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ஆந்த் சஹப்:
ஆணந்த் சரயறப்: இந் தரணி கரலனில் சலக்கறர்கபரல் தடிக்கப்தடும்
றத்நம்றன் (திரர்த்லண) எரு தகுறரகும். இந் தரணி சலக்கறர்கபின் பன்நரது
குருரண குரு அர் ரஸ் ஜற ன்தரல் ழுப்தட்டது ற்றும் சலக்கறர்கபரல்
றணபம் தரரம் சசய்ப்தடும் 5 தரணிகபின் எரு தகுறரகும். சலக்கற புணி
நூனரண

குரு

கறந்த்

சரயறப்தின்

917

பல்

922

தக்கங்கபில்

தரணி

நரன்றும்.

அர்ப்திப்பு, கணம் ற்றும் புரிலுடன் இந் புணி தரணில றணபம் தரரம்
சசய்தர்

ரழ்க்லகில்

ஆணந்ல

(பழுலரண

கறழ்ச்சற

அல்னது

நதரின்தம்)

அலடரர் ன்று கூநப்தடுகறநது.
ஆணந் சரயறப்: சலக்கறர்கபின் ல்னரிரண  சடங்குகபிலும் அது இநப்நதர
அல்னது றருபம் அறல் ரசறக்கப்தடுகறநது ஸ்ரீ குரு அர் ரஸ் ஜற-ன் அகரண
தரடல்களும்

அன்

அகுர்ச்சறபம்

உண்லரண

சலக்கறர்கபின்

ணலபம்

ஆன்ரலபம் உறுறரணரக ஆக்குநரடு அர்கலப ரழ்க்லகின் இனக்லக
நரக்கற

திக்க

லக்கறநது.

ரம்

ன்ந

சதரல்

ஈர்க்கப்தட்டு

ணது

ழுச்சற

அலடந்ர்கள் ரழ்ின் உர்வு ரழ்வு ன்ந இரு றலனகபிலும் னற ற்றும்
இன்தம் ன்ந இண்டு றலனகபிலும் எந ரறரிரண றலனினறருந்து கடவுபின்
ிருப்தத்றற்கு இங்கற டக்கறநரர்கள். அருலட ணந ன்றும் குருின்தரல்
திகரசரக

ரம்

ன்ந

சதரில்

ஈர்க்கப்தட்டு

ற்றும்

அம்ரித்

தரிில்

(கட்டலபிடப்தட்ட) யளக்கும் ணப்தடும் ல்னரம் ல்ன இலநலண ந் எரு
நகள்ிபம்

இன்நற

ற்தது

ஆகும்.

அலணத்து

துக்

[னற]

ற்றும்

சுக்

[இன்தம்]

இண்டுந எரு சலக்கற தக்ணிடம் அநறப்தடும்.
ஆணந்த் நதரின்தம் ஆசலர்ரம் ற்றும் அன்பு
அன்திற்குரி

சத்குருின்

நதரின்தம்

ஆணந்த்

ற்றும்

அன்பு

புதுலரணரகவும்

ற்றும் கசறரக உக்கூடி சதரருபரகவும் இருக்கும். இந் உர்ந் நதரின்தம்
ஆணது ஸ்ரீ குரு அர் ரஸ்-ன் ரய்சரறரக ருகறநது. அன்திற்குரி சத்குருின்
தரல் குரு சகரண்ட அன்நத ஆணந்த் சரயறப்தரக உருரகறது. அது கடும் சில்
கரனத்றல் இம் ரும் லரக சதரறகறநது. புணி ஆணந்த் சரயறப் சரத் ணி
எழுக்கத்றற்கும்

ல்னர

இந்

பழுதுரக

தரி

திடிப்தரகவும்
திறதனறக்கறநது.
சுற்நறலபத்து

நத்றலும்

அலகறநது.
இந்
புணி

படிில்னர

அலத்து
இன்

தரி
அன்லத

ஆசலர்ரரக

சகரள்ரகவும்

புணித்ன்ல

புணி

அன்தரல்

கடவுபரகவும்

கருப்தடுகறநது.

ிழுங்குரகவும்

குருின்

உர்வுகலப

அலணலபம்

அருலட

பழுரக

தலடப்புகளுக்கரக

றநக்கறநது. இந் தரிில் எருர் நதரின்த கடனறல் பழுதுரக பழ்குகறநரர்.
1

அன்திற்குரி

சத்குருல

கண்டரல்

அலடந்

நதரின்தத்றன்

சுலலபம்

சத்குருின் கருலரல் சுலத் ‘ரம் சும்’ உனக இன்தங்களும் கறழ்ச்சறபம்
இந்ப்

நதரின்த

சுலபடன்

இலத்து

தரர்க்க

இனர

என்நரகும்.

உனகத்றன்

துன்தங்கநபர, ிதத்து நதரன்ந இடர்கநபர இந் நதரின்தத்ல அலசக்க இனரது.
எருர்

இந்

நதரின்தத்றல்

பழ்கற

இருக்கும்நதரது

உனகத்றல்

ரழ்ின்

அனுதங்கபரல் ற்தடும் ன்ல ற்றும் ீலகலப கடந்து சசல்கறநரர்.
ஸ்ரீகுரு அர் ரஸ் ஜற புணித்றன் கத்துத்ல கண்டு அலடந் நதரின்தத்றன்
அனுதத்லபம் ஆணந்த்லபம் நதறு அலடந்லபம் அகரக டுத்துலக்கறநரர்.
இந் அகரண உர்ந் நதரின்தத்ல அலடந் சத்றல் ல்னர நர்களும், ண
சய்ங்களும் ற்றும் நலகளும் நசர்ந்து ந்து கடவுளுக்கும் சத்குருிற்கும்
தரடல்கலப இலசக்கறநரர்கள். ல்னரம் நநனரக தரடகர்களும் ற்றும் இலசபம்
இந்ப் தரடல் குழுில் இலந்து தசம் அலடரக தரடல் தரடப்தடுகறநது.
இநப்தின்

சதரழுது

உனகறல்

இன்தபம்

ஆணரலும்
இநப்தின்

உனக

ஆணந்பம்

சத்குருரல்
திநகும்

இன்தங்கள்

அலணத்தும்

லநந்து

இப்லத

கழுவுரல்

உடல்

ஆசறர்றக்கப்தட்ட

றலனத்துறற்கும்.

இதுந

உண்லரண
சீி

‘சுக்’

ிடுகறநது.

இந்

படிலடகறநது.

ஆணந்த்/நதரின்தபம்
றந்ரண

இன்தம்,

ல்லனற்ந ற்றும் உரி சசரர்க்க றலன, படிில்னர உண்லரண அன்பு;
ன்றும் ரநரறருப்தரக.!
ஆணந்த்றல் கனக்கும்நதரது எருர் இரு றலனகலப கடந்து நநன உர்கறநரன்.
இந் ஆணந்ம் உனகறல் இன்தத்றற்கும் ஆணந்த்றற்கும் ித்றரசப் தட்டது. இது
உனகறல்

சதரருட்கலப

நதரின்தத்ல
குலநது

சரர்ந்து

குநறப்திடுகறநது.

இல்லன.

இது

அலகறநது.

{ஆன்ர,

ரழ்ின்

பல்

உர்வு

இந்

ஆணந்ம்

ஆத்ரின்

றலன

சக்ற}.இது

துன்தத்ரல்

ரழ்வு

ன்ந

இரு

கட்டத்றலும்

றந்ரணது. இந் ஆணந்த் ற்றும் னற, இன்தம் ற்றும் துன்தம், அலணத்றற்கும்
அப்தரற்தட்டது. இந் ஆணந்-நரடு கனக்கும் நதரது எருன் கடவுபிடம் கனக்கறநரர்.
ற்றும்

அன்

உர்து

தரர்ப்தது

ற்றும்

உனக

ரழ்ினறன்

சரடிிலும் அனுதிப்தது. படிில்னர ஆண்டரின் இருப்நத ஆகும்.
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எவ்சரரு

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.

3

Sri Guru Amar Das Ji most wonderfully expresses the Supreme Bliss experienced, enjoyed,
and attained in begetting, finding, and meeting the Holy True Guru.
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.
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ஆந்த் சஹப்:

Anand sahib

ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ

raamkalee mehlaa 3 anand
Raag Raamkalee, Third Guru, Anand ~ The Song Of Bliss:
ரகம் ரம்கபி, பன்நரது குரு, ஆணந்த் - நதரின்தத்றன் தரடல்.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥

ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the True Guru:
உண்லரண குருின் கருலரல், படிற்ந இலநன் எருநண ன்ந புரிலன
சதறுகறநநரம்.

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.
ஏ ன் அம்ரந, உண்லரண குருல கண்டரல் நதரின்த ஊற்நரணது ன்னுள்
சதருகுகறநது.

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.
உண்லரண குருல கண்டதின், ம் உள்ளுர்வும் அலற அலடந்து, சந்நரரண
தரடலன நகட்தலப் நதரல் றரணம் அலடந்து து ணம் ப்நதரதும் ஆணந்த்றல்
றலபக்கறநது.

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.
இலநணின்

புகலப் தரட அிகனன்கலப நதரன்ந தரடல்கலப நலகலபப் நதரன்நர்கள்
கூட்டரக தரடுரக சரிகறநது.
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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.
இலநலண

ணறல் திறஷ்லட சசய் அணரல் அககறழ்ச்சற சகரள்தர்கநபரடு நசர்ந்து
இலநணின் புகல தரடனரம்.

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||
உண்லரண குருல கண்டரல் ரன் நதரின்தத்றல் இருக்கறநநன் ன்று ரணக்
கூறுகறநரர்.

 ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ ॥
ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.
O‟ my mind, always remain attuned to God.
ஏ ணந, இலநனுடன் ப்சதரழுதும் இலசந்து இரு.

ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਭੰ ਨ 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.
ஏ ணந, இலநணின் தரல் தறந்து இரு, அர் அலணத்து துன்தங்கலபபம் அறத்து
ிடுரர்.

ਅੰ ਗੀਕਾਰੁ ਹੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤਬ ਸਵਾਰਣਾ ॥
angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa.
He shall always help you and shall accomplish all your tasks.
அர்

ன்றும் உணக்கு உி சகரண்டு இருக்கறநரர் ற்றும் உன்னுலட ல்னர
சசல்கலபபம் றலநநற்நறக் சகரண்டிருக்கறநரர்.

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?
லபம் சசய்பம் ஆற்நல் சகரண்ட ஜரணல, ீங்கள் ன் லக ிடுகறநீர்கள்? (ன்
நந்து ிடுகறநநரம்?)
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭੰ ਨ 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||
ஏ ன் ணந, ன்றும் இலநன் தரல் தறந்து இரு ன்று ரணக் கூறுகறநரர்.

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?
ஏ படிற்ந இலநநண, உங்கள் நநனரக ட்டில்
ீ
இல்னரது து இங்கு
இருக்கறநது?

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.
அலணத்துந உங்கள் கட்டுப்தரட்டின் கல ழ் உள்பது, ஆணரல் ீங்கநப அபிக்க ிரும்பும்
ணிர்கள் ட்டுந அல சதறுகறநரர்கள்.

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.
திநகு, அர்கள் ன்றும் உங்கள் புகல தரடுரர்கள் ற்றும் உங்கள் ரத்ல ணறல்
திறஷ்லட சசய்ரர்கள்.

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.
சதத்-றன் புணி இலசல நகட்கும்நதரது, இலநணின் ரம் ற்நறருக்கும்
ீ
ணரணது
குதூகனறக்கறநது.

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|
ஏ உண்லரண ஜரணந, உங்கபிடம் இல்னரது ன்று ரது இருக்கறநர? ன்று
குருரணக் நகட்கறநரர்.

ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥
saachaa naam mayraa aaDhaaro.
The eternal Naam is my only support.
படிில்னர இலநணின் ரம் என்நந ணக்கு துலரக உள்பது.
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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.
இலநணின் உண்லரண ரம் என்நந ணக்கு துலரக உள்பது. அதுந ணது
அலணத்து நதரலசலபம் அறத்து.

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.
இலநணின் ரம் ணது ணறல் அலறலபம், ன்றும் அறர சரந்றலபம்
அபித்து, ணது அலணத்து ிருப்தத்லபம் றலநநற்நறபள்பது.

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.
புகலபம், நன்லலபம் உலட குருிற்கு ன்றும் ரன் கடலப்தட்டணரக
இருப்நதன்.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰ ਿਹੁ 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.
ஏ சரதுக்கநப, உங்கபின் ணறல் குருின் ரர்த்லகலப திறஷ்லட சசய்து அன்பு
சகரண்டு நகளுங்கள் ன்று ரணக் கூறுகறநரர்.

ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥
saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4||
The Eternal Naam is the support of my life. ||4||
படிற்ந
இலநணின் ரந ன் ரழ்க்லகின் துலரகும்.

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.
அந் ஆசலர்றக்கப்தட்ட ணந, ந்து பனரரரண சத்ங்கள் எனறத்துக் சகரண்நட
இருப்தரக உர்கறநது.
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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.
ஏ இலநநண, அந் ஆசலர்றக்கப்தட்ட ணறல் உங்களுலட சக்ற றலநந்து, புணி
இலசரணது சரடர்ந்து இலசக்கப்தடுரக உப்தடுகறநது.

ੰ ਚ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰ ਟਕੁ 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.
ணிணின் ந்து ீலகலபபம் ( ஆலச, நகரதம், நதரலச, ஈர்ப்பு ற்றும் கர்ம்) ஆகற
அலணத்லபம் ீங்கள் கட்டுப்தரட்டின் கல ழ் சகரண்டுந்து ற்றும் அணிடறருந்து 
தத்லபம் ிக்குகறநீர்கள்.

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.
இலநணின் ரத்றல் பழுரக தறந்து இருக்கும் ணிர்களுக்கு ட்டுந, அர்கபின்
தரலில் ஆம்தத்றனறருந்து உங்களுலட ஆசலர்ரத்ல அருபி உள்ப ீர்கள்.

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||
அப்தடிப்தட்ட ணறல், சரடர்ந்து இலசக்கப்தடும் புணி இலசின் இணிலல நதரல்
அலற றனவுகறநது ன்று ரணக் கூறுகறநரர்.

ਸਾਚੀ ਤਲਵ ਤਫਨੁ ਦਹ ਤਨਭਾਣੀ ॥
saachee livai bin dayh nimaanee.
Without the true longing for God, this human body is completely helpless.
இலநனுக்கரக உண்லரண றர்தரர்ப்புகள் இல்லன ன்நரல், இந் ணி
உடம்தரணது பழுதும் உி அற்நரக இருக்கும்.

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?
இலநனுக்கரக உண்லரண றர்தரர்ப்பு இல்லன ன்நரல், உதநரகற்ந இந்
உடம்பு ன்ண சசய்பம்?
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ਿੁ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.
ஏ உனகத்றன் ஜரணந, ீங்கநப சர் ல்னல சதரருந்றர் உங்கலபத் ி
நறு ரருறல்லன; உங்கள் கருலல வுசசய்து அருளுங்கள்.

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.
உங்கலப ி இந் உடம்திற்கு தரதுகரப்பு நறு துவும் இல்லன, குருின்

ரர்த்லகளுக்கு இலசந்து டப்தன் பனரக இந் உடம்லத அகு தடுத் இலும்.

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||
ரணக் கூறுரது, இலநணிடம் அன்பு சகரள்பரிட்டரல், இந் உதநரகற்ந
உடம்பு ன்ண சசய்பம்?

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.
அலணருந நதரின்தத்ல தற்நற நதசுகறநரர்கள்; ரன் நதரின்தத்ல அலடந்துிட்நடன்

ன்று கூறுகறநரர்கள், ஆணரல் குருின் ரினரக ட்டுந நதரின்தத்ல தற்நற சரிந்து
சகரள்ப இலும்.

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.
ஏ ன் அன்புள்ப ண்தர்கநப, குருின் கருல கறலடத்ரல் ட்டுந, எருர்

குருிடம் இருந்து கறலடக்கும் உண்லரண நதரின்தத்ல தற்நற அநறந்து சகரள்ப
இலும்.
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ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟ ਤਗਆਨ ਅੰ ਜਨੁ 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.
குரு ன் கருலல ங்கற, ஆன்றக ஞரணம் ன்ந ருந்லக் சகரண்டு ம்
அலணத்து தரங்கலபபம் அறத்து, ம்ல ஆசலர்றக்கறநரர்.

ਅੰ ਦਰਹੁ 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.
சரருர் உனகறல் ஈர்ப்புகபில் இருந்து ன்லண ிடுித்துக் சகரள்கறநரநர,
அர்கள் ரழ்க்லகரணது படிற்ந இலநணரல் அகுதடுத்தடுகறநது.

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||
இதுந உண்லரண நதரின்தம், இந் லக நதரின்தரணது குருின் ரினரகந
க்கு சரிகறநது ண ரணக் கூறுகறநரர்.

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.
ஏ ணது இலநநண, ருக்கு இந் நதரின்தத்ல ீங்கள் ங்குகறநீர்கநபர, அர்கநப
இந் நதரின்தத்ல சதறுகறநரர்கள்.

ਾ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?
இந் நதரின்த தரிலச ீங்கள் ரருக்கு ங்குகறநீர்கநபர, அர்கள் ட்டுந அல
சதறுகறநரர்கள்; இல்லனசன்நரல் இந் உதநரகற்ந ஜீன்கள் ன்ண சசய்பம்?
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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.
தத்து றலசகபிலும் சுற்நற அலனபம் குப்தத்றற்கு ஆட்தட்ட தனர் உள்பரர்கள், ஆணரல்
தனரின் ரழ்க்லகல இலநணின் ரத்துடன் இலத்து ீங்கள் அகு தடுத்ற
இருக்கறநீர்கள்.

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.
குருின் கருலரல், இலநணின் ிருப்தம் ருக்கு றருப்ற அபிப்தரக உள்பநர
அர்கள் ணரணது ரசற்நரக இருக்கும்.

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.
ஏ இலநநண, இந்ப் நதரின்த தரிலச ீங்கள் ரருக்கு அருளுகறநீர்கநபர, அர்கள்
ட்டுந அல சதறுகறநரர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

ਆਵਹੁ ਸੰ ਿ 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.
ஏ அன்புள்ப சரதுக்கநப ரருங்கள், ிரிக்கபடிர இலநனுலட ற்தண்புகலப
ரம் திறதனறப்நதரம்.

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.
ிரிக்கபடிர இலநலணப் தற்நற ரம் நதசுநரம் ற்றும் அலப் தற்நற
புரிந்துசகரள்ப உவும் றகலப தற்நற றலணத்துப் தரர்ப்நதரம்.
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ਿਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਸਬੁ ਸਉਤ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਤਭ ਭੰ ਤਨ ਾ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.
குருிடம்

ம் உடம்பு, ணது, சசல்ம் ற்றும் அலணத்லபம் எப்தலடத்துிட்டு அரின்
கட்டலபக்கு அடிதிரல் ட்டுந இலநலண புரிந்து சகரள்ப இலும்.

ਹੁਕਭੁ ਭੰ ਤਨਹੁ 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
ஏ தக்றரண க்கநப, குருின் ஆலக்கு அடிதிந்து, இலநணின் புகலப்
தரடுங்கள்.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰ ਿਹੁ 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||
ஏ சரதுக்கநப நகளுங்கள், ிரிக்க படிர இலநணின் ற்தண்புகலப
திறதனறபங்கள் ணக் ரணக் கூறுகறநரர்.

 ਭਨ ਚੰ ਚਲਾ 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.
ஏ றலனில்னர ணந, புத்றசரனறத்ணத்ரல் ரரலும் இலநலண அநறந்து சகரள்ப
இனரது.

ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੂ ਸੁਤਣ ਭੰ ਨ ਭਤਰਆ ॥

chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa.
O‟ my mind, listen, nobody has ever realized God through cleverness
ஏ ன் ணந, நகளு, ரருந இலநலண புத்றசரனறத்ணத்ரல் அநறந்து
சகரண்டறல்லன.

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
குப்தத்றல் சுற்நற றரிதர்களுக்கு, இந் ரங்கள் றகவும் கர்ரக உள்பது.
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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.
இந் கர்கறந ரங்கலபபம், அந இலநன் ரன் தலடத்துள்பரர். அந உனகறல்
ர திம்தங்கலப நரற்றுித்து ணிர்கலப ரற்றும் இந் தகுறலபம்
றர்கறக்கறநரர்.

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.
ரங்களுடன் றகவும் இணிலரண சரடர்லத ற்தடுத்ற இலநணிடம், ரன்
ன்லண அர்ப்திக்கறநநன்.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਚੰ ਚਲ 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||
ஏ ன் துடிப்புள்ப ணந, ரரும் புத்றசரனறத்ணத்ரல் இலநலண அநறந்து
சகரண்டறல்லன ன்று ரணக் கூறுகறநரர்.

 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.
ஏ ன் அன்புள்ப ணந, படிற்ந இலநலண ன்றும் அன்நதரடும்,
அர்ப்திப்நதரடும் றலணவு கூறுங்கள்.

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.
உங்கள் குடும்தரக ீங்கள் தரர்க்கும் ரரும், உங்கள் இநப்தில் உங்களுடன்
நதரறல்லன.

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?
இறுறில் உங்களுடன் நசர்ந்து ர என்றுடன், ீங்கள் ன் உர்வுபூர்ரக
இலப்லத ற்தடுத்றக் சகரள்ப நண்டும்?
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ਸਾ ਕੰ ਭੁ ਭੂਲ ਨ ਕੀਚ ਤਜਿੁ ਅੰ ਤਿ 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.
அந் ரறரி சசல்கலப ன்றும் சசய்ரீர்கள், அவ்ரறு சசய்ரல் இறுறில் ீங்கள்
ருந்துர்கள்.
ீ

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.
உண்லரண குருின் தடிப்திலணகலப நகளுங்கள், அதுந உங்களுடன் ன்றும்
றலனத்து இருக்கும்.

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||
ஏ ன் அன்புள்ப ணந, படிற்ந இலநலண ன்றும் அன்புடன் றலணவு கூறுங்கள்
ண ரணக் கூறுகறநரர்.

ਅਗਭ ਅਗਚਰਾ ਿਰਾ ਅੰ ਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥

agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa.
O‟ unfathomable and unperceivable God, nobody has ever found Your limit.
ஏ ஆம் கர படிர ற்றும் அநறந்து சகரள்ப படிர இலநநண, உங்களுலட
ல்லனகலப அநறந்ர்கள் ரும் இல்லன.

ਅੰ ਿ 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.
ஆம், உங்களுலட ல்லனகலப அநறந்ர்கள் ரும் இல்லன. உங்கலபப் தற்நற
அநறந்ர் ீங்கள் ட்டுந.

ਜੀਅ ਜੰ ਿ 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?
அலணத்து உிரிணங்களும், ஜீன்களும் உங்களுலட ரடகந; உங்கலபப்தற்நற ரரல்
ிரிக்க படிபம்?
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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.
ீங்கநப இந் உனகத்ல தலடத்ீர்கள், ல்னர உிரிணங்கள் இடத்றலும் நதசுதர்
ீங்கநப; அல தரதுகரப்தரும் ீங்கநப.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਸਦਾ ਅਗੰ ਭੁ ਹ ਿਰਾ ਅੰ ਿੁ 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||
ஏ இலநநண! ீங்கள் ப்சதரழுதும் புரிந்து சகரள்ப படிரர் ற்றும் உங்கள்
ற்தண்புகபின் ல்லனகலப அநறந்ர் ரும் இல்லன ன்று ரணக் கூறுகறநரர்.

ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਖਜਦ ਸੁ ਅੰ ਤਭਰਿੁ 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.
நலகளும், ஞரணிகளும் றுஞ் சுலபலட நலண நடுகறநரர்கள், ஆணரல் இந்
நணரணது குருிடறருந்து ட்டுந சதநப்தடுகறநது.

ਾਇਆ ਅੰ ਤਭਰਿੁ 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.
குரு ரரின் நல் ன் கருலல கரண்தித்துள்பரநர, அர் இலநணின் ரம்
ன்ந நலண சதற்றுள்பரர். சணன்நரல் அர் ன்ணறல் படிற்ந இலநலண
திறஷ்லட சசய்துள்பரர்.

ਜੀਅ ਜੰ ਿ 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.
ஏ இலநநண, அலணத்து உிரிணங்களும் உங்கபரல் தலடக்கப்தட்டது; குருல

கண்டதும் றலந க்கள் அருலட ஆசலர்ரத்றற்கரக அர் பன் சசல்கறநரர்கள்.
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ਲਫੁ ਲ ਬੁ ਅਹੰ ਕਾਰੁ 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.
அர்களுலட நதரலசபம், கர்பம் அர்கலப ிட்டு ினகுகறநது. அலக்கண்டு
உண்லரண குரு ஆணந்ம் சகரள்கறநரர்.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸ ਨ ਆਤ ਿੁਠਾ ਤਿਤਨ ਅੰ ਤਭਰਿੁ 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||
இலநன் ரரின் சதரில் கறருலத சகரண்டுள்பரநர, அர்கள் ட்டுந இலநன்
ரம் ன்ந நலண குருிடறருந்து சதறுகறநரர்கள் ன்று ரணக் கூறுகறநரர்.

ਬਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥

bhagtaa kee chaal niraalee.
The lifestyle of the devotees is unique and distinct.
தக்ர்கபின் ரழ்க்லக பலநரணது பற்நறலும் நநரணது ற்றும் ணித்ன்ல
ரய்ந்து.

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.
ஆம், தக்ர்கபின் ரழ்க்லக பலநரணது பற்நறலும் நநரணது ற்றும் ணித்ன்ல
ரய்ந்து. அர்கள் றகவும் கடிணரண ரழ்க்லக தரலல தின்தற்றுரர்கள்.

ਲਫੁ ਲ ਬੁ ਅਹੰ ਕਾਰੁ ਿ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.
அர்கள் நதரலச, கர்ம் ற்றும் உனகறல் இன்தங்கலபத் துநப்தரர்கள்; அர்கள்
அர்கலபப் தற்நற அறகம் நதசறக் சகரள்ப ரட்டரர்கள்.

ਖੰ ਤਨਅਹੁ 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).
ரழ்க்லகில் அர்கள் தின்தற்றும் றரணது இருபலண சகரண்ட கத்றல ிட

கூர்லரணது ற்றும் லன படில ிட சல்னறது. (கடிணரண ற்றும் நதரரட்டம்
றலநந்து).
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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
குருின் கருலரல் ரசல்னரம் நதரனற ற்சதருலல ிடுகறநரர்கநபர, அர்கள்
அலணரும் இலநணின் றலணில் ரங்கபில் நலுள்ப ஆலசல நக்கறநரர்கள்.

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||
கரனம் கரனரக இலநணின் தக்ர்கபது ரழ்க்லக பலநரணது ணித் ன்ல
உலடரகவும், பற்நறலும் நநரணரகவும் இருக்கறநது ண ரணக் கூறுகறநரர்.

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.
ஏ ஜரணர் இலநநண, உங்கபின் ிருப்தப் தடிந உங்கபரல் தலடக்கப்தட்ட

ஜீரசறகள் அலணத்தும் டக்கறன்நண; உங்கபின் ற்தண்புகலப தற்நற ணக்கு நறு
துவும் சரிரது.

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.
ீங்கள் ந் தரலில் ங்கலப றடத் கறநீர்கநபர, அந தரலில் உங்கபின்
ிருப்தத்றற்கு இங்கற ரங்கள் டக்கறநநரம்.

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.
இலநணின் ரத்றல் ங்கலப சசலுத்றர்கபிடம் ீங்கள் உங்கள் கருலல
கரட்டுகறநீர்கள், அர்கள் ன்றும் அன்புடன் உங்கலப றலணத்து சகரண்டு இருக்கறநரர்கள்.
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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.
உங்கபின் புகல புணி ரர்த்லகபரல் ீங்கள் ரருக்கு சஜதிக்கறநீர்கநபர, அர்கள்
ஆன்ீ க கூட்டங்கபில் குருின் ரினரக அலறல அனுதிக்கறநரர்கள்.

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||
ஏ படிற்ந இலநநண, உங்கபின் ிருப்தப்தடிந உங்கபரல் தலடக்கப்தட்ட
ஜீரசறகள் டக்கறநரர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

ਹੁ ਸਤਹਲਾ ਸਫਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥
ayhu sohilaa sabad suhaavaa.
This song of bliss is the most beautiful Divine Word.
இந்ப் நதரின்த தரடநன றக அகரண புணி ரர்த்லரகும்.

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.
உண்லரண குரு இந் படிற்ந ஆணந் தரடலன சஜதிக்கறநரர். இந்ப்தரடல் புணி
ரர்த்லகபரல் அகு தடுத்ப்தட்டுள்பது.

ਹੁ ਤਿਨ ਕ ਭੰ ਤਨ 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.
ங்களுலட இனக்லக பன்நத படிவு சசய்ரின் ணறல், இந்ப் நதரின்த
தரடனரணது திறஷ்லட சசய்ப்தட்டுள்பது.

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.
தன ணிர்கள் நநனரட்டரண அநறலக் சகரண்டு ரங்கள் அலணத்தும் அநறந்ர் ண
தலநசரற்நறக் சுற்நறறரிகறநரர்கள். ஆணரல் ரும் சறும் ரய்ப்நதச்சுகபரல்

இலநலண அநறந்ர் இல்லன ற்றும் நதரின்தத்ல சதற்நரும் இல்லன.
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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||
உண்லரண குரு புணி ரர்த்லகபரல் நதரின்தத்ல ஜதித்துள்பரர் ண ரணக்
கூறுகறநரர்.

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.
இலநலண றலணத்து றரணம் சசய்பம் தக்ர்கபின் ரழ்ரணது றகவும் தூய்ல
அலடகறநது.

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.
ஆம், குருின் ரினரக இலநலண அன்நதரடு றரணிப்தர்கள் ரசற்நர்கள்
ஆகறநரர்கள்.

ਤਵਿੁ ਭਾਿਾ ਤਿਾ ਕੁਟੰਫ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਤਵਿੁ ਸੰ ਗਤਿ 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.
அர்கள் அம்ர, அப்தர, அர்கபின் குடும்தங்கள் ற்றும் அர்களுடன் சரடர்புலட
அலணருந புணி தடுத்ப்தடுகறநரர்கள்.

ਕਹਦ ਤਵਿੁ ਸੁਣਦ ਤਵਿੁ ਸ ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਭੰ ਤਨ 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.
இலநணின் ரந நதரின்தத்றன் பனம் ஆகும். அல சசரல்தர்களும்,
நகட்தர்களும் தூய்ல அலடகறநரர்கள். ரர் அர்கள் ணறனுள் இலநணின்
ரத்ல திறஷ்லட சசய்கறநரர்கநபர அர்கள் ரசற்நர்கள் ஆகறநரர்கள்.
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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||
ரசல்னரம் குருில் ஞ்சம் அலடன் பனம் இலநணின் ரத்ல
றரணிக்கறநரர்கநபர, அர்கள் தூய்ல அலடகறநரர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

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.
ஆன்ீ க கடலகலப ஆற்றுரல் சறலன நரக்கம் ம்பள் சதருகுது இல்லன;
ற்றும் சறலன நரக்கம் இல்னரிடில் றலும் ம்திக்லக அற்ந ன்ல ம்ல
ிட்டு ினகரது.

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਤਕਿ ਸੰ ਜਤਭ 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.
சறும் ஆன்ீ க சசல்கபரல் ம்திக்லகற்ந ன்ல ினகுறல்லன ன்று
உர்ந்தின், க்கள் தனிரண பற்சறகலப லகிடுகறநரர்கள்.

ਸਹਸ ਜੀਉ ਭਲੀਣੁ ਹ ਤਕਿੁ ਸੰ ਜਤਭ ਧਿਾ ਜਾ ॥

sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay.
The mind is polluted by skepticism; how can it be cleansed?
றலும் ம்திக்லகற்ந ன்லரல் ணது அசுத்ம் அலடந்து உள்பது. அல வ்ரறு
தூய்ல சசய்து?

ਭੰ ਨੁ 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.
குருின் ரர்த்லகளுக்கு இலசந்து இருப்தன் பனரகவும், உங்கள் உர்ல
இலநன் ீ து தறந்து லத்றருப்தன் பனரகவும், உங்கள் ணல தூய்ல
தடுத்னரம்.
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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||
குருின் கருலரல் சறலன நரக்கம் சதருகற, இந் ம்திக்லகற்ந ன்ல
ினகுகறநது ண ரணக் கூறுகறநரர்.

ਜੀਅਹੁ ਭਲ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ॥
jee-ahu mailay baahrahu nirmal.
Some people, outwardly appear to be pure but their minds are filthy with vices.
சறன ணிர்கள் சபி உனகப் தரர்லக்கு தூய்லரணர்கபரக சரிரர்கள், ஆணரல்
அர்கபின் ணது சல்னரதங்கபரல் றகவும் அசுத்ம் அலடந்து இருக்கும்.

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.
ஆம், இம்ரறரிரண சபிபனக தரர்லக்கு தூய்லரகவும் ற்றும் உள்ளுக்குள்
அசுத்ம் அலடந்ர்கபரகவும் இருப்தர்கள், இந் ிலபரட்டில் ங்களுலட ணி
ரழ்க்லகல சரலனத்ர் ஆகறநரர்கள்.

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.
இர்கள் உனகறல் இன்தம் ன்ந சகரடி நரய்க்கு ஆட்தட்டு இருக்கறநரர்கள், ற்றும்
அர்கள் ணது இநப்பு ன்ந ண்த்லக் கூட லகிடுகறநது.

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.
நங்கபில், இலநணின் ரந பன்லரக கூநப்தட்டுள்பது. ஆணரல் அர்கள்
அரின் அநறவுலக்கு சசிடுக்கரல், நதய்கலப நதரல் சுற்நற ந்துசகரண்நட
இருக்கறநரர்கள்.
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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||
உண்லல (இலநன்) லக ிடுதர்களும் ற்றும் சதரய்லல (ரம்)

ற்தர்களும், இந் ிலபரட்டில் ங்களுலட ணி ரழ்க்லகலத் சரலனத்ர்
ஆகறநரர்கள்.

ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਭਲ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ॥

jee-ahu nirmal baahrahu nirmal.
Those who are pure from inside and immaculate from outside as well.
ரசல்னரம் அகத்றல் தூய்லநரடும், புநத்றல் ரசற்நரகவும் உள்பரர்கநபர
அர்கள் அலணரும்,

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.
ரசல்னரம் உண்லரண குருிடம் இருந்து டத்லலபம், ரழ்க்லக
பலநலபம் கற்றுக் சகரள்கறநரர்கநபர, ஆம். அர்கள் அலணரும்

அகத்றல்தூய்லநரடும், புநத்றல் ரசற்நர்கபரகவும் இருக்கறநரர்கள்.

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.
அர்கலப சதரய்ல சறநறபவுகூட சரடுறல்லன ற்றும் அர்கபின் ரன்கபின்
ஆலசரணது ஆன்ீ க றதரட்டரல் படிலடகறநது.

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.
இலநணின் ரத்றன் ிரதரரிகநப சறநந்ர்கள். சணன்நரல் அர்கள் ணி

ரழ்க்லகின் குநறக்நகரபரண இலநன் ரம் ன்று சசல்த்ல அலடந்ர்கள்.
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਭੰ ਨੁ 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||
குருின் ரர்த்லகபில் ன்றும் ணலக் குித்து லத்றருப்தர்கபின் ணது,
தூய்லரணரக இருக்கும் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

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.
குருிற்கு உண்லரண ம்திக்லக உலட சறஷ்ர்கபரக ரரது ரந ிரும்திணரல்

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)
ஆம், குருிற்கு உண்லரண ம்திக்லக உலட சறஷ்ர்கபரக ரரது ரந

ிரும்திணரல், அர்கள் குருின் தடிப்திலணகலப கணத்துடன் கலடப்திடிக்க நண்டும்.

ਗੁਰ ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਤਧਆ ਅੰ ਿਰ 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.
குருின் தடிப்திலணகலப அர்கள் ஆழ்ந்து சறந்லண சசய்து, அற்லந உள்ளுர்ில்
திறஷ்லட சசய் நண்டும்.

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.
இம்ரறரிரண சறஷ்ர்கள் ங்களுலட ற்சதருலல துநக்க குருல ன்றும்
சரர்ந்றருக்க நண்டும் ற்றும் குருலத் ி நறு லபம் ஆன்ீ க
றகரட்டுலுக்கு தின்தற்நக்கூடரது.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰ ਿਹੁ 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||
ஏ சரதுக்கநப நகளுங்கள்; அத்லக சறஷ்ர்கள் குருிடம் உண்லரண ம்திக்லக
சகரண்டு, குருிற்கு ம்திக்லக உலட சறஷ்ர்கள் ஆகறநரர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.
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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.
இறல் ரரது சறன சறஷ்ர்கள் குருின் ரர்த்லகலப ற்கரல், உண்லரண

குருின் தடிப்திலணகபின் ற டக்கரல் இருந்ரல் அர்கள் ரங்கபில் இருந்து
ிடுலன அலட ரட்டரர்கள்.

ਾ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.
நறு ங்நகபம் எருரல் இந் ரத்றன் தந்றல் இருந்து ிடுலன சதந இனரது;
அநறரபிகபிடம் நதரய் இலப்தற்நற நகட்டு தரருங்கள்.

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.
அவ்ரநரண ணிர்கள் ண்ற்ந திநப்புகலப அலடந்து சுற்நறக் சகரண்நட
இருப்தரர்கள். உண்லரண குருின் தடிப்திலணகலப தின்தற்நரல் அர்கள் ரத்றன்
தந்த்றனறருந்து ிடுலன சதந இனரது.

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.
குருின் அகறரக ரறுரல் ட்டுந ரத்றன் தந்றல் இருந்து ிடுலன சதந
இலும். சணன்நரல் உண்லரண குரு எருரல் ட்டுந புணி ரர்த்லகபின்
பனம், நர்லரண றில் ரழ்க்லகல ர கற்திக்கறநரர்.

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||
இலப் தற்நற ஆழ்ந்து சறந்லண சசய்து தரருங்கள், உண்லரண குருின் ரர்த்லகள்
இல்னரிடில், எருர் ரத்றன் தந்த்றனறருந்து ிடுலன சதந இனரது ன்று
ரணக் கூறுகறநரர்.
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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.
ஏ, உண்லரண குருின் அன்தரண சறஷ்ர்கநப, குருின் புணி ரர்த்லகலப ந்து
தரடுங்கள்.

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.
புணி ரர்த்லகலப தரடுங்கள், அறலும் பன்லரண ரர்த்லகலப ( தரி )
தரடுங்கள். அது குருரல் தரடப்தட்டது.

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.
குருரல் தரடப்தட்ட இந் புணி ரர்த்லகள் இலநணின் கருல தரர்லரல்
ஆசலர்றக்கப்தட்டர்கபின் இத்றல் திறஷ்லட சசய்ப்தட்டுள்பது.

ੀਵਹੁ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਰੰ ਤਗ 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.
இலநணின் ரம் ன்னும் அருஞ்சுல உலட நணில் ஈடுதரடு சகரள்ளுங்கள்,
இலநணின் நல் ன்றும் அன்தில் பழ்கற இருங்கள் ற்றும் இலநணின் நல்
அன்நதரடும், அர்ப்திப்நதரடும் றரணத்றல் இருங்கள்.

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||
குருரல் தரடப்தட்ட இந் புணி இலநன் துறப்தரடல்கலப ன்றும் தரடுங்கள் ண
ரணக் கூறுகறநரர்.

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਫਨਾ ਹਰ ਕਚੀ ਹ ਫਾਣੀ ॥
satguroo binaa hor kachee hai banee.
The words uttered by anyone other than the True Guru are false.
உண்லரண குருல ி ற்நர்கபரல் தரடப்தட்ட ரர்த்லகள் சதரய்ரணல.
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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.
ஆம், உண்லரண குருரல் தரடப்தடரதும், அரல் அங்கல கரிக்கப்தடரதும் ஆண
ற்நர்கபரல் தரடப்தட்ட துற தரடல்கள் சதரய்ரணல.

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.
அந் துறப்தரடல்கலப ஜதிப்தர்கள் சதரய்ரணர்கள், அலக் நகட்தர்கள்

சதரய்ரணர்கள் ற்றும் சதரய்ரண தரில தற்நற திசங்கம் சசய்தர்கள்
சதரய்ரணர்கள்.

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.
இலநணின் ரத்ல அர்கள் ங்கள் ரரல் சரடர்ந்து ஜதித்ரலும், அர்கள் ல
சஜதிக்கறநரர்கள் ன்தல அர்கள் புரிந்து சகரள்றல்லன.

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.
அர்களுலட உள்ளுர்ரணது ரத்ரல் ரற்நப்தட்டு உள்பது. அர்கள்
சறுநண புரினறன்நற ரர்த்லகலப ட்டும் சஜதிக்கறநரர்கள்.

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||
உண்லரண குருரல் தரடப்தடரதும், அரல் அங்கல கரிக்கப்தடரதும் ஆண ற்ந
அலணத்து தரிகளும் (ரர்த்லகள்) சதரய்ரணது ண ரணக் கூறுகறநரர்.

27

ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਰਿੰ ਨੁ 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.
குருின் ரர்த்லகள் ிலனறப்தற்ந தரிசறல், இலநணின் ற்தண்புகளுடன்
தறக்கப்தட்டது நதரல் உள்பது.

ਸਫਦੁ ਰਿਨੁ ਤਜਿੁ ਭੰ ਨੁ 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.
ரருலட ணது குருின் ிலனறப்தற்ந ரர்த்லகபில் இலசந்து இருக்கறநநர,
அர்கள் ணது இந் ரர்த்லகநபரடு கனந்துிடும்.

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.
குருின் ரர்த்லகபில் ர் ணது தறந்து இருக்கறநநர, அர்கள் படிற்ந
இலநணின் தரல் அன்லத பர்த்துக் சகரள்கறநரர்கள்.

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.
இலநன் ரருக்சகல்னரம் ன்ந புரிலன ஆசலர்ரரக ங்குகறநரநர, அர்கள்

இலநணின் ரபம், அரின் புகறன் ரர்த்லகளும் ிலனறப்தற்நல ன்தல
புரிந்து சகரள்ரர்கள்.

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||
குருின் ரர்த்லகள் ிலனறப்தற்ந தரிசறல்(லங்கபரல் தறக்கப்தட்ட எரு

த்றணம்), இலநணின் றப்திட படிர ற்தண்புகநபரடு தரறக்கப்தட்டது நதரல்
உள்பது ண ரணக் கூறுகறநரர்.
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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.
ஆன்ரலபம், ரங்கலபபம் தலடத் தின்பு, தலடப்தரபி அரின் ஆலக்கு கல ழ்
அற்லந டக்க திக்கறநரர்.

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.
இந்க் கட்டலபல லடபலநப்தடுத்ற, அர் இந் ணறற்கும், ரத்றற்கும்

இலடந டக்கும் ரடகத்ல கணித்து தரர்த்துக் சகரண்டிருக்கறநரர்; அர் இந்
ரடகத்லப் தற்நற புரிலன குருின் அபூர்ரண சறன சறஷ்ர்களுக்கு ட்டுந
ங்குகறநரர்.

ਿੜ ਫੰ ਧਨ ਹਵ ਭੁਕਿੁ ਸਫਦੁ ਭੰ ਤਨ 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.
அத்லக ணிர்கள் குருின் ரர்த்லகலப ங்கள் ணறல் திறஷ்லட
சசய்கறநரர்கள் ற்றும் அர்கள் ரசனும் லபகலப உலடத்து அறனறருந்து
ிடுலன அலடகறநரர்கள்.

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.
குருின் தடிப்திலணகலப தின்தற்றும் ஞரணத்ல இலநன் அரகந
ரருக்சகல்னரம் ஆசலர்ரரக ங்கறபள்பரநர, அர்கள் ணது அன்புடன்
இலநனுக்கு இலசந்து உள்பது.

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||
அர் அந தலடப்தரபி ற்றும் அந அருலட கட்டலபல திநப்திக்கறநரர் ண
ரணக் கூறுகறநரர்.

29

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.
சரத்றங்கலபபம், ஸ்றருறகலபபம் தடிப்தர்கள் ன்ல, ீல தற்நற சரிந்து
சகரள்கறநரர்கள். ஆணரல் அர்கபரல் உண்லின் சரரம்சத்ல புரிந்து சகரள்ப
இனில்லன.

ਿਿ 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.
ஆம், உண்லின் சரரம்சத்ல அர்கபரல் புரிந்துசகரள்ப படிறல்லன ற்றும்
குருின் நதரலணகள் இல்னரல் உண்லின் சரரம்சத்ல தற்நற அர்கபரல்
சரிந்து சகரள்ப இனரது.

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰ ਸਾਰੁ 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.
இந் சரத் உனகபம் பன்று லகரண ரங்கபரலும், சந்நகத்ரலும் பழுரக
பழ்கறபள்பது. அது ரழ்ில் அநறரல ன்னும் தூக்கத்றல் இவு கடந்து நதரது
நதரல் கடந்து நதரகறநது.

ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਿ ਸ ਜਨ ਜਾਗ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਫਲਤਹ ਅੰ ਤਭਰਿ 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.
குருின் கருலபலட க்கள் ட்டும் இந் அநறரல ன்னும் தூக்கத்றல் ிறத்து
இருக்கறநரர்கள். அர்கள் குருின் றுஞ்சுல உலட ரர்த்லகலப ஜதிக்கறநரர்கள்
ற்றும் இலநன் அர்களுக்குள் குடிிருக்கறநரர்.
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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||
உண்லின் (இலநன்) சரரம்சத்ல உர்ந் ணிர்கள் ட்டுந, இலநணிடம்
அன்தில் பழ்கற இருப்தரர்கள் ற்றும் அர்கபின் ரழ்ில் பழுதும் ிறத்றருந்து,
ரங்கபின் ஈர்ப்புகபில் இருந்து ினகற றகவும் ஜரக்கறலரக இருப்தரர்கள் ண
ரணக் கூறுகறநரர்.

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?
அம்ரின் கருலநில் இருக்கும் நதரது க்கு ஆகரம் ங்கும் இலநலண
எருர் ன் துநக்க நண்டும்?

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?
ஆம், கருலநில் அந் சருப்பு நதரன்ந சூழ்றலனில் க்கு ஆகரம் ங்கற
உர்ந் உதகரரில ம் ணறல் இருந்து ரம் ன் நக்க நண்டும்?

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.
இலநன் ன் அன்லத ங்கறர்கலப துவும் ணரலும் ீங்கறலக்க படிரது.

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.
இலநலண ன்றும் அன்நதரடும், அர்ப்திப்பு உர்நரடும் றலணத்துக்சகரண்டு
இருப்தர்கலபபம், குருின் நதரலணகள் ற டப்தர்கபின் ணறலும் இலநன்
அன்நதரடு அல அந திறஷ்லட சசய்து அரின் த்ல ங்குகறநரர்.
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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?
அத்லக உர்ந் சகரலடரபில ம் ணறனறருந்து ன் நக்க நண்டும்? ண
ரணக் கூறுகறநரர்.

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.
வ்ரறு கருலநின் உள்நப எரு சருப்பு இருக்கறநநர, அவ்ரநந சபிந
ரத்றன் நலுள்ப ஆலச இருக்கறநது.

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.
கருலநில் உள்ப சருப்புக்கும், ரங்கபின் (உனகறல் ஆடம்தங்கள் ற்றும் சக்ற)
நல் உள்ப ஆலச சருப்புக்கும் இற்லகிநனந எற்றுல உள்பது; அவ்ரநந
தலடப்தரபி ரடகத்ல அலத்துள்பரர்.

ਜਾ ਤਿਸੁ ਬਾਣਾ ਿਾ ਜੰ ਤਭਆ 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.
இலநன் ிருப்தப்தடும் நதரந குந்ல (உிர்) திநக்கறநது. குடும்தம் றகவும்
கறழ்ச்சறரக இருக்கறநது.

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.
அந்க் குந்லக்கு இலநணின் நல் உள்ப அன்பு னும் லப உலடபம் நதரது,
உனகறல் ஆலசகநபரடு குந்ல ன்லண இலத்துக் சகரள்கறநது; இவ்ரறு
ரத்றன் றலக்கல ஆணது ன் நதரக்லக சரடர்கறநது.

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.
இந் ரத்ரலனந இலநன் நக்கப்தடுகறநரர். உர்வுபூர்ரண திலப்பு ற்றும்
அன்பு ன்ந இட்லட றலன ன்ல சதருகுகறநது.
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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.
குருின் கருலரல், இலநனுடன் ன்றும் திலக்கப்தட்ட ணிர்கள் அல
அநறந்துசகரண்டு, இந் ரத்றன் டுிலும் ரழ்கறநரர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

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.
இலநன் ிலனறப்தற்நர்; அருலட றப்லத (தம் பனறல) சகரண்டு
லட நதரட இனரது.

ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕਸ ਤਵਟਹੁ ਰਹ ਲ ਕ 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.
ஆம், அருலட றப்லத ரலும் அபிட படிரது. க்கள் அற்கரக பற்சற
சசய்து கலபப்புற்று இருக்கறநரர்கள்.

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.
எருர் உண்லரண குருல (ஆத்ரின் ஆத்ர) சந்றத்து அரின் நதரலணகலப
தின்தற்றும் நதரது, அர்களுலட ற்சதருல லநந்து ிடுரல் குருிற்கு ன்லண
சரத்ரக அர் சர்ப்தம் சசய்கறநரர்.

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.
இலநணிடம் எருர் அன்தில் பழ்கற இருக்கும்நதரது, இலநன் அருலட ணறல்
சறக்க அந ருகறநரர்.
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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.
ஏ ரணக், இலநன் றப்திட படிரர். இலநன் ரல குருிடம் இலத்து
லக்கறநரநர அர்கள் றகவும் அறர்ஷ்டசரனறரக ஆகறநரர்கள்.

ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥

har raas mayree man vanjaaraa.
God‟s Name is my wealth and my mind is a trader of Naam
இலநணின் ரந ணது பனணம் ற்றும் ரத்றன் ிரதரரிந ன் ணது.

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.
ஆம், இலநணின் ரந ணது உண்லரண பனணம் ற்றும் ரத்றன்
ிரதரரிந ணது ணது. உண்லரண குருின் பனரகந இந் பனணத்ல
தற்நற ரன் அநறந்து சகரண்நடன்.

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.
ஏ ணிர்கநப, இலநணின் ரத்ல அன்நதரடும், அர்ப்திப்நதரடும் அன்நரடம்
றரணிக்கும் நதரது அன் தணரக ஆன்ீ க நதரின்தத்ல அனுறணபம்
அனுதிக்கறநரர்கள்.

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.
இலநன் அரகந ரருக்கு சகரடுக்க நண்டும் ன்று ிரும்புகறநரநர, அர்கள்
ட்டுந இந் சசல்த்ல சதறுகறநரர்கள்.

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.
இலநணின் ரந ணது உண்லரண பனணம் ற்றும் ரத்றன் ிரதரரிந
ணது ணம் ண ரணக் கூறுகறநரர்.
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 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
ஏ ன் ரக்நக, ீங்கள் தனிரண இன் சுலகலபச் சுலத்து உள்ப ீர்கள். இந்
சுலகலப ல்னரம் சுலத் நதரதும் உங்களுக்கு இந் உனகத்றல் உள்ப ற்ந
அலணத்து சுலகபின் நலுள்ப க்கம் நதரறல்லன.

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.
ஆம், உனகத்றன் ற்ந தனிரண சுலகபின் நல் உள்ப ஆலச நறு ந்

ிரகவும் நதரறல்லன. ரநரக இலநணின் ரம் ன்னும் அபத்ல சுலக்கும்
ல இந் ஆலச நதரறல்லன.

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.
இலநணின் ரம் ன்று அறர்த்ல எருர் சதற்நரல் ற்ந அலணத்து
ஆலசகபிணரல் ரும் திச்சலண இருக்கரது.

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
இலநணின் கருலரல், உண்லரண குருின் நதரலணகபின் ற டப்தர்கநப,
இலநணின் ரம் னும் அறர்த்ல சதறுகறநரர்கள்.

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.
lஇலநணின் ரம் னும் நதரின்தம் எருர் ணறல் குடிிருக்கும் நதரதும், ற்ந

அலணத்து உனகறல் இன்சுலகளும் நந்து ிடுகறன்நண ண ரணக் கூறுகறநரர்.
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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.
ஏ ன் உடநன, இலநன் அருலட புணி எபில உன்னுள் சசலுத்றதும், ீ இந்
உனகறற்கு ந்ரய்.

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.
ஆம், இலநன் அருலட புணி எபில உங்களுள் சசலுத்றரல் ட்டுந, ீங்கள்
இந் உனகறற்கு ந்ீர்கள்.

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.
இலநநண ரபம், ந்லபம் ஆரர். அந இந் ணிர்கலப தலடத்ர்
அம்ணிர்கலப தரதுகரப்தரும் அந.

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.
குருின் கருலரல், எருர் இந் உனகத்றன் ரர்த்த்ல புரிந்து சகரள்கறநரர்.
அரது இந் உனகந எரு ரடகம் இலநணரல் டத்ப்தடும் ரடகந ற்ந துவும்
இல்லன ன்தல புரிந்து சகரள்கறநரர்கள்.

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.
இலநன் உனகத்ல உருரக்க அடித்பம் அலத்து அருலட புணி எபில

உங்களுக்குள் சசலுத்றணரர். திநகுரன் ீங்கள் இந் உனகத்றற்கு ந்ீர்கள் ண ரணக்
கூறுகறநரர்.

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.
இலநன் ன் இத்றல் குடிிருக்கறநரர் ன்தல ரன் உர்ந்தின், ன் ணது
றகுந் ஆணந்ம் அலடந்து உள்பது.
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ਹਤਰ ਭੰ ਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਤਗਰਹੁ ਭੰ ਦਰੁ 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.
ஏ ன் ண்தநண, ஆணந்த்றன் தரடலன தரடுங்கள். சணன்நரல் ன் இம்
இலநணின் ஆனம் ஆகறிட்டது.

ਹਤਰ ਗਾਉ ਭੰ ਗਲੁ 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.
ஆம், ஏ ன் (ஆத்ர) ண்தநண, இலநணின் புகல ப்சதரழுதும் ஆணந்ரண
தரடல்கபரல் தரடுங்கள். அவ்ரறு சசய்ரல் துன்தபம், னறகளும் ன்றும்
துன்புறுத்ரது.

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.
ரன் ன் ஜரணர் இலநலண அன்நதரடு றரணிக்கும் ரட்களும், ரன் குருின்
ரர்த்லகநபரடு ன்லண இலத்துக்சகரள்ளும் ரட்களும் ன்றும் ஆசலர்றக்கப்தட்ட
ரட்கநப.

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.
குருின் ரர்த்லகபின் பனரக, இலநணின் புகல சரடர்ந் இலசின் ரினரக
ரன் அநறந்து சகரண்நடன் ற்றும் இப்சதரழுது இலநணின் ரத்றன் இன் சுலல
அனுதிக்கறநநன்.

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.
ல்னரற்லநபம் சசய்க்கூடி ஆற்நல் உலட இலநன் அரகந ன்லண
சந்றத்ரர் ண ரணக் கூறுகறநரர்.
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 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?
ஏ ன் உடநன, இந் உனகறற்கு ந்றனறருந்து ன்ண தனுள்ப சசல்கலப
சசய்துள்பரய்?

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?
ஆம், ஏ ன் உடநன, இந் உனகறற்கு ந்றனறருந்து ன்ண ல்ன சசல்கள் ீ
சசய்துள்பரய்?

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.
உங்கலபப் தலடத் இலநலண ீங்கள் உங்கள் ணறல் திறஷ்லட சசய்ில்லன.

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਭੰ ਤਨ 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.
குருின் கருலரல், பன்நத ன் இனக்லக பூர்த்ற சசய்ர்கபின் ணறல்
இலநன் சறக்கறநரர்.

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.
குருின் நதரலணகபில் ங்கள் ணல குித்து லத்து இருப்தர்கள், ணி

ரழ்க்லகின் குநறக்நகரலப அலடகறநரர்கள் ற்றும் இலநணின் சந்றணத்ல
அங்கல கரிக்கறநரர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

 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).
ஏ ன் கண்கநப, இலநன் ம்பலட எபில உங்களுக்குள் லத்துள்பரர். ணந
ீங்கள் இலநலண ி நறு ரலபம் தரர்க்க நண்டரம். (ரநரக ீங்கள் ங்கு,
லப் தரர்த்ரலும் இலநன் ஊடுருி அலணத்றலும் இருப்தல தரருங்கள்)
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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
இலநன் ங்கும் ஊடுருி இருக்கறநரர். அணரல் அல ி நறு லபம்
கரரீர்கள். இலநன் ட்டுந தரர்லக்கு குறரணர்.

ਹੁ ਤਵਸੁ ਸੰ ਸਾਰੁ ਿੁ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.
ஏ ன் கண்கநப, ீங்கள் தரர்க்கும் இந் சரத் உனகபம் இலநணின் திகடணம்
ஆகும். ம் கண்கபரல் ரம் தரர்ப்தது அலணத்தும் இலநணின் நரற்நரகும்.

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.
குருின் கருலரல், ரன் இப்சதரழுது ங்சகல்னரம் தரர்க்கறநநநணர, அங்சகல்னரம்
இலநன் எருலணந கரண்கறநநன். இலநலணத் ி நறு ரலபம் இல்லன
ன்தல ரன் புரிந்து சகரண்நடன்.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਨੇਿਰ ਅੰ ਧ 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.
ஆன்றக ரீறரக பன்பு இந் கண்கள் குருடரக இருந்ண. உண்லரண குருல
கண்டதின் ரன் புணி எபி இற்றுள் ந்து. இப்சதரழுது இந் கண்கள் ல்னர
இடத்றலும் இலநலண கரண்கறநது ண ரணக் கூறுகறநரர்.

 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.
ஏ ன் கரதுகநப, இலநணின் புகல நகட்தற்கரக ட்டுந ீங்கள் இங்கு
அனுப்தப்தட்டு உள்ப ீர்கள்.
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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.
ஆம், கரதுகநப ீங்கள் இந் உடம்புடன் இலக்கப்தட்டு இங்கு அனுப்தப்தட்டந
இலநணின் புகல குருின் புணி ரர்த்லின் ரினரக நகட்தற்நக.

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.
இலநணின் புகல குருின் புணி ரர்த்லகபின் ரினரக நகட்கும்நதரது உடம்பும்,
ணதும் புத்துர்ச்சற சதறுகறநது. இலநன் ரம் ன்னும் அறர்த்றல் ரக்கு லணந்து
உள்பது.

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.
இலநன் றகவும் ஆச்சரிபட்டுதர் ஆகவும், புரிந்துசகரள்ப படிரரகவும்
இருக்கறநரர். அருலட றலனல ிரிக்க இனரது.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅੰ ਤਭਰਿ 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.
இலநணின் றுஞ்சுல உலட ரத்ல நகளுங்கள் ற்றும் ரசற்ந ர்கபரக
ரறுங்கள். புணி ரர்த்லகலப நகட்தற்கரக ட்டுந ீங்கள் தலடக்கப்தட்டு
உள்ப ீர்கள் ண ரணக் கூறுகறநரர்.

ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰ ਦਤਰ 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.
உடம்பு ன்னும் குலகில் ஆன்ரல சதரருத்றபள்பரர். இலநன் அந் உடம்தினுள்
உிர்க்கரற்லந உட்புகுத்ற உிரூட்டி உள்பரர். அது இலசக் கருில இலசக்க
ஊப்தடும் கரற்றுப் நதரல் ஆகும்.
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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.
ஆம், இலநன் ம் உடம்தினுள் உிர் கரற்லந உட்புகுத்ற ணி உடம்தின் என்தது
புனன்கலபபம் என்தது கவுகபின் றரக அநற லத்துள்பரர். (இண்டு கண்கள்,

இண்டு கரதுகள், இண்டு பக்கு துரங்கள், எரு ரய் ற்றும் கறவுகலப அகற்ந
உவும் இண்டு ற) ஆணரல் இலநன் தத்ரது கல ட்டும் லநத்து
லத்துள்பரர்.

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.
குருின் ரினரக இலநணின் ரத்ல இலநன் அன்நதரடு ரருக்கு ஆசலர்றத்து
உள்பரநர, அர்களுக்கு இலநன் தத்ரது கலபம் கரட்டிபள்பரர்.

ਿਹ ਅਨੇਕ ਰੂ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰ ਿੁ 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.
இந் உர்ந் ஆன்றக றலனில் அரது தத்ரது கவு அநறப்தட்ட றலனில்,
இலநணின் ரத்ல ண்ற்ந சசல்த்ல அன் தனிரண அகரண
டிங்கலபபம் அநற படிகறநது.

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਤਆਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰ ਦਤਰ 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.
உடம்பு ன்னும் குலகில் ஆன்ரல இலநன் சதரருத்றபள்பரர். அன்தரண
இலநன் அந் உடம்தினுள் உிர் கரற்லந உட்புகுத்ற உிர் ஊட்டிபள்பரர். அது

இலசக் கருில இலசக்க ஊப்தடும் கரற்றுப் நதரல் ஆகும் ண ரணக் கூறுகறநரர்

ਹੁ ਸਾਚਾ ਸਤਹਲਾ ਸਾਚ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ॥
ayhu sachaa sohila saachai ghar gaavhu.
Sing this true song of praises of God in the holy congregation
இலநணின் இந் உண்லரண துறப்தரடல்கலப ஆன்ீ க கூட்டங்கபில் தரடுங்கள்.
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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.
ஆம் ல்லனற்ந இலநலண ன்றும் அன்நதரடு றரணிக்கும் இந் ஆன்றக
சதரதுக்கூட்டங்கபில் நதரின்தத்றன் இந் தரடலன தரடுங்கள்.

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.
ஏகடவுநப, ீங்கள் ப்சதரழுது றகுந் ஆணந்த்நரடு இருக்கறநீர்கநபர, அப்சதரழுது
ட்டுந அர்கள் உங்கலப றரணிகறநரர்கள். குருின் ரினரக ரருக்கு இந்
புரிலன ஆசலர்ரரக ங்கற உள்ப ீர்கநபர, அர்கள் ட்டுந உங்கலப
றரணிக்கறநரர்கள்.

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.
படிற்ந இலநநண அலணத்றற்கும் ஜரணர். அர் ரர் ீ து கருல சகரண்டு
உள்பரர்கநபர, அர்கள் ட்டுந அல அநறந்து சகரள்கறநரர்கள்.

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.
ஆன்ீ க சதரதுக்கூட்டங்கபில் தங்நகற்று, இலநணின் புகல அர்கள் தரடுகறநரர்கள்
ண ரணக் கூறுகறநரர்.

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਬਾਗੀਹ ਸਗਲ ਭਨਰਥ ੂ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.
ஏ அறர்ஷ்டசரனறகநப, நதரின்தத்றன் தரடலன நகளுங்கள். இந் தரடலன நகட்தரல்
உங்களுலட அலணத்து ிருப்தங்களும் றலநநற்நப்தடுகறன்நண.
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ਾ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
இந்ப் நதரின்த தரடலனப் நகட்தர்கள் இலநலண அநறந்து சகரள்கறநரர்கள். அணரல்
அர்களுலட அலணத்து கலனகளும் ீக்கப்தட்டண.

ਦੂਖ ਰਗ ਸੰ ਿਾ ਉਿਰ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥

dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
By listening to the Divine Word, all their sorrows and miseries have departed.
புணி ரர்த்லல (குர்தரணி) நகட்தரல் அர்களுலட அலணத்து
துன்தங்கபினறருந்தும் னறகபினறருந்தும் ிடுதடுகறநரர்கள்.

ਸੰ ਿ 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.
உண்லரண குருின் ரினரக, இந் புணி ரர்த்லல புரிந்து சகரண்ட அலணத்து
சரதுகளும், ண்தர்களும் கறழ்ச்சற அலடகறநரர்கள்.

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.
நதரின்தத்றன் துறப் தரடலன நகட்தரும், குருின் ரர்த்லகலப கூறுதரும்
ரசற்நர்கள் ஆகறநரர்கள். இந்ப் நதரின்த தரடனறல் அர்கள் உண்லரண குருல
கரண்தரல் அர்கள் ரசற்நர்கள் ஆகறநரர்கள்.

ਤਫਨਵੰ ਤਿ 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.
ரசல்னரம் குருின் ரர்த்லகபில் பழு கணத்ல தறக்கறநரர்கநபர, அர்களுக்கு
ரணக் ன்லண திநரடு சர்ப்திக்கறநரர். அத்லக ணிர்கபின் ணறல்
நதரின்தரணது புணி இன்ணிலச சரடர்ந்து இலசக்கப் தடுலப் நதரன.
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அர்தஸ்
[வயண்டுதல்]
பன்னுலப

அர்ரஸ் ன்ந ரர்த்லக்கு நல்றலன அறகரரிக்கு ிண்ப்தித்ல்

அல்னது

நண்டுல்

ற்றும்

படிில்னர

ன்ந

அர்த்ரகும்.

ம்பலட

குரு

ல்னரம்
கறந்த்

ல்ன

கடவுபிடபம்

சரயறப்

அர்களுக்கு

ிடுக்கப்தடுகறநது.
கல ழ்க்கண்ட

ரசறக்கப்தடுகறநது.
ம்பலட
கடவுபின்
ஆகந

இந்

உடம்பு
ஆசலர்ரம்

ரபம்

நண்டுது

தத்

சதரதுரக

ரிகபில்

ற்றும்
ஆகும்.

குரு

ஆன்ர

குந்லகபரக

நதரல்

அர்ரஸ்

ரம்

ம்பலட

அர்ஜன்

ரம்

அலணரும்

அர்கபின்

அர்ரஸ்

கூறுரது

அரின்

குந்லகள்.

லகிட்டு

ருடங்கபரக

அன்

அபவுகளும் சலக்கற கல்ிரபர்கபரல் டிலக்கப்தட்டு
அருபப்தட்டுள்பது.
திரிக்கப்தட்டுள்பது.

அர்ரஸ்

பன்று

பன்நத

ஜற

நலக்கரக

ஆத்ல

தன

நவ்

சகரண்டுள்ப

நலகளுக்கரக நண்ட நண்டும்.
ற்நதரல

ஆம்திப்தற்கு

பக்கற

அலணத்துந
சதற்நர்கலப

கடவுபிடம்

ம்

ரர்த்லகளும்

தரகங்கபரக

பல் தரகம் ன்தரது ரர் ஸ்ரீ தசகௌற ஜற கற, குரு நகரிந்த் சறங்
ஜறரல் டிலக்கப்தட்ட தரடல்.
அர் ல்னரம் ல்ன இலநலணபம் 9 குருக்கலபபம் புகழ்ந்துள்பரர்.
ரர் படிவுற்நதும் அர் தத்ரது குரு ற்றும் குரு கறந்த் சரயறப்லத
புகழ்ந்துள்பரர்.
அன் இண்டரம் தரகம் சலக்கற னரற்லந சுருக்கரக கூறுநரடு
சலக்கறர்கபின் றரகத்லபம் அர்ப்திப்பு உர்லபம் றலணவு கூறுகறநது.
சலக்கறர்கபின் ீறசநறகலப கரப்தற்கரக உிர் துநந் றரகறகள் ற்றும்
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ர்கள்
ீ
அர்கபின் றரக சசல்கலபபம் அர்கள் இறுற பச்சு ல
சகரண்டு இருந் ம்திக்லக தற்நறபம் கூறுகறநது.
அன்

சறம்ன்

பன்நரது

{கடவுபின்

ரழ்க்லக

தரகம்

சதரல்

பலநலபம்

சபகத்றன்

நண்டுது}

சபகத்றன்

ரழ்ில்

குனன்கலப

சலக்கறர்கபின்

ம்திக்லக

றரரண

உருரக்குரகும்.

ரம்

குருிடம் 5 ீ குங்கபில் (ஆலச, நகரதம்,நதரலச ,திலப்பு ற்றும்
ஆம்) இருந்து ம்ல தரதுகரக்க நண்ட நண்டும்.
அர்ரஸ்

இநப்பு,}

படிில்

கடவுபின்

ரர்த்லகள்

அலணருக்கும்

ந்சந்

ஆசலர்ரம்

சதந

இலக்கப்தடுகறநது.


தரகுதரடின்நற

நண்டுரக உள்பது.

ிநசங்கபில்
அர்ரஸ்சறல்

அர்ரஸ்

கடவுபின்
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{கல்ரம்,

அற்கு

ற்நரர்நதரல்

படிவுலரக

ஆசறர்ரபம்

திநப்பு,
க்கள்

ல்ரழ்வும்

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
அர்ரஸ்

நண்டுல்
ਿੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਡੁ 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.
(ரநயகுருஜற) ீங்கநப ங்கள் ஜரன் , ரங்கள் (க்கள்)
உங்கபிடம் ன்நரடி நண்டுது (ங்கள் நலகளுக்கு)

சணன்நரல் இந் உடலும், ஆன்ரவும் (ீங்கள் சகரடுத்து)
உங்கள் ஆசலர்ரங்கள்.
ਿੁ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.
ீங்கநப ங்கள் ரய் ற்றும் ந்ல (ங்கலப
நரற்றுித்ர்) ரங்கள் உங்கள் குந்லகள்.உங்கள்

கருலிநன றலந ஆணந்பம், தரதுகரப்பும் இருக்கறநது.
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ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਭਰਾ ਅੰ ਿੁ ॥ ਊਚ ਿ ਊਚਾ ਬਗਵੰ ਿ ॥

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).
உங்களுலட தலடப்தின் அபல ரலும் சரிந்து
சகரள்ப படிரது கடவுலப ீங்கள் நன்லரணர்
{உங்கலபப் நதரன்நநரர் ரும் இல்லன.}
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.
இந் சரத் உனகந உங்கபின் புணி ீறின் தடிந எந
ரலனில் சரடுக்கப்தட்டது நதரல் இங்குகறநது.

உங்கபரல் நரற்றுிக்கப்தட்ட அலணத்துந உங்கபின்
ஆலப்தடிந இங்குகறநது .

ਿੁ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.
ீங்கள் ரர் ன்ததும் ீங்கள் வ்பவு சதரிர் ன்ததும்
ீங்கள் ட்டுந அநறந்து. உங்கபின் தக்ன் ன்றும்
உங்களுக்கு கடலப்தட்டர்.
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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).
கடவுள் எருந. ல்னர சற்நறகளும் அந் ிந்லரண
குருரல் (கடவுள்) அருபப்தடுதலந.
ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ।।

Sri Bhagouti ji Sahai
May the respected God in the form of the Destroyer of evil
doers help us!
ங்கள் றப்திற்குரி ீல புரிதர்கலப அபிக்கும்
கடவுநப, ங்களுக்கு உவுர்கபரக!
ீ
ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਹੀ ੧੦||

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee
Ode of the respected God recited by the Tenth Guru.
றப்திற்குரி கடவுபின் ழுச்சறப் தரடல்கள், தத்ரது
குருரல் தரடப்தட்டது.

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)
ீல புரிதர்கலப அறக்கும் கடவுலப, பனறல் ணறல்
இருத்ற திநகு குருரணக்- லக றலணவு சகரள்பல் நண்டும்.
(அர்கபின் ஆன்ீ க தங்கபிப்லத றலணவு சகரள்ளுல்
நண்டும்).
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ਤਪਰ ਅੰ ਗਦ 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)
திநகு குரு அங்கத், குரு அர் ரஸ் ற்றும் குரு ரம்ரஸ்
ஆகறர்கலப றலணத்து றரணம் சசய் நண்டும்.

அர்கபின் உில ரடநண்டும். (அர்கபின் ஆன்ீ க
தங்கபிப்லத றலணவு சகரள்ளுல் நண்டும்).
ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰ ਦ 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)
குரு அர்ஜன், குரு யர் நகரதிந்த் ற்றும் றப்திற்குரி குரு
யர் ரய் அர்கலப றலணத்து றரணிக்க நண்டும்.

(அர்கபின் ஆன்ீ க தங்கபிப்லத றலணவு சகரள்ளுல்
நண்டும்).

ਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ

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)
ரருலட தரர்ல தட்டரநன ம் னறகள் அலணத்தும்
லநந்து ிடுநர, றப்திற்குரி குரு யர் கறருஷ்ன்,

அல றலணவு கூர்ந்து றரணிக்க நண்டும். (அர்கபின்
ஆன்ீ க தங்கபிப்லத றலணவு சகரள்ளுல் நண்டும்).\
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ਿ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.
குரு நக் தகதூர்- றலணவு கூர்ந்ரல், ஆன்றக சசல்த்ல
அலடற்கரண என்தது றபலநகளும் உங்கள் டு
ீ நடி
ரும்.

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥

Sabh Thai Ho-e Sahaai
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
கடவுநப! ங்களுக்கு ல்னர இடத்றலும் உங்கள் உில
அபித்து சரிரண தரலில் ற டத்துங்கள்

ਦਸਵਾਂ ਾਿਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੰ ਦ ਤਸੰ ਘ 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.
றப்திற்குரி தத்ரது குரு நகரதிந்த் சறங், அர்கலப
றலணவு கூறுங்கள். (அர்கபின் ஆன்ீ க தங்கபிப்லத

றலணவு சகரள்ளுல் நண்டும்).கடவுநப!ங்களுக்கு ல்னர
இடத்றலும் உி அபித்து சரிரண தரலில் ற
டத்துங்கள்.
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ਦਸਾਂ ਾਿਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ
ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

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)!
றப்திற்குரி குரு கறந்த் சரயறப்-தின் உள்நப சதரறந்துள்ப
தத்து ரஜரக்கபின் புணி எபில றலணத்து றரணம்
சசய்பங்கள். உங்கள் றலணவுகலப அரின் புணி

தடிப்திலணகபின் தரல் றருப்தி குரு கறந்த்சரயறப்லத
கரணுரல் ஆணந்ம் அலடபங்கள். அலணரும்
கூறுங்கள்: ரநயகுரு (ிப்திற்குரி கடவுநப).
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ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਿੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰ ਡ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱ ਠ ਕੀਿਾ, ਤਿਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ,
ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

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)!
அன்புக்குரிர்கள் ஆண ரின் சசல்கலபபம், குரு நகரதிந்த் சறங்கறன் ரன்கு
திள்லபகபின் சசல்கலபபம், சலக்கறர்கபின் ீறசநறகலப கரப்தற்கரக

உிர்துநந் ரற்தது றரகறகபின் சசல்கலபபம் றலணவு கூர்ல் நண்டும்.
றக்க
ீ
சலக்கறர்கபின் ிடரப்திடிரண ண உறுறலபம், 'ரம்' ன்தறல்
பழ்கற தக்ர்கலபபம், 'ரம்' ன்தறல் ஈர்க்கப்தட்ட அலணலபம், 'ரம்'
ன்தல றலணில் இருத்ற ங்களுலட உல சபகத்துடன்
தகறர்ந்துண்ணும் அலணலபம் றலணில் இருத் நண்டும். இனச சபக
உலநகலப ஆம்தித்ர்கலபபம், ன் சக்றல சரருர்
உண்லல கரப்தற்கரக உதநரகப்தடுத்துகறநநநர, ர் எருர் ற்நரின்
குலநகலப நக்கறநரர்கநபர அர்கள் அலணரும் அர்கபின் சசல்களும்
றலணவு கூநப்தட நண்டும். நநன குநறப்திடப்தட்ட அலணரும்
தூய்லரணர்கள் ற்றும் உண்லரண அர்ப்திப்பு ண்ம் உலடர்கள்.
அலணரும் கூறுங்கள் : ரநய குரு (ிப்திற்குரி கடவுநப)
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ਤਜਨਹਾਂ ਤਸੰ ਘਾਂ ਤਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਿ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਿ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਿ ਚੜ, ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ
ਕੀਿੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਿਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ
ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

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)!
றக்க
ீ
சலக்கற ஆண்களும் சதண்களும் சல்னரம் சலக்கற த்ல

ிட்டுக்சகரடுக்கரல், ங்கள் உில றரகம் சசய்ரர்கநபர அர்கலப
றலணவுகூர்ல் நண்டும். ங்கள் உடல் துண்டு துண்டரக சட்டப்தடும் நதரதும்,
ங்கள் லன படி பழுரக சறரய்க்கப்தட்ட நதரதும், சக்கத்றல் கட்டப்தட்டு
உருட்டப்தட்டு ன் உடல் உலடந் நதரதும், ம்தத்ரல் சட்டப்தடும் நதரதும்,
உிநரடு சகரளுத்ப்தட்ட நதரதும் ங்கள் த்ல ிட்டுக்சகரடுக்கரல் உிர்
றரகம் சசய்ர்கலப றலணவுகூர்ல் நண்டும். குருதுரரின்
ரிரலல றலனறறுத்துற்கரக உிர் றரகம்சசய்ர்கலபபம்,
ங்களுலட  ம்திக்லகல ிட்டுக்சகரடுக்கரர் கலபபம்,ர் எருர்
சலக்கற த்லபம் ன்னுலட லனபடிலபம் இறுற பச்சுல
கரப்தரற்றுகறநரநர அர்கள் அலணரும் றலணவு கூநப்தட நண்டும்.
அலணரும் கூறுங்கள் :ரநய குரு (ிப்திற்குரி கடவுநப).
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ੰ ਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਸਰਫਿੱ ਿ 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)!
அலணத்து குருதுரர கலபபம், சலக்கற  க்கலபபம்
றலணவு கூறுங்கள். அலணரும் கூறுங்கள்:ரநய குரு
(ிப்திற்குரி கடவுநப).

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱ ਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱ ਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ
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.
பனரரக றப்திற்குரி பழு கரல்மர - வும் கடவுபின்
சதரல் இலநந்து நண்ட நண்டும் அன் ிலபரக
அர்களுக்கு அலறபம் சந்நரபம் அருபப்தடும்.
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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
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

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)!
கடவுள் அரின் கருலலபம், தரதுகரப்லதபம்
கரல்மரக்களுக்கு, அர்கள் ங்கு இருந்ரலும்

ங்குரரக. சபகத்றன் ன்லலபம் தரதுகரப்லதபம்
உறுறப்தடுத் கரல்மர க்கள் தரடுதட நண்டும். அறல்

சற்நற அலடவும் நண்டும். கடவுள் அரின் கருலல
கரல்மரக்கபிடம் அருப நண்டும். கடவுநப ம்ல

அடக்கு பலநினறருந்து சகரடுங்நகரன்லில் இருந்தும்
கரப்தரற்ந நண்டும். கரல்மர க்கள் நம்தட உ
நண்டும். அலணரும் கூறுங்கள்:ரநய குரு
(ிப்திற்குரி கடவுநப).
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਿ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ
ਤਸਰ ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਭਰਿਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱ ਲ,
ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ !!

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)!
சலக்கறர்களுக்கு சலக்கற ம் அபித்துள்ப தரிசுகள் ஆது:
ீபரண படி, சலக்கற சட்டங்கலப கூர்ந்து நரக்கும் றநன்,
ஆன்ீ க அநறவு,றலனரண ம்திக்லக ற்றும் 'ரம்' னும்
றகப்சதரி தரிசரகும்.கடவுநப! இந் தரடகக்குழுவும்,

இடபம், சகரடிகளும் ன்சநன்றும் றலனத்றருப்தரகுக;
ன்றும் உண்லந சற்நற சதறுரகுக.

அலணரும் கூறுங்கள்:ரநய குரு (ிப்திற்குரி
கடவுநப).
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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.
அலணத்து சலக்கறர்கபின் ணபம் ன்றும் திவுடனும்,
அர்கபின் சய்நறவு நன்லப்தடுத் தட்டரக

இருக்கட்டும். கடவுநப! ீங்கநப சய்நறின் தரதுகரனர்.
அலணரும் கூறுங்கள்:ரநய குரு (ிப்திற்குரி
கடவுநப).

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਿਾਤਣਆਂ ਦ ਿਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱ ਚ ਤਿਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆ ਦ
ਹਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot,
Sachey Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji)
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the
Power of the helpless ones, the shelter of the shelterless, we
humbly make prayer in your presence…..
உண்லரண ந்லந, ரநய குரு! ீங்கநப சரதுக்கபின்
ன்றப்பு, உிற்ந ர்கபின் தனம், டு
ீ அற்நர்களுக்கு
டு.
ீ ரங்கள் உங்கபின்பன்ணிலனில் ங்கள்
நண்டுல்கலப திவுடன் நகரருகறநநரம்.

(substitute the occasion or prayer made here).
(இங்கு ிநசத்ல தற்நறநர அல்னது ற்கரக

நண்டுல் நற்சகரள்பப்தடுகறநநர அலப்தற்நறநர
குநறப்திடனரம்)
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ਅਿੱ ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱ ਿ 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.
நநன தரடப்தட்ட நண்டுனறல், ங்கள் றுகலபபம்
குலநகலபபம் சதரறுத்ருப நண்டும். ல்னர
இனக்குகலபபம் றலநநற்ந நண்டும்.

ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਿਰਾ ਨ ਤਚਿੱ ਿ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਿਰ ਬਾਣ
ਸਰਫਿੱ ਿ 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.
உங்களுலட உண்லரண சரண்டர்கலப சந்றக்கும்
ரய்ப்லத அருப நண்டும் ண நண்டுகறநநரம்.

சணன்நரல் அர்கலப சந்றப்தரல் உங்கலப றலணத்து

உங்கள் சதல றரணிக்க படிபம். கடவுநப! உங்கள் சதர்
(குருரணக்- கரல் அநறப்தட்டது) ன்றும் ஆன்ரல

நன்ல தடுத்ட்டும். உங்கள் ிருப்தப்தடி அலணத்தும்
சசறக்கட்டும்.
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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.
கடவுளுக்கு உரிது கரல்மர, அணரல் அன் சற்நற ன்தது
கடவுபின் சற்நறநரகும்.
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சக்கன நத தத்துயங்கள்
சலக்கற ம் த்துங்கபில் ணித்ன்லரணது. அது த்ரூத ன்ல

ற்றும்

ிசரனரண

தரர்லபம்

சகரண்டது.

ஆன்ீ க

உனகத்றலும்,

புந

உனகத்றலும் அன் சற்று ஆரற்ந அணுகு பலநல கலடப்திடிப்தந
சலக்கற த்றன் ணித் ன்லரகும். சலக்கற  சரஸ்றம் பிலல
அடிப்தலடரகக்

சகரண்டது.

கடலகளுக்கும்

(சங்கத்)

சலக்கற



நகரட்தரடுகள்

சபகத்றன்தரல்

அனுலட

பண்தரடு இல்னரரறு அலந்றருக்கும்.

ணிணிணின்

கடலகளுக்கும்

சலக்கற ம் அண்ல கரனத்றல் நரன்நற ம் ஆகும். குருரணக்

ன்தரல் 500 ருடங்களுக்கு பன்பு நரற்றுிக்கப்தட்டது. சலக்கற த்றன்
ம்திக்லகரணது
நரற்றுித்ர்

'எரு

பன்லரண

ன்தரகும்.

சலக்கற

ம்

சக்ற'

அந

க்களுக்கு

உனகத்ல

படிில்னர

நதரின்தத்ல அலடற்கரண தரல அலத்து ருநரடு, உனகறல் அன்லத
தப்புகறநது.

எந

கடவுள்,

அந

கரனம்,

இடம்

அப்தரற்தட்டர் ன்ந ம்திக்லகல உலடது.

அலணத்றற்கும்

சலக்கற ம், கடவுள் எருந அந உருரக்குதர், கரப்தர், அறப்தர்
ன்றும், அர் உருற்நர் ன்தறலும் அலசர ம்திக்லக உலடது.
கடவுள்

அரம்

டுப்தர்

கடவுளுக்கும்,சதண்

சய்ங்களுக்கும்

றத்நரன்நனரண

குருரர்களுக்கும்

தரர்க்கில்லன.
சலக்கற

த்றல்

ன்தறல்

அநசநறகளும்,



ம்திக்லகற்நது.
ற்றும்
குறகலப

சநறகளும்

சலக்கற

கடவுபர்கபின்
குத்து

என்நரக

ம்

திரித்துப்

திப்தல.

எவ்சரரு ணிணினும், எழுக்க சநறபலநகலப ணறல் ஆப் தறத்து
அன்தடி

எவ்சரரு

ரலபபம்

ரழ்ந

ஆன்ீ க

பர்ச்சறக்கு

துல

றற்கும். நர்ல, கருல, ரரப ணப்தரன்ல, சதரறுல, திவு ஆகற
எழுக்க

சநறபலநகலப

தின்தற்றுரலுந

ணின்

பர்த்துக்

சகரள்ப

ன்

பற்சறரல்

படிபம்.

சதரி

சரடர்ந்து
கரன்கபின்

ரழ்க்லகல பன்னுரரக சகரண்நட ணின் அவ்றில் திக்க
நண்டும்.திநப்பு,

இநப்பு

ன்ந

சக்கத்ல

உலடத்து

கடவுபிடம்

க்கறதடுந ணிணின் நரக்கரக இருக்க நண்டும் ன்தலந சலக்கற
ம் நதரறக்கறநது. குருின் றகரட்டுனறன்தடி டப்தரலும், ‘ரம்’ ன்ந
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சதரில்

றரணிப்தலும்,

ரணம்

ர்ம்

ஈடுதடுரலும் கடவுபிடம் க்கறலட இலும்.

பனற

கடவுபிடம்

பழு

னறபறுத்துகறநது.
(ஆலச),

குநரத்

அயங்கரர்
இருப்தது,

ஈடுதரடு
ணி

ணின்

(நகரதம்),

(கர்ம்)

நரன்பு

ன்ந

ஆகற

த்துத்லந,

பக்ற

நனரத

சதந

(நதரலச),

ந்லபம்

நரற்தது,

கரரிங்கபில்

றறத்ம்

ந்து

தரர்ப்தது,

ஆப


ரர்க்'

குங்கபரண:

நரய

அடக்கற

'ரம்

(திலப்பு)

நண்டும்.

ரத்றல

கரம்

ற்றும்
ிம்

சசல்து

நதரன்ந சடங்குகலப சலக்கற ம் றரகரிக்கறநது. குரு கறந்த் சரயறப்தின்
நதரலணகலபப்

தின்தற்நற

டக்க

நண்டும்.

தக்ற

ரர்க்கத்லபம்,

கடவுபிடம் பழு ஈடுதரட்லடபந சலக்கற ம் னறபறுத்துகறநது. கறரன்
ரர்க் (அநறவு றப்தரல) ற்றும் கம் ரர்க் (சசல் றப்தரல) நதரன்ந
ரர்க்கங்கபின் பக்கறத்துத்லபம் அங்கல கரிக்கறநது. ஆன்றக குநறக்நகரலப
அலட கடவுபின் கருல பக்கறம் ன்தல லுரக அநறவுறுத்துகறநது.
சலக்கற ம் ணரண
ீ
சரர ரழ்க்லக லடபலநக்கு ற்ந ரகும்.
இல்னந

ரழ்க்லக

(கறகஸ்ம்)

இலநபக்றல

சதந

றலனநர

அசறற்நது.

புந

எரு

லடில்லன,

ன்தல சலக்கற த்றன் ம்திக்லக ஆகும். இலந பக்றலப் சதந துநவு
றலனநர,

சன்ரச

இடர்கபினறருந்தும்,

சதனத்றல்

இருந்தும்

உனகம்

ம்ரல்

ற்தடுத்தும்

திரிந்து

ர

இலும்.தக்ன், உனகத்றன் குப்தங்கள் ற்றும் தற்நத்றல் இருந்து ினகற
ர

கற்க

நண்டும்.

தக்ன்,

குறபலட

தலடன்
ீ

சறநந்துநி நதரனவும் ர நண்டும்.

நதரனவும்,

சலக்கற ம் சசரர்தற்ந சதரது நரக்கம் உலட சம் ன்தரல், சரற,
,

இணம்

ற்றும்

தரனறண

தரகுதரடுகள்

அற்நது.

கடவுபின்

தரர்லில்

க்கள் அலணரும் சரணர்கள் ன்ந கருத்துலடது. குருக்கள் ஆண்
சதண் இருரும் சரணர்கள் ன்தல அநறவுறுத், சதண் சறசுக்சகரலன
ற்றும் உடன்கட்லட றுல் நதரன்ந லடபலநகலப அநந றுத்து`.
அர்கள்

ில

றுத்ல

ஆரித்ணர்

ற்றும்

சதண்கள்

தர்ர

அில அநந றுத்ணர். கடவுள் எருநண ன்தல அநறவுறுத் 'ரம்'
ன்ந

புணி

கரரிங்கபில்
றக்கணரக

சதல
ஈடுதட
கரு,

ணறல்

இருத்ற

அநறவுறுத்றணர்.

அன்

ன்னுலட

றரணம்

எரு

சசய்து

ணின்

எவ்சரரு

ரண

ன்லண

ரள்

ர்
றப்பு

நலலபம்

றரரண (கறத் கர்ர) பலநில் உலத்துசதந நண்டுந ி திச்லச
ற்தது

அல்னது

நரண

பலநகபரநனர
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சதநக்கூடரது

ன்தல

அநறவுறுத்றணரர்.
கருப்தடுகறநது.
ல்னரம்

‘’யண்ட

ன்லக்நக,

இம்ம்.

ீல

ரழ்க்லகக்கு
அர்களுக்கு
அபிக்கறநது.

சக்ணர’'

ன்லந

டந்து

ன்லணபம்

சபக

ன்தல

ன்ந

கருத்லந

இனக்கும்

கடவுலபபம்

ரன்

ரழுல்

டக்கும்

ிடுநர

குநறக்நகரளும்

ணின்

தகறர்ந்து

சசய்பம்

கடலரக

டுத்துலக்கறநது
ற்கரது.

இருப்தரக

ம்புகறநரர்கள்.

எவ்சரரு

சசலுக்கும்

புரிந்துசகரள்ப

எரு

இந்
அது

ரர்க்கத்ல
ரநண

சதரறுப்நதற்க நண்டும், சசல்கபின் ிலபவுகளுக்கு ரன் சதரறுப்தல்ன
ன்று

ட்டிக்

கறக்க

படிரது.

அணரல்

சசய்பம்

கணத்துடன் சசல்தடுது எவ்சரருலட கடலரகும்.

கரரிங்கபில்

சலக்கறர்கபின் ஆற நூல் குரு கறந்த் சரயறப்நத றத்ற குரு. சலக்கற த்றல்
ட்டுந

அர்கபின்

ஆற

நூநனகுருரக

(நயரரி) ணிர்கலப ரும் ற்கில்லன.
Courtesy www.sikhpoint.com
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றக்கப்தடுகறநது.

குருரக

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

தரர்க்கப்தடுகறநது. சலக்கற  நரன்நலுக்கு கரரண குரு ரணக் கரனம்

சகரண்நட லனப்தரலக சலக்கறர்கபின் திரிரண சதரருபரக இருந்துள்பது.
சலக்கறர்களுக்கு லனப்தரலக ன்தது அசணின் கறரீடத்ல ிட நனரணது.
சக்கனர்கின் தலப்லக “தஸ்தர் ” ன் நற்பரு பனபலும்
அனப்டுகது.
பதடர்புலடனது.

அதன்
இந்த

பருள்

குருயின்

யர்த்லதகள்

ஆசர்யதம்

ன்வதடு

ல்ம் ஆண்களும்

பண்களும்

தங்கள் பயட்டப்டத தலபடிலன நலப்தற்கக அணிபம் துணிலன
குப்தகும்.

தலப்லக

சுற் அணியதகும்.

ன்து

எரு

ீ ண்ட

துணினல்

தலலன

குரு நகரிந்த் சறங் படிசட்ட தடரல் இருப்தல எரு கட்டரரக
ந்து K’s அல்னது ந்து ம்திக்லகில் குநறப்திட்டரலும் சலக்கற த்நரடு
லனப்தரலக அிது சலக்கற ம் சரடங்கப்தட்ட கரனத்றல், அரது
1,469 இருந்ந கலடப்திடிக்கப்தட்டு ருகறநது. உனகத்றல் சலக்கற ம் என்நந
லனப்தரலக அில அலணருக்கும் கட்டரரக்கற எந ம். நற்கு
ரடுகபில் லனப்தரலக அிபம் சதரும்தரனரண க்கள் சலக்கறர்கள்.
பம்ரினநக தலப்லக அணியது நரினலதனகவும் எரு உனர்
குடி நக்களுக்க எரு பருக யிக்கப்ட்டு யருகது. இந்தனயில்
மங்கத்தல்

சபகத்தல்

உனர்

தலப்லக அணிந்து யந்தர்.
பகனர்கள்
லனப்தரலக

அி

ஆட்சற

குடினில்

கரனத்றல்

அனுறக்கப்தட்டணர்.

லனப்தரலக அி லட ிறக்கப்தட்டது
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ிந்த

பஸ்னறம்

ஆண்கள்

நட்டுவந

க்கள்

ட்டுந

பஸ்னறல்னர

அலணரும்

குரு

வகிந்த்

சங்

பகனர்கின்

இந்த

சட்டத்லத

தர்த்து

சக்கனர்கள் அலயலபபம் தலப்லக அணின அவுறுத்தர். அதன்
பம்

அயர்

யகுத்த

உனர்ந்த

எழுக்க

பபலகள்

அயருலடன

கல்ஸ பதண்டர்கள்
அங்க கரிக்கர்கள்

ன்று

அர்த்தநகும்.

அயர்

தன்

கல்ஸ

பதண்டர்கள் உகத்தன் ர்லயனில் தித்து பதரின வயண்டும் ன்றும்
அயர்கள் உறுதபடன் சக்கன குருக்கள் அலநத்துக் பகடுத்த தி யம

லதனில் னணிக்க வயண்டும் ன்றும் யிரும்ிர். இவ்யறு குருயின்
வக்கப்டி

தலப்லக

அணிந்த

சக்கன

சநன

லடயபன்
ீ

வன்

சக்கனர்கள் சுநக அலடனம் கணப்ட்டர்கள்.
சலக்கற

ஆண்கநபர

சதண்கநபர

லனப்தரலக

அிபம்

நதரது

அது

அர்கபின் உடனறன் எரு தரகரக கருப்தடுகறநது, லனில் அிபம் எரு
துிரக

அல்ன.

லனப்தரலக

இலநல,அர்ப்திப்பு,
தனப்தன

சுரிரல,

கரங்கள்

கரல்மர

குரு

இருப்தினும்,

நகரதித்

சறங்கறடம்

ரிரலல குநறக்கறநது.
தலப்லக
தலப்லகலன
ஆற்

ன்து
நகுடம்

அரினலணனில்

ஆண்கள்

பண்கள்

துிச்சல்,
சலக்கறர்கள்

கரட்டும்

அன்பு,

அயர்களுக்கு

வல்

சங்

அின்

தரித்து

ஆகவும்

இருயருக்கும்

இது

கரங்கள்

கடலபர்ச்சற
அிற்கு
அடிதில்,

குருயின்

ரிசு

யிமப்புணர்வுடன்

பகௌர்ககவும்
அயர்கின்

தன:
ண

கரம்
ற்றும்

ஆகும்.

கடலநலன

அநர்கன்ர்.

உரிலந,

நகலந

நற்றும் தித்தன்லநலன டுத்துக்கட்டும் அலடனம் ஆகும். இதுவய
நற்யர்களுக்கு ம் படியற் யழ்லய யழ்யது வன் வதற்த்லத
உருயக்குயவதடு,

அந்த

யழ்லய

ம்

வசலய

பசய்யதற்கக

அர்ப்ணிக்க வயண்டும் ன்தன் அகுனகும். தலப்லக அணியது
பழுத அர்ப்ணிப்பு உணர்லய தயிப வயபன்லபம் குப்ிடுயது
அல். ீ ங்கள் தலப்லக அணிந்து தித்து ற்க வயண்டும் ன்று
படிவு

டுக்கும்வது

600

வகடி

நக்களுக்கு

டுயில்

னநற்

திநிதக அனப்டுகர்கள். இதுவய தலசந்த பசனகும்.
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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
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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.

69

சக்கன நதத்தல் பண்கின் ங்கு

சலக்கற க் சகரள்லக சதண்களுக்கு ஆன்ீ க உர்ல ிலத்து சகரள்ப
ச உரில அபிப்தநரடு ஆண்களுக்கு றகரகவும் கருப்தடுகறநரர்கள்

சதண்களுக்கு  கூட்டத்ல கூட்டவும் (அக்யண்ட் தரட்) ஆற நூலன
ரசறப்தற்கும்  கூட்டத்றல் தரடல் இலசக்கவும் குருரக தி
சசய்வும் உரில அபிக்கப்தட்டுள்பது சதண்கள் அலணத்து  கனரச்சர
சபக ற்றும் ச சரர்தற்ந றகழ்ச்சறகபில் தங்நகற்க

அனுறக்கப்தட்டுள்பணர். சதண்களுக்கு ச உரில அபிப்தறல்

சலக்கறந பன்ல ரக கருப்தடுகறநது. ஆண், ,சதண் நதற்ந

சரக டத்ப்தட நண்டும் ன்தல குருரணக் நதரறத்ரர். அர் ற
ந் அலணத்து குருரர்களும் அலந தின்தற்ந ச் சடங்குகபிலும்
ற்ந கரரிங்கபிலும் சதண்கள் ஈடுதட ஊக்குித்ணர்.
குரு கபந்த் சஹப் கூறுயதயது ”ஆண்களும் பண்களும் கடவுல்
லடக்கப்ட்டயர்கள். இலய அலத்தும் கடவுின் யிலனட்டு.
குருக் கூறுயதயது கடவுல் லடக்கப்ட்ட அலத்தும்
ன்லநவன புிதநவத” [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 304].
சதண்கள் ஆண்களுக்கு றகரக த்றலும்
ீ
நசல ணப்தரன்லிலும்
அர்ப்திப்பு உர்ிலும் றரகத்றலும் சறநந்து ிபங்கறணர் ன்தல
சலக்கற னரறு தறவு சசய்துள்பது சதண்கள் கண்ிம்

உலடர்கபரகவும் நசல ணப்தரன்ல சகரண்டர்கபரகவும் றரக
கும் உலடர்கபரகவும் இருந்துள்பரர்கள் ன்தற்கு தன
டுத்துக்கரட்டுகள் சலக்கற தரம்தரித்றல் உள்பது.
சலக்கற த்றல் ஆண்களும் சதண்களும் எரு ரத்றன் இரு
தக்கங்கலபப் நதரன்நர்கள் ஆணும் சதண்ணும் எருல எருர் சரர்ந்து
இருக்கறநரர்கள் ன்தற்கு இங்க சதண்ிடறருந்து ஆண் திநக்கறநரன்
ஆின் ிலினறருந்து சதண் திநக்கறநரள் சலக்கற  த்துத்றன்தடி
ஆண் சதண்ின் துல இன்நற தரதுகரப்தரண பழுலரண ரழ்க்லகல
சதற்நரகக் கூந படிரது. எரு ஆின் சற்நற அனுலட
துலிின் அன்லத ற்றும் துலல சகரண்நட அலகறநது. அதுந
சதண்களுக்கும் சதரருந்தும்.
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குருக் கூறுயதயது:
“பண்கள் தன் உகத்லத யம டத்துகர்கள் ம் க்கபணத்லதக்

பகண்டும் பண்கல சிக்கப்ட்டயர்க எதுக்கப்ட்டயர்கள் ஆகவய
கருதக் கூடது. பில் பரின தலயர்களும் பஜக்களும் ிந்தது
பண்கிடவந”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 473]
.

பக்த ல:
நதத்தன் பக்கனந கருத்தக இருக்க வயண்டினது பண்கல் பக்த
லலன ப இனலுந அயர்கல் கடவுல உணப படிபந

கடவுல உணர்ந்து அந்த புித லலன அலடன படிபந ன்வத
ஆகும்.

குரு கபந்த் சஹப் கூறுயதயது:
“அலத்து ஜீயபசகிலும் கடவுள் பயி இருக்கன். ஆண் பண் குரு
ரிடபம் கடவுள் யினித்து இருக்கர்”.
[குரு கபந்த் சஹப் க்கம் 605]
வநற்கண்ட குரு கபந்த் சஹப்ின் கூற்ல பகண்டு ம் அயது
கடவுின் எி ஆண் பண் இருயரும் சநம். குருயின் கட்டலக்கு

இணங்க டந்தல் இருரும் பக்த லலன அலடன இனலும். ச
நதங்கின் ஆண்கள் பக்த லலன அலடன பண்கள் தலடகக
கருதப்டுகர்கள். ஆல் அந்த கருத்து சக்கன நதத்தல் இல்ல 
குரு இந்தக் கருத்லத பகரிக்கர் சக்கன நத லடபல
ண்ணங்கள் ன்லத அலீஸ் சர்வக கூறுயதயது,

“எரு பதன்லநன குரு ன்யர் ஆலணபம் பண்லணபம் சநநக
கருத தலட இல்ல, நக அயன் கடவுளுக்கு வசலய புரியதற்கும்
பக்த ல அலடயதற்கும் பண் எரு துலணவன ஆயள்”.
தருநணம்:
குருரணக் தரிந்துலப்தது ‘கறகஸ்ர’ அரது சம்சரரி ரழ்க்லக.
துநவு றலனலநர சன்ரச றலனலநர ிடுத்து ஆணும் சதண்ணும்
இல்னந ரழ்க்லகில் ம்திக்லகபடன் கறழ்ச்சறபந நண்டும். இல்னந
ரழ்ின் ஆணந்ந நதரற்நத்க்க குநறக்நகரபரக புணி ரிகள்
அநறவுறுத்துகறன்நண
சநல அந்தஸ்து:
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ஆண்களுக்கும் பண்களுக்கும் இலடனில் சந அந்தஸ்லத
உறுதப்டுத்த குரு, ஆண்களும் சதண்களும் தரகுதரடின்நற 
சடங்குகபில்தங்நகற்ததும், என்நரக அர்ந்து உவு உட்சகரள்றல் தங்கு
அபித்துள்பது. சரூப் ரஸ் தல்னர, யறர திகரஷ், குரு அர் ரஸ்

அர்கனரல் சதண்கள் பகத்ல லநக்கும் துி அில கடுலரக
றர்த்ரர். ற்ந சபகங்கபில் உள்ப உடன்கட்லட றுல் க்கத்ல
றர்த்து நதரரட சதண்கலப றறத்து திச்சரத்றல் ஈடுதடுத்றணரர்.

அர்கபில் ரர குஜ்ரி ரய் தரநகர, ரர சுந்ரி, ரி சரயறப் சகௌர்,

ரி சர சகௌர், யரரி ஜறந்த் சகௌர்ஆகறநரர் பக்கறரணர்கபரக
கருப்தடுகறநரர்கள்.
கல்யி ல:

சக்கன நதத்தல் கல்யித்தகுத பக்கனந என்கவும் பயற்னின்
தவுவககவும் கருதப்ட்டது. கல்யிவன திநிதயர்ச்சக்கு

உறுதுலணனயது ன் கபணத்தல் தன் பன்யது குரு 
கல்யி றுயங்கல வதற்றுயித்தர்
குரு கபந்த் சகப் கூறுயதயது:

‚ ல் புிதந அவும் ஆழ்ந்த வக்கும் தனும் குருயிடம்
இருந்வத பப்டுகது”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 831]
கல்ி ன்தது ல்நனரருக்கும் கட்டரம். அறல் அலணரும்

அருக்கு படிந் அபவு நர்ச்சற சதந பற்சறக்க நண்டும். 52
சதண்கலப சலக்கற  நதரகரக பன்நரது குரு அனுப்திபள்பரர். சலக்கற
சதண்கபின் தங்கு ற்றும் குற ன்தறல் யறந்ர் சகௌர் கறல்
ழுதுரது,

“ந்த நத வதலகளும் பண்கல் ற்றுக்பகள்ப்டும் யலப
ஆமநக வயரூன்து ன்தல் குரு அநர் தஸ் ஆழ்ந்த ம்ிக்லக
பகண்டுள்ர்”.
உலடகில் கட்டுப்டுகள்:
சதண்கள் பகத்றல அில றர்ப்தநரடு சலக்கற ம் றகவும்
பிலரண ற்றும் பக்கறரண ிறபலநகலப சகரண்டுள்பது. குரு
கறந்த் சரயறப் கூறுரது

“ந்த உலடகள் உங்களுக்கு பசௌகரினத்லத ல்க யில்லவன
புத்தனில் தீன ண்ணங்கல உருயக்குயதக உள்வத அவ்வுலடகல
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தயிருங்கள். உலடனணிபம் பலனில் இந்த யிதபல ஆண்,பண்
இருரும் கலடிடிக்க வயண்டினது”.[ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 16]
பண்கின் தற்கப்பு பலகள்:

சக்கன பண்கள் (கர்ன்) கத்த நற்றும் ி ஆபதங்கல்
தங்கல தங்கவ தற்கத்துக்பகள்வயண்டும். இது

தித்தன்லநனது பன்ல் யபற்ல் பதன்பலனக பண்கள்
தங்கல தங்கவ தற்கத்துக்பகள் ஊக்குயிக்கப்டுகர்கள்.
அயர்கள் ஆண்கல தங்களுலடன தற்கப்புக்கு ம்ினிருக்க வயண்டின
அயசனநல்ல.

ஸ் ஜ ஜ ஸ் வநற்வகள்கள்:

இலயனுலடன எினது ல் ஆண்கிடபம் பண்கிடபம்
நிர்கது. எரு படிப்பழுதும் யத்தலும் பூநனிலும் ன்
ர்க்கயில்ல. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 223]

பண்ணிடத்தருந்து ஆண் ிக்கன். பண்ணுக்குள்

உருயகன் பண்லணவன ச்சனித்து நணந்து பகள்கன். ின்

அயின் வதமனின் பவந அயனுலடன சந்தத யர்கது. அயனுலடன
நலயி இந்து யிட்டல் அயன் வயபரு பண்ணின் துலணலன
டுகன். பன்ல் அயன் பண்ணுடன் ிலணக்கப் டுகன்.

பண்ணிடம் இருந்து பஜக்கள் ிக்கர்கள். அயல ன் இமயக
அலமக்கவயண்டும். பண்ணிடம் இருந்து தன் பண்ணும் ிக்கள்.
அயின் ன்று துவுநல்ல.

குருக் (ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 473)
யபதட்சல குத்து கூறுயதயது:

“ன் கடவுவ உநது பனலப ன் தருநணத்தன் ரிசகவும்
யபதட்சல ஆகவும் பகடுங்கள்”. ஸ்ரீ குரு பம் தஸ் ஜ (க்கம் 78யரி 18
ஸ் ஜ ஜ ஸ்)
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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
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman,
woman is born ofman's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.

the
and
and
and

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).
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From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance
to man‟s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In „Current
Thoughts on Sikhism‟, Alice Basarke states,
“The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man,
but a partner in serving God and seeking salvation”.
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”.
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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
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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ணிவு குத்து குரு கபந்த் சஹப்
ணிவு

சக்கன

நதத்தன்

பக்கனந

வக்கநகும்.

சக்கன

நக்கள்

கடவுிடம் ணிவுடன் அடிணின வயண்டும். ணிவு அல்து “நர்த்த” ன்னும்
ஞ்சி

பநம

பசல்

இபண்டும்

பருங்கன

பதடர்புலடனலய.

நர்த்த

ன்னும் ல்பழுக்கம் அததீயிபநக குர்ினில் யர்க்கப்டுகது. ஞ்சி

பசல்ன் பநமபனர்ப்பு ஆது “ணிவு”, “தர்நசந்தல” அல்து “அடக்கம்”
ன்தகும்.

இதுந

க்கள்

நதிக்கரக்க

நண்டி

பக்கறரண

தண்தரகும்.

சலக்கற

க்கள் ங்கள் ணறல் சகரள்ப நண்டி பக்கறரண தகுற ஆகும். ற்ந ரன்கு
தண்புகபரக சலக்கற தரடசரலனில் கருப்தடுதல:
உண்ல,சத்றம்

{சத்},

ணறலநவு { சந்நரக் },
தரிவு {ர} ற்றும்
அன்பு {திரர்}

வநற்கண்ட

ண்புககும்.
பதடர்ந்து

இந்த

வநலும்

ந்து

ண்புகளுவந

குருி

ிபர்த்தப்தலும்

தங்கள்

சக்கனர்களுக்கு

இப்ண்புகல
நதல்

இன்னலநனத

தனத்தன்

ஆமப்தத்து

அலத

பபம்

குணதசனத்தல் என்க ஆக்க பகள்யது ன்து கடலநனகும்.

தங்கள்

குருி நக்களுக்கு கூறுயதயது:
திின் கணிரணது ம் உள்ளுர்ரல் அநறப்தடும் அலறபம் இன்தபம்
ஆகும். திவுடன் கடவுலப உன்ண சதரக்கறரண கடவுலப நரக்கற றரணிக்க
நண்டும்.

சணரருன்

கடவுபரல்

கருலபடன்

ஆசலர்றக்கப்தடுகறநரநணர

அன் தில ன் றரக ற்கறநரன்.
சக்கன நதத்தன் பதல் குரு குருக்:

“புத்தனில் அன்பு நற்றும் ணிலய பழுத ம்ிக்லகபடனும் ஆழ்ந்த

கயத்துடனும்

வகட்டு

யந்தல்

நது

அகவகனில

அது

நந்தபத்தல் தூய்லந அலடன பசய்பம்”. {ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 4}

“ம்”

ன்

“ந லலய உங்கள் கது யலனங்கல வவும், ணிலய உங்கள்
ிச்லசப்த்தபம்

வவும்

நற்றும்

தனத்லத

உங்கள்

உடல்

பழுயதும்

பூசப்டும் சம்க டுத்துக் பகள்ளுங்கள்”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 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
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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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Notes
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