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આનંદ વાશેફ 
આનંદ વાશેફ: આ ફાની પ્રાથથનાનો બાગ છે જે ળીખો દ્લાયા વલાયે લાંચલાભાં આલે છે. આ ફાની ળીખોના ત્રીજા 

ગુરુગુરુ અભયદાવ જીએ રખી શતી અને ળીખો દ્લાયા દયયોજ ાઠ કયલાભાં આલતી ૫ ફાનીઓનો બાગ યચામ 

છે. ફાની ગુરુ ગ્રંથ વાહશફ, ળીખ હલત્ર ગ્રંથના ૃષ્ઠ ૯૧૭ થી ૯૨૨ય દેખામ છે. એલું કશેલાભાં આલે છે કે જે 

વ્મહતત આ હલત્ર ફાનીને વભથણ, ધ્માન અને વભજથી દયયોજ ાઠ કયળે, તે જીલનભાં ૂણથ આનંદની પ્રાહતત કયળે 
 
આનંદ વાશેફ, ળીખ કે તભાભ ધાર્મભક હલહધઓભાં ણ જા કયલાભાં આલે છે, છી બરે તે રગ્નની લાત શોમ ક ે

ભૃત્મુની શોમ. વુંદય યચનાભાં અને શ્રી ગુરુ અભયદાવ જીની કૃાથી, વાચા ળીખનું ભન અને આત્ભા જીલનના તભાભ 

વંજોગોભાં હથથય અને રક્ષ્મ રક્ષી યશે છે. જાગૃત ભનભાં, નાભના અભૃતથી નળો ાભેરા, જીલનના તભાભ ઉતાય- 

ચડાલ ભાં શંભેળાં પ્રબુની ભીઠી હલર વાથે, દુ:ખ અને આનંદભાં વભાન યશે છે. તેભનું ભન છે જે ગુરુ ચેતનાથી 

શંભેળાં તેજથલી શોમ છે અને તે નાભ અને અભૃત ફાનીની વતત નળોભાં યશે છે, તે વલથળહતતભાનના શુકભન ે

પ્રશ્નાથથ હલના થલીકાયે છે. ફધા દુખ અને વુખ ગુરુના વભર્મત ળીખ ભાટે એક તયીકે દેખામ છે.આનંદ: આનંદ, 
આળીલાથદ અને પ્રેભ 

 
હપ્રમ વત્ગુરુનો આનંદ, આનંદ અને પ્રેભ એક હલહચત્ર અને યશથમભમ ઘટના છે. આ જ યભ આનંદી આનંદ છે જે 

શ્રી ગુરુ અભયદાવ જી ના ભોથી લશે છે. તેભના હપ્રમ વત્ગુરુ વાથેનો ગુરુનો પ્રેભ, જેણે આનંદ વાશેફને પ્રેયણારૂ 

ફનાવ્મો છે, ઉનાાના ભધ્મબાગના વૂમથની ઉત્વાશૂણથ ગયભીભાં વુખદ લયવાદના લયવાદની જેભ ફૂટે છે. આ 

ખયેખય હલત્ર આનંદ વાશેફના આકાયભાં ળાશ્લત આળીલાથદ છે, આખા ભાનલજાહત ભાટે આલનાયા વભમ ભાટે. 

આ ફાની તેના પ્રકૃહત અને અવયભાં વંૂણથ યીતે યહફડીમું, યોલામેરું, જફયજથત અને આકથક છે. ળુદ્ધ ગુરુ 

ચેતના વંૂણથણે વંબાી રે છે. તે એક વાચા પ્રેભીની ફધી હલદ્યાળાથત્ર અને વંલેદનાઓને વંૂણથણે ઘેયી રે છે 

અને તેને અને તેભના વજથન ભાટે ળુદ્ધ યભના ૂયને ખોરે છે. એક આનંદ ના આ ભશાવાગય ભાં વંૂણથણે ડૂફી 

યશે છે. 
 
હપ્રમ વત્ગુરુને ભલાભાં અને દદવ્મ આનંદનો અભૃત ચાખ્મો છે અને વત્ગુરુની કૃાથી નાભ યવનો થલાદ ચાખ્મો છે, 
આ આનંદના અૂણાાંક વાથે કોઈ દુન્મલી વુખ અને આનંદની તુરના નથી અને કોઈ દુન્મલી દુ:ખ અને દુ:ખ આ 

આનંદને અવંતુહરત કયી ળકે છે અને એક લાય આ આનંદને શરાલી ળકે છે. આ આનંદભાં ડૂફી જામ છે, વ્મહતત 

જીલંત અનુબલના તભાભ વુખદ અને અહપ્રમ દયભાણોને વંૂણથણે ઓંગે છે. 
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શ્રી ગુરુ અભયદાવ જી, હલત્ર વાચા ગુરુને અનુબલેરા, આનંદ કયેરા, અને ભલા, ળોધલાભાં, અને ભલા, પ્રાતત 

કયેરા, આનંદનો આનંદ અને આશ્ચમથજનક યીતે વ્મતત કયે છે. 
 
આનંદની આ ઘડીભાં, ફધા આકાળી વંગીતકાયો, અતવો અને યીઓ બગલાન અને વત્ગુરુની ભહશભા વાથે 

જોડાલા અને ગાઈને આગ લધ્મા છે. ફધા અલકાળી ગામકો અને યાગ ઊર્મભના આ હવમ્પનીભાં જોડામા છે અને 

વતત અત્માનંદની આ હથથહતને કફજે કયી છે. 
 
હલશ્લના ફધા દેખાતા ધયતીનું આનંદ ભૃત્મુ વભમે અદૃશ્મ થઈ જામ છે અને અદૃશ્મ થઈ જામ છે. વંવાયના ક્ષહણક 

આનંદ અને આનંદ અચાનક ળયીયના ભૃત્મુ વાથે વભાતત થામ છે. યંતુ વત્મગુરુ દ્લાયા પ્રાતત આળીલાથદ   આનંદ 

એ ભૃત્મુથી ણ ફચે છે. તે છે ‘વદેલી વુખ’, કામભી આનંદ, અનંત અને વલોચ્ચ થલગીમ યાજ્મ, અનંતકા ભાટે 

વાચો થનેશ; તમાયેમ ફદરાતું નથી; શંભેળા ત્માં 
 
આ આનંદભાં બી જામ છે, તે ફધી દ્લૈતતાથી ખૂફ ઉય આલે છે. આ આનંદ વાંવાદયક આનંદ અથલા આનંદથી 

જુદો છે. તે દુન્મલી લથતુઓ ય ણ હનબથય નથી. આ આનંદ આત્ભાના આનંદ વાથે વંફંહધત છે. પ્રહતકૂતાભાં તે 

ઘટતંુ નથી. તે જીલનના તભાભ ઉતાય ચડાલ ભાં કામભ યશે છે. આ આનંદ આનંદ અને દુ:ખ, આનંદ અને દુ: ખને 

ાય કયે છે. આ આનંદભાં બી જામ છે, વ્મહતત ખયેખય બગલાનભાં બી જામ છે, અને તે ૃથ્લીના જીલનની દયેક 

ક્ષણભાં પતત બગલાનની ળાશ્લત શાજયી અનુબલે છે, જુએ છે અને અનુબલે છે 

Ref: www.sikhiwiki.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/
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Anand sahib 
 

Anand Sahib: This Bani is part of the Nitnem (prayers) which are read by Sikhs in 
the morning. This Bani was written by Guru Amar Das Ji, the third Guru of the Sikhs 
and forms part of the 5 Banis that are recited daily by Sikhs. The Bani appears on 
pages 917 to 922 of Guru Granth Sahib, the Sikh Holy Scripture. It is said that the 
person who recites this Holy Bani daily with dedication, attention, and 
comprehension, will achieve Anand (Complete Happiness or Bliss) in life. 
 
Anand Sahib is also chanted at all religious ceremonies of the Sikhs, irrespective of 
the nature of event, whether it is a marriage or death. In the beautiful composition 
and with the Grace of Sri Guru Amar Das Ji, the mind and soul of a true Sikh 
remains steadfast and goal oriented in all circumstances of life. In an awakened 
mind, intoxicated with the Nectar of Naam, one is always tuned with the Sweet Will 
of the Lord in all the ups and downs of life, in pain and pleasure alike. His is a mind 
which is ever luminous with Guru Consciousness and is in perpetual intoxication of 
Naam and Amrit Bani, accepting without question the Hukam of the Almighty. All 
Dukh (Pain) and Sukh (Pleasure) appear as one to the devoted Sikh of the Guru. 
 
Anand: Bliss, blessing and Love 
Bliss, Anand, and Love of the Beloved Satguru is a strange and mysterious 
phenomenon. It is this Supreme Blissful Anand which flows from the mouth of Sri 
Guru Amar Das Ji. The Guru‟s Love with His Beloved Satguru that has inspired the 
Anand Sahib, bursts out like showers of soothing rain in the overpowering heat of 
the mid-summer sun. This is indeed an Eternal Blessing in the shape of the Holy 
Anand Sahib, for the whole of mankind for all times to come. This Bani is 
completely enveloping, engulfing, overwhelming, and gripping in its nature and 
effect. Pure Guru Consciousness totally takes over. It completely encircles and grips 
all the faculties and senses of a true lover and opens the floodgates of Pure Love 
(Param) for Him and His Creation. One remains totally immersed in this Ocean of 
Bliss. 
 
Having tasted the Nectar of Divine Bliss in meeting the Beloved Satguru and having 
tasted the Naam Ras by Satguru‟s Grace, no worldly happiness and pleasure is 
comparable to a fraction of this Bliss and no worldly sorrows and affliction can 
unbalance and shake this Bliss because once one is submerged in this Bliss, one 
completely transcends all pleasant and unpleasant dimensions of the living 
experience. 
 
Sri Guru Amar Das Ji most wonderfully expresses the Supreme Bliss experienced, 
enjoyed, and attained in begetting, finding, and meeting the Holy True Guru. 
 

https://www.sikhiwiki.org/index.php/Bani
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In this hour of Supreme Bliss, all celestial musicians, nymphs, and fairies have 
rushed forth in joining and singing the Glory of the Lord and Satguru. All celestial 
singers and Raags have joined in this symphony of ecstasy and captured this state 
of continuous rapture. 
 
All seeming earthly joys of the world disappear and vanish at the time of death. The 
fleeting joys and pleasures of the world abruptly end up with the death of the body. 
But True Anand/Bliss blessed by Satguru survives even death. It is „Sadeevi Sukh‟, 
Perpetual Joy, Infinite and Supreme Heavenly state, True Affection for Eternity; 
Never changing; Always there. 
 
Merged in this Anand, one rises far above all dualities. This Anand is different from 
the worldly pleasures or joy. It is also not dependent on worldly objects. This Anand 
pertains to the Bliss of the Atam (Soul, Primal energy). It does not diminish in 
adversity. It is perpetual in all the ups and downs of life. This Anand transcends 
pleasure and pain, joy and sorrow. Merged in this Anand, one is actually merged in 
the Lord, and he feels, beholds, and experiences only the Eternal Presence of the 
Lord every moment of his earthly life. 
 

Ref: www.sikhiwiki.org 
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આનંદ વાશેફ 
ANAND SAHIB 

 
 

ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ 
raamkalee mehlaa 3 anand 

Raag Raamkalee, Third Guru, Anand ~ The Song Of Bliss: 

યાભકરી ભશરે 3 આનદં 

 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One eternal God, realized by the grace of the True Guru:  

એક ળાશ્વત યભાત્ભા છે જે વાચા ગરુુની કૃા થી પ્રાપ્ત થામ છે 

 

ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥ 

anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa. 
O‟ my mother, a state of bliss has welled up within me because I have met the True Guru. 

શ ેભા!ં ભનભા ંઆનદં ઉત્ન્ન થઇ ગમો છે કેભકે ભને વતગરુુ ભી ગમા છે 

 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿ ਾਇਆ ਸਹਜ ਸਿੀ ਭਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 

satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa. 
Upon meeting the True Guru, I am in a state of intuitive peace and poise as if a joyous 

melody is vibrating in my mind.  
ભને વતગરુુ ભી ગમા છે એ વાથે જ અડગ અલસ્થા પ્રાપ્ત થઇ ગઈ છે ભાયા ભનભા ંખળુીની 

ળયણાઈ લાગી ગઈ છે 

 

ਰਾਗ ਰਿਨ ਰਵਾਰ ਰੀਆ ਸਫਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 

raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa. 
It appears as if the jewel-like musical measures along with their fairy-like consorts have 

come to sing the praises of God.  

સુદંય યાગ ોતાના રયલાય અને યાગગણીઓ વાથે પ્રભ ુભરશભાના ગીત ગાલા આલી ગમા છે 
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ਸਫਦ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕਰਾ ਭਤਨ ਤਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 

sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa. 
Let us Sing the praises of God along with those who have enshrined God in their mind and 

are fully delighted.  

પ્રભ ુભરશભાના ગીત ગાઓ જેને પ્રભભુરશભાના ળબ્દોને ભનભા ંલવાવ્મા છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥੧॥ 

kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1|| 
Nanak says, I am in bliss, because I have met the True Guru. ||1||  

નાનક કશ ેછે આનરંદત ફની ગયુ ંછે ફધુ ંભને વતગરુુ ભી ગમા છે ।।૧।। 

 

 ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ ॥ 

ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay. 
O‟ my mind, always remain attuned to God.  

શ ેભાયા ભન ત ુ ંવદામ પ્રભ ુવાથે જોડામેલુ ંયશ ે

 

ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਭੰਨ ਭਰ ਦੂਖ ਸਤਬ ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ 

har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa. 
O‟ my mind, remain focused on God; He shall eradicate all the sorrows. 

શ ેભાયા ભન ત ુ ંવદામ પ્રભનુે માદ યાખ એ પ્રભ ુફધા દુુઃખ દૂય કયનાય છે 

 

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਹੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤਬ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 

angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa. 
He shall always help you and shall accomplish all your tasks. 

એ પ્રભ ુવદામ વશામતા કયલાલાા છે તાયા ફધા કાભ વપ કયલા એ વક્ષભ છે 
 

ਸਬਨਾ ਗਲਾ ਸਭਰਥੁ ਸੁਆਭੀ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰ ॥ 

sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray.  
Why do you forsake that Master-God from your mind who is capable of doingeverythings?  

એ ભાગરકને કેભ ોતાના ભાથંી ભરુાલો છો જે ફધા કાભ કયલા મોગ્મ છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭੰਨ ਭਰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ ॥੨॥ 

kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2|| 
Nanak says: O‟ my mind, always remain focused on God. ||2||  

નાનક કશ ેછે શ ેભાયા ભન ત ુ ંવદામ પ્રભનુા ચયણોભા ંજોડામેલુ ંયશ ે।।૨।। 
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ਸਾਚ ਸਾਤਹਫਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥ 

saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai. 

O‟ eternal God, what is there which is not in Your celestial home? 

શ ેવદા સ્સ્થય પ્રભ ુભગરક તાયા ઘય ભા ંકઈ લસ્ત ુનથી 
 

ਘਤਰ ਿ ਿਰ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹ ਤਜਸੁ ਦਤਹ ਸੁ ਾਵ ॥ 

ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay. 
Everything is under Your control, but only that person receives whom You give yourself. 

તાયા ઘયભા ંતો ફધી લસ્તઓુ શાજય છે એ જ ભાણવ પ્રાપ્ત કયે છે જેને ત ુ ંસ્લમ ંઆે છે 

 

ਸਦਾ ਤਸਪਤਿ ਸਲਾਹ ਿਰੀ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਸਾਵ ॥ 

sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay. 
Then, he always sings Your praises, and enshrines Your Name in the mind. 

એ તારંુ નાભ અને તાયી ભરશભા ભનભા ંલવાલે છે 
 

ਨਾਭੁ ਤਜਨ ਕ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਜ ਸਫਦ ਘਨੇਰ ॥ 

naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray. 

The divine melody of the Shabad vibrates in the mind where dwells Naam. 

જેના ભનભા ંનાભ લવે છે અગગણત યાગોના સયુ લાગલા રાગે છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਸਾਤਹਫ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥੩॥ 

kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3|| 

Nanak says, O‟ the True Master, what is there that You don’t have? ||3|  

નાનક કશ ેછે શ ેવદા સ્સ્થય પ્રભ ુતાયા ઘયભા ંકોઈ લસ્ત ુની અછત નથી ।।૩।। 

 

ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥ 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. 
The eternal Naam is my only support. 

વદા સ્સ્થય પ્રભનુાભ ભાયા જીલનનો આવયો છે 

 

ਸਾਚੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ਭਰਾ ਤਜਤਨ ਬੁਖਾ ਸਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥ 

saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa. 
The True Name is my only support which has eliminated all my greed. 

જેને ભાયી ફધી રારચ દૂય કયી દીધી છે એ વદા  
સ્સ્થય પ્રભનુાભ ભાયા જીલનનો આવયો છે 
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ਕਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਭਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਜਤਨ ਇਛਾ ਸਤਬ ੁਜਾਈਆ ॥ 

kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa. 
Bringing peace and tranquility, Naam has manifest eternal in  

my heart and it has fulfilled all my desires.  

જેને ભાયા ભનની ફધી ઈચ્છાઓ યુી કયીને જે પ્રભનુાભ  
સખુળાતંત ઉત્ન્ન કયી ભનભા ંઆલી ટક્ુ ંછે 

 

ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ ਤਵਟਹੁ ਤਜਸ ਦੀਆ ਤਹ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa. 
I am forever dedicated to the Guru, who possesses such glory and greatness. 

હુ ંભાયા ગરુુ ય લાયી જાઉં છ ંકેભકે આ ફધી યોનક ગરુુની જ છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਫਤਦ ਧਰਹੁ ਤਆਰ ॥ 

kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro. 
Nanak says: Listen O‟ saints, enshrine in your heart the love for the Guru‟s word. 

નાનક કશ ેછે શ ેવતંરોકો વાબંો ગરુુળબ્દભા ંપ્રેભ ફનાલો 
 

ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥ 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4|| 
The Eternal Naam is the support of my life. ||4|| 

વદા સ્સ્થય પ્રભ ુનાભ ભાયા જીલનનો આવયો છે ।।૪।। 

 

ਵਾਜ ੰਚ ਸਫਦ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ॥ 

vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai. 
That blessed heart feels as if the five primal sounds vibrating in there. 

જે ઘયભા ંપ્રભએુ વતા સ્થાી છે એ બાગ્મળાી ઘયભા ં 
ાચં પ્રકાયના લાજંીત્રોના તભશ્ર સયૂો લાગે છે 

 

ਘਤਰ ਸਬਾਗ ਸਫਦ ਵਾਜ ਕਲਾ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 

ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa. 
O‟ God, that blessed heart, in which You have instilled Your power,  

feels the divine music being played continuously. 

જે ઘયભા ંઆ તભતશ્રત સયુ લાગે છે જે ઘયભા ંકાની ક્ષભતા છે, 
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ੰਚ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਭਾਤਰਆ ॥ 

panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa. 
You have brought under control that person‟s all the five demons ( lust, anger, greed, 

attachment, and ego), and have removed his fear of death. 

એના ાચેંમ ભોશ લૈયીને ત ુ ંકાબભુા ંકયી અને ડયાલનાય ભોતને દૂય કયી દે છે, 
 

ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਜਨ ਕਉ ਤਸ ਨਾਤਭ ਹਤਰ ਕ ਲਾਗ ॥ 

Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay. 
Only those people focused on God‟s Name, in whose destiny You have  

put the blessings of Naam from the very beginning. 

ણ એ જ ભાણવ પ્રભનુાભભા ંજોડામ છે જેન ેતે બાગ્મભા ં 
દયફાયભાથંી જ ોતાની કૃા યાખી છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿਹ ਸੁਖੁ ਹਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ॥੫॥ 

kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5|| 
Nanak says, in that mind peace prevails as if the melody of continuous Divine music is 

being played. ||5||  
નાનક કશ ેછે એ હૃદમ ઘયભા ંસખુ જન્ભે છે અને એ હૃદમભા ંએકસયૂ લાજજિંત્રો લાગે છે ।।૫।। 

 

ਸਾਚੀ ਤਲਵ ਤਫਨੁ ਦਹ ਤਨਭਾਣੀ ॥ 

saachee livai bin dayh nimaanee. 
Without the true longing for God, this human body is completely helpless.  

વદા સ્સ્થય પ્રભ ુચયણોની રાગણી તલના આ ળયીય તનયાતશ્રત છે 
 

ਦਹ ਤਨਭਾਣੀ ਤਲਵ ਫਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰ ਵਚਾਰੀਆ ॥ 

dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. 
Without the true longing for God, what can this helpless body do? 
પ્રભચુયણોના પ્રેભ તલનાતનયાતશ્રત આ ળયીય જે કાઈં ણ કયે નકામુ ંજછે 

 

ਿੁਧੁ ਫਾਝੁ ਸਭਰਥ ਕਇ ਨਾਹੀ ਤਕਰਾ ਕਤਰ ਫਨਵਾਰੀਆ ॥ 

tuDh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa. 
 O‟ Master of the universe, no one except You is omnipotent; please bestow mercy.  

શ ેજગતના ભાગરક તાયા તલના ફીજી કોઈ જગ્મા નથી કૃા કય 
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ਸ ਨਉ ਹਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਫਤਦ ਲਾਤਗ ਸਵਾਰੀਆ ॥ 

ays na-o hor thaa-o naahee sabad laag savaaree-aa. 
Except You this body has no other support, it can be embellished  

only by attuning to the Guru‟s Word. 

ફીજુ ંકોઈ આ ળયીયન ેવાચી રદળાભા ંરગાડલાને મોગ્મ નથી આ ગરુુ ળબ્દ ભા ંરાગીન ેજ સધુાયી 
જામ છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਲਵ ਫਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰ ਵਚਾਰੀਆ ॥੬॥ 

kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6|| 
Nanak says, without the love for God, what can this helpless body do? ||6|| 

નાનક કશ ેછે પ્રભચુયણોના ંપ્રેભ તલના આ યાધીન છે અને જે કાઈં ણ કાભ કયે એ નકાભા ંજ છે 
।।૬।। 

 

ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਬੁ ਕ ਕਹ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਿ ਜਾਤਣਆ ॥ 

aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa. 
Everyone talks of bliss; but bliss is known only through the Guru. 

કશલેા ભાટે તો દયેક કશી દે કે ભને આનદં ભમો ણ આનદંની વભજણ ગરુુ ાવે થી જ ભે છે 
 

ਜਾਤਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਿ ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਆਤਰਆ ॥ 

jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa. 
O‟ my dear friends, only when the Guru shows his grace, one comes to know about the 

real bliss from the Guru. 

શ ેપ્માયાબાઈ!આનદંની વભજણ ગરુુ ાવે થી જ ભે છે જેન ાય એ કૃા કયે છે 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰਆ ॥ 

kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa. 
Granting His Grace, the Guru destroys all his sins and blesses him with the healing 

ointment of spiritual wisdom.  

ગરુુ કૃા કયી ા કાી દે છે અને આજત્ભક જીલનની વભજણનો સયુભો રગાલી દે છે 
 

ਅੰਦਰਹੁ ਤਜਨ ਕਾ ਭਹੁ ਿੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਦੁ ਸਚ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa. 
Those who eradicate attachment for the worldly things from within, their life is 

embellished by the Eternal God. 

જે ભાણવની ભામાનો ભોશ યૂો થઇ ગમો છે અકા લૂવજ એની લાણી ભધયુ ભીઠી કયી દે છે 
 



13 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਿ ਜਾਤਣਆ ॥੭॥ 

kahai naanak ayhu anand hai aanand gur tay jaani-aa. ||7|| 
Nanak says, this is the true bliss and this kind of bliss can  

only be known through the Guru. ||7|| 
નાનક કશ ેછે વાચો આનદં આ જ છે અને આ આનદં ગરુુ ાવે થી જ ભે છે ।।૭।। 

 

ਫਾਫਾ ਤਜਸੁ ਿੂ ਦਤਹ ਸਈ ਜਨੁ ਾਵ ॥ 

baabaa jis too deh so-ee jan paavai. 
O‟ my God, only that person to whom You give, receives this bliss. 

શ ેપ્રભ ુભાણવને ત ુ ંઆ ેછે એ જ પ્રાપ્ત કયે છે, 
 

ਾਵ ਿ ਸ ਜਨੁ ਦਤਹ ਤਜਸ ਨ  ਹਤਰ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਵਚਾਤਰਆ ॥ 

paavai ta so jan deh jis no hor ki-aa karahi vaychaari-aa. 
Yes, he alone receives this gift of bliss, unto whom You give it; otherwise what can the 

helpless creatures do?  

એ જ ભાણવ બોગલી ળકે છે જેન ેત ુ ંઆ ેછે અને ગફચાયાઓનુ ંકાઈં જ ચારત ુ ંનથી, 
 

ਇਤਕ ਬਰਤਭ ਬੂਲ ਤਪਰਤਹ ਦਹ ਤਦਤਸ ਇਤਕ ਨਾਤਭ ਲਾਤਗ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

ik bharam bhoolay fireh dah dis ik naam laag savaari-aa. 
There are some who, deluded by doubt, keep wandering in all the ten directions, but 

there are others whose life You embellish by attaching them to Naam. 

કેટરાક રોકો બટકીને ભરૂ ડી દવ ેરદળાભા ંદોડતા પયી યહ્યા છે કેટરાકને ત ુ ંતાયા નાભભા ંજોડીને 
વાબંી રે છે, 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਭਨੁ ਬਇਆ ਤਨਰਭਲੁ ਤਜਨਾ ਬਾਣਾ ਬਾਵ ॥ 

gur parsaadee man bha-i-aa nirmal jinaa bhaanaa bhaav-ay. 
By the Guru's Grace, the mind of those becomes immaculate,  

to whom Your Will is pleasing. 
જેને તાયી આજ્ઞા પ્માયી રાગે છે ગરુુની કૃા થી એનુ ંભન તલત્ર થઇ જામ છે, 

 
ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸੁ ਦਤਹ ਤਆਰ ਸਈ ਜਨੁ ਾਵ ॥੮॥ 

kahai nanak jis deh pi-aaray so-ee jan paav-ay. ||8|| 
Nanak says: O‟ God, he alone receives this gift of bliss onto whom You bestow it. 

નાનક કશ ેછે જેને ત ુ ંબેટ આ ેછે એ જ એનો આનદં ાભી ળકે છે ।।૮।। 
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ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਆਤਰਹ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ 

aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee. 
Come O‟ dear saints, let us reflect on the virtues of the indescribable God. 

શ ેપ્માયા વતંજનો આલો આણે અગગણત ગણુોલાા પ્રભનુી ભરશભાની લાતો કયીમ ે
 

ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕਰੀ ਤਕਿੁ ਦੁਆਰ ਾਈ ॥ 

karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai. 
Let us talk about that indescribable God, and think about the way in which He can be 

realized. 

 એ પ્રભનુી લાતાવઓ વાબંીને વબંાલી જેના ગણુો અલણવનીમ છે એ પ્રભ ુકેલી યીતે ભે છે, 
 

ਿਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਸਬੁ ਸਉਤ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਾਈ ॥ 

tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai. 
God can be realized by surrendering our body, mind, wealth, and everything to the Guru 

and by obeying his command. 

ોતાનુ ંળયીય ભન અને ધન ફધુ ંગરુુને વોંી દો જો ગરુુનો હકુભ ભીઠો રાગે તો પ્રભ ુભી જામ છે 
 

ਹੁਕਭੁ ਭੰਤਨਹੁ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ 

hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee. 
O‟ saintly people, obey the Guru's Command, and sing the praises of God 

ગરુુના હકુભ ાય ચારો અને કામભ વદાસ્સ્થય પ્રભનુી ભરશભાની લાણી ગામા કયો 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਕਤਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ 

kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. ||9|| 
Nanak says, listen O‟ saints, reflect on the virtues of the Indescribable God. ||9|| 

નાનક કશ ેછે શ ેવતંજનો વાબંો એ અલણવનીમ પ્રભનુી લાતાવઓ કહ્યા કયો ।।૯।। 
 

 ਭਨ ਚੰਚਲਾ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥ 

ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. 
O fickle mind, through cleverness, no one has ever realized God. 

એ ચચં ભન ચારાકીથી કોઈએ કાઈં પ્રાપ્ત કયુું નથી 
 

ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੂ ਸੁਤਣ ਭੰਨ ਭਤਰਆ ॥ 

chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa. 
O‟ my mind, listen, nobody has ever realized God through cleverness 

શ ેભાયા ભન વબંા ચતયુાઈથીકોઈએ કાઈં પ્રાપ્ત કયુું નથી, 
 



15 
 

ਹ ਭਾਇਆ ਭਹਣੀ ਤਜਤਨ ਿੁ ਬਰਤਭ ਬੁਲਾਇਆ ॥ 

ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa. 
This Maya is so fascinating; which has strayed all in doubt  

આ ભામા જીલોને ોતાના જાભા ંપવાલલા ભાટે ફહ ુતાકાતલાન છે એને એ ભ્રભ નાખ્મો છે કે ભોશ 
ભીઠી લસ્ત ુછે અને એ ખોટા યસ્તા ાય યાખે છે 

 

ਭਾਇਆ ਿ ਭਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਿੀ ਤਜਤਨ ਠਗਉਲੀ ਾਈਆ ॥ 

maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa. 
This fascinating Maya has been created by the same God who has also administered this 

deceiving potion of worldly illusion to the mortals. 

જે પ્રભએુ ભામાની આ છેતયાભણી ચીજ જીલોને આી છે એને જ આ ભામાન ેઉત્ન્ન કયી છે, 
      

ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਤਿਸ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਭਹੁ ਭੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 

kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa. 
I dedicate myself to God who has made attachment to Maya so sweet. 

એ પ્રભ ુય ફગરદાન આ જેને આ ભીઠા ભોશને દૂય કમો છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਚੰਚਲ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥੧੦॥ 

kahai naanak man chanchal chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. ||10|| 
Nanak says, O my mercurial mind, no one has realized God through cleverness. ||10||  

નાનક કશ ેછે શ ેભાયા ભન ચતયુાઈથીકોઈએ કાઈં પ્રાપ્ત કયુું નથી. ।।૧૦।। 
 

 ਭਨ ਤਆਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਭਾਲ ॥ 

ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay. 
O‟ my dear mind, always remember the eternal God with love and devotion.  

શ ેપ્માયા ભન વદામ વાચા પ્રભનુે વબંાીને યાખ 
 

ਹੁ ਕੁਟੰਫੁ ਿੂ ਤਜ ਦਖਦਾ ਚਲ ਨਾਹੀ ਿਰ ਨਾਲ ॥ 

ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay. 
This family which you see shall not go along with you after death. 

આ જે રયલાય ત ુ ંજુએ છે એને તાયો વાથ નથી તનબાલલાનો 
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ਸਾਤਥ ਿਰ ਚਲ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਕਉ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥ 

saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai. 
Why do you emotionally attach yourself to that which is  

not going to accompany you in the end?  

તુ ંળા ભાટે રયલાય ના ભોશભા ંપવાઈ છે? એ અંત સધુી તાયો વાથ નરશ તનબાલે 
 

ਸਾ ਕੰਭੁ ਭੂਲ ਨ ਕੀਚ ਤਜਿੁ ਅੰਤਿ ਛਿਾਈ ॥ 

aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai. 
Never do such a deed at all, for which you will repent in the end. 

જે કાભ કયલાથી અંતભા ંશાથ ઘવલા ડે એવુ ંકાભ કયવુ ંજ ના જોઈએ 
 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਦਸੁ ਸੁਤਣ ਿੂ ਹਵ ਿਰ ਨਾਲ ॥ 

satguroo kaa updays sun too hovai tayrai naalay. 
Listen to the teachings of the True Guru, which will remain with you forever.  

વતગરુુની તળક્ષા વાબં એ ગરુુ ઉદેળ શભંળેા માદ યાખલો જોઈએ 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਤਆਰ ਿੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਭਾਲ ॥੧੧॥ 

kahai naanak man pi-aaray too sadaa sach samaalay. ||11|| 
Nanak says, O‟ my dear mind, always lovingly remember the eternal God.||11|| 

નાનક કશ ેછે, શ ેપ્માયા ભન! જો તાયે આનદં જોતો શોમ તો વદામ વાચા પ્રભનુે તાયી અંદય 
વબંાીને યાખ ।।૧૧।। 

 

ਅਗਭ ਅਗਚਰਾ ਿਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥ 

agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. 
O‟ unfathomable and unperceivable God, nobody has ever found Your limit.  

શ ેપ્માયા ભન! પ્રભનુે તાયી અંદય વબંાીને યાખ તે અગમ્મ છે, ત ેઅદ્રશ્મ છે તેનો અંત કોઈએ 
ામ્મો નથી 

 

ਅੰਿ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿਰਾ ਆਣਾ ਆੁ ਿੂ ਜਾਣਹ ॥ 

anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay. 
Yes, no one has found Your limits and only You know Yourself. 

ોતાના અવર સ્લરૂને ત ુ ંજ જાણે છે અને કોઈ જીલો તાયા અગગણત ગણુોને જાણી ળકતા નથી, 
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ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਬ ਖਲੁ ਿਰਾ ਤਕਆ ਕ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ॥ 

jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay. 
All living beings and creatures are Your play; how can anyone describe You?  

કોઈ જીલ કશીને લણવન ણ કઈ યીતે કયે દયૅક જીલો તાયી જ યાખેરી એક યભત છે 
 

ਆਖਤਹ ਿ ਵਖਤਹ ਸਬੁ ਿੂਹ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਾਇਆ ॥ 

aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa. 
It is You who has created this world, it is You who speak through  

every living being and take care of them. 

દયેક જીલભા ંત ુ ંખદુ જ ફોરે છે અને દયેક જીલની ત ુ ંસ્લમ ં
 વબંા રે છે જેને આ વવંાય નુ ંવર્જન કયુું છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਸਦਾ ਅਗੰਭੁ ਹ ਿਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥੧੨॥ 

kahai naanak too sadaa agamm hai tayraa ant na paa-i-aa. ||12|| 
Nanak says, O‟ God! You are always incomprehensible and  

nobody has ever found the limit of Your virtues. ||12|| 
નાનક કશ ેછે તાયા સધુી કોઈ શોંચી ના ળકે 

. કોઈ જીલ એ તાયા ગણુો નો ક્યાયેમ છેડો ળોધ્મો નથી ।।૧૨।। 
 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਅੰਤਭਰਿੁ ਖਜਦ ਸੁ ਅੰਤਭਰਿੁ ਗੁਰ ਿ ਾਇਆ ॥ 

sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa. 
The angels and sages search for the ambrosial Nectar; but this  

nectar is only obtained from the Guru. 
આજત્ભક આનદં એવુ ંઅમતૃ છે જેન ેદેલતાઓ અને મતુન રોકો ળોધ કયતા પયે છે આ અમતૃ ગરુુ દ્વાયા 

જ ભે છે 
 

ਾਇਆ ਅੰਤਭਰਿੁ ਗੁਤਰ ਤਕਰਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਭਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa. 
The one upon whom the Guru has shown his mercy has received the nectar of Naam 

because he has enshrined the eternal God in his mind. 

જે ભાણવ ય ગરુુ કૃા કયે છે તેણે અમતૃ ભેલી રીધુ ંઅને તેણે વદા સ્સ્થય પ્રભનુે ભનભા ંટકાલી 
યાખ્મા છે 
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ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਬ ਿੁਧੁ ਉਾ ਇਤਕ ਵਤਖ ਰਸਤਣ ਆਇਆ ॥ 

jee-a jant sabh tuDh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa. 
O‟ God, all living beings are created by You; many people on seeing the Guru come before 

him to seek his blessings.  
શ ેપ્રભ ુફધા જીલજતંઓુ તે જ વર્જન કમાવ છે કેટરાક જીલો દળવન કયીને ચયણ સ્ળવ કયલા આલે છે 

 

ਲਫੁ ਲਬੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲਾ ਬਾਇਆ ॥ 

lab lobh ahaNkaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa. 
Their greed and egotism is dispelled, and the True Guru seems pleasing. 

વતગરુુ એભને પ્માયા રાગે છે એભની કૃાથી રોબ અને અશકંાય એભનો દૂય થઇ જામ છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸ ਨ  ਆਤ ਿੁਠਾ ਤਿਤਨ ਅੰਤਭਰਿੁ ਗੁਰ ਿ ਾਇਆ ॥੧੩॥ 

kahai naanak jis no aap tuthaa tin amrit gur tay paa-i-aa. ||13|| 
Nanak says, only the one upon whom God has become gracious, have received the nectar 

of Naam from the Guru. ||13|| 
નાનક કશ ેછે પ્રભ ુજેના ય પ્રવન્ન થામ છે એ ભાણવ એ અમતૃ ગરુુ ાવે થી પ્રાપ્ત કયી રીધુ ંછે. 

।।૧૩।। 
 

ਬਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥ 

bhagtaa kee chaal niraalee. 
The lifestyle of the devotees is unique and distinct. 

જે ળોબાગ્મળાી રોકો આજત્ભક આનદં રે છે એ જ બક્ત છે એ બક્તોની જીલનની યીત દુતનમા ના 
રોકો થી શભંેળા અરગ શોમ છે 

 

ਚਾਲਾ ਤਨਰਾਲੀ ਬਗਿਾਹ ਕਰੀ ਤਫਖਭ ਭਾਰਤਗ ਚਲਣਾ ॥ 

chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa. 
Yes, the devotees' lifestyle is unique and distinct; they follow the most difficult path. 

બક્તોની જીલનની યીતશભંેળા અરગ શોમ છે અને ઘણા મશુ્કેર ભાગો ય ચારે છે 
 

ਲਫੁ ਲਬੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਤਜ ਤਿਰਸਨਾ ਫਹੁਿੁ ਨਾਹੀ ਫਲਣਾ ॥ 

lab lobh ahaNkaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa. 
They renounce greed, egotism and worldly desires; they do  

not talk much about themselves. 

એ રોબ અશકંાય ભામાની તયવ ત્માગે છે અને લધાયે ડત ુ ંનથી ફોરતા 
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ਖੰਤਨਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਤਨਕੀ ਿੁ ਭਾਰਤਗ ਜਾਣਾ ॥ 

khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa. 
The path they follow in life is sharper than a two-edged sword,  

and finer than a hair (arduous and challenging). 
આ યસ્તા ય ચારવુ ંતરલાયની ધાય થી ણ લધાયે ધાયદાય અને લાથી ણ લધ ુફાયીક શોઈ છે 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਤਜਨੀ ਆੁ ਿਤਜਆ ਹਤਰ ਵਾਸਨਾ ਸਭਾਣੀ ॥ 

gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee. 
By the Guru's grace, those who have shed their self-conceit; their desire for maya 

vanishes in God‟s remembrance 

ણ જેને ગરુુની કૃાથી સ્લબાલ છોડી દીધો છે એની લાવના પ્રભનુાભભા ંયુી થઇ જામ છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਬਗਿਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥ 

kahai naanak chaal bhagtaa jugahu jug niraalee. ||14|| 
Nanak says, age after age the lifestyle of God‟s devotees has remained unique and 

distinct. ||14|| 
નાનક કશ ેછે આજત્ભક આનદં બોગલાલાા બક્તોની જીલનની યીત વદામ દુતનમા થી અરગ ચારી 

યશી છે ।।૧૪।। 
 

ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਭੀ ਹਰੁ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਿਰ ॥ 

ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. 
O‟ Master-God, as You wish, Your creatures conduct themselves accordingly; I do not 

know any more about Your Virtues. 

શ ેપ્રભ!ુ જેલી યીતે તભે ચરાલો છો, અભે એલી જ યીતે ચારીમે છે, યંત ુતભાયા ગણુોનો લધાયે બેદ 
હુ ંવભજી ળક્યો નથી. 

 

ਤਜਵ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵ ਚਲਹ ਤਜਨਾ ਭਾਰਤਗ ਾਵਹ ॥ 

jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay. 
On whatever path You put us, we conduct ourselves as per You wish. 

જે ભાગવ ય તભે અભન ેચારલાનો આદેળ આો છો, તે જ ભાગવ ય વભસ્ત જીલ ચારે છે 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਨ ਨਾਤਭ ਲਾਇਤਹ ਤਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਵਹ ॥ 

kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa Dhi-aavhay. 
Showing mercy, whom You attune to Naam, they always lovingly remember You. 

જે આધ્માજત્ભક ભાગવ ય તભે ચારલાનુ ંકશો છો, જેના ય કૃા કયીને સ્લમનંા નાભ વાથ ેજોડો છો, 
તે જીલ શભંળેા શરય નાભનો જા કયે છે 
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ਤਜਸ ਨ  ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਤਹ ਆਣੀ ਤਸ ਗੁਰਦੁਆਰ ਸੁਖੁ ਾਵਹ ॥ 

jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay. 
Those to whom You recite the divine words of Your praises, enjoy  

peace ithrough the Guru in the holy congregation. 

જે ભનષુ્મન ેતભે ોતાની ભરશભા વાબંલા પ્રેરયત કયો છો, એ રોકો ગરુુદ્વાયે ોંશચી આધ્માજત્ભક 
આનદં ભાણે છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਸਾਤਹਫ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਿਵ ਚਲਾਵਹ ॥੧੫॥ 

kahai naanak sachay saahib ji-o bhaavai tivai chalaavahay. ||15|| 
Nanak says, O‟ eternal God, as You wish, You make the  

creatures conduct themselves accordingly. ||15||  
નાનક કશ ેછે: શ ેવદા ભક્કભ યશનેાયા ભાગરક! જેભ તભને ગભે છે, તેલી જ યીતે તભે અન્મને જીલનના 

ભાગવ ય ચરાલો છો. ||૧૫|| 
 

ਹੁ ਸਤਹਲਾ ਸਫਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 

ayhu sohilaa sabad suhaavaa. 
This song of bliss is the most beautiful Divine Word.  

આ સશુાભણો ળબ્દ આધ્માજત્ભક આનદં આતુ ંગીત છે, વતગરુુ એ જે આ સુદંય ળબ્દનુ ંજ્ઞાન આપ્યુ ં
છે, તે શભંેળા આધ્માજત્ભક આનદં આનારંુ છે 

 

ਸਫਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa. 
The true Guru has recited this eternal song of joy,  

which is embellished with the Divine Word. 

ણ આ ગરુુ-ળબ્દ તઓેના ભનભા ંલવે છે, જેના કા  
ય બાગ્મ દ્વાયા રખાણ રખામેલુ ંશોમ છે 

 

ਹੁ ਤਿਨ ਕ ਭੰਤਨ ਵਤਸਆ ਤਜਨ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ॥ 

ayhu tin kai man vasi-aa jin Dharahu likhi-aa aa-i-aa. 
This song of bliss is enshrined in the minds of those who are so predestined. 

આજુફાજુ ઘણા એલા રોકો પયતા શોમ છે જે ખારી ભોટી લાતોજ કયે છે, ખારી ભોટી લાતો કયીને 
આધ્માજત્ભક આનદં પ્રાપ્ત થતો નથી 
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ਇਤਕ ਤਪਰਤਹ ਘਨੇਰ ਕਰਤਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥ 

ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa. 
Many mortals wander around, boasting about their shallow knowledge, but nobody has 

ever realized God and received bliss by mere talks.  

આજુફાજુ ઘણા એલા રોકો પયતા શોમ છે જે ખારી ભોટી લાતોજ કયે છે, ખારી ભોટી લાતો કયીને 
આધ્માજત્ભક આનદં પ્રાપ્ત થતો નથી 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਫਦੁ ਸਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ 

kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16|| 
Nanak says that the true Guru has recited the bliss giving Divine Word. ||16|| 

નાનક કશ ેછે: વતતગરુુ દ્વાયા ઉચ્ચાયલાભા ંઆલેરા ળબ્દ આધ્માજત્ભક આનદં આનાય છે ।। ૧૬।। 
 

ਤਵਿੁ ਹ ਸ ਜਨਾ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa. 
The life of those devotees have become pure, who have meditated on God.  

જે રોકો યભાત્ભાના નાભનુ ંસ્ભયણ કયે છે, તે ભનષુ્મનુ ંજીલન તલત્ર ફની જામ છે 

 

ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਵਿੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

har Dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee Dhi-aa-i-aa. 
Yes, those who have lovingly meditated on God through  

the Guru have become immaculate. 

ગરુુના ળયણભા ંજઈન ેજે જે ભનષુ્મએ શરય ના નાભનુ ંસ્ભયણ  
કયે છે, એ વૌ શદુ્ધ આચયણલાા ફની જામ છે 

 

ਤਵਿੁ ਭਾਿਾ ਤਿਾ ਕੁਟੰਫ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਤਵਿੁ ਸੰਗਤਿ ਸਫਾਈਆ ॥  

pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa. 
Their mother, father, their families, and all those who come  

in their contact have been sanctified. 

તેના ભાતા-તતા-કુટંુફ તલત્ર જીલનલાા ફન્મા,  
જેભણે જેભણે તેભનો વગં કમો ત ેફધા તલત્ર ફન્મા. 
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ਕਹਦ ਤਵਿੁ ਸੁਣਦ ਤਵਿੁ ਸ ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਭੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa. 
God’s Name is such a source of bliss that those who utter and those who listen 

become pure. Those who enshrine it within their minds also become immaculate. 

જે રોકો શરય-નાભનો જા કયે છે, તે તલત્ર ફને છે અને શ્રોતાઓ ણ તલત્ર થઈ જામ છે, જે આ 
નાભને ભનભા ંલવાલી રે છે તે ણ તલત્ર ફની જામ છે. 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸ ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੧੭॥ 

kahai naanak say pavit jinee gurmukh har har Dhi-aa-i-aa. ||17|| 

Nanak says that, all those who have meditated on God‟s Name have become pure. 
||17|| 

નાનક કશ ેછે જેભણે ગરુુનો આળયો રઇને શરય-નાભનો ાઠ કમો છે તે શદુ્ધ ભનના થમા છે ।। ૧૭।। 
 

ਕਰਭੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਜ ਤਵਣੁ ਸਹਜ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 

karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay. 

State of intuitive poise doesn‟t well up through ritualistic deeds, and without 
intuitive poise, skepticism does not depart. 

ભામાના ભોશભા ંઅટલાઈ જલાથી તે ભન ગચિંતાભા ંપવાઈ જામ છે, ગચિંતા આધ્માજત્ભક આનદં તવલામ 
દૂય નથી થતી, આધ્માજત્ભક આનદં ફશાયથી ધાતભિક દેખામ તેલા કામો કયલાથી ઉત્ન્ન નથી થતો. 

 

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਤਕਿ ਸੰਜਤਭ ਰਹ ਕਰਭ ਕਭਾ ॥ 

nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay. 

People have given up after trying all kinds of deeds, because skepticism does not 
depart by mere ritualistics deeds. 

ઘણા રોકો રિમાઓ કયી કયીને શાયી ગમા છે, યંત ુભનની ગચિંતા આલી યીતે દૂય નથી થતી 
 

ਸਹਸ ਜੀਉ ਭਲੀਣੁ ਹ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਭ ਧਿਾ ਜਾ ॥ 

sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay. 
The mind is polluted by skepticism; how can it be cleansed?  

ભનનો આ ભેર કોઈણ અયાજકતા દ્વાયા ધોલાઈ ન ળકે. 
 

ਭੰਨੁ ਧਵਹੁ ਸਫਤਦ ਲਾਗਹੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥ 

man Dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay. 
Clean your mind by attuning to the Guru‟s word, and  

keep your consciousness focused on God. 

ગરુુના ળબ્દભા ંજોડાઓ, શભંેળા ંયભાત્ભાના ચયણોભા ંએકાગ્ર યશવે ુ,ં ભન તલત્ર યાખો. 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਜ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥ 

kahai naanak gur parsaadee sahj upjai ih sahsaa iv jaa-ay. ||18|| 
Nanak says, by Guru's Grace intuitive poise wells up, and this skepticism is dispelled. 

||18|| 
નાનક કશ ેછે ગરુુની કૃાથી આધ્માજત્ભક આનદં ઉત્ન્ન થામ છે અને આ યીતે ભનનો ગસુ્વો કાબભુા ં

આલે છે ।। ૧૮।। 
 

ਜੀਅਹੁ ਭਲ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ॥ 

jee-ahu mailay baahrahu nirmal. 
Some people, outwardly appear to be pure but their minds are filthy with vices. 

ભનભા ંઅસ્ષ્ટ યશ ેછે અને ભાત્ર જોતા ંજ શદુ્ધ રાગે છે 
 

ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ਜੀਅਹੁ ਿ ਭਲ ਤਿਨੀ ਜਨਭੁ ਜੂ ਹਾਤਰਆ ॥ 

baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa. 
Yes, those who are outwardly pure and polluted within,  

have lost their human life in this game. 

યંત,ુ જેઓ ફશાયથી શદુ્ધ દેખામ છે, એલી યીતે કે ભનભા ંતલકાયો આલે છે, તેઓએ ોતાનો જીલ 
વ્મથવ યીતે ગભુાલી દીધો શોમ તેભ જુગાયભા ંજુગાયધાયક ૈવા ગભુાવ્મો શોમ. 

 

ਹ ਤਿਸਨਾ ਵਡਾ ਰਗੁ ਲਗਾ ਭਰਣੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ 

ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa. 
They are afflicted with the terrible disease of worldly desires, and have forsaken even the 

thought of death from their minds.  

તેભના ભાટે ભામાની તષૃ્ણા નો બાયે યોગ ખાતો જામ છે, તેઓ મતૃ્યનુે ભરૂી ગમા છે. લૈરદક ધાતભિક 
સુ્તકો કે જે ફાજુ બગલાનના નાભનો જા કયલાનો ઉત્તભ ઉદેળ છે. 

 

ਵਦਾ ਭਤਹ ਨਾਭੁ ਉਿਭੁ ਸ ਸੁਣਤਹ ਨਾਹੀ ਤਪਰਤਹ ਤਜਉ ਫਿਾਤਲਆ ॥ 

vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa. 
In the Vedas, God‟s Name has been declared supreme, but they don‟t listen to this advice 

and keep on wandering like ghosts. 
તેઓ એ તયપ ધ્માન નથી કયતા અને ભતૂની જેભ દુતનમાભા ંબટકતા યશ ેછે 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਸਚੁ ਿਤਜਆ ਕੂੜ ਲਾਗ ਤਿਨੀ ਜਨਭੁ ਜੂ ਹਾਤਰਆ ॥੧੯॥ 

kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay tinee janam joo-ai haari-aa. ||19|| 
Nanak says, those who forsake Truth (God) and cling to falsehood (Maya), have lost their 

human life in this game. ||19|| 
નાનક કશ ેછે જેભણે યભાત્ભાના નાભને છોડી દીધો છે અને જેઓ ભામાના ભોશભા ડયા છે, તેભણે 

ોતાના જીલનની-યભત ને જુગાયભા શાયી દીધી એભ વભજો ।। ૧૯।। 
 

ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਭਲ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ॥ 

jee-ahu nirmal baahrahu nirmal. 
Those who are pure from inside and immaculate from outside as well.  

અંદયથી શદુ્ધ એટરા જ ફશાય થી શદુ્ધ 

 

ਫਾਹਰਹੁ ਿ ਤਨਰਭਲ ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਭਲ ਸਤਿਗੁਰ ਿ ਕਰਣੀ ਕਭਾਣੀ ॥ 

baahrahu ta nirmal jee-ahu nirmal satgur tay karnee kamaanee. 
Those who have learned their conduct and way of life from the true Guru, yes they are 

pure from inside and immaculate from outside. 

જેઓ ગરુુ ાવેથી જે પ્રાપ્ત કયે છે તે કભાલ ેછે, તે હૃદમથી શદુ્ધ છે, અને ફશાયથી શદુ્ધ છે, તેઓ 
ફશાયથી શદુ્ધ યશ ેછે અને અંદયથી ણ વાપ છે 

 

ਕੂੜ ਕੀ ਸਇ ਹੁਚ ਨਾਹੀ ਭਨਸਾ ਸਤਚ ਸਭਾਣੀ ॥ 

koorh kee so-ay pahuchai naahee mansaa sach samaanee. 
Not even an iota of falsehood touches them and their desires  

for Maya end in devotional worship. 

તેના ભનનો પ્રચંી તલચાય સ્મતૃતભા ંવભાપ્ત થામ છે, કે ભામાના ભોશના વભાચાય તેના ભગજભા ં
શોંચતા નથી એ જ જીલ ભશાન ભશાન વ્માાયી કશલેામ છે કે જેભન ેશ્રેષ્ઠ ભાનલ જન્ભ ને વપ 

કમો 
 

ਜਨਭੁ ਰਿਨੁ ਤਜਨੀ ਖਤਟਆ ਬਲ ਸ ਵਣਜਾਰ ॥ 

janam ratan jinee khati-aa bhalay say vanjaaray. 
Best are the traders of Naam, who have achieved the purpose  

of human life by earning the wealth of Naam. 

જે જીલ દુતનમાભા ંઆજત્ભક આનદં નો લેાય કયલા આવ્મા છે એ જ જીલ ભશાન ભશાન વ્માાયી 
કશલેામ છે કે જેભન ેશ્રેષ્ઠ ભાનલ જન્ભ ને વપ કમો. 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਭੰਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਸਦਾ ਰਹਤਹ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥੨੦॥ 

kahai naanak jin man nirmal sadaa raheh gur naalay. ||20|| 
Nanak says, those whose mind is pure, always remain focused on the Guru‟s word. ||20| 

નાનક કશ ેછે જેની અંદય આજત્ભક આનદં ફની જામ એ રોકોનુ ંભન તલત્ર ફને છે તઓે શભંેળા 
ગરુુના ચયણોભા ંયશ ેછે ।।૨૦।। 

 

ਜ ਕ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਸਿੀ ਸਨਭੁਖੁ ਹਵ ॥ 

jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai. 
If any disciple wants to becomes truly faithful to the Guru. 

જે કોઈ ગરુુફધં ુગરુુની વાભ ેવાચા યસ્તે આગ લધલા ભાગેં છે, 
 

ਹਵ ਿ ਸਨਭੁਖੁ ਤਸਖੁ ਕਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥ 

hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay. 
Yes, if any disciple wants to become faithful to the Guru, then he has to follow the Guru‟s 

teachings sincerely) 

જે ગરુુફધં ુએવુ ંઇચ્છે છે કે કોઈ છામેરી ભરૂને કાયણે ગરુુની આગ નીચુનંા જોવુ ંડે ડે એજ 
વાચા હૃદમથી ગરુુના ચયણોભા ંયશળે.ે 

 
ਗੁਰ ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਤਧਆ ਅੰਿਰ ਆਿਭ ਸਭਾਲ ॥ 

gur kay charan hirdai Dhi-aa-ay antar aatmai samaalay. 
He should contemplate on the Guru‟s teachings and enshrine them in the inner 

conscience. 

ગરુુફધં ુગરુુના ચયણોન ેતભાયા હૃદમભા ંસ્થાન આો, તભાયા અન્તય આત્ભાની અંદય વાબંીને 
યાખો,. 

 

ਆੁ ਛਤਡ ਸਦਾ ਰਹ ਰਣ ਗੁਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣ ਕ ॥ 

aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay. 
Renouncing self-conceit, such a person should always depend on the Guru, and except for 

the Guru, should not follow anybody else for spiritual guidance. 

તભાયી આત્ભબાલને શભંેળા ગરુુની આવાવ યાખો, ગરુુ તલના ફીજા કોઈને ધ્માનભા ંન રો 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸ ਤਸਖੁ ਸਨਭੁਖੁ ਹ ॥੨੧॥ 

kahai nanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21|| 
Nanak says, listen, O Saints: such a disciple turns toward the Guru with sincere faith, and 

becomes faithful to the Guru. ||21| 

નાનક કશ ેછે, શ ેવતંો  !વાબંો એ ગરુુફધં ુજ ખળુ યશી ળકે જેની અંદય આજત્ભક આનદં છે ।।૨૧।। 
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ਜ ਕ ਗੁਰ ਿ ਵਭੁਖੁ ਹਵ ਤਫਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾਵ ॥ 

jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai. 
If someone turns away from the Guru‟s word, without following the True Guru‟s teachings, 

he shall not find liberation from Maya. 

 જો કોઈ ભનષુ્મ ગરુુ ની તયપથી ભોઢંુ પેયલી રે તો તેને આજત્ભક આનદં ક્યાયેમ નવીફભા ંન ભી 
ળકે કાયણ કેગરુુ લગય ભામાના પ્રબાલભાથંી મસુ્ક્ત નથી ભતી 

 

ਾਵ ਭੁਕਤਿ ਨ ਹਰ ਥ ਕਈ ੁਛਹੁ ਤਫਫਕੀਆ ਜਾ ॥ 

paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay. 
One can never find liberation from the bond of Maya anywhere else; go and ask the wise 

ones about this. 

ફેળક કોઈ તલચાયલાનો ને જઈને છૂી લ્મો અને યંત ુઆ લાત ાકી છે કે ગરુુ લગય કોઈણ ફીજી 
જગ્માએ ભામાના ફધંનો થી મકુ્ત નથી થલાત ુ ં

 

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਬਰਤਭ ਆਵ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾ ॥ 

anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay. 
Such a person wanders through countless births, but without following the True Guru‟s 

teachings, he shall not find liberation from the bonds of Maya. 

ભામાના ભોશભા ંપવામરેો ભનષુ્મ અનેક મોતનઓભા ંથી બટકતો બટકતો આલે છે ગરુૂની ળયણ ડયા 
તલના આભાથંી મસુ્ક્ત નથી ભતી 

 

ਤਪਤਰ ਭੁਕਤਿ ਾ ਲਾਤਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾ ॥ 

fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay. 
Liberation from the bonds of Maya is received only by coming to the Guru‟s refuge, 
because only the true Guru teaches the righteous way in life through Divine Word. 

આખયે ગરુુના ચયણ ભા ંજઈને જ ભામા ભા ંથી છટકાયો ભે છે કાયણ કે ગરુુ જીલનનો વાચો ભાગવ 
અને ઉદેળ આે છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਤਰ ਦਖਹੁ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾ ॥੨੨॥ 

kahai nanak vichaar dekhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22|| 
Nanak says, contemplate this and see, that without the True Guru‟s word, one does not 

receive liberation from the bonds of Maya. ||22||  
નાનક કશ ેછે તલચાયી ને જોઈ લ્મો ગરુુ લગય ભામાના ફધંનોભાથંી આઝાદી નથી ભતી અને આ 

મસુ્ક્ત તલના આજત્ભક આનદંની પ્રાપ્પ્ત નથી થઈ ળકતી ।।૨૨।। 
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ਆਵਹੁ ਤਸਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ ਤਆਤਰਹ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ 

aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee. 
O beloved disciples of the True Guru, come and sing the Guru‟s Divine Words. 

શ ેપ્માયા ગરુુફધંઓુ! આલો વદામ સ્સ્થય યભાત્ભા ની વાથે જોડલા લાી લાણી ભીન ેગાઓ 
 

ਫਾਣੀ ਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਫਾਣੀਆ ਤਸਤਰ ਫਾਣੀ ॥ 

banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee. 
Sing the Divine words, the supreme words (Bani) of all, uttered by the Guru.  

ોતાના ગરુુની લાણી ગાઓ આ લાણી ફીજી ફધી લાણીઓ થી વલોયી છે તળયોભગણ છે 
 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਹਵ ਤਹਰਦ ਤਿਨਾ ਸਭਾਣੀ ॥ 

jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee. 
These Divine Words uttered by the Guru get enshrined in the heart of those who are 

blessed with God‟s glance of grace. 

 આ લાણી તે ભનષુ્મના હૃદમભા ંજ યશી ળકે જેના ઉય યભાત્ભાની ભશયેફાની નજય શોમ ફગક્ષવ 
શોમ, યભાત્ભાનુ ંનાભ સ્ભયણ કયો યભાત્ભાના પ્રેભભા ંવદામ જોડામરેા યશો 

 

ੀਵਹੁ ਅੰਤਭਰਿੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਤਹੁ ਸਾਤਰਗਾਣੀ ॥ 

peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee. 
Partake the Ambrosial Nectar of Naam, remain imbued with God's Love forever, and 

meditate on God with loving devotion.  
આ આનદં આલા લાળં આજત્ભક રશરોયા દેલા લાળં નાભજ ીઓ 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਹ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥੨੩॥ 

kahai nanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. |23| 
Nanak says,forever sing these Divine hymns uttered by the Guru forever. ||23|| 

નાનક કશ ેછે શ ેગરુુફધંઓુ! યભાત્ભાની ભરશભા લાી આ લાણી વદામ ગાઓ જેભા ંઆજત્ભક આનદં 
છે ।।૨૩।। 

 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਫਨਾ ਹਰ ਕਚੀ ਹ ਫਾਣੀ ॥ 

satguroo binaa hor kachee hai banee. 
The words uttered by anyone other than the True Guru are false. 

ગરુુ નો આળમથી ઉરટંુ જો ભામા ની લાણી ની ઝરક ભી જામ તો તે થયથયાલીદેલાલાી શોમ છે 
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ਫਾਣੀ ਿ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਾਝਹੁ ਹਰ ਕਚੀ ਫਾਣੀ ॥ 

banee ta kache satguru baajhahu hor kachi banee. 
Yes, without being uttered or approved by the true Guru, all other hymns are false.  

આ લાત ાકી જ છે કે વતગરુુ નો આળમ થી ઉરટી ભામા ની લાણી વાબંલા લાા ંન ુભન કભજોય 
થઈ જામ છે 

 

ਕਹਦ ਕਚ ਸੁਣਦ ਕਚ ਕਚੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 

kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee. 
False are the reciters, false are the listeners, and false  

are those who discourse on false Bani. 

જે આલી લાણી લાચંી લાચંીને વ્માખ્મા કયે છે તે રોકો ણ કભજોય ભનના થઈ જામ છે 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ਰਸਨਾ ਕਤਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee. 
They may continually recite God‟s Name with their tongues, but they do not understand 

what they are reciting. 
જો તે રોકો જીબથી શરય નાભ ફોરે તો ણ કંઈક તો ફોરે જ છે તેનાથી તેને ગરુુની વાથ ેઘણી જ 

નજીક વભીતા નથી ભશસેવૂ થતી 
 

ਤਚਿੁ ਤਜਨ ਕਾ ਤਹਤਰ ਲਇਆ ਭਾਇਆ ਫਲਤਨ  ਰਵਾਣੀ ॥ 

chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee. 
Their conscious has been deceived by Maya, they are just  

reciting words without any understanding. 

કાયણ કે તભેના ભનભા ંભામા નો ભોશ ડેરોછે તે જે કંઈ ણ ફોરે છે તે ઉય ઉયથી જ ફોરે છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਾਝਹੁ ਹਰ ਕਚੀ ਫਾਣੀ ॥੨੪॥ 

kahai nanak satguru baajhahu hor kachi banee. ||24|| 
Nanak says that without being uttered or approved by the true Guru, all other Baani 

(word) is false. ||24|| 

નાનક કશ ેછે વતગરુુ ના આળમ થી ઉરટ લાણી ભનષુ્મના ભનને આજત્ભક આનદં ના ઠેકાણા થી 
નીચે છાડી દે છે ।।૨૪।। 
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ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਰਿੰਨੁ ਹ ਹੀਰ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥ 

gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o. 
The Word of the Guru is like a priceless gift studded with the virtues of God. 

વદગરુુના ળબ્દ એક એવુ ંઅમલૂ્મ છે જેભા ંયભાત્ભાની  
ભરશભા બયેરી છે ળબ્દ એલા છે કે જાણે યત્નો શોમ 

 

ਸਫਦੁ ਰਿਨੁ ਤਜਿੁ ਭੰਨੁ ਲਾਗਾ ਹੁ ਹਆ ਸਭਾਉ ॥ 

sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o. 
The one whose mind is attuned to the Guru‟s invaluable word, merges in this. 

તેના દ્વાયા ભનષુ્મનુ ંભન યભાત્ભા ની માદભા ંવદા સ્સ્થય થઈ જામ છે યભાત્ભાભા ંએક આશ્ચમવજનક 
રીનતા ફની યશ ેછે 

 

ਸਫਦ ਸਿੀ ਭਨੁ ਤਭਤਲਆ ਸਚ ਲਾਇਆ ਬਾਉ ॥ 

sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o. 
One whose mind is focused on the Guru‟s word, he develops love for the eternal God. 

જો ળબ્દભા ંભનષુ્મનુ ંભન જોડાઈ જામ તો તનેી ભશયેફાનીથી વદા સ્સ્થય યશલેા લાા પ્રભ ુનો પ્રેભ 
તેના ભનભા ંફની યશ ેછે 

 

ਆ ਹੀਰਾ ਰਿਨੁ ਆ ਤਜਸ ਨ  ਦਇ ਫੁਝਾਇ ॥ 

aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay. 
The one whom God blesses this understanding, realizes that God‟s Name and the word of 

His praises are priceless. 

તેની અંદય યભાત્ભાનુ ંશીયા રૂી નાભ સ્સ્થય થઈ જામ છે યભાત્ભાની ભરશભા નાળબ્દ-યત્ન જ તેના 
ભનભા ંયશ ેછે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਫਦੁ ਰਿਨੁ ਹ ਹੀਰਾ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥ 

kahai nanak sabad ratan hai heera jit jarhaa-o. ||25|| 
Nanak says, the Guru‟s word is like a priceless gift studded  

with the invaluable virtues of God.||25|| 

નાનક કશ ેછે ગરુુના ળબ્દો તો વભજો જે યત્ન જેલા છે જેભા ં
 પ્રભનુા નાભ રૂી શીયા જડેરા છે ।।૨૫।। 
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ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਆਤ ਉਾਇ ਕ ਕਰਿਾ ਆ ਹੁਕਭੁ ਵਰਿਾ ॥  

siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay.  
After creating the soul and Maya, the Creator subjects them to His Command.  

જીલાત્ભા અને ભામા દેા કયીને યભાત્ભા સ્લમ ંજ આ હકુભ રાગ ુકયાલે છે કે ભામાનુ ંજોય જીલો ય 
શભંેળા ફની યશ ે

 

ਹੁਕਭੁ ਵਰਿਾ ਆਤ ਵਖ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਕਸ ਫੁਝਾ ॥ 

hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay. 
Enforcing His Order, He Himself sees the play between the mind and Maya; He gives the 

understanding about this play only to a rare Guru‟s follower. 

પ્રભ ુસ્લમ ંજ આ હકુભ કયે છે સ્લમ ંજ આ યભત જોલે છે કે કેલી યીતે જીલ ભામાના શાથોભા ંનાચે છે 

 

ਿੜ ਫੰਧਨ ਹਵ ਭੁਕਿੁ ਸਫਦੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾ ॥ 

torhay banDhan hovai mukat sabad man vasaa-ay. 
Such a person enshrines the Guru‟s word in the mind, and he is emancipated by breaking 

the bonds of Maya. 

કોઈ કોઈ તલયરાને જ ગરુુ દ્વાયા આ ખેર ની વભજ આે છે જેને વભજ આ ેછે તેના ભામાના ભોશના 
ફધંનતોડી નાખે છે 

 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਸ ਨ  ਆਤ ਕਰ ਸੁ ਹਵ ਕਸ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾ ॥ 

gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay. 
The one whom God Himself blesses the wisdom to follow the Guru‟s teaching, he lovingly 

attunes his mind to God. 
ગરુુના ળબ્દ ોતાના ભનભા ંલવાલી રે છે ગરુુએ ફતાલેરા ભાગવ ય ચારીને મોગ્મ તે જ ભનષુ્મ 
થઈ ળકે છે જેને પ્રભ ુવભથવ ફનાલે છે તે ભનષુ્મ એક યભાત્ભા ના ચયણ ભા ંજ જોડામેરો યશ ેછે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਆਤ ਕਰਿਾ ਆ ਹੁਕਭੁ ਫੁਝਾ ॥੨੬॥ 

kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26|| 
Nanak says, He Himself is the Creator, and Himself reveals His Command. ||26||  

નાનક કશ ેછે યભાત્ભા ખદુ જ જીલાત્ભા અન ેભામા ની યચના કયે છે અનેકોઈ તલયરા ને આ વભજ 
ણ ફકે્ષ છે કે ભામાનો પ્રબાલ તનેા ોતાના હકુભથી જ જગતભા ંછે ।।૨૬।। 
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ਤਸਤਭਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ੁੰ ਨ ਾ ਫੀਚਾਰਦ ਿਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee. 
The readers of Smritis and the Shastras reflect upon good and evil, but they do not 

understand the true essence of reality. 
શ્રતુતઅને ળાસ્ત્ર લગેયે લાચંલા લાા રંડતો તલચાય જ કયે છે કે આ સુ્તકો ના રશવાફે ા શુ ંઅને 

ણુ્મ શુ ંતભેનો આજત્ભક આનદંભા ંયવ નથી શોતો 
 

ਿਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਫਾਝਹੁ ਿਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee. 
Yes, they do not understand the true essence of reality and without the Guru‟s teachings 

they can not know the true essence of reality. 
આ લાત ાકી વભજો કે વદગરુુ ની ળયણગમા લગય આજત્ભક આનદંનો યવ નથી આલી ળકતો, 

જગત ત્રણ ગણુો ની અંદય બટકી બટકીનભેરુો ડેરો છે 
 

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਬਰਤਭ ਸੁਿਾ ਸੁਤਿਆ ਰਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥ 

tihee gunee sansaar bharam sut||25||aa suti-aa rain vihaanee. 
The entire world is engrossed in the three modes of Maya and doubt; it passes the night 

of its life in the sleep of ignorance. 
ભામાના ભોશભા ંસતૂેરા રોકો ની આખી ઉંભય નીકી જામ છે ણ ભામાના ભોશની ઉંઘભાથંી ગરુુની 

કૃાથી પક્તતે ભનષુ્મ જ જાગે છે જેની અંદય યભાત્ભાનુ ંનાભ લવે છે 

 

ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਿ ਸ ਜਨ ਜਾਗ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਫਲਤਹ ਅੰਤਭਰਿ ਫਾਣੀ ॥ 

gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee. 
By the Guru's Grace only those people remain awake from this sleep of ignorance within 

whom God dwells and who chant the Guru‟s ambrosial word. 

જે યભાત્ભાની ભરશભા ની લાણી નુ ંઉચ્ચાયણ કયે છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸ ਿਿੁ ਾ ਤਜਸ ਨ  ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗ ਜਾਗਿ ਰਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥ 

kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. ||27|| 
Nanak says that only that person realizes the essence reality (God), who isalways imbued 

with the love of God, and who spends his life remaining awake and allert to the 
allurements of Maya. ||27|| 

નાનક કશ ેછે તે ભનષુ્મ આજત્ભક આનદં બોગલે છે જે શયક્ષણ પ્રભનુી માદ ની રગન ભા ંસ્સ્થય યશ ેછે 
અન ેતેની ઉંભય આ યીતની મૂની ઊંઘભાથંી જાગીને લીતે છે ।।૨૭।। 
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ਭਾਿਾ ਕ ਉਦਰ ਭਤਹ ਰਤਿਾਲ ਕਰ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 

maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai. 
Why should one forsake that God who provides sustenance in the womb of the mother?  

જો આજત્ભક આનદં પ્રાપ્ત કયલો શોમ તો તે યભાત્ભાને ક્યાયેમ ભરૂલા ન જોઈએ જે ભાનંા ેટભા ં
ણ ારન ોણ કયે છે 

 

ਭਨਹੁ ਤਕਉ ਤਵਸਾਰੀ ਵਡੁ ਦਾਿਾ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਆਹਾਰੁ ਹੁਚਾਵ ॥ 

manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay. 
Yes, why forget from the mind such a Great benefactor,  

who providessustenance in the fire of the womb?  

આટલુ ંભોટંુ દાન તો ભનથી ભરૂવુ ંન જોઈએ ભા ંના ેટની અંદય ણ ભખૂની આગ ભાટેત્મા ંણ 
ખોયાક શોંચાડે છે 

 

ਸ ਨ  ਤਕਹੁ ਤਹ ਨ ਸਕੀ ਤਜਸ ਨਉ ਆਣੀ ਤਲਵ ਲਾਵ ॥ 

os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay. 
Nothing can harm the one, whom God imbues with His Love. 

આ ભોશ જ છે જેઆનદંથીઆણન ેતોડીને યાખે છે, ણ તે વ્મસ્ક્તન ેભોશ અડી ણ નથી ળકતો જેને 
પ્રભ ુોતાના ચયણોની પ્રીતત ફકે્ષ છે 

 

ਆਣੀ ਤਲਵ ਆ ਲਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸਭਾਲੀ ॥ 

aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai. 
God Himself instills His love, therefore following the Guru‟s teachings, we should always 

keep remembering Him with love and devotion. 

ણ જીલનુ ંશુ ંચારે પ્રભ ુસ્લમ ંજ ોતાની પ્રીતત નુ ંદાન ફકે્ષ છે શ ેબાઈ ગરુૂની ળયણ ડીને તેને 
સ્ભયણ કયતા યશવે ુ ંજોઈએ 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਵਡੁ ਦਾਿਾ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥੨੮॥ 

kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28|| 
Nanak says, why forget such a Great benefactor from the mind? 

નાનક કશ ેછે જો આજત્ભક આનદં ની આલશ્મકતા શોમ તો આટરા ભોટા દાતા પ્રભનુે ક્યાયેમ ભરૂલા 
જોઈએ? ।।૨૮।। 
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ਜਸੀ ਅਗਤਨ ਉਦਰ ਭਤਹ ਿਸੀ ਫਾਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥ 

jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa. 
As the fire is inside the womb, so is the desire for Maya outside. 

જેલી યીતે ભાના ટેભા ંઆગ છે તેલી જ યીતે ફશાયના જગતભા ંભામાની દુુઃખદામી આગ છે ભામા 
અને આગ ફનંે એક જ છે 

 

ਭਾਇਆ ਅਗਤਨ ਸਬ ਇਕ ਜਹੀ ਕਰਿ ਖਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa. 
The fire in womb, and the burning desire for Maya (worldly riches and power) are similar 

in nature; such is the play, the Creator has set up. 

 કતાવયે ોત ેજ એલા ખેર ની યચના કયી દીધી છે જ્માયે યભાત્ભા ની ભજૂંયી શોમ છે ત્માયે જીલ 
ેદા થામ છે રયલાયભા ંફધા ંત ેનલા જન્ભરેા ફાકન ેપ્રેભ કયે છે 

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਬਾਣਾ ਿਾ ਜੰਤਭਆ ਰਵਾਤਰ ਬਲਾ ਬਾਇਆ ॥ 

jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa. 
When God so wishes, the child is born, and the family is very pleased.  

આ પ્રેભભા ંતે પવાઈ જામ છે અને તેનો પ્રભનુા ચયણોની વાથેના પ્રેભ નો તાય તટૂી જામ છે 
 

ਤਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤਿਰਸਨਾ ਭਾਇਆ ਅਭਰੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥ 

liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa. 
Love for God wears off, and the child becomes attached to worldly desires; the script of 

Maya runs its course. 

ભામા એલી કે જેને કાયણે ભનષુ્મ ઈશ્વયને ભરૂી જામ છે ભામાની તષૃ્ણા આલીને ચીકી જામ છે તનેી 
ઉય ોતાનુ ંજોય નાખે છે 

 

ਹ ਭਾਇਆ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਵਸਰ ਭਹੁ ਉਜ ਬਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa. 
It is this Maya, because of which God is forgotten, emotional attachment and love for 

duality wells up. 

ભામા છે જ એલી કે જેને કાયણે ભનષુ્મ ઈશ્વયને ભરૂી જામ છે દુતનમાનો ભોશ દેા થઈ જામ છે 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਤਜਨਾ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਤਵਚ ਭਾਇਆ ਾਇਆ ॥੨੯॥ 

kahai nanak gur parsadee jinaa liv lagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. ||29|| 
Nanak says, by Guru's Grace, those who remain attuned to God have realized Him, while 

living in the midst of Maya. 

નાનક કશ ેછે કે ગરુુની કૃાથી જે રોકો ની પ્રીત ની દોયી પ્રભ ુચયણોભા ંજોડાઈને યશ ેછે તભેને ભામા 
ભા ંયશીને ણ આજત્ભક આનદં ભી જામ છે ।।૨૯।। 

 

ਹਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕੁ ਹ ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 

har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay. 
God Himself is priceless; His worth cannot be estimated. 

 જ્મા ંસધુી યભાત્ભા નો ભેા નથી થતો ત્મા ંસધુી આનદં પ્રાપ્ત નથી કયી ળકાતો પ્રભ ુનુ ંમલૂ્મ 
ણ જાણી નથી ળકાત ુ ં

 

ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕਸ ਤਵਟਹੁ ਰਹ ਲਕ ਤਵਲਲਾਇ ॥ 

mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay. 
Yes, His worth cannot be estimated by anybody, people have grown weary of trying. 

યભાત્ભા ધન લગેયે કોઈણ રકિંભતથી નથી ભી ળકતા જો કોઇ વ્મસ્ક્ત ભાથાકૂટ કયી કયીને શાયી 
જામ તોણ કોઈ ધન ની રકિંભત ચકૂલીને યભાત્ભાને પ્રાપ્ત નથી કયી ળકતા 

 

ਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜ ਤਭਲ ਤਿਸ ਨ  ਤਸਰੁ ਸਉੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਜਾਇ ॥ 

aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay. 
If one meets and follows the teachings of such a True Guru, self-conceit vanishes, then 

one should totally surrender himself to that Guru. 

 શા, જો એલા વતગરુુ ભી જામ જે ના તભરનથી ભનષુ્મની અંદયનો અશકંાય નો બાલ નીકી જામ 
અને જે વતગરુુ ના ભલાથી જીલ તે શરય ના ચયણો ભા ંજોડાઈને યશ ે

 

ਤਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਤਭਤਲ ਰਹ ਹਤਰ ਵਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥ 

jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay. 
When one remains imbued with the love of God, then God, to  

whom one belongs, comes to dwell in his mind. 
તે શરય તનેા ભનભા ંલવી જામ જેનુ ંઆ ફધુ ંઉત્ન્ન કયેલુ ંછે તો તે ગરુુની વાભે ોતાનુ ંભાથુ ંબેટ કયી 

દેવુ ંજોઈએ ોતાનુ ંવંણૂવ વભવણ કયી દેવુ ંજોઈએ 
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ਹਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕੁ ਹ ਬਾਗ ਤਿਨਾ ਕ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਹਤਰ ਲ ਾਇ ॥੩੦॥ 

har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30|| 
O‟ Nanak, God Himself is priceless but they become very  

fortunate whom God unites to the Guru. 
શ ેનાનક! યભાત્ભા નુ ંમલૂ્મ આંકી નથી ળકાત ુ ંતે કોઇણ રકિંભત ય નથી ભતુ ંણ યભાત્ભા 
ગરુુનો યંગ રગાડી દે છે તેના બાગ્મ જાગી ઊઠે છે અન ેતેને આજત્ભક આનદંની પ્રાપ્પ્ત થામ છે 

।।૩૦।। 
 

ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 

 har raas mayree man vanjaaraa. 
God‟s Name is my wealth and my mind is a trader of Naam 

આજત્ભક આનદંની કભાણી કભાલલા ભાટે યભાત્ભાનુ ંનાભ જ ભાયી  ૂજંી શોઈ ળકે 
 

ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿ ਰਾਤਸ ਜਾਣੀ ॥ 

har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee. 
Yes, God‟s Name is my true wealth and my mind is a trader of Naam. It is from the true 

Guru that I have come to know about this wealth. 

 વતગરુુ થી ભને વભજ આલી ગઈ છે ભારંુ ભન આ લાગણજ્મ નુ ંલેાયી ફની ગયુ ંછે યભાત્ભાનુ ં
નાભ ભાયી યાતળ-  ૂજંી છે અને ભારંુ ભન લેાયી ફની ગયુ ંછે 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਜਤਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਤਟਹੁ ਤਦਹਾੜੀ ॥ 

har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee. 
O‟ human beings, meditate every day on God‟s Name with loving devotion and earn its 

profit (bliss) everyday. 

 શ ેબાઈ! તુ ંણ પ્રેભથી વદા શરયના નાભનો જા કય અને યોજ આજત્ભક આનદંના રાબ ની કભાણી 
કય 
 

ਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਤਭਤਲਆ ਤਜਨ ਹਤਰ ਆ ਬਾਣਾ ॥ 

ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa. 
Only those have received this wealth, whom God has Himself liked to give. 

શરયના નાભના આજત્ભક આનદંનુ ંઆ ધન તનેે જ ભે છે જેને પ્રભ ુોતે જ શ્રેષ્ઠ ભાને છે 
 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਹਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥ 

kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31|| 
Nanak says: God‟s Name is my true wealth, and the mind has become its trader. 



36 
 

 નાનક કશ ેછે યભાત્ભાનુ ંનાભ ભાયી  ૂજંી ફની ગઈ છે શલે ગરુુની કૃાથી હુ ંઆજત્ભક આનદંની 
કભાણી કભાઈ યહ્યો છ ં।।૩૧।। 

 ਰਸਨਾ ਿੂ ਅਨ ਰਤਸ ਰਾਤਚ ਰਹੀ ਿਰੀ ਤਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay. 
O my tongue, you are engrossed in tasting many different relishes, this way your yearning 

for worldly tastes would not go away  

શ ેભાયી જીબ! તુ ંફીજા ંફધા ંસ્લાદ ભા ંભસ્ત થઈ યશી છે આલી યીત ેતાયા સ્લાદો ના ચસ્કા દૂય નશીં 
થઈ ળકે 

 

ਤਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹਰਿੁ ਤਕਿ ਤਜਚਰੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਲ ਨ ਾਇ ॥ 

pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay. 
Yes, your desire for different worldly tastes shall not go away by any means, until you 

attain the subtle essence of God‟s Name. 

જ્મા ંસધુી યભાત્ભાના સ્ભયણનો આનદં પ્રાપ્ત ન થામ ત્મા ંસધુી ફીજી ફધી જગ્માએથી સ્લાદો ના 
ચવકા ભટી નથી ળકતા 

 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਇ ਲ ੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਫਹੁਤੜ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥ 

har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay. 
If you do receive the subtle essence of God‟s Name, and partake this essence of God‟s 

Name, then you shall not be troubled by any other desire again. 
જે ભનષુ્મ ને યભાત્ભાના નાભનો આનદં ભી જામ જે ભનષુ્મ શરયસ્ભયણ નો સ્લાદ રેલા ભાટે રાગી 

ડે તેને ભામાની તષૃ્ણા અડી ણ નથી ળકતી 
 

ਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਰਭੀ ਾਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਭਲ ਤਜਸੁ ਆਇ ॥ 

ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay. 
By God‟s grace, this subtle essence of God‟s Name is received by the one who follows the 

teachings of the True Guru  
ણ આ શરયનાભ નો આનદં પ્રભનુી ભશયેફાનીથી જ ભે છેએ તનેે જ ભે છે જેને વતગરુુ ભે છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਅਨ ਰਸ ਸਤਬ ਵੀਸਰ ਜਾ ਹਤਰ ਵਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥੩੨॥ 

kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32|| 
Nanak says that when the bliss of Naam resides in the mind, all other worldly relishes are 

forgotten. 
નાનક કશ ેછે જ્માયે શરયસ્ભયણ નો આનદં ભનભા ંલવી જામ ત્માયે ફીજાં ફધા ંચસ્કા ભરુાઈ જામ છે 

।।૩૨।। 
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 ਸਰੀਰਾ ਭਤਰਆ ਹਤਰ ਿੁਭ ਭਤਹ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa. 
O my body, when God infused His divine Light into you, then you came into the world. 

શ ેભાયા ળયીય! તુ ંદુતનમાના દાથોભાથંી આનદં ળોધી યહ્યો છે ણ આનદંનો સ્ત્રોત તો યભાત્ભા છે 
જે તાયી અંદય લવે છે ત ુ ંજગતભા ંઆવ્મો ત્માયથી જ્માયે તેણે ોતાની જ્મોતત તાયી અંદય મકૂી દીધી 

 

ਹਤਰ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿੁਧੁ ਤਵਤਚ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥ 

har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa. 
Yes, only when God placed His divine light in you, then you came into this world. 

આ ાકંુ જાણ કે જ્માયે યભાત્ભા એ તાયી અંદય ોતાની શરય જ્મોતત મકૂી ત્માયે ત ુ ંજગતભા ંેદા 
થમો 

 

ਹਤਰ ਆ ਭਾਿਾ ਆ ਤਿਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਾਇ ਜਗਿੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa. 
God Himself is the mother and Himself the father, who after creating the human being, 

takes care of the beings. 
જો યભાત્ભા જીલ દેા કયી ળકે છેતને જગત ભા ંભોકરી ળકે છે તે ખદુ જ તેની ભા ંછે તે ખદૂ જ 

તેનો તતા છે પ્રભ ુસ્લમ ંભાતા-તતાની જેભ જીલને ફધી પ્રકાયનુ ંસખુ આે છે સખુ અને આનદં નો 
તે દાતા છે 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਫੁਤਝਆ ਿਾ ਚਲਿੁ ਹਆ ਚਲਿੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa. 
When by Guru‟s grace, one understood the reality of this world, then he realizes that this 

world is a play and nothing but a play of God. 
ણ જીલ જગતભાથંી ભામાલી દાથોભાથંી આનદં ને ળોધે છે જ્માયે ગરુુની ભશયેફાનીથી જીલને 
જ્ઞાન થામ છે ત્માયે તનેે આ વભજ આલી જામ છે કે આ જગત તો એક ખેર છે છી જીલને આ 

જગત ભદાયીનો એક તભાળો શોમ એવુ ંરાગલા રાગે છે વદામ સ્સ્થય યશલેા લાો આજત્ભક આનદં 
તેભા ંન શોઈ ળકે 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਭੂਲੁ ਰਤਚਆ ਜਤਿ ਰਾਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥ 

kahai nanak sarisat ka mool rachiaa jot raakhee taa too jag mein aa-i-aa. ||33|| 
Nanak says, that when God laid the foundation of the universe and placed His divine light 

in you, only then you came into this world.  
નાનક કશ ેછે શ ેભાયા ળયીય! જ્માયે પ્રભ ુએ જગતની યચના ને મગૂમા ંનાખ્મા ત્માયે તાયી અંદય 

ોતાની જ્મોતત નાખી ત્માયે ત ુ ંજગતભા ંદેા થમો ।।૩૩।। 
 

ਭਤਨ ਚਾਉ ਬਇਆ ਰਬ ਆਗਭੁ ਸੁਤਣਆ ॥ 

man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa. 
My mind has become joyful, when I realized the presence of God in my heart.  

ોતાના હૃદમની ઉય પ્રભ ુતતનુ ંઆલવુ ંભેં વાબંી રીધુ ંછે ભેં અનબુલ કયી રીધો છે કે પ્રભ ુભાયા 
હૃદમભા ંઆલીને લવેરા છે 

 

ਹਤਰ ਭੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਤਗਰਹੁ ਭੰਦਰੁ ਫਤਣਆ ॥ 

har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa. 
O my friend ; sing songs of joy, because my heart has become a temple for God. 

ભાયા ભનભા ંઆનદં ફની ગમો છે શ ેભાયો પ્રાણ! ભારુ હૃદમ- ઘય પ્રભ ુતત નુ ંતનલાવસ્થાન ફની 
ગયુ ંછે 

 

ਹਤਰ ਗਾਉ ਭੰਗਲੁ ਤਨਿ ਸਖੀ ਸਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆ ॥ 

har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay. 
Yes, O‟ my friend, always sing joyful songs of God‟s praises;  

by doing so no sorrow or pain ever afflicts. 

શલે તો પ્રભનુી ભરશભા ના ગીત ગાતો યશ ેજીલાત્ભા વદા પ્રભનુી ભરશભા ના ગીત ગાતો યે આલી યીતે 
કોઈ રપકય અથલા દુુઃખ તાયી ઉય નશીં આલી ળકે 

 

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਤਦਨ ਸਬਾਗ ਆਣਾ ਤਰੁ ਜਾ ॥ 

gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay. 
Blessed are the days when I am attached to the Guru's word  

and I lovingly meditate on my Master-God. 
તે રદલવ બાગ્મળાી શળે જ્માયે ગરુુના ચયણભા ંભારંુ ભાથુ ંમકૂી દઇળ પ્માયા તત- પ્રભ ુહૃદમભા ં

દેખાઈજળ ે
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ਅਨਹਿ ਫਾਣੀ ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਜਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਬਗ ॥ 

anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo. 
It is through the Guru‟s word, that I have realized the continuous melody of God‟s praises, 

and now I am enjoying the relish of God‟s Name. 

ગરુુ ના ળબ્દો દ્વાયા એક યવ ભરશભા ની રશયે ની વાથે ત ુ ંયભાત્ભાને ભી જઈળ યભાત્ભાનુ ંનાભ 
પ્રાપ્ત થઈ જળે પ્રભ ુતભરા નો આનદં ભાણીળ 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਰਬੁ ਆਤ ਤਭਤਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜਗ ॥੩੪॥ 

kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34|| 
Nanak says, God Himself, who is capable of doing everything, has met me. 

નાનક કશ ેછે શ ેભાયા પ્રાણ! ત્મા ંખળુી ના ંગીતો ગા ફધુ ંકયી ળકલાને વભથવ પ્રભ ુોતે આલીને ભને 
ભી ગમા છે ।।૩૪।। 

 

 ਸਰੀਰਾ ਭਤਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇ ਕ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਕਰਭ ਕਭਾਇਆ ॥ 

ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa. 
O‟ my body, what worthwhile deeds have you done by coming into this world? 

શ ેભાયા ળયીય! આ જગતભા ંજન્ભ રઈને ત ુ ંફીજાં જ કાભ કયતો યહ્યો 
 

ਤਕ ਕਰਭ ਕਭਾਇਆ ਿੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa. 
Yes, O my body, since you came into this world, what good deeds have you done? 

જ્માયથી ત ુ ંવવંાયભા ંઆવ્મો છે ત્માયથી પ્રભ ુસ્ભયણ લગય ફધા ંકાભ કયતો યહ્યો છે? 
 

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਿਰਾ ਰਚਨੁ ਰਤਚਆ ਸ ਹਤਰ ਭਤਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa. 
You have not enshrined in your mind that God who created you.  

જે શરય એ તને ેદા કમો છે તેને તો તે ોતાના ભનભા ંનથી લવાવ્મો તેની માદભા ંણ ક્યાયેમ તો 
જોડામો નથી. 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਭੰਤਨ ਵਤਸਆ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਾਇਆ ॥ 

gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa. 
By the Guru's Grace, God dwells in the mind of the person whose pre-ordained destiny is 

fulfilled. 
જે ભનષુ્મ ના લૂવના કયેરા કભો ના વસં્કાય ઊઘડે છે ગરુુની કૃાથીતેના ભનભા ંયભાત્ભા આલીને 

લવે છે તે જ શરયસ્ભયણ ભા ંજોડામ છે 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹੁ ਸਰੀਰੁ ਰਵਾਣੁ ਹਆ ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ 

kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35|| 
Nanak says, he who has focused his mind on the Guru‟s teachings, has achieved the 

purpose of human life and is approved in God‟s presence. 
નાનક કશ ેછે જે ભનષુ્મએ ગરુુચયણોભા ંગચત્ત જોડી રીધુ ંતેનુ ંઆ ળયીયવપ થઈ જામ છે તે ભનષુ્મ 

ોતાનો ઉદે્દશ્મ રંુૂ કયી રે છે જેને ભાટે તેને ફનાવ્મો છે ।।૩૫।। 
 

 ਨੇਿਰਹੁ ਭਤਰਹ ਹਤਰ ਿੁਭ ਭਤਹ ਜਤਿ ਧਰੀ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਖਹੁ ਕਈ ॥ 

ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee. 
O‟ my eyes, God has infused His Light into you; therefore do not behold anybody other 

than God (rather see God pervading in everybody and everywhere). 
શ ેભાયી આંખો! યભાત્ભાએ તભન ેતભાયી અંદયજ્મોતત આી છે ત્માયે જ તભ ેજોલારામક થમા છો 

 

ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਖਹੁ ਕਈ ਨਦਰੀ ਹਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ 

har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa. 
Do not see anything else except God pervading everywhere,  

God alone is worthy of beholding  

જ્મા ંજુઓ છો ત્મા ંયભાત્ભા ના દળવન કયો યભાત્ભા લગય ફીજુ ંકોઈ તભન ેન દેખામ નજયોથી. 
ત્મા ંશરયને જ જુલો 

 

ਹੁ ਤਵਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿੁਭ ਦਖਦ ਹੁ ਹਤਰ ਕਾ ਰੂੁ ਹ ਹਤਰ ਰੂੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa. 
O‟ my eyes, this entire world which you are beholding is the manifestation of God; it is this 

form of God, which my eyes are seeing. 

શ ેઆંખો! આખોમ વવંાય જે તભને દેખાઈ યહ્યો છે તે પ્રભનુુ ંજ રૂ છે પ્રભનુુ ંજ રૂ દેખાઈ યહ્ુ ંછે 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਫੁਤਝਆ ਜਾ ਵਖਾ ਹਤਰ ਇਕੁ ਹ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ 

gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee. 
By the Guru's Grace, I have realized this, and now wherever I see, I only see one God, 

and except God there is no one else. 

ગરુુની કૃાથી ભને વભજ ડી ગઈ છે શલે હુ ંચાયેકોય જોઉં છ ંફધી જગ્માએ ભને એક જ યભાત્ભા 
દેખામ છે તેના લગય ફીજુ ંકંઈ જ દેખાત ુ ંનથી 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਨੇਿਰ ਅੰਧ ਸ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਤਦਫ ਤਦਰਸਤਟ ਹਈ ॥੩੬॥ 

kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36|| 
Nanak says: Previously these eyes were spiritually blind, upon meeting the true Guru the 

divine light came in them and now these eyes see God everywhere. 

નાનક કશ ેછે ગરુુ ને ભળ્મા શરેા ંઆ આંખો અવરભા ંઆંધી શતી જ્માયે ગરુુ ભળ્મા તો તેભા ં
યોળની આલી ગઈ એને ફધી જગ્માએ યભાત્ભા દેખાલા રાગ્મો આ દળવન આનદંનુ ંમૂ છે ।।૨૬।। 

 

 ਸਰਵਣਹੁ ਭਤਰਹ ਸਾਚ ਸੁਨਣ ਨ  ਠਾ ॥ 

ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay. 
O my ears, you are sent here only to listen God‟s praises. 

શ ેભાયા કાન! યભાત્ભાની ભરશભા ની લાણી વાબંળ્મા કયો વદામ સ્સ્થય યશલેા લાા કતાવયે તભને આ 
વાબંલા ભાટે જ ફનાવ્મા છે આ ળયીયભા ંસ્થાતત કમાવ છે 

 

ਸਾਚ ਸੁਨਣ ਨ  ਠਾ ਸਰੀਤਰ ਲਾ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਫਾਣੀ ॥ 

saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee. 
Yes, you are attached to the body and sent here to listen to  

the Guru‟s divine words of God‟s praises. 

તેની ભરશભા ની લાણી વાબંીને ણ ભનભા ંઆનદં બયયૂ થઈ જામ છે જીબ આનદંભા ંભસ્ત થઈ 
જામ છે 

 

ਤਜਿੁ ਸੁਣੀ ਭਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹਆ ਰਸਨਾ ਰਤਸ ਸਭਾਣੀ ॥ 

jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee. 
The mind and body are rejuvenated by listening to the Guru‟s divine words of God‟s 

praises and the tongue becomes immersed in the nectar of Naam. 
વદામ સ્સ્થય યભાત્ભા તો આશ્ચમવ રૂ છે તેનુ ંકોઈ જ ગચન્શ અથલા ચિ ફતાલી નથી ળકાત ુ ંતે નથી 

કશી ળકાત ુ ંકે તે કેલો છે 
 

ਸਚੁ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾ ॥ 

sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay. 
God is so wondrous and incomprehensible, His state cannot be described. 

તેના ગણુ કશલેા અને વાબંલાનો પક્ત આ જ રાબ છે કે ભનષુ્મન ેઆજત્ભક આનદં પ્રાપ્ત થામ છે 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਭਰਿ ਨਾਭੁ ਸੁਣਹੁ ਤਵਿਰ ਹਵਹੁ ਸਾਚ ਸੁਨਣ ਨ  ਠਾ ॥੩੭॥ 

kahai nanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaaay. ||37|| 
Nanak says, listen to the ambrosial Naam and become immaculate, you were created only 

to listen to the divine Word. 
એટરે તો નાનક કશ ેછે આજત્ભક આનદં દેલા લાા ના નાભ ને વાબંળ્મા કયો તભે તલત્ર થઈ જળો 

યભાત્ભાએ તભને આ વાબંલા ભાટે જ અશીં ભોકલ્મા છે ।।૩૭।। 
 

ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕ ਵਾਜਾ ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 

har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. 
Placing the soul in the body-cave, God blew the breath of life into it like blowing air into a 

musical instrument. 

યભાત્ભા એ આત્ભાન ેળયીયની ગપુાભા ંસ્સ્થય કયીને જીલને ફોરલાની ળસ્ક્ત આી ળયીયને 
ફોરલાની ળસ્ક્ત આી 

 

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰ ਰਗਟੁ ਕੀ ਦਸਵਾ ਗੁਿੁ ਰਖਾਇਆ ॥ 

vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa. 
Yes, God blew the breath of life into the body and revealed the nine body organs through 

the nine doors (two eyes, two ears, two nostrils, one tongue, and two outlets for urine 
and excreta) but He kept the tenth door hidden. 

કાન નાક ભી ને એલી યીતે નલ કભવ ઇન્દ્ન્દ્રમ પ્રત્મક્ષ રૂ થી ફનાલી દવમુ ંદ્વાય, રદભાગને છૂાલીન ે
યાખ્મો 

 

ਗੁਰਦੁਆਰ ਲਾਇ ਬਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. I 
To whom God blessed with love for Naam through the Guru,  

He revealed them the tenth door also. 
પ્રભએુ જેને ગરુુ ના દ્વાય ઉય શોંચાડયા ોતાના નાભની શ્રદ્ધા આી તેભનુ ંદવમુ ંદ્વાય ણ 

તેભનદેેખાડી દીધુ ંતેભના નાભનો જા કયલાની તલચાય ળસ્ક્ત ણ આી દીધી જે આજત્ભક આનદંનુ ં
મૂ છે 

 

ਿਹ ਅਨੇਕ ਰੂ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਾਇਆ ॥ 

tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa. 
In that supreme spiritual state where the tenth door has been revealed, one realizes the 

limitless wealth of God‟s Name in many beautiful forms.  
તે અલસ્થાભા ંભનષુ્મ અનેક રૂ યંગ ભા ંવ્માક પ્રભ ુના નાભ રૂી નલ ખજાનાન નો બડંાય ણ 

પ્રાપ્ત થઈ જામ છે જેનો અંત જ નથી તે ક્યાયેમ નથી થતો 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਤਆਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕ ਵਾਜਾ ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ 

kahai nanak har piaarai jeeo gufaa andar rakh kai vajaa pavan vajaaiaa. ||38|| 
Nanak says, placing the soul in the body-cave, dear God blew the breath of life into it like 

blowing air into a musical instrument. 
નાનક કશ ેછે પ્માયા પ્રભ ુએ જજિંદગીને ળયીયની ગપુાભા ંસ્સ્થય કયીને જીલને ફોરલાની ળસ્ક્ત ણ 

આી દીધી ।।૩૮।। 
 

ਹੁ ਸਾਚਾ ਸਤਹਲਾ ਸਾਚ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ॥ 

ayhu sachaa sohila saachai ghar gaavhu. 
Sing this true song of praises of God in the holy congregation  

શ ેબાઈ! યભાત્ભાની ભરશભા ની લાણી વાધનુી વગંત ભા ંફેવી ન ેગામા કય. 
 

ਗਾਵਹੁ ਿ ਸਤਹਲਾ ਘਤਰ ਸਾਚ ਤਜਥ ਸਦਾ ਸਚੁ ਤਧਆਵਹ ॥ 

gaavhu ta sohila ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay. 
Yes, Sing this song of bliss in the holy congregation,  

where they always lovingly meditate on the eternal God. 

તે વત્વગંભા ંઆનદં દેલાલાી લાણી ગામા કયો જ્મા ંગરુુજન વદામ  
સ્સ્થય યશલેાલાા પ્રભ ુને ગામ છે 

 

ਸਚ ਤਧਆਵਤਹ ਜਾ ਿੁਧੁ ਬਾਵਤਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨਾ ਫੁਝਾਵਹ ॥ 

sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay. 
O‟ God, they meditate on You only when it so pleases You, and to whom You bless with 

this understanding through the Guru. 

શ ેપ્રભ!ુ તુ ંજે વદા સ્સ્થય યશલેા લાો છે તાયો વત્વગં જીલ ત્માયે જ કયે છે જ્માયે ત ુ ંતેને વદં કયે છે 
જેને ત ુ ંગરુુ દ્વાયા આ વભજ ફકે્ષ છે 
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ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਕਾ ਖਸਭੁ ਹ ਤਜਸੁ ਫਖਸ ਸ ਜਨੁ ਾਵਹ ॥ 

ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay. 
The eternal God is the Master of all, only they realize Him  

upon whom He becomes gracious. 
જેની જેની ઉય તેની ભશયેફાની થામ છે તે તે જીલ તેન ેપ્રાપ્ત કયી રે છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸਤਹਲਾ ਸਚ ਘਤਰ ਗਾਵਹ ॥੩੯॥ 

kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39|| 
Nanak says, joining the holy congregation, they sing the praise of God. 
નાનક કશ ેછે તે વત્વગંભા ંફેવી ને તે પ્રભ ુની ભરશભા ની લાણી ગામ છે ।।૩૯।। 

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਬਾਗੀਹ ਸਗਲ ਭਨ ਰਥ ੂਰ ॥ 

anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray. 
O‟ fortunate ones, listen to the song of bliss; by listening to this song,  

all your wishes shall be fulfilled. 

શ ેબાગ્મલાનો! વાબંો આનદં એ છે કે જે તે અલસ્થાભા ંભનની ફધી દોડ વભાપ્ત થઈ જામ છે 

 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਰਬੁ ਾਇਆ ਉਿਰ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰ ॥ 

paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray. 
Those who have listened to the song of bliss have realized God, and  

all their worries have been removed 

ફધા વકંલ્ વપ થઈ જામ છે યભાત્ભા પ્રભ ુભી જામ છે ફધી  
ગચિંતા રપકય ભનભાથંી ઉતયી જામ છે 

 

ਦੂਖ ਰਗ ਸੰਿਾ ਉਿਰ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ 

dookh rog santaap utray sunee sachee banee. 
By listening to the Divine Word, all their sorrows and miseries have departed. 

અકાર યુખ ની ઓખાણ ની ભરશભા ની લાણી વાબંલા થી ફધા દુુઃખ યોગ કષ્ટ ભટી જામ છે 
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ਸੰਿ ਸਾਜਨ ਬ ਸਰਸ ੂਰ ਗੁਰ ਿ ਜਾਣੀ ॥ 

sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee. 
By understanding the divine word from the true Guru, all  

the saints and friends become delighted. 

 જે વતં ગરુુ ચયણ ભા ંણૂવ ગરુુની ભરશભા ની લાણી ની વાથે ોતાને જોડીને  
યશ ેછે અને ળીખ રે છે તેભના હૃદમ ખીરી ઊઠે છે 

 

ਸੁਣਿ ੁਨੀਿ ਕਹਿ ਤਵਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 

suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray. 
Those who listen to or utter the word of the Guru, become immaculate as they see the 

true Guru in this hymn, the song of bliss. 

આ લાણીન ેવાબંલા લાા ઉચ્ચાયણ કયલા લાા ફધા તલત્ર આત્ભા લાા થઈ જામ છે. આ લાણી 
ભા ંતેભને તેભના વદગરુૂ જ દેખાઈ ડે છે 

 

ਤਫਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗ ਵਾਜ ਅਨਹਦ ਿੂਰ ॥੪੦॥੧॥ 

binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1|| 
Nanak humbly submits that those who focus on the Guru‟s word, bliss wells up within 

them as if non-stop divine melodies are playing in their mind. 
નાનક તલનતંી કયે છે જે રોકો ગરુુના ચયણોભા ંયત યશ ેછે તેભની અંદય એક યવ, ખળુી નુ ંલાજજિંત્ર, 

લાગી ઊઠે છે તેભની અંદય આજત્ભક આનદં ેદા થઈ જામ છે ।।૪૦।। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

અરદાસ નો રરચય (પ્રાર્થના) 
'અયદાવ' ળબ્દનો અથવ અયજ અથલા કોઈ ઉચ્ચ અતધકાયીન ે વયનામુ ં છે. અભાયા અયદાવન ે
વલવળસ્ક્તભાન બગલાન અન ેઆણા વનાતન ગરુુ, ગરુુ ગ્રથં વાશફેને વફંોધન કયલાભા ંઆલ ેછે. 
 
વાભાન્મ યીત ેઅયદાવ ળરૂ કયતા શરેા નીચ ેઆેરા ળફદનો ાઠ કયલાભા ંઆલ ેછે. આ કરભોભા,ં 
ગરુુ અયજણ દેલ જી કશ ેછે કે આણુ ંળયીય અન ેઆત્ભા અન ેઆણી ાવનેી દયેક લસ્ત ુબગલાનની 
કૃા છે.અભ ેતેના ફાકો છીએ.તેથી, જેલી યીત ેફાક ોતાના ભાતાતતાને પ્રાથવના કયે છે તે જ 
યીત ેઆણે આણા અશકંાયનો ત્માગ કયલો જોઈએ અન ેઆણી જરૂરયમાતો ભાટે ત ેાવ ેઅયજ 
કયલી જોઈએ. 
 
લતવભાન અયદાવ ફધંાયણ અન ે ળબ્દકો ઘણા લોથી તલકતવત થમા છે અન ે વીખ તલદ્વાનોની 
વયંકુ્ત વસં્થા દ્વાયા તેનો તનણવમ રેલાભા ંઆવ્મો શતો  
અયદાવન ેત્રણ મખુ્મ બાગોભા ંવભજી ળકામ છે. 
 
પ્રથભ બાગ ગરુુ ગોતલિંદ તવિંશ જી દ્વાયા યગચત લય તવયી બાગોતી જીનો શતો, જેભા ં તેભણે 
વલવળસ્ક્તભાન બગલાન અન ેપ્રથભ નલ ગરુુઓન ે તલનતંી કયી.લય છી, અભ ેદવભા ગરુુ અન ેગરુુ 
ગ્રથં વારશફને ફોરાલીએ છીએ. 
 
અયદાવનો ફીજો બાગ અતનલામવણે વીખ દ્વાયા કયેરા વભવણ અન ેફગરદાનની માદ અન ેતેભના 
છેલ્રા શ્વાવ સધુી તલશ્વાવ જાલી યાખનાયા વીખ ળશીદો અન ેનામકોની માદગાય કૃત્મોનુ ંતનરૂણ કયે 
છે. 
 
અયદાવનો ત્રીજો બાગ, અભ ેતે વમદુામ ભાટે પ્રાથવના કયીએ છીએ કે જે તવભયન (બગલાનનુ ંનાભ 
માદ યાખવુ)ં, વાચા વીખનુ ં નૈતતક જીલન, અન ેવમદુામભા ં તલશ્વાવના ગણુો ભાટે ફોરાલ ે છે.અભ ે
ગરુુન ેાચં દોો (લાવના, િોધ, રોબ, આવસ્ક્ત અન ેઅશકંાય) થી ફચાલલા કશીએ છીએ. 
 
છેલટે, પ્રવગં ભાટે ળબ્દો ઉભેયલાભા ંઆવ્મા છે (જેભ કે રગ્ન, જન્ભ, મતૃ્ય,ુ લગેયે), જેના ભાટે ભડંનુ ં
આમોજન કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ ં અન ે ગરુુઓના આળીલાવદ રીધા શતા.અયદાવના અંતતભ ળબ્દોભા,ં 
આણ ેતેભની ઇચ્છા બરે ગભ ેતેટરા ધભવ શોલા છતા,ં ફધાના કલ્માણ ભાટે પ્રાથવના કયીએ છીએ. 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

The word „ardas‟ means a petition or an address to a superior authority. Our ardas 
is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru, Guru Granth Sahib. 
 
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In these verses, 
Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and everything we have, are 
blessings from God. We are His children. Therefore, we must relinquish our ego and 
plead to Him for our needs like a child pleads to the parents.  
 
The format and the wording of the current ardas has evolved over many years and 
was decided by a joint body of Sikh scholars. 
 
Ardas can be divided into three main parts. 
 
First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in which he 
invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the vaar, we invoke the 
tenth Guru and Guru Granth Sahib. 
 
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history, recounting the 
dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon the memorable acts of the 
Sikh martyrs and heroes, who upheld their faith unto their last breath.  
 
Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of simran 
(remembering God‟s Name), righteous living of a true Sikh, and trust among the 
community. We plead to the Guru to protect us from the five vices (lust, anger, 
greed, attachment, and ego).  
 
At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding, birth, death 
etc.) for which the congregation was held and seek Gurus blessings. In the closing 
words of ardas, we pray for the well being of all under His Will, irrespective of their 
religion. 
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ਅਰਦਾਸ  

ARDAS 
Prayer 

 

ਿੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਿਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 
TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to you (for our 

needs), because this body and soul (that You have given us) are your blessings. 

તભે અભાયા ભાસ્ટય છો, અભ ેપક્ત આણી જરૂરયમાતો ભાટે તભાયી તલનતંી કયી ળકીએ છીએ કાયણ 
કે આ ળયીય અને આત્ભા જે તભે અભને આપ્મો છે તે તભારંુ આળીલાવદ છે 

 

ਿੁਭ ਭਾਿ ਤਿਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਿਰ ॥ ਿੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 
TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH GHANERE 

You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In your Grace are 

many joys and comforts. 

તભે અભાયા ભાતા અન ેતતા છો, અભ ેતભાયા ફાકો છીએ. તભાયી કૃાભા ંઘણા આનદં અને 
આયાભ છે 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਭਰਾ ਅੰਿੁ ॥ ਊਚ ਿ ਊਚਾ ਬਗਵੰਿ ॥ 
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than the highest 

(there is nobody like You). 

તભાયી યચનાની શદ કોઈને ખફય નથી. શ ેબગલાન તભ ેવલોચ્ચ કયતા શો ત્મા ંકોઈ તભન ેવદં 
નથી કયત ુ ં

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਿੁਭਰ ਸੂਤਿਰ ਧਾਰੀ ॥ ਿੁਭ ਿ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 
SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA KAARI 

The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one strand. All 

that came from Your creation is under Your command. 

આખુ ંબ્રહ્ાડં એક જ તાય લાી ળબ્દભાા ભા ંતભાયા તલત્ર કામદા શઠે કામવયત છે. તભાયી 
યચનાભાથંી જે ફધુ ંઆલે છે તે તભાયી શઠે છે 

 

ਿੁਭਰੀ ਗਤਿ ਤਭਤਿ ਿੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 
TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 

What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your devotee, is 

beholden to You forever. 

તભે શુ ંછો અને તભે કેટરા ભશાન છો, પક્ત તભે જ જાણો છો. શનેાનક ! તભાયો બક્ત તભાયા ભાટે 
કામભ ભાટે દ્રશ્મભાન છે 
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ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਤਹ॥ 
Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 

બગલાન એક છે. ફધી જીત અદ્ભુત ગરુુની છે 
 

ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 
દુષ્ટ રોકોનો નાળ કયનાય તયપથી આદયણીમ બગલાન આણને ભદદ કયે! 

  

ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਹੀ ੧੦|| 
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 

દવભા ગરુુ દ્વાયા રઠત આદયણીમ બગલાનનો ઓડ 
 

ਤਰਥਭ ਬਗਿੀ ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਤਧਆਇ॥  
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then remember Nanak. 

(dwell on his spiritual contribution) 

પ્રથભ દુષ્ટ કયનાયાઓના તલનાળકના રૂભા ંબગલાનને માદ કયો; છી નાનક ને માદ કયો 
  

ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਿ ਅਭਰਦਾਸੁ ਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥  
Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  

Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and Guru Ram Das; 
May they help us! (dwell on their spiritual contribution) 

છી ગરુુ અંગદનુ ંસ્ભયણ કયો અને ધ્માન કયો, ગરુુ અભયદાવ અને ગરુુ યાભદાવ; તેઓ અભને ભદદ 
કયે છે 

 

 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  
Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 

Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and Respected Guru Har 

Rai. (dwell on their spiritual contribution)  
ગરુુ અયજણ, ગરુુ શયગોતલિંદ અન ેઆદયણીમ ગરુુ શય યામને માદ કયો અને તને ુ ંધ્માન કયો 

 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥  
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having the sight of 

whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution) 
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જેનુ ંદળવન કયીન,ે ફધા ંદુ: ખી થઈ જામ છે, આદયણીમ ગરુુ શય કૃષ્ણનુ ંસ્ભયણ કયો અને ધ્માન કયો 
 
 
 

ਿਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 

Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth will come 

hastening to your home. 

ગરુુ તેગ ફશાદુયને માદ કયો અન ેછી તભાયા ઘયે આધ્માજત્ભક વંતત્તના નલ સ્રોત ઝડથી આલળ ે
 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  
Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

શ ેબગલાન! કૃા કયીન ેઅભને ભાગવ ફતાલીને દયેક જગ્માએ વશામ કયો 
 

ਦਸਵਾਂ ਾਿਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਤਫੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai 

 Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his spiritual 
contribution).Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

ભાનનીમ દવભા ગરુુ ગોતલિંદતવિંશને માદ કયો, શ ેબગલાન! કૃા કયીને અભને ભાગવ ફતાલીને દયેક 
જગ્માએ વશામ કયો 

 

ਦਸਾਂ ਾਿਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa Dhiyaan 

Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the respected Guru 

Granth Sahib and turn your thoughts to their divine teachings and get pleasure from 

the sight of Guru Granth Sahib;  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

આદયણીમ ગરુુ ગ્રથં વારશફભા ંવભામેર દવ યાજાઓના દૈલી પ્રકાળનુ ંધ્માન કયો અને તભાયા 
તલચાયોને તેભના દૈલી ઉદેળો તયપ પેયલો અને ગરુુ ગ્રથં વારશફની દૃન્દ્ષ્ટથી આનદં ભેલો;  

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਿੀਆਂ, ਤਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ, 
ਵੰਡ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱਠ ਕੀਿਾ, ਤਿਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ 

ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina 

Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa, 

Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru Gobind 

Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable determination; of the 
devotees steeped in the colour of the Naam; of those who were absorbed in the 

Naam; of those who remembered the Naam and shared their food in companionship; 

of those who started free kitchens; of those who wielded their swords (for preserving 

truth); of those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure 
and truly devoted ones; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

ાચં ચાશનાયાઓના ંકામો તલળે તલચાયો, ચાીવ ળશીદના ચાય તુ્રોની; દુરવબ વકંલ્ના ફશાદુય 
ળીખ; બક્તોએ નાભના યંગભા ંઝંરાવ્યુ;ં જેઓ નાભભા ંરીન થમા શતા; જે રોકોએ નાભ માદ યાખ્યુ ં
અને તેભના બોજનની વાથીભા ંબાગ રીધો; જેઓ ભપત યવોડુ ંળરૂ કયુું; જે રોકોએ ોતાની તરલાય 

ચરાલી છે તે રોકોની જેઓ અન્મની ખાભીઓને અલગણે છે; ઉયોક્ત તભાભ શદુ્ધ અને ખયેખય 
વભતિત રોકો શતા; 

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਿ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਿ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਿ 
ਚੜ, ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, 
ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, Khopriya 
Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee 

Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, 

Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 
Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh men and 

women, who sacrificed their heads but did not surrender their Sikh Religion; Who got 

themselves cut to pieces from the joints of the body; Who got their scalps removed; 

Who were tied and rotated on the wheels and broken into pieces; Who were cut by 
saws; Who were flayed alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the 

Gurdwaras; Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and 

saved their hair uncut till their last breath;  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
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તે ફશાદુય ળીખ રુુો અને સ્ત્રીઓ દ્વાયા અાતી અનન્મ વેલાનો તલચાય કયો અને તેભને માદ કયો, 
જેભણે ોતાનુ ંભાથુ ંફગરદાન આપ્યુ ંશત ુ,ં યંત ુતેભના ળીખ ધભવન ેળયણાગતત આી ન શતી; જેભણે 
ોતાને ળયીયના વાધંાના ટુકડા કયી રીધા; કોણ તેભના સ્કેલ્પ્વ દૂય ભી; કોણ ફાધંલાભા ંઆવ્મા 
શતા અને ૈડા ંય પેયલલાભા ંઆવ્મા શતા અને ટુકડા થઈ ગમા શતા; જેભણ ેકાકાને કાી નાખ્મા ં
શતા;ં કોણ જીલતં ઘેયામેરા શતા; જેભણે ગરુુદ્વાયાઓની ગૌયલ જાલલા ોતાનુ ંફગરદાન આપ્યુ;ં 

જેભણે તેભની ળીખ આસ્થા છોડી ન શતી; જેભણે તેભનો ળીખ ધભવ યાખ્મો અને તેભના અંતતભ શ્વાવ 
સધુી તેભના લાને કાપ્મા તલના વાચવ્મા; 

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
 

ੰਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਸਰਫਿੱਿ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji Waheguroo  
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the Gurdwaras;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

તભાયા તલચાયોને ળીખ ધભવની ફધી ફેઠકો અને તભાભ ગરુુદ્વાયા તયપ લો; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰੂ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਤਚਿ 
ਆਵ, ਤਚਿੱ ਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਹਵ। 

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo 

Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai 
First the entire respected Khalsa make this supplication that they meditate on Your 

Name; and as a result, peace and happiness be showered to all. 

શરેા વંણૂવ આદયણીમ ખારવા આ તલનતંી કયે છે કે તઓે તભાયા નાભનુ ંધ્માન કયે; અને 
રયણાભ,ે ળાતંત અને ખળુશારી ફધાને આલાભા ંઆલળે 

 

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਿਹਾਂ ਿਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਿ, ਦਗ ਿਗਫ਼ਿਤਹ, 
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਿ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg Fateh, Bira 

Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol Baaley, Bolo Ji 
Waheguroo  

May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they are. May the 

Khalsa be victorious in ensuring the well being and protection of the community, may 
God shower His Grace upon the Khalsa, may He be our protector against tyranny and 

oppression, may the Khalsa prevail,  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
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બગલાન ખારવા, જ્મા ંણ શોમ ત્મા ંતેભના યક્ષણ અને દમાની વદૃ્ધદ્ધ કયે. વમદુામની સખુાકાયી અને 
વયંક્ષણની ખાતયી કયલાભા ંખારવા તલજમી ફને, બગલાન ખારવા ઉય તેભની કૃા લયવાલ,ે તે 

જુરભી અન ેજુરભ વાભે આણો યક્ષક શોઈ ળકે, ખારવા જીતલા ળકે, 
  દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 
ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਿ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ 

ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਿਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, 
ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!!!  

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa Daan, 

Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug Attal, Dharam Ka 

Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo  
Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the gift of 

observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm faith, the gift of 

belief and the biggest gift of Naam. O God! May the choirs, the mansion and the 
banners exist forever; may the truth ever triumph;  

utter Wahe Guru (Wondrous God)! 

કૃા કયીને ળીખોને ળીખ ધભવની બેટ, રાફંા લાની બેટ, ળીખ કામદાઓનુ ંારન કયલાની બેટ, 
દૈલી જ્ઞાન ની બેટ, દ્ર firm તલશ્વાવની બેટ, ભાન્મતાની બેટ અને નાભની વૌથી ભોટી બેટ. શ ેબગલાન! 

ગામકીઓ, શલેરી અન ેફેનયો કામભ ભાટે અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે ; વત્મ ક્યાયેમ તલજમ ળકે; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਿ ਉੱਚੀ ਭਿ ਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ  
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap Waheguroo  

May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted; O God! You 

are the protector of wisdom. 

ફધા ળીખોના ભન નમ્ર યશ ેઅને તેભની ડશાણ ફયોફય યશ;ે શ ેબગલાન! તભે ળાણણનો યક્ષક છો 
 

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਿਾਤਣਆਂ ਦ ਿਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਤਿਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ! ਆ ਦ ਹਜਰੂ…..ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।  

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita 

Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of the 

helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer in your 

presence….. 

ઓ વાચા તતા, લાશ ગરુુ! તભે નમ્ર રોકોનુ ંવન્ભાન, રાચાય રોકોની ળસ્ક્ત, આશ્રમતલશીન રોકોનો 
આળયો છો, અભે તભાયી શાજયીભા ંનમ્રતાલૂવક પ્રાથવના કયીએ છીએ… .. 
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(substitute the occasion or prayer made here).  

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱਿ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas Karney. 

Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer. Kindly fulfill 

the objects of all. 

ઉયોક્ત પ્રાથવનાના ાઠ કયલાભા ંકૃા કયીને આણી ભરૂો અને ખાભીઓને ભાપ કયો. કૃા કયીને 
ફધાની ચીજોને યૂી કયો. 

 
ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਿਰਾ ਨ ਤਚਿੱ ਿ ਆਵ।  
ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਿਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱਿ ਦਾ ਬਲਾ।  

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam Chardi Kala, Tere 

Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may remember 
and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name (revealed by Guru Nanak) 

bring ever ascending spirit toand may all prosper according to Your will. 

કૃા કયીને અભને તે વાચા બક્તોને ભલા દો, જેભની વાથે ભીને, અભે તભાયા નાભનુ ંસ્ભયણ અને 
ધ્માન કયી ળકીએ. ઓ ’બગલાન! તભારંુ નાભ શભંેળા ચડતી બાલના રાલળે અને તભાયી ઇચ્છા 

પ્રભાણે ફધાની પ્રગતત કયે. 
 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਿਤਹ  
Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 

ખારવા બગલાનનો છે; ફધી જીત બગલાનની જીત છે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

શીખો ન ુંતત્વજ્ઞાન  

ળીખોનુ ં તત્લજ્ઞાન તકવ તલળા તલસ્તાય “ળણગાય લગય” આધ્માજત્ભક અને બૌતતક જગતની રાક્ષગણકતાઓ 
ધયાલે છે. એનુ ંધભવળાસ્ત્રભા ંવયતા ભાટે દળાવલામેલુ ં છે. ળીખોના નીતતળાસ્ત્રભા ંોતાના પ્રત્મેની ભાણવની 
સ્લમનંી પયજ અને વભાજ પ્રત્મેની પયજ કે વગંત લચ્ચે કોઈ વઘંવ કે તકયાય દળાવલલાભા ંઆલી નથી. 
 
ળીખ ધભવ એ તલશ્વના તભાભ ધભોભા ંવૌથી નાનો ધભવ છે . ળીખ ધભવની સ્થાના આળયે 500 લવ શરેા ગરુુ 
નાનકજી દ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી. એ આખા બ્રહ્ાડભા ંએક જ વલોચ્ચ ળસ્ક્ત જે વર્જનશાય છે એ ભાન્મતા 
ય બાય મકેૂ છે. આ ધભવ અનતં આનદંનો વીધો વય યસ્તો પ્રદાન કયે છે ને પે્રભ અને લૈશ્વીક બાઈચાયાનો 
વદેંળ પેરાલે છે. ળીખ ધભવ વખ્તાઈથી એકેશ્વયલાદી શ્રદ્ધા ધયાલે છે અને તેઓ એભ ભાને છે કેબગલાન એક જ 
છે જેને કોઈ વભમ કે સ્થ જેલી લસ્તઓુની ભમાવદા શોતી નથી . 
  
ળીખ ધભવ એવુ ંભાને છે કે બગલાન એક જ છે જે વર્જનશાય, ારનશાય અને તલનાળકતાવ છે અને તેઓ કોઈ 
રદલવ ભાનલ અલતાય રેતા નથી. અલતાયલાદ કે ભોક્ષના તવધ્ધાતંને ળીખ ધભવભા ંકોઈસ્થાન નથી. ળીખ ધભવ 
કોઈ દેલી દેલતાઓ કે અન્મ દેલતાઓને કોઈ ભશત્લ આતુ ંનથી. 
 
ળીખ ધભવભા ંનીતતળાસ્ત્ર અને ધભવ એક વાથે જ ચારે છે.આધ્માજત્ભક તલકાવ ભાટે ભાણવે નૈતતક ગણુો અને 
અભ્માવ કયલા રામક ગણુોને યોજજિંદા જીલનભા ંભનભા ંઠવાલી રેલા જોઈએ. પ્રાભાગણકતા કરુણતા ઉદાયતા 
ધીયજ નમ્રતા જેલા ગણુોને વાચલણ અને પક્ત પ્રમત્નો દ્વાયા જ ફનાલી ળકામ છે. આણા ભશાન ગરુુઓના 
જીલન આ રદળાભા ંપે્રયણાનુ ંમૂ સ્થાનછે. 
 
ળીખ ધભવ ળીખલે છે કે ભાનલ જીલનનુ ંરક્ષ્મ જન્ભ અને ભયણના ચિને તોડીને બગલાનભા ંબી જલાનુ ંછે. 
આ ત્માયે જ તવદ્ધ કયી ળકામ જમાયે ગરુુના ઉદેળોનુ ંારન કયલાભા ંઆલે અને તલત્ર પ્રભનુાભ નુ ંધ્માન 
ધયલાભા ંઆલે તથા વેલા અને દાન જેલા કામો કયલાભા ંઆલે. 
 
પ્રભનુાભ ભાગવ વતત પ્રભસુ્ભયણભા ંવભતિત થલા ય બાય મકેૂ છે. ભોક્ષ ભેલલા ભાટે ભાણવે ાચં દુગુવણો 
ય કાબ ુયાખલો જોઈએ જેલા કે કાભ (ઇચ્છા )િોધ (ગસુ્વો )રોબ(રારચ ) ભોશ(વાવંારયક ફધંનો ) અશકંાય 
(ઘભડં ). તલતધઓ અને યોજજિંદી પ્રથાઓ જેલી કે ઉલાવ તીથવમાત્રા શકુનો અને કઠોયતાને ળીખ ધભવભા ં
અલગણલાભા ંઆલી છે. દયેકને ગરુુગ્રથં વાશફેના ઉદેળનુ ંારન કયવુ ંજ જોઈએ. ળીખ ધભવ બસ્ક્ત ભાગવ 
અથલા આદ્યાત્ભ ભાગવ ય બાય મકેૂ છે, તેભ છતા ંળીખ ધભવ જ્ઞાન ભાગવ અને કભવ ભાગવ ભશત્લને ઓખે છે. 
આધ્માજત્ભક રક્ષ્મ સધુી શોંચલા ભાટે ળીખ ધભવબગલાનની કૃા પ્રાપ્ત કયલાની જરૂરયમાત ય ભોટો તાણ 
મકેૂ છે. 
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ળીખ ધભવએક આધતુનક, તારકિક અને લાસ્તતલક ધભવ છે. ળીખ ધભવ ભાને છે કે વાભાન્મ ારયલારયક જીલન કે 
ગશૃસ્થ જીલન ભોક્ષભા ં ફાધારૂ નથી. ભોક્ષ ભેલલા ભાટે બ્રહ્ચમવ કે વવંાયનો ત્માગ કયલોજરૂયી નથી. 
દુતનમાની ફીભાયીઓઅને રારચોની લચ્ચે યશીને એ ફધાથી તનભોશીત યશવે ુ ંળક્ય છે. બક્તોએ દુતનમાભા ંજ 
યશવે ુ ંજોઈએ અને તેભ છતા ંોતાના ભાથાને દુતનમાની ભાનતવક અળાસ્ન્તઓ અને વાભાન્મ ગચિંતાઓથી ઉય 
યાખવુ ંજોઈએ. તેભણે તલદ્વાન વૈતનક, અને બગલાન ભાટે વતં શોલા જ જોઈએ. 
 
ળીખ ધભવ એક વલવવ્માક અને "ધભવતનયેક્ષ ધભવ" છે અને તેથી તેજ્ઞાતત, વપં્રદામ, લણવ અને જાતત ય 
આધારયત ફધા જ તપાલતોને અલગણે છે. ળીખ ધભવ ભાને છે કે બગલાનની નજયભા ફધા ભાણવો વયખા જ 
શોઈ છે. ગરુુઓએ રુુો અને સ્ત્રીઓની વભાનતા ય બાય મકૂ્યો શતો અને સ્ત્રીઓની ફાશત્મા અને વતી 
પ્રથાને નકાયી શતી. તે ગરુુઓએ તલધલા નુરવગ્નનો ખફુ વરિમ યીતે પ્રચાય કમો શતો અને ડદા પ્રથાને 
અલગણી શતી. પ્રભભુા ંભનને કેન્દ્ન્દ્રત કયલા ભાટે તલત્ર પ્રભ ુનાભ નુ ં ધ્માન કયવુ ંજોઈએ અને વેલા અને 
દાનના કામોં કયલા જોઈએ. અપ્રભાગણક ભાધ્મભ દ્વાયા કે બીખ ભાગંીને કભાલલા કયતા પ્રાભાગણક ભજૂયી અને 
યોજીદુ કાભ કયી કયેરી કભાણી વન્ભાનનીમ ગણલાભા ંઆલે છે. લડં ચખના અન્મ રોકો વાથે વશબાગી ફનવુ ં
એ ણ વાભાજજક જલાફદાયી છે. દયેક વ્મસ્ક્ત ાવે ફીજા જરૂયી રોકોને ભદદ કયલાની અેક્ષા યાખલાભા ં
આલે છે. વેલા અને વમદુામની વેલા એ ણ ળીખ ધભવનો એક ભશત્લનોબાગ છે. દયેક ગરુુદ્વાયાભા ંજે ભપત 
યવોડુ ંચારે છે જેને રગંય ણ કશલેાભા ંઆલે છે અને તે ફધા ધભો ભાટે ખલુ્લુ ંયશ ેછે એ ણ આ વમદુામની 
વેલાનો એક બાલ છે. 
 
ળીખ ધભવ આળાલાદ અને આળાનુ ંવભથવન કયે છે. તે તનયાળાલાદની તલચાયધાયાને સ્લીકાયતા નથી. 
 
ગરુુઓ એવુ ંભાનતા શતા કે આ જીલનનો એક શતે ુઅને ધ્મેમ શોઈ છે. એ સ્લ ને અને પ્રભનેુ વભજલા ભાટેની 
તક આે છે. આ ઉયાતં ભાણવ ોતાના કયેરા કભો ભાટે સ્લમ ંજલાફદાય છે. એ ોતાના કભોના રયણાભ 
થી સ્લફચાલ ભાટે શક ભાગંી ળકત ુ ંનથી. તેથી તે જે કયે છે તેભા ંતેણે ખફૂ જાગ્રત યશવે ુ ંજોઈએ.. 
 
ળીખ ગ્રથં, ગરુુ ગ્રથં વારશફ, ળાશ્વત ગરુુ છે. આ એકભાત્ર ધભવ છે જેણે તલત્ર સુ્તકને ધાતભિક તળક્ષક કે 
ભાગવદળવકનો દયજ્જો આપ્મો છે. ળીખ ધભવભા ંજીલતં ભાનલ ગરુુ (દેશધાયી) ભાટે કોઈ સ્થાન નથી. 
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Philosophy of Sikhs 
 

Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without 
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by 
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‟s duty to the self 
and that towards society (sangat). 
 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator of 
the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a message 
of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith and 
recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space. 
 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, 
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has 
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other 
deities. 
 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities 
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. 
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only 
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source 
of inspiration in this direction. 
 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth 
and death and merge with God. This can be accomplished by following the 
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of 
acts of service and charity. 
 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to 
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah 
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and 
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in 
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism 
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the 
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It 
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual 
goal. 
 
Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not 
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necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly 
ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above 
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
 
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions 
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the 
eyes of God.The Gurus stressed on equality of men and women and rejected female 
infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated widow 
remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils).In order to keep 
the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and 
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's 
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by 
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social 
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community 
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar) 
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this 
community service. 
 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of 
pessimism. 
 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity 
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He 
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very 
vigilant in what he does. 
 
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion 
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place 
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion. 

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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શીખ ાઘડીન ું મહત્વ 
ાઘડી શભંેળા ંવીખનો અતલબાજ્મ બાગ યશી છે. ળીખ ધભવના સ્થાક ગરુુ નાનકના વભમથી, 
ળીખોએ ાઘડી ળણગાયેરી છે. યાજાને મગુટ કયતા ંણ ળીખની ાઘડી નો લધાયે ભશત્લ છે. 
 
 ‘દસ્તય’ એ ળીખ ાઘડીનુ ંફીજુ ંનાભ છે જે ‘ગરુુના આળીલાવદ’ વાથે વફંતંધત છે.આ ફધા 
ળબ્દો તેભના અજાણ્મા લાને ઢાકંલા ભાટે રુુો અને સ્ત્રીઓ ફનંે દ્વાયા શયેલાભા ંઆલતા 
લસ્ત્રોનો ઉલ્રેખ કયે છે. તે ભાથાની આજુફાજુ શયેલાભા ંઆલતા રાફંા કાડ ના ટુકડા શોમ 
છે. 
 
 તેભ છતા,ં ગરુૂ ગોતલિંદતવિંશ ેરાફંા લા યાખલાનુ ંઆત્ભતલશ્વાવના ાચં 'ક' અથલા ાચં લસ્ત ુ
ભાથંી એક તયીકે પયજજમાત યાખ્યુ ંશત ુ,ં તેભ છતા ંતે ૧૪૬૯ ભા ંળીખોની ળરુલાતથી જ ળીખ 
ધભવ વાથે વકંામેર છે. દુતનમાભા ંળીખ ધભવ એકભાત્ર એલો ધભવ છે જેભા ંદયેક ભાટે ાઘડી 
શયેલી પયજજમાત છે. તશ્ચભી દેળોભા ંાઘડી શયેેરા ભોટાબાગના રોકો ળીખ છે. 
 
 યંયાગત યીતે, ાઘડી આદયનુ ંપ્રતતતનતધત્લ કયે છે, અન ેતે રાફંા વભમથી એકલાય પક્ત 
ખાનદાની ભાટે અનાભત યાખલાભા ં આલે છે. લૂવકા વભમભા,ં બાયતભા ં ાઘડી પક્ત 
વભાજભા ંઉચ્ચ શોદ્દો ધયાલતા રુુો દ્વાયા શયેલાભા ંઆલતી શતી.બાયતના મઘુર ળાવનકા 
ના દયતભમાન, ભાત્ર મસુ્સ્રભોને ાઘડી શયેલાની છૂટ શતી. ફીજા ધભો ના રુુોને ાઘડી 
શયેલા ઉય કડક પ્રતતફધં મકૂ્યો શતો. 
 
 ગરુુ ગોતલિંદતવિંશ,ે ભોગરોના આ ચાર ને નકાયી ને, તેભના ફધા ળીખને ાઘડી શયેલા 
કહ્ુ.ંઆ તેભણે ઉચ્ચ નૈતતક ગૌયલ ભાન્મતાભા ંશયેુું શત ુ ંજે તેણે તેના ખારવા અનમુામીઓ 
ભાટે કયુું શત ુ.ં તે ઈચ્છતો શતો કે તેનો ખારવા જુદો શોમ અને "ફાકીના તલશ્વભાથંી અરગ 
થવુ"ં અને ળીખ ગરુુઓ દ્વાયા તનધાવરયત અનોખા ભાગવને અનવુયે તે ભાટે અટર વકંલ્ કયે. 
આભ, ાઘડીલાા ળીખ શભંેળા ંબીડભા ંઅરગ ઉબા યશ ે છે, કાયણ કે ગરુુએ તેભના 'વતં-
વૈતનકો' વયતાથી ઓખી ળકામ તેવુ ંઇચ્છ્ુ ંશત ુ.ં 
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 જ્માયે કોઈ ળીખ રુુ અથલા સ્ત્રી ાઘડી ફાધંે છે, ત્માયે ાઘડી પક્ત કાડનો ટુકડોજ નશીં 
યશ ે છે, કાયણ કે તે ોળાકનો અગબન્ન બાગ ફની જામ છે.ાઘડી શયેલાના કાયણો જેભ કે 
વાલવબૌભત્લ, વભવણ, આત્ભગૌયલ, રશિંભત, ધભવતનષ્ઠા લગેયે શોઈ ળકે છે, યંત ુળીખ ળા ભાટે 
શયેે છે તે મખુ્મત્લ ે ખારવાના સ્થાક ગરુુ ગોતલિંદતવિંશ પ્રત્મેના તેભના પ્રેભ, ારન અને 
આદય ફતાલલાનુ ંછે. 
 
 ાઘડી એ આણને ગરુુની ઉશાય છે. તે જ યીતે આણે આણી ોતાની ઉચ્ચ ચેતના 
પ્રત્મે પ્રતતફદ્ધતાના તવિંશાવન ય ફેવેરા તવિંઘ અને કૌય તયીકે ોતાને તાજ શયેીએ છીએ. 
રુુો અને સ્ત્રીઓ ભાટે એકવયખુ,ં આ ાઘડી કીતતિ, યાજતવમત, ગરયભા અને તલતળષ્ટતા 
દળાવલે છે. તે અન્મો ભાટે વકેંત છે કે આણે અનતંની છફીભા ંજીલીએ છીએ અને વલવન ેવેલા 
આલા ભાટે વભતિત છીએ. ાઘડી વંણૂવ પ્રતતફદ્ધતા તવલામ કંઈણ યજૂ કયતી નથી. જ્માયે 
તભે તભાયી ાઘડી ફાધંીને ઉબા થલાનુ ંવદં કયો છો, ત્માયે તભે છ અફજ રોકોની લચ્ચે 
એકરા વ્મસ્ક્તની જેભ નીડય યશો છો. તે એકદભ ઉત્કૃષ્ટ કૃત્મ છે.2 
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Importance of Sikh Turban 
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru Nanak, 
the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a lot more 
than a crown is to a king. 
 
„Dastar‟ is another name for the sikh turban which relates to „Blessing of the Guru‟. All 
these words refer to the garment worn by both men and women to cover their 
unshorn hair.It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn around 
the head. 
 
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one of 
the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since the 
very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in which 
wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who wear 
turbans in the Western countries are Sikhs. 
 
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men of 
high status in society. During the Mughal domination of India, only the Muslims were 
allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred from wearing a turban. 
 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of his Sikhs to 
wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral standards that 
he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be different and to be 
determined "to stand out from the rest of the world" and to follow the unique path 
that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out 
from the crowd, as the Guru intendedhis 'Saint-Soldiers' to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band of 
cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a 
turbanmay be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety etc. 
but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect for the 
founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For men 
and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and uniqueness. It is 
a signal to others that we live in the image of Infinity and are dedicated to serving all. 
The turban doesn't represent anything except complete commitment. When you 
choose to stand out by tying your turban, you stand fearlessly as one single person 
standing out amongstsix billion people. It is a most outstanding act. 
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શીખ ધમથમાું મરહાઓની ભમૂમકા 
ળીખ ધભવના તવદ્ધાતંો જણાલે છે કે સ્ત્રીઓ રુુો જેટરી જ આત્ભાઓ ધયાલે છે અને તેભની આધ્માજત્ભકતા 
કેલલાનો વભાન અતધકાય ધયાલે છે. તેઓ ધાતભિક ભડંોનુ ંનેતતૃ્લ કયી ળકે છે, અખડં થભા ંબાગ રઈ ળકે 
છે, કીતવન કયી ળકે છે, જુાયી તયીકે કામવ કયી ળકે છે. તેઓ ફધી ધાતભિક, વાસં્કૃતતક, વાભાજજક અને 
ગફનવાપં્રદાતમક પ્રવતૃત્તઓભા ંબાગ રઈ ળકે છે. ળીખ ધભવ એ ભરશરાઓને વભાનતા આતો શરેો ભોટો તલશ્વ 
ધભવ શતો. ગરુુ નાનકે ગરિંગ આધારયત વભાનતાનો ઉદેળ આપ્મો, અને તેભના છીના ગરુુઓએ સ્ત્રીઓને 
ળીખ ઉાવના અને અભ્માવ તભાભ પ્રવતૃત્તઓભા ંવંણૂવ બાગ રેલા પ્રોત્વારશત કમાવ. 
 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે છે કે, " સ્ત્રીઓ અને રુુો, ફધા બગલાન દ્વાયા ફનાલલાભા ંઆવ્મા છે. આ ફધુ ં
બગલાનની યભત છે. નાનક કશ ેછે,તભાયી ફધી યચના વાયી, તલત્ર છે” એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૩૦૪ 
 
ળીખ ઇતતશાવભા ં ભરશરાઓને રુુોની વેલા, બસ્ક્ત, ફગરદાન અને ફશાદુયી વભાન દળાવલલાની ભતૂભકા 
નોંધલાભા ં આલી છે. ભરશરાઓની નૈતતક ગૌયલ, વેલા અને આત્ભ ફગરદાનના ં ઘણા ઉદાશયણો ળીખ 
યંયાભા ંરખામેરા છે. 
 
ળીખ ધભવ અનવુાય, રુુ અને સ્ત્રી એક જ તવક્કાની ફે ફાજુ છે. આંતયવફંધંો અને યસ્ય તનબવયતાની 
પ્રણારીભા ંભાણવ સ્ત્રીભાથંી જન્ભ રે છે, અને સ્ત્રી રુુના ફીજભાથંી જન્ભે છે. ળીખ ધભવ અનવુાય, કોઈસ્ત્રી 
તલના ોતાના જીલનભા ંવરાભત અને વંણૂવ અનભુતૂત કયી ળકતો નથી, અને રુુની વપતા સ્ત્રી વાથેના 
જીલન અને તેનાથી તલતાલેરા પે્રભ અને ટેકો વાથે વફંતંધત છે. 
 
ગરુુ નાનકે કહ્ુ:ં "તે સ્ત્રી છે જે દોડ ચાલ ુયાખે છે" અને આણે” જમાયે સ્ત્રી દ્વાયા નેતાઓ અને યાજાઓ શોમ 
ત્માયે" સ્ત્રીને શ્રાતત અને દોતત ભાનલી ન જોઈએ. " એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
 
મસુ્ક્ત: 
એક ભશત્લનો મદુ્દો ઉબો કયલો તે છે કે શુ ંકોઈ ધભવ ભરશરાઓને મસુ્ક્ત, બગલાનની અનભુતૂત પ્રાપ્ત કયલા 
અથલા ઉચ્ચતભ આધ્માજત્ભક ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કયલાભા ંવક્ષભ ભાને છે 
 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે છે: 
“વલવ જીલોભા ંબગલાન વ્માક છે, અને વલવ સ્લરૂોભા ંરુુ અને સ્ત્રી છે” 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે ષૃ્ઠ ૬૦૫ 
ગરુુ ગ્રથં વારશફના ઉયોક્ત તનલેદનભા,ં બગલાનનો પ્રકાળ વભાન યીતે તલતશ્રત છે 
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ફનેં જાતત રુુો અને સ્ત્રી ફનેં વભાનરૂે મસુ્ક્ત પ્રાપ્ત કયી ળકે છે, ગરુુનુ ંારન કયીને. ઘણા ધભોભા,ં સ્ત્રીન ે
ભાણવની આધ્માજત્ભકતાભા ંઅલયોધ ભાનલાભા ંઆલે છે, યંત ુળીખ ધભવભા ંનશીં. ગરુુ આ કલ્નાને નકાયી કા 
.ેે છે. ‘ળીખ ધભવ યના ંલતવભાન તલચાયો’ ભા ંએગરવ ફાવાકે જણાલે છે, 
“પ્રથભ ગરુુએ સ્ત્રીને રુુ વાથે વભાન ગણાલી… સ્ત્રી રુુ ભાટે અલયોધ નશોતી, યંત ુબગલાનની વેલા 
કયલાભા ંઅને મસુ્ક્તની ળોધભા ંબાગીદાય શતી”. 
 
રગ્ન: 
ગરુુ નાનકે ગ્રશસ્થની બરાભણ કયી - એક ઘયના રોકોનુ ંજીલન. બ્રહ્ચમવ અને ત્માગને ફદરે તત-ત્ની 
વભાન બાગીદાય શતા અને ફનેં ઉય તલશ્વાસતુાનો આદેળ આપ્મો શતો. તલત્ર શ્રોકભા,ં ઘયેલુ ંસખુ એક તપ્રમ 
આદળવ તયીકે યજૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 
 
વભાન સ્સ્થતત: 
સ્ત્રી અને રુુ લચ્ચે વભાન દયજ્જોની ખાતયી કયલા ભાટે, ગરુુઓએ વગંઠન અને ગંત પ્રવતૃત્તઓભા ંદીક્ષા, 
સચૂના અથલા બાગ રેલાની ફાફતભા ંજાતત લચ્ચે કોઈ બેદ યાખ્મો ન શતો. વરુદાવ બલ્રા, ભરશભા પ્રકાળ 
અનવુાય ગરુુ અભયદાવે ભરશરાઓ દ્વાયા ડદાના ઉમોગને અસ્ષ્ટ ફનાવ્મો શતો. તેભણે સ્ત્રીઓને કેટરાક 
વમદુામોની દેખયેખ ભાટે વોંપ્યુ ંઅને વતીના રયલાજ વાભે ઉદેળ આપ્મો. ળીખ ઇતતશાવભા ંભાતા ગજુયી ભાઇ 
બાગો, ભાતા સુદંયી, યાણી વારશફ કૌય, યાની વદા કૌય અને ભશાયાણી જજિંદ કૌય જેલી કેટરીક ભરશરાઓના 
નાભ નોંધામેરા છે, જેભણે તેભના વભમની ઘટનાઓભા ંભશત્લણૂવ ભતૂભકાઓ બજલી શતી. 
 
તળક્ષણ: 
ળીખ ધભવભા ં તળક્ષણને ખફૂ ભશત્લનુ ંભાનલાભા ંઆલે છે. તે કોઈણની વપતાની ચાલી છે. તે વ્મસ્ક્તગત 
તલકાવની પ્રરિમા છે અને તે જ કાયણ છે કે ત્રીજા ગરુુએ ઘણી ળાાઓ સ્થાી. 
 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે છે: 
“ફધા તલત્ર જ્ઞાન અને ગચિંતન ગરુુ દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ છે” 
એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ. ૮૩૧ 
 
ફધા ભાટે તળક્ષણ આલશ્મક છે અને દયેક વ્મસ્ક્તએ તેઓ ફની ળકે તે શે્રષ્ઠ ફનલા ભાટે કામવ કયવુ ંજોઈએ. 
ત્રીજા ગરુુ દ્વાયા ભોકરેરા તળખ તભળનયીઓભાનંા ફાલન ભરશરાઓ શતા. 
‘ળીખ ભરશરાઓની ભતૂભકા અને સ્સ્થતત’, ભા,ં ડો ભોરશન્દય કૌય ગગર રખે છે, 
"ગરુુ અભયદાવને ખાતયી શતી કે જ્મા ં સધુી તેઓ ઉદેળો દ્વાયા સ્લીકાયલાભા ં નશીં આલે ત્મા ં સધુી કોઈ 
ઉદેળો આધાય રેળે નશીં." 
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કડા ય પ્રતતફધંો: 
સ્ત્રીઓને ડદો ન શયેલાની જરૂરયમાત ઉયાતં, ળીખ ધભવ લસ્ત્ર વકેંતને રગતુ ંએક વય છતા ંખફૂ ભશત્લનુ ં
તનલેદન આે છે. આ ગરિંગને ધ્માનભા ંરીધા તલના તભાભ ળીખને રાગ ુડે છે. આ ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે 
છે, 
 
“એલા કડા શયેલાનુ ંટાો જેભા ંળયીય અસ્લસ્થ શોમ અને ભન દુષ્ટ તલચાયોથી બયેલુ ંશોમ” એવ.જી.જી.એવ. 
ષૃ્ઠ ૧૬ 
 
ભરશરાઓ દ્વાયા સ્લ ફચાલ: 
ળીખ ભરશરાઓ તરલાય અને અન્મ ળસ્ત્રોથી ોતાનો ફચાલ કયે તેલી અેક્ષા છે. સ્ત્રીઓ ભાટે આ અનન્મ છે 
કાયણ કે ઇતતશાવભા ંઆ શરેીલાય છે જ્માયે ભરશરાઓએ ોતાનો ફચાલ કયલાની અેક્ષા યાખી શતી. તેઓ 
ળાયીરયક સયુક્ષા ભાટે રુુો ય તનબવય યશલેાની અેક્ષા નથી. 
 
એવ.જી.જી.એવ અલતયણ: 
"થૃ્લી અને આકાળભા,ં ભને કોઈ ફીજુ ં દેખાત ુ ંનથી. ફધી સ્ત્રીઓ અને રુુોભા,ં તેનો પ્રકાળ ચભકતો શોમ 
છે." એવ.એ.જી.એવ ષૃ્ઠ ૨૨૩ 
 
સ્ત્રીભાથંી, ભાણવનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રીની અંદય, ભાણવની કલ્ના થામ છે; સ્ત્રી વાથે તેભણે વગાઇ કયી અને 
રગ્ન કમાવ છે. સ્ત્રી તેની તભત્ર ફની જામ છે; સ્ત્રી દ્વાયા, બાતલ ેઢી ઓ આલે છે. જ્માયે તેની સ્ત્રી ભયી જામ છે, 
ત્માયે તે ફીજી સ્ત્રીની ળોધ કયે છે; સ્ત્રી ભાટે તે ફધંામેર છે. તો ળા ભાટે તેને ખયાફ કશ ેછે? તેના તયપથી, 
યાજાઓનો જન્ભ થામ છે. સ્ત્રીભાથંી, સ્ત્રીનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રી તલના, ત્મા ં કોઈ એક ણ શોત. ગરુુ નાનક, 
એવજીજીએવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
દશજે વદંબે: "શ ેબગલાન, ભાયા રગ્નની બેટ અને દશજે તયીકે તભારંુ નાભ ભને આો." શ્રી ગરુુ યાભદાવ જી, 
ષૃ્ઠ ૭૮ 
, રાઇન ૧૮ એવ.જી.જી.એવ. 
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Role of women in Sikhism 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work asGranthis 
(priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular activities. 
Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru Nanak 
preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him encouraged 
women to take a full part in all the activities of Sikh worship and practice. 
 
Guru Granth Sahib states, “Women and men, all by God are created. All this is 
God‟s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy” SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born ofman's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of Godor the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru 
Granth Sahib,Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‟s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In „Current 
Thoughts on Sikhism‟, Alice Basarke states,  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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“The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, 
but a partner in serving God and seeking salvation”. 
 
Marriage: 
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy 
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined 
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished 
ideal. 
 
Equal Status: 
To ensure equal status between men andwomen, the Gurus made no distinction 
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat 
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das 
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women. 
He assigned women to supervise some communities and preached against the 
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata 
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind 
Kaur, who played important roles in the events of their time. 
 
Education: 
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‟s success. 
It is a process ofpersonal development and it is the reason why the 3rd Guru set up 
many schools 
 
 
 
 
 
Guru Granth Sahib states: 
“All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru”. SGGS, Page 
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 
In, „The Role and Status of Sikh Women‟, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
“Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women”. 
 
Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, “Avoid wearing those clothes in which the 
body is uncomfortableand the mind is filled with evil thoughts.”SGGS, Page 16 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.This is unique for women because it is the first time in history when 
women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " SggsPage 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.So why call her bad? From her, kings are born.From woman, woman is 
born; without woman, there would be no one at all. Guru Nanak, SGGS Page 473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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માનવતા ર ગ ર  ગ્રુંર્ સાહબે 
નમ્રતા એ ળીખ ધભવનુ ં ભશત્લનુ ં ાસુ ં છે. બગલાન વભક્ષ શભંેળા ં નમ્રતાભા ં નભવુ ં જોઈએ. 
જંાફીભા ંનમ્રતા અથલા ‘તનમ્રાતા’ નજીકના ળબ્દો છે. તનમ્રતા એક ગણુ છે જેનો ગરુુફાનીભા ં
જોયળોયથી પ્રચાય કયલાભા ંઆલે છે. આ જંાફી ળબ્દનુ ંબાાતંય " ભાનલતા", "યોકાયી" 
અથલા "નમ્રતા છે." 
આ ફધા ભાણવો ભાટે ોલા ભાટેનુ ંએક ભશત્લણૂવ ગણુ છે અને તે તે દયેક વભમે ળીખની 
ભાનતવકતાનો આલશ્મક બાગ છે. ળીખ ળસ્ત્રાગાયભા ંઅન્મ ચાય ગણુો છે: 
વત્મ (વત્ત), 
વતંો (સખુ), 
કરુણા (દમા) અને 
પ્રેભ (પ્માય) 
 
આ ાચં ગણુો ળીખ ભાટે અતનલામવ છે અને આ ગણુો યોલા અને તેભને તેભના વ્મસ્ક્તત્લનો 
બાગ ફનાલલા ભાટે ગયુફાનીનુ ંધ્માન અને ાઠ કયલાનુ ંતેભની પયજ છે. 
 
ગયુફાની આણને શુ ંકશ ેછે: 
"નમ્રતાનુ ં પ વાશજજક ળાતંત અને આનદં છે.” નમ્રતા વાથે વ્મસ્ક્તએ શ્રેષ્ઠતાનો ખજાનો, 
બગલાનનુ ંધ્માન ચાલ ુયાખવુ ંજોઈએ. જે વ્મસ્ક્ત દમાળ ધન્મ છે તે નમ્રતાભા ંફેવે છે. 
 
ગરુુ નાનક, ળીખ ધભવના પ્રથભ ગરુુ: 
"વાબંવુ ં અને તભાયા ભનભા ં પ્રેભ અને નમ્રતા વાથે તલશ્વાવ કયલો તે અંદયથી તલત્ર 
ભરંદયભા,ં નાભથી તભાયી જાતને શદુ્ધ કયે છે." - એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ ૪ 
 
" "વતંોને તભાયા કાનની કી ફનાલો, ભાનલતાને તભાયી બીખનો લાટકો ફનાલો, અને 
તભે તભાયા ળયીય ય રાગ ુકયો તે યાખનુ ંધ્માન કયો. "- એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ 6 
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Guru Granth Sahib on Humility 
 

Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in 
humility before God. Humility or ‟Nimrata‟ in Punjabi are closely related 
words.Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The 
translation of this Punjabi word is "Humility", "Benevolence" or" 
Humbleness." 
 
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an 
essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in 
the Sikh arsenal are: 
 
Truth (Sat), 
Contentment (Santokh), 
Compassion (Daya) and 
Love (Pyar). 
 
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate 
and recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their 
personality. 
 
What Gurbani tells us: 
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one 
should continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one 
who is mercifully blessed stays steeped in humility. 
 
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse 
yourself with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 
 
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and 
meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6 
 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
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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.  
 
Congratulationsfor 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 underlyingmessage. The focus is on the fact that God is one and 
to have union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you the Divine 
message in your language. If you have any questions, please feel free to email 
walnut@gmail.com and we would love to join you on this journey. 
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