਤ ਚੜਹ ਜਾ, ਚਾਸ ਤਾਰ ਤਵਚ ਰੁਏ ਜਾ, 

 

ਭਤਸ ਤਫਆਤਸ ਭਾਇਆ ਜਾਤਰ ॥ 

mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal. 
Instead one keeps getting entangled in the web of emotional 

attachments and desires.                                                                                                                  
ਸੋਂ ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਦ ਜਾਰ ਤਿਚ ਤ ਭਹ ਤਿਚ ਪਸਦ ਹਨ। 

 

ਅਵਯ ਏਯਤੂਤਤ ਰੀ ਜਭ ੁਡਾਨੈ ॥ 

avar kartoot saglee jam daanai. 

All other efforts are punished by the Messenger of Death,                                                     
(ਨਾਭ ਤ ਤਫਨਾ) ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਏਯਤੂਤੵ ਨੂੂੰ  ਜਭਯਾਜ ਡੂੰਨ ਰੵਦਾ ਸ, 

 

ਤਵੂੰ ਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਤਰ ੁਨਸੀ ਭਾਨੈ ॥ 

govindbhajan bin til nahee maanai. 

Who accepts nothing else, but meditation on the Omniscient God.                                         
ਰਬੂ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾਾਂ ਜਭਯਾਜ ਯਤਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜਦਾ। 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਦਐੁ ੁਜਾਇ ॥ 

har kaa naam japatdukh jaa-ay.                                                                         
By meditating on God‟s Name with loving devotion, all sorrow is 

dispelled.                                                                                                       
ਯੱਫ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਗ਼ਭ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਫਰ  ਸਤਜ ੁਬਾਇ ॥॥ 

naanak bolai sahj subhaa-ay. ||4|| 

Nanak say this intuitively.||4||                                                                           
ਸ ਨਾਨਏ! (ਜਦ ਉਸ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ ਤਟਏ ਏ ਰਭ ਨਾਰ (ਸਤਯ-ਨਾਭ) ਉਚਾਯਦਾ ਸ 
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ਚਾਤਯ ਦਾਯਥ ਜ ਏ ਭਾ ॥ 

chaar padaarath jay ko maagai. 

If one wants the four cardinal blessings, (righteousness, worldly wealth, 
procreation and salvation).                                                                                            

ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਧਯਭ, ਅਯਥ, ਏਾਭ, ਭਐ) ਚਾਯ ਦਾਯਥੵ ਦਾ ਰੜਵੂੰ ਦ ਸਵ, 

 

ਾਧ ਜਨਾ ਏੀ ਵਾ ਰਾ ॥ 

saaDh janaa kee sayvaa laagai. 

he should follow the teachings of the Saints (Guru).                                                       
(ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਤਏ) ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਤਿਚ ਰੱ। 

 

ਜ ਏ ਆੁਨਾ ਦੂਐੁ ਤਭਟਾਵ ॥ 

jay ko aapunaa dookh mitaavai. 

If one wishes to end his sorrows, 
 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਤਯਦ ਦ ਾਵ ॥ 

har har naam ridai sad gaavai. 
then he should always remember (recite) God‟s Name in the heart.                                                

ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਦਾ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਸਭਯ। 

 

ਜ ਏ ਅੁਨੀ ਬਾ ਰਯ ॥ 

jay ko apunee sobhaa lorai. 
If someone seeks glory in God‟s court, 

ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਬਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦਾ ਸਵ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਇਸ ਸਉਭ ਛਯ ॥ 

saaDhsang ih ha-umai chhorai. 
then he should seek holy congregation and renounce his ego.                                                                   

ਤੵ ਤੂੰ ਤਵਚ (ਯਤਸ ਏ) ਇ ਸਉਭ ਦਾ ਤਤਆ ਏਯ। 

 

ਜ ਏ ਜਨਭ ਭਯਣ ਤ ਡਯ ॥ 

jay ko janam marantay darai. 

If one dreads the cycle of birth and death,                                                                                        
ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦ ੜ) ਤ ਡਯਦਾ ਸਵ, 
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ਾਧ ਜਨਾ ਏੀ ਯਨੀ ਯ ॥ 

saaDh janaa kee sarnee parai. 

then he should seek the refuge of the Holy.                                                                   
ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱ। 

 

ਤਜ ੁਜਨ ਏਉ ਰਬ ਦਯ ਤਆਾ ॥ 

jis jan ka-o parabhdaras pi-aasaa. 
The one who has longing to unite with God,     

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤੵ ਸ, 
 

ਨਾਨਏ ਤਾ ਏ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਾ ॥॥ 

naanak taa kai bal bal jaasaa. ||5|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life for that person.||5|| 
ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ ਤਏ) ਭ ਉ ਤ ਦਾ ਦਏ ਜਾਵੵ 

 

ਰ ੁਯਐ ਭਤਸ ੁਯਐੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

sagal purakh meh purakh parDhaan. 

Among all persons, the supreme person is the one,                                                                
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ਭਨੱੁਐੵ ਤਵਚ ਵੱਡਾ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਜਾ ਏਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan. 

whose egotistical pride departs in the Company of the holy.                                                 
ਸਤ ਸੂੰ ਤਿਚ (ਯਤਹ ਏ) ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਅਹੂੰਏਾਯ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਆ ਏਉ ਜ ਜਾਣ ਨੀਚਾ ॥ 

aapas ka-o jo jaanai neechaa. 

One who considers himself as lowly,                                                                               
ਤਜਸੜਾ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਾਤਯਆਂ ਨਾਰ ਨੀਵੵ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਊ ਨੀ ਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

so-oo ganee-ai sabhtay oochaa. 

should be accounted as the highest of all.                                                                            
ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਾਤਯਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਚੂੰਾ ਸਭਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 
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ਜਾ ਏਾ ਭਨੁ ਸਇ ਰ ਏੀ ਯੀਨਾ ॥ 

jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa. 

One who is very humble in his mind,                                                                                          
ਜ ਬ ਨਾਰ ਯੀਫੀ-ੁਬਾਉ ਵਯਤਦਾ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਤਤਤਨ ਤਟ ਤਟ ਚੀਨਾ ॥ 

har har naam tin ghat ghat cheenaa. 

has truly recognized Naam, the essence of God in every heart.                                                    
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਹਯਏ ਸਯੀਯ ਤਿਚ ਰਬੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਛਾਣ ਰਈ ਹ। 

 

ਭਨ ਅੁਨੇ ਤ ਫੁਯਾ ਤਭਟਾਨਾ ॥ 

man apunay tay buraa mitaanaa. 

One who eradicates all evil from his own mind,                                                                         
ਤਜ ਨੇ ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਫੁਯਾਈ ਤਭਟਾ ਤਦੱਤੀ ਸ, 

 

ਐ ਰ ਤਰਤਟ ਾਜਨਾ ॥ 

paykhai sagal sarisat saajnaa. 

looks upon all the world as his friend.                                                                                
ਉਹ ਸਾਯੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ (ਦ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣਾ) ਤਭਤਰ ਿਐਦਾ ਹ। 

 

ੂਐ ਦੂਐ ਜਨ ਭ ਤਦਰਟਤਾ ॥ 

sookhdookh jan sam daristaytaa. 

One who looks upon pleasure and pain as one and the same,                                                  
ਜ ੁਯਸ਼ ਐੁਸ਼ੀ ਅਤ ਗ਼ਭੀ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਭਾਨ ਵਐਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਾ ੁੂੰ ਨ ਨਸੀ ਰਾ ॥॥ 

naanak paap punn nahee laypaa. ||6|| 

O‟ Nanak, he rises above the thought of sin or virtue (always does good 
deeds).||6||                                                                                                                    

ਸ ਨਾਨਏ! ਾ ਤ ੁੂੰ ਨ ਦਾ ਉਸਨੵ ਉਤ ਅਯ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ ਉਸਨੵ ਦਾ ੁਬਾਵ ਸੀ ਨੇਏੀ ਏਯਨਾ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ) 
 

ਤਨਯਧਨ ਏਉ ਧਨੁ ਤਯ ਨਾਉ ॥ 

nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o. 

To the poor devotee, Your Name is his wealth. 
(ਸ ਰਬੂ) ਏੂੰਾਰ ਵਾਤ ਤਯਾ ਨਾਭ ਸੀ ਧਨ ਸ, 
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ਤਨਥਾਵ ਏਉ ਨਾਉ ਤਯਾ ਥਾਉ ॥ 

nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o. 

To the supportless devotee, Your Name is his support.                                                                      
ਤਨਆਸਯ ਨੂੂੰ ਤਯਾ ਆਸਯਾ ਹ। 

 

ਤਨਭਾਨੇ ਏਉ ਰਬ ਤਯ ਭਾਨੁ ॥ 

nimaanay ka-o parabhtayro maan. 

O‟ God, You are the honor of the honorless                                                            
ਸ ਰਬੂ, ਤਨਭਾਣ ਵਾਤ ਤਯਾ ਨਾਭ ਆਦਯ ਭਾਣ ਸ, 

 

ਰ ਟਾ ਏਉ ਦਵਸੁ ਦਾਨੁ ॥ 

sagal ghataa ka-o dayvhu daan. 

To all the mortals, You are the Giver of gifts.                                                                             
ਤੂੂੰ ਸਾਯ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। 

 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨਸਾਯ ੁਆਭੀ ॥ 

karan karaavanhaar su-aamee. 

O‟ my master, You do and cause everything to be done.                                                                   
ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ ਸਬ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਹੈਂ, ਤ, ਆ ਹੀ ਏਯਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 

 

ਰ ਟਾ ਏ ਅੂੰਤਯਜਾਭੀ ॥ 

sagal ghataa kay antarjaamee. 
O‟ the knower of all the hearts,                                                                                         
ਸ ੁਆਭੀ! ਸ ਾਯ ਰਾਣੀਆਂ ਦ ਤਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰ! 

 

ਅਨੀ ਤਤ ਤਭਤਤ ਜਾਨਸੁ ਆ ॥ 

apnee gat mit jaanhu aapay. 

You alone know Your state and extent.                                                                             
ਸ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ  ਆਣੀ ਸਾਰਤ ਤ ਆਣੀ (ਵਤਡਆਈ ਦੀ) ਭਯਮਾਦਾ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ; 

 

ਆਨ ੂੰ ਤ ਆਤ ਰਬ ਯਾਤ ॥ 

aapan sang aap parabh raatay. 

O‟ God, You Your are immersed Yourself.                                                                      
ਤੂੂੰ ਆਣ ਆ ਤਿਚ ਆ ਹੀ ਭਨ ਹੈਂ। 
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ਤੁਭ੍ਸਯੀ ਉਤਤਤ ਤੁਭ ਤ ਸਇ ॥ 

tumHree ustattum tay ho-ay. 

O‟ God,  only You know Your greatness.                                                                                       
(ਸ ਰਬੂ!) ਤਯੀ ਵਤਡਆਈ ਤਥ ਸੀ (ਤਫਆਨ) ਸ ਏਦੀ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਅਵਯ ੁਨ ਜਾਨਤ ਏਇ ॥॥ 

naanak avar na jaanas ko-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, no one else knows Your greatness. ||7||                                                                           
ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ, ਤਏ) ਏਈ ਸਯ ਤਯੀ ਵਤਡਆਈ ਨਸ੶ ਜਾਣਦਾ 

 

ਯਫ ਧਯਭ ਭਤਸ ਰਟ ਧਯਭੁ ॥ 

sarab Dharam meh saraysat Dharam. 

Of all the faiths, the best Faith is,                                                                       
(ਸ ਭਨ!) ਇਸ ਧਯਭ ਾਯ ਧਯਭੵ ਨਾਰ ਚੂੰਾ ਸ, 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਯਭਰ ਏਯਭੁ ॥ 

har ko naam jap nirmal karam. 
is to meditate on God‟s Name and performing immaculate deeds.                                       

ਵਾਤਸੁਯੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਜਾ ਏਯਨਾ ਅਤ ਤਵੱਤਰ ਅਭਰ ਏਭਾਉਣ 

 

ਰ ਤਏਰਆ ਭਤਸ ਊਤਭ ਤਏਤਯਆ ॥ 

sagal kir-aa meh ootam kiri-aa. 

Of all religious rituals, the most sublime ritual,                                                                        
ਇਸ ਏੂੰਭ ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਧਾਯਤਭਏ ਯਭੵ ਨਾਰ ਉੱਤਭ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਦੁਯਭਤਤ ਭਰ ੁਤਸਤਯਆ ॥ 

saaDhsang durmat mal hiri-aa. 

is to erase the filth of evil thoughts in the Company of the Holy.                                                     
ਸਤਸੂੰ ਤਿਚ (ਯਤਹ ਏ) ਬੜੀ ਭਤਤ (ਯੂ) ਭਰ ਦੂਯ ਏੀਤੀ ਜਾ। 
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ਰ ਉਦਭ ਭਤਸ ਉਦਭੁ ਬਰਾ ॥ 

sagal udam meh udam bhalaa. 

Of all efforts, the best effort,                                                                                          
ਇਸ ਉੱਦਭ (ਸਯ) ਾਯ ਉੱਦਭੵ ਨਾਰ ਬਰਾ ਸ 

 

ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਜਸ ੁਜੀਅ ਦਾ ॥ 

har kaa naam japahu jee-a sadaa. 

is to always recite the Name of God with love and passion.                                                 
ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਤਦਰੋਂ  ਿਾਤਹੁਯੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਨਾ ਹ। 

 

ਰ ਫਾਨੀ ਭਤਸ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਫਾਨੀ ॥ 

sagal baanee meh amrit baanee. 

Of all spoken words, the most ambrosial word,                                                                       
ਾਤਯਆਂ ਫਚਨ-ਤਫਰਾੵ ਤਵਚ ਅੂੰ ਤਭਰਤਭਈ ਫਚਨ-ਤਫਰਾ 

 

ਸਤਯ ਏ ਜ ੁੁਤਨ ਯਨ ਫਐਾਨੀ ॥ 

har ko jas sun rasan bakhaanee. 

is to listen and utter God‟s praises.                                                                                           
ਿਾਤਹੁਯੂ ਦੀ ਏੀਯਤੀ ਸੁਣਨੀ ਅਤ ਇਸ ਨੂੂੰ ਜੀਬ ਨਾਰ ਉਚਾਯਨਾ। 

 

ਰ ਥਾਨ ਤ ਸੁ ਊਤਭ ਥਾਨੁ ॥ 

sagal thaan tay oh ootam thaan. 

Of all  places, the most sublime place,                                                                                    
ਉਸ (ਤਸਯਦਾ-ਯੂ) ਥੵ ਸਯ ਾਯ (ਤੀਯਥ) ਅਥਾਨੵ ਤ ਤਵਤਰ ਸ- 

 

ਨਾਨਏ ਤਜਸ ਤਟ ਵ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁ॥੦॥॥ 

naanak jih ghat vasai har naam. ||8||3|| 

O‟ Nanak, is that heart in which the Name of God dwells. ||8||3||                                  
ਹ ਨਾਨਏ! ਤਜਸ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਿੱਸਦਾ ਹ ॥ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
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ਤਨਯੁਨੀਆਯ ਇਆਤਨਆ  ਰਬੁ ਦਾ ਭਾਤਰ ॥ 

nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal. 

O‟ virtueless, ignorant mortal, always remember God.                                                                
ਹ ਅੂੰਞਾਣ! ਹ ੁਣ-ਹੀਨ (ਭਨੱੁਐ)! ਉਸ ਭਾਰਏ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਤਜਤਨ ਏੀਆ ਤਤੁ ਚੀਤਤ ਯਐੁ ਨਾਨਏ ਤਨਫਸੀ ਨਾਤਰ ॥॥ 

jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1|| 

O‟ Nanak, cherish in your consciousness the One who created you, He 
alone shall be with you when you depart from this world. ||1||                                                        

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਨੇ ਤਨੂੂੰ  ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ  ਤਚੱਤ ਤਵਚ (ਰ) ਯੱਐ, ਉਸੀ (ਤਯ) ਨਾਰ ਾਥ ਤਨਫਾਸਾ 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਯਭਈਆ ਏ ੁਨ ਚਤਤ ਯਾਨੀ ॥ 

rama-ee-aa kay gun chayt paraanee. 

O‟ mortal, remember the virtues of all-pervading God.                                                      
ਸ ਜੀਵ! ਸਣ ਯਾਭ ਦ ੁਣ ਮਾਦ ਏਯ, 

 

ਏਵਨ ਭੂਰ ਤ ਏਵਨ ਤਦਰਟਾਨੀ ॥ 

kavan mool tay kavan daristaanee. 

From what basic material (egg and sperm) He has created this beautiful 
body.                     

 ਤਏ ਭੁੱ ਢ ਤ (ਤਨੂੂੰ ) ਏਸਾ (ਸਣਾ ਫਣਾ ਏ ਉ ਨੇ) ਤਵਐਾਇਆ ਸ 

 

ਤਜਤਨ ਤੂੂੰ  ਾਤਜ ਵਾਤਯ ੀਾਤਯਆ ॥ 

jin tooN saaj savaar seegaari-aa. 

He who fashioned, adorned and decorated you,                                                                             
ਤਜ ਰਬੂ ਨੇ ਤਨੂੂੰ  ਫਣਾ ਵਾਯ ਏ ਸਣਾ ਏੀਤਾ ਸ, 
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ਯਬ ਅਤਨ ਭਤਸ ਤਜਨਤਸ ਉਫਾਤਯਆ ॥ 

garabh agan meh jineh ubaari-aa. 

in the fire of the womb, He preserved you.                                                                             
ਤਜ ਨੇ ਤਨੂੂੰ  ਟ (ਫੱਚਦਾਨੀ) ਦੀ ਅੱ ਤਵਚ ਬੀ ਫਚਾਇਆ; 

 

ਫਾਯ ਤਫਵਥਾ ਤੁਝਤਸ ਤਆਯ ਦੂਧ ॥ 

baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh. 

He made provision for your nourishment (milk) in the infancy. 
ਤਜਸ ਨ  ਤਯੀ ਫਾਰ-ਅਿਸਥਾ ਤਿੱਚ ਤਨੂੂੰ ੀਣ ਰਈ ਦੱੁਧ ਤਦਤਾ। 

 

ਬਤਯ ਜਫਨ ਬਜਨ ੁਐ ੂਧ ॥ 

bhar joban bhojan sukh sooDh. 

In the height of youth, He gave you the sense of food and other 
comforts.  

ਬਯ-ਜੁਆਨੀ ਤਵਚ ਬਜਨ ਤ ੁਐੵ ਦੀ ੂਝ ਤਦੱਤੀ l 

 

ਤਫਯਤਧ ਬਇਆ ਊਤਯ ਾਏ ਨ ॥ 

biraDhbha-i-aa oopar saak sain. 

As you grew older, He provided you with family and friends to take care 
of you. ਜਦ ਤੂੂੰ  ਫੁੱ ਢਾ ਸਇਆ, ਤੵ ਵਾ ਏਯਨ ਨੂੂੰ  ਾਏ-ੱਜਣ ਐੜ ਏਯ ਤਦਤ, 

 

ਭੁਤਐ ਅਤਆਉ ਫਠ ਏਉ ਦਨ ॥ 

mukh api-aa-o baith ka-o dain. 

to feed you as you rest,   
ਜ ਫਠ  ਹ ਨੂੂੰ ਭੂੂੰਹ ਤਿਚ ਚੂੰ ਬਜਨ ਦੇਂਦ ਹਨ, (ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਚਤ ਏਯ)। 

 

ਇਸੁ ਤਨਯੁਨੁ ੁਨੁ ਏਛੂ ਨ ਫੂਝ ॥ 

ih nirgun gun kachhoo na boojhai. 
O‟ God, this virtueless person does not appreciate the value of any of 

Your favours done to him,                                                                                                                            
(ਸ ਰਬੂ!) ਇਸ ੁਣ-ਸੀਣ ਜੀਵ (ਤਯਾ) ਏਈ ਉਏਾਯ ਨਸ੶ ਭਝਦਾ, 
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ਫਐਤ ਰਸੁ ਤਉ ਨਾਨਏ ੀਝ ॥॥ 

bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1|| 

O‟ Nanak, If You bless him with forgiveness, only then he can succeed in 
achieving the Goal of human life. ||1||                                                                                  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ) (ਜ) ਤੂੂੰ  ਆਤ ਭਸਯ ਏਯ, ਤੵ (ਇਸ ਜਨਭ-ਭਨ ਯਥ ਤਵਚ) ਪਰ ਸਵ l 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਧਯ ਊਤਯ ੁਤਐ ਫਤਸ ॥ 

jih parsaadDhar oopar sukh baseh. 

By whose Grace, you dwell in comfort upon the earth.                                                                    
(ਸ ਜੀਵ!) ਤਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਧਯਤੀ ਉਤ ੁਐੀ ਵੱਦਾ ਸ l 

 

ੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਫਤਨਤਾ ੂੰ ਤ ਸਤਸ ॥ 

sutbharaat meet banitaa sang haseh. 

With your children, siblings, friends and spouse, you laugh and enjoy 
yourself.          

ੁਤਰ ਬਯਾ ਤਭਤਰ ਇਤਰੀ ਨਾਰ ਸੱਦਾ ਸ; 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੀਵਤਸ ੀਤਰ ਜਰਾ ॥ 

jih parsaad peeveh seetal jalaa. 

By Whose Grace, you enjoy this soothing cool water,                                                                   
ਤਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਠੂੰ ਢਾ ਾਣੀ ੶ਦਾ ਸ, 

 

ੁਐਦਾਈ ਵਨੁ ਾਵਏੁ ਅਭੁਰਾ ॥ 

sukh-daa-ee pavan paavak amulaa. 

along with priceless soothing air and fire.                                                                      
ੁਐ ਦਣ ਵਾਰੀ ਸਵਾ ਤ ਅਭਰਏ ਅੱ (ਵਯਤਦਾ ਸ) 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਬਤਸ ਤਬ ਯਾ ॥ 

jih parsaadbhogeh sabh rasaa.                                                                                     
By Whose Grace, you enjoy all sorts of pleasures,                                                                      

ਤਜ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਾਯ ਯ ਬਦਾ ਸ, 
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ਰ ਭਰੀ ੂੰ ਤ ਾਤਥ ਫਾ ॥ 

sagal samagree sang saath basaa. 

and are provided with all the necessities of life.                                                                      
ਅਤ ਸਾਯੀਆਾਂ ਰੜੀਦੀਆਾਂ ਸ਼ਆਾਂ ਸਭਤ ਿਸਦਾ ਹ। 

 

ਦੀਨੇ ਸਤ ਾਵ ਏਯਨ ਨੇਤਰ ਯਨਾ ॥ 

deenay hasat paav karan naytar rasnaa. 

Who gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,                                                                    
ਤਜ ਨੇ ਤਨੂੂੰ  ਸੱਥ ਯ ਏੂੰਨ ਅੱਐੵ ਜੀਬ ਤਦੱਤ ਸਨ, 

 

ਤਤਤਸ ਤਤਆਤ ਅਵਯ ੂੰ ਤ ਯਚਨਾ ॥ 

tiseh ti-aag avar sang rachnaa. 

yet, you forsake Him and attach yourself to others.                                                              
ਉਸ (ਰਬੂ) ਨੂੂੰ ਤਿਸਾਯ ਏ (ਹ ਜੀਿ!) ਤੂੂੰ ਹਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਭਨ ਹੈਂ। 

 

 ਦਐ ਭੂੜ ਅੂੰਧ ਤਫਆ ॥ 

aisay dokh moorh anDh bi-aapay. 

Spiritually blind fools are in the grip of such sinful mistakes;                                            
ਭੂਯਐ ਅੂੰਨ  ਜੀਿ ਇਹ ਤਜਹ ੁਣਾਾਂ ਤਿਚ ਪਸ ਹ ਹਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਏਾਤਢ ਰਸੁ ਰਬ ਆ ॥॥ 

naanak kaadh layho parabh aapay. ||2|| 

O‟ God, save them from these sinful mistakes, prays Nanak.||2||                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸਨੵ ਜੀਵੵ ਵਾਤ ਅਯਦਾ ਏਯ, ਤ ਆਐ) ਸ ਰਬੂ! ਇਸਨੵ ਨੂੂੰ  ਆ ਇਸਨੵ ੁਣੵ ਤਵਚ ਏੱਢ ਰ l 

 

ਆਤਦ ਅੂੰ ਤਤ ਜ ਯਾਐਨਸਾਯੁ ॥ 

aad ant jo raakhanhaar. 

The one who is our Protector from birth till death,   
ਜ  ਜਨਭ ਤ ਰ ਏ ਭਯਨ ਭ ਤਏ  ਯਾਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਤਤ ਤਉ ਰੀਤਤ ਨ ਏਯ ਵਾਯ ੁ॥ 

tis si-o pareet na karai gavaar. 

yet, the ignorant person does not love Him.                                                  
ਭੂਯਐ ਭਨੱੁਐ ਉਸ ਰਬੂ ਨਾਰ ਤਆਯ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ। 
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ਜਾ ਏੀ ਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਵ ॥ 

jaa kee sayvaa nav niDh paavai.                                                                                
Serving Whom by meditating on Naam is like the nine treasures of the 

world.                        
 ਤਜ ਦੀ ਵਾ ਏੀਤਤਆਂ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦ ਨ  ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਭਰ ਜੵਦ ਸਨ, 

 

     ਤਾ ਤਉ ਭੂੜਾ ਭਨੁ ਨਸੀ ਰਾਵ ॥ 

taa si-o moorhaa man nahee laavai. 

yet, the foolish person does not attune his minds to Him.                                               
ਭੂਯਐ ਜੀਿ ਉਸ ਰਬੂ ਨਾਰ ਤਚੱਤ ਨਹੀਂ ਜੜਦਾ। 

 

ਜ ਠਾਏੁਯੁ ਦ ਦਾ ਸਜੂਯ ॥ 

jo thaakur sad sadaa hajooray. 

That God who is always present within and around us,                                                                  
ਜ ੁਆਭੀ ਦੀਵ ਦੀਵ ਸੀ ਅੂੰ-ੂੰ ਸ, 

 

ਤਾ ਏਉ ਅੂੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਯ ॥ 

taa ka-o anDhaa jaanatdooray. 

the spiritually blind believes that He is far away.                                                              
ਅੂੰਨਾ ਭਨੱੁਐ ਉਸ ਠਾਏੁਯ ਨੂੂੰ (ਤਏਤ) ਦੂਯ (ਫਠਾ) ਸਭਝਦਾ ਹ। 

 

ਜਾ ਏੀ ਟਸਰ ਾਵ ਦਯਸ ਭਾਨੁ ॥ 

jaa kee tahal paavai dargeh maan. 

In Whose service by meditation, one receives honor in God‟s court,                                                    
ਤਜ ਦੀ ਟਸਰ ਏੀਤਤਆਂ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ, 

 

ਤਤਤਸ ਤਫਾਯ ਭੁਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 

tiseh bisaarai mugaDh ajaan. 

yet, the spiritually ignorant fool forgets Him.                                                              
ਭੂਯਐ ਤ ਅੂੰਞਾਣ ਜੀਿ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਿਸਾਯ ਫਠਦਾ ਹ। 

 

ਦਾ ਦਾ ਇਸੁ ਬੂਰਨਸਾਯੁ ॥ 

sadaa sadaa ih bhoolanhaar. 

Forever and ever, this person makes mistakes;                                                                  
ਇਸ ਜੀਵ (ਤੵ) ਦਾ ਸੀ ਬੁੱ ਰੵ ਏਯਦਾ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ; 
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ਨਾਨਏ ਯਾਐਨਸਾਯੁ ਅਾਯ ੁ॥॥ 

naanak raakhanhaar apaar. ||3|| 

O‟ Nanak, the infinite God is our Savior. ||3||                                                                       
ਸ ਨਾਨਏ! ਯੱਤਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਫਅੂੰ ਤ ਸ l 

 

ਯਤਨੁ ਤਤਆਤ ਏਉਡੀ ੂੰ ਤ ਯਚ ॥ 

ratan ti-aag ka-udee sang rachai. 

Forsaking the priceless Naam, one is engrossed with worldly wealth.                                 
ਜੀਿ ਨਾਭ- ਯਤਨ ਛੱਡ ਏ (ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਏਉਡੀ ਨਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਪਯਦਾ ਹ। 

 

ਾਚ ੁਛਤਡ ਝੂਠ ੂੰ ਤ ਭਚ ॥ 

saach chhod jhooth sang machai. 

He renounces Truth and embraces the falsehood.                                                                       
ਸੱਚ (ਰਬੂ) ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਏ ਨਾਸਿੂੰਤ (ਦਾਯਥਾਾਂ) ਨਾਰ ਬੂਹ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਜ ਛਡਨਾ ੁ ਅਤਥਯ ੁਏਤਯ ਭਾਨੈ ॥ 

jo chhadnaa so asthir kar maanai. 

That thing which must ultimately be abandoned he believes it to be 
everlasting,                                                            

ਜ (ਭਾਇਆ) ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਅਟੱਰ ਭਝਦਾ ਸ; 

 

ਜ ਸਵਨੁ  ਦੂਤਯ ਯਾਨੈ ॥ 

jo hovan so door paraanai. 

That (death) which is imminent, he believes to be far off.                                                
ਜ (ਭਤ) ਜ਼ਯੂਯ ਿਾਯਨੀ ਹ, ਉਸ ਨੂੂੰ (ਤਏਤ) ਦੂਯ (ਫਠੀ) ਤਖ਼ਆਰ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਛਤਡ ਜਾਇ ਤਤ ਏਾ ਰਭ ੁਏਯ ॥ 

chhod jaa-ay tis kaa saram karai. 

He struggles for worldly wealth, which he must eventually leave behind.                                                     
ਉ ਧਨ ਦਾਯਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ  ਐਚਰ ਏਯਦਾ  ਸ ਜ ਅੂੰਤ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਸ; 
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ੂੰ ਤ ਸਾਈ ਤਤ ੁਯਸਯ ॥ 

sang sahaa-ee tis parharai. 

He turns away from God, who is always with him.                                                                     
ਉਸ ਉ ਸਾਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਤਆਦਾ ਹ, ਜ ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਉਸ ਦ ਨਾਰ ਹ। 

 

ਚੂੰਦਨ ਰੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥ ਯਧਫ ਰੀਤਤ ਬਭ ੂੰ ਤ ਸਇ ॥ 

chandan layp utaarai Dho-ay. garDhab pareetbhasam sang ho-ay. 

He is being like a donkey,who even if anointed with sandal, would wash 
it off because it‟s love is with ashes only.                                                                        

ਤਜਿੇਂ ਐਤਾ) ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਰ ਧ ਏ ਰਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹ,ਐਤ ਦਾ ਤਆਯ (ਸਦਾ) ਸੁਆਹ ਨਾਰ (ਹੀ) ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਅੂੰਧ ਏੂ ਭਤਸ ਤਤਤ ਤਫਏਯਾਰ ॥ 

anDh koop meh patit bikraal. 

He has fallen into the deep, dark pit of vices.                                                                    
ਜੀਵ ਤਬਆਨਏ ਅਨਯ ਐੂਹ ਤਿੱਚ ਤਡੱਤਆ ਤਆ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਏਾਤਢ ਰਸੁ ਰਬ ਦਇਆਰ ॥॥ 

naanak kaadh layho parabhda-i-aal. ||4|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ Merciful God, save him from drowning in the 
ocean of vices. ||4|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ, ਸ ਤਦਆਰ ਰਬੂ! ਉ ਨੂੂੰ  ਆ ਇ ਐੂਸ ਤਵਚ ਏੱਢ ਰ 

 

ਏਯਤੂਤਤ ੂ ਏੀ ਭਾਨ ਜਾਤਤ ॥ 

kartoot pasoo kee maanas jaat. 

He belongs to the human species, but he acts like animals.                                                  
ਜਾਤਤ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਭਨੱੁਐ-ਸ਼ਰਣੀ ਤਵਚ ਜੂੰ ਤਭਆ ਸ) ਯ ਏੂੰਭ ਸ਼ੂਆਂ ਵਾਰ ਸਨ, 

 

ਰਏ ਚਾਯਾ ਏਯ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ॥ 

lok pachaaraa karai din raat. 

Day and Night, he is busy showing off (his wealth and wisdom) to others.                              
(ਉਂਞ) ਤਦਨ ਯਾਤ ਰਏਾਾਂ ਿਾਸਤ ਤਿਐਾਿਾ ਏਯ ਤਯਹਾ ਹ। 
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ਫਾਸਤਯ ਬਐ ਅੂੰਤਤਯ ਭਰੁ ਭਾਇਆ ॥ 

baahar bhaykh antar mal maa-i-aa. 

Outwardly, he wears religious robes, but within is the filth of Maya.                                                  
ਫਾਸਯ (ਯੀਯ ਉਤ) ਧਾਯਤਭਏ ੁਸ਼ਾਏ ਸ ਯ ਭਨ ਤਵਚ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਰ ਸ, 

 

ਛਤ ਨਾਤਸ ਏਛੁ ਏਯ ਛਾਇਆ ॥ 

chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa. 

He cannot conceal this, no matter how hard he tries.                                                              
ਤਜੂੰਨਾ ਜੀ ਏਯ ਬਾਿੇਂ ਉਹ ਰੁਏਾਿ, ਯ ਉਹ ਆਣੀ ਅਸਰੀਅਤ ਨੂੂੰ ਰੁਏਾ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ। 

 

ਫਾਸਤਯ ਤਆਨ ਤਧਆਨ ਇਨਾਨ ॥ 

baahar gi-aan Dhi-aan isnaan. 

Outwardly, he displays knowledge, meditation and purification,                                              
ਫਾਸਯ (ਤਵਐਾਵ ਵਾਤ) (ਤੀਯਥ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਤ ਤਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰੵ ਏਯਦਾ ਸ, ਭਾਧੀਆਂ ਬੀ ਰਾਉਂਦਾ ਸ, 

 
 

ਅੂੰਤਤਯ ਤਫਆ ਰਬੁ ੁਆਨੁ ॥ 

antar bi-aapai lobh su-aan. 

but within clings the dog-like greed.                                                                                 
ਯ ਭਨ ਤਿਚ ਰਬ (-ਯੂ) ਏੱੁਤਾ ਜ਼ਯ ਾ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਅੂੰਤਤਯ ਅਤਨ ਫਾਸਤਯ ਤਨੁ ੁਆਸ ॥ 

antar agan baahar tan su-aah. 
The fire of desire rages within; but outwardly he applies ashes to the 

body. (to appear as a Yogi who has renounced all worldly desires)                                                          
ਭਨ ਤਵਚ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਸ, ਫਾਸਯ ਯੀਯ ੁਆਸ ਨਾਰ ਤਰਫਤੜਆ ਸਇਆ ਸ l 

 

ਤਰ ਾਥਯ ਏ ਤਯ ਅਥਾਸ ॥ 

gal paathar kaisay tarai athaah. 
With load of worldly desires and sins like stones around the neck, how 

can one swim across the Unfathomable ocean of vices?                                                                           
(ਜ) ਰ ਤਵਚ (ਤਵਏਾਯੵ ਦ) ੱਥਯ (ਸਣ ਤੵ) ਅਥਾਸ (ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰ ਦਯ ਨੂੂੰ  ਜੀਵ) ਤਏਵ ਤਯ? 
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ਜਾ ਏ ਅੂੰਤਤਯ ਫ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

jaa kai antar basai parabh aap. 

The one within whose heart God Himself dwells,                                                                            
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਰਬੂ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤ ਜਨ ਸਤਜ ਭਾਤਤ ॥॥ 

naanak tay jan sahj samaat. ||5|| 

O‟ Nanak, that person intuitively gets imbued in the love of God. ||5||                                                        
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਭਾ ਜੵਦਾ ਸ 

 

ੁਤਨ ਅੂੰਧਾ ਏ ਭਾਯ ੁਾਵ ॥ 

sun anDhaa kaisay maarag paavai. 

Just by listening, how can the blind find the path?                                                                     
ਅੂੰਨਹ ਾ ਭਨੱੁਐ (ਤਨਯਾ) ੁਣ ਏ ਤਏਵ ਯਾਸ ਰੱਬ ਰ? 

 

ਏਯ ੁਤਸ ਰਸੁ ਤੜ ਤਨਫਸਾਵ ॥ 

kar geh layho orh nibhaavai. 

If someone holds  his hand, then he can reach his destination.                                             
ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜ ਰ ਅਤ ਉਹ ਤਟਏਾਣ  ਤ ੁੱਜ ਜਾਾ। 

 

ਏਸਾ ਫੁਝਾਯਤਤ ਫੂਝ ਡਯਾ ॥ 

kahaa bujhaarat boojhai doraa. 

How can a riddle be understood by the deaf?                                                                   
ਫਰਾ ਭਨੱੁਐ (ਤਨਯੀ) ਨਤ ਨੂੂੰ  ਏੀਸ ਭਝ? 

 

ਤਨਤ ਏਸੀ ਤਉ ਭਝ ਬਯਾ ॥ 

nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa. 

Say 'night', and he thinks you said 'day'.                                                                  
(ਸਨਤ ਨਾਰ ਜ) ਆਐੀ (ਇਹ) ਯਾਤ ਹ ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਭਝ ਰੈਂਦਾ ਹ (ਇਹ) ਤਦਨ (ਹ)। 

 

ਏਸਾ ਤਫਨਦ ਾਵ ੁੂੰ  ॥ 

kahaa bisanpad gaavai gung. 

How can the mute sing the devotional Songs?                                                                                   
ੂੂੰ ਾ ਤਏਵ ਤਫਸ਼ਨ-ਦ ਾ ਏ? 
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ਜਤਨ ਏਯ ਤਉ ਬੀ ੁਯ ਬੂੰ ॥ 

jatan karai ta-o bhee sur bhang. 

He may try, but his voice will fail him.                                                                                  
ਜਤਨ ਏਯ ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਯ ਟੱੁਟੀ ਯਤਹੂੰਦੀ ਹ। 

 

ਏਸ ਤੂੰ ੁਰ ਯਫਤ ਯ ਬਵਨ ॥ 

kah pingul parbat par bhavan. 

How can the cripple climb up the mountain?                                                                         
ਰੂਰਹਾ ਤਏਥ ਸਾੜੵ ਤ ਬਉਂ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਨਸੀ ਸਤ ਊਸਾ ਉੁ ਵਨ ॥ 

nahee hot oohaa us gavan. 

He simply cannot go there.                                                                                                
ਥ ਉਸ ਦੀ ਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦੀ। 

 

ਏਯਤਾਯ ਏਯੁਣਾ ਭ ਦੀਨੁ ਫਨਤੀ ਏਯ ॥ 

kartaar karunaa mai deen bayntee karai. 
O‟ creator, O‟ merciful God, Your humble servant prays.                                                                  

ਸ ਏਯਤਾਯ! ਸ ਦਇਆ ਦ ਾਯ! (ਇਸ) ਤਨਭਾਣਾ ਦਾ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ, 

 
 

ਨਾਨਏ ਤੁਭਯੀ ਤਏਯਾ ਤਯ ॥॥ 

naanak tumree kirpaa tarai. ||6|| 

O‟ Nanak, only Your kindness can save a mortal from world-ocean of 
vices. (6)           

 ਸ ਨਾਨਏ! ਤਯੀ ਭਸਯ ਨਾਰ (ਸੀ) ਤਯ ਏਦਾ ਸ 
 

ੂੰ ਤ ਸਾਈ  ੁਆਵ ਨ ਚੀਤਤ ॥ 

sang sahaa-ee so aavai na cheet. 

God, who is always with him as support, the mortal does not remember 
Him,                                                                                                              

ਜ ਰਬੂ (ਇ ਭੂਯਐ ਦਾ) ੂੰੀ ਾਥੀ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ  (ਇਸ) ਚਤ ਨਸ੶ ਏਯਦਾ, 
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ਜ ਫਯਾਈ ਤਾ ਤਉ ਰੀਤਤ ॥ 

jo bairaa-ee taa si-o pareet. 

instead, shows love to his enemy, Maya. 
(ਯ) ਜ ਿਯੀ ਹ ਉਸ ਨਾਰ ਤਆਯ ਏਯ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਫਰੂਆ ਏ ਤਰਸ ਬੀਤਤਯ ਫ ॥ 

baloo-aa kay garih bheetar basai. 

The mortal lives in the body which is like a castle of sand, crumbling 
down.                        

 ਉਹ ਯਤ ਦ ਯ ਤਿੂੰਚ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। (ਬਾਵ ਯਤ ਦ ਤਏਣਤਏਆਂ ਵੵ ਉਭਯ ਤਛਨ ਤਛਨ ਏਯ ਏ ਤਏਯ ਯਸੀ ਸ), 
 

ਅਨਦ ਏਰ ਭਾਇਆ ਯੂੰ ਤ ਯ ॥ 

anad kayl maa-i-aa rang rasai. 

enjoys the games of worldly pleasures and the tastes of Maya.                                           
ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਸਤੀ ਤਿਚ ਆਨੂੰਦ ਭਜਾਾਂ ਭਾਣ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਤਦਰੜ ੁਏਤਯ ਭਾਨੈ ਭਨਤਸ ਰਤੀਤਤ ॥ 

darirh kar maanai maneh parteet. 

He strongly believes that his stay in this world and the worldly pleasures 
are all permanent.                                                                                                                

ਉਸ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਅਭਯ ਤ ਇਨਹ ੵ ਯੂੰਯਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੁਤਤਏਰ ਭਝੀ ਫਠਾ ਸ, ਭਨ ਤਵਚ ਇਸੀ ਮਏੀਨ ਫਤਣਆ ਸਇਆ ਸ; 

 

ਏਾਰੁ ਨ ਆਵ ਭੂੜ ਚੀਤਤ ॥ 

kaal na aavai moorhay cheet. 

The thought of death does not even come to the mind for the fool.                                              
ਭੂਯਐ ਦ ਤਚਤ ਤਵਚ (ਏਦ) ਭਤ (ਦਾ ਤਖ਼ਆਰ ਬੀ) ਨਸ੶ ਆਉਂਦਾ 

 

ਫਯ ਤਫਯਧ ਏਾਭ ਏਰਧ ਭਸ ॥ 

bair biroDh kaam kroDh moh. 

Hate, conflict, lust, anger, emotional attachment,                                                               
ਵਯ ਤਵਯਧ, ਏਾਭ, ੁੱ ਾ, ਭਸ, 
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ਝੂਠ ਤਫਏਾਯ ਭਸਾ ਰਬ ਧਰਸ ॥ 

jhooth bikaar mahaa lobhDharoh. 

falsehood, sins, immense greed and deceit:                                                                         
ਝੂਠ, ਭੂੰਦ ਏਯਭ, ਬਾਯੀ ਰਾਰਚ ਤ ਦਗ਼ਾ- ਠੱੀ 

 

ਇਆਸ ੂਜੁਤਤ ਤਫਸਾਨੇ ਏਈ ਜਨਭ ॥ 

i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam. 

So many lifetimes are wasted in these ways.                                                                   
ਇਸ ਯਾਹ  ਏ (ਇਸ ਦ) ਏਈ ਜਨਭ ੁਜ਼ਾਯ  ਹਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਯਾਤਐ ਰਸੁ ਆਨ ਏਤਯ ਏਯਭ ॥॥ 

naanak raakh layho aapan kar karam. ||7|| 

O‟ God,  please, show mercy and protect him from these vices, prays 
Nanak.||7||                                         

 ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਵਚਾਯ ਜੀਵ ਵਾਤ ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ) ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਇ ਨੂੂੰ ) ਫਚਾ ਰਵ 

 

ਤੂ ਠਾਏੁਯੁ ਤੁਭ ਤਸ ਅਯਦਾਤ ॥ 

too thaakur tum peh ardaas. 

O‟ God, You are the Master; to You, we offer this prayer.                                                        
(ਸ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  ਭਾਤਰਏ ਸ ਾਡੀ ਜੀਵੵ ਦੀ ਅਯਜ਼ ਤਯ ਅੱ ਸੀ ਸ, 

 

ਜੀਉ ਤੂੰ ਡ ੁਬ ੁਤਯੀ ਯਾਤ ॥ 

jee-o pind sabhtayree raas. 

This body and soul are all Your blessings.                                                                         
ਇਹ ਤਜੂੰਦ ਤ ਸਯੀਯ (ਜ ਤੂੂੰ ਸਾਨੂੂੰ ਤਦੱਤਾ ਹ) ਸਬ ਤਯੀ ਹੀ ਫਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹ। 

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸਭ ਫਾਤਯਏ ਤਯ ॥ 

tum maat pitaa ham baarik tayray. 

You are our mother and father; we are Your children.                                                                  
ਤੂੂੰ  ਾਡਾ ਭੵ ਤਉ ਸ, ਅ੶ ਤਯ ਫੱਚ ਸੵ, 

 

ਤੁਭਯੀ ਤਏਰਾ ਭਤਸ ੂਐ ਨੇਯ ॥ 

tumree kirpaa meh sookhghanayray. 

In Your Grace, there are so many joys and peace!                                                                              
ਤਯੀ ਭਹਯ (ਦੀ ਨਜ਼ਯ) ਤਿਚ ਫਅੂੰਤ ਸੁਐ ਹਨ। 
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ਏਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਯਾ ਅੂੰਤੁ ॥ 

ko-ay na jaanai tumraa ant. 

No one knows Your limits.                                                                                            
ਏਈ ਤਯਾ ਅੂੰਤ ਨਸ੶ ਾ ਏਦਾ, 

 

ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਵੂੰਤ ॥ 

oochay tay oochaa bhagvant. 

O Highest of the High, Most Generous God,                                                                          
ਤੂੂੰ  ਬ ਤ ਉੱਚਾ ਬਵਾਨ ਸ, 

 

ਰ ਭਰੀ ਤੁਭਯ ੂਤਤਰ ਧਾਯੀ ॥ 

sagal samagree tumrai sutir Dhaaree. 

the entire universe is supported and run by Your command.                                              
ਜਤ ਦ ਾਯ ਦਾਯਥ, ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਤਯ ਸੀ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤਟਏ ਸ ਸਨ l 

 

ਤੁਭ ਤ ਸਇ ੁ ਆਤਆਏਾਯੀ ॥ 

tum tay ho-ay so aagi-aakaaree. 

That which has come from You is under Your Command.                                                              
ਤਯੀ ਯਚੀ ਹਈ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਤਯੀ ਹੀ ਆਤਆ ਤਿਚ ਤੁਯ ਯਹੀ ਹ। 

 

ਤੁਭਯੀ ਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ 

tumree gat mittum hee jaanee. 

You alone know Your state and extent. 
ਤਏਹ ਤਜਹਾ ਹੈਂ ਤ ਏਡਾ ਿੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। 

 

ਨਾਨਏ ਦਾ ਦਾ ਏੁਯਫਾਨੀ ॥੦॥॥ 

naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4|| 

O‟ God,  I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4||                                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! ਆਐ, ਸ ਰਬੂ! ਤਯ ਵਏ (ਤਥ) ਦਾ ਦਏ ਜੵਦ ਸਨ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
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ਦਨਸਾਯ ੁਰਬ ਛਤਡ ਏ ਰਾਤਸ ਆਨ ੁਆਇ ॥ 

daynhaar parabhchhod kai laageh aan su-aa-ay. 

One who renounces the benevolent God, and attaches himself to the 
worldly pleasures,                                                                                                                  

ਜ ਵਾਤਸੁਯੂ ਦਾਤਾਯ ਨੂੂੰ  ਤਤਆ ਏ ਸਯਨਾ ਯੵ ਨਾਰ ਜੁੜਦਾ ਸ, 
 

ਨਾਨਏ ਏਸ ੂਨ ੀਝਈ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਤ ਜਾਇ ॥॥ 

naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, such a person shall never succeed in the journey of life. 
Without Naam, he shall lose his honor. ||1||                                                                

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਤਜਸਾ  ਭਨੱੁਐ ਜੀਵਨ-ਮਾਤਰਾ ਤਵਚ ਏਦ ਏਾਭਮਾਫ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ (ਤਏਉਂਤਏ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤ ਤਫਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਸ੶ ਯਤਸੂੰਦੀ l 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਦ ਫਤੂ ਰ  ਾਛ ਾਵ ॥ 

das bastoo lay paachhai paavai. 
The mortal receives many amenities from God, and puts them behind 

him;                           
ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਤ ਦ ਚੀਜ਼ੵ ਰ ਏ ਤਛ ਯੱਐ ਰਦਾ ਸ (ੵਬ ਰਦਾ ਸ), 

 

ਏ ਫਤ ੁਏਾਯਤਨ ਤਫਐਤਟ ਵਾਵ ॥ 

ayk basat kaaran bikhot gavaavai. 

for the sake of one thing withheld by God, he forfeits his faith.                                                
ਇਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਆਣਾ ਇਤਫਾਯ ਵਾ ਰਦਾ ਸ l 

 

ਏ ਬੀ ਨ ਦਇ ਦ ਬੀ ਤਸਤਯ ਰਇ ॥ 

ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay. 

But what if God takes all those gifts back and does not give the one he 
was complaining about,                                                                                                    

(ਜ ਰਬੂ) ਇਏ ਚੀਜ਼ ਬੀ ਨਾਸ ਦਵ, ਤ, ਦ ਤਦੱਤੀਆਂ ਸਈਆਂ ਬੀ ਐਸ ਰ, 
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ਤਉ ਭੂੜਾ ਏਸ ੁਏਸਾ ਏਯਇ ॥ 

ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i. 

Then, what could the fool say or do?                                                                                 
ਤੵ, ਦੱ, ਇਸ ਭੂਯਐ ਏੀਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਤਜ ੁਠਾਏੁਯ ਤਉ ਨਾਸੀ ਚਾਯਾ ॥ 

jis thaakur si-o naahee chaaraa. 

The Master with whom, force is of no avail,                                                                       
ਤਜ ਭਾਰਏ ਦ ਭੂਸਯ ਜਯ ਨਸ੶ ਚਰਦਾ, 

 

ਤਾ ਏਉ ਏੀਜ ਦ ਨਭਏਾਯਾ ॥ 

taa ka-o keejai sad namaskaaraa. 

Unto Him, bow forever in adoration and accept His Will.                                                     
ਉ ਦ ਅੱ ਦਾ ਤਯ ਤਨਵਾਉਣਾ ਸੀ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, 

 

ਜਾ ਏ ਭਤਨ ਰਾਾ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

jaa kai man laagaa parabh meethaa. 

The person to whose heart, God is dear,                                                                              
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਤਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ, 

 

ਯਫ ੂਐ ਤਾਸੂ ਭਤਨ ਵੂਠਾ ॥ 

sarab sookhtaahoo man voothaa. 

all peace and pleasures come to dwell in his mind.                                                                          
ਸਾਯ ਸੁਐ ਉਸ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਆ ਿੱਸਦ ਹਨ। 

 

ਤਜ ੁਜਨ ਅਨਾ ਸੁਏਭੁ ਭਨਾਇਆ ॥ 

jis jan apnaa hukam manaa-i-aa. 

The person, whom God empowers to accept His Will, 
ਤਜ  ਭਨੱੁਐ ਤ ਰਬੂ ਆਣਾ ਸੁਏਭ ਭਨਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਯਫ ਥਏ ਨਾਨਏ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥॥ 

sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1|| 

O‟ Nanak, feels like he has received all the amenities of the world. ll1ll                        
ਸ ਨਾਨਏ! ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਯ ਦਾਯਥ ਭਾਨ  ਉ ਨੇ ਰੱਬ ਰ ਸਨ l 
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ਅਨਤ ਾਸ ੁਅਨੀ ਦ ਯਾਤ ॥ 

agnat saahu apnee day raas. 

God, the Banker, gives endless capital of giftsto the mortal,                                                  
ਸ਼ਾਸ-ਰਬੂ ਅਣਤਣਤ ਦਾਯਥੵ ਦੀ ੂੂੰ ਜੀ ਜੀਵ ਵਣਜਾਯ ਨੂੂੰ  ਦਦਾ ਸ, 

 

ਐਾਤ ੀਤ ਫਯਤ ਅਨਦ ਉਰਾਤ ॥ 

khaat peet bartai anad ulaas. 

who uses this capital with pleasure and joy.                                                                     
(ਜੀਿ) ਐਾਾਂਦਾ ੀਂਦਾ ਚਾਉ ਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਰ (ਇਹਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਿਯਤਦਾ ਹ। 

 

ਅੁਨੀ ਅਭਾਨ ਏਛੁ ਫਸੁਤਯ ਾਸ ੁਰਇ ॥ 

apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay. 

If some of this capital is later taken back by the Banker (God),                                           
ਜਏਯ ਸ਼ਾਸ-ਰਬੂ , ਭਯ ਆਣੀ ਅਭਾਨਤ ਤਵਚ ਏੁਝ ਏੁ ਵਾ ਰ ਰਵ, 

 

ਅਤਆਨੀ ਭਤਨ ਯ ੁਏਯਇ ॥ 

agi-aanee man ros karay-i. 

the ignorant person feels aggrieved and complains.                                                                          
ਤੵ (ਇਸ) ਅਤਆਨੀ ਭਨ ਤਵਚ ੁੱ ਾ ਏਯਦਾ ਸ; 

 

ਅਨੀ ਯਤੀਤਤ ਆ ਸੀ ਐਵ ॥ 

apnee parteet aap hee khovai. 

By doing so, he himself destroys his own credibility,                                                            
(ਇ ਤਯਹੵ) ਆਣਾ ਇਤਫਾਯ ਆ ਸੀ ਵਾ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਫਸੁਤਯ ਉ ਏਾ ਤਫਵਾੁ ਨ ਸਵ ॥ 

bahur us kaa bisvaas na hovai. 

resulting in not to be trusted again.                                                                                       
ਤ ਭੁੜ ਇਸ ਦਾ ਤਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। 

 

ਤਜ ਏੀ ਫਤੁ ਤਤ ੁਆ ਯਾਐ ॥ 

jis kee basattis aagai raakhai. 
Someone who offers to God what belongs to Him anyway,                                                         

(ਜ) ਤਜ ਰਬੂ ਦੀ (ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸਈ) ਚੀਜ਼ ਸ ਉ ਦ ਅੱ (ਆ ਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਰ) ਯੱਐ ਦ, 
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ਰਬ ਏੀ ਆਤਆ ਭਾਨੈ ਭਾਥ ॥ 

parabh kee aagi-aa maanai maathai. 

and willingly abides by God‟s Will, 
 

ਉ ਤ ਚਉੁਨ ਏਯ ਤਨਸਾਰੁ ॥ 

us tay cha-ugun karai nihaal. 

gets blessed many times more by Him.                                                                                
ਤਾਾਂ (ਰਬੂ ਉਸ ਨੂੂੰ) ਅੱ ਨਾਰੋਂ  ਚਉੁਣਾ ਤਨਹਾਰ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਾਤਸਫੁ ਦਾ ਦਇਆਰ ੁ॥॥ 

naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2|| 

O‟ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2||                                                                
ਸ ਨਾਨਏ! ਭਾਰਏ ਦਾ ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ 

 

ਅਤਨਏ ਬਾਤਤ ਭਾਇਆ ਏ ਸਤ ॥ ਯਯ ਸਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ 

anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt. 

Understand that, the many forms of worldly attachments are transitory 
and surely these shall pass away.                                                                                       

ਸਭਝ ਰ  ਤਏ ਅਨਏਾਾਂ ਤਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਸਾਯੀ ਰਨਾਾਂ, ਆਯਜੀ ਹਨ ਅਤ ਇਹ ਤਨਸਤਚਤ ਹੀ ਨਾਸ ਹ ਜਾਣੀਆਾਂ। 

 

ਤਫਯਐ ਏੀ ਛਾਇਆ ਤਉ ਯੂੰੁ ਰਾਵ ॥ 

birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai. 

A person falls in love with the shade of the tree,                                                                 
(ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ) ਯੁੱ ਐ ਦੀ ਛੵ ਨਾਰ ਤਆਯ ਾ ਫਠੇ, 

 

ਸ ਤਫਨ ਉਸੁ ਭਤਨ ਛੁਤਾਵ ॥ 

oh binsai uho man pachhutaavai. 

and when it disappears, he feel regret in his mind. 
ਉਹ ਛਾਾਂ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਤ, ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਭਨ ਤਿਚ ਛੁਤਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਜ ਦੀ  ਚਾਰਨਸਾਯੁ ॥ 

jo deesai so chaalanhaar. 

Whatever is seen, is transitory ( ;                                                                  
(ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ) ਜ ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ ਨਾਵੂੰ ਤ ਸ, 

 

ਰਤਟ ਯਤਸ ਤਸ ਅੂੰਧ ਅੂੰਧਾਯੁ ॥ 

lapat rahi-o tah anDh anDhaar. 

yet, the blindest of the blind clings to it.                                                                          
ਇਸ (ਜਤ) ਨਾਰ ਇਹ ਅੂੰਤਨਆਾਂ ਦਾ ਅੂੰਨਾ (ਜੀਿ) ਜੱਪਾ ਾਈ ਫਠਾ ਹ। 

 

ਫਟਾਊ ਤਉ ਜ ਰਾਵ ਨੇਸ ॥ 

bataa-oo si-o jo laavai nayh. 

Anyone who falls in love with a passerby,                                                                             
ਜ (ਬੀ) ਭਨੱੁਐ (ਤਏ) ਯਾਸੀ ਨਾਰ ਤਆਯ ਾ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਤਾ ਏਉ ਸਾਤਥ ਨ ਆਵ ਏਸ ॥ 

taa ka-o haath na aavai kayh. 

obtains nothing from the relationship.                                                                               
ਉਸ ਦ ਹੱਥ ੱਰ  ਏੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ। 

 

ਭਨ ਸਤਯ ਏ ਨਾਭ ਏੀ ਰੀਤਤ ੁਐਦਾਈ ॥ 

man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee. 

O‟ mind, only love with God‟s Name bestows peace.                                                           
ਸ ਭਨ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਤਆਯ (ਸੀ) ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ; 

 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਨਾਨਏ ਆਤ ਰ ਰਾਈ ॥॥ 

kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, His love is received by only those whom He Himself blesses 
with it. (3)  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਤਆਯ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਨੀਫ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, ਤਜ ਨੂੂੰ ) ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਆ ਰਾਉਂਦਾ ਸ l 
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ਤਭਤਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਏੁਟੂੰ ਫੁ ਫਾਇਆ ॥ 

mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa. 

False (perishable) are body, wealth, and all relations.                                                             
ਯੀਯ, ਧਨ ਤ ਾਯਾ ਯਵਾਯ ਨਾਵੂੰ ਤ ਸ, 

 

ਤਭਤਥਆ ਸਉਭ ਭਭਤਾ ਭਾਇਆ ॥ 

mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa. 

False are ego, possessiveness and Maya.                                                                         
ਨਾਸਿੂੰਤ ਹਨ ਹੂੰਏਾਯ, ਅਣੱਤ ਅਤ ਸੂੰਸਾਯੀ ਦਾਯਥ। 

 

ਤਭਤਥਆ ਯਾਜ ਜਫਨ ਧਨ ਭਾਰ ॥ 

mithi-aa raaj joban Dhan maal. 

False (temporary) are power, youth, wealth and property.                                                  
ਯਾਜ ਜੁਆਨੀ ਤ ਧਨ ਭਾਰ ਬ ਨਾਵੂੰ ਤ ਸਨ, 

 

ਤਭਤਥਆ ਏਾਭ ਏਰਧ ਤਫਏਯਾਰ ॥ 

mithi-aa kaam kroDh bikraal. 
False are lust and wild anger.                                                                                                 
ਏਾਭ (ਦੀ ਰਹਯ) ਤ ਤਬਆਨਏ ਕ੍ਰਧ ਇਹ ਬੀ ਤਿਅਯਥ ਹਨ। 

 

ਤਭਤਥਆ ਯਥ ਸਤੀ ਅਵ ਫਤਰਾ ॥ 

mithi-aa rath hastee asav bastaraa. 

False (transitory) are chariots, elephants, horses and expensive clothes.                                          
ਨਾਸਿੂੰਤ ਹਨ ਸੁੂੰਦਯ ੱਡੀਆਾਂ, ਹਾਥੀ, ੜ ਅਤ ੁਸ਼ਾਏਾਾਂ। 

 

ਤਭਤਥਆ ਯੂੰ ੂੰ ਤ ਭਾਇਆ ਤਐ ਸਤਾ ॥ 

mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa. 

False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.                                          
ਭਾਇਆ ਨੂੂੰ ਤਆਯ ਨਾਰ ਿਐ ਏ (ਜੀਿ) ਹੱਸਦਾ ਹ, (ਯ ਇਹ ਹਾਸਾ ਤ ਭਾਣ ਬੀ) ਤਿਅਯਥ ਹ। 

 

ਤਭਤਥਆ ਧਰਸ ਭਸ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa Dharoh moh abhimaan. 

False are deception, emotional attachment and egotistical pride.                                          
ਦਗ਼ਾ, ਭਸ ਤ ਅਸੂੰਏਾਯ-(ਇਸ ਾਯ ਸੀ ਭਨ ਦ) ਤਵਅਯਥ (ਤਯੂੰ) ਸਨ; 
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ਤਭਤਥਆ ਆ ਊਤਯ ਏਯਤ ੁਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa aapas oopar karat gumaan. 

False is the self-pride with ego.                                                                                   
ਆਣ ਉਤ ਭਾਣ ਏਯਨਾ ਬੀ ਝੂਠ ਹ। 

 

ਅਤਥਯ ੁਬਤਤ ਾਧ ਏੀ ਯਨ ॥ 

asthir bhagat saaDh kee saran. 

Only the devotional worship of God is imperishable, performed under the 
protection of the Guru.                                                                                                     

ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ (ਰਬੂ ਦੀ) ਬਤੀ (ਹੀ ਹ ਜ) ੁਯੂ ਦੀ ਸਯਣ  ਏ (ਏੀਤੀ ਜਾ)। 

 

ਨਾਨਏ ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਸਤਯ ਏ ਚਯਨ ॥॥ 

naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4|| 

O‟ Nanak, one can live a true life only by meditating on Naam.||4||                                                
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਚਯਣ (ਸੀ) ਦਾ ਜ ਏ (ਭਨੱੁਐ) ਅਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸ l 

 

ਤਭਤਥਆ ਰਵਨ ਯ ਤਨੂੰ ਦਾ ੁਨਤਸ ॥ 

mithi-aa sarvan par nindaa suneh. 
Useless are the ears which listen to the slander of others.                                        

ਏੂੰਨ ਤਵਅਯਥ ਸਨ (ਜ ਉਸ) ਯਾਈ ਫਖ਼ੀਰੀ ੁਣਦ ਸਨ l 

 

ਤਭਤਥਆ ਸਤ ਯ ਦਯਫ ਏਉ ਤਸਯਤਸ ॥ 

mithi-aa hasat par darab ka-o hireh. 

Useless are the hands which steal the wealth of others.                                                           
ਸੱਥ ਤਵਅਯਥ ਸਨ (ਜ ਇਸ) ਯਾ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਚੁਯਾਉਂਦ ਸਨ; 

 

ਤਭਤਥਆ ਨੇਤਰ ਐਤ ਯ ਤਤਰਅ ਯੂਾਦ ॥ 

mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad. 

Useless are the eyes which gaze upon the beauty of another's woman 
with evil intentions.                                                                                                                       

ਅੱਐੵ ਤਵਅਯਥ ਸਨ (ਜ ਇਸ) ਯਾਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਯੂ ਤੱਏਦੀਆਂ ਸਨ, 
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ਤਭਤਥਆ ਯਨਾ ਬਜਨ ਅਨ ਵਾਦ ॥ 

mithi-aa rasnaa bhojan an savaad. 

false is the tongue which only enjoys delicacies and other worldly tastes.                                             
ਜੀਬ ਤਵਅਯਥ ਸ (ਜ ਇਸ) ਐਾਣ ਤ ਸਯ ੁਆਦੵ ਤਵਚ (ਰੱੀ ਸਈ ਸ); 

 

ਤਭਤਥਆ ਚਯਨ ਯ ਤਫਏਾਯ ਏਉ ਧਾਵਤਸ ॥ 

mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh. 

Sinfull are the feet which run to do evil to others.                                                           
ਤਿਅਯਥ ਹਨ, ਉਹ ਯ ਜ ਹਯਨਾਾਂ ਦਾ ਫੁਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਦੜਦ ਹਨ। 

 

ਤਭਤਥਆ ਭਨ ਯ ਰਬ ਰੁਬਾਵਤਸ ॥ 

mithi-aa man par lobh lubhaaveh. 

Useless is the mind which is filled with greed for the wealth of others.                                  
ਤਿਅਯਥ ਹ ਤਚੱਤ ਤਜਹੜਾ ਹਯਨਾਾਂ ਦੀ ਦਰਤ ਨੂੂੰ ਰਰਚਾਉਂਦਾ ਹ। 

ਤਭਤਥਆ ਤਨ ਨਸੀ ਯਉਏਾਯਾ ॥ 

mithi-aa tan nahee par-upkaaraa. 

Useless is the body which does not do good to others.                                                        
ਤਿਅਯਥ ਹ ਉਹ ਸਯੀਯ ਜ ਹਯਨਾਾਂ ਦਾ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ। 

 

ਤਭਤਥਆ ਫਾੁ ਰਤ ਤਫਏਾਯਾ ॥ 

mithi-aa baas layt bikaaraa. 

Useless is that nose which enjoys the smell of evil.                                                         
ਤਵਅਯਥ ਹ ਉਹ ਨੱਏ ਤਜਹੜਾ ਫਦੀ ਦੀ ੂੰਧ ਰਦਾ ਹ। 

 

ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਤਭਤਥਆ ਬ ਬ ॥ 

bin boojhay mithi-aa sabhbha-ay. 

Useless are all the body parts which don‟t understand their true purpose.                          
ਆ ਆਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸਭਝਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਇਹ ਸਾਯ ਅੂੰ ਤਿਅਯਥ ਹਨ। 

 

ਪਰ ਦਸ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਸਤਯ ਨਾਭ ਰ ॥॥ 

safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5|| 
O‟ Nanak, successful is only that body which recites God‟s Name.||5|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਯੀਯ ਪਰ ਸ ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ 
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ਤਫਯਥੀ ਾਏਤ ਏੀ ਆਯਜਾ ॥ 

birthee saakat kee aarjaa. 

The life of the faithless cynic (non-believer) is totally useless.                                               
ਤਨਪਰ ਸ ਭਾਇਆ ਦ ਉਾਸ਼ਏ (ਯੱਫ ਨਾਰ ਟੁੱ ਟ ਸ ਭਨੱੁਐ) ਦਾ ਜੀਿਨ। 

 

ਾਚ ਤਫਨਾ ਏਸ ਸਵਤ ੂਚਾ ॥ 

saach binaa kah hovat soochaa. 

Without remembering the eternal God, how can he be pure?                                                        
ੱਚ ਰਬੂ (ਦ ਨਾਭ) ਤ ਤਫਨਾ ਉਸ ਤਏਵ ੁੱ ਚਾ ਸ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਤਫਯਥਾ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਨੁ ਅੂੰਧ ॥ 

birthaa naam binaa tan anDh. 

Without God‟s Name, useless is the body of the spiritually blind,                                      
ਨਾਭ ਤ ਤਫਨਾ ਅੂੰਨਹੇ  (ਾਏਤ) ਦਾ ਯੀਯ (ਸੀ) ਤਏ ਏੂੰਭ ਨਸ੶, 

ਭੁਤਐ ਆਵਤ ਤਾ ਏ ਦੁਯੂੰ ਧ ॥ 

mukh aavattaa kai durganDh. 

because from the mouth of such a person, comes the foul smell of 
slander. 

ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਦ ਭੂੂੰਹ ਤਿਚੋਂ ਤਨੂੰਦਾ ਆਤਦਏ ਫਦ-ਫੂ ਆਉਂਦੀ ਹ। 

 

ਤਫਨੁ ਤਭਯਨ ਤਦਨੁ ਯਤਨ ਤਫਰਥਾ ਤਫਸਾਇ ॥ 

bin simran din rain baritha bihaa-ay. 
Without contemplating on God‟s Name, our days and nights pass in vain,                                 

ਤਭਯਨ ਤ ਤਫਨਾ (ਾਏਤ ਦ) ਤਦਨ ਯਾਤ ਅੱਪਰ ਚਰ ਜੵਦ ਸਨ, 

 

ਭ ਤਫਨਾ ਤਜਉ ਐਤੀ ਜਾਇ ॥ 

maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay. 

like the crop which withers without rain.                                                                          
ਤਜਵ ਵਯਐਾ ਤ ਤਫਨਾ ਸਰ ਤਫਾਹ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਤਫਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਫਰਥ ਬ ਏਾਭ ॥ 

gobidbhajan bin barithay sabh kaam. 

Without meditation on God‟s Name, all worldly deeds are in vain,                                 
ਰਬੂ ਦ ਬਜਨ ਤ ੱਐਣਾ ਯਤਸਣ ਏਯਏ (ਭਨੱੁਐ ਦ) ਾਯ ਸੀ ਏੂੰਭ ਤਏ ਅਯਥ ਨਸ੶, 
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ਤਜਉ ਤਏਯਨ ਏ ਤਨਯਾਯਥ ਦਾਭ ॥ 

ji-o kirpan kay niraarath daam. 

like the wealth of a miser, which is of no use to him. 
ਤਜਿੇਂ ਏੂੰਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਉਸ ਦ ਆਣ ਤਏਸ ਏੂੰਭ ਨਹੀਂ। 

 

ਧੂੰ ਤਨ ਧੂੰ ਤਨ ਤ ਜਨ ਤਜਸ ਤਟ ਫਤ ਸਤਯ ਨਾਉ ॥ 

Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o. 

Truly blessed are those, in whose hearts dwells God‟s Name.                                
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਭੁਫਾਤਯਏ ਸਨ, ਤਜਨਹ ੵ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਾ ਏ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਉ ॥॥ 

naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those blessed people. ||6||                                                      
ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ ਤਏ) ਭ ਉਸਨੵ (ੁਯਭੁਐੵ) ਤ ਦਏ ਜੵਦਾ ਸੵ 

 

ਯਸਤ ਅਵਯ ਏਛੁ ਅਵਯ ਏਭਾਵਤ ॥ 

rahat avar kachh avar kamaavat. 

One who appear to be religious but his deeds are anything but religious.                                  
ਧਯਭ ਦ ਫਾਸਯਰ ਧਾਯ ਸ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਸਯ ਸਨ ਤ ਅਭਰੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਏੁਝ ਸਯ ਸ; 

 

ਭਤਨ ਨਸੀ ਰੀਤਤ ਭੁਐਸ ੁੂੰਢ ਰਾਵਤ ॥ 

man nahee pareet mukhahu gandh laavat. 

There is no love for God in his heart, and yet he talks tall.                                               
ਭਨ ਤਿਚ (ਤਾਾਂ) ਰਬੂ ਨਾਰ ਤਆਯ ਨਹੀਂ, ਭੂੂੰਹ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਨਾਰ ਯ ੂਯਾ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਜਾਨਨਸਾਯ ਰਬੂ ਯਫੀਨ ॥ 

jaananhaar parabhoo parbeen. 

The all-knowing God, is very wise.                                                                                  
ਤਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਤਆਣਾ ਸ, 
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ਫਾਸਤਯ ਬਐ ਨ ਏਾਸੂ ਬੀਨ ॥ 

baahar bhaykh na kaahoo bheen. 

He is not impressed by outward display.                                                                         
ਉਸ ਤਏ ਦ ਫਾਸਯਰ ਬਐ ਨਾਰ ਰੂੰ ਨ ਨਸ੶ ਹੁੂੰਦਾ। 

 

ਅਵਯ ਉਦ ਆਤ ਨ ਏਯ ॥ 

avar updaysai aap na karai. 

One who does not practice what he preaches to others,                                                   
ਜ ਸਯਨੵ ਨੂੂੰ  ਤਐ-ਭਤ ਤਦੂੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਆ ਉ ਤ ਅਭਰ ਨਸ੶ ਏਯਦਾ, 

 

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਭ ਭਯ ॥ 

aavat jaavat janmai marai. 
shall keep suffering in the cycles of birth and death.                                                              

ਉਹ ਸਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਿਚ ਤਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

ਤਜ ਏ ਅੂੰਤਤਯ ਫ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯੁ ॥ 

jis kai antar basai nirankaar. 

The one in whose heart dwells the formless God,                                                             
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਨਯੂੰਏਾਯ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ਏੀ ੀਐ ਤਯ ੂੰਾਯੁ ॥ 

tis kee seekhtarai sansaar. 

the teachings of such a person save the world from the vices.                                                                      
ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਤਐਆ ਨਾਰ ਜਤ (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਦਾ ਹ। 

 

ਜ ਤੁਭ ਬਾਨੇ ਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ॥ 

jo tum bhaanay tin parabh jaataa. 

O‟ God, only those who are pleasing to You, have realized You.                                             
(ਹ ਰਬੂ!) ਜ  ਤਨੂੂੰ ਤਆਯ ਰੱਦ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨ  ਤਨੂੂੰ ਛਾਤਣਆ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਉਨ ਜਨ ਚਯਨ ਯਾਤਾ ॥॥ 

naanak un jan charan paraataa. ||7|| 

O‟ nanak, I humbly bow to them. ||7||                                                                                
ਸ ਨਾਨਏ! ਭ ਉਸਨੵ ਦ ਚਯਨੵ ਤ ਦਾ ਸੵ l 

 



71 
 

ਏਯਉ ਫਨਤੀ ਾਯਫਰਸਭੁ ਬ ੁਜਾਨੈ ॥ 

kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai. 

Whatever I pray for, the all pervading God Knows it all.                                                       
(ਜ ਜ) ਫਨਤੀ ਭ ਏਯਦਾ ਸੵ, ਰਬੂ ਬ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਅਨਾ ਏੀਆ ਆਤਸ ਭਾਨੈ ॥ 

apnaa kee-aa aapeh maanai. 

He Himself gives honor to His mortal.                                                                   
ਆਣ ਦਾ ਏੀਤ ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਉਹ ਆ ਹੀ ਭਾਣ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ। 

 

ਆਤਸ ਆ ਆਤ ਏਯਤ ਤਨਫਯਾ ॥ 

aapeh aap aap karat nibayraa. 

He Himself and only by Himself, makes the decisions  
based upon their deeds. 

ਜੀਵੵ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭੵ ਅਨੁਾਯ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਤਨਐੜਾ ਏਯਦਾ ਸ, 
 

ਤਏ ਦੂਤਯ ਜਨਾਵਤ ਤਏ ਫੁਝਾਵਤ ਨੇਯਾ ॥ 

kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa. 

To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.                                  
ਤਏਸ ਨੂੂੰ ਉਹ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ਦੁਯਡ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਅਤ ਤਏਸ ਨੂੂੰ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ਨੜ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਉਾਵ ਤਆਨ ਰ ਤ ਯਸਤ ॥ 

upaav si-aanap sagal tay rahat. 

He is beyond all efforts and clever deeds.                                                                               
ਉਹ ਸਭੂਹ ਉਯਾਰ  ਅਤ ਚਤੁਯਾਈ ਤੋਂ ਯ ਹ। 

 

ਬ ੁਏਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਭ ਏੀ ਯਸਤ ॥ 

sabh kachh jaanai aatam kee rahat. 

He knows everything about our spiritual state.                                                                           
ਉਹ ਜੀਿ ਦੀ ਆਤਭਏ ਯਤਹਣੀ ਦੀ ਹਯਏ ੱਰ ਜਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਤਜ ੁਬਾਵ ਤਤੁ ਰ ਰਤੜ ਰਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay. 

Whoever is pleasing to Him, He attunes that one to Himself.                                                 
ਜ (ਜੀਵ) ਉ ਨੂੂੰ  ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਰੜ ਰਾਉਂਦਾ ਸ, 
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ਥਾਨ ਥਨੂੰ ਤਤਯ ਯਤਸਆ ਭਾਇ ॥ 

thaan thanantar rahi-aa samaa-ay. 

He is pervading all places and interspaces.                                                                            
ਰਬੂ ਸਾਤਯਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤ ਥਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਿੱਥਾਾਂ ਅੂੰਦਯ ਤਿਆਏ ਹ। 

 

 ਵਏ ੁਤਜ ੁਤਏਯਾ ਏਯੀ ॥ 

so sayvak jis kirpaa karee. 

Those upon whom He bestows His mercy, become His devotees.                                      
ਉਹੀ ਭਨੱੁਐ (ਅਸਰੀ) ਸਿਏ ਫਣਦਾ ਹ ਤਜਸ ਉਤ ਰਬੂ ਭਹਯ ਏਯਦਾ ਹ। 

ਤਨਭਐ ਤਨਭਐ ਜਤ ਨਾਨਏ ਸਯੀ ॥੦॥॥ 

nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5|| 

O‟ Nanak, each and every moment, meditate on God.||8||5||                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! () ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਮਾਦ ਏਯ l 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਏਾਭ ਏਰਧ ਅਯੁ ਰਬ ਭਸ ਤਫਨਤ ਜਾਇ ਅਸੂੰਭਵ ॥ 

kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahamayv. 

May my lust, anger, greed, emotional attachments and egotism be 
destroyed. 

ਭਯਾ ਏਾਭ, ਏਰਧ, ਰਬ, ਭਸ ਅਤ ਅਸੂੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾ- 

 

ਨਾਨਏ ਰਬ ਯਣਾਤੀ ਏਤਯ ਰਾਦ ੁੁਯਦਵ ॥॥ 

naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1|| 

Nanak seeks God‟s refuge, O‟ Divine Guru, please bless me with Your 
Grace. 

ਨਾਨਏ ਨ  ਸਾਤਹਫ ਦੀ ਸ਼ਯਣ ਸੂੰਬਾਰੀ ਹ। ਭਯ ਯੱਫ ਯੂ ੁਯ ੂਜੀ ਭਯ ਤ ਯਤਹਭ ਏਯ। 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਛਤੀਸ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਐਾਤਸ ॥ 

jih parsaadchhateeh amritkhaahi. 

By whose grace you partake many kinds of delicacies;                                                                  
ਤਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਏਈ ਤਏਭੵ ਦ ੁਆਦਰ ਐਾਣ ਐੵਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਠਾਏੁਯ ਏਉ ਯਐੁ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

tis thaakur ka-o rakh man maahi. 

enshrine that Master within your mind.                                                             
ਉਸ ਸੁਆਭੀ ਨੂੂੰ ਆਣ ਤਹਯਦ ਅੂੰਦਯ ਤਟਏਾ। 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁੂੰ ਧਤ ਤਤਨ ਰਾਵਤਸ ॥ 

jih parsaad suganDhattan laaveh. 

By whose grace, you apply perfumes to your body;                                                          
ਤਜ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਆਣ ਯੀਯ ਉਤ ਤੂੂੰ  ੁੂੰ ਧੀਆਂ ਰਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ਏਉ ਤਭਯਤ ਯਭ ਤਤ ਾਵਤਸ ॥ 

tis ka-o simrat param gat paavahi. 

by remembering Him, you shall achieve the supreme spiritual status.                                                              
ਉਸ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏੀਤਤਆਾਂ ਤੂੂੰ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਹਾਸਰ ਏਯ ਰਏਂਾ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਫਤਸ ੁਐ ਭੂੰਦਤਯ ॥ 

jih parsaad baseh sukh mandar. 

By whose grace, there is peace in your heart; 
ਤਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ੁਐ-ਭਸਰੵ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਤਤਤਸ ਤਧਆਇ ਦਾ ਭਨ ਅੂੰਦਤਯ ॥ 

tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar. 

meditate forever on Him within your mind.                                                                     
ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਭਨ ਤਿਚ ਤਸਭਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰਸ ੂੰ ਤ ੁਐ ਫਨਾ ॥ 

jih parsaad garih sang sukh basnaa. 

By whose Grace, you live with your family in peace;                                                         
ਤਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਯ ਭਜੵ ਨਾਰ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, 
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ਆਠ ਸਯ ਤਭਯਸ ੁਤਤੁ ਯਨਾ ॥ 

aath pahar simrahu tis rasnaa. 

always remember Him by reciting His Name,                                                                   
ਉਸ ਨੂੂੰ ਜੀਬ ਨਾਰ ਅੱਠ  ਹਯ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਯੂੰ ਯ ਬ ॥ 

jih parsaad rang ras bhog. 

By whose Grace, you enjoy tastes and pleasures of worldly things;                                                                   
ਤਜ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਏ ਚਜ-ਤਭਾਸ਼, ੁਆਦਰ ਐਾਣ ਤ ਦਾਯਥ (ਨੀਫ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ) 

ਨਾਨਏ ਦਾ ਤਧਆਈ ਤਧਆਵਨ ਜ ॥॥ 

naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1|| 

O‟ Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. 
||1|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਤਧਆਉਣ-ਜ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਸੀ ਤਧਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਾਟ ਟੂੰਫਯ ਸਢਾਵਤਸ ॥ 

jih parsaad paat patambar hadhaaveh. 

By whose grace, you wear silks and other expensive clothes;                                                 
ਤਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਯਸ਼ਭੀ ਏੱੜ ਸੂੰਢਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਤਤਤਸ ਤਤਆਤ ਏਤ ਅਵਯ ਰੁਬਾਵਤਸ ॥ 

tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh. 

why forsake Him andindulge in other greeds?                                                                                 
ਉ ਨੂੂੰ  ਤਵਾਯ ਏ ਸਯ ਤਏੱਥ ਰਬ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ? 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਤਐ ਜ ਈਜ ॥ 

jih parsaad sukh sayj so-eejai. 

By whose Grace, you sleep in a cozy bed;                                                                       
ਤਜ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਜ ਉੱਤ ੁਐੀ ਵ੶ਦਾ ਸ, 

 

ਭਨ ਆਠ ਸਯ ਤਾ ਏਾ ਜ ੁਾਵੀਜ ॥ 

man aath pahar taa kaa jas gaaveejai. 

O‟ my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.                                                                   
ਹ ਭਨ! ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਜਸ ਅੱਠ  ਹਯ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੁਝੁ ਬੁ ਏਊ ਭਾਨੈ ॥ 

jih parsaadtujh sabh ko-oo maanai. 

By whose Grace, you are honored by everyone;                                                              
ਤਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ ਤਯਾ ਆਦਯ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਭੁਤਐ ਤਾ ਏ ਜ ੁਯਨ ਫਐਾਨੈ ॥ 

mukhtaa ko jas rasan bakhaanai. 

always recite His praises.                                                                                                        
ਉਸ ਦੀ ਿਤਡਆਈ (ਆਣ) ਭੂੂੰਹੋਂ ਜੀਬ ਨਾਰ (ਸਦਾ) ਏਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯ ਯਸਤਾ ਧਯਭੁ ॥ 

jih parsaadtayro rahtaa Dharam. 

By whose grace, you are able to remain righteous.                                                                         
ਤਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤਯਾ ਧਯਭ (ਏਾਇਭ) ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

ਭਨ ਦਾ ਤਧਆਇ ਏਵਰ ਾਯਫਰਸਭ ੁ॥ 

man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm. 

O‟ my mind, meditate continually on that Supreme God.                                                       
ਹ ਭਨ! ਤੂੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਯਭਸ਼ਯ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯ। 

 

ਰਬ ਜੀ ਜਤ ਦਯਸ ਭਾਨੁ ਾਵਤਸ ॥ 

parabh jee japatdargeh maan paavahi. 

Meditating on God, you shall be honored in His Court;                                                     
ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਏੀਤਤਆਂ (ਉ ਦੀ) ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਭਾਣ ਾਵਤਸਂਾ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਤ ਤੀ ਤਯ ਜਾਵਤਸ ॥॥ 

naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2|| 

O‟ Nanak, you shall return to your true home with honor.                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਥ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਆਣ (ਯਰਏ ਦ) ਯ ਤਵਚ ਜਾਵਤਸਂਾ l 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਆਯ ਏੂੰਚਨ ਦਸੀ ॥ 

jih parsaad aarog kanchan dayhee. 

By whose grace, you have a healthy, beautiful body;                                                        
ਤਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਨੇ ਵਯਾ ਤਯਾ ਨਯਆ ਤਜਭ ਸ, 
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ਤਰਵ ਰਾਵਸੁ ਤਤੁ ਯਾਭ ਨੇਸੀ ॥ 

liv laavhu tis raam sanayhee. 

attune yourself to that Loving God.                                                                                
ਉਸ ਤਆਯ ਯਾਭ ਨਾਰ ਤਰਿ ਜੜ। 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯਾ ਰਾ ਯਸਤ ॥ 

jih parsaadtayraa olaa rahat. 

By whose Grace, your honor is preserved;                                                                               
ਤਜ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਤਯਾ ਯਦਾ ਫਤਣਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

ਭਨ ੁਐੁ ਾਵਤਸ ਸਤਯ ਸਤਯ ਜੁ ਏਸਤ ॥ 

man sukh paavahi har har jas kahat. 
O‟ my mind, achieve eternal peace by singing His Praises.                                                        

ਹ ਭਨ! ਉਸ ਹਯੀ ਦੀ ਤਸਤ-ਸਰਾਹ ਏਯ ਏ ਸੁਐ ਰਾਤ ਏਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯ ਰ ਤਛਦਰ ਢਾਏ ॥ 

jih parsaadtayray sagal chhidar dhaakay. 

By whose grace, all your shortcomings remain unexposed;                                              
ਤਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਯ ਾਯ ਫ ਢੱਏ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ, 

 

ਭਨ ਯਨੀ ਯੁ ਠਾਏੁਯ ਰਬ ਤਾ ਏ ॥ 

man sarnee par thaakur parabhtaa kai. 

O‟ my mind, seek the refuge of that God, our Master.                                                            
ਹ ਭਨ! ਉਸ ਰਬੂ ਠਾਏੁਯ ਦੀ ਸਯਣ ਉ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੁਝੁ ਏ ਨ ਸੂਚ ॥ 

jih parsaadtujh ko na pahoochai. 

By whose Grace, no one can rival you;                                                                          
ਤਜ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਏਈ ਤਯੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸ੶ ਏਯ ਏਦਾ, 

 

ਭਨ ਾਤ ਾਤ ਤਭਯਸੁ ਰਬ ਊਚ ॥ 

man saas saas simrahu parabh oochay. 

O‟ my mind, remember that Almighty God with each and every breath.                                
ਸ ਭਨ! ਉ ਉਚ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਵਾ ਵਾ ਮਾਦ ਏਯ l 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਾਈ ਦੁਰਬ ਦਸ ॥ 

jih parsaad paa-ee darulabhdayh. 

By whose Grace, you are blessed this precious human body;                                                     
ਤਜ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਨੂੂੰ  ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ-ਯੀਯ ਰੱਬਾ ਸ ਜ ਫੜੀ ਭੁਸ਼ਤਏਰ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ, 

ਨਾਨਏ ਤਾ ਏੀ ਬਤਤ ਏਯਸ ॥॥ 

naanak taa kee bhagat karayh. ||3|| 

O‟ Nanak, worship Him with love and devotion. ||3||                                                                          
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਰਭ-ਭਈ ਬਤੀ ਏਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਆਬੂਐਨ ਤਸਯੀਜ ॥ 

jih parsaad aabhookhan pehreejai. 

By whose grace, you wear expensive jewelry;                                                                                      
ਤਜ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦੁਆਯਾ ਤੂੂੰ  ਤਸਣ-ੱਟ ਤਸਨਦੀ ਸ, 

 

ਭਨ ਤਤ ੁਤਭਯਤ ਤਏਉ ਆਰੁ ਏੀਜ ॥ 

man tis simrat ki-o aalas keejai. 
O‟ my mind, why be lazy in remembering Him?                                                                     

ਸ ਭਨ! ਉ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਤਦਆਂ ਤਏਉਂ ਆਰ ਏੀਤਾ ਜਾ? 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਅਵ ਸਤਤ ਅਵਾਯੀ ॥ 

jih parsaad asav hasat asvaaree. 

By whose Grace, you have horses and elephants to ride (expensive 
vehicles); 

ਤਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੜ ਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਏਯਦਾ ਸ, 
 

ਭਨ ਤਤ ੁਰਬ ਏਉ ਏਫਸੂ ਨ ਤਫਾਯੀ ॥ 

man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree. 

O‟ mind, never forget that God.                                                                                           
ਹ ਭਨ! ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਏਦ ਨਾਹ ਤਿਸਾਯੀਂ। 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਫਾ ਤਭਰਐ ਧਨਾ ॥ 

jih parsaad baag milakhDhanaa. 

By whose Grace, you have land, gardens and wealth;                                                                
ਤਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਫਾ ਜ਼ਭੀਨੵ ਤ ਧਨ (ਤਨੂੂੰ  ਨੀਫ ਸਨ) 

 

ਯਾਐੁ ਯਇ ਰਬੁ ਅੁਨੇ ਭਨਾ ॥ 

raakh paro-ay parabh apunay manaa. 

Keep that God enshrined in your heart.                                                                          
ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਆਣ ਭਨ ਤਿਚ ਰ ਯੱਐ। 

ਤਜਤਨ ਤਯੀ ਭਨ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

jin tayree man banat banaa-ee. 

O‟ my mind, the One who fashioned you as human being 
ਸ ਭਨ! ਤਜ (ਰਬੂ) ਨੇ ਤਨੂੂੰ  ਾਤਜਆ ਸ, ਤਯ ਏਰਫੂਤ ਦੀ ਾੜਤ ੜੀ ਸ, 

 

ਊਠਤ ਫਠਤ ਦ ਤਤਤਸ ਤਧਆਈ ॥ 

oothat baithat sadtiseh Dhi-aa-ee. 
always meditate on Him in every situation.                                                                      

ਉਠਦ ਫਠਦ (ਬਾਿ, ਹਯ ਿਰ ) ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਤਸਭਯ। 

 

ਤਤਤਸ ਤਧਆਇ ਜ ਏ ਅਰਐ ॥ 

tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai. 
Meditate on Him who is unique and incomprehensible.                                                             

ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯ, ਜ ਇੱਏ ਸ, ਤ, ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਹ। 

 

ਈਸਾ ਊਸਾ ਨਾਨਏ ਤਯੀ ਯਐ ॥॥ 

eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4|| 

O‟ Nanak, He shall save you here and hereafter ||4||                                                              
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਤਵਚ (ਉਸੀ) ਤਯੀ ਯਤਐਆ ਏਯਾ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਏਯਤਸ ੁੂੰ ਨ ਫਸੁ ਦਾਨ ॥ 

jih parsaad karahi punn baho daan. 

By whose Grace, you give donations in abundance to charities,                                             
ਤਜ  ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਫਸੁਤ ਦਾਨ ੁੂੰ ਨ ਏਯਦਾ ਸ, 
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ਭਨ ਆਠ ਸਯ ਏਤਯ ਤਤ ਏਾ ਤਧਆਨ ॥ 

man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan. 

O‟ my mind, remember Him, twenty-four hours a day.                                                                    
ਹ ਭਨ! ਅੱਠ  ਤਹਯ ਉਸ ਦਾ ਚਤਾ ਏਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੂ ਆਚਾਯ ਤਫਉਸਾਯੀ ॥ 

jih parsaadtoo aachaar bi-uhaaree. 

By whose Grace, you perform religious rituals and worldly duties;                                                
ਤਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਯਾ ਤੂੂੰ  ਧਾਯਭਏ ੂੰਏਾਯ ਅਤ ੂੰਾਯੀ ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਸ, 

ਤਤ ੁਰਬ ਏਉ ਾਤ ਾਤ ਤਚਤਾਯੀ ॥ 

tis parabh ka-o saas saas chitaaree. 

remember that God with each and every breath.                                                                
ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਸ ਸਲਾਸ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯਾ ੁੂੰ ਦਯ ਯੂ ੁ॥ 

jih parsaadtayraa sundar roop. 

By whose grace, you got this beautiful looking body;                                                                                
ਤਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਯੀ ਸਣੀ ਸ਼ਏਰ ਸ, 

 

 ਰਬੁ ਤਭਯਸੁ ਦਾ ਅਨੂੁ ॥ 

so parabh simrahu sadaa anoop. 

always remember that incomparably Beautiful God.                                                                  
ਉਸ ਸਹਣ ਭਾਰਏ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਤਸਭਯ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯੀ ਨੀਏੀ ਜਾਤਤ ॥ 

jih parsaadtayree neekee jaat. 

By whose grace, you have received this great human form of life,ਤਜ ਰਬੂ ਦੀ 
ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਨੂੂੰ  ਚੂੰੀ (ਭਨੱੁਐ) ਜਾਤੀ ਤਭਰੀ ਸ, 

 

 ਰਬ ੁਤਭਤਯ ਦਾ ਤਦਨ ਯਾਤਤ ॥ 

so parabh simar sadaa din raat.                                                                                       
always, day and night, remember that God.                                                                             

ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਤਦਨ ਯਾਤ ਮਾਦ ਏਯ। 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯੀ ਤਤ ਯਸ ॥ 

jih parsaadtayree pat rahai. 

By whose Grace, your honor is preserved;                                                                                  
ਤਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਤਯੀ ਇੱਜ਼ਤ (ਜਤ ਤਵਚ) ਫਣੀ ਸਈ ਸ 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਜੁ ਏਸ ॥॥ 

gur parsaad naanak jas kahai. ||5|| 

O‟ Nanak, recite His praises by the Guru‟s grace. ||5||                                                                  
ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਾਾਂ ਦੀ ਯਤਹਭਤ ਸਦਏਾ ਉਸ ਦੀ ਏੀਯਤੀ ਉਚਾਯਨ ਏਯ। 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਨਤਸ ਏਯਨ ਨਾਦ ॥ 

jih parsaad suneh karan naad. 
By whose grace, you listen to the melodious sounds with your ears.                                        

ਤਜਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਯਾ ਤੂੂੰ ਆਣ ਏੂੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਯਾ ਸੁਣਦਾ ਹ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਐਤਸ ਤਫਭਾਦ ॥ 

jih parsaad paykheh bismaad. 

By whose Grace, you behold amazing wonders.                                                               
ਤਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਅਚਯਜ ਨਜ਼ਾਯ ਵਐਦਾ ਸ; 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਫਰਤਸ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਯਨਾ ॥ 

jih parsaad boleh amrit rasnaa. 

By whose Grace, you speak ambrosial words with your tongue.                                               
ਤਜ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਾ ਏ ਜੀਬ ਨਾਰ ਤਭੱਠੇ-ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਫਰ ਫਰਦਾ ਸ, 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਤਐ ਸਜ ਫਨਾ ॥ 

jih parsaad sukh sehjay basnaa. 

By whose Grace, you are intuitively at peace.                                                                   
ਤਜ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ੁਬਾਵਏ ਸੀ ੁਐੀ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ; 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਸਤ ਏਯ ਚਰਤਸ ॥ 

jih parsaad hasat kar chaleh. 

By whose Grace, your hands and feet move and work.                                                           
ਤਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਯ ਸੱਥ (ਆਤਦਏ ਾਯ ਅੂੰ) ਏੂੰਭ ਦ ਯਸ ਸਨ, 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੂੰ ੂਯਨ ਪਰਤਸ ॥ 

jih parsaad sampooran faleh. 

By whose Grace, you are completely successful in life.                                                            
ਤਜ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਸਯਏ ਏਾਯ-ਤਵਸਾਯ ਤਵਚ ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ; 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਯਭ ਤਤ ਾਵਤਸ ॥ 

jih parsaad param gat paavahi. 

By whose Grace, you obtain the supreme spiritual status.                                                       
ਤਜ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ ਤਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਤਭਰਦਾ ਸ, 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਤਐ ਸਤਜ ਭਾਵਤਸ ॥ 

jih parsaad sukh sahj samaaveh. 

By whose Grace, you are intuitively absorbed into eternal peace.                                           
ਤਜ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦੁਆਯਾ ਤੂੂੰ  ਫਏੁੂੰ ਠੀ ੁਐ ਅੂੰਦਯ ਤਟਤਏਆ ਫਠਾ ਸ l 

 

ਾ ਰਬ ੁਤਤਆਤ ਅਵਯ ਏਤ ਰਾਸ ੁ॥ 

aisaa parabhti-aag avar kat laagahu. 

Why forsake such God, and attach yourself to another?                                                        
ਅਜਸਾ ਰਬੂ ਤਵਾਯ ਏ ਤੂੂੰ  ਤਏਉਂ ਤਏ ਸਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਤਯਸਾ ਸ? 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਭਤਨ ਜਾਸੁ ॥॥ 

gur parsaad naanak man jaagahu. ||6|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace awaken your mind from spiritual 
ignorance.||6|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਫਯਏਤਤ ਰ ਏ ਭਨ ਤਵਚ ਸੁਸ਼ੀਆਯ ਸਸੁ l 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੂੂੰ  ਰਟ ੁੂੰਾਤਯ ॥ 

jih parsaadtooN pargat sansaar. 

By whose Grace, you are famous all over the world;                                                               
ਤਜ ਰਬੂ ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੂੰ  ਜਤ ਤਵਚ ਬਾ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਰਬ ਏਉ ਭੂਤਰ ਨ ਭਨਸੁ ਤਫਾਤਯ ॥ 

tis parabh ka-o mool na manhu bisaar. 

never forget such God from your mind.                                                                            
ਉਸ ਨੂੂੰ ਏਦ ਬੀ ਭਨੋਂ  ਨ ਬੁਰਾ। 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯਾ ਯਤਾ ੁ॥ 

jih parsaadtayraa partaap. 

By whose Grace, you have prestige;                                                                                    
ਤਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਤਨੂੂੰ  ਵਤਡਆਈ ਤਭਰੀ ਸਈ ਸ, 

 

ਯ ਭਨ ਭੂੜ ਤੂ ਤਾ ਏਉ ਜਾ ੁ॥ 

ray man moorhtoo taa ka-o jaap. 

O‟ foolish mind, meditate on Him!                                                                                
ਹ ਭੂਯਐ ਭਨ! ਤੂੂੰ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਜ। 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਯ ਏਾਯਜ ੂਯ ॥ 

jih parsaadtayray kaaraj pooray. 
By whose grace, all your tasks are accomplished;                                                                     

ਤਜ ਦੀ ਤਏਰਾ ਨਾਰ ਤਯ (ਾਯ) ਏੂੰਭ ਤਯ ਚੜਹਦ ਸਨ, 

 

ਤਤਤਸ ਜਾਨੁ ਭਨ ਦਾ ਸਜੂਯ ॥ 

tiseh jaan man sadaa hajooray. 

O‟ my mind, always feel His presence with you.                                                                  
ਹ ਭਨ! ਤੂੂੰ ਉਸ (ਰਬੂ) ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਅੂੰ ਸੂੰ ਜਾਣ। 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੂੂੰ  ਾਵਤਸ ਾਚ ੁ॥ 

jih parsaadtooN paavahi saach. 

By Whose Grace, you find the Truth,                                                                                 
ਤਜ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਤਨੂੂੰ  ੱਚ ਯਾਤ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਯ ਭਨ ਭਯ ਤੂੂੰ  ਤਾ ਤਉ ਯਾਚੁ ॥ 

ray man mayray tooNtaa si-o raach. 

O‟ my mind, immerse yourself into Him.                                                                          
ਹ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੂੰ ਉਸ (ਰਬੂ) ਨਾਰ ਜੁਤੜਆ ਯਹ।ੁ 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਬ ਏੀ ਤਤ ਸਇ ॥ 

jih parsaad sabh kee gat ho-ay. 

By whose Grace, everyone is saved from worldly evils;                                                             
ਤਜ ਦੀ ਯਤਸਭਤ ਦਏਾ ਬ ਦਾ ਾਯ ਉਤਾਯਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਜਾ ੁਜ ਜੁ ਇ ॥॥ 

naanak jaap japai jap so-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, sing His praises and meditate on His Name. ||7||                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਇਏਯ ਉਚਾਯਨ ਏਯ l 

 

ਆਤ ਜਾ ਜ  ਨਾਉ ॥ 

aap japaa-ay japai so naa-o. 
Only that person meditates on His Name, whom He Himself inspires to meditate.  

ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਤਜ ਾ ਆ ਜਾਉਂਦਾ ਸ, 

ਆਤ ਾਵਾ  ੁਸਤਯ ੁਨ ਾਉ ॥ 

aap gaavaa-ai so har gun gaa-o. 
Only that person sings God‟s virtues, whom He himself inspire to do so.                                   

ਉਹੀ ਭਨੱੁਐ ਹਯੀ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਹ ਤਜਸ ਨੂੂੰ ਾਿਣ ਰਈ ਰਯਦਾ ਹ। 
 

ਰਬ ਤਏਯਾ ਤ ਸਇ ਰਾ ੁ॥ 

parabh kirpaa tay ho-ay pargaas. 

By God's Grace, the mind is enlightened with divine knowledge.                                                                          
ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ (ਭਨ ਤਵਚ ਤਆਨ ਦਾ) ਰਏਾਸ਼ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ; 

 

ਰਬੂ ਦਇਆ ਤ ਏਭਰ ਤਫਾੁ ॥ 

parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas. 

By God‟s mercy, the heart is delighted like lotus flower.                                                          
ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਹਯਦਾ-ਯੂ ਏਉਰ ਪੱੁਰ ਤਐੜਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ੁਰੂੰ ਨ ਫ ਭਤਨ ਇ ॥ 

parabh suparsan basai man so-ay. 

When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind.                                                    
ਉਸ ਰਬੂ (ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ) ਭਨ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ ਤਜ ਉਤ ਉਸ ਤੁੱ ਠਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਦਇਆ ਤ ਭਤਤ ਊਤਭ ਸਇ ॥ 

parabhda-i-aa tay mat ootam ho-ay. 

By God's Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted.                                                                      
ਰਬੂ ਦੀ ਭਹਯ ਨਾਰ (ਭਨੁੱਐ ਦੀ) ਭੱਤ ਚੂੰੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ। 
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ਯਫ ਤਨਧਾਨ ਰਬ ਤਯੀ ਭਇਆ ॥ 

sarab niDhaan parabhtayree ma-i-aa. 

O‟ God, in Your Mercy are all the treasures of the world.                                                           
ਸ ਰਬ!ੂ ਤਯੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਤਵਚ ਾਯ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, 

ਆਸ ੁਏਛੂ ਨ ਤਏਨਸੂ ਰਇਆ ॥ 

aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa. 

No one receives anything by himself.                                                                                          
ਆਣ ਜਤਨ ਨਾਰ ਤਏ ਨੇ ਬੀ ਏੁਝ ਨਸ੶ ਰੱਬਾ l 

 

ਤਜਤ ੁਤਜਤ ੁਰਾਵਸੁ ਤਤਤੁ ਰਤਸ ਸਤਯ ਨਾਥ ॥ 

jit jit laavhu tit lageh har naath. 

O‟ God, people do whatever You make them do.                                                                                 
ਹ ਹਯੀ! ਹ ਨਾਥ! ਤਜਧਯ ਤੂੂੰ ਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਧਯ ਇਹ ਜੀਿ ਰੱਦ ਹਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਇਨ ਏ ਏਛੂ ਨ ਸਾਥ ॥੦॥॥ 

naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6|| 

O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6||                                                                           
ਹ ਨਾਨਏ! ਇਹਨਾਾਂ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਿੱਸ ਏੁਝ ਨਹੀਂ ॥ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਅਭ ਅਾਤਧ ਾਯਫਰਸਭੁ ਇ ॥ 

agam agaaDh paarbarahm so-ay. 

Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God;                                                                                
ਉਸ ਯਭ ਰਬ ੂ(ਜੀਵ ਦੀ) ਸੁੂੰ ਚ ਤ ਯ ਸ ਤ ਅਥਾਸ ਸ 

 

ਜ ਜ ਏਸ ੁ ਭੁਏਤਾ ਸਇ ॥ 

jo jo kahai so muktaa ho-ay. 

whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated from 
vices.  . 

ਜ ਜ (ਭਨੁੱਐ ਉਸ ਨੂੂੰ) ਤਸਭਯਦਾ ਹ ਉਹ (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਦ ਜਾਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾਸੀ ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 
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ੁਤਨ ਭੀਤਾ ਨਾਨਏ ੁਤਫਨਵੂੰਤਾ ॥ 

sun meetaa naanak binvantaa. 

Listen, O‟ friends, Nanak submits.                                                                                     
ਸ ਤਭਤਰ! ੁਣ, ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ: 

 

ਾਧ ਜਨਾ ਏੀ ਅਚਯਜ ਏਥਾ ॥॥ 

saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1|| 

Amazing is the description of virtues of the saints.||1||                                                                
ਧਯਭਾਤਭਾ ੁਯਸ਼ੵ ਦ ੁਣੵ ਦਾ ਤਜ਼ਏਯ ਸਯਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ l 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਭੁਐ ਊਜਰ ਸਤ ॥ 

saaDh kai sang mukh oojal hot. 

In the company of  Saints, spiritual radiance (honor) is obtained.                                      
ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਭੂੂੰ ਸ ਉਜਰ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇੱਜ਼ਤ ਫਣ ਆਉਂਦੀ ਸ) 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਭਰ ੁਰੀ ਐਤ ॥ 

saaDhsang mal saglee khot. 

In the Company of the Holy, all filth of vices is removed.                                                       
ਸਾਧੂ ਜਨਾਾਂ ਦ ਾਸ ਤਯਹਾਾਂ (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਸਾਯੀ ਭਰ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

saaDh kai sang mitai abhimaan.                                                                                              
In the company of the Saints, egotism is destroyed.                                                                                                                                      

ਾਧੂਆ ਂਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਅਸੂੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਰਟ ੁਤਆਨੁ ॥ 

saaDh kai sang pargatai sugi-aan. 

In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.                                                                  
ਤਤ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਫਰਤਸਭ-ਵੀਚਾਯ ਯਟ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਚੂੰੀ ਭਤਤ ਆਉਂਦੀ ਸ) 
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ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਫੁਝ ਰਬੁ ਨੇਯਾ ॥ 

saaDh kai sang bujhai parabh nayraa. 

In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand.                                                              
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਤਵਚ ਰਬੂ ਅੂੰ-ੂੰ ਵੱਦਾ ਜਾਦਾ ਸ l 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਬ ੁਸਤ ਤਨਫਯਾ ॥ 

saaDhsang sabh hot nibayraa. 

In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil deeds are 
settled. 

ਤਤ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਾਯ ਭੂੰਦ ੂੰਏਾਯੵ ਜੵ ਵਾਨਾ ਦਾ ਾਯਾ ਤਨਫੜਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ। 
 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਾ ਨਾਭ ਯਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang paa-ay naam ratan. 

In the Company of the Holy, one is blessed with the priceless Naam. is 
obtained. 

ਸਤਤ ਸੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਨਾਭ ਦਾ ਹੀਯਾ ਰਾਤ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਏ ਊਤਯ ਜਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang ayk oopar jatan. 

In the company of the Saints, one strives only to realize God.                                                     
ਤਤ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਫੂੰਦਾ ਏਵਰ ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਭਰਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਹ। 

ਾਧ ਏੀ ਭਤਸਭਾ ਫਯਨੈ ਏਉਨੁ ਰਾਨੀ ॥ 

saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee. 

Who can describe the glory of the Saints?                                                                                
ਾਧੂਆ ਂਦੀ ਵਤਡਆਈ ਤਏਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ਤਫਆਨ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਨਾਨਏ ਾਧ ਏੀ ਬਾ ਰਬ ਭਾਤਸ ਭਾਨੀ ॥॥ 

naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1|| 

O‟ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. ||1||                    
ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧ ਜਨੵ ਦੀ ਬਾ ਰਬ ੂਦੀ ਬਾ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ ਜੵਦੀ ਸ 
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ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਅਚਯੁ ਤਭਰ ॥ 

saaDh kai sang agochar milai. 
In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible God.                                      

ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਤਵਚ  ਉਸ ਰਬੂ ਤਭਰ ਦਾ ਸ ਜ ਯੀਯਏ ਇੂੰ ਤਦਰਆਂ ਦੀ ਸੁੂੰ ਚ ਤ ਯ ਸ l 
 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਦਾ ਯਪੁਰ  ॥ 

saaDh kai sang sadaa parfulai. 

In the Company of the Holy, one is always full of joy.                                                          
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਰਾਣੀ ਸਭਸ਼ੵਤਐੜ ਭੱਥ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਆਵਤਸ ਫਤ ੂੰਚਾ ॥ 

saaDh kai sang aavahi bas panchaa. 

In the Company of the Holy, the five passions come under control.                                     
ਾਧ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਏਾਭਾਤਦਏ ੂੰਜ ਤਵਏਾਯ ਏਾਫੂ ਤਵਚ ਆ ਜੵਦ ਸਨ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਯੁ ਬੁੂੰ ਚਾ ॥ 

saaDhsang amrit ras bhunchaa. 

In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of God‟s 
Name. 

ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਭਨੁੱਐ ਨਾਭ ਯੂ ਅੂੰਤਭਰਤ ਦਾ ਯਸ ਚੱਐ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

ਾਧੂੰ ਤ ਸਇ ਬ ਏੀ ਯਨ ॥ 

saaDhsang ho-ay sabh kee rayn. 

In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to all.                               
ਾਧ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਏੀਤਤਆਂ ਭਨੱੁਐ ਬ ਦ ਚਯਨੵ ਦੀ ਧੂੜ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਭਨ ਸਯ ਫਨ ॥ 

saaDh kai sang manohar bain. 

In the Company of the Holy, one's speech becomes enticing.                                                   
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਫਰ-ਫਾਣੀ ਭਣਭਹਣੀ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 
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ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨ ਏਤਸੂੂੰ  ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na katahooNDhaavai. 

In the Company of the Saints, the mind does not wander.                                                       
ੂੰਤ ਜਨੵ ਦ ੂੰ ਤਯਸੵ, ਭਨ ਤਏ ਾ ਨਸ੶ ਦੜਦਾ ਸ l 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਅਤਥਤਤ ਭਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhsang asthit man paavai. 

In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal peace.                                                      
ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਭਨੂਆ ਅਡਰਤਾ ਰਾਤ ਏਯ ਰਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਭਾਇਆ ਤ ਤਬੂੰ ਨ ॥ 

saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn. 
In the Holy congregation, one remains detached from worldly attractions.                      

ੂੰਤਾ ਦੀ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਐਰਾਸੀ ਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਾਧੂੰ ਤ ਨਾਨਏ ਰਬ ੁਰੂੰ ਨ ॥॥ 

saaDhsang naanak parabh suparsan.                                                                                     
O‟ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy 

congregation. ||2||                                                                                                                           
ਸ ਨਾਨਏ! ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਅੂੰਦਯ ਤਟਤਏਆਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇ ਉਤ ਅਤਤ ਐੁਸ਼ ਸ ਜੵਦਾ ਸ l 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਦੁਭਨ ਤਬ ਭੀਤ ॥ 

saaDhsang dusman sabh meet. 

In the Company of the Holy, all enemies appear like friends.                                                   
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਾਯ ਵਯੀ ਬੀ ਤਭਤਰ ਤਦੱਣ ਰੱ ਜੵਦ ਸਨ l 

 

ਾਧ ੂਏ ੂੰ ਤ ਭਸਾ ੁਨੀਤ ॥ 

saaDhoo kai sang mahaa puneet. 

In the Company of the Holy, one‟s mind becomes totally immaculate.                                      
ਸਾਧ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਤਿਚ ਭਨੁੱਐ ਦਾ ਆਣਾ ਤਹਯਦਾ ਫਹੁਤ ਸਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਾਧੂੰ ਤ ਤਏ ਤਉ ਨਸੀ ਫਯੁ ॥ 

saaDhsang kis si-o nahee bair. 

In the company of the saints, one bears no enmity towards anybody.                                                       
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਫਤਠਆਂ ਤਏ ਨਾਰ ਵਯ ਨਸ੶ ਯਤਸ ਜੵਦਾ, 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨ ਫੀਾ ਯ ੁ॥ 

saaDh kai sang na beegaa pair. 

In the Company of the Holy, one does not take step in the wrong 
direction. 

ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਫੂੰਦਾ ਤਏਸ ਭੂੰਦ ਾਸ ਯ ਨਹੀਂ ੁੱਟੀਦਾ। 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨਾਸੀ ਏ ਭੂੰਦਾ ॥ 

saaDh kai sang naahee ko mandaa 

In the Company of the Saints, no one seems evil.                                                               
ਬਤਰਆਂ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਬੜਾ ਨਸ੶ ਤਦੱਦਾ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਜਾਨੇ ਯਭਾਨੂੰ ਦਾ ॥ 

saaDhsang jaanay parmaanandaa. 

In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of 
supreme bliss. 

ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਫੂੰਦਾ ਉੱਚ ੁਐ ਦ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਜਾਣ ਰਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨਾਸੀ ਸਉ ਤਾੁ ॥ 

saaDh kai sang naahee ha-o taap. 

In the Company of the Holy, the fever of ego departs.                                                            
ੁਯਭੁਐ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਏੀਤਤਆਾਂ ਹਉਭ ਯੂ ਤਾ ਨਹੀਂ ਯਤਹ ਜਾਾਂਦਾ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਤਜ ਬੁ ਆੁ ॥ 

saaDh kai sang tajai sabh aap. 
In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.                                                  

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਭਨੁੱਐ ਸਾਯੀ ਅਣੱਤ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹ। 
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ਆ ਜਾਨੈ ਾਧ ਫਡਾਈ ॥ 

aapay jaanai saaDh badaa-ee. 

Only He Himself knows the greatness of the Saints.                                                                     
ਾਧ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਾਧ ਰਬੂ ਫਤਨ ਆਈ ॥॥ 

naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3||                                                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ੱਏਾ ਤਆਯ  ਜੵਦਾ ਸ 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨ ਏਫਸੂ ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai. 

In the Company of the Holy, one‟s mind never wanders.                                                               
ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਏਦ ਬਟਏਦਾ ਨਸ੶, 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਦਾ ੁਐੁ ਾਵ ॥ 

saaDh kai sang sadaa sukh paavai. 

In the Company of the Holy, one receives everlasting peace.                                                                                      
ਸਾਧ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ (ਭਨੁੱਐ) ਸਦਾ ਸੁਐ ਭਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਫਤੁ ਅਚਯ ਰਸ ॥ 

saaDhsang basat agochar lahai. 
In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible wealth of 

Naam. 
ੂੰਤ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਯੂ ਅਚਯ ਵਤ ਤਭਰ ਜੵਦੀ ਸ, 

 

ਾਧ ੂਏ ੂੰ ਤ ਅਜਯ ੁਸ ॥ 

saaDhoo kai sang ajar sahai. 

In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.                                                 
ਤਿੱਤਰ ੁਯਸ਼ਾਾਂ ਦ ਸੂੰਭਰਨ ਅੂੰਦਯ ਆਦਭੀ ਨਾਾਂ ਸਹਾਯ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਨੂੂੰ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਏਯ ਰਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਫ ਥਾਤਨ ਊਚ ॥ 

saaDh kai sang basai thaan oochai. 

In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of spiritually.                              
ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਭਨੱੁਐ ਉਚ (ਆਤਭਏ) ਤਟਏਾਣ ਤ ਵੱਦਾ ਸ, 
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ਾਧ ੂਏ ੂੰ ਤ ਭਸਤਰ ਸੂਚ ॥ 

saaDhoo kai sang mahal pahoochai. 
In the company of the Saints, one experiences the presence of God 

within. 
ਤਵੱਤਰ ੁਯਸ਼ੵ ਦ ੂੰਭਰਨ ਅੂੰਦਯ ਰਾਣੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਜੁਤੜਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਤਦਰੜ ਤਬ ਧਯਭ ॥ 

saaDh kai sang darirhai sabhDharam. 
In the company of the saints, one fully  

comprehends the righteous duties. 
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ (ਭਨੱੁਐ) ਾਯ ਧਯਭੵ (ਯਜ਼ੵ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰੀ ਤਯਹੵ ਭਝ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਏਵਰ ਾਯਫਰਸਭ ॥ 

saaDh kai sang kayval paarbarahm. 

In the Company of the Holy, one sees only God pervading everywhere.                                     
ਤਵੱਤਰ ੁਯਸ਼ੵ ਦ ੂੰਭਰਨ ਅੂੰਦਯ ਫੂੰਦਾ ਤਯਪ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  (ਸਯ ਥੵ ਵਐਦਾ ਸ) 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਾ ਨਾਭ ਤਨਧਾਨ ॥ 

saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan. 

In the Company of the Holy, one is blessed  
with the treasure of the Naam. 

ਾਧ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ (ਭਨੱੁਐ) ਨਾਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਦਾ ਸ; 
 

ਨਾਨਏ ਾਧ ੂਏ ਏੁਯਫਾਨ ॥॥ 

naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4||                                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ-) ਭ ਾਧ ਜਨੵ ਤ ਦਏ ਸੵ l 
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ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਬ ਏੁਰ ਉਧਾਯ ॥ 

saaDh kai sang sabh kul uDhaarai. 

In the Company of the Holy, one saves all of one‟s lineage from vices.                                       
ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀਆ ਂਾਯੀਆ ਂਏੁਰੵ ਤਵਏਾਯੵ ਤ ਫਚਾ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਾਜਨ ਭੀਤ ਏੁਟੂੰ ਫ ਤਨਤਾਯ ॥ 

saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai. 

In the Company of the Holy, one helps his friends and family swim across 
the world-ocean of vices.                                                                                              

ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਦੁਆਯਾ ਇਨਾਨ ਆਣ ੱਜਣੵ ਤਭੱਤਰੵ ਤ ਯਵਾਯ ਨੂੂੰ  ਤਾਯ ਰਦਾ ਸ l 
 

ਾਧ ੂਏ ੂੰ ਤ  ਧਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhoo kai sang so Dhan paavai. 

In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is received.                                 
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਧਨ ਰੱਬ ਦਾ ਸ, 

 

ਤਜ ੁਧਨ ਤ ਬੁ ਏ ਵਯਾਵ ॥ 

jis Dhan tay sabh ko varsaavai. 

Everyone becomes eminent from that wealth of Naam.                                                                    
ਤਜਸ ਧਨ ਦ ਤਭਰਣ ਨਾਰ ਹਯਏ ਭਨੁੱਐ ਨਾਭਣ ਿਾਰਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਧਯਭ ਯਾਇ ਏਯ ਵਾ ॥ 

saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa. 

In the holy congregation, one is honored by the  
righteous judge of God‟s court.  

ਾਧੂ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਧਯਭਯਾਜ (ਬੀ) ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ, 
 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਬਾ ੁਯਦਵਾ ॥ 

saaDh kai sang sobhaa surdayvaa. 

In the Company of the Holy, one is praised by the angels.                                                  
ਤਯਸ਼ਤ ਅਤ ਦਿਤ ਉਸ ਦਾ ਜੱਸ ਾਇਨ ਏਯਦ ਹਨ, ਜ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਏਯਦਾ ਹ। 
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ਾਧ ੂਏ ੂੰ ਤ ਾ ਰਾਇਨ ॥ 

saaDhoo kai sang paap palaa-in. 

In the Company of the Holy, one's sins are destroyed.                                                         
ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਾ ਦੂਯ ਸ ਜੵਦ ਸਨ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ੁਨ ਾਇਨ ॥ 

saaDhsang amrit gun gaa-in. 

In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of God.                                          
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਦੁਆਯਾ ਰਾਣੀ ਰਬੂ ਦ ਅਭਯ ਏਯਨ ਿਾਰ  ੁਣ  ਾਉਂਦ ਹਨ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਰਫ ਥਾਨ ੂੰ ਤਭ ॥ 

saaDh kai sang sarab thaan gamm. 

In the company of Saints, all places become accessible  
(one escalates to a high spiritual level). 

ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਬ ਥਾਈ ਂਸੁੂੰ ਚ ਸ ਜੵਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਭਯੱਥਾ ਆ ਜੵਦੀ ਸ) 
 

ਨਾਨਏ ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਪਰ ਜਨੂੰ ਭ ॥॥ 

naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5|| 

O‟ Nanak, one‟s life becomes fruitful in the company of the saints. ||5||                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧੂ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦਾ ਪਰ ਤਭਰ ਜੵਦਾ ਸ l 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨਸੀ ਏਛੁ ਾਰ ॥ 

saaDh kai sang nahee kachhghaal. 
In the holy congregation, there is no struggle such as penances,                                       

ਾਧ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਤ ਆਤਦਏ ਤਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸ੶ ਯਤਸੂੰਦੀ, 

ਦਯਨੁ ਬਟਤ ਸਤ ਤਨਸਾਰ ॥ 

darsan bhaytat hot nihaal. 

because a blessed vision of the Saints, brings a sublime happiness.                                         
ੂੰਤੵ ਨੂੂੰ  ਵਐਣ ਅਤ ਤਭਰਣ ਦੁਆਯਾ ਰਾਣੀ ਯੂੰਨ ਸ ਜੵਦਾ ਸ l 
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ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਏਰੂਐਤ ਸਯ ॥ 

saaDh kai sang kalookhat harai. 
In the company of Saints, one is absolved of his sins.                                                           

ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਏਰੂੰਏ ਧਤ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨਯਏ ਯਸਯ ॥ 

saaDh kai sang narak parharai. 
In the company of Saints one is saved from hell.                                                  

ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਦਜ਼ਖ਼ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਈਦਾ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਈਸਾ ਊਸਾ ੁਸਰਾ ॥ 

saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa. 

In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter.                                              
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ (ਭਨੱੁਐ) ਇ ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਤਵਚ ਐਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਤਫਛੁਯਤ ਸਤਯ ਭਰਾ ॥ 

saaDhsang bichhurat har maylaa. 

In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with God.                                          
ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਜ ਿਾਤਹੁਯੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਿਛੁੜ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਤਭਰ ਦ ਹਨ। 

 

ਜ ਇਛ ਈ ਪਰੁ ਾਵ ॥ 

jo ichhai so-ee fal paavai. 

One‟s all desires are fulfilled,                                                                                                  
ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ (ਭਨੱੁਐ) ਜ ਇੱਛਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਸੀ ਪਰ ਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨ ਤਫਯਥਾ ਜਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na birthaa jaavai. 

because in the Company of the Holy, no one goes empty-handed.                                     
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਆਦਭੀ ਫ-ਭੁਯਾਦ ਸ ਏ ਨਸ੶ ਜਾਾਂਦਾ। 

ਾਯਫਰਸਭ ੁਾਧ ਤਯਦ ਫ ॥ 

paarbarahm saaDh rid basai. 

The Supreme God dwells in the hearts of the Saints.                                                                   
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ੂੰਤ ਜਨੵ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ; 
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ਨਾਨਏ ਉਧਯ ਾਧ ੁਤਨ ਯ ॥॥ 

naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6|| 

O‟ Nanak, listening to the sweet words of the Holy,  
one is saved from vices.||6|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨੱੁਐ ਾਧੂ ਜਨੵ ਦੀ ਯਨਾ ਤ ਉਦਸ਼ ੁਣ ਏ ਤਵਏਾਯੵ ਤ ਫਚ ਜੵਦਾ ਸ l 
 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ੁਨਉ ਸਤਯ ਨਾਉ ॥ 

saaDh kai sang sun-o har naa-o. 

In the Company of the Holy, I listen to the Name of God.                                                   
ਭ ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣੵ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਸਤਯ ਏ ੁਨ ਾਉ ॥ 

saaDhsang har kay gun gaa-o. 

In the Company of the Holy, I sing the Glorious Praises of God.                                                     
ਤ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਿਾਾਂ (ਇਹ ਭਯੀ ਏਾਭਨਾ ਹ)। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਨ ਭਨ ਤ ਤਫਯ ॥ 

saaDh kai sang na man tay bisrai. 

In the company of Saints, God is never out of one‟s mind.                                                    
ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਰਬੂ ਭਨ ਤ ਬੁੱ ਰਦਾ ਨਸ੶, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਯਯ ਤਨਤਯ ॥ 

saaDhsang sarpar nistarai. 

In the Company of the Holy, one is surely saved from vices.                                                  
ਸਾਧ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਭਨੱੁਐ ਜ਼ਯੂਯ (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਤਨਏਰਦਾ ਹ। 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਰ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

saaDh kai sang lagai parabh meethaa. 
In the company of the Saints, love thrives for God,                                                          

ਬਤਰਆ ਂਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਰਬੂ ਤਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ਜੵਦਾ ਸ, 

ਾਧ ੂਏ ੂੰ ਤ ਤਟ ਤਟ ਡੀਠਾ ॥                                                                                        

saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa. 
and in the Company of the Holy, He is seen in each and everybody.                                          

ਅਤ ਉਹ ਹਯਏ ਸਯੀਯ ਤਿਚ ਤਦਐਾਈ ਦਣ ਰੱ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਾਧੂੰ ਤ ਬ ਆਤਆਏਾਯੀ ॥ 

saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree. 

In the Company of the Holy, we become obedient to the will of God.                                     
ਾਧੂਆ ਂਦੀ ੂੰਤਤ ਏੀਤਤਆਂ (ਅੀ) ਰਬ ੂਦਾ ਸੁਏਭ ਭੂੰਨਣ ਵਾਰ ਸ ਜੵਦ ਸੵ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਤਤ ਬਈ ਸਭਾਯੀ ॥ 

saaDhsang gatbha-ee hamaaree. 

In the company of Saints, we attain a higher state of spirituality.  ਸਾਧੂਆਾਂ ਦੀ 

ਸੂੰਤਤ ਏੀਤਤਆਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਭਏ ਅਿਸਥਾ ਸੁਧਯ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ਤਭਟ ਤਬ ਯ ॥ 

saaDh kai sang mitay sabh rog. 

In the Company of the Holy, all maladies (vices) are cured.                                                     
ੂੰਤ ਜਨੵ ਦੀ ੁਸਫਤ ਤਵਚ (ਤਵਏਾਯ ਆਤਦਏ) ਾਯ ਯ ਤਭਟ ਜੵਦ ਸਨ; 

 

ਨਾਨਏ ਾਧ ਬਟ ੂੰਜ ॥॥ 

naanak saaDhbhaytay sanjog. ||7|| 

O Nanak, one meets with the Holy by great fortune. ||7||                                                  
ਸ ਨਾਨਏ! (ਵੱਡ) ਬਾੵ ਨਾਰ ਾਧ ਜਨ ਤਭਰਦ ਸਨ 

 

ਾਧ ਏੀ ਭਤਸਭਾ ਫਦ ਨ ਜਾਨਤਸ ॥ 

saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh. 

The glory of the Saint is not known even to the composers of the Vedas.                                                               
ਾਧ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਵਦ (ਬੀ) ਨਸ੶ ਜਾਣਦ, 

 

ਜਤਾ ੁਨਤਸ ਤਤਾ ਫਤਐਆਨਤਸ ॥ 

jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh. 

Those scriptures describe only what their composers have heard.                                            
ਉਸ ਤੵ ਤਜਤਨਾ ੁਣਦ ਸਨ, ਉਤਨਾ ਸੀ ਤਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ l 

ਾਧ ਏੀ ਉਭਾ ਤਤਸ ੁੁਣ ਤ ਦੂਤਯ ॥ 

saaDh kee upmaa tihu guntay door. 

The greatness of the Holy people is beyond the three modes of Maya.                                  
ੂੰਤੵ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਤਤੂੰ ਨੵ ਸੀ ੁਣੵ ਤੋਂ ਯ ਹ। 
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ਾਧ ਏੀ ਉਭਾ ਯਸੀ ਬਯੂਤਯ ॥ 

saaDh kee upmaa rahee bharpoor. 

The glory of the Holy people is known throughout.                                  
ਸਯਫ-ਤਿਆਏ ਹ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਭਤਹਭਾ। 

 

ਾਧ ਏੀ ਬਾ ਏਾ ਨਾਸੀ ਅੂੰਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa kaa naahee ant. 

The glory of the Holy cannot be estimated.                                                                       
ਾਧੂ ਦੀ ਬਾ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸ੶ ਰੱ ਏਦਾ, 

 

ਾਧ ਏੀ ਬਾ ਦਾ ਫਅੂੰ ਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant. 

The splendor of saint is beyond limits.                                                                                   
ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਹੀ ਫ-ਇਨਤਹਾ ਹ ਸੂੰਤ ਦੀ ਸਬਾ। 

 

ਾਧ ਏੀ ਬਾ ਊਚ ਤ ਊਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa ooch tay oochee. 

The glory of the Holy is the highest of the high.                                                               
ਾਧੂ ਦੀ ਬਾ ਸਯ ਬ ਦੀ ਬਾ ਤ ਫਸੁਤ ਉੱਚੀ ਸ,' 

 

ਾਧ ਏੀ ਬਾ ਭੂਚ ਤ ਭੂਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa mooch tay moochee. 

The glory of the Holy is the greatest of the great.                                                                         
ਸੂੰਤ ਦੀ ਏੀਯਤੀ ਿਤਡਆ ਤਿੱਚੋਂ ਭਹਾਨ ਿੱਡੀ ਹ। 

 

ਾਧ ਏੀ ਬਾ ਾਧ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee. 

The glory of the saints behoove to the saints alone                                                                                                
ਾਧੂ ਦੀ ਬਾ ਾਧੂ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ l 

ਨਾਨਏ ਾਧ ਰਬ ਬਦੁ ਨ ਬਾਈ ॥੦॥॥ 

naanak saaDh parabhbhayd na bhaa-ee. ||8||7|| 
O,Nanak, listen my brother, there is no difference  

between the Saint and God, 
ਹ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਦ ਸੂੰਤ ਅਤ ਸੁਆਭੀ ਤਿੱਚ ਏਈ ਪਯਏ ਨਹੀਂ, ਭਯ ਿੀਯ। 

 



98 
 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਭਤਨ ਾਚਾ ਭੁਤਐ ਾਚਾ ਇ ॥ 

man saachaa mukh saachaa so-ay. 

The person in whose heart dwells God and who always sings His praises,                               
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸ, ਜ ਭੂੂੰ ਸ ਬੀ ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਜਦਾ ਸ, 

 

ਅਵਯੁ ਨ ਐ ਏ ੁਤਫਨੁ ਏਇ ॥ 

avar na paykhai aykas bin ko-ay. 
and who beholds none other but God.                                                               

ਅਤ ਜ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤ ਤਫਨਾ ਤਏ ਸਯ ਨੂੂੰ  ਨਸ੶ ਵਐਦਾ  
 

ਨਾਨਏ ਇਸ ਰਛਣ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਸਇ ॥॥ 

naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, having such qualities makes him a  
Braham Giani-knower of God . ||1|| 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਭਨੱੁਐ) ਇਸਨੵ ੁਣੵ ਦ ਏਾਯਣ ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਸ ਜੵਦਾ ਸ 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਦਾ ਤਨਯਰ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa nirlayp. 

The God-conscious being always remains detached from evils,                                                            
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਭਨੱੁਐ ਤਵਏਾਯੵ ਵਰ ਦਾ-ਫਦਾਗ਼ ਯਤਸਦਾ ਸ, 

ਜ ਜਰ ਭਤਸ ਏਭਰ ਅਰ ॥ 

jaisay jal meh kamal alayp. 

as the lotus growing in the murky water is not  
soiled by the dirt in the water. 
ਤਜਵ ਾਣੀ ਤਵਚ  ਏਉਰ ਪੁੱ ਰ ਤਚੱਏੜ ਤ ਾ ਯਤਸਦਾ ਸ l 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਦਾ ਤਨਯਦਐ ॥                                                                                   

barahm gi-aanee sadaa nirdokh. 
The God-conscious person helps others drive out their sins while 

remaining unaffected himself,   
ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਭਨੱੁਐ) (ਾਯ ਾੵ ਨੂੂੰ  ਾੜ ਦਦ ਸਨ) ਾੵ ਤ ਫਚ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ, 

 

ਜ ੂਯੁ ਯਫ ਏਉ ਐ ॥                                                                                                       

jaisay soor sarab ka-o sokh.                                                                                               
like the sun which dries up all filth by its heat.                                                                           

ਤਜਿੇਂ ਸੂਯਜ ਸਾਯ (ਯਸਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਸੁਏਾ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਤਦਰਤਟ ਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai darisat samaan. 

The person with divine knowledge looks upon all alike,                                                 
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਅੂੰਦਯ (ਬ ਵਰ) ਇਏ ਤਜਸੀ ਨਜ਼ਯ (ਨਾਰ ਤੱਏਣ ਦਾ ੁਬਾਉ ਸੁੂੰ ਦਾ) ਸ, 

 

ਜ ਯਾਜ ਯੂੰਏ ਏਉ ਰਾ ਤੁਤਰ ਵਾਨ ॥ 

jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan. 

like the wind, which blows equally upon the king and the poor.                              
ਤਜਿੇਂ ਹਿਾ ਯਾਜ ਤ ਏੂੰਾਰ ਨੂੂੰ ਇਏ ਤਜਹੀ ਰੱਦੀ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਧੀਯਜੁ ਏ ॥ 

barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk. 

The God-conscious person has a steady patience, (the kind of patience 
not affected by a change in circumstances),                                                                       
ਏਈ ਬਰਾ ਏਸ ਬਾਵ ਫੁਯਾ, ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦੀ ਤਸਨੀਰਤਾ ਇਏਾਯ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ, 

 

ਤਜਉ ਫੁਧਾ ਏਊ ਐਦ ਏਊ ਚੂੰਦਨ ਰ ॥ 

ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp. 

like the earth, which is dug up by one, and anointed  
with sandal paste by another.                                                                                                                       

ਤਜਿੇਂ ਧਯਤੀ ਨੂੂੰ ਏਈ ਤਾਾਂ ਐਤਯਦਾ ਹ, ਤ ਏਈ ਚੂੰਦਨ ਦ ਰਣ ਏਯਦਾ ਹ (ਯ ਧਯਤੀ ਨੂੂੰ ਯਿਾਹ ਨਹੀਂ)। 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਇਸ ੁਨਾਉ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o. 

The quality of a person with divine knowledge is,                                                                       
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਭਨੱੁਐੵ ਦਾ (ਬੀ) ਇਸੀ ੁਣ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਜਉ ਾਵਏ ਏਾ ਸਜ ੁਬਾਉ ॥॥ 

naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1|| 

O Nanak, like burning the filth in everything is one  
of the inherent nature of fire. ||1||                                                                                                                                     

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਵ (ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰ ਾੜ ਦਣੀ) ਅੱ ਦਾ ਏੁਦਯਤੀ ੁਬਾਉ ਸ l 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਤਨਯਭਰ ਤ ਤਨਯਭਰਾ ॥ 

barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. 

The God-conscious being is the purest of the pure;  
(untouched by the vices); 

ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਭਨੱੁਐ (ਤਵਏਾਯੵ ਦੀ ਭਰ ਤ ਦਾ ਫਤਚਆ ਯਤਸ ਏ) ਭਸਾ ਤਨਯਭਰ ਸ, 

 

ਜ ਭਰੁ ਨ ਰਾ ਜਰਾ ॥ 

jaisay mail na laagai jalaa. 

like water to which filth does not stick                                                                             
ਤਜਿੇਂ ਾਣੀ ਨੂੂੰ ਏਦ ਭਰ ਨਹੀਂ ਯਤਹ ਸਏਦੀ (ਫੁਖ਼ਾਯਾਤ ਆਤਦਏ ਫਣ ਏ ਭੁੜ ਸਾ ਦਾ ਸਾ।) 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਭਤਨ ਸਇ ਰਾ ੁ॥ 

barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas. 

The mind of a God-conscious person is  
enlightened that God is all pervading. 

ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਇਸ) ਚਾਨਣ ਸ ਜੵਦਾ ਸ (ਤਏ ਰਬੂ ਸਯ ਥੵ ਭਜੂਦ ਸ) 

 

ਜ ਧਯ ਊਤਯ ਆਏਾੁ ॥ 

jaisay Dhar oopar aakaas. 
like the sky all over the earth.                                                                                        

ਤਜਿੇਂ ਧਯਤੀ ਉਤ ਆਏਾਸ਼ (ਸਬ ਥਾਾਂ ਤਿਆਏ ਹ।) 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਤਭਤਰ ਤੁ ਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. 

To the person with divine knowledge, friend and foe are alike,                                              
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਨੂੂੰ  ੱਜਣ ਤ ਵਯੀ ਇਏ ਤਜਸਾ ਸ , 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਨਾਸੀ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. 

Because the person with divine knowledge has no egotistical pride.                                  
(ਤਏਉਂਏ) ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਅਹੂੰਏਾਯ ਨਹੀਂ ਹ (ਤਏਸ ਦ ਚੂੰ ਭੂੰਦ ਸਰੂਏ ਦਾ ਹਯਐ ਸ ਨਹੀਂ)। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

barahm gi-aanee ooch tay oochaa. 

Spiritually, the God-conscious person is the highest of the high.                                                        
ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਵਚ) ਬ ਤ ਉੱਚਾ ਸ, 

 

ਭਤਨ ਅਨੈ ਸ ਬ ਤ ਨੀਚਾ ॥ 

man apnai hai sabhtay neechaa. 

but within his own mind, he is the most humble of all.                                                        
(ਯ) ਆਣ ਭਨ ਤਿਚ (ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ) ਸਬ ਤੋਂ ਨੀਿਾਾਂ (ਜਾਣਦਾ ਹ)। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ  ਜਨ ਬ ॥ 

barahm gi-aanee say jan bha-ay. 

Only those become God-conscious,                                                                                     
ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਫਣਦ ਸਨ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਜਨ ਰਬੁ ਆਤ ਏਯਇ ॥॥ 

naanak jin parabh aap karay-i. ||2|| 

O‟  Nanak, whom God Himself makes so. ||2||                                                                      
ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹ ੵ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਆ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ l 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਰ ਏੀ ਯੀਨਾ ॥ 

barahm gi-aanee sagal kee reenaa. 

The God-conscious person lives like the dust of all  
(extreme humbleness).  

ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਾਯ (ਫੂੰ ਤਦਆਂ) ਦ ਯੵ ਦੀ ਖ਼ਾਏ (ਸ ਏ ਯਤਸੂੰਦਾ) ਸ; 

 

ਆਤਭ ਯ ੁਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 

aatam ras barahm gi-aanee cheenaa. 

The God-conscious person realizes spiritual bliss.                                                                 
ਫਰਸਭਤਆਨੀ  ਆਤਭਏ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਅਨੁਬਿ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਬ ਊਤਯ ਭਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa. 

The divinely wise person shows kindness to all.                                                                    
ਯੱਫ ਦਾ ਤਆਤਾ ਸਾਤਯਆਾਂ ਉਤ ਤਭਹਯਫਾਨੀ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਤ ਏਛੁ ਫੁਯਾ ਨ ਬਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa. 

No evil comes from the God-conscious person.                                                           
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਏਈ ਭੂੰਦਾ ਏੂੰਭ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਦਾ ਭਦਯੀ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa samadrasee. 

The God-conscious person is always impartial.                                                            
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦਾ ਬ ਵਰ ਇਏ ਤਜਸੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਤਦਰਤਟ ਅੂੰ ਤਭਰਤੁ ਫਯੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee. 

Ambrosial nectar rains down from the glance of  
the God-conscious person. 

ਫਰਹਭਤਆਨੀ  ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਤੋਂ (ਸਬ ਉਤ) ਅੂੰਤਭਰਤ ਦੀ ਿਯਐਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ। 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਫੂੰਧਨ ਤ ਭੁਏਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee banDhan tay muktaa. 

The God-conscious person is free from the worldly entanglements.                                           
ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਭਾਇਆ ਦ) ਫੂੰਧਨੵ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਤਨਯਭਰ ਜੁਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa. 

The lifestyle of the divinely wise is spotlessly pure  
and free from the vices. 

ਯੱਫ ਨੂੂੰ  ਜਾਨਣ ਵਾਰ ਦੀ ਜੀਿਨ-ਜੁਤੀ ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਯਤਹਤ ਹ।। 
 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਬਜਨੁ ਤਆਨ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan. 

Spiritual wisdom is the nourishment of the God-conscious person.                                  
ਯੱਫੀ- ਤਆਨ ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦੀ ਆਤਭਏ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ  ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ (ਆਯਾ) ਸl 

 

ਨਾਨਏ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਫਰਸਭ ਤਧਆਨੁ ॥॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is absorbed in  
God's meditation. ||3|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦੀ ੁਯਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ 
 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਊਤਯ ਆ ॥ 

barahm gi-aanee ayk oopar aas. 

The God-conscious person centers his hopes on the One alone.                                  
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉਤ ਆ ਯੱਐਦਾ ਸ; 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਨਸੀ ਤਫਨਾ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nahee binaas. 

High spiritual state of the God-conscious person never perishes.                                                
ਫਰਹਭਤਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਿਸਥਾ) ਦਾ ਏਦ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਯੀਫੀ ਭਾਸਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa. 

The God-conscious person is steeped in humility.                                                                           
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਤਨਭਯਤਾ ਅੂੰਦਯ ਤਬੂੰਨਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਯਉਏਾਯ ਉਭਾਸਾ ॥ 

barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa. 

The God-conscious person always delightes in doing good to others.                          
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਨੂੂੰ ਦੂਤਜਆਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਏਯਨ ਦਾ (ਸਦਾ) ਚਾਉ (ਚਤੜਆ ਯਤਹੂੰਦਾ) ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਨਾਸੀ ਧੂੰਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. 

The God-conscious person has no worldly entanglements.                                                   
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਜੂੰਜਾਰ ਨਸ੶ ਤਵਆਦਾ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਰ  ਧਾਵਤੁ ਫੂੰਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. 

The God-conscious person holds his wandering mind under control.                                     
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਬਟਏਦ ਭਨ ਨੂੂੰ ਏਾਫੂ ਏਯ ਏ (ਭਾਇਆ ਿਰੋਂ ) ਯਏ ਸਏਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਸਇ  ੁਬਰਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa. 
For the God-conscious person whatever happens is all for good.                                                  

ਜ ਏੁਝ (ਰਬੂ ਵਰ) ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਬਰਾ ਰਤੀਤ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ੁਪਰ ਪਰਾ ॥ 

barahm gi-aanee sufal falaa. 

This way, the God-conscious person succeeds  
and prospers in all aspect of life. 
ਇ ਤਯਹੵਉਸ ਦਾ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਚੂੰੀ ਤਯਾਾਂ ਏਾਭਮਾਫ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ੂੰ ਤ ਰ ਉਧਾਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee sang sagal uDhaar. 

In the Company of the God-conscious person, all are saved from vices.                   
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਬ ਦਾ ਫੜਾ ਾਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਜ ਰ ੂੰਾਯ ੁ॥॥ 

naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4|| 

O‟ Nanak, through the God-conscious person, the entire  
world meditates on God. ||4||                                                                                                                                  

ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਾਯਾ ਜਤ (ਸੀ) (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ) ਜਣ ਰੱ ਦਾ ਸ 
 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਏ ਯੂੰ ॥ 

barahm gi-aanee kai aikai rang. 

The God-conscious person is always imbued with the love for God.                                 
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਦਾ) ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਤਆਯ (ਵੱਦਾ ਸ) l 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਫ ਰਬੁ ੂੰ ॥ 

barahm gi-aanee kai basai parabh sang. 

God always dwells in the company of the God-conscious person.                                    
ਰਬੂ ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਦ ਅੂੰ-ਸੂੰ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam aaDhaar. 
God‟s Name is the sustenance of the God-conscious person.                                                      

ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ (ਸੀ) ਟਏ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਨਾਭੁ ਯਵਾਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam parvaar. 
For the God-conscious person Naam is his family. 

ਨਾਭ ਹੀ ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਦਾ ਯਿਾਯ ਹ। 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਦਾ ਦ ਜਾਤ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa sad jaagat. 

The God-conscious person always remains  
vigilant from the effects of vices. 
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦਾ (ਤਵਏਾਯੵ ਦ ਸਭਰ ਵਰ) ੁਚਤ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਅਸੂੰਫੁਤਧ ਤਤਆਤ ॥ 

barahm gi-aanee ahaN-buDhti-aagat. 

The God-conscious person renounces his egoistic thinking.                                                      
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਅਹੂੰਏਾਯ ਿਾਰੀ ਭੱਤਤ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਭਤਨ ਯਭਾਨੂੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai man parmaanand. 

God, the source of supreme bliss, dwellsin the mind  
of the God-conscious person.                                                                                                                   

ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਉੱਚ ੁਐ ਦਾ ਭਾਰਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵੱਦਾ ਸ, 
 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਤਯ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand. 

There is everlasting bliss in the heart of the God-conscious person.ਫਰਹਭਤਆਨੀ 

ਦ ਤਹਯਦ-ਯੂ ਯ ਤਿਚ ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਐੜਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ੁਐ ਸਜ ਤਨਵਾ ॥ 

barahm gi-aanee sukh sahj nivaas. 

The God-conscious person dwells in intuitive peace and poise.                                                     
ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਤ ਤਵਚ) ੁਐ ਤ ਸ਼ੵਤੀ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ; 

 

ਨਾਨਏ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਨਸੀ ਤਫਨਾ ॥॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5|| 
O‟ Nanak, the supreme spiritual state of the God-conscious  

person never perishes.||5||                                                                                                                   
ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਦੀ ਇ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ) ਦਾ ਏਦ ਨਾ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ l 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਫਰਸਭ ਏਾ ਫਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. 

The God-conscious person knows God.                                                                                            
ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਭਨੱੁਐ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਭਸਯਭ (ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ),ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ, 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ੂੰ ਤ ਸਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee ayk sang haytaa. 

The God-conscious person is in love with the One alone.                                                    
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਇਏ ਰਬੂ ਨਾਰ ਹੀ ਤਆਯ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਸਇ ਅਤਚੂੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay achint. 

The God-conscious person is free from any worries.                                                           
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਦਾ) ਫਤਏਯੀ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਤਨਯਭਰ ਭੂੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nirmal mant. 

Pure are the teachings of the God-conscious person.                                                                 
ਤਿੱਤਰ ਹ ਉਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਜ ਿਾਤਹੁਯੂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਤਜ ੁਏਯ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

barahm gi-aanee jis karai parabh aap. 

The God-conscious person is made so by God Himself.                                                                 
(ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਫਣਦਾ ਸ) ਤਜ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਆ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਫਡ ਯਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bad partaap. 

Great is the glory of the God-conscious person.                                                                             
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਦਾ ਫੜਾ ਨਾਭਣਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਦਯੁ ਫਡਬਾੀ ਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai. 

With great fortune one is blessed with the  
sight of the God-conscious person. 

ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਵੱਡ ਬਾੵ ਨਾਰ ਾਈਦਾ ਸ l 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਉ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai. 

Let us dedicate ourself to the God-conscious person.                                                                
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਏ ਜਾਈ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਉ ਐਜਤਸ ਭਸੁਯ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. 

Even gods like Lord Shiva search for the God-conscious person.                                                          
ਤਸ਼ਵ (ਆਤਦਏ ਦਵਤ ਬੀ) ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਬਾਰਦ ਤਪਯਦ ਸਨ; 

 

ਨਾਨਏ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਆਤ ਯਭੁਯ ॥॥ 

naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is  
the manifestation of God Himself. ||6|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਦਾ ਯੂ) ਸ 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਏੀਭਤਤ ਨਾਤਸ ॥ 

barahm gi-aanee kee keemat naahi. 
The virtues of the God-conscious person are priceless.                                                 

ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਦ ੁਣੵ) ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸ੶  ਏਦਾ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏ ਰ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

barahm gi-aanee kai sagal man maahi. 

All possible virtues, exist in the God-conscious person.                                                                      
ਸਾਯ ਹੀ (ੁਣ) ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਹਨ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਏਉਨ ਜਾਨੈ ਬਦੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd. 

Who can know the mystery of virtuous life of the God-conscious person?                                             
ਏਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ) ਦਾ ਬਤ ਾ ਏਦਾ ਸ? 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਉ ਦਾ ਅਦ ੁ॥ 

barahm gi-aanee ka-o sadaa adays. 

Always bow with respect to the God-conscious person.                                                         
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਦ ਅੱ ਸਦਾ ਤਨਊਣਾ ਹੀ (ਪੱਫਦਾ) ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਏਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਐ੍੍ਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar. 

Not even a bit of the glory of the God-conscious person can be 
described. 

ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਦੀ ਭਤਸਭਾ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਐਯ ਬੀ ਨਸ੶ ਤਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ; 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਯਫ ਏਾ ਠਾਏੁਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee sarab kaa thaakur. 

The God-conscious person is worshiped  by all.                                                                 
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਸਾਯ (ਜੀਿਾਾਂ) ਦਾ ੂਜਯ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਤਭਤਤ ਏਉਨੁ ਫਐਾਨੈ ॥ 

barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai. 

Who can describe the extent of the God-conscious person‟s virtues?                                 
ਫਰਸਭਤਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ) ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਏਣ ਰਾ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਤਤ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 

barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai. 

Only a God-conscious person knows the high  
state of mind of a God-conscious.                                                                                                     

ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਤ (ਉਸ ਿਯਾ) ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਅੂੰਤੁ ਨ ਾਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ant na paar. 

Limitless are the virtues of the God-conscious person.                                                     
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ੁਣੵ ਦਾ ਏਈ ਸੱਦ ਫੂੰਨਾ ਨਸ੶ l 
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ਨਾਨਏ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਉ ਦਾ ਨਭਏਾਯ ੁ॥॥ 

naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7|| 

O‟ Nanak, always bow in reverence to the God-conscious person. ||7||                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦ ਚਯਨੵ ਤ ਤਆ ਯਸੁ 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਬ ਤਰਤਟ ਏਾ ਏਯਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa. 

The God-conscious person is the Creator of all the entire creation.               
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਦ ਜੀਵ ਨਸੀ ਭਯਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa. 

The God-conscious person lives forever, and does not die.                                         
ਫਰਹਭਤਆਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤਜਊਂਦਾ ਹ, ਏਦ (ਜਨਭ) ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਭੁਏਤਤ ਜੁਤਤ ਜੀਅ ਏਾ ਦਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa. 

The God-conscious person is the bestower of the way to achieve 
supreme spiritual state and liberation of the soul.                                                                                                                     
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਯਾਸ (ਦੱਣ ਵਾਰਾ ਤ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ) ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ੂਯਨ ੁਯਐੁ ਤਫਧਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. 

The God-conscious person is the Perfect  
Supreme Being, who orchestrates all. 

ਫਰਹਭਤਆਨੀ ੂਯਨ ੁਯਐ ਤ ਏਾਦਯ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਅਨਾਥ ਏਾ ਨਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee anaath kaa naath. 

The God-conscious person is the protector of the unprotected.                                           
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਤਨਖ਼ਤਭਆਂ ਦਾ ਖ਼ਭ ਸ, 
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ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਬ ਊਤਯ ਸਾਥ ੁ॥ 

barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath. 

The God-conscious person extends his helping hand to all.                                                       
ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਸਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏਾ ਰ ਅਏਾਯ ੁ॥ 

barahm gi-aanee kaa sagal akaar. 

The entire universe belongs to the God-conscious person.                                                          
ਾਯਾ ਤਦੱਦਾ ਜਤ ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਦਾ (ਆਣਾ) ਸ, 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਆਤ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯੁ ॥ 

barahm gi-aanee aap nirankaar. 

The God-conscious person himself is the (embodiment of) Formless God.                                                                     
ਫਰਹਭਤਆਨੀ (ਤਾਾਂ ਰਤੱਐ) ਆ ਹੀ ਯੱਫ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਏੀ ਬਾ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਫਨੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee. 

The glory of the God-conscious person behooves  
only to the God-conscious.                                                                                                                         

ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਏਵਰ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਸੀ  ਸਜਦੀ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਫਰਸਭ ਤਆਨੀ ਯਫ ਏਾ ਧਨੀ ॥੦॥੦॥ 

naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8|| 

O Nanak, the God-conscious person is the Master of all. ||8||8||                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਤਆਨੀ ਬ ਜੀਵੵ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਉਤਯ ਧਾਯ ਜ ਅੂੰਤਤਯ ਨਾਭ ੁ॥ 

ur Dhaarai jo antar naam. 

One who enshrines the Naam within the heart,                                                                    
ਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਣ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਤਟਏਾ ਯੱਐਦਾ ਸ, 
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ਯਫ ਭ ਐ ਬਵਾਨੁ ॥ 

sarab mai paykhai bhagvaan. 

who sees God pervading in all,                                                                                              
ਬਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਬਨੵ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਵਐਦਾ ਸ, 

ਤਨਭਐ ਤਨਭਐ ਠਾਏੁਯ ਨਭਏਾਯ ॥ 

nimakh nimakhthaakur namaskaarai. 

and who at every moment, bows in reverence to the Master,                             
ਜ ਰ ਰ ਆਣ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਰਣਾਭ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਸੁ ਅਯ ੁਰ ਤਨਤਾਯ ॥॥ 

naanak oh apras sagal nistaarai. ||1|| 
O‟ Nanak, such a person is the true Aparas (saint untouched by Maya), 
and he helps those who follow him, to swim across the world-ocean of 

vices.                                                                                                           
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ (ਅਰੀ) ਅਯ ਸ ਅਤ ਉਸ ਬ ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  (ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰ ਦਯ ਤ) ਤਾਯ ਰਦਾ ਸ l 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਤਭਤਥਆ ਨਾਸੀ ਯਨਾ ਯ ॥ 

mithi-aa naahee rasnaa paras. 

One who never utters a lie, (from his tongue),                                                                         
ਜ ਭਨੱੁਐ ਜੀਬ ਨਾਰ ਝੂਠ ਨੂੂੰ  ਛਸਣ ਨਸ੶ ਦਦਾ, 

 

ਭਨ ਭਤਸ ਰੀਤਤ ਤਨਯੂੰਜਨ ਦਯ ॥ 

man meh pareet niranjan daras. 

in whose heart is a longing for the Blessed Vision of the immaculate God;                                         
ਭਨ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤੵ ਯੱਐਦਾ ਸ; 
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ਯ ਤਤਰਅ ਯੂ ੁਨ ਐ ਨੇਤਰ ॥ 

par tari-a roop na paykhai naytar. 

whose eyes do not gaze upon the beauty  
of another‟s woman with malice, 

ਜ ਯਾਈ ਇਤਰੀ ਦ ਸੁਨ ਨੂੂੰ  ਆਣੀਆਂ ਅੱਐੵ ਨਾਰ ਨਸ੶ ਤੱਏਦਾ, 
 

ਾਧ ਏੀ ਟਸਰ ੂੰਤੂੰ ਤ ਸਤ ॥ 

saaDh kee tahal satsang hayt. 

who serves the Holy and loves the congregation of saints,                                                      
ਬਰ ਭਨੱੁਐੵ ਦੀ ਟਸਰ (ਏਯਦਾ ਸ) ਤ ੂੰਤ ਜਨੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਰੀਤ (ਯੱਐਦਾ ਸ); 

 

ਏਯਨ ਨ ੁਨੈ ਏਾਸੂ ਏੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ॥ 

karan na sunai kaahoo kee nindaa. 

whose ears do not listen to slander against anyone,                                                                       
ਜ ਏੂੰਨੵ ਨਾਰ ਤਏ ਦੀ ਬੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਨਸ੶ ੁਣਦਾ, 

 

ਬ ਤ ਜਾਨੈ ਆ ਏਉ ਭੂੰਦਾ ॥ 

sabhtay jaanai aapas ka-o mandaa. 

who deems himself to be the worst of all (relinquishes ego),                                                     
ਜ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਾਤਯਆਂ ਨਾਰ ਭਾੜਾ ਭਝਦਾ ਸ, 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਤਫਤਐਆ ਯਸਯ ॥ 

gur parsaad bikhi-aa parharai. 

who, by the Guru's Grace, gets rid of vices,                                                                           
ਜ ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਦਾ ਦਏਾ ਏਾਭਾਤਦਏ ੂੰਜ ਸੀ ਤਵਏਾਯ ਯ ਸਟਾ ਦਦਾ ਸ, 

 

ਭਨ ਏੀ ਫਾਨਾ ਭਨ ਤ ਟਯ ॥ 

man kee baasnaa man tay tarai. 

who banishes his desires from his mind,                                                                           
ਜ ਆਣ ਭਨ ਦੀ ਵਾਨਾ (ਪੁਯਨਾ) ਆਣ ਭਨ ਤ ਯ ਸਟਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਇੂੰਦਰੀ ਤਜਤ ੂੰਚ ਦਐ ਤ ਯਸਤ ॥ 

indree jit panch dokhtay rahat. 

who conquers his senses and is free of the five vices.                                                          
ਜ ਆਣ ਤਆਨ-ਇੂੰ ਤਦਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱ ਤਵਚ ਯੱਐ ਏ ਏਾਭਾਤਦਏ ੂੰਜ ਸੀ ਤਵਏਾਯੵ ਤ ਫਤਚਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਏਤਟ ਭਧ ਏ ਾ ਅਯ ॥॥ 

naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1|| 

O‟ Nanak, among millions, there is scarcely one such Aparas.                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! ਏਯੜੵ ਤਵਚ ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਫੂੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਜਸਾ ਅਯ ਸ l 

 

ਫਨ   ਤਜ ੁਊਤਯ ੁਰੂੰ ਨ ॥ 

baisno so jis oopar suparsan. 

A true Vaishnava (devotee of Lord Vishnu), is the  
one with whom God is pleased. 
ਤਜਸ ਉਤ ਰਬੂ ਆ ਤ੍ਰੁਠਦਾ ਹ, ਉਹ ਹ ਅਸਰੀ ਤਿਸ਼ਨੂ ਦਾ ੁਜਾਯੀ। 

 

ਤਫਨ ਏੀ ਭਾਇਆ ਤ ਸਇ ਤਬੂੰ ਨ ॥ 

bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn. 

He remains detached from the Maya (worldly illusion) created by God.                             
ਉਹ ਰਬੂ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦ ਅਸਯ ਤੋਂ ਫ-ਦਾਗ਼ ਹ। 

 

ਏਯਭ ਏਯਤ ਸਵ ਤਨਸਏਯਭ ॥ 

karam karat hovai nihkaram. 

While doing good deeds, he doesn‟t expect any reward.                                                                        
ਉਸ ਏੂੰਭ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਇਸਨੵ ਏੂੰਭੵ ਦ ਪਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਸ੶ ਯੱਐਦਾ 

 

ਤਤ ੁਫਨ  ਏਾ ਤਨਯਭਰ ਧਯਭ ॥ 

tis baisno kaa nirmal Dharam. 

Spotlessly pure is the faith of such a Vaishnava.                                                                      
ਉਸ ਿਸ਼ਨ  ਦਾ ਧਯਭ (ਬੀ) ਤਿਤਰ ਹ । 

 

ਏਾਸੂ ਪਰ ਏੀ ਇਛਾ ਨਸੀ ਫਾਛ ॥ 

kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai. 

He doesn‟t long for a reward for anything.                                                                         
ਉਸ ਤਏ ਬੀ ਪਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸਸ਼ ਨਸ੶ ਏਯਦਾ l 
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ਏਵਰ ਬਤਤ ਏੀਯਤਨ ੂੰ ਤ ਯਾਚ ॥ 

kayval bhagat keertan sang raachai. 

He is absorbed only in devotional meditation and singing God‟s praises.                                          
ਉਸ ਤਨਯਾ ਬਤੀ ਤ ਏੀਯਤਨ ਤਵਚ ਭਤ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ l 

 

ਭਨ ਤਨ ਅੂੰਤਤਯ ਤਭਯਨ ਾਰ ॥ 

man tan antar simran gopaal. 

His mind and body are in constant remembrance of God.                                                    
ਉ ਦ ਭਨ ਤਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, 

 

ਬ ਊਤਯ ਸਵਤ ਤਏਯਾਰ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 

He is kind to all the creatures.                                                                                                 
ਉਸ ਾਤਯਆਂ ਜੀਵੵ ਉਤ ਦਇਆ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਆਤ ਤਦਰੜ ਅਵਯਸ ਨਾਭੁ ਜਾਵ ॥ 

aap darirhai avrah naam japaavai. 

He himself meditates on God‟s Name and inspires others to do the same.                               
ਉਸ ਆ (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ) ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਤਟਏਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨੵ ਨੂੂੰ  ਨਾਭ ਜਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਸੁ ਫਨ  ਯਭ ਤਤ ਾਵ ॥॥ 

naanak oh baisno param gat paavai. ||2|| 

O‟ Nanak, such a Vaishnav obtains the supreme spiritual status. ||2||                                                  
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਵਸ਼ਨਵ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਹਾਸਰ ਏਯਦਾ ਹ ॥ 

 

ਬਉਤੀ ਬਵੂੰਤ ਬਤਤ ਏਾ ਯੂੰੁ ॥ 

bhag-utee bhagvantbhagat kaa rang. 

True devotee of God is the one whose heart is  
filled with devotional worship.                                                                                                                               

ਬਵਾਨ ਦਾ (ਅਰੀ) ਉਾਸ਼ਏ (ਉਸ ਸ ਤਜ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਬਵਾਨ ਦੀ ਬਤੀ ਦਾ ਤਆਯ ਸ, 
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ਰ ਤਤਆ ਦੁਟ ਏਾ ੂੰ ੁ॥ 

sagal ti-aagai dusat kaa sang. 

He forsakes the company of all wicked people.                                                             
ਉਸ ਭੂਸ ਫਦ-ਚਰਣ ਫੂੰ ਤਦਆਂ ਦੀ ੁਸਫਤ ਛੱਡ ਤਦੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਭਨ ਤ ਤਫਨ ਰਾ ਬਯਭੁ ॥ 

man tay binsai saglaa bharam. 

Every kind of doubt vanishes from his mind.                                                                                     
ਉ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਸਯ ਤਯਹੵ ਦਾ ਵਤਸਭ ਤਭਟ ਜੵਦਾ ਸ l 

 

ਏਤਯ ੂਜ ਰ ਾਯਫਰਸਭੁ ॥ 

kar poojai sagal paarbarahm. 
A devotee worships God with the belief that He is present everywhere.                                                

ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਸਯ ਥੵ ਭਜੂਦ ਜਾਣ ਏ ੂਜਦਾ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਾਾ ਭਰ ੁਐਵ ॥ 

saaDhsang paapaa mal khovai. 
In the company of the saintly people,  

such a person gets rid of the dirt of all sins 
ਉਸ ੁਯਭੁਐੵ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਾੵ ਦੀ ਭਰ (ਭਨ ਤ) ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਬਉਤੀ ਏੀ ਭਤਤ ਊਤਭ ਸਵ ॥ 

tis bhag-utee kee mat ootam hovai. 

The intellect of such a devotee of God becomes supreme.                                                   
ਉਸ ਬਉਤੀ ਦੀ ਭਤਤ ਉੱਚੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ। 

 

ਬਵੂੰਤ ਏੀ ਟਸਰ ਏਯ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagvant kee tahal karai nit neet. 

He remembers God with love and devotion each and every day.                                        
ਉਸ ਤਨਿੱਤ ਬਵਾਨ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ l 

 



117 
 

ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਯ ਤਫਨ ਯੀਤਤ ॥ 

man tan arpai bisan pareet. 

He dedicates his mind and body to the Love of God.                                                   
ਉਸ ਰਬੂ-ਤਆਯ ਤ ਆਣਾ ਭਨ ਤ ਤਨ ਏੁਯਫਾਨ ਏਯ ਦਦਾ ਸ l 

 

ਸਤਯ ਏ ਚਯਨ ਤਸਯਦ ਫਾਵ ॥ 

har kay charan hirdai basaavai. 

He enshrines God‟s feet (love) in the heart.                                                                            
ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨ ਆਣ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਿਸਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਾ ਬਉਤੀ ਬਵੂੰਤ ਏਉ ਾਵ ॥॥ 

naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a (Bhagauti) devotee of God realizes Him  
(within his heart). ||3|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸਾ ਬਉਤੀ ਬਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਰਦਾ ਸ 

 

 ੂੰ ਤਡਤੁ ਜ ਭਨੁ ਯਫਧ ॥ 

so pandit jo man parboDhai. 

A true Pandit is the one, who first instructs his own mind;                                   
(ਅਰੀ) ੂੰ ਤਡਤ ਉਸ ਸ ਜ ਆਣ ਭਨ ਨੂੂੰ  ਤੱਤਐਆ ਦਦਾ ਸ, 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ੁਆਤਭ ਭਤਸ ਧ ॥ 

raam naam aatam meh soDhai. 

and searches for God's Name within his own soul.                                                                 
ਅਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਆਣ ਭਨ ਤਿਚ ਬਾਰਦਾ ਹ। 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ਾਯ ੁਯ ੁੀਵ ॥ 

raam naam saar ras peevai. 

He partakes the exquisite Nectar of God's Name. 
ਉਸ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਤਭੱਠਾ ੁਆਦ ਚੱਐਦਾ ਸ l 
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ਉ ੁੂੰ ਤਡਤ ਏ ਉਦਤ ਜ ੁਜੀਵ ॥ 

us pandit kai updays jag jeevai. 

By the teachings of such a Pundit, the entire  
world remains spiritually alive. 

ਉਸ ੂੰਤਡਤ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ (ਸਾਯਾ) ਸੂੰਸਾਯ ਯੂਹਾਨੀ ਤਜ਼ੂੰਦੀ ਹਾਸਰ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਏੀ ਏਥਾ ਤਸਯਦ ਫਾਵ ॥ 

har kee kathaa hirdai basaavai. 
He implants God‟s virtues in his heart.                                                                                

ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਦੀ ਤਤ-ਾਰਾਸ) ਦੀਆਂ ੱਰੵ ਆਣ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

 ੂੰ ਤਡਤੁ ਤਪਤਯ ਜਤਨ ਨ ਆਵ ॥ 

so pandit fir jon na aavai. 
Such a Pandit does not fall into the cycles of birth and death again.                                                 

ਅਜਹਾ ੂੰਤਡਤ ਭੁੜ ਜਨਭ (ਭਯਨ) ਤਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

 

ਫਦ ੁਯਾਨ ਤਤਭਰਤਤ ਫੂਝ ਭੂਰ ॥ 

bayd puraan simrit boojhai mool. 

He recognizes God as the source of holy scriptures, such as Vedas, 
Puranas and Smritis.                                                                                                                          

ਉਸ ਵਦ ੁਯਾਣ ਤਤਭਰਤੀਆਂ (ਬ ਧਯਭ-ੁਤਏੵ) ਦਾ ਭੁੱ ਢ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਭਝਦਾ ਸ l 
 

ੂਐਭ ਭਤਸ ਜਾਨੈ ਅਥਰੂੁ ॥ 

sookham meh jaanai asthool. 

He recognizes the intangible God in the tangible creation.                                                
ਉਸ ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ ਅੂੰਦਯ ਅਨੁਬਵ ਏਯਦਾ ਸ l 

 

ਚਸੁ ਵਯਨਾ ਏਉ ਦ ਉਦੁ ॥ 

chahu varnaa ka-o day updays. 
He preaches to the people of all the four castes (social status).                                                                   

ਉਸ (ਫਰਾਸਭਣ, ਐਤਰੀ, ਵਸ਼, ਸ਼ੂਦਯ) ਚਾਯ ਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੱਤਐਆ ਦਦਾ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਉ ੁੂੰ ਤਡਤ ਏਉ ਦਾ ਅਦੁ ॥॥ 

naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4|| 

O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||                                                  
ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ ੂੰਡਤ ਨੂੂੰ ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਹੀ ਰਣਾਭ ਏਯਦਾ ਹਾਾਂ। 

 

ਫੀਜ ਭੂੰਤੁ ਯਫ ਏ ਤਆਨੁ ॥ ਚਸੁ ਵਯਨਾ ਭਤਸ ਜ ਏਊ ਨਾਭ ੁ॥ 

beej mantar sarab ko gi-aan.chahu varnaa meh japai ko-oo naam. 
Let anyone of the four casts (social status) meditate on God‟s Name, and 

one would find that God‟s Name is the root mantra of all divine 
knowledge. 

ਚਾਯ ਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਤਵਚ ਏਈ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏ ਵਐ ਰ,ਨਾਭ ਸੀ ਬ ਭੂੰਤਰੵ ਦਾ ਭੁੱ ਢ ਭੂੰਤਰ ਅਤ ਬ ਦਾ ਤਆਨ ਦਾਤਾ ਸ, 
 

ਜ ਜ ਜ ਤਤ ਏੀ ਤਤ ਸਇ ॥ 

jo jo japai tis kee gat ho-ay. 
Whoever contemplates on Naam has an embellished life.                                                                   

ਜ ਏਈ ਬੀ ਇ ਨੂੂੰ  ਉਚਾਯਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਫਣ ਜੵਦੀ ਸ। 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਾਵ ਜਨੁ ਏਇ ॥ 

saaDhsang paavai jan ko-ay. 

Yet, only a very rare person receives the gift of Naam  
in the company of saints. 

ਏਈ ਤਿਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਸਾਧ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ (ਯਤਹ ਏ) (ਇਸ ਨੂੂੰ) ਹਾਸਰ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਅੂੰਤਤਯ ਉਯ ਧਾਯ ॥ 

kar kirpaa antar ur Dhaarai. 
If by His grace, God enshrines His Name in the heart of a person,                                           

(ਜ ਰਬੂ) ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਉ ਦ) ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਨਾਭ) ਤਟਏਾ ਦਵ, 

 

ੁ ਰਤ ਭੁਦ ਾਥਯ ਏਉ ਤਾਯ ॥ 

pas parayt mughad paathar ka-o taarai. 
even if that person is like an animal, a ghost, a fool or a  

stone hearted, that person is saved. 
ਸ਼ੂ, ਚੂੰਦਯੀ ਯੂਹ, ਭੂਯਐ, ੱਥਯ-ਤਦਰ (ਏਈ ਬੀ ਹਿ ਸਬ) ਨੂੂੰ (ਨਾਭ) ਤਾਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। 
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ਯਫ ਯ ਏਾ ਅਉਐਦੁ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab rog kaa a-ukhad naam. 

The Name of God is the remedy to cure all ills.                                                          
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਾਯ ਯੵ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ, 

ਏਤਰਆਣ ਯੂ ਭੂੰਰ ੁਣ ਾਭ ॥ 

kali-aan roop mangal gun gaam. 

Singing God‟s praises leads to good fortune and bliss.                                                             
ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ ਚੂੰ ਬਾਾਾਂ ਤ ਸੁਐ ਦਾ ਯੂ ਹ। 

 

ਏਾਸੂ ਜੁਤਤ ਤਏਤ ਨ ਾਈ ਧਯਤਭ ॥ 

kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam. 

Naam cannot be obtained by any specific technique or religious rituals.                             
ਨਾਭ ਤਏ ਢੂੰ ਨਾਰ ਜੵ ਤਏ ਧਾਯਤਭਏ ਯਭ ਤਯਵਾਜ ਦ ਏਯਨ ਨਾਰ ਨਸ੶ ਤਭਰਦਾ l 

 

ਨਾਨਏ ਤਤ ੁਤਭਰ  ਤਜ ੁਤਰਤਐਆ ਧੁਤਯ ਏਯਤਭ ॥॥ 

naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. ||5|| 

O Nanak, he alone receives it, who is so pre-ordained. ||5||                                                    
ਸ ਨਾਨਏ!  ਨਾਭ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਤਭਰਦਾ ਸ ਤਜ ਦ ਭੱਥ ਤ ਧੁਯ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਅਨੁਾਯ ਤਰਤਐਆ ਜੵਦਾ ਸ 

 

ਤਜ ਏ ਭਤਨ ਾਯਫਰਸਭ ਏਾ ਤਨਵਾੁ ॥ 

jis kai man paarbarahm kaa nivaas. 

One in whose mind dwells the Supreme God,                                                           
ਤਜ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ਏਾ ਨਾਭੁ ਤਤ ਯਾਭਦਾ ੁ॥ 

tis kaa naam sat raamdaas. 

his name is truly Ram Das, the servant of God.                                                                        
ਉ  ਦਾ ਨਾਭ ਅਰੀ ਅਯਥੵ ਤਵਚ 'ਯਾਭਦਾੁ' (ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ) ਸ; 

 

ਆਤਭ ਯਾਭ ੁਤਤੁ ਨਦਯੀ ਆਇਆ ॥ 

aatam raam tis nadree aa-i-aa. 
Such a devotee realizes the all pervading God.                                                                

ਉ ਨੂੂੰ  ਯਫ-ਤਵਆੀ ਰਬੂ ਤਦੱ ਦਾ ਸ, 
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ਦਾ ਦੂੰਤਣ ਬਾਇ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥ 

daas dasantanbhaa-ay tin paa-i-aa. 
Deeming himself extremely humble, that person realizes God.                                                

ਦਾੵ ਦਾ ਦਾ ਸਣ ਦ ੁਬਾਉ ਨਾਰ ਉ ਨੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

ਦਾ ਤਨਏਤਟ ਤਨਏਤਟ ਸਤਯ ਜਾਨੁ ॥ 

sadaa nikat nikat har jaan. 

One who perceives God to be Ever-present, close at hand.                                                                         
ਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਨੇੜ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

 

 ਦਾ ੁਦਯਸ ਯਵਾਨੁ ॥ 

so daas dargeh parvaan. 

Such a God‟s servant is approved in God‟s court.                                                                 
ਉਹ ਸਿਏ ਦਯਾਹ ਤਿਚ ਏਫੂਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਅੁਨੇ ਦਾ ਏਉ ਆਤ ਤਏਯਾ ਏਯ ॥ 

apunay daas ka-o aap kirpaa karai. 

To His servant, He Himself bestows His Grace,                                                                 
ਰਬੂ ਉ ਵਏ ਉਤ ਆ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਦਾ ਏਉ ਬ ਝੀ ਯ ॥ 

tis daas ka-o sabh sojhee parai. 

and such a servant comes to understand everything.                                                             
ਤ ਉਸ ਸਿਏ ਨੂੂੰ ਸਾਯੀ ਸਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।' 

 

ਰ ੂੰ ਤ ਆਤਭ ਉਦਾ ੁ॥ 

sagal sang aatam udaas. 

Living amongst the family, he remains  
detached from the worldly temptations. 
ਾਯ ਯਵਾਯ ਤਵਚ (ਯਤਸੂੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ) ਉਸ ਅੂੰਦਯ ਤਨਯਭਸ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ; 

 

ੀ ਜੁਤਤ ਨਾਨਏ ਯਾਭਦਾ ੁ॥॥ 

aisee jugat naanak raamdaas. ||6|| 

O‟ Nanak, such is the way of life of Ram Das (God‟s servant). ||6||                                             
ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਤਜਸੀ ਜੀਵਨ- ਜੁਤੀ ਹ ਸੁਆਭੀ ਦ ਫੂੰਦ ਦੀ। 
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ਰਬ ਏੀ ਆਤਆ ਆਤਭ ਤਸਤਾਵ ॥ 

parabh kee aagi-aa aatam hitaavai. 

One who from his heart, loves God‟s Will,                                                                     
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਭਨ ਤਵਚ ਤਭੱਠੀ ਏਯ ਏ ਭੂੰਨਦਾ ਸ, 

 

ਜੀਵਨ ਭੁਏਤਤ ਊ ਏਸਾਵ ॥ 

jeevan mukat so-oo kahaavai. 

is said to be Jivan Mukta- liberated from the ties of Maya while still alive.                             
ਉਸੀ ਜੀਊਂਦਾ ਭੁਏਤ (ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨੵ ਤ) ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ l 

 

ਤਾ ਸਯਐੁ ਤਾ ਉ ੁੁ ॥ 

taisaa harakhtaisaa us sog. 

To such a person, pleasure and sorrow is alike.                                                                     
ਉ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤ ਗ਼ਭੀ ਇਏ ਤਜਸੀ ਸ l 

 

ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ੁਤਸ ਨਸੀ ਤਫੁ ॥ 

sadaa anand tah nahee bi-og. 

He always remains in eternal bliss because in that state there is no 
separation from God.                                                                                                              

ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਆਨੂੰਦ ਹ ਤਏਉਂਤਏ ਥ  ਉਸ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਤਿਛੜਾ ਨਹੀਂ ਹ। 

 

ਤਾ ੁਵਯਨੁ ਤੀ ਉ ੁਭਾਟੀ ॥ 

taisaa suvran taisee us maatee. 

To him, both gold and dust are the same.                                                           
ਤਜਹ ਤਜਹਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਨਾ ਹ, ਉਹ ਤਜਹਾ ਹੀ ਤਭੱਟੀ ੱਟਾ। 

 

ਤਾ ਅੂੰ ਤਭਰਤੁ ਤੀ ਤਫਐੁ ਐਾਟੀ ॥ 

taisaa amrittaisee bikhkhaatee. 

As is  nectar, so is bitter poison to him.                                                                   
ਅੂੰਤਭਰਤ ਤ ਏਉੜੀ ਤਿਹੁ ਬੀ ਉਸ ਰਈ ਇਏ ਜਸੀ ਹ। 
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ਤਾ ਭਾਨੁ ਤਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

taisaa maan taisaa abhimaan. 

As is honor, so is show of ego to him.                                                                          
ਆਦਯ (ਦਾ ਵਯਤਾਉ ਸਵ) ਜੵ ਅਸੂੰਏਾਯ (ਦਾ) (ਉ ਭਨੱੁਐ ਵਾਤ) ਇਏ ਭਾਨ ਸ, 

ਤਾ ਯੂੰਏੁ ਤਾ ਯਾਜਾਨੁ ॥ 

taisaa rank taisaa raajaan. 
As is the beggar, so is the king to him.                                                                       

ਏੂੰਾਰ ਤ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਬੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਤਿਚ ਫਯਾਫਯ ਹ। 

 

ਜ ਵਯਤਾ ਾਈ ਜੁਤਤ ॥ 

jo vartaa-ay saa-ee jugat. 

Whatever God does is the right path for him to follow.                                                        
ਜ ਯਜ਼ਾ ਰਬੂ ਵਯਤਾਉਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਉ ਵਾਤ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਾਡੀ-ਯਾਸ ਸ; 

 

ਨਾਨਏ ਸ ੁੁਯਐੁ ਏਸੀ ਜੀਵਨ ਭੁਏਤਤ ॥॥ 

naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat. ||7|| 

O‟ Nanak, that person is called  Jivan  
Mukta (liberated while still alive). ||7|| 

ਹ ਨਾਨਏ! ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜੀਊਦ ਜੀ ਭੁਏਤ ਆਤਐਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਏ ਰ  ਠਾਉ ॥ 

paarbarahm kay saglay thaa-o. 

Everybody belong to the Supreme God.                                                                  
ਾਯ ਥੵ (ਯੀਯ-ਯੂ ਯ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੀ ਸਨ, 

 

ਤਜਤ ੁਤਜਤ ੁਤਯ ਯਾਐ ਤਾ ਤਤਨ ਨਾਉ ॥ 

jit jitghar raakhai taisaa tin naa-o. 

In whatever stage of mind God keeps the mortals,  
that is the name they acquire. 

ਤਜਹ ਤਜਹ ਸਯੀਯ-ਯੂ ਯਾਾਂ ਤਿੱਚ ਸਾਤਹਫ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯਐਦਾ ਹ ਉਹ ਤਜਹਾ ਹੀ ਨਾਭ ਉਹ ਧਾਯਨ ਏਯ ਰੈਂਦ ਹਨ। 
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ਆ ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਜ ੁ॥ 

aapay karan karaavan jog. 

God Himself is capable of doing and getting done everything.                           
ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਬ ਏੁਝ) ਏਯਨ ਦੀ (ਤ ਜੀਵੵ ਾ) ਏਯਾਉਣ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਈ ਪੁਤਨ ਸ ੁ॥ 

parabhbhaavai so-ee fun hog. 

Whatever pleases God, ultimately must come to pass.                                                                      
ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਹ ਉਹੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਤਯ ਆਤ ਸਇ ਅਨਤ ਤਯੂੰ ॥ 

pasri-o aap ho-ay anattarang. 

Like unlimited waves of the sea, God has spread Himself everywhere                                            
ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਫਅੂੰ ਤ ਰਤਸਯੵ ਫਣ ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ l 

 

ਰਐ ਨ ਜਾਤਸ ਾਯਫਰਸਭ ਏ ਯੂੰ ॥ 

lakhay na jaahi paarbarahm kay rang. 

The plays of the supreme God cannot be comprehended.                                                    
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਐਰ ਤਫਆਨ ਨਹੀਂ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਦ। 

 

ਜੀ ਭਤਤ ਦਇ ਤਾ ਯਾ ॥ 

jaisee matday-ay taisaa pargaas. 

Whatever intellect God bestows on a person, so is his mind enlightened.                                             
ਤਜਹ ਤਜਹੀ ਸਭਝ ਿਾਤਹੁਯੂ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਤਜਹਾ ਹੀ ਯਏਾਸ਼ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਾਯਫਰਸਭ ੁਏਯਤਾ ਅਤਫਨਾ ॥ 

paarbarahm kartaa abinaas. 

The Supreme God is imperishable (eternal and everlasting) Creator.                                                   
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਅਭਯ ਹ। 

 

ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਇਆਰ ॥ 

sadaa sadaa sadaa da-i-aal. 

He is merciful forever and ever.                                                                                       
ਰਬੂ ਦਾ ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, 
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ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਨਾਨਏ ਬ ਤਨਸਾਰ ॥੦॥੧॥ 

simar simar naanak bha-ay nihaal. ||8||9|| 

O‟ Nanak, by remembering Him again and again with loving devotion, 
mortals stay blessed and joyful. ||8||9||                                                                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! (ਜੀਵ ਉ ਨੂੂੰ ) ਦਾ ਤਭਯ ਏ (ਪੁੱ ਰ ਵੵ) ਤਐੜ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ l 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਉਤਤਤ ਏਯਤਸ ਅਨੇਏ ਜਨ ਅੂੰਤ ੁਨ ਾਯਾਵਾਯ ॥ 

ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar. 

Many people sing the praises of God, but His virtues are endless.                                             
ਅਨਏਾਾਂ ਫੂੰਦ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਏਯ ਏਯਦ ਹਨ, ਯ ਉਹਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਹੱਦ-ਫੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬਦਾ। 

 

ਨਾਨਏ ਯਚਨਾ ਰਤਬ ਯਚੀ ਫਸੁ ਤਫਤਧ ਅਤਨਏ ਰਏਾਯ ॥॥ 

naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1|| 
O‟ Nanak, God has created this universe in  

myriad of ways and forms.||1|| 
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸੀ ਾਯੀ) ਤਰਸ਼ਟੀ (ਉ) ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਤਏਭੵ ਦੀ ਏਈ ਤਯੀਤਏਆਂ ਨਾਰ ਫਣਾਈ ਸ 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਸ ੂਜਾਯੀ ॥ 

ka-ee kot ho-ay poojaaree. 

Many millions are His worshippers.                                                                                           
ਏਈ ਏਯੜੵ ਰਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਉਾਸ਼ਨਾ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ। 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਆਚਾਯ ਤਫਉਸਾਯੀ ॥ 

ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. 

Many millions perform religious rituals and worldly duties.                                                              
ਏਈ ਏਯੜੵ ਧਾਯਤਭਏ ਯੀਤੵ ਯਭੵ ਏਯਨ ਵਾਰ ਸਨ l 
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ਏਈ ਏਤਟ ਬ ਤੀਯਥ ਵਾੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay tirath vaasee. 

Many millions have become dwellers of pilgrimage places.                                             
ਏਈ ਏਯੜੵ (ਫੂੰਦ) ਤੀਯਥੵ ਦ ਵਨੀਏ ਸਨ, 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਫਨ ਬਰਭਤਸ ਉਦਾੀ ॥ 

ka-ee kot ban bharmeh udaasee. 
Many millions wander in the wilderness as renunciates.  .                                                     

ਏਈ ਏਯੜੵ (ਜਤ ਵਰ) ਉਯਾਭ ਸ ਏ ਜੂੰਰੵ ਤਵਚ ਤਪਯਦ ਸਨ l 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਫਦ ਏ ਰਤ ॥ 

ka-ee kot bayd kay sarotay. 

Many millions listen to the Vedas.                                                                                  
ਏਈ ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਵਦੵ ਦ ੁਣਨ ਵਾਰ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਤੀੁਯ ਸਤ ॥ 

ka-ee kot tapeesur hotay. 

Many millions engage in self-punishing rituals to please God.                                                      
ਅਤ ਏਈ ਏਯੜੵ ਵੱਡ ਵੱਡ ਤੀ ਫਣ ਸ ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਆਤਭ ਤਧਆਨੁ ਧਾਯਤਸ ॥ 

ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. 

Many millions meditate on their inner-self.                                                                                
ਏਈ ਏਯੜੵ (ਭਨੱੁਐ) ਆਣ ਅੂੰਦਯ ੁਯਤ ਜੜ ਯਸ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਏਤਫ ਏਾਤਫ ਫੀਚਾਯਤਸ ॥ 

ka-ee kot kab kaab beechaareh. 
Many millions contemplate on poetry composed by many poets. 

ਏਈ ਏਯੜੵ (ਭਨੱੁਐ) ਏਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਚੀਆਂ ਏਤਵਤਾ ਤਵਚਾਯਦ ਸਨ; 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਨਵਤਨ ਨਾਭ ਤਧਆਵਤਸ ॥ 

ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi. 

Many millions meditate on Him, every time using new Name for Him.                                        
ਏਈ ਏਯੜੵ ਫੂੰਦ (ਰਬੂ ਦਾ) ਤਨਿੱਤ ਨਵੵ ਨਾਭ ਤਭਯਦ ਸਨ l 
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ਨਾਨਏ ਏਯਤ ਏਾ ਅੂੰਤੁ ਨ ਾਵਤਸ ॥॥ 

naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1|| 

O‟ Nanak, no one can find the limits of the Creator‟s virtues. ||1|| 
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਏਈ ਬੀ ਅੂੰਤ ਨਸ੶ ਾ ਏਦ 

ਏਈ ਏਤਟ ਬ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay abhimaanee. 

Many millions are egoistic. 
ਅਨੇਏੵ ਏਰੜੵ ਜੀਵਅਸੂੰਏਾਯੀ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਅੂੰਧ ਅਤਆਨੀ ॥ 

ka-ee kot anDh agi-aanee. 

Many millions are blinded by ignorance.                                                                      
ਏਯੜੵ ਸੀ ਫੂੰਦ ੁੱ ਜ ਏ ਜਾਤਸਰ ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਤਏਯਨ ਏਠ ਯ ॥ 

ka-ee kot kirpan kathor. 

Many millions are stone-hearted misers.                                                                            
ਏਯੜੵ (ਭਨੱੁਐ) ਸ਼ੂਭ ਤ ੱਥਯ-ਤਦਰ ਸਨ, 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਅਤਬ ਆਤਭ ਤਨਏਯ ॥ 

ka-ee kot abhig aatam nikor. 
Many millions are insensitive and completely devoid of compassion.                                    

ਅਤ ਏਈ ਏਯੜ ਅੂੰਦਯ ਭਸਾ ਏਯ ਸਨ ਜ (ਤਏ ਦਾ ਦੁੱ ਐ ਤੱਏ ਏ ਬੀ ਏਦ) ੀਜਦ ਨਸ੶; 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਯ ਦਯਫ ਏਉ ਤਸਯਤਸ ॥ 

ka-ee kot par darab ka-o hireh. 

Many millions steal the wealth of others.                                                                                
ਏਯੜੵ ਫੂੰਦ ਦੂਤਜਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਯਾਉਂਦ ਸਨ, 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਯ ਦੂਐਨਾ ਏਯਤਸ ॥ 

ka-ee kot par dookhnaa karahi. 

Many millions slander others.                                                                                                   
ਏਯੜੵ ਸੀ ਦੂਤਜਆਂ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਦ ਸਨ l 
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ਏਈ ਏਤਟ ਭਾਇਆ ਰਭ ਭਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. 
Many millions struggle all their life to earn worldly wealth.                                                  

ਏਯੜੵ (ਭਨੱੁਐ) ਧਨ ਦਾਯਥ ਦੀ (ਖ਼ਾਤਯ) ਭਸਨਤ ਤਵਚ ਜੁੱ ਟ ਸ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਯਦ ਬਰਭਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot pardays bharmaahi. 

Many millions wander in foreign lands.                                                                        
ਏਈ ਏਯੜ ਦੂਜ ਦਸ਼ੵ ਤਵਚ ਬਟਏ ਯਸ ਸਨ l 

 

ਤਜਤ ੁਤਜਤ ੁਰਾਵਸੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਰਨਾ ॥ 

jit jit laavhu tittit lagnaa. 

O‟ God, people do what You assign them to do.                                                             
(ਹ ਰਬੂ!) ਤਜਸ ਤਜਸ ਆਹਯ ਤੂੂੰ ਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਉਸ ਆਹਯ ਤਿਚ ਜੀਿ ਰੱ ਹ ਹਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਏਯਤ ਏੀ ਜਾਨੈ ਏਯਤਾ ਯਚਨਾ ॥॥ 

naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2|| 

O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ||2||                                        
ਸ ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਯਚਨਾ (ਦਾ ਬਤ) ਏਯਤਾਯ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਤਧ ਜਤੀ ਜੀ ॥ 

ka-ee kot siDh jatee jogee. 

Many millions are Siddhas, Celibates and Yogis.                                                             
ਏਈ ਏਯੜ ੁੱ  ਸ, ਤ ਏਾਭ ਨੂੂੰ  ਵੱ ਤਵਚ ਯੱਐਣ ਵਾਰ ਜੀ ਸਨ 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਯਾਜ ਯ ਬੀ ॥ 

ka-ee kot raajay ras bhogee. 

Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.                                                          
ਏਯੜੵ ਸੀ ਭਜੵ ਭਾਣਨ ਵਾਰ ਯਾਜ ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ੂੰਐੀ ਯ ਉਾ ॥ 

ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. 

Many millions of birds and snakes have been created.                                                             
ਏਯੜੵ ੂੰਛੀ ਤ ੱ (ਰਬੂ ਨੇ) ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ, 
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ਏਈ ਏਤਟ ਾਥਯ ਤਫਯਐ ਤਨਜਾ ॥ 

ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay. 

Many millions of stones and trees have been produced.                                                      
ਏਯੜੵ ਸੀ ੱਥਯ ਤ ਯੁੱ ਐ ਉਾ ਸਨ; 

ਏਈ ਏਤਟ ਵਣ ਾਣੀ ਫੂੰ ਤਯ ॥ 

ka-ee kot pavan paanee baisantar. 

Many millions are the winds, waters and fires.                                                                 
ਏਯੜੵ ਸਵਾਵੵ ਾਣੀ ਤ ਅੱੵ ਸਨ, 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਦ ਬੂ ਭੂੰਡਰ ॥ 

ka-ee kot days bhoo mandal. 
Many millions are the earths and planetary systems.                                                       

ਏਯੜੵ ਦ ਤ ਧਯਤੀਆਂ ਦ ਚੱਏਰ ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ੀਅਯ ੂਯ ਨਐ੍੍ਤਰ ॥ 

ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar. 

Many millions are the moons, suns and stars.                                                                     
ਏਈ ਏਯੜੵ ਚੂੰਦਰਭੵ, ੂਯਜ ਤ ਤਾਯ ਸਨ, 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਦਵ ਦਾਨਵ ਇੂੰਦਰ ਤਤਯ ਛਤਰ ॥ 

ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. 

Many millions are the angles, demons and Indras,  
under their regal canopies. 

ਏਯੜੵ ਦਵਤ ਤ ਇੂੰਦਰ ਸਨ ਤਜਨਹ ੵ ਦ ਤਯ ਉਤ ਛਤਰ ਸਨ; 

 

ਰ ਭਰੀ ਅਨੈ ੂਤਤ ਧਾਯ ॥ 

sagal samagree apnai sootDhaarai. 
He has subjected the entire creation to His command like beads strung in 

a thread.                                                                                                                      
(ਇਹਨਾਾਂ) ਸਾਯ (ਜੀਅ ਜੂੰਤਾਾਂ ਤ) ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਰਬੂ ਨ) ਆਣ  (ਹੁਏਭ ਦ) ਧਾ ਤਿਚ ਯਇਆ ਹਇਆ ਹ। 

 
 



130 
 

ਨਾਨਏ ਤਜੁ ਤਜ ੁਬਾਵ ਤਤ ੁਤਤੁ ਤਨਤਾਯ ॥॥ 

naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, with whom He is pleased, He ferries them  
across the world-ocean of vices ||3||                                                                                                                   
ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਜ ਉ ਨੂੂੰ  ਬਾਉਂਦਾ ਸ, ਉ ਉ ਨੂੂੰ  (ਰਬੂ) ਤਾਯ ਰਦਾ ਸ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਯਾਜ ਤਾਭ ਾਤਏ ॥ 

ka-ee kot raajas taamas saatak. 
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of Maya)                     

ਏਯੜੵ ਜੀਵ (ਭਾਇਆ ਦ ਤਤੂੰ ਨ ੁਣੵ) ਯਜ, ਤਭ ਤ ਤ ਤਵਚ ਸਨ, 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਫਦ ੁਯਾਨ ਤਤਭਰਤਤ ਅਯੁ ਾਤ ॥ 

ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. 

Many millions study the Vedas, Puranas,  
Smritis and Shastras (holy books). 

ਏਯੜੵ (ਫੂੰਦ) ਵਦ ੁਯਾਨ ਤਤਭਰਤੀਆਂ ਤ ਸ਼ਾਤਰੵ (ਦ ੜਹਨ ਵਾਰ) ਸਨ; 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਏੀ ਯਤਨ ਭੁਦ ॥ 

ka-ee kot kee-ay ratan samud. 

God has created many millions of jewels in the oceans.                                                                  
ਰਬੂ ਨੇ ਭੁੂੰ ਦਯ ਤਵਚ ਏਯੜੵ ਯਤਨ ਦਾ ਏਯ ਤਦੱਤ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਨਾਨਾ ਰਏਾਯ ਜੂੰਤ ॥ 

ka-ee kot naanaa parkaar jant. 
He has created millions of various types of creatures. 

ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਤਏਭੵ ਦ ਜੀਅ ਜੂੰਤ ਫਣਾ ਤਦੱਤ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਏੀ ਤਚਯ ਜੀਵ ॥ 

ka-ee kot kee-ay chir jeevay.                                                                                           
Many millions are created who live long life.                                                      

ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਰੂੰ ਭੀਆਂ ਉਭਯੵ ਵਾਰ ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ, 
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ਏਈ ਏਤਟ ਤਯੀ ਭਯ ੁਵਯਨ ਥੀਵ ॥ 

ka-ee kot giree mayr suvran theevay. 

He created many millions of mountains of gold                                                                                 
ਏਯੜੵ ਸੀ ਨੇ ਦ ੁਭਯ ਯਫਤ ਫਣ  ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਜਐ੍੍ ਤਏੂੰ ਨਯ ਤਾਚ ॥ 

ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach. 

Many millions are the Yakshas ( servants of the god of wealth), the 
Kinnars   (dancers), and the Pisaach (people of lower social status).                                                     

ਏਯੜੵ ਸੀ ਜੱਐ ਤਏੂੰ ਨਯ ਤ ਤਸ਼ਾਚ ਸਨ l 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਬੂਤ ਰਤ ੂਏਯ ਤਭਰਾਚ ॥ 

ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach. 

Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and tigers.                                           
ਏਯੜੵ ਸੀ ਬੂਤ ਰਤ ੂਯ ਤ ਸ਼ਯ ਸਨl 

 

ਬ ਤ ਨੇਯ ਬਸ ੂਤ ਦੂਤਯ ॥ 

sabhtay nayrai sabhhoo tay door. 

He is near to all, and yet far away from all.                                                                       
(ਰਬੂ) ਇਹਨਾਾਂ ਸਬਨਾਾਂ ਦ ਨੜ ਬੀ ਹ ਤ ਦੂਯ ਬੀ। 

 

ਨਾਨਏ ਆਤ ਅਤਰਤ ੁਯਤਸਆ ਬਯੂਤਯ ॥॥ 

naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4|| 

O‟ Nanak, He is both detached and also pervading in His creation.||4||                                          
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਤਵਆਏ ਬੀ ਸ ਤ ਸ ਬੀ ਤਨਯਰ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਾਤਾਰ ਏ ਵਾੀ ॥ 

ka-ee kot paataal kay vaasee. 

Many millions inhabit the nether regions.                                                                                
ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਾਤਾਰ ਤਵਚ ਵੱਣ ਵਾਰ ਸਨ l 
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ਏਈ ਏਤਟ ਨਯਏ ੁਯ ਤਨਵਾੀ ॥ 

ka-ee kot narak surag nivaasee. 

Many millions live in extreme pain and sorrow like being in hell and many 
millions live luxurious lives like being in heaven.                                                                         

ਅਤ ਏਯੜੵ ਸੀ ਨਯਏੵ ਤ ੁਯੵ ਤਵਚ ਵੱਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਦੁਐੀ ਤ ਐੁੀ ਸਨ) 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਜਨਭਤਸ ਜੀਵਤਸ ਭਯਤਸ ॥ 

ka-ee kot janmeh jeeveh mareh. 
Many millions are born, live their lives and die.                                                                   

ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਜੂੰਭਦ ਸਨ, ਤਜਉਂਦ ਸਨ ਅਤ ਭਯਦ ਸਨ l 
 

ਏਈ ਏਤਟ ਫਸੁ ਜਨੀ ਤਪਯਤਸ ॥ 

ka-ee kot baho jonee fireh. 

Many millions keep wandering through the cycles of birth and death.                                     
ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਏਈ ਜੂਨੵ ਤਵਚ ਬਟਏ ਯਸ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਫਠਤ ਸੀ ਐਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot baithat hee khaahi. 

Many millions earn their living effortlessly.                                                                       
ਅਨਏਾਾਂ ਕ੍ਰੜ ਤਿਹਰ  ਫਤਹ ਏ ਐਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਾਰਤਸ ਥਤਏ ਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot ghaaleh thak paahi. 

Many millions exhaust themselves trying to earn their living.                                              
ਏਯੜੵ  ਸਨ ਜ ਯਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਸਨਤ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ਥੱਏ ਟੁੱ ਟ ਜੵਦ ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਏੀ ਧਨਵੂੰਤ ॥ 

ka-ee kot kee-ay Dhanvant. 

While God has made many millions wealthy.                                                                   
ਏਯੜੵ ਜੀਵ (ਰਬੂ ਨੇ) ਧਨ ਵਾਰ ਫਣਾ ਸਨ l 
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ਏਈ ਏਤਟ ਭਾਇਆ ਭਤਸ ਤਚੂੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa meh chint. 

Many millions stay in financial anxiety.                                                                               
ਏਯੜਾਾਂ (ਸ ਹਨ ਤਜਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਤਏਯ ਰੱਾ ਹਇਆ ਹ। 

 

ਜਸ ਜਸ ਬਾਣਾ ਤਸ ਤਸ ਯਾਐ ॥ 

jah jah bhaanaa tah tah raakhay. 

Wherever He wills, there He keeps the mortals.                                                                               
ਤਜਥ ਤਜਥ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹ, ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਥ ਥ ਹੀ ਯੱਐਦਾ ਹ। 

ਨਾਨਏ ਬ ੁਤਏਛ ੁਰਬ ਏ ਸਾਥ ॥॥ 

naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5|| 

O‟ Nanak, everything is under God‟s command. ||5||                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! ਸਾਯਾ ਏੁਛ ਸਾਤਹਫ ਦ ਹੱਥਾਾਂ ਤਿੱਚ ਹ। 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਬ ਫਯਾੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay bairaagee. 

Many millions become detached from the worldly affairs, 
ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਵਯਾ ਵਾਰ ਸ ਸਨ l 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ੂੰ ਤ ਤਤਤਨ ਤਰਵ ਰਾੀ ॥ 

raam naam sang tin liv laagee. 

and remain attuned to God‟s Name.                                                                   
ਤਜਨਹ ੵ ਦੀ ੁਯਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਰੱੀ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਰਬ ਏਉ ਐਜੂੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot parabh ka-o khojantay. 

Many millions are searching for God,                                                                                    
ਏਯੜੵ ਫੂੰਦ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਐਜਦ ਸਨ, 

 

ਆਤਭ ਭਤਸ ਾਯਫਰਸਭੁ ਰਸੂੰਤ ॥ 

aatam meh paarbarahm lahantay. 
and realize the presence of God within themselves.                                                         

ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ ਆਣ ਅੂੰਤਯ ਆਤਭ ਹੀ ਾ ਰੈਂਦ ਹਨ। 
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ਏਈ ਏਤਟ ਦਯਨ ਰਬ ਤਆ ॥ 

ka-ee kot darsan parabh pi-aas. 
Many millions yearn for the sight of God,                                                                         

ਏਯੜੵ ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤੵ ਰੱੀ ਯਤਸੂੰਦੀ ਸ, 

 

ਤਤਨ ਏਉ ਤਭਤਰ ਰਬੁ ਅਤਫਨਾ ॥ 

tin ka-o mili-o parabh abinaas. 

and they realize the eternal God.                                                                                  
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਭਾਤਸ ਤੂੰੁ ॥ 

ka-ee kot maageh satsang. 

Many millions pray for the holy congregation,                                                                               
ਏਯੜੵ ਭਨੱੁਐ ਤ-ੂੰ ਭੂੰਦ ਸਨ, 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਤਤਨ ਰਾਾ ਯੂੰੁ ॥ 

paarbarahm tin laagaa rang. 

They are imbued with the love of the Supreme God.                                                  
ਉਹ ਯਭ ਰਬੂ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਰ ਯੂੰ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਤਜਨ ਏਉ ਸ ਆਤ ੁਰੂੰ ਨ ॥ 

jin ka-o ho-ay aap suparsan. 

Those with whom He Himself is extremely pleased,                                                                         
ਤਜਨਹ ੵ ਉਤ ਰਬੂ ਆ ਤੁੱ ਠਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤ ਜਨ ਦਾ ਧਤਨ ਧੂੰ ਤਨ ॥॥ 

naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6|| 

O‟ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6||                                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਬਾੵ ਵਾਰ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਐਾਣੀ ਅਯੁ ਐੂੰਡ ॥ 

ka-ee kot khaanee ar khand. 

Many millions of creatures have been created through the four sources of 
creation, in the nine regions of the earth.                                                                         

(ਧਯਤੀ ਦ ਨ ) ਐੂੰਡੵ (ਚਸੁੂੰਆਂ) ਐਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਏਯੜੵ ਸੀ ਜੀਵ ਉਤੂੰਨ ਸ ਸਨ l 
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ਏਈ ਏਤਟ ਅਏਾ ਫਰਸਭੂੰ ਡ ॥ 

ka-ee kot akaas barahmand. 

There are many millions of creatures in the skies and in the solar systems                                                               
ਾਯ ਆਏਾਸ਼ੵ ਫਰਸਭੂੰ ਡੵ ਤਵਚ ਏਯੜੵ ਸੀ ਜੀਵ ਸਨ l 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਸ ਅਵਤਾਯ ॥ 

ka-ee kot ho-ay avtaar. 

Many millions of creatures are being born.                                                                           
ਏਯੜੵ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ ਯਸ ਸਨ; 

ਏਈ ਜੁਤਤ ਏੀਨ  ਤਫਥਾਯ ॥ 

ka-ee jugat keeno bisthaar. 
In so many ways, God has created the universe.                                                              

ਏਈ ਤਯੀਤਏਆਂ ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੇ ਜਤ ਦੀ ਯਚਨਾ ਏੀਤੀ ਸ l 

 

ਏਈ ਫਾਯ ਤਯ ਾਾਯ ॥ 

ka-ee baar pasri-o paasaar. 

So many times, He has expanded His expansion (Creation).                                                                       
(ਰਬੂ ਨੇ) ਏਈ ਵਾਯੀ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਏੀਤੀ ਸ l 

 

ਦਾ ਦਾ ਇਏ ੁਏੂੰਏਾਯ ॥ 

sadaa sadaa ik aikankaar. 
Yet forever and ever the Creator has been the same.                                                                       

ਰਬੂ ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਹੀ ਇਏਸਾਯ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਏੀਨੇ ਫਸ ੁਬਾਤਤ ॥ 

ka-ee kot keenay baho bhaat. 

God has created many millions of creatures in various forms.                                                            
ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਤਏਭੵ ਦ ਏਯੜੵ ਸੀ ਜੀਵ ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਤ ਸ ਰਬ ਭਾਤਸ ਭਾਤਤ ॥ 

parabhtay ho-ay parabh maahi samaat. 

From God they emanate, and into God they merge back again.                                           
ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਾ ਹ ਏ ਤਪਯ ਰਬੂ ਤਿਚ ਰੀਨ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 
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ਤਾ ਏਾ ਅੂੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਏਇ ॥ 

taa kaa ant na jaanai ko-ay. 

The limits of His creation are not known to anyone.                                                                                   
ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਏਈ ਫੂੰਦਾ ਨਸ੶ ਜਾਣਦਾ; 

 

ਆ ਆਤ ਨਾਨਏ ਰਬੁ ਇ ॥॥ 

aapay aap naanak parabh so-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7||                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਰਬੂ (ਆਣ ਵਯਾ) ਆ ਸੀ ਆ ਸ l 

ਏਈ ਏਤਟ ਾਯਫਰਸਭ ਏ ਦਾ ॥ 

ka-ee kot paarbarahm kay daas. 

Many millions are the devotees of the Supreme God,                                                                   
ਏਯੜੵ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ਵਏ (ਬਤ) ਸਨ, 

 

ਤਤਨ ਸਵਤ ਆਤਭ ਯਾ ॥ 

tin hovat aatam pargaas. 

within whom manifests the divine light                                                                                           
ਅਤ ਉਸਨੵ ਦ ਆਤਭ ਤਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਯਏਾਸ਼ ਸ ਜੵਦਾ ਸ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਤਤ ਏ ਫਤ ॥ 

ka-ee kot tat kay baytay. 

Many millions know the essence of reality (God), 
ਏਯੜੵ ਜੀਵ (ਜਤ ਦ) ਅਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਜਾਨਣ ਵਾਰ ਸਨ, 

 

ਦਾ ਤਨਸਾਯਤਸ ਏ ਨੇਤਰ ॥ 

sadaa nihaarahi ayko naytaray. 

and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One God.                                                                       
ਜ ਦਾ ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਅੱਐੵ ਨਾਰ (ਸਯ ਥੵ) ਵਐਦ ਸਨ; 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਨਾਭ ਯ ੁੀਵਤਸ ॥ 

ka-ee kot naam ras peeveh. 

Many millions partake the nectar of Naam.                                                                              
ਏਯੜੵ ਫੂੰਦ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਭਾਣਦ ਸਨ, 
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ਅਭਯ ਬ ਦ ਦ ਸੀ ਜੀਵਤਸ ॥ 

amar bha-ay sad sad hee jeeveh. 
Becoming free of birth and death, they become immortal.                                                        

ਉਹ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਤਹਤ ਹ ਏ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਊਂਦ ਯਤਹੂੰਦ ਹਨ। 

 

ਏਈ ਏਤਟ ਨਾਭ ੁਨ ਾਵਤਸ ॥ 

ka-ee kot naam gun gaavahi. 

There are many millions who sing the virtues of God.                                                   
ਏਰੜੵ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦ ੁਣ ੵਦ ਸਨ, 

ਆਤਭ ਯਤ ੁਤਐ ਸਤਜ ਭਾਵਤਸ ॥ 

aatam ras sukh sahj samaaveh. 

They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss.                                                               
ਉਹ ਆਤਭਏ ਆਨੂੰਦ ਤਿਚ ਸੁਐ ਤਿਚ ਤ ਅਡਰ ਅਿਸਥਾ ਤਿਚ ਤਟਏ ਯਤਹੂੰਦ ਹਨ। 

 

ਅੁਨੇ ਜਨ ਏਉ ਾਤ ਾਤ ਭਾਯ ॥ 

apunay jan ka-o saas saas samaaray. 

God takes care of His devotees with their each and every breath.                                                      
ਰਬੂ ਆਣ ਬਤੵ ਨੂੂੰ  ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ l 

 

ਨਾਨਏ ਇ ਯਭੁਯ ਏ ਤਆਯ ॥੦॥ਫ਼॥ 

naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10|| 

O‟ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10||                                                             
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਬਤ ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਸਨ l 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਏਯਣ ਏਾਯਣ ਰਬੁ ਏੁ ਸ ਦੂਯ ਨਾਸੀ ਏਇ ॥ 

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay. 

God alone is the creator of the entire universe and there is no other.                 
ਸਾਯ ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ- ਏਾਯਣ ( ਫਣਾਉਣ ਿਾਰਾ) ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਹੀ ਹ, ਏਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹ। 
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ਨਾਨਏ ਤਤ ੁਫਤਰਸਾਯਣ ਜਤਰ ਥਤਰ ਭਸੀਅਤਰ ਇ ॥॥ 

naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, I dedicate myself to the One, who pervades the water, the 
earth and the sky.||1||                                                                                                                    

ਸ ਨਾਨਏ! ਭ ਉ ਰਬੂ ਤ ਦਏ ਸੵ, ਜ ਜਰ ਤਵਚ ਥਰ ਤਵਚ ਤ ਧਯਤੀ ਅਤ ਆਏਾਸ਼ ਤਵਚ ਭਜੂਦ ਸ l 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਏਯਨੈ ਜ ੁ॥ 

karan karaavan karnai jog. 

God has the power to do and get everything done.                                         
ਰਬੂ (ਬ ਏੁਝ) ਏਯਨ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਯੱਐਦਾ ਸ, ਤ (ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਰਯਨ ਜਾ ਬੀ ਸ, 

 

ਜ ਤਤ ੁਬਾਵ ਈ ਸ ੁ॥ 

jo tis bhaavai so-ee hog. 

Whatever pleases Him, only that comes to pass.                                                                     
ਹੀ ਏੁਝ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ਜ ਉਸ ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਹ। 

 

ਤਐਨ ਭਤਸ ਥਾਤ ਉਥਾਨਸਾਯਾ ॥ 

khin meh thaap uthaapanhaaraa. 

In an instant, He creates and destroys His creation.                                                               
ਅੱਐ ਦ ਪਯ ਤਵਚ ਜਤ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਏਯ ਏ ਨਾ ਬੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਅੂੰਤੁ ਨਸੀ ਤਏਛੁ ਾਯਾਵਾਯਾ ॥ 

ant nahee kichh paaraavaaraa. 

There is no end or limitation of His power.                                                                       
(ਉਸ ਦੀ ਤਾਏਤ) ਦਾ ਏਈ ਹੱਦ-ਫੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹ। 

 

ਸੁਏਭ ਧਾਤਯ ਅਧਯ ਯਸਾਵ ॥ 

hukmay Dhaar aDhar rahaavai. 

By His order, He established the earth, and He maintains it without any 
physical support.                                                                                                                 

ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਦਾ ਏਯ ਏ ਤਫਨਾ ਤਏ ਆਯ ਤਟਏਾ ਯੱਐਦਾ ਸ, 
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ਸੁਏਭ ਉਜ ਸੁਏਤਭ ਭਾਵ ॥ 

hukmay upjai hukam samaavai. 

What is created by His order, ultimately, merges  
back into Him by His order. 

ਜ ਏੁਛ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਦੁਆਯਾ ਉਤੂੰਨ ਸਇਆ ਸ, ੜਏ ਨੂੂੰ  ਉਦ ਸੁਏਭ ਦੁਆਯਾ ਉ ਅੂੰਦਯ ਰੀਨ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਸੁਏਭ ਊਚ ਨੀਚ ਤਫਉਸਾਯ ॥ 

hukmay ooch neech bi-uhaar. 

It is by his order that people conduct themselves as high or low.                                           
ਉੱਚ ਤ ਨੀਵ ਫੂੰ ਤਦਆਂ ਦੀ ਵਯਤ ਬੀ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਸ, 

 

ਸੁਏਭ ਅਤਨਏ ਯੂੰ ਯਏਾਯ ॥ 

hukmay anik rang parkaar. 

By His order, many kinds of fun and frolics are performed.                                                  
ਅਨਏਾਾਂ ਤਏਸਭਾਾਂ ਦ ਐਡ-ਤਭਾਸ਼ ਉਸ ਦ ਹੁਏਭ ਤਿਚ ਹ ਯਹ ਹਨ। 

 

ਏਤਯ ਏਤਯ ਦਐ ਅਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee. 

Having created the creation, He beholds His own greatness.                                                 
ਆਣੀ ਫਜ਼ੁਯੀ (ਦ ਏੂੰਭ) ਏਯ ਏਯ ਏ ਆ ਹੀ ਿਐ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਬ ਭਤਸ ਯਤਸਆ ਭਾਈ ॥॥ 

naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1|| 

O‟ Nanak, He is pervading in all. ||1||                                                                               
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਬ ਜੀਵੵ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ l 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਭਾਨੁਐ ਤਤ ਾਵ ॥ 

parabhbhaavai maanukh gat paavai. 

If it pleases God, mortal attains a high spiritual state.                                                          
ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰੀ ਰੱ ਤੵ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦਦਾ ਸ l 
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ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਾਥਯ ਤਯਾਵ ॥ 

parabhbhaavai taa paathar taraavai. 

If God so wills, He emancipates even the stone-hearted (brutal) people.                            
ਜਏਯ ੁਆਭੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਾ ਰ, ਤਦ ਉਸ ੱਥਯ -ਤਦਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਫਨੁ ਾ ਤ ਯਾਐ ॥ 

parabhbhaavai bin saas tay raakhai. 

If it pleases God, He keeps a person alive even without breath.                                                       
ਜ ਰਬੂ ਚਾਸ ਤੵ ੁਆੵ ਤ ਤਫਨਾ ਬੀ ਰਾਣੀ ਨੂੂੰ  (ਭਤ ਤ) ਫਚਾ ਯੱਐਦਾ ਸ l 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਸਤਯ ੁਣ ਬਾਐ ॥ 

parabhbhaavai taa har gunbhaakhai. 
If it pleases God, then one sings God‟s praises.                                                               

ਉਸ ਦੀ ਭਹਯ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜੀਿ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਤਤਤ ਉਧਾਯ ॥ 

parabhbhaavai taa patit uDhaarai. 

If it pleases God, He saves even the sinners from vices.                                                       
ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵ ਤੵ ਤਯ ਸ ਚਰਨ ਵਾਤਰਆਂ ਨੂੂੰ  (ਤਵਏਾਯੵ ਤ) ਫਚਾ ਰਦਾ ਸ; 

 

ਆਤ ਏਯ ਆਨ ਫੀਚਾਯ ॥ 

aap karai aapan beechaarai. 
Whatever He does is according to His own thoughts.                                                         

ਜ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸ, ਆਣੀ ਚ ਅਨੁਸਾਯ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਦੁਸਾ ਤਤਯਆ ਏਾ ਆਤ ੁਆਭੀ ॥ 

duhaa siri-aa kaa aap su-aamee. 

He Himself is the Master of both worlds (the world here and hereafter).                             
ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਰਏ ਯਰਏ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ l 

 

ਐਰ  ਤਫ ਅੂੰਤਯਜਾਭੀ ॥ 

khaylai bigsai antarjaamee. 

The knower of all hearts plays the worldly drama and enjoys watching 
it.ਉਹ ਸਬ ਦ ਤਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਾਰਾ ਆ ਜਤ-ਐਡ ਐਡਦਾ ਹ ਤ (ਇਸ ਨੂੂੰ ਿਐ ਏ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 
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ਜ ਬਾਵ  ਏਾਯ ਏਯਾਵ ॥ 

jo bhaavai so kaar karaavai. 

Whatever He wishes, He makes the person do that deed.                                                   
ਉਹ ਫੂੰਦ ਾਸੋਂ ਉਹ ਏੂੰਭ ਏਯਿਾਉਂਦਾ ਹ ਤਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਬਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਤਦਰਟੀ ਅਵਯ ੁਨ ਆਵ ॥॥ 

naanak daristee avar na aavai. ||2|| 

O‟ Nanak, I see no other like Him. ||2||                                                                             
ਸ ਨਾਨਏ! (ਉ ਵਯਾ) ਏਈ ਸਯ ਨਸ੶ ਤਦੱਦਾ 

 

ਏਸ ੁਭਾਨੁਐ ਤ ਤਏਆ ਸਇ ਆਵ ॥ 

kaho maanukhtay ki-aa ho-ay aavai. 

Tell me, what can a human being do on his own?                                                                       
ਦੱ, ਭਨੱੁਐ ਾ (ਆਣ ਆ) ਏਸੜਾ ਏੂੰਭ ਸ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਜ ਤਤ ੁਬਾਵ ਈ ਏਯਾਵ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karaavai. 

Whatever pleases God, He gets that done from the mortals.                                                          
ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਹ, ਉਹੀ (ਜੀਿ ਾਸੋਂ) ਏਯਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਇ ਏ ਸਾਤਥ ਸਇ ਤਾ ਬੁ ਤਏਛ ੁਰਇ ॥ 

is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay. 
If it were in the mortal‟s hand, he would grab everything.                                                     

ਜਏਯ ਇਸ ਰਾਣੀ ਦ ਸੱਥ ਤਵੱਚ ਸੁੂੰ ਦਾ ਤੵ ਉਸ ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ੵਬ ਰਦਾ l 

 

ਜ ਤਤ ੁਬਾਵ ਈ ਏਯਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karay-i. 

But God does whatever pleases Him.                                                                          
(ਯ) ਰਬੂ ਉਹੀ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਹ ਜ ਉਸ ਨੂੂੰ ਬਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਨਜਾਨਤ ਤਫਤਐਆ ਭਤਸ ਯਚ ॥ 

anjaanat bikhi-aa meh rachai. 

Because of ignorance, one is engrossed in Maya (worldly illusions).                                        
ਭੂਯਐਤਾ ਦ ਏਾਯਣ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਯੁੱ ਝ ਜੵਦਾ ਸ l' 
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ਜ ਜਾਨਤ ਆਨ ਆ ਫਚ ॥ 

jay jaanat aapan aap bachai. 
If he knew better, he would save himself from it.                                                                 

ਜ ਭਝ ਵਾਰਾ ਸਵ ਤੵ ਆਣ ਆ (ਇ ਤ) ਫਤਚਆ ਯਸ; 

 

ਬਯਭ ਬੂਰਾ ਦਸ ਤਦਤ ਧਾਵ ॥ 

bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai. 

Deluded by doubt, he wanders around in all directions.                                                           
ਇ ਦਾ ਭਨ ਬੁਰਐ ਤਵਚ ਬੁੱ ਰਾ ਸਇਆ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਤਯ ਦ੶ ਾ੶ ਦੜਦਾ ਸ, 

ਤਨਭਐ ਭਾਤਸ ਚਾਤਯ ਏੁੂੰ ਟ ਤਪਤਯ ਆਵ ॥ 

nimakh maahi chaar kunt fir aavai. 

In a moment the mind circles around the four corners of the world.                            
ਅੱਐ ਦ ਪਯ ਤਿਚ ਚਹੁੂੰ ਏੂਟਾਾਂ ਤਿਚ ਬੱਜ ਦੜ ਆਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਤਜ ੁਅਨੀ ਬਤਤ ਦਇ ॥ 

kar kirpaa jis apnee bhagatday-ay. 

Those whom God mercifully blesses with His devotional worship,                                               
(ਰਬੂ) ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਤਜ ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਆਣੀ ਬਤੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤ ਜਨ ਨਾਤਭ ਤਭਰਇ ॥॥ 

naanak tay jan naam milay-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, they remain merged in Naam. ||3||                                                                          
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤਟਏ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ' 

 

ਤਐਨ ਭਤਸ ਨੀਚ ਏੀਟ ਏਉ ਯਾਜ ॥ 

khin meh neech keet ka-o raaj. 

In an instant, He can make a worm like lowly person a king,                              
ਤਐਣ ਤਵਚ ਰਬ ੂਏੀੜ (ਵਯ) ਨੀਵ (ਭਨੱੁਐ) ਨੂੂੰ  ਯਾਜ ਦ ਦਦਾ ਸ,' 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਯੀਫ ਤਨਵਾਜ ॥ 

paarbarahm gareeb nivaaj. 

The Supreme God is the Protector of the humbly poor.                                                                 
ਰਬੂ ਗ਼ਯੀਫਾਾਂ ਤ ਭਹਯ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਹ। 
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ਜਾ ਏਾ ਤਦਰਤਟ ਏਛੂ ਨ ਆਵ ॥ 

jaa kaa darisat kachhoo na aavai. 

Even the one who seems to have no virtues,                                                                            
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਏਈ ੁਣ ਨਸ੶ ਤਦੱ ਆਉਂਦਾ, 

 

ਤਤ ੁਤਤਏਾਰ ਦਸ ਤਦ ਰਟਾਵ ॥ 

tis tatkaal dah dis paragtaavai. 

In an instant God makes him popular everywhere.                                                            
ਉਸ ਨੂੂੰ ਰਏ ਤਿਚ ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ ਉੱਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

ਜਾ ਏਉ ਅੁਨੀ ਏਯ ਫਐੀ ॥ 

jaa ka-o apunee karai bakhsees. 

The one upon whom He bestows His blessings,                                                            
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਆਣੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ; 

 

ਤਾ ਏਾ ਰਐਾ ਨ ਨੈ ਜਦੀ ॥ 

taa kaa laykhaa na ganai jagdees. 

The Master of the world does not hold him to his account.                                                                            
ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ੁਆਭੀ ਉ ਦਾ ਤਸਾਫ ਤਏਤਾਫ ਨਸ੶ ਤਣਦਾ 

 

ਜੀਉ ਤੂੰ ਡ ੁਬ ਤਤ ਏੀ ਯਾਤ ॥ 

jee-o pind sabhtis kee raas. 

Soul and body are all His property bestowed upon a mortal.                                                     
ਇਸ ਤਜੂੰ ਦ ਤ ਯੀਯ ਬ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਤਦੱਤੀ ਸਈ ੂੂੰ ਜੀ ਸ 

' 

ਤਟ ਤਟ ੂਯਨ ਫਰਸਭ ਰਾ ॥ 

ghat ghat pooran barahm pargaas. 

Each and every heart is illuminated by the all Pervading Perfect God.                                     
ਹਯਏ ਸਯੀਯ ਤਿਚ ਤਿਆਏ ਰਬੂ ਦਾ ਹੀ ਜਰਿਾ ਹ। 

' 

ਅਨੀ ਫਣਤ ਆਤ ਫਨਾਈ ॥ 

apnee banat aap banaa-ee. 

He has created His creation all by Himself,                                                             
ਇਹ (ਜਤ-) ਯਚਨਾ ਉਸ ਨ  ਆ ਯਚੀ ਹ। 
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ਨਾਨਏ ਜੀਵ ਦਤਐ ਫਡਾਈ ॥॥ 

naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4|| 

O‟ Nanak, He is rejoicing while beholding His greatness                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਆਣੀ (ਇ) ਫਜ਼ਯੁੀ ਨੂੂੰ  ਆ ਵਐ ਏ ਖ਼ੁਸ਼ ਸ ਤਯਸਾ ਸ 

' 

ਇ ਏਾ ਫਰ ੁਨਾਸੀ ਇੁ ਸਾਥ ॥ 

is kaa bal naahee is haath. 
The mortal‟s power is not in his control, 

ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਏਤ ਜੀਵ  ਦ ਆਣ ਸੱਥ ਨਸ੶ ਸ, 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਯਫ ਏ ਨਾਥ ॥ 

karan karaavan sarab ko naath. 

the One Master of all is the Doer and the cause of causes.                                                      
ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਆ ਸਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਏਯਾਉਣ ਦ ਸਭਯੱਥ ਹ। 

 

ਆਤਆਏਾਯੀ ਫੁਯਾ ਜੀਉ ॥ 

aagi-aakaaree bapuraa jee-o. 
The helpless mortal is subject to His command,                                                             

ਤਵਚਾਯਾ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਜ ਤਤ ੁਬਾਵ ਈ ਪੁਤਨ ਥੀਉ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee fun thee-o. 

because ultimately that which pleases Him is what happens.                                                 
(ਤਏਉਂਤਏ) ਹੁੂੰਦਾ ਹੀ ਹ ਜ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਬਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਏਫਸੂ ਊਚ ਨੀਚ ਭਤਸ ਫ ॥ 

kabhoo ooch neech meh basai. 

A human being sometimes is in an optimistic state,  
and sometimes in a pessimistic mood.                                                                                                             

ਏਦ ਆਦਭੀ ਉਚਤਾ ਅਤ ਏਦ ਨੀਚਤਾ ਅੂੰਦਯ ਿਸਦਾ ਹ। 
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ਏਫਸੂ  ਸਯਐ ਯੂੰ ਤ ਸ ॥ 

kabhoo sog harakh rang hasai. 

Sometimes, he appears sad and other times he  
appears to be laughing with joy. 
ਏਦ ਤਚੂੰ ਤਾ ਤਵਚ ਸ ਤ ਏਦ ਐੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਜ ਤਵਚ ਸੱ ਤਯਸਾ ਸ; 

 

ਏਫਸੂ ਤਨੂੰ ਦ ਤਚੂੰ ਦ ਤਫਉਸਾਯ ॥ 

kabhoo nind chind bi-uhaar. 

Sometimes one indulges in slander and speaks ill of others.                                                    
ਏਦ (ਦੂਤਜਆਂ ਦੀ) ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਤਵਚਾਯਨ ਦਾ ਤਵਸਾਯ ਫਣਾਈ ਫਠਾ ਸ, 

ਏਫਸੂ ਊਬ ਅਏਾ ਇਆਰ ॥ 

kabhoo oobh akaas pa-i-aal. 
Sometimes he feels so elated as if flying high in the sky, and sometimes 

so depressed as if in the depth of nether-world.                                                                         
ਏਦ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦ ਏਾਯਣ) ਅਏਾਸ਼ ਤਵਚ ਉੱਚਾ (ਚੜਹਦਾ ਸ) (ਏਦ ਤਚੂੰ ਤਾ ਦ ਏਾਯਣ) ਤਾਰ ਤਵਚ (ਤਡੱਾ ਤਆ ਸ); 

 

ਏਫਸੂ ਫਤਾ ਫਰਸਭ ਫੀਚਾਯ ॥ 

kabhoo baytaa barahm beechaar. 
Sometimes he acts as if he knows all about the divine knowledge.                                              

ਏਦ ਉਹ ਰਬੂ ਦੀ ਤਆਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਆਤ ਤਭਰਾਵਣਸਾਯ ॥॥ 

naanak aap milaavanhaar. ||5|| 

O‟ Nanak, God Himself unites human beings with Himself. ||5||                                            
ਸ ਨਾਨਏ! ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਤਵਚ ਭਰਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ 

 

ਏਫਸੂ ਤਨਯਤਤ ਏਯ ਫਸੁ ਬਾਤਤ ॥ 

kabhoo nirat karai baho bhaat. 

Sometimes, the mortal dances in various ways.                                                                           
ਏਦ ਆਦਭੀ ਅਨਏਾਾਂ ਤਰੀਤਏਆਾਂ ਨਾਰ ਨੱਚਦਾ ਹ। 

 

ਏਫਸੂ ਇ ਯਸ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ॥ 

kabhoo so-ay rahai din raat. 
Sometimes he remain asleep day and night in state of ignorance.                                           

ਏਦ ਉਹ ਤਦਨ ਯਾਤ ਸੱੁਤਾ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 
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ਏਫਸੂ ਭਸਾ ਏਰਧ ਤਫਏਯਾਰ ॥ 

kabhoo mahaa kroDh bikraal. 
Sometimes he looks dreadful in terrible rage.                                                                         

ਏਦ ਏਰਧ (ਤਵਚ ਆ ਏ) ਫੜਾ ਡਯਾਉਣਾ (ਰੱਦਾ ਸ), 
 

ਏਫਸੂੂੰ  ਯਫ ਏੀ ਸਤ ਯਵਾਰ ॥ 

kabahooN sarab kee hot ravaal. 

Sometimes he becomes the dust of the feet of all (extremely humble).                                    
ਏਦ ਜੀਵੵ ਦ ਚਯਨੵ ਦੀ ਧੂੜ ਫਤਣਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ l 

ਏਫਸੂ ਸਇ ਫਸ ਫਡ ਯਾਜਾ ॥ 

kabhoo ho-ay bahai bad raajaa. 

Sometimes, he poses like a great king.                                                                        
ਏਦ ਵੱਡਾ ਯਾਜਾ ਫਣ ਫਠਦਾ ਸ, 

 

ਏਫਸੁ ਬਐਾਯੀ ਨੀਚ ਏਾ ਾਜਾ ॥ 

kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa. 

Sometimes he assumes the disposition of lowly beggar.                                                      
ਏਦ ਇਏ ਨੀਵ੶ ਜਾਤਤ ਦ ਭੂੰਤ ਦਾ ੵ (ਫਣਾ ਯੱਤਐਆ ਸ); 

 

ਏਫਸੂ ਅਏੀਯਤਤ ਭਤਸ ਆਵ ॥ 

kabhoo apkeerat meh aavai. 

Sometimes he falls into evil repute (by doing evil deeds).                                                     
ਏਦ ਆਣੀ ਫਦਨਾਭੀ ਏਯਾ ਤਯਸਾ ਸ, 

 

ਏਫਸੂ ਬਰਾ ਬਰਾ ਏਸਾਵ ॥ 

kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai. 

Sometimes, he acts in a way that he is praised by all.                                                              
ਏਦ ਚੂੰਾ ਅਐਵਾ ਤਯਸਾ ਸ; 

 

ਤਜਉ ਰਬੁ ਯਾਐ ਤਤਵ ਸੀ ਯਸ ॥ 

ji-o parabh raakhai tiv hee rahai. 
In whatever state God keeps, the mortal lives in that state.                                                             

ਜੀਿ ਉਸ ਤਯਾਾਂ ਜੀਿਨ ਤਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਹ ਤਜਿੇਂ ਰਬੂ ਏਯਾਉਂਦਾ ਹ। 
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ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਚੁ ਏਸ ॥॥ 

gur parsaad naanak sach kahai. ||6|| 
O‟ Nanak, only a rare person meditates on God by the Guru‟s grace.                                         

ਸ ਨਾਨਏ! (ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ) ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਯਦਾ ਸ 

 

ਏਫਸੂ ਸਇ ੂੰ ਤਡਤੁ ਏਯ ਫਐ੍੍ਾਨੁ ॥ 

kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan. 
Sometimes, as a pundit he preaches others.                                                                    

ਏਦ ੂੰਡਤ ਫਣ ਏ (ਦੂਤਜਆਂ ਨੂੂੰ ) ਉਦਸ਼ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ, 

ਏਫਸੂ ਭਤਨਧਾਯੀ ਰਾਵ ਤਧਆਨੁ ॥ 

kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan. 
Sometimes becoming a silent sage, he enters into meditation.                                                          

ਏਦ ਭਨੀ ਾਧੂ ਸ ਏ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਫਠਾ ਸ; 
 

ਏਫਸੂ ਤਟ ਤੀਯਥ ਇਨਾਨ ॥ 

kabhoo tat tirath isnaan. 

At times he resides and bathes at places of pilgrimage. 
ਏਦ ਤੀਯਥੵ ਦ ਤਏਨਾਯ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ, 

 

ਏਫਸੂ ਤਧ ਾਤਧਏ ਭੁਤਐ ਤਆਨ ॥ 

kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan. 
Sometimes as an adept and sometimes as a seeker he talks about 

spirituality. 
ਏਦ ਤੱਧ ਤ ਾਤਧਏ (ਦ ਯੂ ਤਵਚ) ਭੂੂੰ ਸ ਤਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰੵ ਏਯਦਾ ਸ; 

 

ਏਫਸੂ ਏੀਟ ਸਤਤ ਤੂੰ ਸਇ ਜੀਆ ॥ 

kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa. 
Sometimes, he becomes worm, elephant, or moth,                                                               

ਏਦ ਏੀੜ ਸਾਥੀ ਬੂੰਫਟ (ਆਤਦਏ) ਜੀਵ ਫਤਣਆ ਸਇਆ ਸ, 

 

ਅਤਨਏ ਜਤਨ ਬਯਭ ਬਯਭੀਆ ॥ 

anik jon bharmai bharmee-aa. 

and confused by doubts he wanders through countless existences.                                                  
ਅਤ ਬਯਭ ਤਿਚ ਾਇਆ ਹਇਆ। ਏਈ ਜੂਨਾਾਂ ਤਿਚ ਬਉਂ ਤਯਹਾ ਹ; 
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ਨਾਨਾ ਯੂ ਤਜਉ ਵਾੀ ਤਦਐਾਵ ॥ 

naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai. 
Like a performer, he is seen assuming various disguises.                                                    

ਫਸੁ-ਯੂੀ ਵੵ ਏਈ ਤਯਹੵ ਦ ਯੂ ਤਵਐਾ ਤਯਸਾ ਸ, 

 

ਤਜਉ ਰਬ ਬਾਵ ਤਤਵ ਨਚਾਵ ॥ 

ji-o parabhbhaavai tivai nachaavai. 
As it pleases God, He makes the mortal dance accordingly.                                                

ਤਜਉਂ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਬਾਉਂਦਾ ਹ ਤਤਿੇਂ (ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਨਚਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਜ ਤਤ ੁਬਾਵ ਈ ਸਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee ho-ay. 

Whatever pleases Him, happens.                                                                                 
ਉਹੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ਜ ਉਸ (ਭਾਰਏ) ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਦੂਜਾ ਅਵਯੁ ਨ ਏਇ ॥॥ 

naanak doojaa avar na ko-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, there is none other like Him. ||7||                                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! (ਉ ਵਯਾ) ਏਈ ਸਯ ਦੂਜਾ ਨਸ੶ ਸ l 

 

ਏਫਸੂ ਾਧੂੰਤਤ ਇਸੁ ਾਵ ॥ 

kabhoo saaDhsangat ih paavai. 

When this person attains the Company of the Holy.                                                     
ਏਦ ਇਸ ਜੀਵ ਤੂੰ ਤ ਤਵਚ ਅੱੜਦਾ ਸ, 

 

ਉ ੁਅਥਾਨ ਤ ਫਸੁਤਯ ਨ ਆਵ ॥ 

us asthaan tay bahur na aavai. 
then he does not come out of that joyful state of mind,                                                                     

ਤੵ ਉ ਥੵ ਤ ਭੁੜ ਵਾ ਨਸ੶ ਆਉਂਦਾ; 
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ਅੂੰਤਤਯ ਸਇ ਤਆਨ ਯਾ ੁ॥ 

antar ho-ay gi-aan pargaas. 

Because, in that company his mind gets  
illuminated with divine knowledge, 
(ਤਏਉਂਤਏ) ਇ ਦ ਅੂੰਦਯ ਰਬੂ ਦ ਤਆਨ ਦਾ ਯਏਾਸ਼ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਉ ੁਅਥਾਨ ਏਾ ਨਸੀ ਤਫਨਾ ੁ॥ 

us asthaan kaa nahee binaas. 

and that enlightened state of mind never perishes.                                                          
(ਤ) ਉ (ਤਆਨ ਦ ਯਏਾਸ਼ ਵਾਰੀ) ਸਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ; 

 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਤਭ ਯਤ ਇਏ ਯੂੰ ਤ ॥ 

man tan naam ratay ik rang. 
(In this state) one‟s body and mind are imbued with the love for God,                                          

ਉ ਦੀ ਤਜੂੰ ਦ ਤ ਦਤਸ ਇਏ ਦ ਨਾਭ ਦ ਰਭ ਨਾਰ ਯੂੰ ਸ ਸਨ, 

 

ਦਾ ਫਤਸ ਾਯਫਰਸਭ ਏ ੂੰ ਤ ॥ 

sadaa baseh paarbarahm kai sang. 
and he forever dwells with the Supreme God. 

ਉਹ ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਸ਼ਯਭਣੀ ਸਾਤਹਫ ਦ ਨਾਰ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਤਜਉ ਜਰ ਭਤਸ ਜਰ ੁਆਇ ਐਟਾਨਾ ॥ 

ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa. 

Just as water blends with water,                                                                               
ਤਜ ਤਯਹੵ ਾਣੀ ਆ ਏ ਾਣੀ ਨਾਰ ਤਭਰ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਤਤਉ ਜਤੀ ੂੰ ਤ ਜਤਤ ਭਾਨਾ ॥ 

ti-o jotee sang jot samaanaa. 

similarly his enlightened soul blends with the Supreme soul.                                                             
lਸ ਤਯਾਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨੂਯ ਯਭ-ਨੂਯ ਨਾਰ ਅਬਦ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਤਭਤਟ  ਵਨ ਾ ਤਫਰਾਭ ॥ 

mit ga-ay gavan paa-ay bisraam. 
His cycle of birth and death ceases, and he attains eternal peace.                                                 

ਉਸ ਦ (ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ) ਪਯ ਭੱੁਏ ਜਾਾਂਦ ਹਨ, (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ) ਉਸ ਨੂੂੰ ਤਟਏਾਣਾ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਰਬ ਏ ਦ ਏੁਯਫਾਨ ॥੦॥॥ 

naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11|| 

O‟ Nanak, we should dedicate to God forever. ||8||11||                                                                             
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਤ ਦਏ ਜਾਈ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ੁਐੀ ਫ ਭਏੀਨੀਆ ਆੁ ਤਨਵਾਤਯ ਤਰ  ॥ 

sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay. 

By shedding self-conceit, the humble person dwells in peace.                                    
ਯੀਫੀ ੁਬਾਉ ਵਾਰਾ ਫੂੰਦਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਏਯ ਏ, ਤ ਨੀਵੵ ਯਤਸ ਏ ੁਐੀ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਫਡ ਫਡ ਅਸੂੰਏਾਯੀਆ ਨਾਨਏ ਯਤਫ ਰ  ॥॥ 

baday baday ahaNkaaree-aa nanak garab galay. ||1||                                                                           
O‟ Nanak, mighty arrogant people are consumed by their own pride. ||1||                                                                                                                   

ਵੱਡ ਵੱਡ ਅਸੂੰਏਾਯੀ ਭਨੱੁਐ, ਸ ਨਾਨਏ! ਅਸੂੰਏਾਯ ਤਵਚ ਸੀ ਰ ਜੵਦ ਸਨ l 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਤਜ ਏ ਅੂੰਤਤਯ ਯਾਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

jis kai antar raaj abhimaan. 
The one who becomes egotistically proud of  

possessions and power in the mind,                                                                                         
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਯਾਜ ਦਾ ਸੂੰਏਾਯ ਸ, 
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 ਨਯਏਾਤੀ ਸਵਤ ੁਆਨੁ ॥ 

so narakpaatee hovat su-aan. 

is liable to the punishment like a dog in hell.                                                                
ਉਹ ਏੱੁਤਾ ਨਯਏ ਤਿਚ ਣ ਦਾ ਸਜ਼ਾਿਾਯ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਜ ਜਾਨੈ ਭ ਜਫਨਵੂੰਤੁ ॥ 

jo jaanai mai jobanvant. 

One who egotistically deems himself as youthful and handsome,                                                            
ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਫੜਾ ਸਣਾ ਭਝਦਾ ਸ, 

 ਸਵਤ ਤਫਟਾ ਏਾ ਜੂੰਤੁ ॥ 

so hovat bistaa kaa jant. 
he is like a worm in the filth                                                                                                             

ਉਸ ਤਵਸ਼ਟਾ ਦਾ ਸੀ ਏੀੜਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ 

 

ਆ ਏਉ ਏਯਭਵੂੰਤੁ ਏਸਾਵ ॥ 

aapas ka-o karamvant kahaavai. 
The one who calls himself as the doer of pious deeds in ego.                                                           

ਜਸੜਾ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਜਨਤਭ ਭਯ ਫਸੁ ਜਤਨ ਬਰਭਾਵ ॥ 

janam marai baho jon bharmaavai. 
Keeps suffering in the cycles of birth and death.                                                                              

ਉਹ ਸਦਾ ਜੂੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਹ, ਏਈ ਜੂਨਾਾਂ ਤਿਚ ਬਟਏਦਾ ਤਪਯਦਾ ਹ। 

 

ਧਨ ਬੂਤਭ ਏਾ ਜ ਏਯ ੁਭਾਨੁ ॥ 

Dhan bhoom kaa jo karai gumaan. 

The one who feels egoistically proud of his wealth and lands                                                             
ਜ ਆਣੀ ਦਰਤ ਅਤ ਜਭੀਨ ਦਾ ਸੂੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

 ਭੂਯਐੁ ਅੂੰਧਾ ਅਤਆਨੁ ॥ 

so moorakh anDhaa agi-aan. 

is a foolish, blind and ignorant.                                                                                      
ਉਹ ਭੂਯਐ ਹ, ਅੂੰਨਾ ਹ, ਫੜਾ ਜਾਤਹਰ ਹ। 
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ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਤਜ ਏ ਤਸਯਦ ਯੀਫੀ ਫਾਵ ॥ 

kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. 

The one, in whose heart God mercifully instills humility,                                                             
ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਦਰ ਤਵਚ ਯੀਫੀ (ੁਬਾਉ) ੵਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਈਸਾ ਭੁਏਤੁ ਆ ੁਐ ੁਾਵ ॥॥ 

naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1|| 

O Nanak, he is liberated here from vices, and  
obtains peace hereafter. ||1|| 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਭਨੱੁਐ) ਇ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਤਵਚ ਤਵਏਾਯੵ ਤ ਫਤਚਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ ਤ ਯਰਏ ਤਵਚ ੁਐ ੵਦਾ ਸ l 
 

ਧਨਵੂੰਤਾ ਸਇ ਏਤਯ ਯਫਾਵ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai. 

Upon becoming wealthy, one feels egoistically proud of his riches,                                                      
ਭਨੱੁਐ ਧਨ ਵਾਰਾ ਸ ਏ ਆਣੀ ਦਰਤ ਦਾ ੁਭਾਨ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਤਤਰਣ ਭਾਤਨ ਏਛੁ ੂੰ ਤ ਨ ਜਾਵ ॥ 

tarin samaan kachh sang na jaavai. 

must realize that nothing shall go with him in the end, not even a straw.                                                              
ਉਸ ਦ ਨਾਰ ਅੂੰਤ ਿਰ  ਇਏ ਤੀਰ  ਤਜਤਨੀ ਬੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। 

 

ਫਸੁ ਰਏਯ ਭਾਨੁਐ ਊਤਯ ਏਯ ਆ ॥ 

baho laskar maanukh oopar karay aas. 

He may place his hopes on a large army and men,                                                                 
ਫਸੁਤ ਰਸ਼ਏਯ ਅਤ ਭਨੱੁਐੵ ਉਤ ਫੂੰਦਾ ਆੵ ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸ, 

 

ਰ ਬੀਤਤਯ ਤਾ ਏਾ ਸਇ ਤਫਨਾ ॥ 

pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. 

(should know that) all these things are destroyed in an instant                                                                
ਰਏ ਤਵਚ ਉ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ 
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ਬ ਤ ਆ ਜਾਨੈ ਫਰਵੂੰਤੁ ॥ 

sabhtay aap jaanai balvant. 

The one who deems himself to be the strongest of all,                                                                 
ਜ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਾਤਯਆਂ ਨਾਰ ਜ਼ਯਾਵਯ ਭਝਦਾ ਸ, 

 

ਤਐਨ ਭਤਸ ਸਇ ਜਾਇ ਬਭੂੰਤ ੁ॥ 

khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant. 
in an instant that one may be reduced to ashes.                                                                                   

ਇਏ ਤਐਣ ਤਿਚ (ਸੜ ਏ) ਸੁਆਹ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਏ ਨ ਫਦ ਆਤ ਅਸੂੰਏਾਯੀ ॥ 

kisai na badai aap ahaNkaaree. 
The one who is so haughty and does not care for anyone else,                              

ਜ ਆ ਇਤਨਾ ਅਸੂੰਏਾਯੀ ਸ ਜੵਦਾ ਸ ਤਏ ਤਏ ਦੀ ਬੀ ਯਵਾਸ ਨਸ੶ ਏਯਦਾ, 

 

ਧਯਭ ਯਾਇ ਤਤੁ ਏਯ ਐੁਆਯੀ ॥ 

Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. 

Is badly disgraced by the Righteous Judge.                                                          
ਧਯਭਯਾਜ (ਅੂੰਤ ਿਰ ) ਉਸ ਦੀ ਤਭੱਟੀ ਰੀਤ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਜਾ ਏਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan. 
The one whose ego is eliminated by the Guru‟s grace,                                                                 

ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਜ ਦਾ ਅਸੂੰਏਾਯ ਤਭਟਦਾ ਸ, 

 

 ਜਨੁ ਨਾਨਏ ਦਯਸ ਯਵਾਨੁ ॥॥ 

so jan naanak dargeh parvaan. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is approved in God‟s court.||2||                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਏਫੂਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ l 
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ਏਤਟ ਏਯਭ ਏਯ ਸਉ ਧਾਯ ॥ 

kot karam karai ha-o Dhaaray. 

If one performs millions of good deeds and also feels egotistically proud 
of those deeds,                                                                                                                        

ਜਏਯ ਫੂੰਦਾ ਏਰੜੵ ਚੂੰ ਏੂੰਭ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਸੂੰਏਾਯ ਏਯ, 
 

ਰਭ ੁਾਵ ਰ  ਤਫਯਥਾਯ ॥ 

saram paavai saglay birthaaray. 
that person is only doing hard labor, and all those deeds are a waste.                                          

ਉਹ ਤਏਰੀਪ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹ ਤ ਉਸ ਦ ਸਾਯ ਏੂੰਭ ਤਿਅਯਥ ਹਨ। 

 

ਅਤਨਏ ਤਤਆ ਏਯ ਅਸੂੰਏਾਯ ॥ 

anik tapasi-aa karay ahaNkaar. 

The one, who performs myriads of penances and indulges in ego ,                                     
ਅਨੇਏੵ ਤ ਦ ਾਧਨ ਏਯ ਏ ਜ ਇਸਨੵ ਦਾ ਭਾਣ ਏਯ, 

 

ਨਯਏ ੁਯ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਅਵਤਾਯ ॥ 

narak surag fir fir avtaar. 
keeps enduring pain and pleasure, as if going  

through heaven and hell again and again                                                                                                                
ਤਾਾਂ ਉਹ ਨਯਏਾਾਂ ਸੁਯਾਾਂ ਤਿਚ ਹੀ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੂੰਭਦਾ ਹ (ਬਾਿ, ਏਦ ਸੁਐ ਤ ਏਦ ਦੁਐ ਬਦਾ ਹ)। 

 

ਅਤਨਏ ਜਤਨ ਏਤਯ ਆਤਭ ਨਸੀ ਦਰਵ ॥ 

anik jatan kar aatam nahee darvai. 

If in spite of making numerous efforts, one does not become become 
tender and compassionate,                                                                                                     

ਤਜ ਦਾ ਤਸਯਦਾ, ਫਸੁਤ ਉਯਾਰ ਏਯਨ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਬੀ ਨਯਭ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ, 

 

ਸਤਯ ਦਯਸ ਏਸ ੁਏ ਵ ॥ 

har dargeh kaho kaisay gavai. 
then how can he reach God‟s court?                                                                                      

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਤਏਵ ਸੁੂੰ ਚ ਏਦਾ ਸ? 
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ਆ ਏਉ ਜ ਬਰਾ ਏਸਾਵ ॥ 

aapas ka-o jo bhalaa kahaavai. 
One who claims to be virtuous,                                                                                       

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਨੇਏ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ, 

ਤਤਤਸ ਬਰਾਈ ਤਨਏਤਟ ਨ ਆਵ ॥ 

tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. 
virtue does not even touch that one.                                                                              

ਨਏੀ ਉਸ ਦ ਨੜ ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੱੁਏਦੀ। 

 

ਯਫ ਏੀ ਯਨ ਜਾ ਏਾ ਭਨੁ ਸਇ ॥ 

sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay. 

The one whose mind becomes humble to all, 
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਬਨੵ ਦ ਚਯਨੵ ਦੀ ਧੂੜ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਏਸ ੁਨਾਨਏ ਤਾ ਏੀ ਤਨਯਭਰ ਇ ॥॥ 

kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, his reputation is spotlessly pure.||3||                                                                        
ਆਐ, ਹ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਸਹਣੀ ਸਬਾ ਤਐਰਯਦੀ ਹ ॥ 

 

ਜਫ ਰੁ ਜਾਨੈ ਭੁਝ ਤ ਏਛੁ ਸਇ ॥ 

jab lag jaanai mujhtay kachh ho-ay. 

As long as one thinks that he can make  
something happen with his power, 
ਭਨੱੁਐ ਜਦ ਤਏ ਇਸ ਭਝਦਾ ਸ ਤਏ ਭਥ ਏੁਝ ਸ ਏਦਾ ਸ, 

 

ਤਫ ਇ ਏਉ ੁਐੁ ਨਾਸੀ ਏਇ ॥ 

tab is ka-o sukh naahee ko-ay. 

till then that person cannot obtain peace.                                                                                      
ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਏਈ ਸੁਐ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। 

 

ਜਫ ਇਸ ਜਾਨੈ ਭ ਤਏਛ ੁਏਯਤਾ ॥ 

jab ih jaanai mai kichh kartaa. 

As long as this mortal thinks that he is the doer of any task,                                                  
ਜਦ ਤਏ ਇਸ ਭਝਦਾ ਸ ਤਏ ਭ (ਆਣ ਫਰ ਨਾਰ) ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸੵ, 
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ਤਫ ਰੁ ਯਬ ਜਤਨ ਭਤਸ ਤਪਯਤਾ ॥ 

tab lag garabh jon meh firtaa. 
till then, he wanders in the cycles of birth and death. 

ਤਦ ਤਏ (ਿੱਐਯਾ-ਨ ਦ ਏਾਯਣ) ਜੂਨਾਾਂ ਤਿਚ ਤਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

ਜਫ ਧਾਯ ਏਊ ਫਯੀ ਭੀਤੁ ॥ 

jab Dhaarai ko-oo bairee meet. 

As long as he considers one an enemy, and another a friend,                                             
ਜਦ ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਵਯੀ ਤ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਤਭਤਰ ਭਝਦਾ ਸ, 

 

ਤਫ ਰੁ ਤਨਸਚਰੁ ਨਾਸੀ ਚੀਤੁ ॥ 

tab lag nihchal naahee cheet. 

till then that person‟s mind will not become steady and peaceful.                                                            
ਤਦ ਤਏ ਇਸ ਦਾ ਭਨ ਤਟਏਾਣ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

 

ਜਫ ਰੁ ਭਸ ਭਨ ੂੰ ਤ ਭਾਇ ॥ 

jab lag moh magan sang maa-ay. 

As long as he is engrossed in Maya (worldly riches),                                                           
ਜਦ ਤਏ ਫੂੰਦਾ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਗ਼ਯਏ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

ਤਫ ਰੁ ਧਯਭ ਯਾਇ ਦਇ ਜਾਇ ॥ 

tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. 

the Righteous Judge keeps administering punishment.                                                           
ਤਦ ਤਏ ਇਸ ਨੂੂੰ ਧਯਭ-ਯਾਜ ਡੂੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਤਏਯਾ ਤ ਫੂੰਧਨ ਤੂਟ ॥ 

parabh kirpaa tay banDhan tootai. 

The bonds of Maya (worldly attachments) are shattered by God's Grace,                                                      
ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਟੁੱ ਟਦ ਸਨ, 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਸਉ ਛੂਟ ॥॥ 

gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4|| 

O‟ Nanak, a person‟s ego is eliminated by the grace of the Guru . ||4||                                                       
ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਸਉਭ ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਭੁੱ ਏਦੀ ਸ 
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ਸ ਐਟ ਰਐ ਏਉ ਉਤਠ ਧਾਵ ॥ 

sahas khatay lakh ka-o uthDhaavai. 

After earning a thousand, he runs after million.                                                                
ਭਨੱੁਐ ਸਜ਼ਾਯੵ ਯੁ ਏਭਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਰੱਐੵ ਯੁਇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਉੱਠ ਦੜਦਾ ਸ l 

 

ਤਤਰਤਤ ਨ ਆਵ ਭਾਇਆ ਾਛ ਾਵ ॥ 

taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai. 

He keeps on amassing wealth, but is never satiated.                                                             
ਭਾਇਆ ਜਭਾ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, (ਯ) ਯੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਅਤਨਏ ਬ ਤਫਤਐਆ ਏ ਏਯ ॥ 

anik bhog bikhi-aa kay karai. 
He enjoys many pleasures of Maya,                                                                              

ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਏੵ ਭਜੵ ਭਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਨਸ ਤਤਰਤਾਵ ਐਤ ਐਤ ਭਯ ॥ 

nah tariptaavai khap khap marai. 
but does not feel satisfied and becomes miserable.                                                                         

ਤਸੱਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਹੁੂੰਦੀ, (ਬਾਾਂ ਦ ਭਯ ਹਯ ਬੱਜਦਾ ਹ ਤ) ਫੜਾ ਦੱੁਐੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਤਫਨਾ ੂੰਤਐ ਨਸੀ ਏਊ ਯਾਜ ॥ 

binaa santokh nahee ko-oo raajai. 

Without contentment, no one is satisfied.                                                                             
ਸੂੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦ ਫਾਝੋਂ ਤਏਸ ਨੂੂੰ ਯੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

 

ੁਨ ਭਨ ਯਥ ਤਫਰਥ ਬ ਏਾਜ ॥ 

supan manorath barithay sabh kaajai. 
All efforts of an unsatisfied person are in vain,  

like the illusions of a dream. 
ੁਨੇ ਦ ਯਮਜਨਾ ਦੀ ਤਯਹੵ ੂੰਤਐ-ਸੀਣ ਭਨੱੁਐ ਦ  ਸਾਯ ਏੂੰਭ ਫਪਾਇਦਾ ਹਨ। 
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ਨਾਭ ਯੂੰ ਤ ਯਫ ੁਐ ੁਸਇ ॥ 

naam rang sarab sukh ho-ay. 

There is complete peace in the love of Naam.                                                                      
ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਭਜ ਤਵਚ (ਸੀ) ਾਯਾ ੁਐ ਸ l 

 

ਫਡਬਾੀ ਤਏ ਯਾਤਤ ਸਇ ॥ 

badbhaagee kisai paraapat ho-ay. 

Only a fortunate one is blessed with this (bliss).  
ਤਏਸ ਿੱਡ ਬਾਾਾਂ ਿਾਰ  ਨੂੂੰ ਇਹ ਸੁਐ ਤਭਰਦਾ ਹ। 

 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਆ ਆਤ ॥ 

karan karaavan aapay aap. 

God Himself is doer and Cause of all causes.                                                                        
(ਜ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਤ (ਜੀਵੵ ਾ) ਏਯਾਉਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ l 

 

ਦਾ ਦਾ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਜਾਤ ॥॥ 

sadaa sadaa naanak har jaap. ||5|| 

O‟ Nanak, remember Him with loving devotion forever and ever.||5||                                           
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਤਭਯ l 

 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਏਯਨੈਸਾਯੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
It is God who does everything and causes everything to be done.                                              

ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਜਾ ਹ ਤ (ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਜਾ ਹ। 

 

ਇ ਏ ਸਾਤਥ ਏਸਾ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

is kai haath kahaa beechaar. 
Reflect upon this fact; that there is nothing under  

the control of the mortal. 
ਤਿਚਾਯ ਏ ਿਐ ਰ , ਇਸ ਜੀਿ ਦ ਹੱਥ ਏੁਝ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹ। 
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ਜੀ ਤਦਰਤਟ ਏਯ ਤਾ ਸਇ ॥ 

jaisee darisat karay taisaa ho-ay. 
As is the grace of God on the mortal, so he becomes.                                                          

ਰਬੂ ਤਜਸ ਤਜਸੀ ਨਜ਼ਯ (ਫੂੰਦ ਵਰ) ਏਯਦਾ ਸ (ਫੂੰਦਾ) ਉਸ ਤਜਸਾ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ, 
 

ਆ ਆਤ ਆਤ ਰਬੁ ਇ ॥ 

aapay aap aap parabh so-ay. 
God is all by Himself.                                                                                                                      

ਉਹ ਭਾਰਏ ਸਾਯਾ ਏੁਝ ਐੁਦ ਹੀ ਹ। 

 

ਜ ਤਏਛੁ ਏੀਨ  ੁ ਅਨੈ ਯੂੰ ਤ ॥ 

jo kichh keeno so apnai rang. 

Whatever He has created, is out of His own pleasure.                                                        
ਜ ਏੁਝ ਉ ਫਣਾਇਆ ਸ ਆਣੀ ਭਜ ਤਵਚ ਫਣਾਇਆ ਸ; 

 

ਬ ਤ ਦੂਤਯ ਬਸੂ ਏ ੂੰ ਤ ॥ 

sabhtay door sabhhoo kai sang. 
He is within His creation, yet unaffected by it. 

ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਅੂੰ-ਸੂੰ ਬੀ ਹ ਤ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਐਯਾ ਬੀ ਹ। 

 

ਫੂਝ ਦਐ ਏਯ ਤਫਫਏ ॥ 

boojhai daykhai karai bibayk. 

He understands, beholds and passes judgment on our deeds.                                    
ਰਬੂ ਬ ਏੁਝ ਭਝਦਾ ਸ, ਵਐਦਾ ਸ ਤ ਤਨਯਣਮ ਏਯਦਾ  ਸ, 

 

ਆਤਸ ਏ ਆਤਸ ਅਨੇਏ ॥ 

aapeh ayk aapeh anayk. 

He Himself is the One, and He Himself is in many forms.                                       
ਉਹ ਆ ਹੀ ਇੱਏ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਅਨਏ (ਯੂ) ਧਾਯ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਭਯ ਨ ਤਫਨ ਆਵ ਨ ਜਾਇ ॥ 

marai na binsai aavai na jaa-ay. 

He does not die or perish; He is free of birth and death.                                                    
ਉਸ ਨਾਸ ਏਦ ਭਯਦਾ ਸ ਨ ਤਫਨਦਾ ਸ; ਨਾਸ ਜੂੰਭਦਾ ਸ ਨ ਭਯਦਾ ਸ; 
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ਨਾਨਏ ਦ ਸੀ ਯਤਸਆ ਭਾਇ ॥॥ 

naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6||                                                                  
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਤਯਆਾਂ ਅੂੰਦਯ ਯਤਭਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਆਤ ਉਦ ਭਝ ਆਤ ॥ 

aap updaysai samjhai aap. 

He Himself instructs, and He Himself learns,                                                                           
ਆ ਸੀ ਤੱਤਐਆ ਦਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਉ ਤੱਤਐਆ ਨੂੂੰ ) ਭਝਦਾ ਸ, 

ਆ ਯਤਚਆ ਬ ਏ ਾਤਥ ॥ 

aapay rachi-aa sabh kai saath. 

because He Himself is blended with all.                                                                            
ਤਏਉਂਤਏ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਤਭਤਰਆ ਹਇਆ ਹ। 

 

ਆਤ ਏੀਨ  ਆਨ ਤਫਥਾਯ ੁ॥ 

aap keeno aapan bisthaar. 

He Himself has created His own expanse (the universe).                                                 
ਆਣਾ ਤਐਰਾਯਾ ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ ਫਣਾਇਆ ਸ, 

 

ਬ ੁਏਛੁ ਉ ਏਾ ਸੁ ਏਯਨੈਸਾਯੁ ॥ 

sabh kachh us kaa oh karnaihaar. 

Everything belongs to Him, He is the creator.                                                                       
ਹਯ ਿਸਤੂ ਉਸ ਦੀ ਹ, ਉਹ ਤਸਯਜਣਹਾਯ ਹ। 

 

ਉ ਤ ਤਬੂੰ ਨ ਏਸਸੁ ਤਏਛੁ ਸਇ ॥ 

us tay bhinn kahhu kichh ho-ay. 
Tell me, can anything happen without His Will?                                                                 

ਦੱ, ਉ ਤ ਵੱਐਯਾ ਏੁਝ ਸ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਥਾਨ ਥਨੂੰ ਤਤਯ ਏ ਇ ॥ 

thaan thanantar aikai so-ay. 

In the spaces and interspaces, He is the One, pervading everywhere.                                 
ਸਯ ਥੵ (ਥਾਵੵ ਅਤ ਉਨਹ ੵ ਦੀਆਂ ਤਵੱਥੵ ਤਵੱਚ)  ਉਹ ਰਬੂ ਆ ਹੀ (ਭਜੂਦ) ਹ। 
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ਅੁਨੇ ਚਤਰਤ ਆਤ ਏਯਣਸਾਯ ॥ 

apunay chalit aap karnaihaar. 

In His own play, He Himself is the Player.                                                                   
ਆਤਣਆਂ ਯੂਏੵ (ਤਭਾਸ਼, ਐਡੵ) ਦਾ ਉਹ ਆ ਹੀ ਏਰਾਏਾਯ ਹ। 

 

ਏਉਤਏ ਏਯ ਯੂੰ ਆਾਯ ॥ 

ka-utak karai rang aapaar. 

He conducts His Plays with infinite variety.                                                                    
ਉਸ ਫਅੂੰਤ ਯੂੰਾਾਂ ਦ ਤਭਾਸ਼ ਏਯਦਾ ਹ। 

ਭਨ ਭਤਸ ਆਤ ਭਨ ਅੁਨੇ ਭਾਤਸ ॥ 

man meh aap man apunay maahi. 

He Himself is in the minds of all, and all are in His mind.                                                     
ਉਸ ਜੀਵੵ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਆ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਤਟਏਾਈ ਫਠਾ ਸ; 

 

ਨਾਨਏ ਏੀਭਤਤ ਏਸਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥॥ 

naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||                                                                         
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਦੱਤਆ ਨਸ੶ ਜਾ ਏਦਾ 

 

ਤਤ ਤਤ ਤਤ ਰਬ ੁੁਆਭੀ ॥ 

sat sat sat parabh su-aamee. 

God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and everlasting.                                                        
(ਬ ਦਾ) ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸ l 

 

ੁਯ ਯਾਤਦ ਤਏਨੈ ਵਤਐਆਨੀ ॥ 

gur parsaad kinai vakhi-aanee. 
It is only a rare person, who by the Guru‟s grace has described this fact.                                        

ੁਯੂ ਦੀ ਭਹਯ ਨਾਰ ਤਏਸ ਤਿਯਰ  ਨ  ਇਹ ੱਰ ਦੱਸੀ ਹ। 

 

ਚੁ ਚੁ ਚੁ ਬੁ ਏੀਨਾ ॥ 

sach sach sach sabh keenaa.                                                                   
God is Eternal and His creation is also complete and perfect.                                                                              

ਜ ਏੁਝ ਉ ਨੇ ਫਣਾਇਆ ਸ ਉਸ ਬੀ ਭੁਏੂੰ ਭਰ ਸ (ਬਾਵ, ਅਧੂਯਾ ਨਸ੶) 
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ਏਤਟ ਭਧ ਤਏਨੈ ਤਫਯਰ  ਚੀਨਾ ॥ 

kot maDhay kinai birlai cheenaa.                                                                                      
It is a rare one out of millions who has recognized this fact.                                                  

ਇਸ ੱਰ ਏਰੜੵ ਤਵਚ ਤਏ ਤਵਯਰ ਨੇ ਛਾਣੀ ਸ, 
 

ਬਰਾ ਬਰਾ ਬਰਾ ਤਯਾ ਯੂ ॥ 

bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop.                                                                                
O‟ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form.                                                                                                        

ਸ ੁਆਭੀ! ਤਯਾ ਯੂ ਤਏਆ ਤਆਯਾ ਤਆਯਾ ਸ l 

ਅਤਤ ੁੂੰ ਦਯ ਅਾਯ ਅਨੂ ॥ 

at sundar apaar anoop. 

You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable.                                                            
ਤੂੂੰ ਯਭ ਐੂਫਸੂਯਤ, ਫਹੱਦ ਅਤ ਫਤਭਸਾਰ ਹ। 

 

ਤਨਯਭਰ ਤਨਯਭਰ ਤਨਯਭਰ ਤਯੀ ਫਾਣੀ ॥ 

nirmal nirmal nirmal tayree banee. 
Pure and sweet is Your divine word, 

ਤਵੱਤਰ ਤ ਤਭੱਠੀ ਹ ਤਯੀ ਫਾਣੀ। 

 

ਤਟ ਤਟ ੁਨੀ ਰਵਨ ਫਐ੍੍ਾਣੀ ॥ 

ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee. 
Which is heard in each and every heart through the ears, and uttered 

through the tongue.                                                                                                                          
ਸਯਏ ਯੀਯ ਤਵਚ ਏੂੰਨੵ ਦੀ ਯਾਸ੶ ੁਣੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ, ਤ ਜੀਬ ਨਾਰ ਉੱਚਾਯੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ 

 

ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ੁਨੀਤ ॥                                                                                                     

pavitar pavitar pavitar puneet.                                                                                                                                                                              
He becomes sublimely pure and holy, 

ਉਸ ਤਵਤਰ ਸੀ ਤਵਤਰ ਸ ਜੵਦਾ ਸ 
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ਨਾਭ ੁਜ ਨਾਨਏ ਭਤਨ ਰੀਤਤ ॥੦॥॥ 

naam japai naanak man pareet. ||8||12||                                                                             
O‟ Nanak, the one who lovingly meditates on God‟s name. ||8||12|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਰੀਤ ਨਾਰ ਭਨ ਤਵਚ ਜਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਵਤਰ ਸੀ ਤਵਤਰ ਸ ਜੵਦਾ ਸ 
 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ੂੰਤ ਯਤਨ ਜ ਜਨੁ ਯ  ਜਨੁ ਉਧਯਨਸਾਯ ॥ 

sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar. 
The one who seeks the shelter of the Saints is saved  

from the bonds of Maya. 
ਜ ਭਨੱੁਐ ੂੰਤੵ ਦੀ ਯਨ ਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨੵ ਤ ਫਚ ਜੵਦਾ ਸ;. 

ੂੰਤ ਏੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਨਾਨਏਾ ਫਸੁਤਯ ਫਸੁਤਯ ਅਵਤਾਯ ॥॥ 

sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1|| 

O‟ Nanak, the one who slanders the Saints, falls  
into the cycle of birth and death. ||1|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ੂੰਤੵ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੂੰਭੀਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਚੱਏਰ ਤਵਚ  ਜਾਈਦਾ ਸ) 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਆਯਜਾ ਟ ॥ 

sant kai dookhan aarjaa ghatai. 

Part of life spent in slandering the Saints goes to waste.                                                                                          
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਉਭਯ (ਤਵਅਯਥ ਸੀ) ੁਜ਼ਯਦੀ ਜੵਦੀ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਜਭ ਤ ਨਸੀ ਛੁਟ ॥ 

sant kai dookhan jam tay nahee chhutai. 

By slandering the Saints, one does not escape the demon of death.                                          
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏੀਤਤਆਂ ਭਨੱੁਐ ਜਭੵ ਤ ਫਚ ਨਸ੶ ਏਦਾ 
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ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ੁਐੁ ਬ ੁਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay. 

By slandering the Saints all peace is lost.                                                                          
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏੀਤਤਆਂ ਾਯਾ (ਸੀ) ੁਐ (ਨਾ ਸ) ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਨਯਏ ਭਤਸ ਾਇ ॥ 

sant kai dookhan narak meh paa-ay. 

Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain).                                                         
ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਤਦਆ ਏੀਤਤਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨਯਏ ਤਿਚ (ਬਾਿ, ਯ ਦੁਐਾਾਂ ਤਿਚ)  ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਭਤਤ ਸਇ ਭਰੀਨ ॥ 

sant kai dookhan mat ho-ay maleen. 

Slandering the Saints, the intellect is polluted.                                                                             
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਭਤਤ ਭਰੀ ਸ ਜੵਦੀ ਸ, 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਬਾ ਤ ਸੀਨ ॥ 

sant kai dookhan sobhaa tay heen. 

Slandering the Saints, one's reputation is lost.                                                                     
ਸਾਧੂਆਾਂ ਤ ਦੂਸ਼ਨ ਰਾਉਣ ਨਾਰ ਫੂੰਦਾ ਆਣੀ ਏੀਯਤੀ ੁਆ ਰਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏ ਸਤ ਏਉ ਯਐ ਨ ਏਇ ॥ 

sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay. 

No one shelters the person accursed by the Saint.                                                          
ੂੰਤ ਦ ਤਪਟਏਾਯ ਸ ਫੂੰਦ ਦੀ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਸਤਾ ਨਸ੶ ਏਯਦਾ l 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਥਾਨ ਬਰਟੁ ਸਇ ॥ 

sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay. 
By trying to find faults with the Saints, one‟s own heart is polluted.                                                       

ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਦਾ ਏੀਤਤਆਾਂ (ਤਨੂੰਦਏ ਦਾ) ਤਹਯਦਾ ੂੰਦਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਤਏਰਾਰ ਤਏਰਾ ਜ ਏਯ ॥ 

sant kirpaal kirpaa jay karai. 

But if the Compassionate Saint shows His Kindness,                                                                
(ਯ) ਜ ਤਏਰਾਰ ੂੰਤ ਆ ਤਏਯਾ ਏਯ, 
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ਨਾਨਏ ੂੰਤੂੰ ਤ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਬੀ ਤਯ ॥॥ 

naanak satsang nindak bhee tarai. ||1|| 

O‟ Nanak, then along with the Saint, even a slanderer is saved. ||1||                                        
ਸ ਨਾਨਏ! ੂੰਤ ਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਨੂੰ ਦਏ ਬੀ (ਾੵ ਤ) ਫਚ ਜੵਦਾ ਸ l 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਨ ਤ ਭੁਐੁ ਬਵ ॥ 

sant kay dookhan tay mukhbhavai. 
Slandering a saint, one turns away from God.                                                                         

ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ਤਨੂੰ ਦਏ ਦਾ ਚਸਯਾ ਸੀ ਬਰਸ਼ਤਟਆ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤਨ ਏ ਦੂਐਤਨ ਏਾ ਤਜਉ ਰਵ ॥ 

santan kai dookhan kaag ji-o lavai. 

Slandering a Saint, one keeps wandering and speaking unpleasantly like 
crowing of a crow.                                                                                                            

ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਤਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ (ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ) ਏਾਾਂ ਿਾਾਂ ਰਉਂ ਰਉਂ ਏਯਦਾ ਹ (ਤਨੂੰਦਾ ਦ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਤਪਯਦਾ ਹ)। 

ੂੰਤਨ ਏ ਦੂਐਤਨ ਯ ਜਤਨ ਾਇ ॥ 

santan kai dookhan sarap jon paa-ay. 

Slandering the Saints, one is reborn as a snake.                                                              
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਏੀਤਤਆਂ (ਐਟਾ ੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਣ ਤ) ਭਨੱੁਐ ੱ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਤਤਰਦ ਜਤਨ ਤਏਯਭਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay. 

Slandering the Saints, one is reborn as a wiggling worm  
(lower forms of life). 

ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਤਏਯਭ ਆਤਦਏ ਤਨੱਏੀਆਾਂ ਜੂਨਾਾਂ ਤਿਚ (ਬਟਏਦਾ ਹ)। 

 

ੂੰਤਨ ਏ ਦੂਐਤਨ ਤਤਰਨਾ ਭਤਸ ਜਰ  ॥ 

santan kai dookhan tarisnaa meh jalai. 

Slandering the Saints, one burns  in the fire of desire.                                                                
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਦ ਏਾਯਨ (ਤਨੂੰ ਦਏ) ਤਤਰਨਾ (ਦੀ ਅੱ) ਤਵਚ ੜਦਾ ਬੁੱ ਜਦਾ ਸ, 
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ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਬੁ ਏ ਛਰ  ॥ 

sant kai dookhan sabh ko chhalai. 

Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone.                                                      
ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਤਦਆ ਦ ਏਾਯਨ (ਤਨੂੰਦਏ) ਹਯਏ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ ਧਐਾ ਦੇਂਦਾ ਤਪਯਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਤਜੁ ਬ ੁਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay. 

By hurting the saint all one‟s clout dissipates.                                                    
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏੀਤਤਆਂ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਾਯਾ ਤਜ ਰਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏ ਦੂਐਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 

sant kai dookhan neech neechaa-ay. 

Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean.                                                
ਅਤ (ਤਨੂੰਦਏ)ਭਹਾ ਨੀਚ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਦਐੀ ਏਾ ਥਾਉ ਏ ਨਾਤਸ ॥ 

santdokhee kaa thaa-o ko naahi. 

There is no refuge for the slanderer of the saint.                                                                
ੂੰਤੵ ਦੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਤਰਆਂ ਦਾ ਏਈ ਆਯਾ ਨਸ੶ ਯਤਸੂੰਦਾ l 

 

ਨਾਨਏ ੂੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਇ ਬੀ ਤਤ ਾਤਸ ॥॥ 

naanak santbhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, if the Saint so wishes, even the  
slanderers are spiritually elevated. 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੂੰਤੵ ਨੂੂੰ  ਬਾਵ ਤੵ ਉਸ ਤਨੂੰ ਦਏ ਬੀ ਚੂੰੀ ਅਵਥਾ ਤ ਅੱੜ ਜੵਦ ਸਨ l 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਭਸਾ ਅਤਤਾਈ ॥ 

sant kaa nindak mahaa attaa-ee. 

The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.                                                                        
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱ ਏੀ ਯੱਐਦਾ ਸ, 
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ੂੰਤ ਏਾ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਤਐਨੁ ਤਟਏਨੁ ਨ ਾਈ ॥ 

sant kaa nindak khin tikan na paa-ee. 

The slanderer of the Saint does not find even a moment's peace.                                                                    
ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਦਾ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਨੂੂੰ ਰ ਬਯ ਬੀ ਆਯਾਭ ਨਹੀਂ ਤਭਰਦਾ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਭਸਾ ਸਤਤਆਯਾ ॥ 

sant kaa nindak mahaa hati-aaraa. 

The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer.                                                                                     
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਵੱਡਾ ਏਾਈ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਯਭੁਤਯ ਭਾਯਾ ॥ 

sant kaa nindak parmaysur maaraa. 

The slanderer of the Saint is accursed by God.                                                                             
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਯੱਫ ਵਰ ਤਪਟਏਾਤਯਆ ਜੵਦਾ ਸ l 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਯਾਜ ਤ ਸੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak raaj tay heen. 

The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure.                                                            
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਯਾਜ (ਬਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦ ੁਐੵ) ਤ ਵੵਤਜਆਂ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ l 

ੂੰਤ ਏਾ ਤਨੂੰ ਦਏੁ ਦੁਐੀਆ ਅਯੁ ਦੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak dukhee-aa ar deen. 

The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.                                                                     
ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਨੂੰਦਾ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ੀੜਤ ਅਤ ਏੂੰਾਰ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏ ਤਨੂੰ ਦਏ ਏਉ ਯਫ ਯ ॥ 

sant kay nindak ka-o sarab rog. 

The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies.                                                                         
ੂੰਤੵ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਾਯ ਯ ਤਵਆਦ ਸਨ l 

 

ੂੰਤ ਏ ਤਨੂੰ ਦਏ ਏਉ ਦਾ ਤਫਜ ॥ 

sant kay nindak ka-o sadaa bijog. 

The slanderer of the Saint is forever separated from God.                                                                       
ਾਧੂ ਦੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸਭਸ਼ੵ ੁਐੵ ਦ ਭ ਰਬੂ ਤ ਤਿਛੜਾ ਸਹਾਯਦਾ ਹ। 
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ੂੰਤ ਏੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਦਐ ਭਤਸ ਦਐ ੁ॥ 

sant kee nindaa dokh meh dokh. 

Slandering a Saint is the worst sin of all sins.                                                                                           
ੂੰਤੵ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨੀ ਸਾਤਯਆਾਂ ਾਾਾਂ ਦਾ ਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ੂੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਉ ਏਾ ਬੀ ਸਇ ਭਐੁ ॥॥ 

naanak santbhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3|| 

O‟ Nanak, if it pleases the Saint, even such a  
slanderer shall be liberated. ||3|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੂੰਤੵ ਨੂੂੰ  ਬਾਵ ਤੵ ਉ ਤਨੂੰ ਦਏ ਦਾ ਬੀ ਛੁਟਏਾਯਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ l 
 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਦਾ ਅਤਵਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa apvit. 

The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always polluted.                                                                
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਦਾ ਭਰ ਭਨ ਵਾਰਾ ਸ. 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਤਏ ਏਾ ਨਸੀ ਤਭਤ ੁ॥ 

sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit. 

The slanderer of the Saint is nobody's friend.                                                                                     
ਸਾਧੂ ਦਾ ਤਨੂੰਦਏ ਤਏਸ ਫੂੰਦ ਦਾ ਤਭੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। 

ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏਉ ਡਾਨੁ ਰਾ ॥ 

sant kay dokhee ka-o daan laagai. 

The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge.                                                               
(ਅੂੰਤ ਵਰ) ੂੰਤ ਦ ਤਨੂੰ ਦਏ ਨੂੂੰ  (ਧਯਭਯਾਜ ਤ) ਜ਼ਾ ਤਭਰਦੀ ਸ l 

 

ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏਉ ਬ ਤਤਆ ॥ 

sant kay dokhee ka-o sabhti-aagai. 

The slanderer of the Saint is abandoned by all.                                                                                   
ਸਾਧੂ ਦ ਤਨੂੰਦਏ ਨੂੂੰ ਸਾਯ ਛੱਡ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਭਸਾ ਅਸੂੰਏਾਯੀ ॥ 

sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree. 

The slanderer of the Saint is totally egocentric.                                                                                      
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਫੜਾ ਭਯੂਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ 
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ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਦਾ ਤਫਏਾਯੀ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa bikaaree. 

The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds.                                                                          
ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਤਦਆ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਸਦਾ ਭੂੰਦ ਏੂੰਭ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਜਨਭ ਭਯ ॥ 

sant kaa dokhee janmai marai. 

The slanderer of the Saint keeps going through  
the cycles of birth and death. 

ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਜੂੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ l 
 

ੂੰਤ ਏੀ ਦੂਐਨਾ ੁਐ ਤ ਟਯ ॥ 

sant kee dookhnaa sukhtay tarai. 

For slandering the Saint, he is devoid of peace.                                                                                            
ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਤਦਆ ਦ ਏਾਯਨ ਸੁਐਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਾਂਤਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏਉ ਨਾਸੀ ਠਾਉ ॥ 

sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o. 

The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter.                                                                      
ੂੰਤ ਦ ਤਨੂੰ ਦਏ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਯਤਸਣ ਦੀ ਥੵ ਨਸ੶ ਤਭਰਦੀ, ਏਈ ਸਾਯਾ ਨਸ੶ ਤਭਰਦਾ, 

ਨਾਨਏ ੂੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਰ ਤਭਰਾਇ ॥॥ 

naanak santbhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4|| 

O Nanak, if it pleases the Saint, he unites  
even such a slanderer with him. 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੂੰਤ ਚਾਸ ਤੵ ਆਣ ਨਾਰ ਉ (ਤਨੂੰ ਦਏ) ਨੂੂੰ  ਤਭਰਾ ਰਦਾ ਸ l 
 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਅਧ ਫੀਚ ਤ ਟੂਟ ॥ 

sant kaa dokhee aDh beech tay tootai. 

The slanderer of the Saint fails in the middle of doing any task.                                                                
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅੱਧ ਤਵਚ ਸੀ ਯਤਸ ਜੵਦਾ ਸ l 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਤਏਤ ਏਾਤਜ ਨ ਸੂਚ ॥ 

sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai. 

The slanderer of the Saint cannot accomplish any task.                                                                         
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤਏਸ ਏੂੰਭ ਤਿਚ ਨਯ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। 
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ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏਉ ਉਤਦਆਨ ਬਰਭਾਈ ॥ 

sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai. 

The slanderer of a saint is subjected to wander in the wilderness.                                                                                                                    
ੂੰਤ ਦ ਤਨੂੰ ਦਏ ਨੂੂੰ , (ਭਾਨ ) ਜੂੰਰੵ ਤਵਚ ਖ਼ੁਆਯ ਏਯੀਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਉਝਤੜ ਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint is misled into desolation.                                                           

ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਯਾਹੋਂ ਐੁੂੰਝਾ ਏ ੜਦ ਾ ਦਈਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਅੂੰਤਯ ਤ ਥਥਾ ॥ 

sant kaa dokhee antar tay thothaa. 

The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life,                                                                       
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਅੂੰਦਯ (ਅਰੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਤ ਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਧਾਯ ਸ) ਖ਼ਾਰੀ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਤਜਉ ਾ ਤਫਨਾ ਤਭਯਤਏ ਏੀ ਰਥਾ ॥ 

ji-o saas binaa mirtak kee lothaa. 

like the corpse of a dead person, without the breath of life.                                                                  
ਤਜਿੇਂ ਰਾਣਾਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਭੁਯਦਾ ਰਥ ਹ। 

ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏੀ ਜੜ ਤਏਛ ੁਨਾਤਸ ॥ 

sant kay dokhee kee jarh kichh naahi. 

The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation.                                                           
ੂੰਤ ਦ ਤਨੂੰ ਦਏੵ ਦੀ (ਨੇਏ ਏਭਾਈ ਤ ਤਭਯਨ ਵਾਰੀ) ਏਈ ੱਏੀ ਨ੶ਸ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦੀ, 

 

ਆਨ ਫੀਤਜ ਆ ਸੀ ਐਾਤਸ ॥ 

aapan beej aapay hee khaahi. 

He must himself eat what he has planted. (suffer the consequence of his 
evil deeds)                                                                                                

ਆ ਹੀ (ਤਨੂੰਤਦਆ ਦੀ) ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ ਆ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ ਭੂੰਦਾ ਪਰ) ਐਾਾਂਦ ਹਨ। 
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ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏਉ ਅਵਯ ੁਨ ਯਾਐਨਸਾਯੁ ॥ 

sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar. 

The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from this 
habit of slandering                                                                                                                                                                                     

ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਸਯ ਭਨੱੁਐ (ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤ) ਫਚਾ ਨਸ੶ ਏਦਾ l 
 

ਨਾਨਏ ੂੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਰ ਉਫਾਤਯ ॥॥ 

naanak santbhaavai taa la-ay ubaar. ||5|| 

O‟ Nanak, if it pleases the Saint, then even such a  
slanderer is saved from the habit of slandering. ||5||                                                                                                                         

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੂੰਤ ਚਾਸ ਤੵ (ਤਨੂੰ ਦਏ ਨੂੂੰ  ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਦ ੁਬਾਉ ਤ) ਫਚਾ ਰਦਾ ਸ 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਇਉ ਤਫਰਰਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee i-o billaa-ay. 
The slanderer of the Saint bewails,                                                                                                          

ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਇਉਂ ਤਵਰਏਦਾ ਸ, 
 

ਤਜਉ ਜਰ ਤਫਸੂਨ ਭਛੁਰੀ ਤੜਪੜਾਇ ॥                                                                                                      

ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay.                                                                                                 
like a fish out of water writhing in agony.  

ਤਜਿੇਂ ਾਣੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਭੱਛੀ ਤੜਦੀ ਹ। 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਬੂਐਾ ਨਸੀ ਯਾਜ ॥ 

sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai. 

The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of slandering,                                                                                                    
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਤਯਆ ਸਇਆ ਏਦ ਯੱਜਦਾ ਨਸ੶, 

 

ਤਜਉ ਾਵਏ ੁਈਧਤਨ ਨਸੀ ਧਰਾ ॥ 

ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai. 

just as fire is never satiated by any amount of firewood.                                                                  
ਤਜਵ ਅੱ ਫਾਰਣ ਨਾਰ ਨਸ੶ ਯੱਜਦੀ l 
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ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਛੁਟ ਇਏਰਾ ॥ 

sant kaa dokhee chhutai ikaylaa. 

The slanderer of the Saint is left all alone,                                                                                      
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਬੀ ਇਏੱਰਾ ਛੁੱ ਟੜ ਤਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ (ਏਈ ਉ ਦ ਨੇੜ ਨਸ੶ ਆਉਂਦਾ), 

 

ਤਜਉ ਫੂਆੜ ੁਤਤਰੁ ਐਤ ਭਾਤਸ ਦੁਸਰਾ ॥ 

ji-o boo-aarhtil khayt maahi duhaylaa. 

like the barren sesame plant abandoned in the field.                                                                 
ਤਜਿੇਂ ਅੂੰਦਯੋਂ ਸਤੜਆ ਹਇਆ ਤਤਰ ਦਾ ਫੂਟਾ ਰੀ ਤਿਚ ਹੀ ਤਨਭਾਣਾ ਤਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਧਯਭ ਤ ਯਸਤ ॥ 

sant kaa dokhee Dharam tay rahat. 

The slanderer of the Saint is devoid of faith.                                                                                      
ੂੰਤ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਧਯਭ ਸੀਣ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਦ ਤਭਤਥਆ ਏਸਤ ॥ 

sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat. 

The slanderer of the Saint always tells lies.                                                                                            
ਸਾਧੂ ਦਾ ਤਨੂੰਦਏ ਹਭਸ਼ਾਾਂ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਹ। 

 

ਤਏਯਤੁ ਤਨੂੰ ਦਏ ਏਾ ਧੁਤਯ ਸੀ ਇਆ ॥ 

kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa. 

The slanderer does the deed of slandering because such is his                                       
pre-ordained destiny.                                                                                                                          

ਏਰੂੰਏ ਰਾਉਣ ਿਾਰ  ਦੀ ਤਏਸਭਤ ਭੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤਰਐੀ ਹਈ ਹ। 

ਨਾਨਏ ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਤਥਆ ॥॥ 

naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6|| 

O Nanak, whatever God wills that happens. ||6||                                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਉ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ l 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਤਫੜ ਯੂ ੁਸਇ ਜਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay. 

The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been disfigured.                                                   
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤਬਰਸ਼ਤਟਆ ਜੵਦਾ ਸ, 
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ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏਉ ਦਯਸ ਤਭਰ ਜਾਇ ॥ 

sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay. 

The slanderer of the Saint receives his punishment in God‟s court.                                                                 
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਨੂੂੰ ਿਾਤਹੁਯੁ ਦ ਦਯਫਾਯ ਅੂੰਦਯ ਸਜਾ ਤਭਰਦੀ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਦਾ ਸਏਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai. 

The slanderer of the Saint is always in terrible agony,                                                                                           
ੂੰਤੵ ਦਾ ਤਨੂੰ ਦਏ ਦਾ ਆਤੁਯ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਨ ਭਯ ਨ ਜੀਵਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai. 

The slanderer of the Saint spiritually hangs between life and death.                                                              
ਸੂੰਤਾਾਂ ਦਾ ਤਨੂੰਦਏ ਨਾਹ ਜੀਊਂਤਦਆਾਂ ਤਿਚ ਤ ਨਾਹ ਭਇਆਾਂ ਤਿਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ੂੰਤ ਏ ਦਐੀ ਏੀ ੁਜ ਨ ਆਾ ॥ 

sant kay dokhee kee pujai na aasaa. 

The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled.                                                                            
ੂੰਤ ਦ ਤਨੂੰ ਦਏ ਦੀ ਆ ਏਦ ਤਯ ਨਸ੶ ਚੜਹਦੀ, 

 

ੂੰਤ ਏਾ ਦਐੀ ਉਤਠ ਚਰ  ਤਨਯਾਾ ॥ 

sant kaa dokhee uth chalai niraasaa. 

The slanderer of the Saint departs from the world disappointed.                                                                                    
ੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰ ਤਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਜਤ ਤ ਤਨਯਾ ਸੀ ਟੁਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ੂੰਤ ਏ ਦਤਐ ਨ ਤਤਰਟ ਏਇ ॥ 

sant kai dokh na taristai ko-ay. 

By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of slandering.                                                                                                  
ਸੂੰਤ ਦੀ ਤਨੂੰਤਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਤਨੂੰਤਦਆ ਦੀ) ਇਸ ਤਰ ਹ ਤੋਂ ਯੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਏਈ ਸਇ ॥ 

jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay. 

A person‟s habits are formed according to his intentions.                                                                          
ਤਜਹ ਤਜਹੀ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹ, ਤਤਹ ਤਜਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 
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ਇਆ ਤਏਯਤੁ ਨ ਭਟ ਏਇ ॥ 

pa-i-aa kirat na maytai ko-ay. 
Past actions cannot be erased by anybody.                                                                                          

ਏਈ ਜਣਾ ੂਯਫਰ  ਏਯਭਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਟ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ। 

 

ਨਾਨਏ ਜਾਨੈ ਚਾ ਇ ॥॥ 

naanak jaanai sachaa so-ay. ||7|| 

O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7||                                                                                      
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਬਤ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ੱਚਾ ਰਬੂ ਜਾਣਦਾ ਸ 

 

ਬ ਟ ਤਤ ਏ ਸੁ ਏਯਨੈਸਾਯੁ ॥ 

sabhghat tis kay oh karnaihaar. 

All beings belong to Him, and He is the Creator.                                                                               
ਾਯ ਜੀਅ ਜੂੰਤ ਉ ਰਬੂ ਦ ਸਨ, ਉਸ ਤਯਜਣਸਾਯ ਸ l 

 

ਦਾ ਦਾ ਤਤ ਏਉ ਨਭਏਾਯ ੁ॥ 

sadaa sadaa tis ka-o namaskaar. 

Forever and ever, bow to Him in reverence.                                                                                       
ਸਦਾ ਉਸ ਰਬੂ ਅੱ ਤਸਯ ਤਨਿਾ। 

 

ਰਬ ਏੀ ਉਤਤਤ ਏਯਸ ੁਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu din raat. 

Sing the praises of God, day and night.                                                                                                                    
ਤਦਨ ਯਾਤਤ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ l 

ਤਤਤਸ ਤਧਆਵਸੁ ਾਤ ਤਯਾਤ ॥ 

tiseh Dhi-aavahu saas giraas. 

Meditate on Him with every breath                                                                                         
ਾਸ ਅੂੰਦਯ ਫਾਸਯ ਰਤਦਆਂਉਸ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਬ ੁਏਛੁ ਵਯਤ ਤਤ ਏਾ ਏੀਆ ॥ 

sabh kachh vartai tis kaa kee-aa. 

Everything happens according to His doing.                                                                                           
(ਜਤ ਤਵਚ) ਸਯਏ ਐਡ ਉ ਦੀ ਵਯਤਾਈ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ l 
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ਜਾ ਏਯ ਤਾ ਏ ਥੀਆ ॥ 

jaisaa karay taisaa ko thee-aa. 

As God makes anyone, so does the mortal become.                                                                                                         
ਰਬੂ (ਜੀਿ ਨੂੂੰ) ਤਜਹ ਤਜਹਾ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ ਉਹ ਤਜਹਾ ਹਯਏ ਜੀਿ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਨਾ ਐਰ ੁਆਤ ਏਯਨੈਸਾਯੁ ॥ 

apnaa khayl aap karnaihaar. 

He Himself is the executor of His play.                                                                                        
(ਜਤ-ਯੂ) ਆਣੀ ਐਡ ਦਾ ਉਸ ਆ ਸੀ ਯਚਨਸਾਯ ਸ l 

 

ਦੂਯ ਏਉਨੁ ਏਸ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

doosar ka-un kahai beechaar. 

Who else can say or deliberate upon this?                                                                                   
ਸਯ ਤਏਸੜਾ ਇ ਨੂੂੰ  ਆਐ ਜਾ ਚ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਤਜ ਨ  ਤਏਰਾ ਏਯ ਤਤੁ ਆਨ ਨਾਭ ੁਦਇ ॥ 

jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay. 

The one upon whom He bestows His Mercy,  
He blesses that one with Naam,                                                                                                                 

ਤਜ ਜੀਵ ਉਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਉ ਨੂੂੰ  ਵਾਤਸੁਯ ੂਆਣਾ ਨਾਭ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ; 
 

ਫਡਬਾੀ ਨਾਨਏ ਜਨ ਇ ॥੦॥॥ 

badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13|| 

O‟ Nanak, very fortunate are such persons. ||8||13||                                                            
ਹ ਨਾਨਏ! ਉਹ ੁਯਸ਼ ਚੂੰ ਬਾਾਾਂ ਿਾਰ  ਹਨ। 

 

ਰਏੁ ॥ 

Salok. 
Shalok: 
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ਤਜਸ ੁਤਆਨ ੁਤਯ ਜਨਸ ੁਤਭਯਸੁ ਸਤਯ ਸਤਯ ਯਾਇ ॥ 

tajahu si-aanap sur janhu simrahu har har raa-ay.                                                                        
O‟ good people! give up your cleverness and remember the almighty God 

with loving devotion!                                                                                                           
ਸ ਬਰ ਭਨੱੁਐ! ਚਤੁਯਾਈ ਛੱਡ ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਤਭਯ; 

 

ਏ ਆ ਸਤਯ ਭਤਨ ਯਐਸੁ ਨਾਨਏ ਦੂਐ ੁਬਯਭ ੁਬਉ ਜਾਇ ॥॥ 

ayk aas har man rakhahu naanak dookhbharam bha-o jaa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, in your heart, pin all your hopes on God, in this way all your 
pain, doubt and fear shall depart. ||1||                                                                                      

ਸ ਨਾਨਏ! ਏਿਰ ਰਬੂ ਦੀ ਆਸ ਭਨ ਤਿਚ ਯੱਐ। ਇਸ ਤਯਾਾਂ ਤਯੀ ੀੜ ੂੰਦਸ ਅਤ ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਣ l 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਭਾਨੁਐ ਏੀ ਟਏ ਤਫਰਥੀ ਬ ਜਾਨੁ ॥ 

maanukh kee tayk barithee sabh jaan. 

know this well that reliance on human support is totally useless,                                                             
ਸ ਭਨ!) ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਯਾ ਉੱਏਾ ਸੀ ਤਵਅਯਥ ਭਝ, 

 

ਦਵਨ ਏਉ ਏ ਬਵਾਨੁ ॥ 

dayvan ka-o aikai bhagvaan.                                                                                     
because God alone is the benefactor of all.                                                                   

ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੀ (ਬ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਦਣ ਜਾ ਸ; 

ਤਜ ਏ ਦੀ ਯਸ ਅਾਇ ॥ 

jis kaidee-ai rahai aghaa-ay. 
By His gifts one always remains satisfied,                                                                          

ਤਜ ਦ ਤਦੱਤਤਆਂ (ਭਨੱੁਐ) ਯੱਤਜਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

ਫਸੁਤਯ ਨ ਤਤਰਨਾ ਰਾ ਆਇ ॥ 

bahur na tarisnaa laagai aa-ay. 

and he is not enticed by worldly desires any more.                                                                       
ਤ ਭੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ ਰਾਰਚ ਆ ਏ ਦਫਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। 
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ਭਾਯ ਯਾਐ ਏ ਆਤ ॥ 

maarai raakhai ayko aap. 

God Himself destroys and preserves mortals.                                                                        
ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ ) ਭਾਯਦਾ ਸ (ਜੵ) ਾਰਦਾ ਸ l 

 

ਭਾਨੁਐ ਏ ਤਏਛੁ ਨਾਸੀ ਸਾਤਥ ॥ 

maanukh kai kichh naahee haath. 

Nothing at all is in the hands of the mortal.                                                                      
ਭਨੱੁਐ ਦ ਿੱਸ ਏੁਝ ਨਹੀਂ ਹ। 

 

ਤਤ ਏਾ ਸੁਏਭੁ ਫੂਤਝ ੁਐੁ ਸਇ ॥ 

tis kaa hukam boojh sukh ho-ay. 

Peace comes by understanding and accepting His Order.                                                                    
ਉਸ ਭਾਰਏ ਦਾ ਹੁਏਭ ਸਭਝ ਏ ਸੁਐ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਤਤ ਏਾ ਨਾਭੁ ਯਐੁ ਏੂੰ ਤਠ ਯਇ ॥ 

tis kaa naam rakh kanth paro-ay. 
Therefore always keep His Name enshrined in your heart. 

(ਤਾਾਂ ਤ) ਹ ਭਨ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਹਯ ਿਰ  ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਰਬੁ ਇ ॥ 

simar simar simar parabh so-ay. 

Always remember God with love and devotion.                                                                     
ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਦਾ ਤਭਯ l 

ਨਾਨਏ ਤਫਨੁ ਨ ਰਾ ਏਇ ॥॥ 

naanak bighan na laagai ko-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, no obstacle shall stand in your way. ||1||                                                             
ਹ ਨਾਨਏ! ਇੂੰਝ ਏਈ ਯੁਏਾਿਟ ਤਯ ਯਾਹ ਤਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਿੀ। 

 

ਉਤਤਤ ਭਨ ਭਤਸ ਏਤਯ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯ ॥ 

ustat man meh kar nirankaar. 

Praise the Formless God in your mind.                                                                                  
ਆਣ ਅੂੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਿਤਡਆਈ ਏਯ। 
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ਏਤਯ ਭਨ ਭਯ ਤਤ ਤਫਉਸਾਯ ॥ 

kar man mayray sat bi-uhaar. 

O my mind, make this your true deeds.                                                                   
ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ੱਚਾਈ ਦਾ ਏਾਯ ਤਵਸਾਯ ਅਐਤਤਆਯ ਏਯ l 

 

ਤਨਯਭਰ ਯਨਾ ਅੂੰ ਤਭਰਤੁ ੀਉ ॥ 

nirmal rasnaa amrit pee-o. 

By partaking the nectar of Naam, your tongue (words) will become pure,                      
ਨਾਭ ਦਾ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਾਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਤਯੀ ਜੀਬ ਤਵੱਤਰ ਸ ਜਾੀ, 

 

ਦਾ ੁਸਰਾ ਏਤਯ ਰਤਸ ਜੀਉ ॥ 

sadaa suhaylaa kar layhi jee-o. 

and your soul shall be peaceful forever.                                                                          
ਅਤ ਤਯੀ ਆਤਭਾ ਨੂੂੰ  ਸਭਸ਼ੵ ਰਈ ੁਐਾਰੀ ਸ ਜਾੀ l 

 

ਨੈਨਸੁ ਐ ੁਠਾਏੁਯ ਏਾ ਯੂੰੁ ॥ 

nainhu paykhthaakur kaa rang. 
With your eyes, see the wondrous play of the Master (God).                                                     

ਆਣੀਆਂ ਅੱਐੵ ਨਾਰ ੁਆਭੀ ਦਾ ਏਉਤਏ (ਜਤ-ਤਭਾਸ਼ਾ) ਦਐ। 
 

ਾਧੂੰ ਤ ਤਫਨ ਬ ੂੰੁ ॥ 

saaDhsang binsai sabh sang. 

In the Company of the Holy, all one‟s worldly attachments vanish.                                                  
ਬਤਰਆਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ (ਤਟਤਏਆਾਂ) ਹਯ (ਏੁਟੂੰਫ ਆਤਦਏ ਦਾ) ਭਹ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਚਯਨ ਚਰਉ ਭਾਯਤ ਤਫੂੰ ਦ ॥ 

charan chala-o maarag gobind. 

With your feet, walk the Way of the Master of the universe.                                                                                   
ਯਾਾਂ ਨਾਰ ਯੱਫ ਦ ਯਾਹ ਤ ਤੁਯ। 

 

ਤਭਟਤਸ ਾ ਜੀ ਸਤਯ ਤਫੂੰ ਦ ॥ 

miteh paap japee-ai har bind. 

By meditating on God even for a short time, all one‟s sins are eradicated.                                             
ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਜੀ ਤਾਾਂ ਾ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 
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ਏਯ ਸਤਯ ਏਯਭ ਰਵਤਨ ਸਤਯ ਏਥਾ ॥ 

kar har karam sarvan har kathaa. 

With your hands, engage in divine deeds and with  
your ears listen to His praises. 

ਸੱਥੵ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦ ਯਾਸ ਦ ਏੂੰਭ ਏਯ ਤ ਏੂੰਨ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ੁਣ l 

 

ਸਤਯ ਦਯਸ ਨਾਨਏ ਊਜਰ ਭਥਾ ॥॥ 

har dargeh nanak oojal mathaa. ||2|| 

O‟ Nanak, this way, one is honored in God‟s court. ||2||                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯਹੵ) ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ l 

 

ਫਡਬਾੀ ਤ ਜਨ ਜ ਭਾਤਸ ॥ 

badbhaagee tay jan jag maahi. 

In this world, truly fortunate are those,                                                                                
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜਤ ਤਵਚ ਵੱਡ ਬਾੵ ਵਾਰ ਸਨ, 

 

ਦਾ ਦਾ ਸਤਯ ਏ ੁਨ ਾਤਸ ॥ 

sadaa sadaa har kay gun gaahi. 

who sing the glorious praises of God, forever and ever.                                                                   
ਜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦ ਹਨ। 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ਜ ਏਯਤਸ ਫੀਚਾਯ ॥ 

raam naam jo karahi beechaar. 

Those who reflect upon God's Name,                                                                                  
ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਤਧਆਨ ਏਯਦ ਸਨ, 

 ਧਨਵੂੰਤ ਨੀ ੂੰਾਯ ॥ 

say Dhanvant ganee sansaar. 

are truly considered spiritually wealthy in the world.                                                                             
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜਤ ਤਵਚ ਦਰਤਭੂੰਦ ਤਣ ਜੵਦ ਸਨ । 

 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਐ ਫਰਤਸ ਸਤਯ ਭੁਐੀ ॥ 

man tan mukh boleh har mukhee. 

Those who with their soul, body, and tongue repeat God‟s Name,                                         
ਜਸੜ ਰਏ ਭਨ ਤਨ ਤ ਭੂੂੰ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ਸਨ, 
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ਦਾ ਦਾ ਜਾਨਸ ੁਤ ੁਐੀ ॥ 

sadaa sadaa jaanhu tay sukhee. 

consider that they are always at peace.                                                                    
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਸੁਐੀ ਜਾਣ। 

 

ਏ ਏੁ ਏੁ ਛਾਨੈ ॥ 

ayko ayk ayk pachhaanai. 

The one who recognizes the One and only God,                                                    
ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਵਰ ਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  (ਸਯ ਥੵ) ਛਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਇਤ ਉਤ ਏੀ ਸੁ ਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

it ut kee oh sojhee jaanai. 

understands this world and the next.                                                                           
ਉਸ ਨੂੂੰ ਰਏ ਯਰਏ ਦੀ   ਸਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਨਾਭ ੂੰ ਤ ਤਜ ਏਾ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥ 

naam sang jis kaa man maani-aa. 

The person whose mind is pleased while meditating on God‟s Name.                                                  
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਯਚ ਤਭਚ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਤਨਤਸ ਤਨਯੂੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥॥ 

naanak tineh niranjan jaani-aa. ||3|| 

O, Nanak, that person has realized the immaculate God.||3||                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਛਾਣ ਤਰਆ ਸ l 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਆਨ ਆੁ ੁਝ ॥ 

gur parsaad aapan aap sujhai. 

By Guru's Grace, one who gets to understand himself;                                                    
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਆਣਾ ਆ ੁੱ ਝ ਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ਏੀ ਜਾਨਸੁ ਤਤਰਨਾ ਫੁਝ ॥ 

tis kee jaanhu tarisnaa bujhai. 
consider that his urge to fulfil worldly desires is quenched.                                                              

ਇਸ ਜਾਣ ਰਵ ਤਏ ਉ ਦੀ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਤਭਟ ਈ ਹ। 
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ਾਧੂੰ ਤ ਸਤਯ ਸਤਯ ਜੁ ਏਸਤ ॥ 

saaDhsang har har jas kahat. 

In the Company of the Holy, one who sings the Praises of God,                                                
ਜ ਯੱਫ ਦਾ ਤਆਯਾ ਤੂੰ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਯਫ ਯ ਤ ਸੁ ਸਤਯ ਜਨੁ ਯਸਤ ॥ 

sarab rog tay oh har jan rahat. 

Such a devotee of God is saved from all kinds of ailments.                                                         
ਉਹ ਸਾਯ ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਨਤਦਨੁ ਏੀਯਤਨੁ ਏਵਰ ਫਐ੍੍ਾਨੁ ॥ 

an-din keertan kayval bakh-yaan. 
The one who always sings the praises of God,                                                                 

ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯ ਯਜ਼ ਰਬੂ ਦਾ ਏੀਯਤਨ ਸੀ ਉੱਚਾਯਦਾ ਸ, 

 

ਤਰਸਤ ਭਤਸ ਈ ਤਨਯਫਾਨੁ ॥ 

garihsat meh so-ee nirbaan. 

is detached (from Maya) while still living in the household.                                                    
ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਤਰਹਸਤ ਤਿਚ (ਯਤਹੂੰਦਾ ਹਇਆ) ਤਨਯਰ ਹ। 

 

ਏ ਊਤਯ ਤਜ ੁਜਨ ਏੀ ਆਾ ॥ 

ayk oopar jis jan kee aasaa. 

One who pins all his hopes only on  God,                                                                        
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉੱਤ ਸ, 

ਤਤ ਏੀ ਏਟੀ ਜਭ ਏੀ ਪਾਾ ॥ 

tis kee katee-ai jam kee faasaa. 

the noose of death is cut away and is saved from the cycles  
of birth and death.                                                                                                                   
ਉਸ ਦੀ ਜਭਾਾਂ ਿਾਰੀ ਪਾਹੀ ਏੱਟੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਏੀ ਤਜ ੁਭਤਨ ਬੂਐ ॥ 

paarbarahm kee jis man bhookh. 
One whose mind craves for the union with God,                                                                            

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦ ਤਭਰਣ ਦੀ ਤੵ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਤਤਤਸ ਨ ਰਾਤਸ ਦੂਐ ॥॥ 

naanak tiseh na laageh dookh. ||4|| 

O‟ Nanak, that person is never afflicted with any sorrow. ||4||                                                    
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਦੁੱ ਐ ਨਸ੶ ਸਦਾ 

 

ਤਜ ਏਉ ਸਤਯ ਰਬੁ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਆਵ ॥ 

jis ka-o har parabh man chit aavai. 
The one who always remembers God in his mind,                                                              

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਸਯੀ ਰਬੂ ਭਨ ਤਵਚ ਦਾ ਮਾਦ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 

 

 ੂੰਤੁ ੁਸਰਾ ਨਸੀ ਡੁਰਾਵ ॥ 

so sant suhaylaa nahee dulaavai. 

that Saint is always at peace and never wavers.                                                                  
ਉਸ ੂੰਤ ੁਐੀ ਸ ਉਸ ਏਦ ਤਡਏਡਰ  ਨਹੀਂ ਐਾਾਂਦਾ। 

 

ਤਜ ੁਰਬੁ ਅੁਨਾ ਤਏਯਾ ਏਯ ॥ 

jis parabh apunaa kirpaa karai. 
The one upon whom God has granted his Grace,                                                                 

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਰਬੂ ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

 ਵਏ ੁਏਸ ੁਤਏ ਤ ਡਯ ॥ 

so sayvak kaho kis tay darai. 

say, who should that true servant of God be afraid of?                                                         
ਦੱ (ਰਬੂ ਦਾ) ਉਸ ਵਏ (ਸਯ) ਤਏ ਤ ਡਯ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਜਾ ਾ ਤਾ ਤਦਰਟਾਇਆ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa. 

Such a person is able to visualize God as He is,                                                                   
ਉ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਉਸ ਤਜਸਾ ਸੀ ਤਦੱ ਦਾ ਸ, ਤਜਸ ਤਜਸਾ ਉਸ ਸ, 
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ਅੁਨੇ ਏਾਯਜ ਭਤਸ ਆਤ ਭਾਇਆ ॥ 

apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa. 

He Himself is pervading in His creation.                                                                                                         
ਆਣ ਯਚ ਸ ਜਤ ਤਵਚ ਆ ਤਵਆਏ l 

 

ਧਤ ਧਤ ਧਤ ੀਤਝਆ ॥ 

soDhat soDhat soDhat seejhi-aa. 

by reflecting over and over again, he ultimately succeeds in 
understanding, 

ਤਨਿੱਤ ਤਵਚਾਯ ਏਯਤਦਆਂ ਉ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਾ ਸ ਜੵਦੀ ਸ l 
 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਤਤੁ ਬੁ ਫੂਤਝਆ ॥                                                                                                         

gur parsaadtat sabh boojhi-aa. 

and by the Guru‟s Grace, he understands the reality  
of God and His creation.                                                                                                                           

ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ (ਉਸ ਨੂੂੰ) ਸਾਯੀ ਅਸਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਜਫ ਦਐਉ ਤਫ ਬੁ ਤਏਛ ੁਭੂਰੁ ॥ 

jab daykh-a-u tab sabh kichh mool. 
When I look, then I see God at the root of everything.                                                  

ਭ ਜਦ ਤੱਏਦਾ ਸੵ ਤੵ ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ਉ ਬ ਦ ਭੁਢ -ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਤਦੱਦੀ ਸ, 

ਨਾਨਏ  ੂਐਭੁ ਈ ਅਥੂਰ ੁ॥॥ 

naanak so sookham so-ee asthool. ||5|| 

O‟ Nanak, it is He who is intangible, and it is He who is tangible. ||5||                              
ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਤਦੱਦਾ ੂੰਾਯ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸ ਤ ਬ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਜਤਤ ਬੀ ਆਤ ਸੀ ਸ l 

 

ਨਸ ਤਏਛ ੁਜਨਭ ਨਸ ਤਏਛ ੁਭਯ ॥ 

nah kichh janmai nah kichh marai. 

Nothing is born, and nothing dies.                                                                                           
ਨਾਸ ਏੁਝ ਜੂੰਭਦਾ ਸ ਨਾਸ ਏੁਝ ਭਯਦਾ ਸ; 
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ਆਨ ਚਤਰਤੁ ਆ ਸੀ ਏਯ ॥ 

aapan chalit aap hee karai. 

He Himself stages His own play.                                                                                        
ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਐਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ; 

 

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਦਰਤਟ ਅਨਤਦਰਤਟ ॥ 

aavan jaavan darisat an-darisat. 

All births and deaths, seen and unseen,                                                                                    
ਜੂੰਭਣਾ, ਭਯਣਾ, ਤਦੱਦਾ ਤ ਅਣ-ਤਦੱਦਾ- 

 

ਆਤਆਏਾਯੀ ਧਾਯੀ ਬ ਤਰਤਟ ॥ 

aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat. 

God has made this entire world obedient to His Will.                                                               
ਇਹ ਸਾਯਾ ਸੂੰਸਾਯ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ ਹੁਏਭ ਤਿਚ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਹ। 

 

ਆ ਆਤ ਰ ਭਤਸ ਆਤ ॥ 

aapay aap sagal meh aap. 
He is all by himself, and pervades in all. 

ਾਯ ਜੀਵੵ ਤਵਚ ਏਵਰ ਆ ਸੀ ਸ, 
 

ਅਤਨਏ ਜੁਤਤ ਯਤਚ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

anik jugat rach thaap uthaap. 
In countless ways, He creates and destroys the universe.                                                         

ਅਨਏਾਾਂ ਤਯੀਤਏਆਾਂ ਨਾਰ (ਜਤ ਨੂੂੰ) ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਨਾਸ ਬੀ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਤਫਨਾੀ ਨਾਸੀ ਤਏਛ ੁਐੂੰਡ ॥ 

abhinaasee naahee kichhkhand. 

He is Imperishable; and nothing of Him perishes.                                                           
ਰਬ ੂਆ ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਸ; ਉ ਦਾ ਏੁਝ ਨਾ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ, 

 

ਧਾਯਣ ਧਾਤਯ ਯਤਸ ਫਰਸਭੂੰ ਡ ॥ 

DhaaranDhaar rahi-o barahmand. 

He Himself is planning and supporting the universe.                                                                  
ਸਾਯ ਫਰਹਭੂੰਡ ਦੀ ਯਚਨਾ ਬੀ ਆ ਹੀ ਯਚ ਤਯਹਾ ਹ। 
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ਅਰਐ ਅਬਵ ੁਯਐ ਯਤਾ ॥ 

alakh abhayv purakh partaap. 

Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God. 
ਰਬ ੂਦ ਰਤਾ ਦਾ ਬਤ ਨਸ੶ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ, ਤਫਆਨ ਨਸ੶ ਸ ਏਦਾ l 

 

ਆਤ ਜਾ ਤ ਨਾਨਏ ਜਾ ॥॥ 

aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6|| 

O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6||                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਉਸ ਆ ਆਣਾ ਜਾ ਏਯਾ ਤੵ ਸੀ ਜੀਵ ਜਾ ਏਯਦ ਸਨ l 

 

ਤਜਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ੁ ਬਾਵੂੰ ਤ ॥ 

jin parabh jaataa so sobhaavant. 
Those who have realized God are glorious.                                                       

ਤਜਨਹ ੵ ਫੂੰ ਤਦਆਂ ਨੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਛਾਣ ਤਰਆ, ਉਸ ਬਾ ਵਾਰ ਸਨ l 

ਰ ੂੰਾਯੁ ਉਧਯ ਤਤਨ ਭੂੰਤ ॥ 

sagal sansaar uDhrai tin mant. 
Their teachings save the entire world from the vices.                                              

ਾਯਾ ਜਤ ਉਸਨੵ ਦ ਉਦਸ਼ੵ ਨਾਰ (ਤਵਏਾਯੵ ਤ) ਫਚਦਾ ਸ। 
 

ਰਬ ਏ ਵਏ ਰ ਉਧਾਯਨ ॥ 

parabh kay sayvak sagal uDhaaran. 

God's devotees are able to redeem everybody from vices.                                                    
ਸਯੀ ਦ ਬਤ ਬ ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  ਫਚਾਉਣ ਜ ਸਨ, 

 

ਰਬ ਏ ਵਏ ਦੂਐ ਤਫਾਯਨ ॥ 

parabh kay sayvak dookh bisaaran. 

God's servants are capable of eliminating sorrows of everybody.                                               
ਸਯੀ ਦ ਬਤ ਸਬ ਦ  ਦੱੁਐ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦ ਸਭਯੱਥ ਹੁੂੰਦ ਹਨ। 

 

ਆ ਭਤਰ ਰ ਤਏਯਾਰ ॥ 

aapay mayl la-ay kirpaal. 

The Merciful God Himself unites them with Him.                                                                     
(ਵਏੵ ਨੂੂੰ ) ਤਏਯਾਰ ਰਬੂ ਆ (ਆਣ ਨਾਰ) ਤਭਰਾ ਰਦਾ ਸ, 
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ੁਯ ਏਾ ਫਦੁ ਜਤ ਬ ਤਨਸਾਰ ॥ 

gur kaa sabad jap bha-ay nihaal. 

By lovingly meditating on the Guru‟s Word, they feel delighted.                                                
ਸਤਤੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਜ ਏ ਉਹ (ਪੱੁਰ ਿਾਾਂ) ਤਐੜ ਆਉਂਦ ਹਨ। 

 

ਉਨ ਏੀ ਵਾ ਈ ਰਾ ॥ 

un kee sayvaa so-ee laagai. 
He alone gets to serve those devotees of God,                                                                                            

ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਉਸਨੵ (ਵਏੵ) ਦੀ ਵਾ ਤਵਚ ਯੁੱ ਝਦਾ ਸ, 

ਤਜ ਨ  ਤਏਰਾ ਏਯਤਸ ਫਡਬਾ ॥                                                                                                     

jis no kirpaa karahi badbhaagai.                                                                          
Who has good fortune and is blessed by You.                                                            

ਤਜਸ ਬਾਾਾਂ ਿਾਰ  ਉਤ ਤੂੂੰ ਆ ਭਹਯ ਏਯਦਾ ਹੈਂ। 

 

ਨਾਭ ੁਜਤ ਾਵਤਸ ਤਫਰਾਭ ੁ॥ 

naam japat paavahi bisraam. 

By lovingly meditating on God‟s Name, the devotees obtain peace.                                        
(ਉਸ ਵਏ) ਨਾਭ ਜ ਏ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਾਰ ਏਯਦ ਸਨ l 

 

ਨਾਨਏ ਤਤਨ ੁਯਐ ਏਉ ਊਤਭ ਏਤਯ ਭਾਨੁ ॥॥ 

naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7|| 

O‟ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸਨੵ ਭਨੱੁਐੵ ਨੂੂੰ  ਫੜ ਉੱਚ ਫੂੰਦ ਭਝ l 

 

ਜ ਤਏਛੁ ਏਯ ੁ ਰਬ ਏ ਯੂੰ ਤ ॥ 

jo kichh karai so parabh kai rang. 

Whatever a devotee does, is out of love for God,                                                                  
ਰਬ ੂਦਾ ਵਏ ਜ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸ ਰਬੂ ਦੀ ਰੀਤ ਰਈ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਦਾ ਦਾ ਫ ਸਤਯ ੂੰ ਤ ॥ 

sadaa sadaa basai har sang. 
and he always remains in the presence of God. 

ਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਤਿਚ ਿੱਸਦਾ ਹ। 
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ਸਜ ੁਬਾਇ ਸਵ  ਸਇ ॥ 

sahj subhaa-ay hovai so ho-ay. 

Whatever happens intuitively, he accepts it as God‟s will                                                              
ੁਤ ਸੀ ਜ ਏੁਝ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

ਏਯਣਸਾਯੁ ਛਾਣ ਇ ॥ 

karnaihaar pachhaanai so-ay. 

and acknowledges Him as the Creator.                                                                                               
ਤ ਸਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਸਭਝਦਾ ਹ। 

 

ਰਬ ਏਾ ਏੀਆ ਜਨ ਭੀਠ ਰਾਨਾ ॥ 

parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa. 
The devotees gladly accept whatever God does,                                                                 

(ਰਬ ੂਦ) ਵਏੵ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਤਭੱਠਾ ਰੱਦਾ ਸ, 
 

ਜਾ ਾ ਤਾ ਤਦਰਟਾਨਾ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaanaa. 

because He appears to them just as He is.                                                                
(ਤਏਉਂਤਏ) ਰਬੂ ਤਜਹ ਤਜਹਾ (ਸਯਫ-ਤਿਆਏ) ਹ ਉਹ ਤਜਹਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਜ਼ਯੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਜ ਤ ਉਜ ਤਤੁ ਭਾਤਸ ਭਾ ॥ 

jis tay upjay tis maahi samaa-ay. 

From whom they are born, they stay immersed in Him.                                            
ਤਜ ਤ ਉਸ ਵਏ ਦਾ ਸ ਸਨ, ਉ ਤਵਚ ਰੀਨ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ l 

 

ਇ ੁਐ ਤਨਧਾਨ ਉਨਸੂ ਫਤਨ ਆ ॥ 

o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay. 

They become the treasure of peace and they  
alone are worthy of this status. 

ਉਹ ਸੁਐਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ ਤ ਇਹ ਦਯਜਾ ਪੱਫਦਾ ਬੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਹ। 
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ਆ ਏਉ ਆਤ ਦੀਨ  ਭਾਨੁ ॥ 

aapas ka-o aap deeno maan. 

God gives honor to Himself by honoring the devotees.                                                      
ਵਏ ਨੂੂੰ  ਭਾਣ ਦ ਏ ਰਬੂ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਆ ਭਾਣ ਦਦਾ ਸ l 

 

ਨਾਨਏ ਰਬ ਜਨੁ ਏ ਜਾਨੁ ॥੦॥॥ 

naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14|| 

O‟ Nanak, deem God and the devotee as one and the same.||8||14||                                                             
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਤ ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਯੂ ਭਝ l 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਯਫ ਏਰਾ ਬਯੂਯ ਰਬ ਤਫਯਥਾ ਜਾਨਨਸਾਯ ॥ 

sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar. 

God is totally imbued with all powers; He is the Knower  
of our pains and sorrows.                                                                                                                                      

ਰਬੂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਸ਼ਏਤੀਆਾਂ ਨਾਰ ੂਯਨ ਹ, (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ) ਦੱੁਐ-ਦਯਦ ਜਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਜਾ ਏ ਤਭਯਤਨ ਉਧਯੀ ਨਾਨਏ ਤਤੁ ਫਤਰਸਾਯ ॥॥ 

jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1|| 

O‟ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, meditation on 
whom saves us from vices.||1||                                                                                                                       

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਰਬ ੂਦ ਤਭਯਨ ਨਾਰ ਤਵਏਾਯੵ ਤ ਫਚ ਏੀਦਾ ਸ, ਉ ਤ ਦਾ ਦਏ ਜਾਈ l 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 

ਟੂਟੀ ਾਢਨਸਾਯ ੁਾਰ ॥ 

tootee gaadhanhaar gopaal. 
God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him.                                    

ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਤਦਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹਈ ਤਾਯ ਨੂੂੰ ਆਣ ਨਾਰ ੂੰਢਣ ਿਾਰਾ ਾਰ ਰਬੂ ਆ ਹ। 
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ਯਫ ਜੀਆ ਆ ਰਤਤਾਰ ॥ 

sarab jee-aa aapay partipaal. 

He Himself looks after all beings.                                                                                    
ਸਾਯ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਿਾਰਾ (ਬੀ ਆ) ਹ। 

 

ਰ ਏੀ ਤਚੂੰ ਤਾ ਤਜ ੁਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

sagal kee chintaa jis man maahi.                                                                
, God has the care of all in His mind.                                                                                    
ਰਬ ੂਨੂੂੰ  ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਾਤਯਆ ਂ(ਦੀ ਯਜ਼ੀ) ਦਾ ਤਏਯ ਸ, 

 

ਤਤ ਤ ਤਫਯਥਾ ਏਈ ਨਾਤਸ ॥                                                                                                           

tis tay birthaa ko-ee naahi.                                                                                                     
No one is turned away from Him.                                                                                     
ਉਸ (ਦ ਦਯ) ਤੋਂ ਏਈ ਜੀਿ ਨਾ-ਉਭਦ ਨਹੀਂ (ਆਉਂਦਾ)। 

 

ਯ ਭਨ ਭਯ ਦਾ ਸਤਯ ਜਾਤ ॥ 

ray man mayray sadaa har jaap. 
O‟ my mind, always lovingly remember God.                                                                          

ਸ ਭਯ ਭਨ! ਦਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਜ, 
 

ਅਤਫਨਾੀ ਰਬੁ ਆ ਆਤ ॥ 

abhinaasee parabh aapay aap. 

The Imperishable God is all in all.                                                                        
ਉਹ ਨਾਸ-ਯਤਹਤ ਹ ਤ ਆਣ ਤਜਹਾ ਆ ਹੀ ਹ। 

ਆਨ ਏੀਆ ਏਛੂ ਨ ਸਇ ॥ 

aapan kee-aa kachhoo na ho-ay. 

By one's own actions, nothing is accomplished,                                                                         
ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਣ ਜਤਨ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਏਈ ਏੂੰਭ ਤਯ ਨਸ੶ ਚੜਹਦਾ, 

 

ਜ ਉ ਰਾਨੀ ਰਚ ਏਇ ॥ 

jay sa-o paraanee lochai ko-ay. 

even though the mortal may wish it so, hundreds of times.                                                           
ਬਾਵ ਉਸ ਰਾਣੀ ਸ ਿਾਯੀ ਤਾਾਂ ਏਯ। 
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ਤਤ ੁਤਫਨੁ ਨਾਸੀ ਤਯ ਤਏਛੁ ਏਾਭ ॥ 

tis bin naahee tayrai kichh kaam. 

Besides Him, nothing else is of real use to you.                                                                        
ਉ ਰਬ ੂਤ ਤਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਤਯ (ਅਰੀ) ਏੂੰਭ ਦੀ ਨਸ੶ ਸ, 

 

ਤਤ ਨਾਨਏ ਜਤ ਏ ਸਤਯ ਨਾਭ ॥॥ 

gat naanak jap ayk har naam. ||1|| 
O‟ Nanak, you would be saved only by meditating on God‟s Name. ||1||                                   

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਤੵ ਤਤ ਸਵੀ l 
 

ਯੂਵੂੰ ਤੁ ਸਇ ਨਾਸੀ ਭਸ ॥ 

roopvant ho-ay naahee mohai. 

One who is good-looking should not be vain;                                                                 
ਯੂ ਵਾਰਾ ਸ ਏ ਏਈ ਰਾਣੀ (ਯੂ ਦਾ) ਭਾਣ ਨਾਸ ਏਯ, 

 

ਰਬ ਏੀ ਜਤਤ ਰ ਟ ਸ ॥ 

parabh kee jot sagal ghat sohai. 
because God‟s light is shining in everyone. 

ਤਏਉਂਏ ਸਾਯ ਸਯੀਯਾਾਂ ਤਿਚ ਰਬੂ ਦੀ ਹੀ ਜਤਤ ਸਬਦੀ ਹ। 

ਧਨਵੂੰਤਾ ਸਇ ਤਏਆ ਏ ਯਫ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai. 

Why should anyone be arrogant of being rich?                                                               
ਅਭੀਯ ਫਣ ਏ ਏਈ ਜਣਾ ਤਏਉਂ ਸੂੰਏਾਯੀ ਸਵ, 

 

ਜਾ ਬ ੁਤਏਛ ੁਤਤ ਏਾ ਦੀਆ ਦਯਫ ॥ 

jaa sabh kichhtis kaa dee-aa darbai. 

When all riches are His gifts.                                                                                          
ਜਦ ਾਯਾ ਧਨ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਸਇਆ ਸ? 

 

ਅਤਤ ੂਯਾ ਜ ਏਊ ਏਸਾਵ ॥ 

at sooraa jay ko-oo kahaavai. 

If one calls oneself extremely brave,                                                                                
ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ ) ਫੜਾ ੂਯਭਾ ਅਐਵਾ, 
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ਰਬ ਏੀ ਏਰਾ ਤਫਨਾ ਏਸ ਧਾਵ ॥ 

parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai. 

he should realize that without the gift of God's Power, what can he do?                                   
(ਤੵ ਯਤਾ ਇਸ ਤੵ ਚ ਤਏ) ਰਬੂ ਦੀ (ਤਦੱਤੀ ਸਈ) ਤਾਏਤ ਤ ਤਫਨਾ ਉਸ ਏੀ ਏਯ ਸਏਦਾ ਹ। 

 

ਜ ਏ ਸਇ ਫਸ ਦਾਤਾਯ ੁ॥ 

jay ko ho-ay bahai daataar. 

One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,                                         
ਜ ਏਈ ਫੂੰਦਾ (ਧਨਾਢ ਸ ਏ) ਦਾਤਾ ਫਣ ਫਠੇ, 

 

ਤਤ ੁਦਨਸਾਯ ੁਜਾਨੈ ਾਵਾਯ ੁ॥ 

tis daynhaar jaanai gaavaar. 

such fool should recognize that God is the only benefactor of all.                                           
ਤਾਾਂ ਉਹ ਭੂਯਐ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਛਾਣ ਜ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਦਣ ਜਾ ਹ। 

ਤਜ ੁੁਯ ਰਾਤਦ ਤੂਟ ਸਉ ਯ ੁ॥ 

jis gur parsaadtootai ha-o rog. 

By the Guru's Grace, whose malady of ego is cured,                                                    
ਤਜ ਦਾ ਅਸੂੰਏਾਯ ਯੂੀ ਯ ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਦੂਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ  ਜਨੁ ਦਾ ਅਯੁ ॥॥ 

naanak so jan sadaa arog. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2||                                                                            
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਤਨਯਆ ਸ 

 

ਤਜਉ ਭੂੰਦਯ ਏਉ ਥਾਭ ਥੂੰਭਨੁ ॥ 

ji-o mandar ka-o thaamai thamman. 

just as a pillar supports the roof of a house,                                                             
ਤਜਵ ਯ (ਦ ਛੱਤ) ਨੂੂੰ  ਥੂੰਭਹ ਸਾਯਾ ਦਦਾ ਸ, 

 

ਤਤਉ ੁਯ ਏਾ ਫਦੁ ਭਨਤਸ ਅਥੂੰਭਨੁ ॥ 

ti-o gur kaa sabad maneh asthamman. 

similarly the Guru‟s word provides support to the mind.                                                       
ਤਤਿੇਂ ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਨ ਦਾ ਸਹਾਯਾ ਹ। 
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ਤਜਉ ਾਐਾਣ ੁਨਾਵ ਚਤੜ ਤਯ ॥ 

ji-o paakhaan naav charhtarai. 

Just as a stone placed in a boat crosses over the river,                                               
ਤਜਵ ੱਥਯ ਫੜੀ ਤਵਚ ਚੜਹ ਏ (ਨਦੀ ਆਤਦਏ ਤ) ਾਯ ਰੂੰ  ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਰਾਣੀ ੁਯ ਚਯਣ ਰਤ ੁਤਨਤਯ ॥ 

paraanee gur charan lagat nistarai. 

Similarly by closely following the Guru‟s teachings eve a stone hearted 
mortal crosses over the worldly ocean of vices.                                                                                                          

ਤਤਿੇਂ ੁਯ ੂਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਾ ਹਇਆ ਫੂੰਦਾ (ਸੂੰਸਾਯ-ਸਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ) ਤਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਤਜਉ ਅੂੰਧਏਾਯ ਦੀਏ ਯਾ ੁ॥ 

ji-o anDhkaar deepak pargaas. 

Just as darkness gets illuminated by the lamp,                                                                 
ਤਜਵ ਦੀਵਾ ਸਨੇਯਾ (ਦੂਯ ਏਯ ਏ) ਚਾਨਣ ਏਯ ਦਦਾ ਸ, 

 

ੁਯ ਦਯਨੁ ਦਤਐ ਭਤਨ ਸਇ ਤਫਾ ੁ॥ 

gur darsan daykh man ho-ay bigaas. 

similarly the mind gets delighted, beholding the Guru‟s sight.                                                       
ਤਤਿੇਂ ੁਯ ੂਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ ਭਨ ਤਿਚ ਤਐੜਾਉ (ਦਾ) ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਜਉ ਭਸਾ ਉਤਦਆਨ ਭਤਸ ਭਾਯ ੁਾਵ ॥ 

ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai. 

Just as someone finds a path through the great wilderness,                                                   
ਤਜਵ (ਤਏ) ਵੱਡ ਜੂੰਰ ਤਵਚ (ਐੁੂੰ ਝ ਸ ਨੂੂੰ ) ਯਾਸ ਰੱਬ , 

 

ਤਤਉ ਾਧ ੂੂੰ ਤ ਤਭਤਰ ਜਤਤ ਰਟਾਵ ॥ 

ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai. 
Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints.                                           

ਤਤਿੇਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੂੰਤ ਤਿਚ ਫਤਠਆਾਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਜਤਤ ਭਨੁੱਐ ਦ ਅੂੰਦਯ ਰਟਦੀ ਹ। 
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ਤਤਨ ੂੰਤਨ ਏੀ ਫਾਛਉ ਧੂਤਯ ॥ 

tin santan kee baachha-o Dhoor. 

I seek the humble service of those Saints;                                                                     
ਭੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭੂੰਦਾ ਹਾਾਂ। 

 

ਨਾਨਏ ਏੀ ਸਤਯ ਰਚਾ ੂਤਯ ॥॥ 

naanak kee har lochaa poor. ||3|| 

O‟ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||                                                                     
ਸ ਰਬ!ੂ ਨਾਨਏ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸਸ਼ ੂਯੀ ਏਯ l 

ਭਨ ਭੂਯਐ ਏਾਸ ਤਫਰਰਾਈ ॥ 

man moorakh kaahay billaa-ee-ai. 

O‟ my foolish mind, why do you cry and moan?                                                                       
ਸ ਭੂਯਐ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ਤਏਉਂ ਤਵਯਰਾ ਏਯਦਾ ਸ? 

 

ੁਯਫ ਤਰਐ ਏਾ ਤਰਤਐਆ ਾਈ ॥ 

purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai. 

You receive whatever is preordained, based upon your previous deeds.                                      
ਤਛਰ  ਫੀਜ ਦਾ ਪਰ ਹੀ ਐਾਣਾ ੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਦੂਐ ੂਐ ਰਬ ਦਵਨਸਾਯੁ ॥ 

dookh sookh parabhdayvanhaar. 

God is the Giver of pain and pleasure.                                                                              
ਦੁੱ ਐ ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸ l 

 

ਅਵਯ ਤਤਆਤ ਤੂ ਤਤਤਸ ਤਚਤਾਯ ੁ॥ 

avar ti-aag too tiseh chitaar. 

Therefore, relinquish the support of others and  
lovingly remember Him alone. 

(ਤਾਾਂ ਤ) ਹਯ (ਆਸਯ) ਛੱਡ ਏ ਤੂੂੰ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਜ ਏਛੁ ਏਯ ਈ ੁਐੁ ਭਾਨੁ ॥ 

jo kachh karai so-ee sukh maan. 

Take comfort in whatever He does.                                                                                   
ਜ ਏੁਝ ਰਬੂ ਏਯਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸੁਐ ਸਭਝ। 
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ਬੂਰਾ ਏਾਸ ਤਪਯਤਸ ਅਜਾਨ ॥ 

bhoolaa kaahay fireh ajaan. 

O‟ ignorant one, why are you wandering around?                                                         
ਸ ਅੂੰਞਾਣ! ਤਏਉ ਬੁੱ ਤਰਆਂ ਤਪਯਦਾ ਸ? 

 

ਏਉਨ ਫਤੁ ਆਈ ਤਯ ੂੰ ॥ 

ka-un basat aa-ee tayrai sang. 

What things did you bring with you? 
ਏਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਯ ਨਾਰ ਆਈ ਸੀ। 

ਰਤਟ ਯਤਸ ਯਤ ਰਬੀ ਤੂੰ ॥ 

lapat rahi-o ras lobhee patang. 

O greedy moth, you are getting engrossed in worldly pleasures.                                               
ਹ ਰਬੀ ਬੂੰਫਟ! ਤੂੂੰ (ਭਾਇਆ ਦ) ਸੁਆਦ ਤਿਚ ਭਸਤ ਹ ਤਯਹਾ ਹੈਂ। 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ਜਤ ਤਸਯਦ ਭਾਤਸ ॥ 

raam naam jap hirday maahi. 
Meditate on God‟s Name in your heart.                                                                                  

ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ l 

 

ਨਾਨਏ ਤਤ ਤੀ ਤਯ ਜਾਤਸ ॥॥ 

naanak pat saytee ghar jaahi. ||4|| 

O Nanak, thus you shall return to divine home with honor. ||4||                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯਹੵ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਯਰਏ ਵਾਰ ਯ ਤਵਚ ਜਾਵਤਸਂਾ l 

 

ਤਜ ੁਵਐਯ ਏਉ ਰਤਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 

jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa. 
The wealth of Naam, for which you have come to this world,                                                       

ਜਸੜਾ ਦਾ ਸਾਰ ਏਯਨ ਵਾਤ ਤੂੂੰ  (ਜਤ ਤਵਚ) ਆਇਆ ਸ, 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ੁੂੰਤਨ ਤਯ ਾਇਆ ॥ 

raam naam santan ghar paa-i-aa. 
that wealth of God‟s Name is received in the holy congregation. 
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ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ਰਸੁ ਭਨ ਭਤਰ ॥ 

taj abhimaan layho man mol. 

Renounce egotistical pride from your mind and in exchange buy the 
wealth of God‟s Name.                                                                                                                   

ਅਸੂੰਏਾਯ ਛੱਡ ਦਸ, ਤ ਭਨ ਦ ਵੱਟ (ਇਸ ਵੱਐਯ) ਖ਼ਯੀਦ ਰ l 

ਯਾਭ ਨਾਭ ੁਤਸਯਦ ਭਤਸ ਤਤਰ ॥                                                                                                 

raam naam hirday meh tol.                                                                                         
Enshrine God‟s Name in your heart.                                                                                              

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਯਐ। 

 

ਰਾਤਦ ਐ ੂੰਤਸ ੂੰ ਤ ਚਾਰੁ ॥ 

laadkhayp santeh sang chaal. 

Load up this wealth of Naam by Lovingly meditate on God‟s Name in the 
holy congregation,                                                                                                          

ੂੰਤੵ ਦ ੂੰ ਤੁਯ ਤ ਯਾਭ ਨਾਭ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰੱਦ ਰ , 
 

ਅਵਯ ਤਤਆਤ ਤਫਤਐਆ ਜੂੰਜਾਰ ॥ 

avar ti-aag bikhi-aa janjaal. 
and discard all other worldly entanglements.                                                                 

ਭਾਇਆ ਦ ਹਯ ਧੂੰਧ ਛੱਡ ਦਹ। 

 

ਧੂੰ ਤਨ ਧੂੰ ਤਨ ਏਸ ਬੁ ਏਇ ॥ 

Dhan Dhan kahai sabh ko-ay. 
If you do this, everyone will praise you,                                                                                

(ਜ ਇਸ ਉੱਦਭ ਏਯਤਸਂਾ ਤੵ) ਸਯਏ ਜੀਵ ਤਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਆਐਾ 

 

ਭੁਐ ਊਜਰ ਸਤਯ ਦਯਸ ਇ ॥ 

mukh oojal har dargeh so-ay. 

and you shall be received with honor in God‟s court.                                                                          
ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤਿਚ ਬੀ ਤਯਾ ਭੂੂੰਹ ਉਜਰਾ ਹਿਾ। 
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ਇਸੁ ਵਾਾਯ ੁਤਵਯਰਾ ਵਾਾਯ ॥ 

ih vaapaar virlaa vaapaarai. 
But only a rare person engages in meditation on God‟s Name.                                                    

(ਯ) ਇਹ ਿਾਯ ਏਈ ਤਿਯਰਾ ਫੂੰਦਾ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਤਾ ਏ ਦ ਫਤਰਸਾਯ ॥॥ 

naanak taa kai sad balihaarai. ||5|| 

O‟ Nanak, I am forever dedicated to such a person. ||5||                                                      
ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ ਵਾਯੀ ਤ ਦਾ ਦਏ ਜਾਈ l 

 

ਚਯਨ ਾਧ ਏ ਧਇ ਧਇ ੀਉ ॥ 

charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o. 

Follow the words of the Saints  with utmost humility and obedience.                               
ਸ ਬਾਈ!) ਾਧੂ ਜਨੵ ਦ ਯ ਧ ਧ ਏ (ਨਾਭ-ਜਰ) ੀ, 

 

ਅਯਤ ਾਧ ਏਉ ਅਨਾ ਜੀਉ ॥ 

arap saaDh ka-o apnaa jee-o. 

Surrender your soul to the Guru.                                                                                    
ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਸੂੰਤ ਨੂੂੰ ਸਭਯਣ ਏਯ ਦ। 

 

ਾਧ ਏੀ ਧੂਤਯ ਏਯਸ ੁਇਨਾਨੁ ॥ 

saaDh kee Dhoor karahu isnaan. 

Take cleansing bath by sincerely accepting the the Guru‟s teachings.                                                                                                                       
ੁਯਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਦ ਯੵ ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਤਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ, 

 

ਾਧ ਊਤਯ ਜਾਈ ਏੁਯਫਾਨੁ ॥ 

saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan. 

Dedicate your life to the Guru.                                                                               
ਤੂੂੰ ਸੂੰਤ ਉਤੋਂ ਫਤਰਹਾਯਨ  ਹ ਜਾ। 

 

ਾਧ ਵਾ ਵਡਬਾੀ ਾਈ ॥ 

saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai. 

The Guru‟s teaching is received by great fortune                                                                 
ੂੰਤ ਦੀ ਵਾ ਵੱਡ ਬਾੵ ਨਾਰ ਤਭਰਦੀ ਸ, 
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ਾਧੂੰ ਤ ਸਤਯ ਏੀਯਤਨੁ ਾਈ ॥ 

saaDhsang har keertan gaa-ee-ai. 
God‟s praises can be sung only in the holy congregation.                                                             

ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਹੀ ਰਬੂ ਦੀ ਤਸਤ-ਸਾਰਾਹ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ। 

ਅਤਨਏ ਤਫਨ ਤ ਾਧੂ ਯਾਐ ॥ 

anik bighan tay saaDhoo raakhai. 

The Saint saves us from all sorts of dangers in our spiritual journey.                                                                     
ੂੰਤ ਅਨੇਏੵ ਏੜੵ ਤ (ਜ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦ ਯਾਸ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ) ਫਚਾ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਸਤਯ ੁਨ ਾਇ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਯੁ ਚਾਐ ॥ 

har gun gaa-ay amrit ras chaakhai. 

He who sings the praises of God tastes the nectar of Naam.                                                         
ਜ ਵਾਤਸੁਯੂ ਦੀਆਂ ਚੂੰ ਤਆਈਆਂ ਅਰਾਦਾ ਸ, ਉਸ ਨਾਭ-ਅੂੰਤਭਰਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਭਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਟ ਸੀ ੂੰਤਸ ਦਤਯ ਆਇਆ ॥ 

ot gahee santeh dar aa-i-aa. 
The one who has sought the support of the Saints and  

has come to their refuge,                                                                                                                              
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ) ੂੰਤੵ ਦਾ ਆਯਾ ਪਤੜਆ ਸ ਜ ੂੰਤੵ ਦ ਦਯ ਤ ਆ ਤਡੱਾ ਸ, 

 

ਯਫ ੂਐ ਨਾਨਏ ਤਤਸ ਾਇਆ ॥॥ 

sarab sookh naanak tih paa-i-aa. ||6|| 

O‟ Nanak, he has received all the comforts and peace. ||6||                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੇ ਾਯ ੁਐ ਾ ਰ ਸਨ l 

 

ਤਭਯਤਏ ਏਉ ਜੀਵਾਰਨਸਾਯ ॥ 

mirtak ka-o jeevaalanhaar. 

God is able to infuse life back into the spiritually dead.                                                         
(ਰਬੂ) ਭ ਸ ਫੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਤਜਵਾਰਣ ਜਾ ਸ, 

 

ਬੂਐ ਏਉ ਦਵਤ ਅਧਾਯ ॥ 

bhookhay ka-o dayvat aDhaar. 

He provides sustenance to the hungry.                                                                                          
ਬੱੁਐ ਨੂੂੰ ਬੀ ਆਸਯਾ ਦੇਂਦਾ ਹ। 
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ਯਫ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਏੀ ਤਦਰਟੀ ਭਾਤਸ ॥ 

sarab niDhaan jaa kee daristee maahi. 

All treasures are within His Glance of Grace,                                                                        
ਾਯ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉ ਭਾਰਏ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਤਵਚ ਸਨ, 

 

ੁਯਫ ਤਰਐ ਏਾ ਰਸਣਾ ਾਤਸ ॥ 

purab likhay kaa lahnaa paahi. 

but people receive what is  preordained in their destiny.                                                            
(ਯ ਜੀਿ) ਆਣ ਤਛਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਪਰ ਬਦ ਹਨ। 

 

ਬ ੁਤਏਛ ੁਤਤ ਏਾ ਸੁ ਏਯਨੈ ਜ ੁ॥ 

sabh kichhtis kaa oh karnai jog. 
Everything belongs to Him and He can do everything                                                                 

ਬ ਏੁਝ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਸ, ਤ ਉਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ; 

 

ਤਤ ੁਤਫਨੁ ਦੂਯ ਸਆ ਨ ਸੁ ॥ 

tis bin doosar ho-aa na hog. 

Other than Him, there has never been any other,  
and there shall never be. 
ਉਸ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ ਦੂਜਾ ਨਾਹ ਹ ਤ ਨਾਹ ਹਿਾ। 

 

ਜਤ ਜਨ ਦਾ ਦਾ ਤਦਨੁ ਯਣੀ ॥ 

jap jan sadaa sadaa din rainee. 

O‟ devotee, Meditate on Him forever and ever, day and night.                                                  
ਸ ਜਨ! ਦਾ ਸੀ ਤਦਨ ਯਾਤ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯ, 

 

ਬ ਤ ਊਚ ਤਨਯਭਰ ਇਸ ਏਯਣੀ ॥ 

sabhtay ooch nirmal ih karnee. 
This is the most exalted and immaculate deed.                                                                  

ਹਯ ਸਾਯੀਆਾਂ ਏਯਣੀਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਇਹੀ ਏਯਣੀ ਉੱਚੀ ਤ ਸੁੱਚੀ ਹ। 
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ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਤਜ ਏਉ ਨਾਭ ੁਦੀਆ ॥ 

kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa. 

By His Grace, whom God blesses His Name,                                                                    
ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਨਾਭ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, 

ਨਾਨਏ  ਜਨੁ ਤਨਯਭਰ ੁਥੀਆ ॥॥ 

naanak so jan nirmal thee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7||                                                 
ਹ ਨਾਨਏ! ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਤਿਤਰ  ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ॥ 

 

ਜਾ ਏ ਭਤਨ ੁਯ ਏੀ ਯਤੀਤਤ ॥ 

jaa kai man gur kee parteet. 
One whose mind is full of firm faith in the Guru, 

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਯਧਾ ਫਣ ਈ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਜਨ ਆਵ ਸਤਯ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 

God forever dwells in his conscience.                                                                                           
ਉਸ ਦ ਤਚੱਤ ਤਿਚ ਰਬੂ ਤਟਏ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਬਤ ੁਬਤੁ ੁਨੀ ਤਤਸ ੁਰਇ ॥ 

bhagatbhagat sunee-ai tihu lo-ay. 
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the worlds,                        

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ ਬਤ ਬਤ ੁਣੀਦਾ ਸ, 

 

ਜਾ ਏ ਤਸਯਦ ਏ ਸਇ ॥ 

jaa kai hirdai ayko ho-ay. 

in whose heart dwells the One (God) alone.                                                                      
ਤਜ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਇਏ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸl 

 

ਚੁ ਏਯਣੀ ਚੁ ਤਾ ਏੀ ਯਸਤ ॥ 

sach karnee sach taa kee rahat. 

True are his actions; and true is his way of life.                                                                      
ੱਚੀ ਸ ਉ ਦੀ ਅਭਰੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ, ਅਤ ਸੱਚਾ ਹ ਉਸ ਦਾ ਜੀਿਨ-ਭਾਯ। 
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ਚੁ ਤਸਯਦ ਤਤ ਭੁਤਐ ਏਸਤ ॥ 

sach hirdai sat mukh kahat. 

God is in his heart and Truth (God‟s Name) is what he utters.                                                
ੱਚਾ ਰਬੂ ਉ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਉਸ ਭੂੂੰ ਸ ਉੱਚਾਯਦਾ ਸ; 

 

ਾਚੀ ਤਦਰਤਟ ਾਚਾ ਆਏਾਯੁ ॥ 

saachee darisat saachaa aakaar. 

The vision of this devotee is imbued with the love for God, therefore he 
sees God permeating in the entire world.                                                                                                    

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ੱਚ ਰਬੂ ਦ ਯੂੰ ਤਵਚ ਯੂੰੀ ਸਈ ਸ, (ਤਾਸੀ)ਂ ਾਯਾ ਤਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ (ਉ ਨੂੂੰ ) ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਤਦੱਦਾ ਸ l 

 

ਚੁ ਵਯਤ ਾਚਾ ਾਾਯੁ ॥ 

sach vartai saachaa paasaar. 
He knows that God pervade everywhere and all  

this expanse belongs to God.                                                                                                                                     
ਰਬੂ ਹੀ ਸਬ ਥਾਈਂ ਭਜੂਦ ਤਦੱਸਦਾ ਹ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਯਾ ਤਐਰਾਯਾ ਤਦੱਸਦਾ ਹ। 

 

ਾਯਫਰਸਭ ੁਤਜਤਨ ਚੁ ਏਤਯ ਜਾਤਾ ॥ 

paarbarahm jin sach kar jaataa. 

The one who recognizes the Supreme God as Eternal,                                                          
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਭਤਝਆ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ  ਜਨੁ ਤਚ ਭਾਤਾ ॥੦॥॥ 

naanak so jan sach samaataa. ||8||15|| 

O‟ Nanak, that humble being gets absorbed into the True One. ||8||15||                           
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਉ ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜੵਦਾ ਸ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
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ਯੂ ੁਨ ਯਐ ਨ ਯੂੰੁ ਤਏਛੁ ਤਤਰਸੁ ੁਣ ਤ ਰਬ ਤਬੂੰ ਨ ॥ 

roop na raykh na rang kichhtarihu guntay parabhbhinn. 

God has no form, no shape, no color; He is free from the three 
characteristics of Maya (power, vice and virtue).                                                                                 
ਰਬੂ ਦਾ ਨ ਏਈ ਯੂ ਹ, ਨ ਤਚਹਨ-ਚੱਕ੍ਰ ਅਤ ਨ ਏਈ ਯੂੰ। ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਦ ਤਤੂੰਨ ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਫ-ਦਾਗ਼ ਹ। 

 

ਤਤਤਸ ਫੁਝਾ ਨਾਨਏਾ ਤਜ ੁਸਵ ੁਰੂੰ ਨ ॥॥ 

tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. ||1|| 

O‟ Nanak, He enables that one to realize Him,  
with whom He is pleased. ||1||                                                                                                    

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆਣਾ ਆ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਭਝਾਉਂਦਾ ਸ ਤਜ ਉਤ ਆ ਤੁੱ ਠਦਾ ਸ 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਅਤਫਨਾੀ ਰਬੁ ਭਨ ਭਤਸ ਯਾਐ ੁ॥ 

abhinaasee parabh man meh raakh. 

Keep the Immortal God enshrined within your mind,                                                                 
(ਸ ਬਾਈ!) ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਰ ਯੱਐ, 

 

ਭਾਨੁਐ ਏੀ ਤੂ ਰੀਤਤ ਤਤਆੁ ॥ 

maanukh kee too pareetti-aag. 

and renounce your love and attachment for any mortal.                                                
ਅਤ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਤਆਯ (ਭਹ) ਛੱਡ ਦਹ। 

 

ਤਤ ਤ ਯ ਨਾਸੀ ਤਏਛੁ ਏਇ ॥ 

tis tay parai naahee kichh ko-ay. 

Beyond Him, there is nothing at all.                                                                                   
ਉ ਤ ਫਾਸਯਾ ਸਯ ਏਈ ਜੀਵ ਨਸ੶, ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਸ੶ l 

 

ਯਫ ਤਨਯੂੰਤਤਯ ਏ ਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 

The One God is pervading among all.                                                                               
ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਹੀ ਤਿਆਏ ਹ। 
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ਆ ਫੀਨਾ ਆ ਦਾਨਾ ॥ 

aapay beenaa aapay daanaa. 
 He Himself sees all, and knows all.                                                                 

ਉਸੀ ਆ ਸੀ (ਜੀਵੵ ਦ ਤਦਰ ਦੀ) ਛਾਣਨ ਵਾਰਾ ਤ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਤਸਯ ੂੰਬੀਯੁ ਸੀਯੁ ੁਜਾਨਾ ॥ 

gahir gambheer gaheer sujaanaa. 

He is unfathomable, profound, deep and sagacious.                                             
ਰਬੂ ਫੜਾ ੂੰ ਬੀਯ ਸ ਤ ਡੂੂੰ ਾ ਸ, ਤਆਣਾ ਸ l 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਯਭੁਯ ਤਫੂੰ ਦ ॥ 

paarbarahm parmaysur gobind. 
O‟ transcendent God, the supreme being, and Master of the universe,                                           

ਸ ਾਯਫਰਸਭ ਰਬੂ! ਬ ਦ ਵੱਡ ਭਾਰਏ! ਤ ਜੀਵੵ ਦ ਾਰਏ! 

 

ਤਏਰਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਰ ਫਐੂੰਦ ॥ 

kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand. 

the treasure of mercy, compassion and forgiveness,                                                          
ਦਇਆ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਦਇਆ ਦ ਯ! ਤ ਫਖ਼ਸ਼ਣਸਾਯ! 

 

ਾਧ ਤਯ ਏੀ ਚਯਨੀ ਾਉ ॥ 

saaDhtayray kee charnee paa-o. 
Please let me be the humble servant of Your saints.                                                                

ਭ ਤਯ ਾਧੵ ਦੀ ਚਯਨ੶ ਵੵ l 

 

ਨਾਨਏ ਏ ਭਤਨ ਇਸੁ ਅਨਯਾਉ ॥॥ 

naanak kai man ih anraa-o. ||1|| 

This is the yearning of Nanak's mind. ||1|| 
 

ਭਨਾ ੂਯਨ ਯਨਾ ਜ ॥ 

mansaa pooran sarnaa jog. 

God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge. 
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ਜ ਏਤਯ ਾਇਆ ਈ ਸ ੁ॥ 

jo kar paa-i-aa so-ee hog. 

Whatever God has inscribed in one‟s destiny, is what takes place. 
 

ਸਯਨ ਬਯਨ ਜਾ ਏਾ ਨੇਤਰ ਪਯੁ ॥ ਤਤ ਏਾ ਭੂੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਸਯ ੁ॥ 

haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor. 

God can destroy or create the universe in twinkling of an eye; No one 
other than Him, knows the mystery of His resolve. 

 

ਅਨਦ ਯੂ ਭੂੰਰ ਦ ਜਾ ਏ ॥ 

anad roop mangal sad jaa kai. 

He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy, 
 

ਯਫ ਥਏ ੁਨੀਅਤਸ ਤਯ ਤਾ ਏ ॥ 

sarab thok sunee-ah ghar taa kai. 

and all boons are heard to be in His possession. 
 

ਯਾਜ ਭਤਸ ਯਾਜ ੁਜ ਭਤਸ ਜੀ ॥ 

raaj meh raaj jog meh jogee. 

Among kings, He is the greatest King; among yogis,  
He is the holiest Yogi. 

 

ਤ ਭਤਸ ਤੀਯ ੁਤਰਸਤ ਭਤਸ ਬੀ ॥ 

tap meh tapeesar garihsat meh bhogee. 

Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, He is 
the indulging householder. 

 

ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਬਤਸ ੁਐ ੁਾਇਆ ॥ 

Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa. 

By continuous meditation on Him, His devotees have found peace. 
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ਨਾਨਏ ਤਤ ੁੁਯਐ ਏਾ ਤਏਨੈ ਅੂੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥॥ 

naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2|| 

O‟ Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2|| 
 

ਜਾ ਏੀ ਰੀਰਾ ਏੀ ਤਭਤਤ ਨਾਤਸ ॥ 

jaa kee leelaa kee mit naahi. 

There is no limit to His play; 

ਰ ਦਵ ਸਾਯ ਅਵਾਤਸ ॥ 

sagal dayv haaray avgaahi. 

all the demigods have grown weary of searching for it. 
 

ਤਤਾ ਏਾ ਜਨਭੁ ਤਏ ਜਾਨੈ ੂਤੁ ॥ 

pitaa kaa janam ke jaanai poot. 

What does the son know of his father's birth? 
 

ਰ ਯਈ ਅੁਨੈ ੂਤਤ ॥ 

sagal paro-ee apunai soot. 

As all beads are strung in a rosary, He has bound the  
entire Universe under His Law. 

 

ੁਭਤਤ ਤਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਦਇ ॥ ਜਨ ਦਾ ਨਾਭ ੁਤਧਆਵਤਸ ਇ ॥ 

sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay. 
Those humble devotees upon whom He bestows good sense, spiritual 

wisdom and meditation, remember Him with love and devotion. 
 

ਤਤਸੁ ੁਣ ਭਤਸ ਜਾ ਏਉ ਬਯਭਾ ॥ 

tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay. 

He leads some astray by indulging them in the three qualities of Maya 
(vice, power and virtue), 
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ਜਨਤਭ ਭਯ ਤਪਤਯ ਆਵ ਜਾ ॥ 

janam marai fir aavai jaa-ay. 

and they keep wandering in the cycles of birth and death. 
 

ਊਚ ਨੀਚ ਤਤ ਏ ਅਥਾਨ ॥ 

ooch neech tis kay asthaan. 

God resides in all these high and low spiritual states of mind (in people of 
all states of mind). 

 

ਜਾ ਜਨਾਵ ਤਾ ਨਾਨਏ ਜਾਨ ॥॥ 

jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3|| 

As He inspires mortals to know Him, O‟ Nanak, so is He known. ||3|| 
 

ਨਾਨਾ ਯੂ ਨਾਨਾ ਜਾ ਏ ਯੂੰ ॥ 

naanaa roop naanaa jaa kay rang. 

Many are His forms; many are His colors. 
 

ਨਾਨਾ ਬਐ ਏਯਤਸ ਇਏ ਯੂੰ ॥ 

naanaa bhaykh karahi ik rang. 

Many are the appearances which He assumes and yet,  
He is only One of its kind. 

 

ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਏੀਨ  ਤਫਥਾਯੁ ॥ 

naanaa biDh keeno bisthaar. 

In numerous ways He has extended Himself (expanded His universe), 
 

ਰਬੁ ਅਤਫਨਾੀ ਏੂੰਏਾਯ ੁ॥ 

parabh abhinaasee aikankaar. 

but still, He is eternal and the only One Creator. 
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ਨਾਨਾ ਚਤਰਤ ਏਯ ਤਐਨ ਭਾਤਸ ॥ 

naanaa chalit karay khin maahi. 

He performs His many plays in an instant. 
 

ੂਤਯ ਯਤਸ ੂਯਨੁ ਬ ਠਾਇ ॥ 

poor rahi-o pooran sabhthaa-ay. 

The Perfect God is pervading all places. 
 

ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਏਤਯ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

naanaa biDh kar banat banaa-ee. 

In so many ways, He has created the creation, 

ਅਨੀ ਏੀਭਤਤ ਆ ਾਈ ॥ 

apnee keemat aapay paa-ee. 

and He Himself has appraised His worth. 
 

ਬ ਟ ਤਤ ਏ ਬ ਤਤ ਏ ਠਾਉ ॥ 

sabhghat tis kay sabhtis kay thaa-o. 

All hearts are His, and all places are His (all the creation belongs to Him). 
 

ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਨਾਉ ॥॥ 

jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4|| 

O‟ Nanak, His slave lives by meditating on God‟s Name”.  ||4|| 
 

ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ਰ  ਜੂੰਤ ॥ 

naam kay Dhaaray saglay jant. 

Naam is the Support of all creatures. 
 

ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ਐੂੰਡ ਫਰਸਭੂੰ ਡ ॥ 

naam kay Dhaaray khand barahmand. 

Naam is the Support of the earth and the solar systems. 
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ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ਤਤਭਰਤਤ ਫਦ ੁਯਾਨ ॥ 

naam kay Dhaaray simrit bayd puraan. 

Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas. 
 

ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ੁਨਨ ਤਆਨ ਤਧਆਨ ॥ 

naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan. 

Naam is the Support by which we hear of spiritual  
wisdom and meditation. 

 

ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ਆਾ ਾਤਾਰ ॥ 

naam kay Dhaaray aagaas paataal. 

Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether regions. 

ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ਰ ਆਏਾਯ ॥ 

naam kay Dhaaray sagal aakaar. 

Naam is the Support of all bodies (all forms of life). 
 

ਨਾਭ ਏ ਧਾਯ ੁਯੀਆ ਬ ਬਵਨ ॥ 

naam kay Dhaaray puree-aa sabhbhavan. 

Naam is the Support of all the worlds and realms. 
 

ਨਾਭ ਏ ੂੰ ਤ ਉਧਯ ੁਤਨ ਰਵਨ ॥ 

naam kai sang uDhray sun sarvan. 
By meditating and listening to God‟s name, many have  

been saved from vices. 
 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਤਜ ੁਆਨੈ ਨਾਤਭ ਰਾ ॥ 

kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay. 

Those whom God attaches to His Name by His grace, 
 

ਨਾਨਏ ਚਉਥ ਦ ਭਤਸ  ਜਨੁ ਤਤ ਾ ॥॥ 

naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, in the fourth state, those humble servants attain liberation 
(from the  cycle of birth and death). ||5|| 
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ਯੂ ੁਤਤ ਜਾ ਏਾ ਤਤ ਅਥਾਨੁ ॥ 

roop sat jaa kaa sat asthaan. 

Whose form is eternal and whose seat of power is eternal, 
 

ੁਯਐੁ ਤਤ ਏਵਰ ਯਧਾਨੁ ॥ 

purakh sat kayval parDhaan. 

is all-pervading Eternal Being and is supreme. 
 

ਏਯਤੂਤਤ ਤਤ ਤਤ ਜਾ ਏੀ ਫਾਣੀ ॥ ਤਤ ੁਯਐ ਬ ਭਾਤਸ ਭਾਣੀ ॥ 

kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee. 

That True all-pervading God whose deeds are true and true is His word, 
is permeating all. 

 

ਤਤ ਏਯਭ ੁਜਾ ਏੀ ਯਚਨਾ ਤਤ ॥ 

sat karam jaa kee rachnaa sat. 

His creation is true and true are His actions. 
 

ਭੂਰੁ ਤਤ ਤਤ ਉਤਤਤ ॥ 

mool sat sat utpat. 

His root (beginning) is existentially true, and true is  
what originates from it. 

 

ਤਤ ਏਯਣੀ ਤਨਯਭਰ ਤਨਯਭਰੀ ॥ 

sat karnee nirmal nirmalee. 

His abiding will is purest of the pure. 
 

ਤਜਤਸ ਫੁਝਾ ਤਤਤਸ ਬ ਬਰੀ ॥ 

jisahi bujhaa-ay tiseh sabhbhalee. 

All goes well for the one, whom God enables to know His Will. 
 

ਤਤ ਨਾਭ ੁਰਬ ਏਾ ੁਐਦਾਈ ॥ 

sat naam parabh kaa sukh-daa-ee. 

The everlasting Naam is the Giver of peace. 
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ਤਫਵਾ ੁਤਤ ਨਾਨਏ ੁਯ ਤ ਾਈ ॥॥ 

bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6|| 

O‟ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6|| 
 

ਤਤ ਫਚਨ ਾਧੂ ਉਦ ॥ 

sat bachan saaDhoo updays. 

The Teachings and the Instructions of the Guru are true for ever. 

ਤਤ ਤ ਜਨ ਜਾ ਏ ਤਯਦ ਰਵ ॥ 

sattay jan jaa kai ridai parvays. 

Those who permeate these teachings into their heart, also become true 
(liberated from the cycles of birth and death). 

 

ਤਤ ਤਨਯਤਤ ਫੂਝ ਜ ਏਇ ॥ 

sat nirat boojhai jay ko-ay. 

If one comes to realize the depth of the eternal God‟s love, 
 

ਨਾਭ ੁਜਤ ਤਾ ਏੀ ਤਤ ਸਇ ॥ 

naam japattaa kee gat ho-ay. 
that person meditates on Naam and achieves an elevated spiritual state. 

 

ਆਤ ਤਤ ਏੀਆ ਬੁ ਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 

God Himself is eternal, and all that He has created is also eternal. 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੀ ਤਭਤਤ ਤਤ ॥ 

aapay jaanai apnee mit gat. 

He Himself knows His worth and limit. 

 

ਤਜ ਏੀ ਤਰਤਟ  ੁਏਯਣਸਾਯੁ ॥ 

jis kee sarisat so karnaihaar. 

He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof. 
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ਅਵਯ ਨ ਫੂਤਝ ਏਯਤ ਫੀਚਾਯ ੁ॥ 

avar na boojh karat beechaar. 

Don‟t think of anybody else but God to be the  
protector also of the universe. 

 

ਏਯਤ ਏੀ ਤਭਤਤ ਨ ਜਾਨੈ ਏੀਆ ॥ 

kartay kee mit na jaanai kee-aa. 

The created cannot know the extent of the Creator. 

ਨਾਨਏ ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ  ਵਯਤੀਆ ॥॥ 

naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7|| 
 

ਤਫਭਨ ਤਫਭ ਬ ਤਫਭਾਦ ॥ 

bisman bisam bha-ay bismaad. 

Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed! 
 

ਤਜਤਨ ਫੂਤਝਆ ਤਤ ੁਆਇਆ ਵਾਦ ॥ 

jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad. 

One who realized God, has enjoyed the bliss. 
 

ਰਬ ਏ ਯੂੰ ਤ ਯਾਤਚ ਜਨ ਯਸ ॥ 

parabh kai rang raach jan rahay. 

God's humble servants remain absorbed in His Love. 
 

ੁਯ ਏ ਫਚਤਨ ਦਾਯਥ ਰਸ ॥ 

gur kai bachan padaarath lahay. 

and through the Guru‟s teachings, they obtain  
the commodity of Naam (love for God). 

 

ਇ ਦਾਤ ਦੁਐ ਏਾਟਨਸਾਯ ॥ 

o-ay daatay dukh kaatanhaar. 

They themselves become benefactors and removers of woes of others. 
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ਜਾ ਏ ੂੰ ਤ ਤਯ ੂੰਾਯ ॥ 

jaa kai sang tarai sansaar. 

In their company, the rest of world is saved. 
 

ਜਨ ਏਾ ਵਏੁ  ਵਡਬਾੀ ॥ 

jan kaa sayvak so vadbhaagee. 

Fortunate is the one who becomes servant of the devotee of God. 

ਜਨ ਏ ੂੰ ਤ ਏ ਤਰਵ ਰਾੀ ॥ 

jan kai sang ayk liv laagee. 

In the company of such a devotee, one becomes  
attuned to the Love of the One God. 

 

ੁਨ ਤਫਦ ਏੀਯਤਨੁ ਜਨੁ ਾਵ ॥ 

gun gobid keertan jan gaavai. 

The devotee who sings the praises of God, 
 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਪਰੁ ਾਵ ॥੦॥॥ 

gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16|| 

O‟ Nanak, by Guru‟s grace receives the reward of Naam. ||8||16|| 
 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਆਤਦ ਚੁ ਜੁਾਤਦ ਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 
True One has existed from the beginning (from before time); He has 

existed since the beginning of the ages. 
 

ਸ ਤਬ ਚੁ ਨਾਨਏ ਸੀ ਤਬ ਚੁ ॥॥ 

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

True (exist) in the future. 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 
 

ਚਯਨ ਤਤ ਤਤ ਯਨਸਾਯ ॥ 

charan sat sat parsanhaar. 

Eternal is God‟s presence, and those who realize His  
presence also become eternal. 

 

ੂਜਾ ਤਤ ਤਤ ਵਦਾਯ ॥ 

poojaa sat sat sayvdaar. 

Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who perform 
such worship also become ever lasting (get out of the cycle of birth and 

death). 
 

ਦਯਨੁ ਤਤ ਤਤ ਐਨਸਾਯ ॥ 

darsan sat sat paykhanhaar. 

True is the sight of Him and those who behold Him also become true 
(become eternal and get out of the cycle of birth and death). 

 

ਨਾਭ ੁਤਤ ਤਤ ਤਧਆਵਨਸਾਯ ॥ 

naam sat satDhi-aavanhaar. 

His Name is True, and True are those who meditate on it. 
 

ਆਤ ਤਤ ਤਤ ਬ ਧਾਯੀ ॥ 

aap sat sat sabhDhaaree. 

He Himself is True, and True is all that He sustains. 
 

ਆ ੁਣ ਆ ੁਣਏਾਯੀ ॥ 

aapay gun aapay gunkaaree. 

He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower of virtue. 
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ਫਦੁ ਤਤ ਤਤ ਰਬ ੁਫਏਤਾ ॥ 

sabad sat sat parabh baktaa. 

Eternal is His word and eternal becomes the one who  
utters that true word. 

ੁਯਤਤ ਤਤ ਤਤ ਜ ੁੁਨਤਾ ॥ 

surat sat sat jas suntaa. 

True is the deed of meditating on God, and true is the one who listens to 
the praises of God. 

 

ਫੁਝਨਸਾਯ ਏਉ ਤਤ ਬ ਸਇ ॥ 

bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay. 

The one who knows that God is eternal, deems everything created by 
Him also as eternal. 

 

ਨਾਨਏ ਤਤ ਤਤ ਰਬੁ ਇ ॥॥ 

naanak sat sat parabh so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God is eternal for sure! ||1|| 
 

ਤਤ ਯੂ ੁਤਯਦ ਤਜਤਨ ਭਾਤਨਆ ॥ 

sat saroop ridai jin maani-aa. 

One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his heart, 
 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਤਤਤਨ ਭੂਰੁ ਛਾਤਨਆ ॥ 

karan karaavan tin mool pachhaani-aa. 

has recognized God as the Cause of causes, the Root of all. 
 

ਜਾ ਏ ਤਯਦ ਤਫਵਾ ੁਰਬ ਆਇਆ ॥ 

jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa. 

One whose heart is completely convinced (of the presence of God), 
 

ਤਤੁ ਤਆਨੁ ਤਤ ੁਭਤਨ ਰਟਾਇਆ ॥ 

tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa. 

the true spiritual wisdom is revealed to him. 
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ਬ ਤ ਤਨਯਬਉ ਸਇ ਫਾਨਾ ॥ 

bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa. 

Having come out of every fear, he lives without any fear. 

ਤਜ ਤ ਉਤਜਆ ਤਤੁ ਭਾਤਸ ਭਾਨਾ ॥ 

jis tay upji-aa tis maahi samaanaa. 

He is absorbed into the One from whom he originated. 
 

ਫਤੁ ਭਾਤਸ ਰ  ਫਤੁ ਡਾਈ ॥ ਤਾ ਏਉ ਤਬੂੰ ਨ ਨ ਏਸਨਾ ਜਾਈ ॥ 

basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee. 
Just as something is blended with something else of its own kind (more 

of the same kind), the two cannot be differentiated (In the same 
manner, a devotee loses his identity and becomes the same as God when 

spiritually lifted and merged with God). 
 

ਫੂਝ ਫੂਝਨਸਾਯੁ ਤਫਫਏ ॥ 

boojhai boojhanhaar bibayk. 

Only an acute discerner understands it. 
 

ਨਾਯਾਇਨ ਤਭਰ  ਨਾਨਏ ਏ ॥॥ 

naaraa-in milay naanak ayk. ||2|| 

O‟ Nanak, in the same manner, those who have met God, have become 
one with Him. ||2|| 

 

ਠਾਏੁਯ ਏਾ ਵਏ ੁਆਤਆਏਾਯੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree. 

The servant of God is obedient to Him. 
 

ਠਾਏੁਯ ਏਾ ਵਏ ੁਦਾ ੂਜਾਯੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree. 

The servant of God always adores Him. 
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ਠਾਏੁਯ ਏ ਵਏ ਏ ਭਤਨ ਯਤੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kai man parteet. 

The servant‟s mind has complete faith in God. 

ਠਾਏੁਯ ਏ ਵਏ ਏੀ ਤਨਯਭਰ ਯੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kee nirmal reet. 

Immaculate is the way of life of God‟s devotee. 
 

ਠਾਏੁਯ ਏਉ ਵਏੁ ਜਾਨੈ ੂੰ ਤ ॥ 

thaakur ka-o sayvak jaanai sang. 

God‟s servant believes that God is always with him. 
 

ਰਬ ਏਾ ਵਏੁ ਨਾਭ ਏ ਯੂੰ ਤ ॥ 

parabh kaa sayvak naam kai rang. 

God's servant is always imbued with the love of Naam. 
 

ਵਏ ਏਉ ਰਬ ਾਰਨਸਾਯਾ ॥ 

sayvak ka-o parabh paalanhaaraa. 

God is the Cherisher of His servant. 
 

ਵਏ ਏੀ ਯਾਐ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯਾ ॥ 

sayvak kee raakhai nirankaaraa. 

The Formless God preserves the honor of His devotee. 
 

 ਵਏ ੁਤਜੁ ਦਇਆ ਰਬੁ ਧਾਯ ॥ 

so sayvak jis da-i-aa parabhDhaarai. 

His servant is one unto whom God shows mercy. 
 

ਨਾਨਏ  ਵਏੁ ਾਤ ਾਤ ਭਾਯ ॥॥ 

naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. ||3|| 
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ਅੁਨੇ ਜਨ ਏਾ ਯਦਾ ਢਾਏ ॥ 

apunay jan kaa pardaa dhaakai. 

He covers the shortcomings of His devotee. 

ਅਨੇ ਵਏ ਏੀ ਯਯ ਯਾਐ ॥ 

apnay sayvak kee sarpar raakhai. 

He surely preserves the honor of His servant. 
 

ਅਨੇ ਦਾ ਏਉ ਦਇ ਵਡਾਈ ॥ 

apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee. 

He bestows glory on His devotee. 
 

ਅਨੇ ਵਏ ਏਉ ਨਾਭੁ ਜਾਈ ॥ 

apnay sayvak ka-o naam japaa-ee. 

He blesses His servant to meditate on Naam. 
 

ਅਨੇ ਵਏ ਏੀ ਆਤ ਤਤ ਯਾਐ ॥ 

apnay sayvak kee aap pat raakhai. 

He Himself preserves the honor of His servant. 
 

ਤਾ ਏੀ ਤਤ ਤਭਤਤ ਏਇ ਨ ਰਾਐ ॥ 

taa kee gat mit ko-ay na laakhai. 

No one can estimate the high spiritual state of God‟s devotee. 
 

ਰਬ ਏ ਵਏ ਏਉ ਏ ਨ ਸੂਚ ॥ 

parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai. 

No one can equate with the servant of God, 
 

ਰਬ ਏ ਵਏ ਊਚ ਤ ਊਚ ॥ 

parabh kay sayvak ooch tay oochay. 

because the devotees of God are highest of the high. 
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ਜ ਰਤਬ ਅਨੀ ਵਾ ਰਾਇਆ ॥ 

jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa. 

One whom God applies to His service, 

ਨਾਨਏ  ਵਏੁ ਦਸ ਤਦਤ ਰਟਾਇਆ ॥॥ 

naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4|| 

O‟ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. ||4|| 
 

ਨੀਏੀ ਏੀਯੀ ਭਤਸ ਏਰ ਯਾਐ ॥ 

neekee keeree meh kal raakhai. 

If God infuses His power into a very weak human  
being (weak like a tiny ant), 

 

ਬਭ ਏਯ ਰਏਯ ਏਤਟ ਰਾਐ ॥ 

bhasam karai laskar kot laakhai. 

then that person can reduce the armies of millions to ashes. 
 

ਤਜ ਏਾ ਾੁ ਨ ਏਾਢਤ ਆਤ ॥ 

jis kaa saas na kaadhat aap. 

The one whose life-breath, God does not take away; 
 

ਤਾ ਏਉ ਯਾਐਤ ਦ ਏਤਯ ਸਾਥ ॥ 

taa ka-o raakhatday kar haath. 

He himself preserves him. 
 

ਭਾਨ ਜਤਨ ਏਯਤ ਫਸ ੁਬਾਤਤ ॥ 

maanas jatan karat baho bhaat. 

One makes all sorts of efforts, 
 

ਤਤ ਏ ਏਯਤਫ ਤਫਯਥ ਜਾਤਤ ॥ 

tis kay kartab birthay jaat. 

but all these efforts are in vain without the will of God. 
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ਭਾਯ ਨ ਯਾਐ ਅਵਯ ੁਨ ਏਇ ॥ ਯਫ ਜੀਆ ਏਾ ਯਾਐਾ ਇ ॥ 

maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay. 
God is the Protector of all beings; no one other than  

God Himself can save or kill. 

ਏਾਸ ਚ ਏਯਤਸ ਯ ਰਾਣੀ ॥ 

kaahay soch karahi ray paraanee. 

So, why are you so anxious, O‟ mortal? 
 

ਜਤ ਨਾਨਏ ਰਬ ਅਰਐ ਤਵਡਾਣੀ ॥॥ 

jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5|| 

Meditate O‟ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5|| 
 

ਫਾਯੂੰ  ਫਾਯ ਫਾਯ ਰਬ ੁਜੀ ॥ 

baaraN baar baar parabh japee-ai. 

Time and again, let us meditate on Him, 
 

ੀ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ੁਇਸੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਰੀ ॥ 

pee amrit ih man tan Dharpee-ai. 
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and the senses 

of the body (the faculties of hearing, sight, smell, touch etc.). 
 

ਨਾਭ ਯਤਨੁ ਤਜਤਨ ੁਯਭੁਤਐ ਾਇਆ ॥ 

naam ratan jin gurmukh paa-i-aa. 

The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam, 
 

ਤਤ ੁਤਏਛ ੁਅਵਯੁ ਨਾਸੀ ਤਦਰਟਾਇਆ ॥ 

tis kichh avar naahee daristaa-i-aa. 

sees everywhere none but God. 
 

ਨਾਭ ੁਧਨੁ ਨਾਭ ਯੂ ੁਯੂੰੁ ॥ 

naam Dhan naamo roop rang. 

For him, God‟s Name is the true wealth and the true beauty. 
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ਨਾਭ ੁਐ ੁਸਤਯ ਨਾਭ ਏਾ ੂੰੁ ॥ 

naamo sukh har naam kaa sang. 

God‟s Name is his comfort and companion. 

ਨਾਭ ਯਤ ਜ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

naam ras jo jan tariptaanay. 

Those who are satiated with the essence of Naam, 
 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਭਤਸ ਨਾਤਭ ਭਾਨੇ ॥ 

man tan naameh naam samaanay. 

Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam. 
 

ਊਠਤ ਫਠਤ ਵਤ ਨਾਭ ॥ ਏਸ ੁਨਾਨਏ ਜਨ ਏ ਦ ਏਾਭ ॥॥ 

oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6|| 
O‟ Nanak, say, “At all times, meditating on God‟s Name becomes a 

continuous avocation of the devotees of God”. ||6|| 
 

ਫਰਸੁ ਜੁ ਤਜਸਫਾ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ॥ 

bolhu jas jihbaa din raat. 

Day and night, use the God-given tongue to utter His praises. 
 

ਰਤਬ ਅਨੈ ਜਨ ਏੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

parabh apnai jan keenee daat. 

This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants. 
 

ਏਯਤਸ ਬਤਤ ਆਤਭ ਏ ਚਾਇ ॥ 

karahi bhagat aatam kai chaa-ay. 

The devotees perform devotional worship with heart-felt love, 
 

ਰਬ ਅਨੇ ਤਉ ਯਸਤਸ ਭਾਇ ॥ 

parabh apnay si-o raheh samaa-ay. 

and thus remain absorbed in God. 
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ਜ ਸਆ ਸਵਤ  ਜਾਨੈ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਏਾ ਸੁਏਭੁ ਛਾਨੈ ॥ 

jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai. 
A devotee comprehends and believes in God‟s will in all that happened in 

the past or is happening presently. 

ਤਤ ਏੀ ਭਤਸਭਾ ਏਉਨ ਫਐਾਨਉ ॥ 

tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o. 

Which of the virtues of such a devotee may I describe? 
 

ਤਤ ਏਾ ੁਨੁ ਏਤਸ ਏ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 

tis kaa gun kahi ayk na jaan-o. 

I know not how to describe even a single one of his qualities. 
 

ਆਠ ਸਯ ਰਬ ਫਤਸ ਸਜੂਯ ॥ ਏਸੁ ਨਾਨਏ ਈ ਜਨ ੂਯ ॥॥ 

aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7|| 
Those who abide in the presence of God twenty-four hours a day, say O‟ 

Nanak,  “Are the perfect devotees”. ||7|| 
 

ਭਨ ਭਯ ਤਤਨ ਏੀ ਟ ਰਤਸ ॥ 

man mayray tin kee ot layhi. 

O‟ my mind, seek the protection of those who always dwell in God‟s 
presence; 

 

ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਨਾ ਤਤਨ ਜਨ ਦਤਸ ॥ 

man tan apnaa tin jan deh. 

and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees. 
 

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਾ ਰਬੂ ਛਾਤਾ ॥  ਜਨੁ ਯਫ ਥਏ ਏਾ ਦਾਤਾ ॥ 

jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa. 
The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all things. 

 

ਤਤ ਏੀ ਯਤਨ ਯਫ ੁਐ ਾਵਤਸ ॥ 

tis kee saran sarab sukh paavahi. 

In his sanctuary, all comforts are obtained. 
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ਤਤ ਏ ਦਯਤ ਬ ਾ ਤਭਟਾਵਤਸ ॥ 

tis kai daras sabh paap mitaaveh. 

By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins. 
 

ਅਵਯ ਤਆਨ ਰੀ ਛਾਡੁ ॥ 

avar si-aanap saglee chhaad. 

Renounce all other clevernesses, 
 

ਤਤ ੁਜਨ ਏੀ ਤੂ ਵਾ ਰਾੁ ॥ 

tis jan kee too sayvaa laag. 

and enjoin yourself to the service of such a devotee. 
 

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਸਵੀ ਤਯਾ ॥ ਨਾਨਏ ਤਤ ੁਜਨ ਏ ੂਜਸ ੁਦ ਯਾ ॥੦॥॥ 

aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu  
sad pairaa. ||8||17|| 

O‟ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a devotee of 
God and your cycle of birth and death will come to an end. ||8||17|| 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਤਤ ੁਯਐੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਤਤਯੁੁ ਤਤ ਏਾ ਨਾਉ ॥ 

sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o. 

One who has realized the True Omnipresent God, is called the True Guru. 
 

ਤਤ ਏ ੂੰ ਤ ਤਐ ੁਉਧਯ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ੁਨ ਾਉ ॥॥ 

tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1|| 

In the company of the True Guru, the disciple is saved from vices. 
Therefore O‟ Nanak, you should also sing God‟s praises in the company 

of such a True Guru. 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਤਤੁਯ ੁਤਐ ਏੀ ਏਯ ਰਤਤਾਰ ॥ 

satgur sikh kee karai partipaal. 

The True Guru cherishes His disciple. 
 

ਵਏ ਏਉ ੁਯ ੁਦਾ ਦਇਆਰ ॥ 

sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal. 

The Guru is always merciful to His servant. 
 

ਤਐ ਏੀ ੁਯ ੁਦੁਯਭਤਤ ਭਰੁ ਤਸਯ ॥ 

sikh kee gur durmat mal hirai. 

The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple‟s 
mind, 

 

ੁਯ ਫਚਨੀ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਉਚਯ ॥ 

gur bachnee har naam uchrai. 

since following the advice of the Guru, the disciple recites God‟s Name. 
 

ਤਤੁਯ ੁਤਐ ਏ ਫੂੰਧਨ ਏਾਟ ॥ 

satgur sikh kay banDhan kaatai. 

The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires. 
 

ੁਯ ਏਾ ਤਐ ੁਤਫਏਾਯ ਤ ਸਾਟ ॥ 

gur kaa sikh bikaar tay haatai. 

The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds. 
 

ਤਤੁਯ ੁਤਐ ਏਉ ਨਾਭ ਧਨੁ ਦਇ ॥ 

satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay. 

The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam. 
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ੁਯ ਏਾ ਤਐ ੁਵਡਬਾੀ ਸ ॥ 

gur kaa sikh vadbhaagee hay. 

The disciple of the Guru is very fortunate. 
 

ਤਤੁਯ ੁਤਐ ਏਾ ਸਰਤੁ ਰਤੁ ਵਾਯ ॥ 

satgur sikh kaa halat palat savaarai. 

The true Guru enhances a disciple‟s life both here and hereafter. 
 

ਨਾਨਏ ਤਤੁਯ ੁਤਐ ਏਉ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ਭਾਯ ॥॥ 

naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1|| 

O‟ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of  
His heart. ||1|| 

 

ੁਯ ਏ ਤਰਤਸ ਵਏੁ ਜ ਯਸ ॥ 

gur kai garihi sayvak jo rahai. 

The devotee who lives by the Guru‟s door (always seeks Guru‟s advice), 
 

ੁਯ ਏੀ ਆਤਆ ਭਨ ਭਤਸ ਸ ॥ 

gur kee aagi-aa man meh sahai. 

and obeys the Guru's Commands with all his heart, 
 

ਆ ਏਉ ਏਤਯ ਏਛੁ ਨ ਜਨਾਵ ॥ 

aapas ka-o kar kachh na janaavai. 

never displays pride in any way, 
 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਤਯਦ ਦ ਤਧਆਵ ॥ 

har har naam ridai sadDhi-aavai. 

always meditates on God‟s Name, 
 

ਭਨੁ ਫਚ ਤਤੁਯ ਏ ਾਤ ॥ 

man baychai satgur kai paas. 

surrenders his mind to the True Guru, 
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ਤਤ ੁਵਏ ਏ ਏਾਯਜ ਯਾਤ ॥ 

tis sayvak kay kaaraj raas. 

that humble servant's affairs are resolved. 
 

ਵਾ ਏਯਤ ਸਇ ਤਨਸਏਾਭੀ ॥ 

sayvaa karat ho-ay nihkaamee. 

One who performs selfless service without any thought of reward, 
 

ਤਤ ਏਉ ਸਤ ਯਾਤਤ ੁਆਭੀ ॥ 

tis ka-o hot paraapat su-aamee. 

shall acquire his Master God. 
 

ਅਨੀ ਤਏਰਾ ਤਜ ੁਆਤ ਏਯਇ ॥ 

apnee kirpaa jis aap karay-i. 
Upon whom God shows His grace. 

ਤਜ ਤ ਰਬੂ ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ l 
 

ਨਾਨਏ  ਵਏੁ ੁਯ ਏੀ ਭਤਤ ਰਇ ॥॥                                                                                 

nanak so sevak gur kee mat lay-ay. ||2||                                                                      
O‟ Nanak, only that devotee seeks the Guru‟s teachings. ||2||                                                              

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਵਏ ਤਤੁਯ ੂਦੀ ਤੱਤਐਆ ਰਦਾ ਸ 
 

ਫੀ ਤਫਵ ੁਯ ਏਾ ਭਨੁ ਭਾਨੈ ॥ 

bees bisvay gur kaa man maanai. 

The one who has convinced the Guru of his total devotion.                                                              
ਜ ਤਤੁਯ ੂਨੂੂੰ  ਆਣੀ ਯਧਾ ਦਾ ੂਯ ਤਯ ਤ ਮਏੀਨ ਤਦਵਾ ਰਦਾ ਸ, 

 

 ਵਏ ੁਯਭੁਯ ਏੀ ਤਤ ਜਾਨੈ ॥                                                                                                   

so sayvak parmaysur kee gat jaanai.                                                                                  
that devoteegets to know the mystical state of the Transcendent God.                                                       

ਉਹ ਸਿਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨੂੂੰ ਸਭਝ ਰੈਂਦਾ ਹ। 
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 ਤਤੁਯ ੁਤਜ ੁਤਯਦ ਸਤਯ ਨਾਉ ॥ 

so satgur jis ridai har naa-o. 
The true Guru is the one, in whose heart is enshrined God‟s Name.                                               

ਤਤੁਯ ੂ(ਬੀ) ਉਸ ਸ ਤਜ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ, 
 

ਅਤਨਏ ਫਾਯ ੁਯ ਏਉ ਫਤਰ ਜਾਉ ॥ 

anik baar gur ka-o bal jaa-o. 
I dedicate myself to that Guru many times.                                                                    

(ਭੈਂ ਸ) ੁਯ ੂਤੋਂ ਏਈ ਿਾਯੀ ਸਦਏ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ। 

 

ਯਫ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਏਾ ਦਾਤਾ ॥ 

sarab niDhaan jee-a kaa daataa. 

The True Guru is the bestower of all treasures and spiritual life.                                                             
(ਤਤੁਯੂ) ਾਯ ਖ਼ਜ਼ਾਤਨਆਂ ਦਾ ਤ ਆਤਭਏ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, 

 

ਆਠ ਸਯ ਾਯਫਰਸਭ ਯੂੰ ਤ ਯਾਤਾ ॥ 

aath pahar paarbarahm rang raataa. 

At all times he remains imbued with the love of God.                                                               
ਉਹ ਅੱਠ  ਹਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ ਯੂੰਤਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਫਰਸਭ ਭਤਸ ਜਨੁ ਜਨ ਭਤਸ ਾਯਫਰਸਭ ੁ॥ 

barahm meh jan jan meh paarbarahm. 

The True Guru is absorbed in the Supreme God and the supreme God 
dwells in his His devotees.                                                                                                         

ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ-(ਤਤੁਯੂ) ਰਬ ੂਤਵਚ ਜੁਤੜਆ ਯਤਸੂੰ ਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦ ਵਏ-ਤਤੁਯ ੂਤਵਚ ਰਬੂ (ਦਾ ਤਟਤਏਆ ਸ), 
 

ਏਤਸ ਆਤ ਨਸੀ ਏਛੁ ਬਯਭੁ ॥ 

aykeh aap nahee kachhbharam. 

There is no doubt that God and the True Guru are one and the same.                                                    
ੁਯ ੂਤ ਰਬੂ ਇਏ-ਯੂ ਹਨ, ਇਸ ਤਿਚ ਬੁਰਐ ਿਾਰੀ ੱਰ ਨਹੀਂ। 
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ਸ ਤਆਨ ਰਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 

sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai. 

Even by hundreds of clever wits we cannot meet a true Guru.                                                
ਸਜ਼ਾਯੵ ਚਤੁਯਾਈਆਂ ਨਾਰ ਅਜਸਾ ੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਨਸ੶, 

 

ਨਾਨਏ ਾ ੁਯ ੁਫਡਬਾੀ ਾਈ ॥॥ 

naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai. ||3|| 

O‟ Nanak, it is only through good fortune that  
we meet such a Guru. ||3|| 
ਹ ਨਾਨਏ! ਿੱਡ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਅਜਹਾ ੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਹ ॥ 

 

ਪਰ ਦਯਨੁ ਐਤ ੁਨੀਤ ॥ 

safal darsan paykhat puneet. 

Blessfull is the union with the True Guru; one gets sanctified upon 
accepting the Guru‟s teachings.                                                                                                                           

ੁਯ ੂਦਾ ਦੀਦਾਯ (ਾਯ) ਪਰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਦੀਦਾਯ ਏੀਤਤਆਂ ਤਵਤਰ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ, 
 

ਯਤ ਚਯਨ ਤਤ ਤਨਯਭਰ ਯੀਤਤ ॥ 

parsat charan gat nirmal reet. 
Upon sincerely following the Guru‟s teachings, one‟s state of mind is 
elevated and the conduct in the journey of life becomes immaculate.                                                        

ੁਯ ੂਦ ਚਯਨ ਛਤਹਆਾਂ ਉਚੀ ਅਿਸਥਾ ਤ ਸੁੱਚੀ ਯਹੁ-ਯੀਤ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਬਟਤ ੂੰ ਤ ਯਾਭ ੁਨ ਯਵ ॥ 

bhaytat sang raam gun ravay. 

Dwelling in the company of Guru, one joins in singing the praises of God,                                                  
ੁਯ ੂਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏੀਦ ਸਨ, 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਏੀ ਦਯਸ ਵ ॥ 

paarbarahm kee dargeh gavay. 

and reaches the Court of the Supreme God.                                                                
ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤਿਚ ਹੁੂੰਚ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 
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ੁਤਨ ਏਤਯ ਫਚਨ ਏਯਨ ਆਾਨੇ ॥ 

sun kar bachan karan aaghaanay. 
Listening to the Guru‟s teachings one's ears are satiated,                                                               

ੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ੁਣ ਏ ਏੂੰਨ ਯੱਜ ਜੵਦ ਸਨ, 
 

ਭਤਨ ੂੰਤਐ ੁਆਤਭ ਤੀਆਨੇ ॥ 

man santokh aatam patee-aanay. 

the mind is contented, and the soul is fulfilled.                                                         
ਭਨ ਤਿਚ ਸੂੰਤਐ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਤ ਆਤਭਾ ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੂਯਾ ੁਯੁ ਅਐ੍੍ ਜਾ ਏਾ ਭੂੰਤਰ ॥ 

pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar. 

Perfect is the Guru and eternally true are His teachings.                                                 
ਤਤੁਯ ੂੂਯਨ ੁਯਐ ਸ, ਉ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਬੀ ਦਾ ਰਈ ਅਟੱਰ ਸ l 

 

ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਤਦਰਤਟ ਐ ਸਇ ੂੰਤ ॥ 

amritdarisat paykhai ho-ay sant. 

Upon whom the Guru casts an ambrosial glance,  
that person becomes a saint. 

ਸਤਤੁਯ ੂਤਜਸ ਿਰ ਅਭਯ ਏਯਨ ਿਾਰੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਹ, ਹੀ ਸੂੰਤ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੁਣ ਤਫਅੂੰ ਤ ਏੀਭਤਤ ਨਸੀ ਾਇ ॥ 

gun bi-ant keemat nahee paa-ay. 

Infinite are the virtues of the true Guru and no  
one can estimate his worth. 
ਸਤਤੁਯ ੂਦ ੁਣ ਫਅੂੰਤ ਹਨ, ਭੁਰੱ ਨਹੀਂ  ਸਏਦਾ। 

 

ਨਾਨਏ ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਰ ਤਭਰਾਇ ॥॥ 

naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. ||4|| 

O‟ Nanak, God unites that person with the  
Guru with whom He is pleased. 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਵ (ਰਬ ੂਨੂੂੰ ) ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ  ੁਯ ੂਨਾਰ ਤਭਰਾਉਂਦਾ ਸ 
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ਤਜਸਫਾ ਏ ਉਤਤਤ ਅਨੇਏ ॥                                                                                            

jihbaa ayk ustat anayk. 
A mortal has only one tongue, but countless are the praises of God,                                                         

ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਜੀਬ ਇੱਏ ਸ, ਯ ਉ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਅਨੇਏੵ ਸਨ, 
 

ਤਤ ੁਯਐ ੂਯਨ ਤਫਫਏ ॥                                                                                                                 

sat purakh pooran bibayk.                                                                                                  
who is eternal, perfect and insightful Being. 

ਜ ੂਯਨ ੁਯਐ ਹ, ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਅਤ ਤਿਆਏ ਹ। 

 

ਏਾਸੂ ਫਰ ਨ ਸੁਚਤ ਰਾਨੀ ॥ 

kaahoo bol na pahuchat paraanee. 

Through no words, can a mortal describe the virtues of God,                                                           
ਭਨੱੁਐ ਤਏ ਫਰ ਦੁਆਯਾ ਰਬੂ ਦ ੁਣੵ ਤਏ ਸੁੂੰ ਚ ਨਸ੶ ਏਦਾ, 

 

ਅਭ ਅਚਯ ਰਬ ਤਨਯਫਾਨੀ ॥                                                                                                          

agam agochar parabh nirbaanee.                                                                           
who is inaccessible, incomprehensible, and free of all desires. 

ਜ ਸੁੂੰ ਚ ਤ ਯ ਸ, ਵਾਨਾ-ਯਤਸਤ ਸ, ਤ ਭਨੱੁਐ ਦ ਯੀਯਏ ਇੂੰ ਤਦਰਆਂ ਦੀ ਉ ਤਏ ਸੁੂੰ ਚ ਨਸ੶ l 
 

ਤਨਯਾਸਾਯ ਤਨਯਵਯ ੁਐਦਾਈ ॥ 

niraahaar nirvair sukh-daa-ee. 
He needs no sustenance, is without enmity and is peace giving,                                                                                                                      

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਤਏ ਖ਼ੁਯਾਏ ਦੀ ਰੜ ਨਸ੶, ਰਬੂ ਵਯ-ਯਤਸਤ ਸ ( ਬ ਨੂੂੰ ) ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, 
 

ਤਾ ਏੀ ਏੀਭਤਤ ਤਏਨੈ ਨ ਾਈ ॥                                                                                                           

taa kee keemat kinai na paa-ee.                                                                                       
no one has been able to ascertain the worth of His virtues.                                                        

ਏਈ ਜੀਵ ਉ (ਦ ੁਣੵ) ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸ੶ ਾ ਤਏਆ l 
 

ਅਤਨਏ ਬਤ ਫੂੰਦਨ ਤਨਤ ਏਯਤਸ ॥ 

anik bhagat bandan nit karahi. 
Countless devotees daily bow in reverence to Him, 

ਅਨੇਏੵ ਬਤ ਦਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਨਭਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ, 
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ਚਯਨ ਏਭਰ ਤਸਯਦ ਤਭਯਤਸ ॥                                                                                                       

charan kamal hirdai simrahi.                                                                                 
and meditate on His Name with love and devotion.                                                                  

ਅਤ ਉਸ ਦ ਏਭਰਾਾਂ ਿਯ ਸਹਣ ਚਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਸਭਯਦ ਹਨ। 

 

ਦ ਫਤਰਸਾਯੀ ਤਤਯੁ ਅਨੇ ॥                                                                                                        

sad balihaaree satgur apne.                                                                                                         
I dedicate myself to the true Guru forever, 

ਭ ਆਣ ਉ ੁਯੂ ਤ ਦਾ ਦਏ ਸੵ, 
 

ਨਾਨਏ ਤਜ ੁਰਾਤਦ ਾ ਰਬੁ ਜਨੇ ॥॥ 

naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5|| 

O‟ Nanak, by whose grace I can lovingly meditate on God‟s Name. ||5|| 

ਸ ਨਾਨਏ!  ਤਜ ੁਯ ੂਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ  ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਜ ਏੀਦਾ ਸ l 
 

ਇਸੁ ਸਤਯ ਯੁ ਾਵ ਜਨੁ ਏਇ ॥ 

ih har ras paavai jan ko-ay. 

Only a very rare person enjoys the essence of God's Name,                                                         
ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ੁਆਦ ਭਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਅੂੰ ਤਭਰਤ ੁੀਵ ਅਭਯੁ  ਸਇ ॥ 

amrit peevai amar so ho-ay. 

by partaking the Nectar of Naam, he becomes immortal.                                                        
(ਤ ਜ ਭਾਣਦਾ ਹ) ਉਹ ਨਾਭ-ਅੂੰਤਭਰਤ ੀਂਦਾ ਹ, ਤ ਅਭਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਉ ੁੁਯਐ ਏਾ ਨਾਸੀ ਏਦ ਤਫਨਾ ॥ 

us purakh kaa naahee kaday binaas.                                                  
That person never perishes (does not endure death again and again),                                                                                     

ਉ ਇਨਾਨ ਦਾ ਏਦ ਨਾ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ (ਉਸ ਭੁੜ ਭੁੜ ਭਤ ਦਾ ਤਸ਼ਏਾਯ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ) 
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ਜਾ ਏ ਭਤਨ ਰਟ ੁਨਤਾ ॥                                                                                                       

jaa kai man pargatay guntaas.                                                                                           
in whose mind manifests God, the Treasure of virtues.                                                              

ਤਜਸ ਦ ਭਨ ਤਿਚ ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਆਠ ਸਯ ਸਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਰਇ ॥ 

aath pahar har kaa naam lay-ay. 

At all times such a devotee meditates on God‟s Name,                                                 
ਅੱਠੇ ਤਸਯ ਸੀ ਉਸ ਵਾਤਸੁਯੂ ਦਾ ਨਾਭ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਚੁ ਉਦੁ ਵਏ ਏਉ ਦਇ ॥ 

sach updays sayvak ka-o day-ay. 
and imparts the same true advice to his disciple as well.                                                                      

ਤ ਆਣ ਸਿਏ ਨੂੂੰ ਬੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਉਦਸ ਦੇਂਦਾ ਹ। 

 

ਭਸ ਭਾਇਆ ਏ ੂੰ ਤ ਨ ਰੁ ॥ 

moh maa-i-aa kai sang na layp. 
He is not attached to Maya (worldly desires),                                                                

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਏਦ ਜੜ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ, 

ਭਨ ਭਤਸ ਯਾਐ ਸਤਯ ਸਤਯ ਏੁ ॥ 

man meh raakhai har har ayk. 
and he always enshrines God in his mind.                                                                                  

ਉਹ ਸਦਾ ਆਣ ਭਨ ਤਿਚ ਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਟਏਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਅੂੰਧਏਾਯ ਦੀਏ ਯਾ ॥ 

anDhkaar deepak pargaasay. 

The one whose darkness of ignorance has been replaced 
 by the light of Naam, 

ਤਜ ਦ ਅੂੰਦਯ ਨਾਭ-ਯੂ ਦੀਵ ਦ ਨਾਰ ਅਤਆਨਤਾ ਦਾ ਸਨੇਯਾ ਸਟ ਏ ਚਾਨਣ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਬਯਭ ਭਸ ਦੁਐ ਤਸ ਤ ਨਾ ॥॥ 

naanak bharam moh dukhtah tay naasay. ||6|| 

O Nanak, his doubt, emotional attachment and sorrows flee away.                                   
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਦ ਬੁਰਐ ਤ ਭਸ ਦ (ਏਾਯਣ ਦਾ ਸ) ਦੁੱ ਐ ਦੂਯ ਸ ਜੵਦ ਸਨ 

 

ਤਤਤ ਭਾਤਸ ਠਾਤਢ ਵਯਤਾਈ ॥ 

tapat maahi thaadh vartaa-ee. 

Through the Guru‟s teachings, peace has prevailed even 
 when living in the heat of vices,                                                                                                                      

ੁਯ ੂਦ ੂਯ ਉਦਸ਼ ਦੁਆਯਾ ਤਵਏਾਯੵ ਦੀ ਤਸ਼ ਤਵਚ ਵੱਤਦਆਂ ਬੀ, (ਰਬੂ ਨੇ) ਾਡ ਅੂੰਦਯ ਠੂੰ ਢ ਵਯਤਾ ਤਦੱਤੀ ਸ, 
 

ਅਨਦੁ ਬਇਆ ਦੁਐ ਨਾਠੇ ਬਾਈ ॥ 

anadbha-i-aa dukh naathay bhaa-ee. 
and, O‟ my brother, a state of bliss has 
 prevailed and all woes have vanished. 

ਸ ਬਾਈ! ੁਐ ਸੀ ੁਐ ਸ ਤਆ ਸ, ਦੁੱ ਐ ਨੱ  ਸਨ l 
 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਏ ਤਭਟ ਅੂੰਦ ॥ 

janam maran kay mitay andaysay.                                                                         
The fear of birth and death is dispelled, 
ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਵਚ ਣ ਦ ਡਯ ਤਏਯ ਤਭਟ  ਸਨ, 

 

ਾਧ ੂਏ ੂਯਨ ਉਦ ॥ 

saaDhoo kay pooran updaysay.                                                                                             
through the perfect teachings of the Guru. 

ਇਸ ੁਯ ੂਦੀ ੂਯੀ ਤਐ-ਭਤ ਦਾ ਦਏਾ ਸੀ ਸਇਆ ਸ l 
 

ਬਉ ਚੂਏਾ ਤਨਯਬਉ ਸਇ ਫ ॥ 

bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay. 

All fear is lifted, and now we dwell in fearlessness,                                                       
(ਾਯਾ) ਡਯ ਭੁੱ ਏ ਤਆ ਸ, ਸੁਣ ਤਨਡਯ ਵੱਦ ਸੵ, 
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ਰ ਤਫਆਤਧ ਭਨ ਤ ਐ ਨ ॥ 

sagal bi-aaDh man tay khai nasay. 

and all the maladies are destroyed and dispelled from the mind.                                                                             
ਸਾਯ ਯ ਨਾਸ ਹ ਏ ਭਨੋਂ  ਤਿਸਯ  ਹਨ। 

 

ਤਜ ਏਾ ਾ ਤਤਤਨ ਤਏਯਾ ਧਾਯੀ ॥ 

jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree. 

The Guru to whom we surrendered has shown mercy;                                                      
ਤਜ ੁਯ ੂਦ ਫਣ ੵ, ਉ ਨੇ (ਾਡ ਉਤ) ਤਏਯਾ ਏੀਤੀ ਸ; 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਜਤ ਨਾਭ ੁਭੁਯਾਯੀ ॥ 

saaDhsang jap naam muraaree. 

by meditating on God‟s Name in the holy congregation,                                                 
ਤੂੰ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏ, 

 

ਤਥਤਤ ਾਈ ਚੂਏ ਬਰਭ ਵਨ ॥ 

thit paa-ee chookay bharam gavan. 

we have attained Spiritual stability and our doubts and 
 wanderings have ended.                                                                                                                             

ਅੵ ਸ਼ੵਤੀ ਸਾਰ ਏਯ ਰਈ ਸ ਤ ਾਡ ਬੁਰਐ ਤ ਬਟਏਣਾ ਭੁੱ ਏ  ਸਨ l 

ੁਤਨ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਸਤਯ ਜ ੁਰਵਨ ॥॥                                                                                        

sun naanak har har jas sarvan. ||7||                                                                              
O‟ Nanak, this has happened by listening to God‟s praises with our ears.                                      

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਜ ਏੂੰਨ੶ ੁਣ ਏ (ਇਸ ਬਯਭੳ ਅਤ ਬਟਏਣਾ ਭੁੱ ਏੀ ਸ) 

 

ਤਨਯੁਨੁ ਆਤ ਯੁਨੁ ਬੀ ਸੀ ॥ 

nirgun aap sargun bhee ohee. 

He Himself is intangible (unaffected by Maya); and He Himself is tangible 
(in the form of His Creation).                                                                                 

ਉਸ ਆ ਭਾਇਆ ਦ ਤਤੂੰ ਨੵ ੁਣੵ ਤ ਵੱਐਯਾ ਸ, ਤਤਰੁਣੀ ੂੰਾਯ ਦਾ ਯੂ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ, 
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ਏਰਾ ਧਾਤਯ ਤਜਤਨ ਰੀ ਭਸੀ ॥ 

kalaa Dhaar jin saglee mohee. 

He has fascinated the entire universe by manifesting His power.                                          
ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਤਾਏਤ ਏਾਇਭ ਏਯ ਏ ਸਾਯ ਜਤ ਨੂੂੰ ਭਤਹਆ ਹ। 

 

ਅਨੇ ਚਤਯਤ ਰਤਬ ਆਤ ਫਨਾ ॥ 

apnay charit parabh aap banaa-ay. 

He Himself has created His wonders.                                                                                 
ਰਬ ੂਨੇ ਆਣ ਐਰ-ਤਭਾਸ਼ ਆ ਸੀ ਫਣਾ ਸਨ, 

 

ਅੁਨੀ ਏੀਭਤਤ ਆ ਾ ॥ 

apunee keemat aapay paa-ay. 

He Himself ascertains His worth.                                                                       
ਆਣੀ ਫਜ਼ੁਯੀ ਦਾ ਭੁੱਰ ਬੀ ਆ ਹੀ ਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਸੀ ਏਇ ॥ 

har bin doojaa naahee ko-ay. 

Besides God there is no one else like Him.                                                                       
ਰਬ ੂਤ ਤਫਨਾ (ਉ ਵਯਾ) ਸਯ ਏਈ ਨਸ੶ ਸ, 

 

ਯਫ ਤਨਯੂੰਤਤਯ ਏ ਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 

He is the only One, permeating all.                                                                                
ਸਬ ਦ ਅੂੰਦਯ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। 

 

ਤਤ ਤਤ ਯਤਵਆ ਯੂ ਯੂੰ ॥ 

ot pot ravi-aa roop rang. 

Through and through, He pervades in all forms and colors.                              
ਤਾਣ ਟ ਵੵ ਾਯ ਯੂੵ ਤ ਯੂੰੵ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ; 
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ਬ ਰਾ ਾਧ ਏ ੂੰ ॥ 

bha-ay pargaas saaDh kai sang. 
This enlightenment is revealed in the company of the Guru.                                                                                                                    

ਇਹ ਚਾਨਣ (ਬਾਿ, ਸਭਝ) ਸਤਤੁਯ ੂਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਰਏਾਸ਼ਦਾ ਹ। 
 

ਯਤਚ ਯਚਨਾ ਅਨੀ ਏਰ ਧਾਯੀ ॥ 

rach rachnaa apnee kal Dhaaree. 

Having created the creation, He has infused His might into it.                                                
ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਯਚ ਏ ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਸੱਤਤਆ (ਇਸ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਤਿਚ) ਤਟਏਾਈ ਹ। 

 

ਅਤਨਏ ਫਾਯ ਨਾਨਏ ਫਤਰਸਾਯੀ ॥੦॥੦॥ 

anik baar naanak balihaaree. ||8||18|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to Him innumerable times.                                               
ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ) ਭ ਏਈ ਵਾਯ ( ਰਬੂ ਤ) ਦਏ ਸੵ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 

ਾਤਥ ਨ ਚਾਰ  ਤਫਨੁ ਬਜਨ ਤਫਤਐਆ ਰੀ ਛਾਯੁ ॥ 

saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar.                                          
Except worship of God, nothing accompanies a person. All the worldly 

wealth   becomes as worthless as ashes after death. 
ਰਬੂ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਹਯ ਏਈ ਸ਼ ਭਨੱੁਐ ਦ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੀ, ਸਾਯੀ ਭਾਇਆ ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਭਾਉਂਦਾ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ, ਜਤ ਤੋਂ ਤੁਯਨ ਿਰ  ਇਸ ਦ ਿਾਸਤ 

ਸੁਆਹ ਸਭਾਨ ਹ। 
 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਏਭਾਵਨਾ ਨਾਨਏ ਇਸੁ ਧਨੁ ਾਯ ੁ॥॥ 

har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1|| 

O‟ Nanak, the meditation on God‟s Name with devotion is earning the 
most sublime wealth, the wealth that accompanies  

the mortal after death. 
ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਭਯਨ) ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਨਾ ਸੀ ਬ ਤ ਚੂੰਾ ਧਨ ਸ (ਇਸੀ ਭਨੱੁਐ ਦ ਨਾਰ ਤਨਬਦਾ ਸ) l 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 
 

ੂੰਤ ਜਨਾ ਤਭਤਰ ਏਯਸ ੁਫੀਚਾਯੁ ॥ 

sant janaa mil karahu beechaar. 

Contemplate on God‟s virtues in the company of the Saints. 
ੂੰਤੵ ਨਾਰ ਤਭਰ ਏ (ਰਬੂ ਦ ੁਣੵ ਦਾ) ਤਵਚਾਯ ਏਯ, 

 

ਏੁ ਤਭਤਯ ਨਾਭ ਆਧਾਯੁ ॥ 

ayk simar naam aaDhaar. 
Meditate on God with loving devotion and make Naam your support.                                               

ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯ ਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਆਸਯਾ (ਰਿ)। 

 

ਅਵਤਯ ਉਾਵ ਤਬ ਭੀਤ ਤਫਾਯਸ ੁ॥ 

avar upaav sabh meet bisaarahu. 

O‟ my friend, forget all other efforts,                                                                               
ਸ ਤਭਤਰ! ਸਯ ਾਯ ਸੀਰ ਛੱਡ ਤਦਉ, 

ਚਯਨ ਏਭਰ ਤਯਦ ਭਤਸ ਉਤਯ ਧਾਯਸ ੁ॥ 

charan kamal rid meh ur Dhaarahu. 

and enshrine God‟s virtues within your heart. 
ਤ ਰਬੂ ਦ ਏਭਰ (ਿਯ ਸਹਣ) ਚਯਨ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਟਏਾਉ। 

 

ਏਯਨ ਏਾਯਨ  ਰਬ ੁਭਯਥੁ ॥ 

karan kaaran so parabh samrath. 

That God is capable of doing and getting everything done.                                                 
ਉਸ ਰਬੂ (ਬ ਏੁਝ ਆ) ਏਯਨ (ਤ ਜੀਵੵ ਾ) ਏਯਾਉਣ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਦਾ ਸ, 

 

ਤਦਰੜ ੁਏਤਯ ਸਸੁ ਨਾਭ ੁਸਤਯ ਵਥੁ ॥ 

darirh kar gahhu naam har vath. 

Therefore, firmly grasp the wealth of God‟s Name.                                                        
ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂੀ (ਸਹਣਾ) ਦਾਯਥ ੱਏਾ ਏਯ ਏ ਸਾਾਂਬ ਰਿ। 
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ਇਸੁ ਧਨੁ ੂੰਚਸ ੁਸਵਸੁ ਬਵੂੰਤ ॥ 

ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant. 

Gather this wealth of Naam, and become very fortunate.                                                     
(ਸ ਬਾਈ!) (ਨਾਭ-ਯੂ) ਇਸ ਧਨ ਇਏੱਠਾ ਏਯ ਤ ਬਾੵ ਵਾਰ ਫਣ, 

 

ੂੰਤ ਜਨਾ ਏਾ ਤਨਯਭਰ ਭੂੰਤ ॥ 

sant janaa kaa nirmal mant. 

This is the immaculate teaching of the Saintly people.                                                     
ਸੂੰਤਾਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਿਤਰ ਉਦਸ਼ ਹ। 

 

ਏ ਆ ਯਾਐਸ ੁਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

ayk aas raakho man maahi. 

Keep faith in the One God in your mind.                                                                     
ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਇਏ (ਰਬੂ ਦੀ) ਆ ਯੱਐ, 

 

ਯਫ ਯ ਨਾਨਏ ਤਭਤਟ ਜਾਤਸ ॥॥ 

sarab rog naanak mit jaahi. ||1|| 

O‟ Nanak, this way, all your maladies shall be dispelled.                                                         
ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯਹੵ) ਾਯ ਯ ਤਭਟ ਜਾਣ l 

ਤਜ ੁਧਨ ਏਉ ਚਾਤਯ ਏੁੂੰ ਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਸ ॥ 

jis Dhan ka-o chaar kunt uthDhaaveh. 

The wealth which you chase after in all directions,                                                             
ਤਜ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ (ਤੂੂੰ ) ਚਸ੶ ਾ੶ ਉਠ ਦੜਦਾ ਸ, 

 

 ਧਨੁ ਸਤਯ ਵਾ ਤ ਾਵਤਸ ॥ 

so Dhan har sayvaa tay paavahi. 

you shall obtain that wealth by lovingly meditating on God.                                                   
ਉਹ ਧਨ ਤੂੂੰ ਰਬੂ ਦੀ ਸਿਾ ਤੋਂ ਰਏਂਾ। 

 

ਤਜ ੁੁਐ ਏਉ ਤਨਤ ਫਾਛਤਸ ਭੀਤ ॥ 

jis sukh ka-o nit baachheh meet. 

O‟ friend, the peace you always yearn for,                                                                       
ਸ ਤਭਤਰ! ਤਜ ੁਐ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਦਾ ਤੵਦਾ ਸ, 
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 ੁਐੁ ਾਧ ੂੂੰ ਤ ਯੀਤਤ ॥ 

so sukh saaDhoo sang pareet. 

that peace comes by loving God in the Holy congregation.                                                
ਉਹ ਸੁਐ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਤਆਯ ਏੀਤਤਆਾਂ (ਤਭਰਦਾ ਹ)। 

 

ਤਜ ੁਬਾ ਏਉ ਏਯਤਸ ਬਰੀ ਏਯਨੀ ॥ 

jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee. 

The glory, for which you perform good deeds,                                                    
ਤਜ ਬਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਤੂੂੰ  ਨੇਏ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਾ ਬਾ ਬਜੁ ਸਤਯ ਏੀ ਯਨੀ ॥ 

saa sobhaa bhaj har kee sarnee. 

you shall obtain that glory by seeking God's refuge.                                                      
ਉਹ ਸਬਾ (ਐੱਟਣ ਰਈ) ਤੂੂੰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸਯਣ ਉ। 

 

ਅਤਨਏ ਉਾਵੀ ਯੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

anik upaavee rog na jaa-ay. 

All sorts of remedies have not cured the disease of ego,                                                
(ਜਸੜਾ ਸਉਭ ਦਾ) ਯ ਅਨੇਏੵ ਸੀਤਰਆਂ ਨਾਰ ਦੂਯ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ, 

ਯ ੁਤਭਟ ਸਤਯ ਅਵਐਧੁ ਰਾਇ ॥ 

rog mitai har avkhaDh laa-ay. 

that disease is cured by partaking the medicine of God's Name.                                   
ਉਹ ਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂੀ ਦਿਾਈ ਿਯਤਤਆਾਂ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਯਫ ਤਨਧਾਨ ਭਤਸ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਤਨਧਾਨੁ ॥ 

sarab niDhaan meh har naam niDhaan. 

Of all treasures, God's Name is the supreme treasure.                                                    
ਾਯ (ਦੁਨੀਆਵੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਤਨਆ ਂਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਯਭ ਸਯਸ਼ਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹ। 

 

ਜਤ ਨਾਨਏ ਦਯਤਸ ਯਵਾਨੁ ॥॥ 

jap naanak dargahi parvaan. ||2|| 
O‟ Nanak, meditate on His Name and you will be approved in God‟s court.                                 

ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਜ, ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਏਫੂਰ ਸਵਾ l 
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ਭਨੁ ਯਫਧਸ ੁਸਤਯ ਏ ਨਾਇ ॥ 

man parboDhahu har kai naa-ay. 

Enlighten your mind with the Name of God.                                                                 
ਆਣ ਭਨ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਉ, 

 

ਦਸ ਤਦਤ ਧਾਵਤ ਆਵ ਠਾਇ ॥ 

dah dis Dhaavat aavai thaa-ay. 

This way the mind, which keeps running in  
different directions, is stabilized. 
ਇ ਤਯਹੵ ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ ਦੜਦਾ (ਇਹ ਭਨ) ਤਟਏਾਣ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਾ ਏਉ ਤਫਨੁ ਨ ਰਾ ਏਇ ॥ 

taa ka-o bighan na laagai ko-ay. 

No obstacle stands in the way of one,                                                                           
ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਏੜ ਨਸ੶ ਸਦੀ, 

 

ਜਾ ਏ ਤਯਦ ਫ ਸਤਯ ਇ ॥ 

jaa kai ridai basai har so-ay. 

in whose heart dwells that God.                                                                                                  
ਤਜਸ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਉਹ ਰਬੂ ਿੱਸਦਾ ਹ। 

ਏਤਰ ਤਾਤੀ ਠੵਢਾ ਸਤਯ ਨਾਉ ॥ 

kal taatee thaaNdhaa har naa-o. 

In this dark age of evil (Kalyug), Meditation on God‟s Name provides 
soothing comfort to mortals suffering in the intense heat if vices.                                                                         

ਏਤਰਜੁ ਤੱਤੀ (ਅੱ) ਸ (ਬਾਵ, ਤਵਏਾਯ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਾੜ ਯਸ ਸਨ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਠੂੰ ਢਾ ਸ, 

 

ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਦਾ ੁਐ ਾਉ ॥ 

simar simar sadaa sukh paa-o.                                                                                   
Always lovingly meditate on God and receive everlasting peace.                                        

ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਤਸਭਯ ਤ ਸੁਐ ਾਉ। 
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ਬਉ ਤਫਨ ੂਯਨ ਸਇ ਆ ॥ 

bha-o binsai pooran ho-ay aas. 

By meditating on His Name, fear is dispelled and desires are fulfilled. 
ਨਾਭ ਤਭਤਯਆਂ) ਡਯ ਉੱਡ ਜੵਦਾ ਸ, ਤ, ਆ ੁੱ  ਜੵਦੀ ਸ 

 

ਬਤਤ ਬਾਇ ਆਤਭ ਯਾ ॥ 

bhagatbhaa-ay aatam pargaas. 

Through the loving devotion of God, the soul is enlightened.                                               
ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਨਾਰ ਤਆਯ ਏੀਤਤਆਾਂ ਆਤਭਾ ਚਭਏ ੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਤਤ ੁਤਯ ਜਾਇ ਫ ਅਤਫਨਾੀ ॥ 

titghar jaa-ay basai abhinaasee. 

Eternal God comes to dwell in the heart of 
 the one who meditates on Naam. 
ਜ ਤਸਭਯਦਾ ਹ ਉਸ ਦ ਤਹਯਦ-ਯ ਤਿਚ ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੂ ਆ ਿੱਸਦਾ ਹ। 

 

ਏਸ ੁਨਾਨਏ ਏਾਟੀ ਜਭ ਪਾੀ ॥॥ 

kaho naanak kaatee jam faasee. ||3|| 

Nanak says, this way the noose of the demon of death is snapped and 
one gets rid of the cycles of birth and death.                                                                                                           

ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ ਤਏ ਨਾਭ ਜਤਆਂ ਜਭੵ ਦੀ ਪਾਸੀ ਏੱਟੀ ਜੵਦੀ ਸ 

ਤਤ ੁਫੀਚਾਯੁ ਏਸ ਜਨੁ ਾਚਾ ॥ 

tat beechaar kahai jan saachaa. 
One who contemplates on the virtues of God, is  

said to be the true human being. 
ਜ ਭਨੱੁਐ ਾਯਫਰਸਭ ਦੀ ਤਤਤ-ਯੂ ਚ ਚਦਾ ਸ ਉਸ ਚ-ਭੁਚ ਭਨੱੁਐ ਸ, 

 

ਜਨਤਭ ਭਯ  ਏਾਚ ਏਾਚਾ ॥ 

janam marai so kaacho kaachaa. 

But one who is born just to die and does not meditate on 
 God is spirituall immature.                                                                                                  

ਯ ਜ ਜੂੰਭ ਏ (ਤਨਯਾ) ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਤ ਫੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਏਯਦਾ) ਉਹ ਤਨਯਰ ਏੱਚਾ ਹ। 
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ਆਵਾ ਵਨੁ ਤਭਟ ਰਬ ਵ ॥                                                                                                           

aavaa gavan mitai prabh sayv..                                                                                 
The cycle of birth and death ends by lovingly meditating on God,                                                     

ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏੀਤਤਆਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ ਭੁੱ ਏ ਜੵਦਾ ਸ; 
 

ਆ ੁਤਤਆਤ ਯਤਨ ੁਯਦਵ ॥                                                                                                     

aap ti-aag saran gurdev 
by renouncing self-conceit and seeking the refuge of the Guru.                                                                                   

ਆਾ-ਬਾਵ ਛੱਡ ਏ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨੀ  ਏ l 
 

ਇਉ ਯਤਨ ਜਨਭ ਏਾ ਸਇ ਉਧਾਯੁ ॥ 

i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar. 

This way, the precious human life is saved. 
ਇਸ ਤਯਾਾਂ ਏੀਭਤੀ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਸਪਰਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਸਤਯ ਤਭਤਯ ਰਾਨ ਆਧਾਯੁ ॥ 

har har simar paraan aaDhaar. 

therefore, lovingly remember God, who is the support of life.                                             
(ਤਾਾਂ ਤ, ਹ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯ, (ਇਹੀ) ਰਾਣਾਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ ਹ। 

 

ਅਤਨਏ ਉਾਵ ਨ ਛੂਟਨਸਾਯ ॥                                                                                                        

anik upaav na chhootanhaaray.                                                                                                  
One cannot escape from the rounds of birth and 

death by trying countless ways,  
ਅਨੇਏੵ ਸੀਰ ਏੀਤਤਆਂ ਆਵਾਵਨ ਤ ਫਚ ਨਸ੶ ਏੀਦਾ, 

 

ਤੂੰ ਤਭਰਤਤ ਾਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥                                                                                                      

simrit saasat bayd beechaaray.                                                                             
or by studying the Smritis, the Shastras and the Vedas.                                           

ਤਸੂੰਤਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਦ (ਆਤਦਏ) ਤਿਚਾਤਯਆਾਂ (ਆਿਾ ਿਨ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ।) 
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ਸਤਯ ਏੀ ਬਤਤ ਏਯਸ ੁਭਨੁ ਰਾਇ ॥ 

har kee bhagat karahu man laa-ay. 

Therefore, worship God with steady devotion.                                                                      
ਭਨ ਰਾ ਏ ਏਿਰ ਰਬੂ ਦੀ ਹੀ ਬਤੀ ਏਯ। 

 

ਭਤਨ ਫੂੰਛਤ ਨਾਨਏ ਪਰ ਾਇ ॥॥ 

man banchhat naanak fal paa-ay. ||4|| 

O‟ Nanak, whoever lovingly worships God will have 
 his mind‟s wishes fulfilled. 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜ ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ) ਉ ਨੂੂੰ  ਭਨ-ਇੱਛਤ ਪਰ ਤਭਰ ਜੵਦ ਸਨ l 

 

ੂੰ ਤ ਨ ਚਾਰਤ ਤਯ ਧਨਾ ॥ 

sang na chaalas tayrai Dhanaa. 

This worldly wealth shall not go with you;                                                                                      
ਧਨ ਤਯ ਨਾਰ ਨਸ੶ ਜਾ ਏਦਾ 

ਤੂੂੰ  ਤਏਆ ਰਟਾਵਤਸ ਭੂਯਐ ਭਨਾ ॥                                                                                                

tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa.                                                                                     
O‟ my foolish mind, why do you cling to it?                                                                                                                         

ਸ ਭੂਯਐ ਭਨ! ਤੂੂੰ  ਤਏਉਂ ਇ ਨੂੂੰ  ਜੱਪਾ ਭਾਯੀ ਫਠਾ ਸ? 

ੁਤ ਭੀਤ ਏੁਟੂੰ ਫ ਅਯੁ ਫਤਨਤਾ ॥ 

sut meet kutamb ar banitaa. 

Children, friends, family and spouse,                                                                               
ੁਤਰ, ਤਭੱਤਰ, ਯਵਾਯ ਤ ਇਤਰੀ; 

ਇਨ ਤ ਏਸਸ ੁਤੁਭ ਏਵਨ ਨਾਥਾ ॥ 

in tay kahhu tum kavan sanaathaa. 

which one of these shall be your savior in the end?                                                            
ਇਸਨੵ ਤਵਚ, ਦੱ, ਏਣ ਤਯਾ ਾਥ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ? 

 

ਯਾਜ ਯੂੰ ਭਾਇਆ ਤਫਥਾਯ ॥ 

raaj rang maa-i-aa bisthaar.                                                                                  
Power, pleasure and the vast expanse of Maya (worldly wealth),                                                                                                                                                                 

ਭਾਇਆ ਦ ਅਡੂੰਫਯ, ਯਾਜ ਤ ਯੂੰ-ਯਰੀਆਂ, 
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ਇਨ ਤ ਏਸਸ ੁਏਵਨ ਛੁਟਏਾਯ ॥ 

in tay kahhu kavan chhutkaar.                                                                                            
tell me who has ever escaped from these. 

ਇਨਹ ੵ ਏਰ ਦੱ ਏਣ ਏਦ ਫਤਚਆ ਸ? 
 

ਅ ੁਸਤੀ ਯਥ ਅਵਾਯੀ ॥ 

as hastee rath asvaaree. 

The riding of horses, elephants, chariots (expansive vehicles of Past),                                                                                     
ੜ, ਸਾਥੀ, ਯਥੵ ਦੀ ਵਾਯੀ ਏਯਨੀ- 

 

ਝੂਠਾ ਡੂੰ ਪ ੁਝੂਠੁ ਾਾਯੀ ॥ 

jhoothaa damf jhooth paasaaree. 

is all false splendor and so is the one who displays it all.                                                       
ਇਹ ਸਬ ਝੂਠਾ ਤਦਐਾਿਾ ਹ, ਇਹ ਅਡੂੰਫਯ ਯਚਾਉਣ ਿਾਰਾ ਬੀ ਤਫਨਸਨਹਾਯ ਹ। 

 

ਤਜਤਨ ਦੀ ਤਤ ੁਫੁਝ ਨ ਤਫਾਨਾ ॥ 

jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa. 
The ignorant mortal does not acknowledge 

 God who has given these gifts,                                                                                                 
ਫਭਝ ਭਨੱੁਐ ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਨਸ੶ ਛਾਣਦਾ ਤਜ ਨੇ ਇਸ ਾਯ ਦਾਯਥ ਤਦੱਤ ਸਨ, 

 

ਨਾਭ ੁਤਫਾਤਯ ਨਾਨਏ ਛੁਤਾਨਾ ॥॥                                                                                    

naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5||                                                                             
and, O‟ Nanak by forsaking God‟s Name, he grieves in the end. ||5||                                                    

ਤ, ਨਾਭ ਨੂੂੰ  ਬੁਰਾ ਏ, ਸ ਨਾਨਏ!  ਆਖ਼ਯ ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ l 
 

ੁਯ ਏੀ ਭਤਤ ਤੂੂੰ  ਰਤਸ ਇਆਨੇ ॥ 

gur kee mattooN layhi i-aanay. 

O the ignorant, follow the Guru's teachings,                                                                     
ਸ ਅੂੰਞਾਣ! ਤਤੁਯੂ  ਤੱਤਐਆ ਤ ਤੁਯ, 
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ਬਤਤ ਤਫਨਾ ਫਸ ੁਡੂਫ ਤਆਨੇ ॥ 

bhagat binaa baho doobay si-aanay. 

Without the devotional worship of God, even the extremely wise have 
drowned in the world-ocean of vices.                                                                                                        

ਫੜ ਤਸਆਣ ਤਸਆਣ ਫੂੰਦ ਬੀ ਬਤੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤਿਚ ਹੀ) ਡੱੁਫ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਸਤਯ ਏੀ ਬਤਤ ਏਯਸ ੁਭਨ ਭੀਤ ॥ 

har kee bhagat karahu man meet. 

O‟ my friendly mind, worship God with love and devotion,                                                    
ਸ ਤਭਤਰ ਭਨ! ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯ, 

 

ਤਨਯਭਰ ਸਇ ਤੁਭ੍ਸਾਯ ਚੀਤ ॥ 

nirmal ho-ay tumHaaro cheet. 

your consciousness shall become pure.                                                                               
ਇਸ ਤਯਾਾਂ ਤਯੀ ਸੁਯਤ ਤਿਤਰ  ਹਿੀ। 

 

ਚਯਨ ਏਭਰ ਯਾਐਸ ੁਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

charan kamal raakho man maahi. 
Enshrine God‟s Name in Your mind;                                                                         
ਰਬੂ ਦ ਏਭਰ (ਵਯ ਸਣ) ਚਯਨ ਆਣ ਭਨ ਤਵਚ ਰ ਯੱਐ, 

 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਏ ਤਏਰਤਫਐ ਜਾਤਸ ॥ 

janam janam kay kilbikh jaahi. 

and the sins of countless lives shall be destroyed.                                                              
ਅਤ ਏਈ ਜਨਭਾਾਂ ਦ ਾ ਨਾਸ ਹ ਜਾਣ। 

ਆਤ ਜਸ ੁਅਵਯਾ ਨਾਭੁ ਜਾਵਸ ੁ॥ 

aap japahu avraa naam japaavhu. 

Meditate on God‟s Name and inspire others to meditate as well.                                        
(ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ) ਤੂੂੰ  ਆ ਜ, ਤ, ਸਯਨੵ ਨੂੂੰ  ਜਣ ਰਈ ਰਯ, 
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ੁਨਤ ਏਸਤ ਯਸਤ ਤਤ ਾਵਸੁ ॥ 

sunat kahat rahat gat paavhu. 

Higher spiritual state is achieved by listening and uttering Naam and by 
living a righteous life.                                                                                                              

(ਨਾਭ) ਸੁਣਤਦਆਾਂ, ਉੱਚਾਯਤਦਆਾਂ ਤ ਤਨਯਭਰ ਯਤਹਣੀ ਯਤਹੂੰਤਦਆਾਂ ਉੱਚੀ ਅਿਸਥਾ ਫਣ ਜਾੀ। 

 

ਾਯ ਬੂਤ ਤਤ ਸਤਯ ਏ ਨਾਉ ॥ 

saar bhoot sat har ko naa-o. 
God‟s Name is the essence of all things, and everlasting. 

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਬ ਦਾਯਥੵ ਤ ਉੱਤਭ ਦਾਯਥ ਸ; 
 

ਸਤਜ ੁਬਾਇ ਨਾਨਏ ੁਨ ਾਉ ॥॥ 

sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o. ||6|| 

O‟ Nanak, keep singing praises of God in a state of peace and poise.||6||                             
ਸ ਨਾਨਏ! ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ ਤਟਏ ਏ ਰਭ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ 

 

ੁਨ ਾਵਤ ਤਯੀ ਉਤਯਤ ਭਰ ੁ॥ 

gun gaavattayree utras mail. 

By singing of His virtues, your filth of vices shall be washed off, 
ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਤਦਆਂ ਤਯੀ (ਤਵਏਾਯੵ ਦੀ) ਭਰ ਉਤਯ ਜਾੀ, 

 

ਤਫਨਤ ਜਾਇ ਸਉਭ ਤਫਐੁ ਪਰ ੁ॥ 

binas jaa-ay ha-umai bikh fail. 

and the all-consuming poison of ego will be eradicated.                                                           
ਤ ਹਉਭ ਯੂੀ ਤਿਹੁ ਦਾ ਤਐਰਾਯਾ ਬੀ ਤਭਟ ਜਾਾ। 

 

ਸਤਸ ਅਤਚੂੰਤੁ ਫ ੁਐ ਨਾਤਰ ॥ 

hohi achint basai sukh naal. 
You shall become worry free and you shall live in peace.                                                       

ਤੂੂੰ  ਫਤਏਯ ਸ ਜਾਤਸਂਾ ਤ ਤਯਾ ਜੀਵਨ ੁਐ ਨਾਰ ਤਫਤੀਤ ਸਵਾ 
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ਾਤ ਰਾਤ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁਭਾਤਰ ॥ 

saas garaas har naam samaal. 

Meditate on God‟s Name with each and every breath.                                                       
ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ। 

 

ਛਾਤਡ ਤਆਨ ਰੀ ਭਨਾ ॥ 

chhaad si-aanap saglee manaa. 

O‟ my mind, renounce all your cleverness,                                                                      
ਸ ਭਨ! ਾਯੀ ਚਤੁਯਾਈ ਛੱਡ ਦਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਾਵਤਸ ਚੁ ਧਨਾ ॥ 

saaDhsang paavahi sach Dhanaa. 
you shall receive the everlasting wealth of  

Naam in the holy congregation.                                                                                                                  
ਸਦਾ ਨਾਰ ਤਨਬਣ ਿਾਰਾ ਧਨ ਸਤਸੂੰ ਤਿਚ ਤਭਰਾ। 

 

ਸਤਯ ੂੂੰ ਜੀ ੂੰ ਤਚ ਏਯਸ ੁਤਫਉਸਾਯ ੁ॥ 

har poonjee sanch karahu bi-uhaar. 

Amass the wealth of God‟s Name and engage in this true deed.                        
ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸ ਇਏੱਠੀ ਏਯ, ਇਹੀ ਤਿਹਾਯ ਏਯ। 

 

ਈਸਾ ੁਐ ੁਦਯਸ ਜਏਾਯੁ ॥ 

eehaa sukhdargeh jaikaar. 

You shall obtain peace here and honor in God‟s court.                                                
ਇਸ ਜੀਿਨ ਤਿਚ ਸੁਐ ਤਭਰਾ, ਤ, ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤਿਚ ਆਦਯ ਹਿਾ। 

 

ਯਫ ਤਨਯੂੰਤਤਯ ਏ ਦਐ ੁ॥ 

sarab nirantar ayko daykh. 

Behold the One permeating in all;                                                                                         
ਸਬ ਦ ਅੂੰਦਯ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ ਹੀ ਿਐ। 
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ਏਸ ੁਨਾਨਏ ਜਾ ਏ ਭਤਤਏ ਰਐੁ ॥॥ 

kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7|| 

Nanak says, the one who is predestined receives this blessing.||7||                                              
ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ- ਇਸ ਏੂੰਭ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਏਯਦਾ ਸ ਤਜ ਦ ਭੱਥ ਤ ਬਾ ਸਨ 

 

ਏ ਜਤ ਏ ਾਰਾਤਸ ॥ 

ayko jap ayko saalaahi. 

Meditate only on the One and praise only that One.                                                           
ਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਜ, ਤ ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਤਤਤ ਏਯ, 

 

ਏੁ ਤਭਤਯ ਏ ਭਨ ਆਤਸ ॥ 

ayk simar ayko man aahi. 

Remember the One, and yearn for the One in your mind.                                                  
ਇਏ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯ, ਤ, ਹ ਭਨ! ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਤਭਰਣ ਦੀ ਤਾਾਂ ਯੱਐ। 

 

ਏ ਏ ੁਨ ਾਉ ਅਨੂੰ ਤ ॥ 

aykas kay gun gaa-o anant. 

Sing the endless Glorious Praises of the One.                                                                        
ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਸੀ ੁਣ ਾ, 

 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਜਾਤ ਏ ਬਵੂੰਤ ॥ 

man tan jaap ayk bhagvant. 

With mind and body, meditate on the One God.                                                                                 
ਭਨ ਤਿਚ ਤ ਸਯੀਯਏ ਇੂੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਇਏ ਬਿਾਨ ਨੂੂੰ ਹੀ ਜ। 

 

ਏ ਏੁ ਏੁ ਸਤਯ ਆਤ ॥ 

ayko ayk ayk har aap. 

The One God Himself is the One and Only One.                                                                      
(ਬ ਥਾਈ)ਂ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆ ਸ, 

ੂਯਨ ੂਤਯ ਯਤਸ ਰਬੁ ਤਫਆਤ ॥ 

pooran poor rahi-o parabh bi-aap. 

The perfect God is pervading in all.                                                                          
ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਤਿਚ ਰਬੂ ਹੀ ਿੱਸ ਤਯਹਾ ਹ। 
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ਅਤਨਏ ਤਫਥਾਯ ਏ ਤ ਬ ॥ 

anik bisthaar ayk tay bha-ay. 

The many expanses of the creation have all come from the One.                                        
(ਜਤ ਦ) ਅਨੇਏੵ ਤਐਰਾਯ ਇਏ ਰਬੂ ਤ ਸੀ ਸ ਸਨ, 

 

ਏ ੁਅਯਾਤਧ ਯਾਛਤ  ॥ 

ayk araaDh paraachhat ga-ay. 

Meditating on the One with loving devotion, all sins are removed.                                                                          
ਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਤਯਆਾਂ ਾ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਭਨ ਤਨ ਅੂੰਤਤਯ ਏੁ ਰਬੁ ਯਾਤਾ ॥ 

man tan antar ayk parabh raataa. 

The one whose mind and body is imbued with the love of One (God).                                   
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਤਵਚ ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ ਯਤਾ ਤਆ ਸ, 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਇਏੁ ਜਾਤਾ ॥੦॥੧॥ 

gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace, he has realized the One.                                              
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੇ ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਉ ਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਛਾਣ ਤਰਆ ਸ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਤਪਯਤ ਤਪਯਤ ਰਬ ਆਇਆ ਤਯਆ ਤਉ ਯਨਾਇ ॥ 

firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay. 

O‟ God, after wandering through countless incarnations, I have come to 
seek Your refuge.                                                                                                                   

ਹ ਰਬੂ! ਬਟਏਦਾ ਬਟਏਦਾ ਭੈਂ ਤਯੀ ਸਯਣ ਆ ਤਆ ਹਾਾਂ। 

ਨਾਨਏ ਏੀ ਰਬ ਫਨਤੀ ਅਨੀ ਬਤੀ ਰਾਇ ॥॥ 

naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay. ||1|| 

O‟ God, It is the humble prayer of Nanak, 
 please bless me with Your worship.                                                                                                                             
ਹ ਰਬੂ! ਨਾਨਏ ਦੀ ਇਹੀ ਫਨਤੀ ਹ ਤਏ ਭਨੂੂੰ ਆਣੀ ਬਤੀ ਤਿਚ ਜੜ ॥ 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਜਾਚਏ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਬ ਦਾਨੁ ॥ 

jaachak jan jaachai parabhdaan. 

O‟ God, this humble devotee begs for the gift of Naam from You,                                                 
ਸ ਰਬੂ! (ਇਸ) ਭੂੰਤਾ ਦਾ (ਤਯ ਨਾਭ ਦਾ) ਦਾਨ ਭੂੰਦਾ ਸ; 

 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਦਵਸੁ ਸਤਯ ਨਾਭ ੁ॥ 

kar kirpaa dayvhu har naam. 

please bestow mercy and bless me with Naam.                                                                    
ਤਏਯਾ ਏਯ ਏ (ਆਣਾ) ਨਾਭ ਤਦਹ।ੁ 

 

ਾਧ ਜਨਾ ਏੀ ਭਾਉ ਧੂਤਯ ॥ 

saaDh janaa kee maaga-o Dhoor.                                                                                     
I request for the most humble service of the Saints.                                                                       

ਭ ਾਧੂ ਜਨੵ ਦ ਯੵ ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਭੂੰਦਾ ਸੵ, 

 

ਾਯਫਰਸਭ ਭਯੀ ਯਧਾ ੂਤਯ ॥ 

paarbarahm mayree sarDhaa poor. 

O‟ Supreme God, please fulfill this yearning of mine.                                                                         
ਹ ਾਯਫਰਹਭ! ਭਯੀ ਇੱਛਾ ੂਯੀ ਏਯ। 

 

ਦਾ ਦਾ ਰਬ ਏ ੁਨ ਾਵਉ ॥ 

sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o. 

I may sing the virtues of God forever and ever.                                                                             
ਭੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਿਾਾਂ। 
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ਾਤ ਾਤ ਰਬ ਤੁਭਤਸ ਤਧਆਵਉ ॥ 

saas saas parabhtumeh Dhi-aava-o. 

O‟ God. I may lovingly meditate on You with each and every breath.                                                 
ਹ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਤਨੂੂੰ ਹੀ ਤਸਭਯਾਾਂ। 

 

ਚਯਨ ਏਭਰ ਤਉ ਰਾ ਰੀਤਤ ॥ 

charan kamal si-o laagai pareet. 
May I be imbued with the love of Your immaculate Name,                                                         

ਤਯ ਏਭਰ (ਵਯ ਸਣ) ਚਯਨੵ ਨਾਰ ਭਯੀ ਰੀਤਤ ਰੱੀ ਯਸ, 

 

ਬਤਤ ਏਯਉ ਰਬ ਏੀ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagat kara-o parabh kee nit neet. 

and may I remember God with reverence each and every day.                                                                 
ਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਯਹਾਾਂ। 

 

ਏ ਟ ਏ ਆਧਾਯ ੁ॥ 

ayk ot ayko aaDhaar. 

God‟s Name is my only Shelter, my only Support.                                                              
(ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ) ਇਏ ਭਯੀ ਟ ਸ ਤ ਇਏ ਆਯਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ੁਭਾ ਨਾਭ ੁਰਬ ਾਯੁ ॥॥ 

naanak maagai naam parabh saar. ||1|| 

Nanak asks for the most sublime Name of God. ||1||                                                             
ਨਾਨਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਭੂੰਦਾ ਹ ॥ 

 

ਰਬ ਏੀ ਤਦਰਤਟ ਭਸਾ ੁਐੁ ਸਇ ॥ 

parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay. 
God‟s glance of grace brings supreme bliss.                                                     

ਰਬੂ ਦੀ (ਭਸਯ ਦੀ) ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਫੜਾ ੁਐ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 
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ਸਤਯ ਯੁ ਾਵ ਤਫਯਰਾ ਏਇ ॥ 

har ras paavai birlaa ko-ay. 

But only a rare one receives the nectar of God‟s Name.                                                                          
(ਯ) ਏਈ ਤਿਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਐਦਾ ਹ। 

ਤਜਨ ਚਾਤਐਆ  ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

jin chaakhi-aa say jan tariptaanay. 

Those who have partaken the Nectar of Naam are completely contented.                                               
ਤਜਨਹ ੵ ਨੇ (ਨਾਭ-ਯ) ਚੱਤਐਆ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ (ਭਾਇਆ ਵਰ) ਯੱਜ  ਸਨ l 

 

ੂਯਨ ੁਯਐ ਨਸੀ ਡਰਾਨੇ ॥ 

pooran purakh nahee dolaanay. 

They have become perfect persons, and do not waver in any situation.                                                                                                            
ਉਹ ੂਯਨ ਭਨੱੁਐ ਫਣ  ਹਨ, ਏਦ (ਭਾਇਆ ਦ ਰਾਹ ਾਟ ਤਿਚ) ਡਰਦ ਨਹੀਂ। 

 

ੁਬਯ ਬਯ ਰਭ ਯ ਯੂੰ ਤ ॥ 

subhar bharay paraym ras rang. 

They remain completely filled with the sweet delight of Love for God.                                                
ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਦ ੁਆਦ ਦੀ ਭਜ ਤਵਚ ਉਸ ਨਏਾ-ਨਏ ਬਯ ਯਤਸੂੰਦ ਸਨ 

 

ਉਜ ਚਾਉ ਾਧ ਏ ੂੰ ਤ ॥ 

upjai chaa-o saaDh kai sang. 

Longing to unite with God wells up in them in the Company of the Holy.                     
ਸਾਧ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਯਤਹ ਏ (ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ) (ਰਬੂ-ਤਭਰਾ ਦਾ) ਚਾਉ ਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਯ ਯਤਨ ਆਨ ਬ ਤਤਆਤ ॥ 

paray saran aan sabhti-aag. 

Forsaking the support all others, they come to the refuge of God.                                                    
ਸਯ ਾਯ (ਆਯ) ਛੱਡ ਏ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਦ ਸਨ, 

 

ਅੂੰਤਤਯ ਰਾ ਅਨਤਦਨੁ ਤਰਵ ਰਾਤ ॥ 

antar pargaas an-din liv laag. 

Spiritually enlightened, they are tuned to God day and night.                                                 
ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਚਾਨਣ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਤ ਹਯ ਿਰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਿ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ) ਰੱੀ ਯਤਹੂੰਦੀ ਹ। 
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ਫਡਬਾੀ ਜਤਆ ਰਬੁ ਇ ॥ 

badbhaagee japi-aa parabh so-ay. 
Most fortunate are those who have lovingly meditated on God.                                     

ਿੱਡ ਬਾਾਾਂ ਿਾਰ  ਫੂੰਤਦਆਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਤਯਆ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਨਾਤਭ ਯਤ ੁਐ ੁਸਇ ॥॥ 

naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by being imbued with Naam.  
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਯੱਤਤਆਂ ੁਐ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ l 

 

ਵਏ ਏੀ ਭਨਾ ੂਯੀ ਬਈ ॥ 

sayvak kee mansaa pooree bha-ee.                                                                                      
The mind‟s desires of a devotee are fulfilled,                                                                                                  

ਵਏ ਦ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ੂਯਨ ਸ ਜੵਦ ਸਨ , 
 

ਤਤੁਯ ਤ ਤਨਯਭਰ ਭਤਤ ਰਈ ॥                                                                                           

satgur tay nirmal mat la-ee.                                                                                                
upon receiving the immaculate teachings from the True Guru.                                      

ਜਦ ਵਏ ਆਣ ੁਯ ੂਤ ਉੱਤਭ ਤੱਤਐਆ ਰਦਾ ਸ l 

 

ਜਨ ਏਉ ਰਬੁ ਸਇ ਦਇਆਰ ੁ॥ 

jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal.                                                                                  
God bestows mercy on His Humble servant,                                                                          

ਰਬੂ ਆਣ (ਅਜਸ) ਵਏ ਉਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, 

 

ਵਏ ੁਏੀਨ  ਦਾ ਤਨਸਾਰ ੁ॥ 

sayvak keeno sadaa nihaal. 

and keeps His devotee eternally happy.                                                                      
ਤ, ਸਿਏ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਤਐੜ-ਭੱਥ ਯੱਐਦਾ ਹ। 
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ਫੂੰਧਨ ਏਾਤਟ ਭੁਏਤਤ ਜਨੁ ਬਇਆ ॥ 

banDhan kaat mukat jan bha-i-aa. 

Cutting all bonds of Maya, the devotee is liberated,                                                                                                 
ਵਏ (ਭਾਇਆ ਵਾਰ) ਜ਼ੂੰਜੀਯ ਤੜ ਏ ਐਰਾਾ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੂਐੁ ਬਰਭੁ ਇਆ ॥ 

janam maran dookhbharam ga-i-aa. 

the pain of the cycle of birth and death and doubt is gone.                                                      
ਉਸ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦ ੜ) ਦਾ ਦੱੁਐ ਤ ਸਹਸਾ ਭੱੁਏ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਇਛ ੁਨੀ ਯਧਾ ਬ ੂਯੀ ॥ 

ichh punee sarDhaa sabh pooree. 

The devotee‟s desire for liberation is satisfied,  
his devotion is fully rewarded, 
ਵਏ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ ਯਧਾ ਬ ਤਯ ਚੜਹ ਜੵਦੀ ਸ, 

 

ਯਤਵ ਯਤਸਆ ਦ ੂੰ ਤ ਸਜੂਯੀ ॥ 

rav rahi-aa sad sang hajooree. 
he feels God‟s presence everywhere and within himself forever.                                                       

ਉ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਤਵਆਏ ਆਣ ਨਾਰ ਅੂੰ-ੂੰ ਤਦੱਦਾ ਸ l 

 

ਤਜ ਏਾ ਾ ਤਤਤਨ ਰੀਆ ਤਭਰਾਇ ॥ 

jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay. 

The devotee is united with God to whom he belongs,                                                     
ਤਜ ਭਾਰਏ ਦਾ ਉਸ ਵਏ ਫਣਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ ਨਾਰ ਤਭਰਾ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਬਤੀ ਨਾਤਭ ਭਾਇ ॥॥ 

naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, by devotional worship, the devotee stays absorbed in Naam.                                      
ਸ ਨਾਨਏ! ਵਏ ਬਤੀ ਏਯ ਏ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ l 
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 ਤਏਉ ਤਫਯ ਤਜ ਾਰ ਨ ਬਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai. 

Why forget Him, who does not let go waste the efforts of mortals?                                                                                                                 
(ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਰਬੂ ਤਏਉਂ ਤਵਯ ਜਾ ਜ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏੀਤੀ) ਭਸਨਤ ਨੂੂੰ  ਅਜਾਈ ਂਨਸ੶ ਜਾਣ ਦਦਾ, 

 

 ਤਏਉ ਤਫਯ ਤਜ ਏੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je kee-aa jaanai. 

Why forget Him, who acknowledges what we do?                                                      
ਉ ਨੂੂੰ  ਤਏਉਂ ਬੁਰਾਈ, ਜ ਏੀਤੀ ਏਭਾਈ ਨੂੂੰ  ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ? 

 ਤਏਉ ਤਫਯ ਤਜਤਨ ਬੁ ਤਏਛ ੁਦੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai jin sabh kichhdee-aa. 

Why forget Him, who has given us everything?                                                                             
ਉਸ ਰਬੂ ਤਏਉਂ ਬੁੱ ਰ ਜਾ ਤਜ ਨੇ ਬ ਏੁਝ ਤਦੱਤਾ ਸ, 

 

 ਤਏਉ ਤਫਯ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai je jeevan jee-aa. 

Why forget Him, who is the Life of the living beings?                                                                    
ਉਸ ਰਬੂ ਤਏਉਂ ਬੁੱ ਰ ਜਾ ਜ ਜੀਵੵ ਦੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਸ? 

 

 ਤਏਉ ਤਫਯ ਤਜ ਅਤਨ ਭਤਸ ਯਾਐ ॥ 

so ki-o bisrai je agan meh raakhai. 

Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb?                                              
ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਏਉਂ ਤਵਯ ਜਾ ਜ (ਭੵ ਦ ਟ ਦੀ) ਅੱ ਤਵਚ ਫਚਾ ਏ ਯੱਐਦਾ ਸ? 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਏ ਤਫਯਰਾ ਰਾਐ ॥ 

gur parsaad ko birlaa laakhai. 

Rare is the one who realizes this by the Guru's Grace,                                                             
ਏਈ ਤਿਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ (ਇਹ ੱਰ) ਸਭਝਦਾ ਹ। 

 



254 
 

 

 

 ਤਏਉ ਤਫਯ ਤਜ ਤਫਐੁ ਤ ਏਾਢ ॥ 

so ki-o bisrai je bikhtay kaadhai. 

Why forget Him, who saves us from the poison of worldly illusions?.                                                                          
ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਏਉਂ ਬੁੱ ਰ ਜਾ ਜ (ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਜ਼ਸਯ ਤ ਫਚਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਏਾ ਟੂਟਾ ਾਢ ॥ 

janam janam kaa tootaa gaadhai. 

and reunites with Him the mortal separated from 
 Him for countless lifetimes? 

ਅਤ ਏਈ ਜਨਭ ਦ ਤਵਛੁੜ ਸ ਜੀਵ ਨੂੂੰ  (ਆਣ ਨਾਰ) ਜੜ ਰਦਾ ਸ? 
 

ੁਤਯ ੂਯ ਤਤੁ ਇਸ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa. 

The devotees,  whom the perfect Guru has made to  
understand this essence,                                                                                                                 

ਤਜਨਹ ੵ ਵਏੵ ਨੂੂੰ  ੂਯ ੁਯ ੂਨੇ ਇਸ ੱਰ ਭਝਾਈ ਸ, 
 

ਰਬ ੁਅਨਾ ਨਾਨਏ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥॥ 

parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa. ||4|||                                                                        
O‟ Nanak, they have meditated on their Master with love and devotion.                               

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸਨੵ ਨੇ ਆਣ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਤਯਆ ਸ 

ਾਜਨ ੂੰਤ ਏਯਸ ੁਇਸੁ ਏਾਭ ੁ॥ 

saajan sant karahu ih kaam.                                                                                   
O‟ my Saintly friends, take up this task,                                                                                                               

ਸ ੱਜਣ ਜਨ ! ਸ ੂੰਤ ਜਨ ! ਇਸ ਏੂੰਭ ਏਯ, 
 

ਆਨ ਤਤਆਤ ਜਸ ੁਸਤਯ ਨਾਭ ੁ॥                                                                                                               

aan ti-aag japahu har naam.                                                                           
of meditating on God‟s Name and renounce all other ritualistic practices.                                                                                                              

ਸਯ ਾਯ (ਆਸਯ) ਛੱਡ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸ;ੁ 
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ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ੁਐ ਾਵਸੁ ॥ 

simar simar simar sukh paavhu. 

Constantly meditate on God‟s Name and enjoy the taste of bliss.                                                    
ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯ ਤ ਤਭਯ ਏ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯ; 

 

ਆਤ ਜਸ ੁਅਵਯਸ ਨਾਭੁ ਜਾਵਸ ੁ॥ 

aap japahu avrah naam japaavhu. 

Meditate on Naam yourself and inspire others to do the same.                                               
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਜਹੁ ਤ ਹਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਜਾਿਹ।ੁ 

 

ਬਤਤ ਬਾਇ ਤਯੀ ੂੰਾਯ ੁ॥ 

bhagatbhaa-ay taree-ai sansaar. 

By loving devotional worship, one crosses the world-ocean of vices.                                     
ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਤਵਚ ਤਨਸੁਂ ਰਾਇਆਂ ਇਸ ੂੰਾਯ (ਭੁੂੰ ਦਯ) ਤਯੀਦਾ ਸ, 

 

ਤਫਨੁ ਬਤੀ ਤਨੁ ਸੀ ਛਾਯੁ ॥ 

bin bhagtee tan hosee chhaar. 

Consider this human body wasted if there is no 
 devotional worship of God. 

ਬਤੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਇਹ ਸਯੀਯ ਤਏਸ ਏੂੰਭ ਨਹੀਂ। 

 

ਯਫ ਏਤਰਆਣ ੂਐ ਤਨਤਧ ਨਾਭ ੁ॥ 

sarab kali-aan sookh niDh naam. 

Naam is the treasure of all good fortune and peace.                                                           
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਰ ਬਾੵ ਤ ਾਯ ੁਐੵ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, 

 

ਫੂਡਤ ਜਾਤ ਾ ਤਫਰਾਭੁ ॥ 

boodat jaat paa-ay bisraam. 

Even the one drowning in vices, gets saved by meditating on Naam.                                               
ਨਾਭ ਜਤਆਂ ਤਵਏਾਯੵ ਤਵਚ ਡੁੱ ਫਦ ਜੵਦ ਨੂੂੰ  ਆਯਾ ਤਟਏਾਣਾ ਤਭਰਦਾ ਸ; 
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ਰ ਦੂਐ ਏਾ ਸਵਤ ਨਾ ੁ॥ 

sagal dookh kaa hovat naas. 
All sorrows vanish by remembering God.                                                                       

ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ਸਾਯ ਦੱੁਐਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਨਾਭ ੁਜਸੁ ੁਨਤਾ ੁ॥॥ 

naanak naam japahu guntaas. ||5|| 

Therefore, O‟ Nanak, meditate on the Naam, the treasure of virtues.                                 
(ਤੵ ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਜਸ,ੁ (ਨਾਭ ਸੀ) ੁਣੵ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਸ) 

 

ਉਜੀ ਰੀਤਤ ਰਭ ਯ ੁਚਾਉ ॥ 

upjee pareet paraym ras chaa-o. 

The one in whom has welled up love, affection and yearning for God,                                              
(ਤਜ ਦ ਅੂੰਦਯ ਰਬੂ ਦੀ) ਰੀਤ ਦਾ ਸਈ ਸ, ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਦਾ ੁਆਦ ਤ ਚਾਉ ਦਾ ਸਇਆ ਸ, 

 

ਭਨ ਤਨ ਅੂੰਤਤਯ ਇਸੀ ੁਆਉ ॥ 

man tan antar ihee su-aa-o. 
desires only this gift of Naam. 

ਉਸ ਦ ਭਨ ਤ ਤਨ ਤਿਚ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹ (ਤਏ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤ ਤਭਰ )। 

 

ਨੇਤਰਸੁ ਤਐ ਦਯੁ ੁਐੁ ਸਇ ॥ 

naytarahu paykhdaras sukh ho-ay. 
Beholding His Blessed Vision (following Guru‟s advice), he feels blessed.                                     

ਅੱਐੵ ਨਾਰ ੁਯ ੂਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ ਉ ਨੂੂੰ  ੁਐ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ l 

 

ਭਨੁ ਤਫ ਾਧ ਚਯਨ ਧਇ ॥ 

man bigsai saaDh charan Dho-ay. 

His mind blossoms in ecstasy by sincerely following the 
 teachings of the Guru.                                                                                                                               
ੁਯੂ ਦ ਚਯਨ ਧ ਏ ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਤਐੜ ਆਉਂਦਾ ਹ। 
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ਬਤ ਜਨਾ ਏ ਭਤਨ ਤਤਨ ਯੂੰੁ ॥ 

bhagat janaa kai man tan rang. 
The mind and body of God‟s devotees are infused with His Love. 

ਬਤੵ ਦ ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਤਆਯ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੂੰਦਾ ਸ, 
 

ਤਫਯਰਾ ਏਊ ਾਵ ੂੰੁ ॥ 

birlaa ko-oo paavai sang. 

Rare is the one who joins the company of such devotees of God.                                           
ਤਏਸ ਤਿਯਰ  ਬਾਾਾਂ ਿਾਰ  ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਨਸੀਫ ਹੁੂੰਦੀ ਹ। 

 

ਏ ਫਤ ੁਦੀਜ ਏਤਯ ਭਇਆ ॥ 

ayk basatdeejai kar ma-i-aa. 
O‟ God, mercifully bless us with this one gift,                                                                          

(ਸ ਰਬੂ!) ਇਏ ਨਾਭ-ਵਤੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਾਨੂੂੰ  ਦਸ, 
 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਭੁ ਜਤ ਰਇਆ ॥ 

gur parsaad naam jap la-i-aa. 

so that by Guru's Grace, we may be able to meditate on Your Name.                                                               
ਤਾਾਂ ਜ ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਯਾ ਨਾਭ ਜ ਸਏੀ। 

 

ਤਾ ਏੀ ਉਭਾ ਏਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee upmaa kahee na jaa-ay. 
His greatness cannot be described;                                                                                     

ਉਸ ਦੀ ਿਤਡਆਈ ਤਫਆਨ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ। 

 

ਨਾਨਏ ਯਤਸਆ ਯਫ ਭਾਇ ॥॥ 

naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He is all pervading.                                                                                              
ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ 

 

ਰਬ ਫਐੂੰ ਦ ਦੀਨ ਦਇਆਰ ॥ 

parabh bakhsanddeen da-i-aal. 

O‟ all forgiving and merciful God of the meek,                                                                       
ਸ ਫਖ਼ਸ਼ਨਸਾਯ ਰਬੂ! ਸ ਯੀਫੵ ਤ ਤਯ ਏਯਨ ਵਾਰ! 
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ਬਤਤ ਵਛਰ ਦਾ ਤਏਯਾਰ ॥ 

bhagat vachhal sadaa kirpaal. 

O‟ lover of meditation and ever merciful,                                                                                     
ਸ ਬਤੀ ਨਾਰ ਤਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰ! ਸ ਦਾ ਦਇਆ ਦ ਯ ਰਬ! 

 

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਤਫੂੰ ਦ ੁਾਰ ॥ 

anaath naath gobind gupaal. 

O‟ the support of the support-less, protector of the world.                                                            
ਸ ਅਨਾਥੵ ਦ ਨਾਥ! ਸ ਤਫੂੰ ਦ! ਸ ਾਰ! 

ਯਫ ਟਾ ਏਯਤ ਰਤਤਾਰ ॥ 

sarab ghataa karat partipaal. 

O‟ the sustainer of all beings.                                                                                            
ਸ ਾਯ ਯੀਯੵ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਵਾਰ! 

 

ਆਤਦ ੁਯਐ ਏਾਯਣ ਏਯਤਾਯ ॥ 

aad purakh kaaran kartaar. 

O‟ the Primal Being, O‟ the Creator of the universe.                                                   
ਸ ਬ ਦ ਭੁੱ ਢ ਤ ਬ ਤਵੱਚ ਤਵਆਏ ਰਬੂ! ਸ (ਜਤ ਦ) ਭੂਰ! ਸ ਏਯਤਾਯ! 

 

ਬਤ ਜਨਾ ਏ ਰਾਨ ਅਧਾਯ ॥ 

bhagat janaa kay paraan aDhaar. 

O‟ the Support of life of the devotees.                                                                 
ਸ ਬਤੵ ਦੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦ ਆਯ! 

 

ਜ ਜ ਜ ੁ ਸਇ ੁਨੀਤ ॥ 

jo jo japai so ho-ay puneet. 

Whoever meditates on You is sanctified,                                                                                
ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ਤਨੂੂੰ ਜਦਾ ਹ, ਉਹ ਤਿਰ ੱਤ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਬਤਤ ਬਾਇ ਰਾਵ ਭਨ ਸੀਤ ॥ 

bhagatbhaa-ay laavai man heet. 

while focusing the mind in loving devotional worship.                                                               
ਬਤੀ-ਬਾਿ ਨਾਰ ਆਣ ਭਨ ਤਿਚ ਤਯਾ ਤਆਯ ਤਟਏਾਉਂਦਾ ਹ (ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।) 
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ਸਭ ਤਨਯੁਨੀਆਯ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 

ham nirgunee-aar neech ajaan. 

we are meritless, ignorant, and malicious, 
ਅ੶ ਨੀਚ ਸੵ, ਅੂੰਞਾਣ ਸੵ ਤ ੁਣ-ਸੀਨ ਸੵ, 

 

ਨਾਨਏ ਤੁਭਯੀ ਯਤਨ ੁਯਐ ਬਵਾਨ ॥॥ 

naanak tumree saran purakhbhagvaan. ||7|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ God, we have come to Your sanctuary. ||7||                                                      
ਸ ਨਾਨਏ! (ਫਨਤੀ ਏਯ ਤ ਆਐ-) ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ! ਸ ਬਵਾਨ! ਅ੶ ਤਯੀ ਯਨ ਆ ਸੵ 

ਯਫ ਫਏੁੂੰ ਠ ਭੁਏਤਤ ਭਐ ਾ ॥ 

sarab baikunth mukat mokh paa-ay. v 

Consider one has received all the the heavenly comforts, liberation from 
vices  and deliverance from cycles of birth and death,                                    

ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ (ਭਾਨ ) ਾਯ ੁਯ ਤ ਭਐ ਭੁਏਤੀ ਸਾਰ ਏਯ ਰ ਸਨ, 
 

ਏ ਤਨਭਐ ਸਤਯ ਏ ੁਨ ਾ ॥ 

ayk nimakh har kay gun gaa-ay. 

if one has sung the praises of God even for an instant.                                                               
ਤਜਸ ਨ  ਅੱਐ ਦਾ ਇਏ ਪਯ ਭਾਤਰ ਬੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਹਨ। 

 

ਅਤਨਏ ਯਾਜ ਬ ਫਤਡਆਈ ॥ 

anik raaj bhog badi-aa-ee. 

Consider one has received the powe of countless  
kingdoms, pleasures, and glory.                                                                                                        

ਉਸ ਨੂੂੰ (ਭਾਨ) ਅਨਏਾਾਂ ਯਾਜ-ਬ ਦਾਯਥ ਤ ਿਤਡਆਈਆਾਂ ਤਭਰ ਈਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਸਤਯ ਏ ਨਾਭ ਏੀ ਏਥਾ ਭਤਨ ਬਾਈ ॥ 

har kay naam kee kathaa man bhaa-ee. 

who loves to sing the praises of God.                                                                                                                           
ਤਜਸ ਦ ਭਨ ਤਿਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ੱਰ-ਫਾਤ ਤਭੱਠੀ ਰੱੀ ਹ। 
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ਫਸੁ ਬਜਨ ਏਾਯ ੂੰੀਤ ॥ 

baho bhojan kaapar sangeet. 

Consider one has received all the worldly pleasure of beautiful clothes, 
tasty foods and soothing music                                                                        

ਉਸ ਨੂੂੰ (ਭਾਨ) ਏਈ ਤਏਸਭ ਦ ਐਾਣ ਏੱੜ ਤ ਯਾ-ਯੂੰ ਹਾਸਰ ਹ  ਹਨ। 

 

ਯਨਾ ਜਤੀ ਸਤਯ ਸਤਯ ਨੀਤ ॥ 

rasnaa japtee har har neet. 
who always remembers God and utters God‟s Name.                                                                     

ਤਜਸ ਦੀ ਜੀਬ ਸਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦੀ ਹ। 
 
 

ਬਰੀ  ੁਏਯਨੀ ਬਾ ਧਨਵੂੰਤ ॥ 

bhalee so karnee sobhaa Dhanvant. 
The deeds of that person are virtuous, he earns glory  

and is spiritually wealthy,                                                                                                                                 
ਉ ਦਾ ਆਚਯਨ ਬਰਾ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਬਾ ਤਭਰਦੀ ਸ, ਸੀ ਧਨਾਢ ਸ, 

 

ਤਸਯਦ ਫ ੂਯਨ ੁਯ ਭੂੰਤ ॥                                                                                                          

hirdai basay pooran gur mant.                                                                                           
in whose heart dwells Guru‟s teachings.                                                                                   

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ੂਯ ੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਵੱਦਾ ਸ, 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਰਬ ਦਸੁ ਤਨਵਾ ॥ 

saaDhsang parabhdayh nivaas. 

O God, grant me a place in the Company of the Holy.                                                              
ਸ ਰਬੂ! ਆਣ ੂੰਤੵ ਦੀ ੂੰਤ ਤਵਚ ਥੵ ਦਸ l 

 

ਯਫ ੂਐ ਨਾਨਏ ਯਾ ॥੦॥ਫ਼॥ 

sarab sookh naanak pargaas. ||8||20|| 

O‟ Nanak, by abiding in whose company, all 
 comforts become manifest |20|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਤੂੰ ਤਵਚ ਤਯਸੵ ਾਯ ੁਐੵ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਸ ਜੵਦਾ ਸ l 
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ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਯੁਨ ਤਨਯੁਨ ਤਨਯੂੰਏਾਯ ੁੂੰ ਨ ਭਾਧੀ ਆਤ ॥ 

sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap. 

The formless God Himself is the one who possesses all attributes and no 
attributes. He Himself remains in absolute meditation.                                 

ਤਨਯੂੰਏਾਯ ( ਆਏਾਯ-ਯਤਹਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਤਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯੂ (ਬਾਿ, ਜਤ ਯੂ) ਬੀ ਆ ਹ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਤਤੂੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਯ ਬੀ ਆ ਹੀ ਹ, 

ਅਪੁਯ ਅਿਸਥਾ ਤਿਚ ਤਟਤਏਆ ਹਇਆ ਬੀ ਆ ਹੀ ਹ। 

 

ਆਨ ਏੀਆ ਨਾਨਏਾ ਆ ਸੀ ਤਪਤਯ ਜਾਤ ॥॥ 

aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap. ||1|| 
O‟ Nanak, He Himself has created this universe and through  

His creation He meditates on Himself. ||1|| 
ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਯਤਚਆ ਸ ਤ ਜੀਵੵ ਤਵਚ ਫਠ ਏ ਆ ਸੀ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ l 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਜਫ ਅਏਾਯ ੁਇਸੁ ਏਛੁ ਨ ਤਦਰਟਤਾ ॥ 

jab akaar ih kachh na daristaytaa. 

When this world had not yet appeared in any visible form,                                                     
ਜਦ ਜਤ ਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜ ਏਈ ਸ਼ਏਰ ਸੀ ਨਸ੶ ਤਦੱਦੀ ੀ, 

 

ਾ ੁੂੰ ਨ ਤਫ ਏਸ ਤ ਸਤਾ ॥ 

paap punn tab kah tay hotaa. 

who then committed sins and performed good deeds?                                                       
ਤਦ ਾ ਜੵ ੁੂੰ ਨ ਤਏ (ਜੀਵ) ਤ ਸ ਏਦਾ ੀ? 

 

ਜਫ ਧਾਯੀ ਆਨ ੁੂੰ ਨ ਭਾਤਧ ॥ 

jab Dhaaree aapan sunn samaaDh. 

When the God Himself was in profound meditation,                                                               
ਜਦ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਵਾਰੀ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਸਈ ੀ, 
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ਤਫ ਫਯ ਤਫਯਧ ਤਏ ੁੂੰ ਤ ਏਭਾਤਤ ॥ 

tab bair biroDh kis sang kamaat. 

then against whom were hate and jealousy directed?                                                            
ਤਦ (ਤਏ ਨੇ) ਤਏ ਨਾਰ ਵਯ-ਤਵਯਧ ਏਭਾਉਣਾ ੀ? 

 

ਜਫ ਇ ਏਾ ਫਯਨੁ ਤਚਸਨੁ ਨ ਜਾਤ ॥ 

jab is kaa baran chihan na jaapat. 

When there was no color or shape of this world to be seen,                                                 
ਜਦ ਇ (ਜਤ) ਦਾ ਏਈ ਯੂੰ-ਯੂ ਸੀ ਨਸ੶ ੀ ਤਦੱਦਾ, 

 

ਤਫ ਸਯਐ  ਏਸ ੁਤਏਤਸ ਤਫਆਤ ॥ 

tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat. 

then who experienced joy and sorrow?                                                                            
ਤਦ ਦੱ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜੵ ਤਚੂੰ ਤਾ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਸ ਏਦ ਨ? 

 

ਜਫ ਆਨ ਆ ਆਤ ਾਯਫਰਸਭ ॥ 

jab aapan aap aap paarbarahm. 

When the Supreme God was alone by Himself,                                                  
ਜਦ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਏਵਰ ਆ ਸੀ ਆ ੀ, 

 

ਤਫ ਭਸ ਏਸਾ ਤਏ ੁਸਵਤ ਬਯਭ ॥ 

tab moh kahaa kis hovatbharam. 

then where was emotional attachment, and who had doubts?                                                     
ਤਦ ਭਸ ਤਏਥ ਸ ਏਦਾ ੀ, ਤ ਬਯਭ-ਬੁਰਐ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਸ ਏਦ ਨ? 

 

ਆਨ ਐਰੁ ਆਤ ਵਯਤੀਜਾ ॥ 

aapan khayl aap varteejaa. 

He Himself has staged His own play,                                                                         
(ਜਤ ਯੂ) ਅਾਣੀ ਐਡ ਰਬ ੂਨੇ ਆ ਫਣਾਈ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਏਯਨੈਸਾਯੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥॥ 

naanak karnaihaar na doojaa. ||1|| 

O‟ Nanak, there is no other Creator.                                                                                        
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਤ ਤਫਨਾ ਏਈ ਸਯ ਤਯਜਣਸਾਯ ਨਸ੶ ਸ l 
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ਜਫ ਸਵਤ ਰਬ ਏਵਰ ਧਨੀ ॥ 

jab hovat parabh kayval Dhanee. 

When there was only God, the Master,                                                                                   
ਜਦ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਤਯ (ਆ ਸੀ) ੀ, 

 

ਤਫ ਫੂੰਧ ਭੁਏਤਤ ਏਸ ੁਤਏ ਏਉ ਨੀ ॥ 

tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee. 

then who was considered attached to Maya or liberated from Maya?                                       
ਤਦ ਦੱ, ਤਏ ਨੂੂੰ  ਫੂੰਧਨੵ ਤਵਚ ਪਤਆ ਸਇਆ, ਤ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਭੁਏਤਤ ਭਝੀ? 

ਜਫ ਏਤਸ ਸਤਯ ਅਭ ਅਾਯ ॥ 

jab aykeh har agam apaar. 

When there was only God, Unfathomable and Infinite,                                                    
ਜਦ ਅਭ ਤ ਫਅੂੰ ਤ ਰਬੂ ਇਏ ਆ ਸੀ ੀ, 

 

ਤਫ ਨਯਏ ੁਯ ਏਸ ੁਏਉਨ ਅਉਤਾਯ ॥ 

tab narak surag kaho ka-un a-utaar. 

then who entered hell, and who entered heaven?                                                                       
ਤਦ ਦੱ, ਨਯਏੵ ਤ ੁਯੵ ਤਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰ ਏਸੜ ਜੀਵ ਨ? 

 

ਜਫ ਤਨਯੁਨ ਰਬ ਸਜ ੁਬਾਇ ॥ 

jab nirgun parabh sahj subhaa-ay. 

When God was without attributes, in absolute poise,                                                           
ਜਦ ੁਤ ਸੀ ਰਬੂ ਤਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਤ ਯ ੀ, (ਬਾਵ, ਜਦ ਉ ਨੇ ਭਾਇਆ ਯਚੀ ਸੀ ਨਸ੶ ੀ), 

 

ਤਫ ਤਵ ਏਤਤ ਏਸਸ ੁਤਏਤ ੁਠਾਇ ॥ 

tab siv sakat kahhu kitthaa-ay. 

then where was the (shiva) soul and where was the (shakti)                                                                  
ਤਦ ਦੱ ਭਨ ਤਏਸੜ ਥੵ ਤ ੀ ਅਤ ਭਾਦਾ ਤਏੱਥ ੀ? 

 

ਜਫ ਆਤਸ ਆਤ ਅਨੀ ਜਤਤ ਧਯ ॥ 

jab aapeh aap apnee jotDharai. 

When He held His Own Light unto Himself,                                                                     
ਜਦ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਜਤਤ ਜਾਈ ਫਠਾ ੀ, 
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ਤਫ ਏਵਨ ਤਨਡਯੁ ਏਵਨ ਏਤ ਡਯ ॥ 

tab kavan nidar kavan kat darai. 

then who was fearless, and who was afraid of anyone?                                            
ਤਦ ਏਣ ਤਨਡਯ ੀ ਤ ਏਣ ਤਏ ਤ ਡਯਦ ਨ? 

 

ਆਨ ਚਤਰਤ ਆਤ ਏਯਨੈਸਾਯ ॥ 

aapan chalit aap karnaihaar. 

He Himself is the Performer of His own plays;                                                             
ਉਸ ਆਣ ਤਭਾਸ਼ ਆ ਸੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਨਾਨਏ ਠਾਏੁਯ ਅਭ ਅਾਯ ॥॥ 

naanak thaakur agam apaar. ||2|| 

O‟ Nanak, the Supreme Master is Unfathomable and Infinite. ||2||                                                                
ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅਭ ਤ ਫਅੂੰ ਤ ਸ l 

 

ਅਤਫਨਾੀ ੁਐ ਆਨ ਆਨ ॥ 

abhinaasee sukh aapan aasan. 

When the Immortal God was absorbed in  
His own state of peace and poise, 

ਜਦ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆਣੀ ਭਜ ਤਵਚ ਆਣ ਸੀ ਯੂ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਫਠਾ ੀ, 
 

ਤਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਏਸ ੁਏਸਾ ਤਫਨਾਨ ॥ 

tah janam maran kaho kahaa binaasan. 

then where was birth, death and destruction?                                                                             
ਤਦ ਦੱ, ਜੂੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਤ ਭਤ ਤਏਥ ਨ? 

 

ਜਫ ੂਯਨ ਏਯਤਾ ਰਬੁ ਇ ॥ 

jab pooran kartaa parabh so-ay. 

When there was only God, the Perfect Creator,                                                                        
ਜਦ ਏਯਤਾਯ ੂਯਨ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੀ, 

 

ਤਫ ਜਭ ਏੀ ਤਰਾ ਏਸਸ ੁਤਏ ੁਸਇ ॥ 

tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay. 

then who was afraid of death?                                                                                           
ਤਦ ਦੱ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਸ ਏਦਾ ੀ? 
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ਜਫ ਅਤਫਤ ਅਚਯ ਰਬ ਏਾ ॥ 

jab abigat agochar parabh aykaa. 

When there was only the One God, unmanifest and incomprehensible,                                  
ਜਦ ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਤ ਅਚਯ ਰਬੂ ਇਏ ਆ ਸੀ ੀ, 

 

ਤਫ ਤਚਤਰ ੁਤ ਤਏ ੁੂਛਤ ਰਐਾ ॥ 

tab chitar gupat kis poochhat laykhaa. 

then whom Chittar and Gupat (the recording angels) asked for the 
account of their deeds?                                                                                                              

ਤਦ ਤਚਤਰ ੁਤ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਰਐਾ ੁੱ ਛ ਏਦ ਨ? 

 

ਜਫ ਨਾਥ ਤਨਯੂੰਜਨ ਅਚਯ ਅਾਧ ॥ 

jab naath niranjan agochar agaaDhay. 

When there was only the Immaculate, Incomprehensible,  
Unfathomable Master, 

ਜਦ ਭਾਰਏ ਭਾਇਆ-ਯਤਸਤ ਅਥਾਸ ਅਚਯ ਆ ਸੀ ੀ, 
 

ਤਫ ਏਉਨ ਛੁਟ ਏਉਨ ਫੂੰਧਨ ਫਾਧ ॥ 

tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay. 

then who was emancipated, and who was held in the bonds of Maya?                                             
ਤਦ ਏਣ ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨੵ ਤ ਭੁਏਤ ਨ ਤ ਏਣ ਫੂੰਧਨੵ ਤਵਚ ਫੱਝ ਸ ਸਨ? 

 

ਆਨ ਆ ਆ ਸੀ ਅਚਯਜਾ ॥ 

aapan aap aap hee acharjaa. 

That wonderful God alone is Himself like Him.                                                                               
ਉਹ ਅਚਯਜ-ਯੂ ਰਬੂ ਆਣ ਿਯਾ ਆ ਹੀ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਆਨ ਯੂ ਆ ਸੀ ਉਯਜਾ ॥॥ 

naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3|| 

O‟ Nanak, He Himself has created His Own Form. ||3||                                                                   
ਸ ਨਾਨਏ! ਆਣਾ ਆਏਾਯ ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ l 
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ਜਸ ਤਨਯਭਰ ੁਯਐੁ ੁਯਐ ਤਤ ਸਤਾ ॥ 

jah nirmal purakh purakh pat hotaa. 

When the immaculate Being, the Master of mankind was all by Himself,                               
ਤਜ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਜੀਵੵ ਦਾ ਭਾਰਏ ਤਨਯਭਰ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੀ, 

 

ਤਸ ਤਫਨੁ ਭਰੁ ਏਸਸ ੁਤਏਆ ਧਤਾ ॥ 

tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa. 

there was no filth of sins, so what was there to be washed clean?                                        
ਥ ਉਸ ਭਰ-ਯਤਸਤ ੀ, ਤੵ ਦੱ, ਉ ਨੇ ਏਸੜੀ ਭਰ ਧਣੀ ੀ? 

 

ਜਸ ਤਨਯੂੰਜਨ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯ ਤਨਯਫਾਨ ॥ 

jah niranjan nirankaar nirbaan. 

When there was only the immaculate, formless, and desire-free God,                                 
ਤਜਥ ਭਾਇਆ-ਯਤਸਤ, ਆਏਾਯ-ਯਤਸਤ ਤ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਤਸਤ ਰਬੂ ਸੀ ੀ, 

 

ਤਸ ਏਉਨ ਏਉ ਭਾਨ ਏਉਨ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan. 

then who had self esteem and who had ego?                                                                              
ਉਥ ਭਾਣ ਅਸੂੰਏਾਯ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਸਣਾ ੀ? 

 

ਜਸ ਯੂ ਏਵਰ ਜਦੀ ॥ 

jah saroop kayval jagdees. 

When there was only the Master of the Universe,                                                             
ਤਜਥ ਏਵਰ ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸਤੀ ੀ, 

 

ਤਸ ਛਰ ਤਛਦਰ ਰਤ ਏਸ ੁਏੀ ॥ 

tah chhal chhidar lagat kaho kees. 

then who was tainted by fraud and sin?                                                                           
ਥ ਦੱ, ਛਰ ਤ ਫ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਰੱ ਏਦ ਨ? 

 

ਜਸ ਜਤਤ ਯੂੀ ਜਤਤ ੂੰ ਤ ਭਾਵ ॥ 

jah jot saroopee jot sang samaavai. 

When the embodiment of Light (God) was immersed in His Own Light,                                 
ਜਦ ਜਤਤ-ਯੂ ਰਬੂ ਆਣੀ ਸੀ ਜਤਤ ਤਵਚ ਰੀਨ ੀ, 
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ਤਸ ਤਏਤਸ ਬੂਐ ਏਵਨੁ ਤਤਰਤਾਵ ॥ 

tah kiseh bhookh kavan tariptaavai. 

then who was longing for Maya, and who was satisfied?                                                               
ਤਦ ਤਏ ਨੂੂੰ  (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੁੱ ਐ ਸ ਏਦੀ ੀ ਤ ਏਣ ਯੱਤਜਆ ਸਇਆ ੀ? 

 

ਏਯਨ ਏਯਾਵਨ ਏਯਨੈਸਾਯੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
The Creator is the doer of everything and the Cause of all causes.                                         

ਏਯਤਾਯ ਆ ਹੀ ਸਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਤ ਜੀਿਾਾਂ ਤੋਂ ਏਯਾਉਣ ਿਾਰਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਏਯਤ ਏਾ ਨਾਤਸ ੁਭਾਯ ੁ॥॥ 

naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4|| 

O Nanak, the Creator is beyond estimation ||4||                                                              
ਸ ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸ੶ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ 

 

ਜਫ ਅਨੀ ਬਾ ਆਨ ੂੰ ਤ ਫਨਾਈ ॥ 

jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee. 

When He contained His Glory within Himself,                                                                    
ਜਦ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣੀ ਬਾ ਆਣ ਸੀ ਨਾਰ ਫਣਾਈ ੀ, (ਬਾਵ, ਜਦ ਏਈ ਸਯ ਉ ਦੀ ਬਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਨਸ੶ ੀ) 

 

ਤਫ ਏਵਨ ਭਾਇ ਫਾ ਤਭਤਰ ੁਤ ਬਾਈ ॥ 

tab kavan maa-ay baap mitar sutbhaa-ee. 

then who was mother, father, friend, child or sibling?                                                              
ਤਦ ਏਣ ਭੵ, ਤਉ, ਤਭਤਰ, ੁਤਰ ਜੵ ਬਯਾ ੀ? 

 

ਜਸ ਯਫ ਏਰਾ ਆਤਸ ਯਫੀਨ ॥ 

jah sarab kalaa aapeh parbeen. 

When God Himself was ultimate in all the powers,                                                    
ਜਦ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਸੀ ਾਯੀਆਂ ਤਾਏਤੵ ਤਵਚ ਤਆਣਾ ੀ, 

 
 
 
 



268 
 

 

 

ਤਸ ਫਦ ਏਤਫ ਏਸਾ ਏਊ ਚੀਨ ॥ 

tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen. 

then where was anybody reading the Vedas and 
 katebas (the religious books)? 

ਤਦ ਤਏਥ ਏਈ ਵਦ (ਤਸੂੰ ਦੂ ਧਯਭ ੁਤਏ) ਤ ਏਤਫੵ (ਭੁਰਭਾਨੵ ਦ ਧਯਭ ੁਤਏ) ਤਵਚਾਯਦਾ ੀ? 
 

ਜਫ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਉਤਯ ਧਾਯ ॥ 

jab aapan aap aap ur Dhaarai. 

When He kept Himself, to His own self,                                                                                     
ਜਦ ਰਬੂ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਆ ਸੀ ਆਣ ਆ ਤਵਚ ਤਟਏਾਈ ਫਠਾ ੀ, 

 

ਤਉ ਨ ਅਨ ਏਸਾ ਫੀਚਾਯ ॥ 

ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai. 

then who considered omens to be good or bad?                                                                             
ਤਦ ਚੂੰ ਭੂੰਦ ਨ ਏਣ ਚਦਾ ੀ? 

ਜਸ ਆਨ ਊਚ ਆਨ ਆਤ ਨੇਯਾ ॥ 

jah aapan ooch aapan aap nayraa. 

When He Himself was the highest and Himself lower (in rank),                                                                
ਜਦ ਉਸ ਆ ਸੀ ਉੱਚਾ ਅਤ ਆ ਅਤ ਆ ਸੀ ਨੀਵੵ ੀ, 

ਤਸ ਏਉਨ ਠਾਏੁਯੁ ਏਉਨੁ ਏਸੀ ਚਯਾ ॥ 

tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa. 

then who was the master, and who was the servant?                                                   
ਦੱ ਭਾਰਏ ਏਣ ੀ ਤ ਵਏ ਏਣ ੀ? 

 

ਤਫਭਨ ਤਫਭ ਯਸ ਤਫਭਾਦ ॥                                                                                                    

bisman bisam rahay bismaad.                                                                                
People are astounded by the amazing wonders of Your Creation.                                                                                                                 

ਜੀਿ ਤਯੀ ਤਤ ਬਾਰਦ ਹਯਾਨ ਤ ਅਚਯਜ ਹ ਯਹ ਹਨ। 
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ਨਾਨਏ ਅਨੀ ਤਤ ਜਾਨਸੁ ਆਤ ॥॥                                                                                                 

nanak apnee gat jaanhu aap. ||5||                                                                                 
Nanak says, O‟ God only You know Your state                                                                   

ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਅੱ ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ-ਸ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਣੀ ਤਤ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ l 
 

ਜਸ ਅਛਰ ਅਛਦ ਅਬਦ ਭਾਇਆ ॥ 

jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa. 
When Undeceivable, Indestructible the 

 Incomprehensible One was self-absorbed. 
ਜਦ ਅਛੱਰ ਅਤਫਨਾੀ ਤ ਅਬਦ ਰਬੂ (ਆਣ ਆ ਤਵਚ) ਤਟਤਏਆ ਸਇਆ ੀ, 

 

ਊਸਾ ਤਏਤਸ ਤਫਆਤ ਭਾਇਆ ॥ 

oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa. 

then who was swayed by Maya (worldly distractions)?                                                         
ਥ ਤਏ ਨੂੂੰ  ਭਾਇਆ ਸ ਏਦੀ ੀ ? 

 

ਆ ਏਉ ਆਤਸ ਆਦੁ ॥ 

aapas ka-o aapeh aadays. 

When He paid homage to Himself,                                                                                             
ਜਦ ਐੁਦ ਵਾਤਸੁਯੂ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਨਭਏਾਯ ਏਯਦਾ ੀ, 

 

ਤਤਸੁ ੁਣ ਏਾ ਨਾਸੀ ਯਵ ੁ॥ 

tihu gun kaa naahee parvays. 

then the three modes of Maya (power, vices and virtue) did not prevail.                                        
ਤਦ (ਭਾਇਆ ਦ) ਤਤੂੰਨ  ਰੱਛਣ ਜੱ ਤਿੱਚ ਦਾਐਰ ਨਹੀਂ ਹ ਸਨ। 

ਜਸ ਏਤਸ ਏ ਏ ਬਵੂੰਤਾ ॥ 

jah aykeh ayk ayk bhagvantaa. 

When there was only the One, Supreme God alone,                                                                   
ਜਦ ਬਵਾਨ ਏਵਰ ਇਏ ਆ ਸੀ ੀ, 
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ਤਸ ਏਉਨੁ ਅਤਚੂੰਤ ੁਤਏੁ ਰਾ ਤਚੂੰ ਤਾ ॥ 

tah ka-un achint kis laagai chintaa. 

then who was not anxious, and who felt anxiety?                                                                
ਤਦੋਂ ਏਣ ਫ-ਤਏਯ ਸੀ ਤ ਤਏਸ ਨੂੂੰ ਏਈ ਤਚੂੰਤਾ ਰੱਦੀ ਸੀ। 

 

ਜਸ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਤੀਆਯਾ ॥ 

jah aapan aap aap patee-aaraa. 
When only He Himself was there to please Him,                                                                     

ਜਦ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  ਤਤਆਉਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੀ, 
 

ਤਸ ਏਉਨੁ ਏਥ ਏਉਨੁ ੁਨਨੈਸਾਯਾ ॥ 

tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa. 
then who was the speaker and who was the listener?                                                           

ਤਦ ਏਣ ਫਰਦਾ ੀ, ਤ ਏਣ ੁਣਨ ਵਾਰਾ ੀ? 

 

ਫਸੁ ਫਅੂੰ ਤ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

baho bay-ant ooch tay oochaa. 

He is vastly infinite and the highest of the high.                                                               
ਰਬੂ ਫੜਾ ਫਅੂੰ ਤ ਸ, ਬ ਤ ਉੱਚਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਆ ਏਉ ਆਤਸ ਸੂਚਾ ॥॥ 

naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6|| 

O‟ Nanak, He alone can fathom Himself.||6||                                                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਆਣ ਆ ਤਏ ਆ ਸੀ ਅੱੜਨ ਵਾਰਾ ਸ 

 

ਜਸ ਆਤ ਯਤਚ ਯੂੰਚੁ ਅਏਾਯ ੁ॥ 

jah aap rachi-o parpanch akaar. 

When God fashioned this universe of visible form,                                                              
ਜਦ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਜਤ ਦੀ ਐਡ ਯਚ ਤਦੱਤੀ, 
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ਤਤਸੁ ੁਣ ਭਤਸ ਏੀਨ  ਤਫਥਾਯ ੁ॥ 

tihu gun meh keeno bisthaar. 

He made the world subject to the three modes of Maya 
 (vice, virtue, and power). 
ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਤਤੂੰਨ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਤਐਰਾਯਾ ਐਰਯ ਤਦੱਤਾ। 

 

ਾ ੁੁੂੰ ਨੁ ਤਸ ਬਈ ਏਸਾਵਤ ॥ 

paap punn tah bha-ee kahaavat. 
Then the concept of sin and virtue came into existence.                                                    

ਤਦ ਇਸ ੱਰ ਚੱਰ ਈ ਤਏ ਇਸ ਾ ਸ ਇਸ ੁੂੰ ਨ ਸ, 
 

ਏਊ ਨਯਏ ਏਊ ੁਯ ਫੂੰਛਾਵਤ ॥ 

ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat. 

as a result, some went to hell and some yearned for heaven.                                              
ਤਦੋਂ ਏਈ ਜੀਿ ਨਯਏਾਾਂ ਦਾ ਬਾੀ ਤ ਏਈ ਸੁਯਾਾਂ ਦਾ ਚਾਹਿਾਨ ਫਤਣਆ। 

 

ਆਰ ਜਾਰ ਭਾਇਆ ਜੂੰਜਾਰ ॥ 

aal jaal maa-i-aa janjaal. 

Domestic traps and entanglements of Maya,                                                                          
ਯੵ ਦ ਧੂੰਧ, ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨ, 

 

ਸਉਭ ਭਸ ਬਯਭ ਬ ਬਾਯ ॥ 

ha-umai moh bharam bhai bhaar.                                                                                  
loads of egotism, attachment, doubt and fear,                                                                                      

ਅਸੂੰਏਾਯ, ਭਸ, ਬੁਰਐ, ਡਯ, 
 

ਦੂਐ ੂਐ ਭਾਨ ਅਭਾਨ ॥                                                                                                  

dookh sookh maan apmaan.                                                                                    
sorrows and pleasure, honor and dishonor,                                                                             

ਦੁੱ ਐ, ੁਐ, ਆਦਯ ਤਨਯਾਦਯੀ , 
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ਅਤਨਏ ਰਏਾਯ ਏੀ ਫਐ੍੍ਾਨ ॥ 

anik parkaar kee-o bakh-yaan. 

all these came to be described in various ways.                                                                                                                              
ਇਹ ਤਜਹੀਆਾਂ ਏਈ ਤਏਸਭ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਚੱਰ ਈਆਾਂ। 

 

ਆਨ ਐਰੁ ਆਤ ਏਤਯ ਦਐ ॥ 

aapan khayl aap kar daykhai. 
He beholds His play that He created Himself.                                                                  

ਰਬੂ ਆਣਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਏਯ ਏ ਆ ਿਐ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਐਰ ੁੂੰਏਚ ਤਉ ਨਾਨਏ ਏ ॥॥ 

khayl sankochai ta-o naanak aikai. ||7|| 

O‟ Nanak, when He winds up His play, then He is  
left alone by Himself. ||7|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦ ਇ ਐਡ ਨੂੂੰ  ਭਟਦਾ ਸ ਤੵ ਇਏ ਆ ਸੀ ਆ ਸ ਜੵਦਾ ਸ l 
 

ਜਸ ਅਤਫਤੁ ਬਤੁ ਤਸ ਆਤ ॥ 

jah abigatbhagattah aap. 
Wherever the invisible God‟s devotee is, He Himself is there. 

ਤਜਥ ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਦਾ ਸੂੰਤ ਹ, ਥ ਉਹ ਰਬੂ ਆ ਹ। 

 

ਜਸ ਯ ਾਾਯ ੁੂੰਤ ਯਤਾਤ ॥ 

jah pasrai paasaar sant partaap. 

He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saints.                                              
ਹਯ ਥਾਾਂ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਭਤਹਭਾ ਿਾਸਤ ਰਬੂ ਜਤ ਦਾ ਤਐਰਾਯਾ ਤਐਰਾਯ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਦੁਸ ੂਾਐ ਏਾ ਆਤਸ ਧਨੀ ॥ 

duhoo paakh kaa aapeh Dhanee.                                                                                              
He is the master of both sides (of His manifest and unmanifest forms). 

ਦਹਾਾਂ ਾਤਸਆਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਆ ਹ। (ਸੂੰਤਾਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਿ) 
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ਉਨ ਏੀ ਬਾ ਉਨਸੂ ਫਨੀ ॥ 

un kee sobhaa unhoo banee.                                                                                              
The glory of those saints behooves them alone. 

ਰਬੂ ਜੀ ਆਣੀ ਸਬਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦ ਹਨ। 

 

ਆਤਸ ਏਉਤਏ ਏਯ ਅਨਦ ਚਜ ॥ 

aapeh ka-utak karai anad choj. 

He Himself performs His miracles and blissful frolics.                                                          
ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਐਡੵ ਐਡ ਤਯਸਾ ਸ ਆ ਸੀ ਆਨੂੰ ਦ ਤਭਾਸ਼ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ, 

ਆਤਸ ਯ ਬਨ ਤਨਯਜ ॥ 

aapeh ras bhogan nirjog. 

He Himself enjoys pleasures, and yet He is not 
 influenced by those pleasures. 
ਆ ਹੀ ਯਸਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣ ਿਾਰਾ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਤਨਯਰ ਹ। 

 

ਤਜ ੁਬਾਵ ਤਤੁ ਆਨ ਨਾਇ ਰਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai. 

Whoever He pleases, He blesses with His Name,                                                          
ਜ ਉ ਨੂੂੰ  ਬਾਉਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਨਾਭ ਤਵਚ ਜੜਦਾ ਸ, 

 

ਤਜ ੁਬਾਵ ਤਤੁ ਐਰ ਤਐਰਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis khayl khilaavai. 

and whoever He wishes, He keeps them entangled in worldly pleasures.                                
ਤ ਤਜਸ ਨੂੂੰ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹ ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਐਡਾਾਂ ਤਐਡਾਉਂਦਾ ਹ। 

 

ਫੁਭਾਯ ਅਥਾਸ ਅਨਤ ਅਤਰ  ॥ 

baysumaar athaah agnat atolai. 
O‟ infinite, unfathomable and eternal God,                                                                 

ਸ ਫਅੂੰ ਤ! ਸ ਅਥਾਸ! ਸ, ਸ ਅਡਰ ਰਬੂ! 
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ਤਜਉ ਫੁਰਾਵਸ ੁਤਤਉ ਨਾਨਏ ਦਾ ਫਰ  ॥੦॥॥                                                                                

ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. ||8||21||                                                                        
O‟ Nanak, as You direct Your devotees, that is how they speak. ||8||21||        

ਸ ਨਾਨਏ (ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ), ਤਜਵ ਤੂੂੰ  ਫੁਰਾਉਂਦਾ ਸ ਤਤਵ ਤਯ ਦਾ ਫਰਦ ਸਨ l 
 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਜੀਅ ਜੂੰਤ ਏ ਠਾਏੁਯਾ ਆ ਵਯਤਣਸਾਯ ॥ 

jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar. 

O‟  Master of all beings and creatures, You  
Yourself are prevailing everywhere. 
ਹ ਜੀਆਾਂ ਜੂੰਤਾਾਂ ਦ ਾਰਣ ਿਾਰ  ਰਬੂ! ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ ਸਬ ਥਾਈਂ ਿਯਤ ਤਯਹਾ ਹੈਂ। 

ਨਾਨਏ ਏ ਤਯਆ ਦਜੂਾ ਏਸ ਤਦਰਟਾਯ ॥॥ 

naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar. ||1|| 

O‟ Nanak, God is All-pervading; besides Him,  
where is any other to be seen?||1|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ, (ਉ ਤ ਤਫਨਾ ਏਈ) ਦੂਜਾ ਤਏਥ ਵਐਣ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ? 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 
 

ਆਤ ਏਥ ਆਤ ੁਨਨੈਸਾਯੁ ॥ 

aap kathai aap sunnaihaar. 

God Himself is the speaker, and He Himself is the listener.                                                  
(ਬ ਜੀਵੵ ਤਵਚ) ਰਬੂ ਆ ਫਰ ਤਯਸਾ ਸ ਆ ਸੀ ੁਣਨ ਵਾਰਾ ਸ, 
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ਆਤਸ ਏੁ ਆਤ ਤਫਥਾਯੁ ॥ 

aapeh ayk aap bisthaar. 

He Himself is the One, and He Himself is the many.  
(prevailing in his creation) 

ਉਸ ਆ ਸੀ ਇੱਏ ਹ ਅਤ ਆ ਹੀ ਅਨਏ। 

 

ਜਾ ਤਤ ੁਬਾਵ ਤਾ ਤਰਤਟ ਉਾ ॥ 

jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay. 

When it so pleases Him, He creates the world,                                                                   
ਜਦ ਉ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਤੵ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਚ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਆਨੈ ਬਾਣ ਰ ਭਾ ॥ 

aapnai bhaanai la-ay samaa-ay. 

and when it so pleases, He absorbs it back into Himself.                                              
ਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਹ (ਜਤ ਨੂੂੰ ਆਣ ਤਿਚ) ਸਭਟ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਤੁਭ ਤ ਤਬੂੰ ਨ ਨਸੀ ਤਏਛ ੁਸਇ ॥ 

tum tay bhinn nahee kichh ho-ay. 

O‟ God, there is nothing outside of You.                                                                                       
(ਸ ਰਬੂ!) ਤਥ ਵੱਐਯਾ ਏੁਝ ਨਸ੶ ਸ, 

 

ਆਨ ੂਤਤ ਬੁ ਜਤੁ ਯਇ ॥ 

aapan soot sabh jagat paro-ay. 

You have kept the entire world subject to Your command.                                            
ਤੂੂੰ (ਆਣ ਹੁਏਭ-ਯੂ) ਧਾ ਤਿਚ ਸਾਯ ਜਤ ਨੂੂੰ ਰ ਯੱਤਐਆ ਹ। 

 

ਜਾ ਏਉ ਰਬ ਜੀਉ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥                                                                                                       

jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay.                                                                             
Whom God Himself enables someone to understand this concept,                                                                   

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਜੀ ਆ ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦ ਸਨ, 
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ਚੁ ਨਾਭ ੁਈ ਜਨੁ ਾ ॥                                                                                                  

sach naam so-ee jan paa-ay.                                                                                        
that person alone realizes the eternal Naam                                                                   

ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਹਾਸਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

 ਭਦਯੀ ਤਤ ਏਾ ਫਤਾ ॥ 

so samadrasee tat kaa baytaa. 

Such a person looks impartially upon all, and is the knower of reality.                                  
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬ ਵਰ ਇਏ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵਐਣ ਵਾਰਾ ਤ ਅਰੀਅਤ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ)  ਦ ਜਾਨਣ ਿਾਰਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਰ ਤਰਤਟ ਏਾ ਜਤਾ ॥॥ 

naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1|| 
O‟ Nanak, he is the conqueror of the entire world. ||1||                                                                        

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਤਜੱਤਣ ਵਾਰਾ ਸ 

 

ਜੀਅ ਜੂੰਤਰ ਬ ਤਾ ਏ ਸਾਥ ॥ 

jee-a jantar sabhtaa kai haath. 

All beings and creatures are under His command.                                                         
ਾਯ ਜੀਵ ਜੂੰਤ ਉ ਰਬੂ ਦ ਵੱ ਤਵਚ ਸਨ, 

ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਅਨਾਥ ਏ ਨਾਥ ੁ॥ 

deen da-i-aal anaath ko naath. 

He is Merciful to the meek, and the support of the helpless.                                         
ਉਹ ਦੀਨਾਾਂ ਤ ਦਇਆ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਹ, ਤ, ਅਨਾਥਾਾਂ ਦਾ ਭਾਤਰਏ ਹ। 

 

ਤਜ ੁਯਾਐ ਤਤੁ ਏਇ ਨ ਭਾਯ ॥ 

jis raakhai tis ko-ay na maarai. 

No one can destroy the one who is protected by God.                                                     
ਤਜਸ ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਆ ਯੱਐਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਏਈ ਭਾਯ ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ। 

 

 ਭੂਆ ਤਜੁ ਭਨਸੁ ਤਫਾਯ ॥ 

so moo-aa jis manhu bisaarai. 

However, consider one spiritually dead whom God forsakes.                                                           
ਭਇਆ ਹਇਆ (ਤਾਾਂ) ਉਹ ਜੀਿ ਹ ਤਜਸ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹ। 
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ਤਤ ੁਤਤਜ ਅਵਯ ਏਸਾ ਏ ਜਾਇ ॥ 

tis taj avar kahaa ko jaa-ay. 

Forsaking Him, where else could anyone go?                                                                      
ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਏ ਸਯ ਤਏਥ ਏਈ ਜਾ? 

 

ਬ ਤਤਯ ਏੁ ਤਨਯੂੰਜਨ ਯਾਇ ॥ 

sabh sir ayk niranjan raa-ay. 

The immaculate supreme God is the protector of all.                                                              
ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਤਸਯ ਤ ਇਏ ਆ ਹੀ ਰਬੂ ਹ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਯ ਹ। 

 

ਜੀਅ ਏੀ ਜੁਤਤ ਜਾ ਏ ਬ ਸਾਤਥ ॥ 

jee-a kee jugat jaa kai sabh haath. 

He controls all the the secrets of all creatures.                                                                    
ਤਜ ਦ ਵੱ ਤਵਚ ਬ ਜੀਵੵ ਦੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਦਾ ਬਤ ਸ, 

 

ਅੂੰਤਤਯ ਫਾਸਤਯ ਜਾਨਸੁ ਾਤਥ ॥ 

antar baahar jaanhu saath. 

Know that God is always with you within and without.                                                               
ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਅੂੰਦਯ ਫਾਹਯ ਸਬ ਥਾਈਂ ਅੂੰ-ਸੂੰ ਜਾਣਹੁ। 

ੁਨ ਤਨਧਾਨ ਫਅੂੰ ਤ ਅਾਯ ॥ 

gun niDhaan bay-ant apaar. 
who is the treasure of virtues, Infinite and Endless,                                                                                          

ਜ ੁਣੵ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, ਫਅੂੰ ਤ ਸ ਤ ਅਾਯ ਸ, 
 

ਨਾਨਏ ਦਾ ਦਾ ਫਤਰਸਾਯ ॥॥ 

nanak daas sadaa balihaar.||2|| 
O‟ Nanak, God‟s devotees are forever dedicated to Him. ||2|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਉ ਤ ਸਭਸ਼ੵ ਦਏ ਸਨ l 
 

ੂਯਨ ੂਤਯ ਯਸ ਦਇਆਰ ॥ 

pooran poor rahay da-i-aal. 

The Perfect, Merciful God is pervading everywhere,                                                      
ਦਇਆ ਦ ਯ ਰਬੂ ਜੀ ਬ ਥਾਈ ਂਬਯੂਯ ਸਨ, 
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ਬ ਊਤਯ ਸਵਤ ਤਏਯਾਰ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 

and His kindness extends to all.                                                                                                    
ਤ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਤ ਭਹਯ ਏਯਦ ਹਨ। 

 

ਅਨੇ ਏਯਤਫ ਜਾਨੈ ਆਤ ॥ 

apnay kartab jaanai aap. 

He Himself knows His own ways.                                                                                   
ਰਬੂ ਆਣ ਐਰ ਆ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

 

ਅੂੰਤਯਜਾਭੀ ਯਤਸ ਤਫਆਤ ॥ 

antarjaamee rahi-o bi-aap. 

The knower of our thinking, is pervading everywhere.                                                           
ਬ ਦ ਤਦਰੵ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਿਾਰਾ ਰਬੂ ਸਬ ਥਾਈਂ ਭਜੂਦ ਹ। 

 

ਰਤਤਾਰ ਜੀਅਨ ਫਸੁ ਬਾਤਤ ॥ 

paratipaalai jee-an baho bhaat. 

He cherishes His living beings in so many ways.                                                               
ਰਬੂ ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਤਯੀਏੀਆਂ ਨਾਰ ਾਰਦਾ ਸ, 

ਜ ਜ ਯਤਚ ੁ ਤਤਤਸ ਤਧਆਤਤ ॥ 

jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat. 

Whosoever He has created, meditates on Him.                                                                         
ਜ ਜ ਜੀਿ ਉਸ ਨ  ਦਾ ਏੀਤਾ ਹ, ਉਹ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯਦਾ ਹ। 

 

ਤਜ ੁਬਾਵ ਤਤੁ ਰ ਤਭਰਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 

Whoever pleases Him, He unites that person with Him,                                                                  
ਤਜਸੜਾ ਏਈ ਉ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਆਣ ਨਾਰ ਜੜ ਰਦਾ ਸ, 

 

ਬਤਤ ਏਯਤਸ ਸਤਯ ਏ ੁਣ ਾਇ ॥ 

bhagat karahi har kay gun gaa-ay. 

and such persons worship Him by singing His praises.                                                             
(ਤਜਨਾਾਂ ਤ ਤ੍ਰੁੱਠਦਾ ਹ) ਉਹ ਉਸ ਦ ੁਣ ਾ ਏ ਉਸ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਹਨ। 
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ਭਨ ਅੂੰਤਤਯ ਤਫਵਾ ੁਏਤਯ ਭਾਤਨਆ ॥ 

man antar biswas kar maani-aa. 

The one who with heartfelt faith has believed in Him,                                                     
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਭਨ ਤਵਚ ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ ਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  (ੱਚਭੁਚ ਸਦ ਵਾਰਾ) ਭੂੰਨ ਤਰਆ ਸ, 

 

ਏਯਨਸਾਯ ੁਨਾਨਏ ਇਏ ੁਜਾਤਨਆ ॥॥                                                                                           

karanhaar nanak ik jaani-aa. ||3||                                                                                         
O‟ Nanak, he has realized the one Creator ||3||                                                                       

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੇ ਉ ਇੱਏ ਏਯਤਾਯ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਛਾਤਣਆ ਸ l 
 

ਜਨੁ ਰਾਾ ਸਤਯ ਏ ਨਾਇ ॥ 

jan laagaa har aikai naa-ay. 

A devotee who is attuned only to God‟s Name,                                                                    
(ਜ) ਵਏ ਏਵਰ ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਸਇਆ ਸ, 

 

ਤਤ ਏੀ ਆ ਨ ਤਫਯਥੀ ਜਾਇ ॥ 

tis kee aas na birthee jaa-ay. 

his desires do not go in vain.                                                                                             
ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਏਦ ਖ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। 

ਵਏ ਏਉ ਵਾ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee. 

It behoves a devotee to meditate on God and serve His creation.                                                                                                                    
ਸਿਏ ਨੂੂੰ ਇਹ ਪੱਫਦਾ ਹ ਤਏ ਸਬ ਦੀ ਸਿਾ ਏਯ। 

 

ਸੁਏਭੁ ਫੂਤਝ ਯਭ ਦੁ ਾਈ ॥ 

hukam boojh param pad paa-ee. 

By understanding God‟s will he obtains the supreme spiritual state.                                           
ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਭਝ ਏ ਉਸ ਨੂੂੰ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਇ ਤ ਊਤਯ ਨਸੀ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

is tay oopar nahee beechaar 

There is no better contemplation than meditating  
on God‟s Name for those, 

ਉਸਨੵ ਨੂੂੰ  ਇ (ਨਾਭ ਤਭਯਨ) ਤ ਵੱਡਾ ਸਯ ਏਈ ਤਵਚਾਯ ਨਸ੶ ੁੱ ਝਦਾ l 
 



280 
 

ਜਾ ਏ ਭਤਨ ਫਤਆ ਤਨਯੂੰ ਏਾਯੁ ॥                                                                                                      

jaa kai man basi-aa nirankaar                                                                                                    
in whose mind dwells the formless God.                                                                            

ਤਜਨਹ ੵ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵੱਦਾ ਸ l 
 

ਫੂੰਧਨ ਤਤਯ ਬ ਤਨਯਵਯ ॥ 

banDhan tor bha-ay nirvair. 

Breaking the bonds of Maya, they become free from enmity,                                             
ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨ ਤੜ ਏ ਉਸ ਤਨਯਵਯ ਸ ਜੵਦ ਸਨ, 

 

ਅਨਤਦਨੁ ੂਜਤਸ ੁਯ ਏ ਯ ॥ 

an-din poojeh gur kay pair. 

and they always respectfully follow the Guru‟s advice. 
ਤ ਹਯ ਿਰ  ਸਤਤੁਯੂ ਦ ਚਯਨ ੂਜਦ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਰਏ ੁਐੀ ਯਰਏ ੁਸਰ ॥ 

ih lok sukhee-ay parlok suhaylay. 

They are at peace in this world, and in the next,                                                       
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਇ ਜਨਭ ਤਵਚ ੁਐੀ ਸਨ, ਤ ਯਰਏ ਤਵਚ ਬੀ ਐ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ, 

 

ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਰਤਬ ਆਤਸ ਭਰ ॥॥ 

naanak har parabh aapeh maylay. ||4|| 

O‟ Nanak, God has Himself united them with Him.||4||                                         
ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਉਸਨੵ ਨੂੂੰ  (ਆਣ ਨਾਰ) ਤਭਰਾ ਤਰਆ ਸ l 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਤਭਤਰ ਏਯਸ ੁਅਨੂੰ ਦ ॥ 

saaDh sang mil karahu anand. 

Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss.  
ਸਤਸੂੰ ਤਿਚ ਤਭਰ ਏ ਇਹ (ਆਤਭਏ) ਅਨੂੰਦ ਭਾਣਹ।ੁ 

 

ੁਨ ਾਵਸ ੁਰਬ ਯਭਾਨੂੰ ਦ ॥                                                                                                     

gun gaavhu parabh parmaanand. 
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss.                                                                                                 

ਯਭ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ l 
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ਯਾਭ ਨਾਭ ਤਤੁ ਏਯਸੁ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

raam naam tat karahu beechaar. 

Contemplate on the essence of God‟s Name,                                                                         
ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਬਤ ਨੂੂੰ  ਤਵਚਾਯਸੁ, 

 

ਦੁਰਬ ਦਸ ਏਾ ਏਯਸ ੁਉਧਾਯੁ ॥ 

darulabhdayh kaa karahu uDhaar. 

and redeem this human body, so difficult to obtain.                                                                 
ਤ ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ- ਸਯੀਯ ਦਾ ਫਚਾਉ ਏਯ ਜ ਫੜੀ ਭੁਸ਼ਤਏਰ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਹ। 

 

ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਫਚਨ ਸਤਯ ਏ ੁਨ ਾਉ ॥ 

amrit bachan har kay gun gaa-o. 

Recite with reverence the ambrosial hymns of God‟s Praises;                                                                    
ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ ਾਉ ਜ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫਚਨ ਸਨ, 

ਰਾਨ ਤਯਨ ਏਾ ਇਸ ੁਆਉ ॥ 

paraan taran kaa ihai su-aa-o. 

this is the only way to save your life  from vices.                                                                
ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ਨੂੂੰ  (ਤਵਏਾਯੵ ਤ) ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਇਸੀ ਵੀਰਾ ਸ 

 

ਆਠ ਸਯ ਰਬ ਐਸੁ ਨੇਯਾ ॥ 

aath pahar parabh paykhahu nayraa. 

Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day.                                                 
ਅੱਠੇ ਸਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਅੂੰ-ੂੰ ਵਐਸੁ, 

 

ਤਭਟ ਅਤਆਨੁ ਤਫਨ ਅੂੰਧਯਾ ॥ 

mitai agi-aan binsai anDhayraa. 

your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be dispelled.    
ਅਤਆਨਤਾ ਤਭਟ ਜਾੀ ਤ ਭਾਇਆ ਵਾਰਾ ਸਨੇਯਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾ l 

 

ੁਤਨ ਉਦੁ ਤਸਯਦ ਫਾਵਸ ੁ॥ 

sun updays hirdai basaavhu. 
Listen to the Guru‟s teachings and enshrine them in your heart, 

ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ੁਣ ਏ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵਾਉ, 
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ਭਨ ਇਛ ਨਾਨਏ ਪਰ ਾਵਸ ੁ॥॥                                                                                               

man ichhay nanak fal paavhu. ||5||                                                                                
O‟ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5||                                                                      

ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨ-ਭੂੰੀਆਂ ਭੁਯਾਦੵ ਤਭਰਣੀਆਂ l 
 

ਸਰਤ ੁਰਤ ੁਦੁਇ ਰਸੁ ਵਾਤਯ ॥ 

halat palatdu-ay layho savaar. 

Embellish both this world and the next,                                                                              
ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਦਿੇਂ ਸੁਧਾਯ ਰਿ। 

 

ਯਾਭ ਨਾਭ ੁਅੂੰਤਤਯ ਉਤਯ ਧਾਤਯ ॥ 

raam naam antar ur Dhaar. 

by enshrining God‟s Name deep within your heart.                                                                
ਸੁਆਭੀ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਆਣ ਤਹਯਦ ਅੂੰਦਯ ਤਟਏਾਉਣ ਦੁਆਯਾ। 

ੂਯ ੁਯ ਏੀ ੂਯੀ ਦੀਤਐਆ ॥ 

pooray gur kee pooree deekhi-aa. 

Perfect is the Teaching of the Perfect Guru.                                                                      
ੂਯ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤੱਤਐਆ ਬੀ ੂਯਨ (ਬਾਵ, ਭੁਏੂੰ ਭਰ) ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ l 

 

ਤਜ ੁਭਤਨ ਫ ਤਤ ੁਾਚੁ ਯੀਤਐਆ ॥ 

jis man basai tis saach pareekhi-aa. 

The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God                                                                        
ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਿਚ (ਇਹ ਤਸੱਤਐਆ) ਿੱਸਦੀ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਰਬੂ ਸਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭ ੁਜਸ ੁਤਰਵ ਰਾਇ ॥ 

man tan naam japahu liv laa-ay. 

With your mind and body, recite the Naam lovingly  
and attune yourself to it. 

ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਦੀ ਯਾਸ੶ ਤਰਵ ਜੜ ਏ ਨਾਭ ਜਸ ੁl 

 

ਦੂਐ ੁਦਯਦ ੁਭਨ ਤ ਬਉ ਜਾਇ ॥ 

dookhdarad man tay bha-o jaa-ay. 

Sorrow, pain and fear from the mind shall depart.                                                                
ਦੁਐ ਦਯਦ ਅਤ ਭਨ ਤ ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾ l 
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ਚੁ ਵਾਾਯ ੁਏਯਸੁ ਵਾਾਯੀ ॥ 

sach vaapaar karahu vaapaaree. 

O‟ mortal, do the true trade of meditating on God‟s Name, 
ਸ ਵਣਜਾਯ ਜੀਵ! ੱਚਾ ਵਣਜ ਏਯਸੁ, 

 

ਦਯਸ ਤਨਫਸ ਐ ਤੁਭਾਯੀ ॥ 

dargeh nibhai khayp tumaaree. 

so that the merchandise (wealth of Naam) is duly  
approved in God‟s court. 

(ਨਾਭ ਯੂ ਸੱਚ ਿਣਜ ਨਾਰ) ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤਿਚ ਭੁੱਰ ਾਾ। 

 

ਏਾ ਟਏ ਯਐਸ ੁਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

aykaa tayk rakhahu man maahi. 
Keep in mind, the real support of God,                                                                                     

ਭਨ ਤਵਚ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਆਯਾ ਯੱਐ, 

 

ਨਾਨਏ ਫਸੁਤਯ ਨ ਆਵਤਸ ਜਾਤਸ ॥॥ 

nanak bahur na aavahi jaahi. ||6|| 

O‟ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and death.|6|| 
ਸ ਨਾਨਏ! ਭੁੜ ਜੂੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ੜ ਨਸ੶ ਸਵਾ l 

 

ਤਤ ਤ ਦੂਤਯ ਏਸਾ ਏ ਜਾਇ ॥ 

tis tay door kahaa ko jaa-ay. 

Where can anyone go, to get away from Him?                                                                           
ਉ ਰਬੂ ਤ ਯ ਤਏੱਥ ਏਈ ਜੀਵ ਜਾ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਉਫਯ ਯਾਐਨਸਾਯੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay. 

One is saved only by meditating on the Protector God.                                                      
ਜੀਿ ਫਚਦਾ ਹੀ ਯੱਐਣਹਾਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਤਸਭਯ ਏ ਹ। 
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ਤਨਯਬਉ ਜ ਰ ਬਉ ਤਭਟ ॥ 

nirbha-o japai sagal bha-o mitai. 

Meditating on the Fearless God, all fear departs,                                                                
ਜ ਭੁਨੱਐ ਤਨਯਬਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਜਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਡਯ ਤਭਟ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਰਬ ਤਏਯਾ ਤ ਰਾਣੀ ਛੁਟ ॥ 

parabh kirpaa tay paraanee chhutai. 

(because) by God's Grace alone, the mortal is released from all fear.                                      
(ਤਏਉਂਤਏ) ਰਬੂ ਦੀ ਭਹਯ ਨਾਰ ਹੀ ਫੂੰਦਾ (ਡਯ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾਸੀ ਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਜ ੁਰਬੁ ਯਾਐ ਤਤ ੁਨਾਸੀ ਦੂਐ ॥ 

jis parabh raakhai tis naahee dookh. 

One who is protected by God never suffers in any sorrow.                                                               
ਤਜ ਫੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਯੱਐਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਦੁੱ ਐ ਨਸ੶ ਸਦਾ, 

ਨਾਭ ੁਜਤ ਭਤਨ ਸਵਤ ੂਐ ॥ 

naam japat man hovat sookh. 

By meditating on Naam with love and devotion,  
the mind becomes peaceful. 

ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ਭਨ ਤਿਚ ਸੁਐ ਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਤਚੂੰ ਤਾ ਜਾਇ ਤਭਟ ਅਸੂੰਏਾਯੁ ॥ 

chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar. 

Anxiety departs, and ego is eliminated.                                                                               
ਤਚੂੰ ਤਾ ਦੂਯ ਸ ਜੵਦੀ ਸ, ਅਸੂੰਏਾਯ ਤਭਟ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਜਨ ਏਉ ਏਇ ਨ ਸੁਚਨਸਾਯੁ ॥ 

tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar. 

No one can compare himself with that devotee of God.                                                                          
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏਈ ਫਯਾਫਯੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦਾ। 

 

ਤਯ ਊਤਯ ਠਾਢਾ ੁਯ ੁੂਯਾ ॥ 

sir oopar thaadhaa gur sooraa. 
The one who is protected by the all powerful God,                                                                    

ਤਜ ਫੂੰਦ ਦ ਤਯ ਉਤ ੂਯਭਾ ਤਤੁਯੂ (ਯਾਐਾ) ਐਰਤਾ ਸਇਆ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਤਾ ਏ ਏਾਯਜ ੂਯਾ ॥॥ 

naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7|| 
O‟ Nanak, all his tasks are accomplished.||7|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਦ ਾਯ ਏੂੰਭ ਯਾ ਆ ਜੵਦ ਸਨ 

 

ਭਤਤ ੂਯੀ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ੁਜਾ ਏੀ ਤਦਰਤਟ ॥ 

mat pooree amrit jaa kee darisat. 

God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial,                                             
ਤਜ ਰਬੂ ਦੀ ਭਝ ੂਯਨ (ਅਬੁੱ ਰ) ਸ, ਤਜ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਤਵਚ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਵਯਦਾ ਸ, 

 

ਦਯਨੁ ਐਤ ਉਧਯਤ ਤਰਤਟ ॥ 

darsan paykhat uDhrat sarisat. 

beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved.                                                    
ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏੀਤਤਆਾਂ ਜਤ ਦਾ ਉੱਧਾਯ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

ਚਯਨ ਏਭਰ ਜਾ ਏ ਅਨੂ ॥ 

charan kamal jaa kay anoop. 

God, whose virtues are incomparably great,                                                                                  
ਤਜ ਰਬੂ ਦ ਏਭਰੵ (ਵਯ) ਅੱਤ ਸਣ ਚਯਨ ਸਨ, 

 

ਪਰ ਦਯਨੁ ੁੂੰ ਦਯ ਸਤਯ ਯੂ ॥ 

safal darsan sundar har roop. 

beauteous is His Form and most rewarding is His sight.                                                           
ਉਸ ਦਾ ਯੂ ਸੁੂੰਦਯ ਹ, ਤ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਭੁਯਾਦਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਹ। 

 

ਧੂੰ ਨੁ ਵਾ ਵਏੁ ਯਵਾਨੁ ॥ 

Dhan sayvaa sayvak parvaan. 
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God‟s court.                                         

ਉ ਦਾ ਵਏ (ਦਯਾਸ ਤਵਚ) ਏਫੂਰ ਸ ਜੵਦਾ ਸ (ਤਾਸੀ)ਂ ਉ ਦੀ ਵਾ ਭੁਫਾਤਯਏ ਸ, 

 

ਅੂੰਤਯਜਾਭੀ ੁਯਐੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

antarjaamee purakh parDhaan. 

God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being.                                                      
ਉਹ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਟ ਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਾਰਾ ਤ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਹ। 
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ਤਜ ੁਭਤਨ ਫ ੁ ਸਤ ਤਨਸਾਰ ੁ॥ 

jis man basai so hot nihaal. 

The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully happy.                                         
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਾ ਰਬੂ) ਵੱਦਾ ਸ ਉਸ (ਪੁੱ ਰ ਵੵ) ਤਐੜ ਆਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਤਾ ਏ ਤਨਏਤਟ ਨ ਆਵਤ ਏਾਰੁ ॥ 

taa kai nikat na aavat kaal. 

The fear of death does not draw near him.                                                                            
ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਉਸ ਨੂੂੰ ੋਂਹਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਅਭਯ ਬ ਅਭਯਾ ਦੁ ਾਇਆ ॥ 

amar bha-ay amraa pad paa-i-aa. 

They have become immortal, and have received an immortal status,  
ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤ ਯਤਸਤ ਸ ਜੵਦ ਸਨ, ਤ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਏਯ ਰਦ ਸਨ l 

ਾਧੂੰ ਤ ਨਾਨਏ ਸਤਯ ਤਧਆਇਆ ॥੦॥॥ 

saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22||                                                                
O‟ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. ||8||22|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹ ੵ ਭਨੱੁਐੵ ਨੇ ਤੂੰ ਤਵਚ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਤਯਆ ਸ l 
 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ਤਆਨ ਅੂੰਜਨੁ ੁਤਯ ਦੀਆ ਅਤਆਨ ਅੂੰਧਯ ਤਫਨਾ ੁ॥ 

gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas. 

When the Guru blesses one with ointment of Divine wisdom, the 
darkness of his  ignorance is dispelled.                                                                                                         

(ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ) ਸਤਤੁਯੂ ਨ  ਤਆਨ ਦਾ ਸੁਯਭਾ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਹ, ਉਸ ਦ ਅਤਆਨ (ਯੂ) ਹਨਯ ਦਾ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਸਤਯ ਤਏਯਾ ਤ ੂੰਤ ਬਤਟਆ ਨਾਨਏ ਭਤਨ ਯਾ ੁ॥॥ 

har kirpaa tay santbhayti-aa naanak man pargaas. ||1|| 

O‟ Nanak, by God‟s Grace, when one meets with the true Guru, his mind 
gets enlightened by divine knowledge  ||1||                                                                    

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜ ਭਨੱੁਐ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯ ੂਨੂੂੰ  ਤਭਤਰਆ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਤਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਸ ਜੵਦਾ ਸ l 
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ਅਟਦੀ ॥ 

ashtapadee. 

Ashtapadee: 
 

ੂੰਤੂੰ ਤ ਅੂੰਤਤਯ ਰਬੁ ਡੀਠਾ ॥ 

satsang antar parabh deethaa. 

In the Holy Congregation, One who has realized God within the self,                                                
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ੁਯ ੂਦੀ ੂੰਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਆਣ ਅੂੰਦਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਵਤਐਆ ਸ, 

 

ਨਾਭ ੁਰਬ ੂਏਾ ਰਾਾ ਭੀਠਾ ॥ 

naam parabhoo kaa laagaa meethaa 
starts adoring God‟s Name.                                                                                               
ਉਸ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਹ। 

ਰ ਤਭਰੀ ਏੁ ਟ ਭਾਤਸ ॥ 

sagal samagri aykas ghat maahi. 
This person sees everything of the world contained in God Almighty,                                       

ਜਤ ਦ ਾਯ ਦਾਯਥ ਉ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਰਬੂ ਤਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਤਦੱਦ ਸਨ, 

 

ਅਤਨਏ ਯੂੰ ਨਾਨਾ ਤਦਰਟਾਤਸ ॥ 

anik rang naanaa daristaahi. 

and countless phenomena of different colors  
and forms emanating from Him.                                                                                                                                

(ਉਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਹੀ) ਅਨਏਾਾਂ ਤਏਸਭਾਾਂ ਦ ਯੂੰ ਤਭਾਸ਼ (ਤਨਏਰ  ਹ) ਤਦੱਸਦ ਹਨ। 

 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ੁਰਬ ਏਾ ਨਾਭ ੁ॥ 

na-o niDh amrit parabh kaa naam. 
God‟s ambrosial Name is like the nine treasures of the world,                                                                    

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ (ਭਾਨ , ਜਤ ਦ) ਨ  ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਤਨਆਂ (ਦ ਤੁੱ ਰ) ਸ ਤ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਸ; 
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ਦਸੀ ਭਤਸ ਇ ਏਾ ਤਫਰਾਭ ੁ॥ 

dayhee meh is kaa bisraam.                                                                                              
and It dwells in the human body itself. 

ਭਨੱੁਐਾ ਸ਼ਯੀਯ ਅੂੰਦਯ ਹੀ ਇਸਦਾ ਤਟਏਾਣਾ ਹ। 
 

ੁੂੰ ਨ ਭਾਤਧ ਅਨਸਤ ਤਸ ਨਾਦ ॥ 

sunn samaaDh anhattah naad. 
In the state of deepest meditation, the non-stop  

celestial music keeps playing. 
ਥ ਅਪੁਯ ਤਸਭਯਨ ਅਤ ਫਏੁੂੰਠੀ ਏੀਯਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹ। 

 

ਏਸਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਯਜ ਤਫਭਾਦ ॥ 

kahan na jaa-ee achraj bismaad. 

The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described.                                  
ਇ  ਅਦਬੁੱ ਤਤਾ ਅਤ ਅਚਯਜਤਾ ਦਾ ਤਫਆਨ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦਾ। 

ਤਤਤਨ ਦਤਐਆ ਤਜ ੁਆਤ ਤਦਐਾ ॥ 

tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay. 

The one whom God Himself shows, experiences this bliss.                                                                                                                            
ਇਸ ਆਨੂੰ ਦ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਵਤਐਆ ਸ ਤਜ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਆ ਤਵਐਾਉਂਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਤ ੁਜਨ ਝੀ ਾ ॥॥ 

naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. ||1|| 
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਉ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਭਝ ਰਬੂ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ l 

 

 ਅੂੰਤਤਯ  ਫਾਸਤਯ ਅਨੂੰ ਤ ॥ 

so antar so baahar anant. 
The Infinite God is both within and same God is outside also.                                                                              

ਉਸ ਫਅੂੰ ਤ ਬਵਾਨ ਅੂੰਦਯ ਫਾਸਯ (ਬ ਥਾਈ)ਂਭਜੂਦ ਹ। 

 

ਤਟ ਤਟ ਤਫਆਤ ਯਤਸਆ ਬਵੂੰਤ ॥ 

ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant.                                                                       
God is pervading in each and every heart.                                                                                         

ਰਬੂ ਸਯਏ ਯੀਯ ਤਵਚ ਯਤਭਆ ਹਇਆ ਹ। 
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ਧਯਤਨ ਭਾਤਸ ਆਏਾ ਇਆਰ ॥ 

Dharan maahi aakaas pa-i-aal. 

He is pervading in earth, in the sky and in the nether regions.                                              
ਉਹ ਧਯਤੀ, ਅਸਭਾਨ ਅਤ ਾਤਾਰ ਤਿੱਚ ਹ। 

 

ਯਫ ਰਏ ੂਯਨ ਰਤਤਾਰ ॥ 

sarab lok pooran partipaal. 
He is the perfect sustainer of all worlds.                                                                                  

ਸਾਤਯਆਾਂ ਜਹਾਨਾਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੁਏੂੰਭਰ ਾਰਣਹਾਯ ਹ। 

 

ਫਤਨ ਤਤਤਨ ਯਫਤਤ ਸ ਾਯਫਰਸਭ ੁ॥ 

ban tin parbat hai paarbarahm. 

The Supreme God is permeating in the forests, fields and mountains.                                             
ਉਸ ਾਯਫਰਸਭ ਜੂੰਰ ਤਵਚ ਸ, ਾਸ (ਆਤਦਏ) ਤਵਚ ਸ ਤ ਯਫਤ ਤਵਚ ਸ l 

ਜੀ ਆਤਆ ਤਾ ਏਯਭੁ ॥ 

jaisee aagi-aa taisaa karam. 

As is His command, so is the deed of the creature.                                                                      
ਤਜਸ ਤਜਸਾ ਉਸ ਸੁਏਭ (ਏਯਦਾ ਸ), ਉਸ ਤਜਸਾ (ਜੀਵ) ਏੂੰਭ ਏਯਦਾ ਸ; 

 

ਉਣ ਾਣੀ ਫੂੰ ਤਯ ਭਾਤਸ ॥ 

pa-un paanee baisantar maahi. 

He permeates the wind, the water and the fire.                                                             
ੁਆਭੀ ਸਵਾ, ਜਰ ਅਤ ਅੱ ਅੂੰਦਯ ਬ ਥਾਈ ਂਭਾਇਆ ਸਇਆ ਹ। 

 

ਚਾਤਯ ਏੁੂੰ ਟ ਦਸ ਤਦ ਭਾਤਸ ॥ 

chaar kunt dah disay samaahi. 

He pervades in the four corners and in the ten  
directions (exists everywhere). 
ਉਸ ਚਹੁੂੰ ਏੂਟਾਾਂ ਤਿਚ ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ (ਸਬ ਥਾਈਂ) ਸਭਾਇਆ ਹਇਆ ਹ। 

 

ਤਤ ਤ ਤਬੂੰ ਨ ਨਸੀ ਏ ਠਾਉ ॥ 

tis tay bhinn nahee ko thaa-o. 

There is no place where He is not.                                                                               
ਏਈ (ਬੀ) ਥੵ ਉ ਰਬੂ ਤ ਵੱਐਯਾ ਨਸ੶ ਸ; 
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ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ੁਐੁ ਾਉ ॥॥ 

gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by the Guru's Grace. ||2||                                                       
ਸ ਨਾਨਏ! ਆਨੂੰ ਦ ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ 

 

ਫਦ ੁਯਾਨ ਤੂੰ ਤਭਰਤਤ ਭਤਸ ਦਐ ੁ॥ 

bayd puraan simrit meh daykh. 

Behold Him in the teachings of Vedas, the Puranas and the Smritis.                                                       
ਵਦੵ ਤਵਚ, ੁਯਾਣੵ ਤਵਚ, ਤਤਭਰਤਤਆਂ ਤਵਚ ( ਰਬੂ ਨੂੂੰ ) ਤੱਏ; 

 

ੀਅਯ ੂਯ ਨਐ੍੍ਤਰ ਭਤਸ ਏੁ ॥ 

sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk.                                                                                     
The same One is permeating in the moon, the sun and the stars.                                                              

ਚੂੰਦਰਭਾ, ੂਯਜ, ਤਾਤਯਆਂ ਤਵਚ ਬੀ ਇਏ ਉਸੀ ਸ; 
 

ਫਾਣੀ ਰਬ ਏੀ ਬੁ ਏ ਫਰ  ॥ 

banee prabh kee sabh ko bolai. 

Everyone utters God‟s word,                                                                                       
ਸਯਏ ਜੀਵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸੀ ਫਰੀ ਫਰਦਾ ਸ; 

 

ਆਤ ਅਡਰ ੁਨ ਏਫਸੂ ਡਰ  ॥ 

aap adol na kabhoo dolai. 

But despite being present in all, He Himself is 
 unshakable and never wavers 

(ਯ ਸਬ ਤਿਚ ਹੁੂੰਤਦਆਾਂ ਬੀ) ਉਹ ਆ ਅਡਰ ਹ ਏਦ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। 

 

ਯਫ ਏਰਾ ਏਤਯ ਐਰ  ਐਰ ॥ 

sarab kalaa kar khaylai khayl. 

After creating all powers, He is playing the worldly games.                                                                     
ਾਯੀਆਂ ਤਾਏਤੵ ਯਚ ਏ (ਜਤ ਦੀਆਂ) ਐਡੵ ਐਡ ਤਯਸਾ ਸ,. 
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ਭਤਰ ਨ ਾਈ ੁਣਸ ਅਭਰ ॥ 

mol na paa-ee-ai gunah amol. 

His virtues are invaluable and His eminence cannot be assessed.                                                    
ਉਸ ਅਭਰਏ ੁਣੵ ਵਾਰਾ ਸ; ਉਸ ਦਾ ਭੱੁਰ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦਾ। 

 

ਯਫ ਜਤਤ ਭਤਸ ਜਾ ਏੀ ਜਤਤ ॥ 

sarab jot meh jaa kee jot.                                                                                                    
He, whose light illuminates all creatures,                                                                                

ਤਜ ਰਬੂ ਦੀ ਜਤਤ ਾਯੀਆਂ ਜਤੵ ਤਵਚ (ਜ ਯਸੀ ਸ), 

 
 

ਧਾਤਯ ਯਤਸ ੁਆਭੀ ਤਤ ਤਤ ॥ 

Dhaar rahi-o su-aamee ot pot.                                                                            
that Master is providing support to all through and through.                                                                           

ਉਸ ਭਾਰਏ ਤਾਣ ਟ ਵੵ (ਬ ਨੂੂੰ ) ਆਯਾ ਦ ਤਯਸਾ ਸ l 

 

ੁਯ ਯਾਤਦ ਬਯਭ ਏਾ ਨਾੁ ॥ 

gur parsaadbharam kaa naas. 
They, whose doubt is dispelled by the Guru‟s grace.                                                                    

ਤਜਨਹ ੵ ਦਾ ਬਯਭ ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਟ ਜੵਦਾ ਸ 
 

ਨਾਨਏ ਤਤਨ ਭਤਸ ਸੁ ਤਫਾ ੁ॥॥                                                                                     

naanak tin meh ayhu bisaas. ||3||                                                                                          
O‟ Nanak, they firmly believe that God is omnipotent. ||3|| 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਇ ਯਫ-ਤਵਆਏ ਸਤੀ ਦਾ) ਇਸ ਮਏੀਨ ਉਸਨੵ ਭਨੱੁਐੵ ਦ ਅੂੰਦਯ ਫਣਦਾ ਸ l 
 

ੂੰਤ ਜਨਾ ਏਾ ਐਨੁ ਬ ੁਫਰਸਭ ॥ 

sant janaa kaa paykhan sabh barahm. 
The Saints behold God everywhere.                                                                               

ੂੰਤ ਜਨ ਸਯ ਥੵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਵਐਦ ਸਨ, 
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ੂੰਤ ਜਨਾ ਏ ਤਸਯਦ ਤਬ ਧਯਭ ॥ 

sant janaa kai hirdai sabhDharam. 
In the heart of the Saints, all thoughts that arise are of righteousness.                                     

ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸਾਯ (ਤਖ਼ਆਰ) ਧਯਭ ਦ ਹੀ (ਉਠਦ ਹਨ)। 

 

ੂੰਤ ਜਨਾ ੁਨਤਸ ੁਬ ਫਚਨ ॥ 

sant janaa suneh subh bachan. 

The Saints listen words of goodness only,                                                                            
ੂੰਤ ਜਨ ਬਰ ਫਚਨ ਸੀ ੁਣਦ ਸਨ, 

 

ਯਫ ਤਫਆੀ ਯਾਭ ੂੰ ਤ ਯਚਨ ॥ 

sarab bi-aapee raam sang rachan. 

and always remain absorbed in the all-pervading God.                                                       
ਤ ਸਬ ਥਾਈਂ ਤਿਆਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਜੁੜ ਯਤਹੂੰਦ ਹਨ। 

 

ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਤਤ ਏੀ ਇਸ ਯਸਤ ॥ 

jin jaataa tis kee ih rahat. 
Such is the way of life of the one who has realized God                                                                                                                              

ਤਜ ਨੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ਤਰਆ ਸ ਉ ਦੀ ਯਤਸਣੀ ਸੀ ਇਸ ਸ ਜੵਦੀ ਸ, 
 

ਤਤ ਫਚਨ ਾਧੂ ਤਬ ਏਸਤ ॥                                                                                                    

sat bachan saaDhoo sabh kahat.                                                                                       
that saint utters only the divine words (words of God‟s praises).                                                                                                             

ਉਸ ੂੰਤ ਜਨ ਦਾ ੱਚ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਸ l 

 

ਜ ਜ ਸਇ ਈ ੁਐੁ ਭਾਨੈ ॥ 

jo jo ho-ay so-ee sukh maanai. 

Whatever happens, he peacefully accepts. 
ਜ ਏੁਝ (ਰਬੂ ਵਰ) ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ  ੁਐ ਭੂੰਨਦਾ ਸ, 
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ਏਯਨ ਏਯਾਵਨਸਾਯੁ ਰਬੁ ਜਾਨੈ ॥ 

karan karaavanhaar parabh jaanai. 

He knows, God as the Doer, the Cause of causes.                                                                
ਸਬ ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਤ (ਜੀਆਾਂ ਾਸੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਿਾਰਾ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਅੂੰਤਤਯ ਫ ਫਾਸਤਯ ਬੀ ਸੀ ॥ 

antar basay baahar bhee ohee. 

He believes that the same God who dwells within is also outside.                                                 
ਉਸ ਰਈ ਅੂੰਦਯ ਫਾਹਯ ਸਬ ਥਾਾਂ ਉਹੀ ਰਬੂ ਿੱਸਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਦਯਨੁ ਦਤਐ ਬ ਭਸੀ ॥॥ 

naanak darsan daykh sabh mohee. ||4|| 

O‟ Nanak, beholding this all pervading sight of God, the entire world is 
fascinated. ||4|| 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦਾ ਯਫ-ਤਵਆੀ) ਦਯਨ ਏਯ ਏ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਭਤ ਸ ਜੵਦੀ ਸ l 
 

ਆਤ ਤਤ ਏੀਆ ਬੁ ਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 

He Himself is True, and all that He has made is also  
True and not an illusion. 

 ਰਬੂ ਆ ਹਸਤੀ ਿਾਰਾ ਹ, ਜ ਏੁਝ ਉਸ ਨ  ਦਾ ਏੀਤਾ ਹ ਉਹ ਸਬ ਹੋਂਦ ਿਾਰਾ ਹ (ਬਾਿ, ਬਯਭ ਬੁਰਐਾ ਨਹੀਂ।) 

 

ਤਤ ੁਰਬ ਤ ਰੀ ਉਤਤਤ ॥ 

tis parabhtay saglee utpat. 

The entire creation has originated from God.                                                                  
ਸਾਯੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਉਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਹਈ ਹ। 

 

ਤਤ ੁਬਾਵ ਤਾ ਏਯ ਤਫਥਾਯ ੁ॥ 

tis bhaavai taa karay bisthaar. 

As it pleases Him, He creates the expanse,                                                                        
ਜ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਵ ਤੵ ਜਤ ਦਾ ਾਯਾ ਏਯ ਦਦਾ ਸ, 
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ਤਤ ੁਬਾਵ ਤਾ ਏੂੰਏਾਯੁ ॥ 

tis bhaavai taa aikankaar. 

and as it pleases Him, He becomes the One and the only One again.                                        
ਜ ਬਾਿ ਸੁ, ਤਾਾਂ ਤਪਯ ਇਏ ਆ ਹੀ ਆ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਅਤਨਏ ਏਰਾ ਰਐੀ ਨਸ ਜਾਇ ॥ 

anik kalaa lakhee nah jaa-ay. 

Manifold are His powers which cannot be known.                                                             
ਉ ਦੀਆਂ ਅਨੇਏੵ ਤਾਏਤੵ ਸਨ, ਤਏ ਦਾ ਤਫਆਨ ਨਸ੶ ਸ ਏਦਾ; 

 

ਤਜ ੁਬਾਵ ਤਤੁ ਰ ਤਭਰਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
He unites with Himself whomsoever He pleases.                                                               

ਤਜਸ ਉਤ ਤੱੁਠਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਨਾਰ ਤਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਏਵਨ ਤਨਏਤਟ ਏਵਨ ਏਸੀ ਦੂਤਯ ॥ 

kavan nikat kavan kahee-ai door. 

It cannot be said as to who is He is close to  
Him and who is far from Him, 

ਉਸ ਰਬੂ ਤਏਨਹ ੵ ਤ ਨੇੜ, ਤ ਤਏਨਹ ੵ ਤ ਦੂਯ ਤਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ? 

 

ਆ ਆਤ ਆ ਬਯੂਤਯ ॥ 

aapay aap aap bharpoor. 
because He Himself is pervading everywhere.                                                            

ਉਹ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸਬ ਥਾਈਂ ਭਜੂਦ ਹ। 

 

ਅੂੰਤਯਤਤ ਤਜ ੁਆਤ ਜਨਾ ॥ 

antargat jis aap janaa-ay. 
To whom He imparts this understanding of higher spiritual state,                                

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਰਬੂ ਆ ਅੂੰਦਯਰੀ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ੁਝਾਉਂਦਾ ਸ 
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ਨਾਨਏ ਤਤ ੁਜਨ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥॥ 

naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, to that person He reveals Himself. ||5||                                                                   
ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  (ਆਣੀ ਇ ਯਫ-ਤਵਆਏ ਦੀ) ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ 

 

ਯਫ ਬੂਤ ਆਤ ਵਯਤਾਯਾ ॥ 

sarab bhoot aap vartaaraa. 
He Himself is pervading in all beings,                                                                              

ਾਯ ਜੀਵੵ ਤਵਚ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵਯਤ ਤਯਸਾ ਸ, 

 

ਯਫ ਨੈਨ ਆਤ ਐਨਸਾਯਾ ॥ 

sarab nain aap paykhanhaaraa. 

through all the eyes, He Himself is the beholder.                                                       
(ਉਹਨਾਾਂ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਸਾਯੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਤਿਚੋਂ ਦੀ ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਿਐ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਰ ਭਰੀ ਜਾ ਏਾ ਤਨਾ ॥ 

sagal samagree jaa kaa tanaa. 

All the creation is His Body.                                                                                          
ਸਾਯੀ ਯਚਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦਤਹ ਹ। 

 

ਆਨ ਜੁ ਆ ਸੀ ੁਨਾ ॥ 

aapan jas aap hee sunaa. 

He Himself listens to His Own Praise.                                                                               
ਉਹ ਆਣੀ ਸਬਾ ਆ ਹੀ ਸੁਣ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਏੁ ਐਰੁ ਫਨਾਇਆ ॥ 

aavan jaan ik khayl banaa-i-aa. 

God has created the drama of birth and death.                                                                        
ਜੂੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਰਬੂ ਨੇ ਇਏ ਐਡ ਫਣਾਈ ਸ, 

 

ਆਤਆਏਾਯੀ ਏੀਨੀ ਭਾਇਆ ॥ 

aagi-aakaaree keenee maa-i-aa. 

and He has made Maya subservient to His Will.                                                                    
ਤ ਆਣ ਹੁਏਭ ਤਿਚ ਤੁਯਨ ਿਾਰੀ ਭਾਇਆ ਫਣਾ ਤਦੱਤੀ ਹ। 
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ਬ ਏ ਭਤਧ ਅਤਰਤ ਯਸ ॥ 

sabh kai maDh alipato rahai. 

In the midst of all, He remains unattached.                                                                 
ਉਹ ਸਬਨਾਾਂ ਤਿਚ ਤਿਆਏ ਹ ਯ ਤਪਯ ਿੀ ਸਬਨਾਾਂ ਤੋਂ ਤਨਯਰ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਜ ਤਏਛੁ ਏਸਣਾ  ੁਆ ਏਸ ॥ 

jo kichh kahnaa so aapay kahai. 

Whatever has to be said, He Himself says.                                                                       
ਉਸ ਨ  ਜ ਏਤਹਣਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਏਤਹ ਤਦੂੰਦਾ ਹ। 

ਆਤਆ ਆਵ ਆਤਆ ਜਾਇ ॥ 

aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay. 

By His order, one is born and by His order, one dies.                                                       
(ਜੀਵ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਜੂੰਭਦਾ ਸ ਤ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਭਯਦਾ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਰ ਭਾਇ ॥॥ 

naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6|| 

O Nanak, when it pleases Him, He absorbs them into Himself. ||6||                                     
ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਤੵ ਉਸਨੵ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਤਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਰਦਾ ਸ l 

 

ਇ ਤ ਸਇ ੁ ਨਾਸੀ ਫੁਯਾ ॥ 

is tay ho-ay so naahee buraa. 

Whatever comes from Him cannot be bad.                                                                              
ਜ ਏੁਝ ਰਬੂ ਵਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ (ਜੀਆਂ ਰਈ) ਭਾੜਾ ਨਸ੶ ਸੁੂੰ ਦਾ; 

 

ਯ ਏਸਸੁ ਤਏਨੈ ਏਛੁ ਏਯਾ ॥ 

orai kahhu kinai kachh karaa. 

Other than Him, who can do anything?                                                                          
ਤ ਰਬੂ ਤ ਤਫਨਾ ਦੱ ਤਏ ਨੇ ਏੁਝ ਏਯ ਤਦਐਾਇਆ ਸ? 

 

ਆਤ ਬਰਾ ਏਯਤੂਤਤ ਅਤਤ ਨੀਏੀ ॥ 

aap bhalaa kartoot at neekee. 

He Himself is good; His actions are the very best.                                                                    
ਰਬੂ ਆ ਚੂੰਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਏੂੰਭ ਬੀ ਚੂੰਾ ਸ, 
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ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੇ ਜੀ ਏੀ ॥ 

aapay jaanai apnay jee kee. 

He alone knows what is in His mind.                                                                         
ਆਣ ਤਦਰ ਦੀ ੱਰ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ। 

 

ਆਤ ਾਚ ੁਧਾਯੀ ਬ ਾਚ ੁ॥ 

aap saach Dhaaree sabh saach. 

He is Truel, and all that He has established is also True and not an 
illusion. 

ਆ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸ, ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਜ ਉ ਦ ਆਯ ਸ, 

ਤਤ ਤਤ ਆਨ ੂੰ ਤ ਯਾਚੁ ॥ 

ot pot aapan sang raach. 

Through and through, He is blended with His creation.                                                     
ਯਚਨਾ ਬੀ ਹੋਂਦ ਿਾਰੀ ਹ (ਬਯਭ ਨਹੀਂ), ਤਾਣ ਟ ਿਾਾਂ ਉਸ ਨ  ਆਣ ਨਾਰ ਤਭਰਾਈ ਹਈ ਹ। 

 

ਤਾ ਏੀ ਤਤ ਤਭਤਤ ਏਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee gat mit kahee na jaa-ay. 

His greatness and extent cannot be described.                                                                 
ਉਸ ਰਬੂ ਤਏਸ ਤਜਸਾ ਸ ਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ-ਇਸ ੱਰ ਤਫਆਨ ਨਸ੶ ਸ ਏਦੀ, 

 

ਦੂਯ ਸਇ ਤ ਝੀ ਾਇ ॥ 

doosar ho-ay ta sojhee paa-ay. 

If there were another like Him, only then could one understand Him.                                                                 
ਏਈ ਦੂਜਾ (ਿੱਐਯਾ) ਹਿ ਤਾਾਂ ਸਭਝ ਸਏ। 

 

ਤਤ ਏਾ ਏੀਆ ਬੁ ਯਵਾਨੁ ॥ 

tis kaa kee-aa sabh parvaan. 

Everything done by Him must be accepted by all.                                                                   
ਰਬੂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਬ ਏੁਝ (ਜੀਵੵ ਨੂੂੰ ) ਤਯ ਭੱਥ ਭੂੰਨਣਾ ਦਾ ਸ, 

 

ੁਯ ਰਾਤਦ ਨਾਨਏ ਇਸੁ ਜਾਨੁ ॥॥ 

gur parsaad naanak ih jaan. ||7|| 

O‟ Nanak, this is known only through the Guru‟s grace. ||7||  
ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਛਾਣ ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸ 
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ਜ ਜਾਨੈ ਤਤੁ ਦਾ ੁਐ ੁਸਇ ॥ 

jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay. 

One who realizes Him, receives everlasting peace.                                                         
ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨਾਰ ੵਝ ਾ ਰਦਾ ਸ ਉ ਨੂੂੰ  ਦਾ ੁਐ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 

 

ਆਤ ਤਭਰਾਇ ਰ ਰਬੁ ਇ ॥ 

aap milaa-ay la-ay parabh so-ay. 

God unites that person with Himself.                                                                                       
ਰਬੂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਆਣ ਨਾਰ ਆ ਤਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

ਸੁ ਧਨਵੂੰਤੁ ਏੁਰਵੂੰਤੁ ਤਤਵੂੰਤ ੁ॥ 

oh Dhanvant kulvant pativant. 
That person is spritually wealthy, of noble family and honorable,                                                                                                 

ਉਸ ਧਨ ਵਾਰਾ, ਏੁਰ ਵਾਰਾ ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ, 
 

ਜੀਵਨ ਭੁਏਤਤ ਤਜ ੁਤਯਦ ਬਵੂੰਤੁ ॥                                                                                    

jeevan mukat jis ridai bhagvant.                                                                                        
in whose heart God dwells  becomes free from the cycle of birth and 

death while still alive.                                                                                                                
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਬਵਾਨ ਵੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ ਭੁਏਤ ਸ ਜੵਦਾ ਸ, 

 

ਧੂੰ ਨੁ ਧੂੰ ਨੁ ਧੂੰ ਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 

Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa. 
Totally blessed is the advent of such a human being in the world, 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ (ਜਤ ਤਵਚ) ਆਉਣਾ ਭੁਫਾਤਯਏ ਸ, 
 

ਤਜ ੁਰਾਤਦ ਬੁ ਜਤੁ ਤਯਾਇਆ ॥ 

jis parsaad sabh jagattaraa-i-aa. 

by whose grace, the entire world is saved.                                                                       
ਤਜਸ ਦੀ ਭਹਯ ਨਾਰ ਸਾਯਾ ਜਤ ਹੀ ਤਯਦਾ ਹ। 

 

ਜਨ ਆਵਨ ਏਾ ਇਸ ੁਆਉ ॥ 

jan aavan kaa ihai su-aa-o. 

Such a devotee of God comes to the world so that,                                                                  
ਅਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸੀ ਭਨ ਯਥ ਸ, 
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ਜਨ ਏ ੂੰ ਤ ਤਚਤਤ ਆਵ ਨਾਉ ॥ 

jan kai sang chit aavai naa-o. 

all those who come in his contact start meditating on Naam.                                                    
ਤਏ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ (ਯਤਹ ਏ ਹਯ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਚਤ ਆਉਂਦਾ ਹ। 

ਆਤ ਭੁਏਤ ੁਭੁਏਤੁ ਏਯ ੂੰਾਯ ੁ॥ 

aap mukat mukat karai sansaar. 

Such a person is him  emancipated, and emancipates the rest of the 
world.                                                                                                                           

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆ (ਭਾਇਆ ਤ) ਆਜ਼ਾਦ ਸ, ਜਤ ਨੂੂੰ  ਬੀ ਭੁਏਤ ਏਯਦਾ ਸ; 
 

ਨਾਨਏ ਤਤ ੁਜਨ ਏਉ ਦਾ ਨਭਏਾਯੁ ॥੦॥॥ 

naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23|| 

O‟ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. ||8||23||                                               
ਸ ਨਾਨਏ!  (ਉੱਤਭ) ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  ਾਡੀ ਦਾ ਰਣਾਭ ਸ 

 

ਰਏੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
 

ੂਯਾ ਰਬ ੁਆਯਾਤਧਆ ੂਯਾ ਜਾ ਏਾ ਨਾਉ ॥ 

pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o. 

The person who has meditated on that perfect  
God whose name is eternal. 

(ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ) ਅਟੱਰ ਨਾਭ ਵਾਰ ੂਯਨ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਤਭਤਯਆ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ੂਯਾ ਾਇਆ ੂਯ ਏ ੁਨ ਾਉ ॥॥ 

naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1|| 

O‟ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, you 
should also sing the praises of the perfect One. ||1||                                                                                              

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੂੂੰ  ਉਸ ੂਯਨ ਰਬੂ ਤਭਰ ਤਆ ਸ; ਤੵ ਤ ਤੂੂੰ  ਬੀ ੂਯਨ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ l 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

 

ੂਯ ੁਯ ਏਾ ੁਤਨ ਉਦੁ ॥ 

pooray gur kaa sun updays. 

O‟ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru;                                                              
(ਸ ਭਨ!) ੂਯ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤੱਤਐਆ ੁਣ, 

 

ਾਯਫਰਸਭ ੁਤਨਏਤਟ ਏਤਯ ਐੁ ॥ 

paarbarahm nikat kar paykh. 

and feel the Supreme God near you.                                                                                   
ਤ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂੂੰ (ਹਯ ਥਾਾਂ) ਨੜ ਜਾਣ ਏ ਿਐ। 

ਾਤ ਾਤ ਤਭਯਸ ੁਤਫੂੰ ਦ ॥ 

saas saas simrahu gobind. 
Meditate on God with each and every breath,                                                                                

(ਸ ਬਾਈ!) ਦੂੰਭ-ਫ-ਦੂੰਭ ਰਬੂ ਨੂੂੰ  ਮਾਦ ਏਯ, 

 

ਭਨ ਅੂੰਤਯ ਏੀ ਉਤਯ ਤਚੂੰ ਦ ॥ 

man antar kee utrai chind. 

so that the anxiety within your mind departs.                                                              
ਤਾਾਂ ਜੁ ਤਯ ਭਨ ਦ ਅੂੰਦਯ ਦੀ ਤਚੂੰਤਾ ਤਭਟ ਜਾ। 

 

ਆ ਅਤਨਤ ਤਤਆਸੁ ਤਯੂੰ ॥ 

aas anitti-aagahu tarang. 

O‟ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter,   
ਸ ਭਨ! ਤਨਿੱਤ ਨਾਸ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀਆਂ (ਚੀਜ਼ੵ ਦੀਆਂ) ਆੵ ਦੀਆਂ ਰਸਯੵ ਛੱਡ ਦਸ, 

 

ੂੰਤ ਜਨਾ ਏੀ ਧੂਤਯ ਭਨ ਭੂੰ ॥                                                                                                      

sant janaa kee Dhoor man mang.                                                                                                        
and ask for the humble service of saintly persons.                                                                   

ਅਤ ਸੂੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਯਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਭੂੰ। 
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ਆੁ ਛਤਡ ਫਨਤੀ ਏਯਸ ੁ॥                                                                                                             

aap chhod bayntee karahu.                                                                                       
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God,                                                          

ਆਾ-ਬਾਵ ਛੱਡ ਏ ਰਬੂ ਦ ਅੱ ਅਯਦਾ ਏਯ, 
 

ਾਧੂੰ ਤ ਅਤਨ ਾਯ ੁਤਯਸ ੁ॥                                                                                              

saaDhsang agan saagar tarahu.                                                                               
and in the company of saintly persons, swim across 

 the fiery-ocean of vices. 
 ਤ ਇਸ ਤਯਾਾਂ ਸਾਧ ਸੂੰਤ ਤਿਚ ਯਤਹ ਏ ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਅੱ ਦ ਸਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੂੰ। 

ਸਤਯ ਧਨ ਏ ਬਤਯ ਰਸੁ ਬੂੰਡਾਯ ॥                                                                                                       

har Dhan kay bhar layho bhandaar.                                                                                 
Fill your heart with the wealth of God‟s Name,                                                          

ਰਬੂ-ਨਾਭ-ਯੂੀ ਧਨ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਯ ਰ , 
 

ਨਾਨਏ ੁਯ ੂਯ ਨਭਏਾਯ ॥॥                                                                                             

nanak gur pooray namaskaar. ||1||                                                                                               
and O‟ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1||                                                                           

ਅਤ ਸ ਨਾਨਏ! ੂਯ ਤਤੁਯੂ ਨੂੂੰ  ਨਭਏਾਯ ਏਯ l 
 

ਐਭ ਏੁਰ ਸਜ ਆਨੂੰ ਦ ॥ 

khaym kushal sahj anand. 
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, 

 and bliss of equipoise.                                                                                                                    
(ਸ ਬਾਈ!) ਤਨੂੂੰ  ਅਟੱਰ ੁਐ, ਐਾ ਜੀਵਨ ਤ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਰਾਤ ਸਣ; 

 

ਾਧੂੰ ਤ ਬਜੁ ਯਭਾਨੂੰ ਦ ॥ 

saaDhsang bhaj parmaanand.                                                                                            
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation.                              

ਾਧ ੂੰਤ ਤਵਚ ਯਭ-ੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ। 
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ਨਯਏ ਤਨਵਾਤਯ ਉਧਾਯਸੁ ਜੀਉ ॥                                                                                        

narak nivaar uDhaarahu jee-o.                                                                                              
Save your soul from the pains of hell,                                                                                                                 

ਨਯਏੵ ਨੂੂੰ  ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਤਜੂੰ ਦ ਫਚਾ ਰ ; 
 

ੁਨ ਤਫੂੰ ਦ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਯੁ ੀਉ ॥                                                                                                         

gun gobind amrit ras pee-o. 
by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam.                                                      

ਤਫੂੰ ਦ ਦ ੁਣ ਾ, ਨਾਭ-ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਦਾ ਯ ੀ 

 

ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਸ ੁਨਾਯਾਇਣ ਏ ॥ 

chit chitvahu naaraa-in ayk. 

Contemplate on the one God in your mind,                                                     
ਉ ਇੱਏ ੁਬੂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਤਚੱਤ ਤਵਚ ਧਯਸੁ, 

ਏ ਯੂ ਜਾ ਏ ਯੂੰ ਅਨੇਏ ॥ 

ayk roop jaa kay rang anayk. 
Who is One, but manifests in many forms.                                                                      

ਤਜਸ ਇੱਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਅਨਏਾਾਂ ਯੂੰ ਹਨ। 

 

ਾਰ ਦਾਭਦਯ ਦੀਨ ਦਇਆਰ ॥ 

gopaal daamodar deen da-i-aal. 

Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek,                                       
ਦੀਨੵ ਉਤ ਦਇਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਾਰ ਦਭਦਯ, 

 

ਦੁਐ ਬੂੰਜਨ ੂਯਨ ਤਏਯਾਰ ॥ 

dukhbhanjan pooran kirpaal. 

He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful.                                                           
ਦੁੱ ਐੵ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਬ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਤ ਭਸਯ ਦਾ ਜ ਯ ਸ l 

 

ਤਭਤਯ ਤਭਤਯ ਨਾਭ ੁਫਾਯੂੰ  ਫਾਯ ॥ 

simar simar naam baaraN baar. 

With love and devotion remember His Name again and again.                                                    
ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਭੁੜ ਭੁੜ ਮਾਦ ਏਯ। 
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ਨਾਨਏ ਜੀਅ ਏਾ ਇਸ ਅਧਾਯ ॥॥ 

naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2||                                                                          
O‟ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2||                                                                       

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜੂੰ ਦ ਦਾ ਆਯਾ ਇਸ ਨਾਭ ਸੀ ਸ l 

 

ਉਤਭ ਰਏ ਾਧ ਏ ਫਚਨ ॥ 

utam salok saaDh kay bachan. 

The Guru‟s Words are the most sublime hymns.                                                          
ਾਧ (ੁਯ)ੂ ਦ ਫਚਨ ਬ ਤ ਚੂੰੀ ਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਨ, 

 

ਅਭੁਰੀਏ ਰਾਰ ਤਸ ਯਤਨ ॥ 

amuleek laal ayhi ratan. 

These are like priceless pearls and jewels.                                                                                               
ਇਹ ਅਭਰਏ ਰਾਰ ਹਨ, ਅਭਰਏ ਯਤਨ ਹਨ। 

ੁਨਤ ਏਭਾਵਤ ਸਤ ਉਧਾਯ ॥ 

sunat kamaavat hot uDhaar. 

One who listens and acts on these is saved from  
the cycles of birth and death. 

(ਇਸਨੵ ਫਚਨੵ ਨੂੂੰ ) ੁਤਣਆਂ ਤ ਏਭਾਇਆਂ ਫੜਾ ਾਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, 
 

ਆਤ ਤਯ ਰਏਸ ਤਨਤਾਯ ॥ 

aap tarai lokah nistaar. 

He swims across the world ocean of vices and 
 helps others to swim across. 
ਉਹ ਆ ਤਯਦਾ ਹ ਤ ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਬੀ ਤਨਸਤਾਯਾ ਏਯਦਾ ਹ। 

 

ਪਰ ਜੀਵਨੁ ਪਰੁ ਤਾ ਏਾ ੂੰ ੁ॥                                                                                                

safal jeevan safal taa kaa sang.                                                                                               
Accomplished is his life, and beneficial is his company, 
ਉ ਦੀ ਤਜ਼ੂੰ ਦੀ ੂਯੀਆਂ ਭੁਯਾਦੵ ਵਾਰੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਉ ਦੀ ੂੰਤ ਸਯਨੵ ਦੀਆਂ ਭੁਯਾਦੵ ੂਯੀਆਂ ਏਯਦੀ ਸ l 
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ਜਾ ਏ ਭਤਨ ਰਾਾ ਸਤਯ ਯੂੰੁ ॥                                                                                                      

jaa kai man laagaa har rang.                                                                                         
whose mind is imbued with the love of God.                                                                         

ਤਜ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਤਆਯ ਫਣ ਜੵਦਾ ਸ l 
 

ਜ ਜ ਫਦੁ ਅਨਾਸਦੁ ਵਾਜ ॥ 

jai jai sabad anaahad vaajai. 
Within him vibrates a continuous divine music  

that keeps him in high spirits, 
(ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ) ਚੜਹਦੀਆਂ ਏਰੵ ਦੀ ਯ ਦਾ ਚਰਦੀ ਸ 

 

ੁਤਨ ੁਤਨ ਅਨਦ ਏਯ ਰਬੁ ਾਜ ॥ 

sun sun anad karay parabh gaajai. 
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys  

the realization of God within.                                                                                                                            
ਤਜ ਨੂੂੰ  ੁਣ ਏ (ਬਾਵ ਭਤਸੂ ਏਯ ਏ) ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ) ਰਬੂ (ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ) ਆਣਾ ਨੂਯ ਯਸ਼ਨ ਏਯਦਾ ਸ 

ਰਟ ੁਾਰ ਭਸੵਤ ਏ ਭਾਥ ॥ 

pargatay gupaal mahaaNt kai maathay. 

The Master of the universe manifests Himself through the divine person.                                    
ਾਰ ਰਬੂ ਜੀ ਉਚੀ ਏਯਨੀ ਵਾਰ ਫੂੰਦ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਯਟ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ l 

 

ਨਾਨਏ ਉਧਯ ਤਤਨ ਏ ਾਥ ॥॥ 

naanak uDhray tin kai saathay. ||3|| 

O‟ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3||                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ ਫੂੰਦ ਦ ਨਾਰ ਸਯ ਏਈ ਭਨੱੁਐੵ ਦਾ ਫੜਾ ਾਯ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ l 

 

ਯਤਨ ਜ ੁੁਤਨ ਯਨੀ ਆ ॥ 

saran jog sun sarnee aa-ay. 
Hearing that You are capable of providing shelter,  

we came to Your refuge,                                                                                                                                
ਇਸ ੁਣ ਏ ਤਏ ਤੂੂੰ  ਦਯ-ਢੱਤਠਆਂ ਦੀ ਫੵਸ ਪੜਨ-ਜਾ ਸ, ਅ੶ ਤਯ ਦਯ ਤ ਆ ੵ, 
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ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਰਬ ਆ ਤਭਰਾ ॥ 

kar kirpaa parabh aap milaa-ay.                                                                               
O‟ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself.                                              

ਤੂੂੰ ਭਹਯ ਏਯ ਏ (ਸਾਨੂੂੰ) ਆਣ ਨਾਰ ਭਰ ਤਰਆ ਹ। 

 

ਤਭਤਟ  ਫਯ ਬ ਬ ਯਨ ॥ 

mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.                                                                                               
Now our enmities are gone and we have become extremely 

 humble with everybody.                                                                                                                      
(ਸੁਣ ਾਡ) ਵਯ ਤਭਟ  ਸਨ, ਅ੶ ਬ ਦ ਯੵ ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਸ  ਸੵ, 

 

ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਾਧੂੰ ਤ ਰਨ ॥ 

amrit naam saaDhsang lain. 
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation.                                     

(ਹੁਣ) ਸਾਧ ਸੂੰਤਤ ਤਿਚ ਅਭਯ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਜ ਯਹ ਹਾਾਂ। 

ੁਰੂੰ ਨ ਬ ੁਯਦਵ ॥ 

suparsan bha-ay gurdayv. 

The Divine Guru is extremely pleased;                                                                               
ੁਯਦਵ ਜੀ (ਾਡ ਉਤ) ਤੁੱ ਠ  ਸਨ, 

 

ੂਯਨ ਸਈ ਵਏ ਏੀ ਵ ॥ 

pooran ho-ee sayvak kee sayv. 

and thus the service of the devotees has been rewarded.                                                                      
ਇਸ ਿਾਸਤ (ਸਾਡੀ) ਸਿਏਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਤਸਯ ਚੜ ਈ ਹ। 

 

ਆਰ ਜੂੰਜਾਰ ਤਫਏਾਯ ਤ ਯਸਤ ॥                                                                                                          

aal janjaal bikaar tay rahtay.                                                                                                  
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices,                                                                                                  

ਅ੶ ਸੁਣ ਯ ਦ ਧੂੰ ਤਧਆਂ ਤ ਤਵਏਾਯੵ ਤ ਫਚ  ਸੵ, 
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ਯਾਭ ਨਾਭ ੁਤਨ ਯਨਾ ਏਸਤ ॥                                                                                                      

raam naam sun rasnaa kahtay.                                                                                           
by listening and uttering God‟s Name,                                                                                         
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣ ਏ ਅਤ ਆਣੀ ਜੀਬਾ ਨਾਰ ਇਸ ਨੂੂੰ ਉਚਾਯਣ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ। 

 

ਏਤਯ ਰਾਦ ੁਦਇਆ ਰਤਬ ਧਾਯੀ ॥ 

kar parsaadda-i-aa parabhDhaaree. 

By His Grace, God has bestowed His Mercy,                                                                      
ਰਬੂ ਨੇ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਾਡ ਉਤ) ਦਇਆ ਏੀਤੀ ਸ, 

 

ਨਾਨਏ ਤਨਫਸੀ ਐ ਸਭਾਯੀ ॥॥ 

naanak nibhee khayp hamaaree. ||4|| 

and O‟ Nanak, the wealth of Naam has been 
 accepted in God‟s court. ||4||                                                                                                                 

ਸ ਨਾਨਏ! ਤ ਾਡਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਵਣਜ ਦਯਾਸ ਏਫੂਰ ਸ ਤਆ ਸ l 

 

ਰਬ ਏੀ ਉਤਤਤ ਏਯਸ ੁੂੰਤ ਭੀਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu sant meet. 
O‟ my saintly friends, sing the praises of God,                                                                       

ਸ ੂੰਤ ਤਭਤਰ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ- 

ਾਵਧਾਨ ਏਾਯ ਚੀਤ ॥ 

saavDhaan aykaagar cheet. 

with total concentration and single mindedness.                                                            
ਤਧਆਨ ਨਾਰ ਤਚੱਤ ਨੂੂੰ ਇਏ ਤਨਸ਼ਾਨ  ਤ ਤਟਏਾ ਏ। 

 

ੁਐਭਨੀ ਸਜ ਤਫੂੰ ਦ ੁਨ ਨਾਭ ॥ 

sukhmanee sahj gobind gun naam. 

God‟s praises and God‟s Name is the crown jewel  
of peace and celestial poise. 

ਰਬੂ ਦੀ ਤਤ-ਾਰਾਸ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਦਾ ਏਾਯਣ ਸ ਤ ੁਐੵ ਦੀ ਭਣੀ (ਯਤਨ) ਸ, 
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ਤਜ ੁਭਤਨ ਫ ੁ ਸਤ ਤਨਧਾਨ ॥ 

jis man basai so hot niDhaan. 
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues.                                        

ਤਜਸ ਦ ਭਨ ਤਿਚ (ਨਾਭ) ਿੱਸਦਾ ਹ ਉਹ (ੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਯਫ ਇਛਾ ਤਾ ਏੀ ੂਯਨ ਸਇ ॥ 

sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay. 

All his desires are fulfilled,                                                                                            
ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਇੱਤਛਆ ਾਯੀ ੂਯੀ ਸ ਜੵਦੀ ਸ, 

 

ਰਧਾਨ ੁਯਐੁ ਰਟ ੁਬ ਰਇ ॥ 

parDhaan purakh pargat sabh lo-ay. 

and all over the world he becomes known as a great person.                                                       
ਉਹ ਫੂੰਦਾ ਤੁਯਨ-ਤਸਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਤ ਸਾਯ ਜਤ ਤਿਚ ਉੱਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਬ ਤ ਊਚ ਾ ਅਥਾਨੁ ॥ 

sabhtay ooch paa-ay asthaan.                                                                                         
He receives the most exalted spiritual state.                                                                                

ਉ ਨੂੂੰ  ਉੱਚ ਤ ਉੱਚਾ ਤਟਏਾਣਾ ਤਭਰ ਜੵਦਾ ਸ l 
 

ਫਸੁਤਯ ਨ ਸਵ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 

bahur na hovai aavan jaan. 
He does not go through cycles of birth and death.                                                              

ਭੁੜ ਉ ਨੂੂੰ  ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ੜ) ਨਸ੶ ਤਵਆਦਾ l 
 

ਸਤਯ ਧਨੁ ਐਾਤਟ ਚਰ  ਜਨੁ ਇ ॥                                                                                                                    

har Dhan khaat chalai jan so-ay.                                                                                          
That one departs from the world after 

accumulating the wealth of God‟s Name, 
ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਯੂ ਧਨ ਐੱਟ ਏ (ਜਤ ਤ) ਜੵਦਾ ਸ, 
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ਨਾਨਏ ਤਜਤਸ ਯਾਤਤ ਸਇ ॥॥                                                                                                 

nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5||                                                                                    
O‟ Nanak, who is blessed by God with this gift  .||5|| 

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ  (ਧੁਯ) ਇਸ ਦਾਤਤ ਤਭਰਦੀ ਸ, 

 

ਐਭ ੵਤਤ ਤਯਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ 

khaym saaNt riDh nav niDh. 

Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles and the nine 
treasures of worldly wealth,                                                                                                                         
ਅਟੱਰ ੁਐ ਭਨ ਦਾ ਤਟਏਾਉ, ਤਯਧੀਆਂ, ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, 

 

ਫੁਤਧ ਤਆਨੁ ਯਫ ਤਸ ਤਤਧ ॥ 

buDh gi-aan sarab tah siDh. 

wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person  
(who meditates on God‟s Name).                                                                                                                    

ਅਏਰ, ਤਆਨ ਤ ਾਯੀਆਂ ਏਯਾਭਾਤੵ ਉ ਭਨੱੁਐ ਤਵਚ ਆ ਜੵਦੀਆਂ ਸਨ; 
 

ਤਫਤਦਆ ਤ ੁਜ ੁਰਬ ਤਧਆਨੁ ॥ 

bidi-aa tap jog parabhDhi-aan. 

knowledge, penance, Yoga and meditation on God;                                                                 
ਤਵੱਤਦਆ, ਤ, ਜ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਤਧਆਨ, 

 

ਤਆਨੁ ਰਟ ਊਤਭ ਇਨਾਨੁ ॥ 

gi-aan saraysat ootam isnaan. 

the most sublime wisdom and the most exalted ablution,                                    
ਰਸ਼ਟ ਤਆਨ, ਚੂੰ ਤ ਚੂੰਾ (ਬਾਵ, ਤੀਯਥੵ ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ l 

ਚਾਤਯ ਦਾਯਥ ਏਭਰ ਰਾ ॥ 

chaar padaarath kamal pargaas. 

the four cardinal boons (faith, wealth, procreation and liberation) and 
such inner joy, as if the heart has blossomed like a lotus.                                              

(ਧਯਭ, ਅਯਥ, ਏਾਭ, ਭਐ) ਚਾਯ ਦਾਯਥ, ਤਸਯਦ-ਏਭਰ ਦਾ ਐੜਾ l 



309 
 

ਬ ਏ ਭਤਧ ਰ ਤ ਉਦਾ ॥ 

sabh kai maDh sagal tay udaas. 

detachment from all worldly attachments while living in the midst of all;  
ਾਤਯਆਂ ਦ ਤਵਚ ਯਤਸੂੰ ਤਦਆਂ ਬ ਤ ਉਯਾਭ ਯਤਸਣਾ; 

 

ੁੂੰ ਦਯੁ ਚਤੁਯ ੁਤਤ ਏਾ ਫਤਾ ॥ 

sundar chatur tat kaa baytaa. 

spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality,                                       
ਸਣਾ, ਤਆਣਾ, (ਜਤ ਦ) ਭੂਰ ਰਬ ੂਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ, 

 

ਭਦਯੀ ਏ ਤਦਰਟਤਾ ॥ 

samadrasee ayk daristaytaa. 

able to look impartially upon all, and see only the 
 One (God) in everything. 

ਬ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਤਜਸਾ ਜਾਣਨਾ ਤ ਬ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵਐਣਾ; 
 

ਇਸ ਪਰ ਤਤੁ ਜਨ ਏ ਭੁਤਐ ਬਨੇ ॥                                                                                                         

ih fal tis jan kai mukhbhanay. 
These blessings come to the one, 

ਇਸ ਾਯ ਪਰ; ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆ ਵੱਦ ਸਨ; 
 

ੁਯ ਨਾਨਏ ਨਾਭ ਫਚਨ ਭਤਨ ੁਨੇ ॥॥                                                                                       

gur nanak naam bachan man sunay. ||6||                                                                                    
O‟ Nanak, who lovingly utters God‟s name, and attentively listens to and 

acts upon the Guru‟s teachings. ||6||                                                                                 
ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭੂੂੰ ਸ ਉਚਾਯਦਾ ਸ ਤ ਭਨ ਰਾ ਏ ੁਣਦਾ ਸ l 

 

ਇਸੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜ ਭਤਨ ਏਇ ॥ 

ih niDhaan japai man ko-ay. 

Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of the heart,                                             
ਜਸੜਾ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਨਾਭ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦਾ ਤਦਰ  ਤਸਭਯਨ ਏਯ। 
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ਬ ਜੁ ਭਤਸ ਤਾ ਏੀ ਤਤ ਸਇ ॥ 

sabh jug meh taa kee gat ho-ay. 

lives the entire life in an elevated spiritual state.                                                             
ਸਾਯੀ ਉਭਯ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਿਸਥਾ ਫਣੀ ਯਤਹੂੰਦੀ ਹ। 

 

ੁਣ ਤਫੂੰ ਦ ਨਾਭ ਧੁਤਨ ਫਾਣੀ ॥ 

gun gobind naam Dhun banee. 
Such a person‟s ordinary words are like singing God‟s praises.                                                                  

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ (ਾਧਾਯਨ) ਫਚਨ ਬੀ ਤਫੂੰ ਦ ਦ ੁਣ ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਯ ਸੀ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ, 

 

ਤਤਭਰਤਤ ਾਤਰ ਫਦ ਫਐਾਣੀ ॥ 

simrit saastar bayd bakhaanee. 

This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the Vedas.                              
ਤਸਤਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਾਂ ਤ ਿਦਾਾਂ ਨ  ਬੀ ਇਹੀ ੱਰ ਆਐੀ ਹ। 

 

ਰ ਭਤੵਤ ਏਵਰ ਸਤਯ ਨਾਭ ॥ 

sagal mataaNt kayval har naam. 

The essence of all religions is to meditate on the Name of God,                                               
ਸਾਯ ਭਤਾਾਂ ਦਾ ਤਨਚੜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਹ। 

 

ਤਫੂੰ ਦ ਬਤ ਏ ਭਤਨ ਤਫਰਾਭ ॥ 

gobindbhagat kai man bisraam. 

and this Naam resides in the heart of the God‟s devotee.                                             
ਇਸ ਨਾਭ ਦਾ ਤਨਿਾਸ ਰਬੂ ਦ ਬਤ ਦ ਭਨ ਤਿਚ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਏਤਟ ਅਰਾਧ ਾਧੂੰ ਤ ਤਭਟ ॥ 

kot apraaDh saaDhsang mitai. 

Millions of sins of such a devotee who recites Naam with love are erased in the 

Company of the Holy. 
(ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਦ) ਏਰੜੵ ਾ ਤੂੰ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਤਭਟ ਜੵਦ ਸਨ, 
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ੂੰਤ ਤਏਰਾ ਤ ਜਭ ਤ ਛੁਟ ॥ 

sant kirpaa tay jam tay chhutai. 

By the Grace of the Guru, such a devotee  
escapes the Messenger of Death. 

ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਜਭਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਜਾ ਏ ਭਤਤਏ ਏਯਭ ਰਤਬ ਾ ॥ 

jaa kai mastak karam parabh paa-ay. 

Those, who have such preordained destiny,                                                                         
ਤਜਨਹ ੵ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਰਬੂ ਨੇ (ਨਾਭ ਦੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਰਐ ਤਰਐ ਧਯ ਸਨ, 

 

ਾਧ ਯਤਣ ਨਾਨਏ ਤ ਆ ॥॥ 

saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7|| 
O‟ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7||                                                            

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਣ ਆਉਂਦ ਸਨ l 
 

ਤਜ ੁਭਤਨ ਫ ੁਨੈ ਰਾਇ ਰੀਤਤ ॥ 

jis man basai sunai laa-ay pareet. 

One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with love,                                          
ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਨਾਭ) ਵੱਦਾ ਸ ਜ ਰੀਤ ਰਾ ਏ (ਨਾਭ) ੁਣਦਾ ਸ, 

 

ਤਤ ੁਜਨ ਆਵ ਸਤਯ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 

such devotee consciously remembers God.                                                              
ਉਸ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਚਤ ਆਉਦਾ ਹ। 

 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਤਾ ਏਾ ਦੂਐੁ ਤਨਵਾਯ ॥ 

janam maran taa kaa dookh nivaarai. 

Pains of birth and death of such a person are removed,                                                           
ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜੂੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਏਸ਼ਟ ਏੱਤਟਆ ਜੵਦਾ ਸ, 
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ਦੁਰਬ ਦਸ ਤਤਏਾਰ ਉਧਾਯ ॥ 

dulabhdayh tatkaal uDhaarai. 

The human body which is so difficult to obtain, 
 he instantly saves it from vices.                                                                                                                   

ਉਹ ਇਸ ਦੁਯਰੱਬ ਭਨੱੁਐਾ-ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ ਉਸ ਿਰ  (ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਤਨਯਭਰ ਬਾ ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਤਾ ਏੀ ਫਾਨੀ ॥ 

nirmal sobhaa amrittaa kee baanee. 

Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he speaks,                                                  
ਉ ਦੀ ਫ-ਦਾਗ਼ ਬਾ ਤ ਉ ਦੀ ਫਾਣੀ (ਨਾਭ-) ਅੂੰ ਤਭਰਤ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ, 

 

ਏੁ ਨਾਭ ੁਭਨ ਭਾਤਸ ਭਾਨੀ ॥ 

ayk naam man maahi samaanee. 

because his mind is completely imbued with Naam. 
(ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ਦ ਭਨ ਤਿਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਿੱਤਸਆ ਯਤਹੂੰਦਾ ਹ। 

 

ਦੂਐ ਯ ਤਫਨ ਬ ਬਯਭ ॥ 

dookh rog binsay bhai bharam. 

Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him. 
ਦੱੁਐ, ਯ, ਡਯ ਤ ਿਹਭ ਉਸ ਦ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਾਧ ਨਾਭ ਤਨਯਭਰ ਤਾ ਏ ਏਯਭ ॥ 

saaDh naam nirmal taa kay karam. 

He is known as a saint and his actions are immaculate.                                                                 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਸੂੰਤ  ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਉਸ ਦ ਅਭਰ ਤਿੱਤਰ ਹੁੂੰਦ ਹਨ। 

 

ਬ ਤ ਊਚ ਤਾ ਏੀ ਬਾ ਫਨੀ ॥ 

sabhtay ooch taa kee sobhaa banee. 

His glory becomes the highest of the high.                                                                        
ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਬਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਤਭਰਦੀ ਹ। 
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ਨਾਨਏ ਇਸ ੁਤਣ ਨਾਭ ੁੁਐਭਨੀ ॥੦॥॥ 

naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24|| 

O‟ Nanak, because of such virtues God‟s Name is the crown jewel of all 
pleasures and peace. ll8ll24ll                                                                                              

ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ੁਣ ਦ ਏਾਯਣ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ੁਐੵ ਦੀ ਭਣੀ ਸ (ਬਾਵ, ਯਫਤਭ ੁਐ ਸ) l 
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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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ਅਯਦਾ 
ARDAS 

Prayer 
 

ਤੂ ਠਾਏੁਯ ੁਤੁਭ ਤਸ ਅਯਦਾਤ ॥ ਜੀਉ ਤੂੰ ਡ ੁਬ ੁਤਯੀ ਯਾਤ ॥   

tu thaakur tum peh ardaas, jeeo pind sabh teri raas 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to 

you (for our needs), because this body and soul (that You have given us) 

are your blessings. 
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸਭ ਫਾਤਯਏ ਤਯ ॥ ਤੁਭਯੀ ਤਏਰਾ ਭਤਸ ੂਐ ਨੇਯ ॥  

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. 
 

ਏਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਯਾ ਅੂੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਵੂੰਤ ॥      

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 ). 

 

ਰ ਭਰੀ ਤੁਭਯ ੂਤਤਰ ਧਾਯੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਸਇ ੁ ਆਤਆਏਾਯੀ ॥   

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. 
 

ਤੁਭਯੀ ਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਏ ਦਾ ਦਾ ਏੁਯਫਾਨੀ ॥  

tumri gat mit tum hi jaani, nanak daas sadaa kurbaani 

What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your 

devotee, is beholden to You forever. 
 

ੴ ਵਾਤਸੁਯ ੂਜੀ ਏੀ ਤਤਸ॥  

ek-oankar. waheguroo ji ki fateh 

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 
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ਰੀ ਬਤੀ ਜੀ ਸਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 

 

ਵਾਯ ਰੀ ਬਤੀ ਜੀ ਏੀ ਾਤਸਾਸੀ ਫ਼|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 
 

ਤਰਥਭ ਬਤੀ ਤਭਤਯ ਏ ੁਯ ਨਾਨਏ ਰਈ ਂ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) 

 

ਤਪਯ ਅੂੰਦ ੁਯ ਤ ਅਭਯਦਾ ੁਯਾਭਦਾ ਸਈ ਂਸਾਇ॥ 

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) 
 

ਅਯਜਨ ਸਯਤਫੂੰ ਦ ਨ  ਤਭਯ ਰੀ ਸਤਯਯਾਇ॥ 

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 

Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 
Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution) 

 

ਰੀ ਸਤਯਤਏਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜ ਤਡਠੈ ਤਬ ਦੁਐ 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) 

 

ਤ ਫਸਾਦਯ ਤਭਤਯ ਯ 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. 
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ਬ ਥੵਈ ਸਇ ਸਾਇ॥ 

Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
 

ਦਵੵ ਾਤਸਾਸ ਰੀ ੁਯ ੂਤਫੂੰ ਦ ਤੂੰ  ਾਤਸਫ ਜੀ! ਬ ਥੵਈ ਸਇ ਸਾਇ॥ 

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. 
 

ਦੵ ਾਤਸਾਸੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਰੀ ੁਯ ੂਰੂੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਏ ਫਰ  ਜੀ 
ਵਾਤਸੁਯ!ੂ 

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)! 
 

ੂੰਜੵ ਤਆਤਯਆ,ਂ ਚਸੵ ਾਤਸਫਜ਼ਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਰਹੀਆ ਂਭੁਏਤਤਆ,ਂ ਸਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੂੰਡ ਛਤਏਆ, ਦ ਚਰਾਈ, ਤ ਵਾਸੀ, ਦਐ ਏ ਅਣਤਡੱਠ ਏੀਤਾ, ਤਤਨਹ ੵ ਤਆਤਯਆ,ਂ 

ਤਚਆਤਯਆਂ ਦੀ ਏਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਏ, ਐਾਰਾ ਜੀ ! ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਸੁਯ!ੂ 

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)! 
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ਤਜਨਹ ੵ ਤੂੰ ੵ ਤੂੰ ਣੀਆਂ ਨੇ ਧਯਭ ਸਤ ੀ ਤਦੱਤ, ਫੂੰਦ ਫੂੰਦ ਏਟਾ, ਐਯੀਆ ਂਰੁਸਾਈਆ,ਂ 

ਚਯਐੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਯਆ ਂਨਾਰ ਤਚਯਾ , ੁਯਦੁਆਤਯਆ ਂਦੀ ਵਾ ਰਈ ਏੁਯਫਾਨੀਆ ਂ

ਏੀਤੀਆ,ਂ ਧਯਭ ਨਸ੶ ਸਾਤਯਆ, ਤੱਐੀ ਏੵ ੁਆੵ ਨਾਰ ਤਨਫਾਸੀ, ਤਤਨਹ ੵ ਦੀ ਏਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਯ ਏ ਐਾਰਾ ਜੀ! ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਸੁਯ!ੂ 

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)! 
 

ੂੰਜੵ ਤਐਤੵ, ਯਫੱਤ ੁਯਦੁਆਤਯਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਏ ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਸੁਯ!ੂ 

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)! 

 

ਤਰਥਭ ਯਫੱਤ ਐਾਰਾ ਜੀ ਏੀ ਅਯਦਾ ਸ ਜੀ, ਯਫੱਤ ਐਾਰਾ ਜੀ ਏ ਵਾਤਸੁਯ,ੂ ਵਾਤਸੁਯ,ੂ 

ਵਾਤਸੁਯ ੂਤਚਤ ਆਵ, ਤਚੱਤ ਆਵਨ ਏਾ ਦਏਾ ਯਫ ੁਐ ਸਵ। 
Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo 

Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai 

First the entire respected Khalsa make this supplication that they 

meditate on Your Name; and as a result, peace and happiness be 
showered to all. 
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ਜਸੵ ਜਸੵ ਐਾਰਾ ਜੀ ਾਤਸਫ, ਤਸੵ ਤਸੵ ਯਤਛਆ ਤਯਆਇਤ, ਦ ਤ  ਤਤਸ, 

ਤਫਯਦ ਏੀ ਜ, ੂੰਥ ਏੀ ਜੀਤ, ਰੀ ਾਤਸਫ ਜੀ ਸਾਇ, ਐਾਰ ਜੀ ਏ ਫਰ ਫਾਰ , ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਸੁਯ!ੂ 

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)! 

 

ਤੱਐੵ ਨੂੂੰ  ਤੱਐੀ ਦਾਨ, ਏ ਦਾਨ, ਯਤਸਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਏ ਦਾਨ, ਤਵਾਸ ਦਾਨ, ਬਯਾ ਦਾਨ, ਦਾਨੵ ਤਯ 

ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਰੀ ਅੂੰ ਤਭਰਤਯ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਏੀਆਂ, ਝੂੰਡ, ਫੁੂੰ , ਜੁ ਜੁ ਅਟੱਰ, ਧਯਭ ਏਾ 
ਜਏਾਯ, ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਸੁਯ!ੂ!! 

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)! 
 

ਤੱਐੵ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵੵ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਯਾਐਾ ਆ ਵਾਤਸੁਯ।ੂ 
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. 
 

ਸ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਸਯੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਸਜ਼ਯੂ…..ਦੀ ਅਯਦਾ ਸ ਜੀ। 

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita 

Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 

O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of 

the helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer 
in your presence….. 
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(substitute the occasion or prayer made here). 
 

ਅੱਐਯ ਵਾਧਾ ਾਟਾ ਬੁੱ ਰ ਚੁੱ ਏ ਭਾਪ ਏਯਨੀ। ਯਫੱਤ ਦ ਏਾਯਜ ਯਾ ਏਯਨੇ। 
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. 

 

ਈ ਤਆਯ ਭਰ, ਤਜਨਹ ੵ ਤਭਤਰਆਂ ਤਯਾ ਨ ਤਚੱਤ ਆਵ। ਨਾਨਏ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਏਰਾ, ਤਯ ਬਾਣ 
ਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ। 

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam Chardi Kala, Tere 

Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may 

remember and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name 
(revealed by Guru Nanak) bring ever ascending spirit to  and may all 

prosper according to Your will. 
 

ਵਾਤਸੁਯ ੂਜੀ ਏਾ ਖ਼ਾਰਾ, ਵਾਤਸੁਯ ੂਜੀ ਏੀ ਪਤਤਸ 

waheguroo ji ka khaalsaa waheguroo ji ki fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
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Philosophy of Sikhs 
 
Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without 
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by 
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‟s duty to the self 
and that towards society (sangat). 
 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator                                                                                                     
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a 
message of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith 
and recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space. 
 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, 
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has 
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other 
deities. 
 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities 
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. 
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only 
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source 
of inspiration in this direction. 
 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth 
and death and merge with God. This can be accomplished by following the 
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of 
acts of service and charity. 
 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to 
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah 
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and 
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in 
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism 
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the 
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It 
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual 
goal. 
 
Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not 
necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly 
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ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above 
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
 
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions 
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the 
eyes of God.  The Gurus stressed on equality of men and women and rejected 
female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated 
widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils).  In order 
to keep the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and 
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's 
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by 
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social 
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community 
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar) 
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this 
community service. 
 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of 
pessimism. 
 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity 
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He 
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very 
vigilant in what he does. 
 
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion 
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place 
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion. 

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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Importance of Sikh Turban 
 
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru Nanak, 
the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a lot more 
than a crown is to a king. 
 
„Dastar‟ is another name for the sikh turban which relates to „Blessing of the Guru‟. All 
these words refer to the garment worn by both men and women to cover their 
unshorn hair.  It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn 
around the head. 
 
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one of 
the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since the 
very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in which 
wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who wear 
turbans in the Western countries are Sikhs. 
 
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men of 
high status in society. During the Mughal domination of India, only the Muslims were 
allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred from wearing a turban. 
 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of his Sikhs to 
wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral standards that 
he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be different and to be 
determined "to stand out from the rest of the world" and to follow the unique path 
that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out 
from the crowd, as the Guru intended  his 'Saint-Soldiers' to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band of 
cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a turban  
may be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety etc. but why 
the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect for the founder of 
the Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For men 
and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and uniqueness. It is 
a signal to others that we live in the image of Infinity and are dedicated to serving all. 
The turban doesn't represent anything except complete commitment. When you 
choose to stand out by tying your turban, you stand fearlessly as one single person 
standing out amongst  six billion people. It is a most outstanding act. 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/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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Role of women in Sikhism 
 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as  
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular 
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru 
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him 
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and 
practice. 
 
Guru Granth Sahib states, “Women and men, all by God are created. All this is 
God‟s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy” SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born of  man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru 
Granth Sahib,  Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‟s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In „Current 
Thoughts on Sikhism‟, Alice Basarke states,  

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 and  women, the Gurus made no distinction 
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat 
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das 
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women. 
He assigned women to supervise some communities and preached against the 
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata 
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind 
Kaur, who played important roles in the events of their time. 
 
Education: 
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‟s success. 
It is a process of  personal development and it is the reason why the 3rd Guru set 
up many schools 
 
Guru Granth Sahib states: 
“All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru”. SGGS, Page 
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 
In, „The Role and Status of Sikh Women‟, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
“Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women”. 
 
Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, “Avoid wearing those clothes in which the 
body is uncomfortable  and the mind is filled with evil thoughts.”  SGGS, Page 16 
 
Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.  This is unique for women because it is the first time in history when 

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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women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " Sggs  Page 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.  Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.  When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.  So why call her bad? From her, kings are born.  From woman, woman 
is born; without woman, there would be no one at all.   Guru Nanak, SGGS Page 
473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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Guru Granth Sahib on Humility 

 
Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in humility 
before God. Humility or ‟Nimrata‟ in Punjabi are closely related 
words.  Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The 
translation of this Punjabi word is "Humility", 
"Benevolence"  or  "Humbleness." 
 
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an 
essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in the 
Sikh arsenal are:  
 
Truth (Sat), 
Contentment (Santokh), 
Compassion (Daya) and 
Love (Pyar). 
 
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate and 
recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their 
personality. 
 
What Gurbani tells us: 
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one should 
continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one who is 
mercifully blessed stays steeped in humility. 
 
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse yourself 
with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 
 
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and 
meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6 
 
 
 
 
 
 

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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Journey towards Spirituality 
 

Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh 
Gurus, Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God 
through them to all mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a 
society based on Divine justice without oppression of any kind. While the 
Granth acknowledges and respects the scriptures of Hinduism and Islam, 
it does not imply a moral reconciliation with either of these religions. In 
Guru Granth Sahib women are highly respected with equal roles as men. 
Women have the same souls as men and thus possess an equal right to 
cultivate their spirituality with equal chance of achieving 
liberation.  Women can participate in all religious, cultural, social, and 
secular activities including leading religious congregations.  
 
Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and 
tolerance for other religions. The essential message of Sikhism is spiritual 
devotion and reverence of God at all times while practicing the ideals of 
compassion, honesty, humility and generosity in everyday life. The three 
core tenets of the Sikh religion are meditating and remembering God, 
Working for Honest living and sharing with others.  
 
Congratulations  for making an effort to go on this Spiritual Journey for 
the soul. The translation can never be close to original, especially when 
the complete Guru Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors 
makes the task exceedingly difficult.  In the Divine message, Hindu & 
Muslim mythological stories are often used Pralahad , Harnakash, laxmi, 
Brahma etc. Please do not read them literally but understand their 
underlying  message. The focus is on the fact that God is one and to 
have union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you 
the Divine message in your language. If you have any questions, please 
feel free to email walnut@gmail.com and we would love to join you on 
this journey. 
 

mailto:walnut@gmail.com

