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Asa Di Vaar 

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

 

Egotism, pollution and falsehood 

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

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

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



 
 

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

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

 

Ignorance, selfishness and self-gratification 

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

 

Judged by our conduct 

Secular knowledge or scholarship does not prevent us from sinning. Ultimately we 
will be judged not by our learning or status, but by our conduct. Arguing, hair-
splitting over sacred texts, the performance of rituals and traditional offerings or the 
wearing of symbols or other marks of holiness, are of no avail. What counts is self-
control, purity and compassion. 
 
God knows our inner selves and cannot be cheated by any so-called holy practice. 
He reads our hearts and is not affected by only recitations of holy texts, markings 
on the fore-head with sandal-wood paste, cooking food within plastered squares, 
offering of choice dishes and libations of water, or by the barley-rolls and leafy 



 
 

platters, served to priests for the benefit of the dead. These things are done to win 
popular acclaim or to appease priests. 
 
Guru Nanak exposed the maladies of his time. Both Hindu and Muslim have strayed 
from the path of their religious preceptors and 5ehavior5 greed, falsehood, 
extortion and tyranny. The Guru rejected the 'Transfer-theory' of Brahmins, that 
offerings given to them, were of benefit to the ancestors of the donors. God will 
ultimately punish them for deceiving and exploiting ordinary people. 

 

Misconceptions about nature 

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

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

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

 

Seeker of "Truth" 

The True seeker of "The Truth" welcomes all that comes from God-both good or ill-
as a blessing. He does not criticize Him or rail at Him. A love of God cannot live in 
the heart that loves only itself. Servants of God must content themselves by 
obeying only God's will and asking for no reward or bonus. If they abide by His will, 
they will be content and filled with compassion for others. They will not feel 



 
 

disturbed, if others appear to be more fortunate. They constantly endeavor to put 
their wills in harmony with Divine Will. 
 
Summing up the Asa-di-var's message we can summarise it under three headings; 
ethical, social and metaphysical. Under ethical teaching, we find the Guru's 
emphasis is on overcoming one's ego by humility, truth, virtue, holy living and 
keeping the company of saints. Even though the Guru also puts a premium on 
discrimination-Bibek-Budhi–learning to sort good from bad, he emphatically refutes 
any belief that austerities like fasting, bathing, ritual worship have spiritual merit. 
 
The social teaching of the Guru relates to the current trends of the age; caste pride 
and prejudice, bribery, greed, hypocrisy, the tyranny of kings and rulers and priestly 
class as all of which were accepted as a matter of course. The Guru pointed to the 
need of improving the conditions of the poor and under-privileged. The 
metaphysical aspect of the Asa-di-var emphasizes Divine Ordinance (Hukum), God's 
grace, the wonders of Nature and the pervading spirit of God in all His creation. The 
style of the language of the Asa-di-var is crisp, and pithy. Some of the lines form 
proverbs which need to be treasured. A few are given below: 

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

 

Ref: www.sikhiwiki.org 
 

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

Asa di Vaar 

 

 

ੴ ਸਤਤੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

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

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇੱਏ ਹ ਅਤ ਸਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਹ 
 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ  ਛੰਤ ਯੁ  ॥ 

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

ਯਾ ਆਸਾ, ਯ  ਤ ੱਚ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ 'ਛੰਤ 

 

ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੇ ਰਇਣਾ ਭਨੁ ਰਤਭ ਯਤੰਨਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

the nectar of Your Name (spiritually overwhelmed). 

ਭੇਯੀਆਂ ਅੱਐਾਂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਸਰਯ-ਨਾਭ-ਜਰ ਨਾਰ ਯੂਯ ਰਵਚ ਆ ਈਆਂ ਸਨ,  

ਭੇਯਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦੇ ਰੇਭ-ਯੰ ਰਵਚ ਯੰਰਆ ਰਆ ਸੈ। 

 

ਭਨੁ ਯਾਤਭ ਏਸ ਟੀ ਰਾਇਆ ਏੰਚਨੁ ਸਤ ੰਨਾ ॥ 

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

pure gold by the touchstone of God's Name. 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਭਯੇੇ ਭਨ ਨੰੂ (ਆਣੇ ਨਾਭ ਦੀ) ਏਵੱਟੀ ਉਤੇ ਾਇਆ ਸ,ੈ ਤੇ ਇਸ  ੱਧ ਨਾ ਫਣ ਰਆ ਸੈ। 

 

ੁਯਭੁਤਐ ਯੰਤ ਚਰੂਤਰਆ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨ  ਤਬੰਨਾ ॥ 

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

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

 ਯੂ ਦੀ ਯਨ ਰਆਂ ਭੇਯਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦੇ ਰਭੇ-ਯੰ ਰਵਚ ੂੜਹ ਾ ਰਾਰ ਸ ਰਆ ਸ,ੈ  

ਭੇਯਾ ਭਨ ਤਯ-ਤਯ ਸ ਰਆ ਸ,ੈ ਭੇਯਾ ਰਸਯਦਾ ਤਯ-ਤਯ ਸ ਰਆ ਸੈ। 
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ਜਨੁ ਨਾਨਏੁ ਭੁਸਤਏ ਝਏਤਰਆ ਸਬੁ ਜਨਭੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥॥ 

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

and his entire life has been extremely blessed. 

ਦਾ ਨਾਨਏ (ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ) ਏਤੂਯੀ ਨਾਰ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ  ੰਰਧਤ ਸ ਰਆ ਸੈ, 
 ਨਾਨਏ ਦਾ ਾਯਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬਾਾਂ ਵਾਰਾ ਫਣ ਰਆ ਸੈ l 

 

ੴ ਸਤਤਨਾਭੁ ਏਯਤਾ ੁਯਐੁ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯ ਯੁ ਅਏਾਰ ਭੂਯਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

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

One Eternal God, His Name is the Truth (of eternal existance), He is the Creator,                                                                                                                                  
all-pervading, has no fear, no hatred, His existence is beyond time, He is beyond the cycle 

of birth and death, is self-illuminated, can be realized by the Guru‘s Grace. 

ਅਏਾਰ  ਯਐ ਇੱਏ ਸ;ੈ ਰਜ ਦਾ ਨਾਭ 'ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ' ਸ,ੈ ਜ ਰਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਚਨਸਾਯ ਸੈ, ਜ ਬ ਰਵਚ ਰਵਆਏ ਸੈ, ਬੈ ਤੋਂ ਯਰਸਤ ਸ,ੈ ਵੈਯ-ਯਰਸਤ ਸੈ, 

ਰਜ ਦਾ ਯੂ ਏਾਰ ਤੋਂ ਯੇ ਸ,ੈ (ਬਾਵ, ਰਜ ਦਾ ਯੀਯ ਨਾ-ਯਰਸਤ ਸ)ੈ ਜ ਜੂਨਾਂ ਰਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਜ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਆਣੇ ਆ ਤੋਂ 

ਸਇਆ ਸ ੈਅਤੇ ਜ ਰਤ ਯੂ ਦੀ ਰਏਯਾ ਨਾਰ ਰਭਰਦਾ ਸੈ। 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ  ॥ 

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

 

 ਾਯ ਸਰਏਾ ਨਾਤਰ ਸਰਏ ਬੀ ਭਹਰ ਤਹਰ ਏ ਤਰਐ ਟੁੰ ਡ ਅਸ ਯਾਜ ਏੀ ਧੁਨੀ ॥ 

vaar salokaa naal salok bhee mahlay pahilay kay likhay tunday as raajai kee Dhunee. 
Vaar With Slokas, And Slokas also Written By The First Guru. To Be Sung To The Tune Of 

'Tunda-As Raajaa': 
 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ਫਤਰਹਾਯੀ ੁਯ ਆਣ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ  ਾਯ ॥                                                                                                                   

balihaaree gur aapnay di-uhaarhee sad vaar. 
I surrender myself to my Guru forever; 

ਭੈਂ ਆਣੇ  ਯੂ ਤੋਂ (ਇਏ) ਰਦਨ ਰਵਚ  ਵਾਯੀ ਦਏੇ ਸ ੰਦਾ ਸਾ,ਂ 
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ਤਜਤਨ ਭਾਣਸ ਤ ਦ ਤ ਏੀ ਏਯਤ ਨ ਰਾੀ  ਾਯ ॥॥ 

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

ਰਜ ( ਯ)ੂ ਨੇ ਭਨ ੱਐਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਫਣਾ ਰਦੱਤੇ ਤੇ ਫਣਾਉਂਰਦਆਂ (ਯਤਾ) ਰਚਯ ਨਾਸ ਰੱਾ l 
 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok by the Second Guru: 

 

ਜ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉ ਤਹ ਸੂਯਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਯ ॥ 

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

ਜੇ (ਇਏ)  ਚਦੰਰਭਾ ਚੜਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯ ੂਯਜ ਚੜਹਨ, 
 

ਤ ਚਾਨਣ ਹਤਦਆਂ ੁਯ ਤਫਨੁ ਯ ਅੰਧਾਯ ॥॥ 

aytay chaanan hidi-aaN gur bin ghor anDhaar. ||2|| 
even with so much light, a person's mind will still be in complete darkness without the 
Guru. (meaning no matter how much knowledge we may obtain from other sources, 

without the Guru, we do not get the true enlightenment or divine wisdom). 
ਨੀ ਯਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸ ੰਰਦਆਂ  ੰਰਦਆਂ ਬੀ  ਯਾਂ ਦੇ ਫਾਝੋਂ ਅੰਨਹੇਯ  ੱ ਸੀ ਸਵੇਾ। 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok by the First Guru: 

 

ਨਾਨਏ ੁਯੂ ਨ ਚਤਨੀ ਭਤਨ ਆਣ ਸੁਚਤ ॥ 

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

 and think of themselves to be very clever. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਜ ਭਨ ੱਐ)  ਯੂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਨਸੀਂ ਏਯਦੇ ਆਣੇ ਆ ਰਵਚ ਚਤਯ (ਫਣੇ ਸ) ਸਨ, 
 

ਛੁਟ ਤਤਰ ਫੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰ ਞ ਅੰਦਤਯ ਐਤ ॥ 

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

ਉਸ ਇਉਂ ਸਨ ਰਜਵੇਂ ਰਏੇ  ੰਞੀ ੈਰੀ ਰਵਚ ਅੰਦਯੋਂ ੜੇ ਰਤਰ ਰਨਐਭੇ  ਸ ਸਨ। 
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ਐਤ ਅੰਦਤਯ ਛੁਤਟਆ ਏਹੁ ਨਾਨਏ ਸਉ ਨਾਹ ॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਆਐ ਰਏ ੈਰੀ ਰਵਚ ਰਨਐਭੇ  ਸ ਉਸਨਾਂ ਫੂਆੜ ਰਤਰਾਂ ਦੇ  ਐਭ ਸਨ, 
 

ਪਰੀਅਤਹ ਪੁਰੀਅਤਹ ਫੁੜ ਬੀ ਤਨ ਤ ਤਚ ਸੁਆਹ ॥॥                                                                                                                                           

falee-ah fulee-ah bapurhay bhee tan vich su-aah. ||3|| 
The fake sesame plants seem to be flowering and flourishing but are filled with nothing 

but ashes. Similarly those, who do not follow the Guru‘s teachings, are spiritually dead in 
spite of being outwardly prosperous. 

ਉਸ ਰਵਚਾਯੇ ਪ ੱਰਦੇ ਬੀ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਪ ੱਰ ਬੀ ਰੱਦੇ ਸਨ), ਪਰਦੇ ਬੀ ਸਨ, ਪੇਯ ਬੀ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 
 ਰਵਚ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਰਵਚ ਰਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ)  ਆਸ ਸੀ ਸ ੰਦੀ ਸ ੈ

 

ਉੜੀ 
pa-orhee. 
Pauree: 1 

ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਤਜ ਆੀਨ੍ਹ ਯਤਚ ਨਾਉ ॥ 

aapeenHai aap saaji-o aapeenHai rachi-o naa-o. 
 

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

ਅਏਾਰ  ਯਐ ਨੇ ਆ ਸੀ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਾਰਜਆ, ਅਤੇ ਆ ਸੀ ਆਣਾ ਨਾਭਣਾ ਫਣਾਇਆ। 

 

ਦੁਮੀ ਏੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀ ਏਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥ 

duyee kudrat saajee-ai kar aasan ditho chaa-o. 
 

Then He created the Nature (His tangible form); pervading within His creation, He beholds 
the play of His creation . 

ਰਪਯ, ਉ ਨੇ ਏ ਦਯਤ ਯਚੀ ਅਤੇ ਏ ਦਯਤ ਰਵਚ ਰਵਆਏ ਸ ਏੇ, ਇ ਦਾ ਆ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵੇਐਣ ਰੱ ਰਆ ਸੈ। 

ਦਾਤਾ ਏਯਤਾ ਆਤ ਤੂੰ  ਤੁਤਸ ਦ ਤਹ ਏਯਤਹ ਸਾਉ ॥ 

daataa kartaa aap tooN tus dayveh karahi pasaa-o. 
 

O‘ God, You Yourself are the benefactor and the Creator of all beings, and by Your Will, 
You bestow Your Grace upon them. 

ਸੇ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ ਅਤੇ ਆ ਸੀ ਇਸਨਾਂ ਦ ੇਾਜਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਤ੍ਰੱਠ ਏ ੇਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਅਤੇ 

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸੈਂ। 
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ਤੂੰ  ਜਾਣਈ ਸਬਸ ਦ ਰਸਤਹ ਤਜੰਦੁ ਏ ਾਉ ॥ 

tooN jaano-ee sabhsai day laisahi jind kavaa-o. 
You are the Knower of all ; You give life and take it away by Your command. 

ਤੰੂ ਬਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨਸਾਯ ਸੈਂ। ਰਜੰਦ ਅਤ ੇ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਰਜਦੰ ਤੇ ਯੀਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, ਆ ਸੀ ਭ ੜ ਰੈ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ)। 

 

ਏਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥॥ 

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

ਤੰੂ (ਏ ਦਯਤ ਰਵਚ) ਆਣ ਜਭਾ ਏੇ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵੇਐ ਰਯਸਾ ਸੈਂ 
ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਹਤਯ ਰਭ ਫਾਣੀ ਭਨੁ ਭਾਤਯਆ ਅਣੀਆਰ ਅਣੀਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਰਵਚ ਰੇਭ ੈਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ  ਯਫਾਣੀ ਨੇ ਭੇਯਾ ਭਨ ਰਵੰਨਹ ਰਰਆ ਸੈ ਰਜਵੇਂ ਰਤਰ ੱਐੀ ਨਏ ਵਾਰੇ ਤੀਯ (ਰਏੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ) ਰਵੰਨਹ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। 

 

ਤਜਸੁ ਰਾੀ ੀਯ ਤਯੰਭ ਏੀ ਸ ਜਾਣ ਜਯੀਆ ॥ 

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

ਰਜ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਰੇਭ ਦੀ ੀੜ ਉੱਠਦੀ ਸੈ ਉਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈ ਰਏ ਉ ਨੰੂ ਰਏਵੇਂ ਸਾਰਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ। 

 

ਜੀ ਨ ਭੁਏਤਤ ਸ ਆਐੀ ਭਤਯ ਜੀ  ਭਯੀਆ ॥ 

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

as if he  has become spiritually alive after death. 
ਜੇਸੜਾ ਭਨ ੱਐ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਰੋਂ  ਅਛਸ ਸ ਏੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਦ ਨੀਆ ਦੀ  

ਰਏਯਤ ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦੇ ਫਧੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਯਰਸੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਸਤਤੁਯੁ ਭਤਰ ਹਤਯ ਜੁ ਦੁਤਯੁ ਤਯੀਆ ॥॥ 

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

the terrifying world ocean of vices. 

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ-) ਸੇ ਸਯੀ! ਭੈਨੂੰ  ਯੂ ਰਭਰਾ, ਤਾ ਰਏ ਭੈਂ ਇ ੰਾਯ (-ਭ ੰਦਯ) ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਏਾਂ ਰਜ ਨੰੂ ਤਯਨਾ ਐਾ ਸੈl 
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ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਸਚ ਤਯ ਐੰਡ ਸਚ ਫਰਹਭੰਡ ॥ 

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

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

ਤੇਯ ੇ(ੈਦਾ ਏੀਤੇ ਸ) ਐੰਡ ਤੇ ਫਰਰਸਭੰਡ ੱਚੇ ਸਨ, ਦਾ ਰਈ ਅਟਰੱ ਸਨ l 
 

ਸਚ ਤਯ ਰਅ ਸਚ ਆਏਾਯ ॥ 

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

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

ਤੇਯ ੇ(ਰਯਜੇ ਸ ਚੌਂਦਾ)ਂ ਰਏ ਤੇ (ਇਸ ਫੇਅੰਤ) ਆਏਾਯ ਬੀ ਦਾ-ਰਥਯ ਯਰਸਣ ਵਾਰੇ ਸਨ; 
 

ਸਚ ਤਯ ਏਯਣ ਸਯਫ ਫੀਚਾਯ ॥ 

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

ਤੇਯੇ ਏੰਭ ਤੇ ਾਯੀਆਂ ਰਵਚਾਯਾਂ ਨਾ-ਯਰਸਤ ਸਨ। 

 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਅਭਯੁ ਸਚਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

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

ਸੇ ਾਤਸ਼ਾਸ! ਤੇਯੀ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਤੇ ਤੇਯਾ ਦਯਫਾਯ ਅਟੱਰ ਸਨ, 
 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਏਭੁ ਸਚਾ ਪੁਯਭਾਣੁ ॥ 

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

ਤੇਯਾ ਸ ਏਭ ਤੇ ਤਯੇਾ (ਸ਼ਾਸੀ)  ਯਭਾਨ ਬੀ ਅਟੱਰ ਸਨ। 

 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਏਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa karam sachaa neesaan. 
True is Your Grace, True are Your gifts (the sign of Your grace). 
ਤੇਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਰਈ ਰਥਯ ਸ ੈਤੇ ਤੇਯੀਆਂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਨਸ਼ਾਨ ਬੀ ਦਾ ਵਾਤ ੇਏਾਇਭ ਸੈ। 
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ਸਚ ਤੁਧੁ ਆਐਤਹ ਰਐ ਏਯਤੜ ॥ 

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

ਰੱਐਾਂ ਏਯੜਾਂ ਜੀਵ, ਜ ਤੈਨੰੂ ਰਭਯ ਯਸੇ ਸਨ, ੱਚੇ ਸਨ 

 

ਸਚ ਸਤਬ ਤਾਤਣ ਸਚ ਸਤਬ ਜਤਯ ॥ 

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

ੱਚੇ ਾਈਂ ਅੰਦਯ ਸੀ ਾਯੀ ਤਾਏਤ ਤੇ ਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਸੈ। 

 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸਚੀ ਸਾਰਾਹ ॥ 

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

ਤੇਯੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਤੇਯਾ ਇਏ ਅਟੱਰ ਰਰਰਰਾ ਸੈ; 
 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

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

ਸੇ ੱਚੇ ਾਰਤਸ਼ਾਸ! ਇਸ ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਸੀ ਤੇਯਾ ਇਏ ਨਾ ਭ ੱਏਣ ਵਾਰਾ ਯਫੰਧ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ 

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

devotion also become True by merging in Him. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਵ ਉ ਅਰਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ ਨੂ ੰਰਭਯਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬੀ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸਨ; 
 

ਜ ਭਤਯ ਜੰਭ ਸੁ ਏਚੁ ਤਨਏਚੁ ॥॥ 

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

ਯ ਜ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦੇ ੇੜ ਰਵਚ  ਸਨ, ਉਸ ਰਫਰਏ ਰ ਏੱਚੇ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉ ਅਰ ਜਤ ਦਾ ਯੂ ਨਸੀਂ ਸ) 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok by the First Guru: 
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 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਜਾ  ਡਾ ਨਾਉ ॥ 

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

ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਰਰਤ ਏੀਤੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ ਰਜ ਦਾ ਨਾਭਣਾ ਵਡੱਾ ਸੈ। 

 

 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ 

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

ਰਬੂ ਦਾ ਇਸ ਇਏ ਵੱਡਾ  ਣ ਸੈ ਰਏ ਉ ਦਾ ਰਨਆਉ (ਦਾ) ਅਟੱਰ ਸੈ। 

 

 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਰ ਥਾਉ ॥ 

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

ਉ ਦੀ ਇਸ ਇਏ ਵੱਡੀ ਰਤ ਸੈ ਰਏ ਉ ਦਾ ਆਣ ਅਡਰ ਸੈ। 

 

 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਜਾਣ ਆਰਾਉ ॥ 

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

ਰਬੂ ਦੀ ਇਸ ਇਏ ਫੜੀ ਵਰਡਆਈ ਸ ੈਰਏ ਉਸ ਾਯੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਦਾਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੈ, 
 

 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਫੁਝ ਸਤਬ ਬਾਉ ॥ 

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

ਅਤੇ ਾਰਯਆਂ ਦੇ ਰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਰਵਰਰਆਂ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸੈ। 

 

 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਜਾ ੁਤਛ ਨ ਦਾਤਤ ॥ 

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

ਯੱਫ ਦੀ ਇਸ ਇਏ ਉੱਚੀ ਰਤ ਸੈ ਰਏ ਰਏੇ ਦੀ ਰਾਸ ਰੈ ਏੇ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਦਾਤਾਂ ਨਸੀਂ ਦੇ ਰਯਸਾ, 
 

 ਡੀ  ਤਡਆਈ ਜਾ ਆ ਆਤ ॥ 

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

ਭਸਾਨ ਸੈ ਉ ਦੀ ਰਬਤਾ, ਰਏਉਂਰਏ ਾਯਾ ਏ ਛ ਉਸ ਆ ਸੀ ਆ ਸ।ੈ 
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ਨਾਨਏ ਏਾਯ ਨ ਏਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਯੱਫ ਦੀ ਏ ਦਯਰਤ ਰਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ, 
 

ਏੀਤਾ ਏਯਣਾ ਸਯਫ ਯਜਾਇ ॥॥ 

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

ਜ ਏ ਝ ਉ ਨੇ ਏੀਤਾ ਸੈ ਜਾਂ ਏਯੇਾ, ਬ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ਬਾਣਾ ਸੈ। 

 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok by the Second Guru: 

 

ਇਹੁ ਜੁ ਸਚ ਏੀ ਹ ਏਠੜੀ ਸਚ ਏਾ ਤ ਤਚ  ਾਸੁ ॥ 

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

ਇਸ ਜਤ ਰਬੂ ਦੇ ਯਰਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ,ੈ ਰਬੂ ਇ ਰਵਚ ਵੱ ਰਯਸਾ ਸੈ। 

 

ਇਏਨ੍ਹਾ ਹੁਏਤਭ ਸਭਾਇ ਰ ਇਏਨ੍ਹਾ ਹੁਏਭ ਏਯ ਤ ਣਾਸੁ ॥ 

iknHaa hukam samaa-ay la-ay iknHaa hukmay karay vinaas. 
By His Command, some are merged into Him, and some,  

by His Command, are spiritually destroyed. 

ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਸ ਏਭ ਅਨ ਾਯ (ਇ ੰਾਯ-ਾਯ ਰਵਚੋਂ ਫਚਾ ਏੇ) ਆਣੇ ਚਯਨਾਂ ਰਵਚ ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਸੈ  

ਅਤੇ ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਸ ਏਭ ਅਨ ਾਯ ਸੀ ਇੇ ਰਵਚ ਡਫ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਇਏਨ੍ਹਾ ਬਾਣ ਏਤਢ ਰ ਇਏਨ੍ਹਾ ਭਾਇਆ ਤ ਤਚ ਤਨ ਾਸੁ ॥ 

iknHaa bhaanai kadh la-ay iknHaa maa-i-aa vich nivaas. 
Some, by the Pleasure of His Will, are saved from the worldly  

attachments, while others are made to remain absorbed in them. 

ਏਈਆਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨ ਾਯ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਰਵਚੋਂ ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ਏਈਆਂ ਨੰੂ ਇ ੇਰਵਚ ਪਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। 

 

  ਤਬ ਆਤਐ ਨ ਜਾਈ ਤਜ ਤਏਸ ਆਣ ਯਾਤਸ ॥ 

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

will be rescued from drowning in the world-ocean of worldly attachments). 
ਇਸ ੱਰ ਬੀ ਦੱੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ ਰਏ ਯੱਫ ਰਏ ਦਾ ਫੇੜਾ ਾਯ ਏਯਦਾ ਸੈ। 
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ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਜਾਣੀ ਜਾ ਏਉ ਆਤ ਏਯ ਯਾਸੁ ॥॥ 

naanak gurmukh jaanee-ai jaa ka-o aap karay pargaas. ||3|| 
 

O‘ Nanak, only that Guru‘s follower comes to understand this whom He Himself  
enlightens with the Divine knowledge. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਜ (ਵਡਬਾੀ) ਭਨ ੱਐ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੰੂ  ਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਝ ੈ ਜਾਦਂੀ ਸੈ 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 2 

ਨਾਨਏ ਜੀਅ ਉਾਇ ਏ ਤਰਤਐ ਨਾ  ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ੈਦਾ ਏਯ ਏ ੇਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਧਯਭ-ਯਾਜ ਨੰੂ (ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਰਯ ਤੇ)  

ਭ ਏੱਯਯ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸੈ ਰਏ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰੇਐਾ ਰਰਐਦਾ ਯਸੇ। 

 

ਥ ਸਚ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਫੜ ਚੁਤਣ  ਤਐ ਏਢ ਜਜਭਾਤਰਆ ॥ 

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

the false (evil doers) are marked out and separated from the true ones. 
ਥੇ ਏੇਵਰ ੱਚ ਨੰੂ ਸੀ ੱਚ ਦਯਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਾੀਆਂ ਨੂੰ ਚ ਣ ਏੇ ਵੱਐਯਾ ਏਯ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ ਏੂਤੜਆਯ ਭੁਹ ਏਾਰ੍ਹ ਦਜਤਏ ਚਾਤਰਆ ॥ 

thaa-o na paa-in koorhi-aar muh kaalHai dojak chaali-aa. 
The false ones find no place in God‘s court and are driven out to suffer in great disgrace 

ਝੂਰਠਆਂ ਨੰੂ ਥੇ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਰਭਰਦੀ, ਉਸ ਰਆਸ ਰਚਸਰਯਆਂ ਨਾਰ ਨਯਏ ਨੰੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

 

ਤਯ ਨਾਇ ਯਤ ਸ ਤਜਤਣ  ਹਾਤਯ  ਤਸ ਠਣ  ਾਤਰਆ ॥ 

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

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

(ਸੇ ਰਬੂ!) ਜ ਭਨ ੱਐ ਤੇਯੇ ਨਾਭ ਰਵਚ ਯੰੇ ਸ ਸਨ, ਉਸ (ਥੋਂ) ਫਾਜ਼ੀ ਰਜੱਤ ਏੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ  

ਠੱੀ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ (ਭਨ ੱਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਸਾਯ ਏੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
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ਤਰਤਐ ਨਾ  ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥॥ 

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

the accounts of the deeds of the mortals. 

(ਤੰੂ, ਸੇ ਰਬੂ!) ਧਯਭ-ਯਾਜ ਨੰੂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰੇਐਾ ਰਰਐਣ ਵਾਤੇ ਭ ਏੱਯਯ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸੈ l 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਹਭ ਭੂਯਐ ਭੁਧ ਸਯਣਾਤੀ ਤਭਰੁ ਤ ੰਦ ਯੰਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

ਸੇ ਫੇਅੰਤ ਏਤਏਾਂ ਦੇ ਭਾਰਏ ਰਵੰਦ! (ਾਨੰੂ) ਰਭਰ, ਅੀਂ ਭੂਯਐ ਫ-ੇਭਝ ਤੇਯੀ ਯਨ ਆ ਸਾਂ। 

 

ੁਤਯ ੂਯ ਹਤਯ ਾਇਆ ਹਤਯ ਬਤਤ ਇਏ ਭੰਾ ॥ 

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

begged from Him only for His loving devotion. 

ਭੈਂ ( ਯੂ ਾੋਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ (ਦੀ ਦਾਰਤ) ਭੰਦਾ ਸਾਂ (ਰਏਉਂਰਏ) ੂਯੇ  ਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਰਭਰ ਏਦਾ ਸੈ। 

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਫਤਦ ਤ ਾਤਸਆ ਜਤ ਅਨਤ ਤਯੰਾ ॥ 

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

ocean with infinite waves, my mind and body are delighted 

 ਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਫੇਅੰਤ ਰਸਯਾਂ ਵਾਰੇ (ਭ ੰਦਯ-ਰਬੂ) ਨੰੂ ਰਭਯ ਏੇ ਭੇਯਾ ਭਨ ਰਐੜ ਰਆ ਸੈ,  

ਭੇਯਾ ਰਸਯਦਾ ਰਪ ਰਤ ਸ ਰਆ ਸੈ। 

 

ਤਭਤਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਏ ਸਤਸੰਾ ॥॥ 

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

His devotees (saints) in holy congrigation. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ-) ੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਭਰ ਏੇ ੰਤਾ ਂਦੀ ੰਰਤ ਰਵਚ ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਰਆ ਸੈ 
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ਸਰਏ ਭਃ  ॥                                                                                                                                                                                     

salok mehlaa 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Salok, by the First Guru: 

 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਨਾਦ ਤ ਸਭਾਦੁ  ਦ ॥ 

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

are the many religious scriptures. 

ਅਚਯਜ ਸਨ ਏਈ ਨਾਦ ਤੇ ਏਈ ਵੇਦ; 
 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਜੀਅ ਤ ਸਭਾਦੁ ਬਦ ॥ 

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

the many secrets of these beings. 

ਅਚਯਜ ਸਨ ਫੇਅਤੰ ਜੀਵ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਏਈ ਬਦੇ; 
 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਯੂ ਤ ਸਭਾਦੁ ਯੰ ॥ 

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

ਅਚਯਜ ਸਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਯ ਦਾਯਥਾਂ ਦੇ ਏਈ ਯੂ ਤ ੇਏਈ ਯੰ 

 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਨਾ ਤਪਯਤਹ ਜੰਤ ॥ 

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

ਈ ਜੰਤ (ਦਾ) ਨੰੇ ਸੀ ਰਪਯ ਯਸੇ ਸਨ; ਇਸ ਬ ਏ ਝ ਵੇਐ ਏੇ ਰਵਭਾਦ ਅਵਥਾ ਫਣ ਯਸੀ ਸੈ। 

 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਉਣੁ ਤ ਸਭਾਦੁ ਾਣੀ ॥ 

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

ਅਰ ਰਏਏ ਸੈ ਸਵਾ ਅਤੇ ਅਰ ਰਏਏ ਸੈ ਜਰ । 

 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਅਨੀ ਐਡਤਹ ਤ ਡਾਣੀ ॥ 

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

ਰਏਤੇ ਏਈ ਅਨੀਆਂ ਅਚਯਜ ਐੇਡਾਂ ਏਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ; 
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ਤ ਸਭਾਦੁ ਧਯਤੀ ਤ ਸਭਾਦੁ ਐਾਣੀ ॥ 

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

ਅਰ ਰਏਏ ਸੈ ਧਯਤੀ ਤੇ ਧਯਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਐਾਣੀਆਂ (ਅੰਡਜ, ਜੇਯਜ, ਉਤਬਜ, ੇਤਜ) 
 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਸਾਤਦ ਰਤਹ ਯਾਣੀ ॥ 

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

ਜੀਵ ਦਾਯਥਾਂ ਦੇ  ਆਦ ਰਵਚ ਰੱ ਯਸੇ ਸਨ; ਇਸ ਏ ਦਯਤ ਵਐੇ ਏੇ ਭਨ ਰਵਚ ਥੱਯਾਸਟ ੈਦਾ ਸ ਯਸੀ ਸੈ। 

 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਸੰਜੁ ਤ ਸਭਾਦੁ ਤ ਜੁ ॥ 

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

ਅਰ ਰਏਏ ਸੈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੇਰ ਸ,ੈ ਅਰ ਰਏਏ ਸੈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਵਛੜਾ; 
 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਬੁਐ ਤ ਸਭਾਦੁ ਬੁ ॥ 

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

ਅਰ ਰਏਏ ਸੈ ਦਾਯਥ ਦੀ ਬ ਐ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਰ ਰਏਏ ਸੀ ਯਜੇਵਾਂ। 

 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਤਸਪਤਤ ਤ ਸਭਾਦੁ ਸਾਰਾਹ ॥ 

vismaad sifat vismaad saalaah. 
It is amazing to see that somewhere that You,  
the  Creator, is being praised and eulogized, 

ਰਏਤੇ ਏ ਦਯਤ ਦੇ ਭਾਰਏ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਸ ਯਸੀ ਸ,ੈ 
 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਉਝੜ ਤ ਸਭਾਦੁ ਯਾਹ ॥ 

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

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

ਰਏਤੇ ਝੜ ਸੈ, ਰਏਤੇ ਯਤੇ ਸਨ-ਇਸ ਅਚਯਜ ਐੇਡ ਵੇਐ ਏੇ ਭਨ ਰਵਚ ਸੈਯਤ ਸ ਯਸੀ ਸੈ। 
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ਤ ਸਭਾਦੁ ਨੇੜ ਤ ਸਭਾਦੁ ਦੂਤਯ ॥ 

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

ਏਈ ਆਐਦਾ ਸੈ ਯੱਫ ਨੇੜੇ ਸ,ੈ ਏਈ ਆਐਦਾ ਸੈ ਦੂਯ ਸੈ; 
 

ਤ ਸਭਾਦੁ ਦਐ ਹਾਜਯਾ ਹਜੂਤਯ ॥ 

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

ਸੈਯਾਨ-ਏ ਨ ਸੈ ਤੈਨੰੂ ਨ ਰਤੱਐ ਵੇਐਣਾ। 

 

 ਤਐ ਤ ਡਾਣੁ ਯਤਹਆ ਤ ਸਭਾਦੁ ॥ 

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

(ਯੱਫ ਦੀ) ਅਚਯਜ ਏ ਦਯਤ ਨੰੂ ਵੇਐ ਏੇ ਭਨ ਰਵਚ ਏਾਂਫਾ ਰਜਸਾ ਰਛੜ ਰਯਸਾ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਫੁਝਣੁ ੂਯ ਬਾਤ ॥॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇ ਇਰਾਸੀ ਤਭਾਸ਼ੇ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਭਰਝਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

 

ਏੁਦਯਤਤ ਤਦਸ ਏੁਦਯਤਤ ਸੁਣੀ ਏੁਦਯਤਤ ਬਉ ਸੁਐ ਸਾਯੁ ॥ 

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

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

ਜ ਏ ਝ ਰਦੱ ਰਯਸਾ ਸੈ ਤੇ ਜ ਏ ਝ  ਣੀ ਆ ਰਯਸਾ ਸੈ, ਇਸ ਬ ਤਯੇੀ ਸੀ ਏਰਾ ਸੈ; ਇਸ ਬਉ ਜ  ਐਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਸੈ, ਇਸ ਬੀ ਤੇਯੀ ਏ ਦਯਤ ਸੈ। 
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ਏੁਦਯਤਤ ਾਤਾਰੀ ਆਏਾਸੀ ਏੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਆਏਾਯੁ ॥ 

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

ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਅਏਾਸ਼ਾਂ ਰਵਚ ਤੇਯੀ ਸੀ ਏ ਦਯਤ ਸੈ, ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਜ ਰਦੱ ਰਯਸਾ ਸ ੈਤੇਯੀ ਸੀ ਅਚਯਜ ਐੇਡ ਸੈ। 

 

ਏੁਦਯਤਤ  ਦ ੁਯਾਣ ਏਤਫਾ ਏੁਦਯਤਤ ਸਯਫ  ੀਚਾਯੁ ॥ 

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

expressed in these, have been possible by Your power. 

ਵੇਦ,  ਯਾਣ ਤੇ ਏਤੇਫਾਂ, (ਸਯ ਬੀ) ਾਯੀ ਰਵਚਾਯ-ੱਤਾ ਤੇਯੀ ਸੀ ਏਰਾ ਸ;ੈ 
 

ਏੁਦਯਤਤ ਐਾਣਾ ੀਣਾ ਨ੍ਹਣੁ ਏੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਤਆਯੁ ॥ 

kudrat khaanaa peenaa painHan kudrat sarab pi-aar. 
It is Your underlying energy, which is working behind the phenomena of  
eating, drinking, dressing up and the feeling of love in the living beings. 

ਐਾਣ, ੀਣ, ੈਨਹਣ ਦਾ ਰਵਸਾਯ ਅਤੇ ਜਤ ਰਵਚ ਾਯਾ ਰਆਯ ਦਾ ਜਜ਼ਫਾ ਇਸ ਬ ਤੇਯੀ ਏ ਦਯਤ ਸੈ। 

 

ਏੁਦਯਤਤ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਯੰੀ ਏੁਦਯਤਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ 

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

Your Power the living beings of the world exist. 

ਜਾਤਾਂ ਰਵਚ, ਰਜਨਾਂ ਰਵਚ, ਯੰਾਂ ਰਵਚ, ਜਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰਵਚ ਤੇਯੀ ਸੀ ਏ ਦਯਤ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ,ੈ 
 

ਏੁਦਯਤਤ ਨੇਏੀਆ ਏੁਦਯਤਤ ਫਦੀਆ ਏੁਦਯਤਤ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

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

are happening as per Your power and will. 
ਤੇਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਆਯਾ ਚੰਰਆਈਆਂ ਸਨ ਤ ੇਤੇਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਆਯਾ ਸੀ ਫ ਰਯਆਈਆਂ। ਤੇਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦ ਆਯਾ ਸੀ ਇਜਤ ਤੇ ਫਇੇਜਤੀ ਸੈ। 

 

ਏੁਦਯਤਤ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਏੁਦਯਤਤ ਧਯਤੀ ਐਾਏੁ ॥ 

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

ਉਣ, ਾਣੀ, ਅੱ, ਧਯਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਏ (ਆਰਦਏ ਤੱਤ), ਇਸ ਾਯ ੇਤੇਯਾ ਸੀ ਤਭਾਸ਼ਾ ਸਨ। 
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ਸਬ ਤਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਤੂੰ  ਏਾਤਦਯੁ ਏਯਤਾ ਾਏੀ ਨਾਈ ਾਏੁ ॥ 

sabh tayree kudrat tooN kaadir kartaa paakee naa-ee paak. 
O‘ God, everything is in Your Power, You are the all-powerful  

Creator. Your Name is the Holiest of the Holy. 

ਸੇ ਰਬੂ! ਬ ਤੇਯੀ ਏਰਾ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ,ੈ ਤੰੂ ਏ ਦਯਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸੈਂ, 

 ਤੰੂ ਸੀ ਇ ਐੇਰ ਦਾ ਯਚਨਸਾਯ ਸੈਂ, ਤੇਯੀ ਵਰਡਆਈ  ੱਚੀ ਤੋਂ  ਚੱੀ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਹੁਏਭ ਅੰਦਤਯ  ਐ  ਯਤ ਤਾਏ ਤਾਏੁ ॥॥ 

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

and pervades everywhere all by Himself. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ (ਇ ਾਯੀ ਏ ਦਯਤ ਨੰੂ) ਆਣੇ ਸ ਏਭ ਰਵਚ ਯੱਐ ਏੇ ਬ ਦੀ  
ੰਬਾਰ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸੈ, ਤੇ ਬ ਥਾਈਂ, ਇਏੱਰਾ ਆ ਸੀ ਆ ਭਜਦੂ ਸੈ l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 3 

 

ਆੀਨ੍ਹ ਬ ਬਤ ਏ ਹਇ ਬਸਭਤੜ ਬਉਯੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ 

aapeenHai bhog bhog kai ho-ay bhasmarh bha-ur siDhaa-i-aa. 
After living through the pains and pleasures of life, mortal‘s 

 body is reduced to a pile of dust and the soul departs. 

ਯੱਫ ਆ ਸੀ ਜੀਵ-ਯੂ ਸ ਏੇ ਦਾਯਥ ਦੇ ਯੰ ਭਾਣਦਾ ਸੈ। ਯੀਯ ਰਭੱਟੀ ਦੀ ਢੇਯੀ ਸ 

 ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆਖ਼ਯ ਜੀਵਾਤਭਾ-ਯੂ ਬਉਯ ਯੀਯ ਨੂੰ ਛੱਡ ਏੇ ਤ ਯ ੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

 ਡਾ ਹਆ ਦੁਨੀਦਾਯੁ ਤਰ ਸੰਰੁ ਤਤ ਚਰਾਇਆ ॥ 

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

ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਧੰਰਧਆਂ ਰਵਚ ਪਰਆ ਸਇਆ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਭਯਦਾ ਸੈ, ਰ ਰਵਚ ੰਰ ਾ ਏੇ ਅੱੇ ਰਾ ਰਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ 

 

ਅ ਏਯਣੀ ਏੀਯਤਤ  ਾਚੀ ਫਤਹ ਰਐਾ ਏਤਯ ਸਭਝਾਇਆ ॥ 

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

ਯਰਏ ਰਵਚ ਯੱਫ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਯੂ ਏਭਾਈ ਸੀ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸੈ,  

ਥੈ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਸਾਫ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਇ ਨੂ ੰਭਝਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
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ਥਾਉ ਨ ਹ ੀ ਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀ ਤਏਆ ਯੂਆਇਆ ॥ 

thaa-o na hovee pa-udee-ee hun sunee-ai ki-aa roo-aa-i-aa. 
 

While receiving severe punishment for his evil deeds, he finds no place to hide and no one 
hears his cries of pain. 

ਥੇ ਭਾਯ ੈਂਦੇ ਨੰੂ ਰਏਤੇ ਢਈ ਨਸੀਂ ਰਭਰਦੀ, ਉ ਵੇਰੇ ਇ ਦੀ ਏਈ ਬੀ ਏੂਏ- ਏਾਯ  ਣੀ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

 

ਭਤਨ ਅੰਧ ਜਨਭੁ  ਾਇਆ ॥॥ 

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

ਭੂਯਐ ਭਨ (ਵਾਰਾ ਜੀਵ) ਆਣਾ ਭਨ ੱਐਾ ਜਨਭ ਅਜਾਈਂ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ l 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

 

ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਸੁਤਣ ਫਨਤੀ ਹਤਯ ਰਬ ਹਤਯ ਯਾਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

ਸੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਏਯਨ ਵਾਰੇ! ਸੇ ਸਯੀ! ਸੇ ਰਬੂ! ਸੇ ਰਬੂ ਾਰਤਸ਼ਾਸ! ਭੇਯੀ ਫੇਨਤੀ  ਣ। 

 

ਹਉ ਭਾਉ ਸਯਤਣ ਹਤਯ ਨਾਭ ਏੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭੁਤਐ ਾਇਆ ॥ 

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

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

ਸੇ ਸਯੀ! ਭੈਂ ਤੇਯੇ ਨਾਭ ਦਾ ਆਯਾ ਭੰਦਾ ਸਾਂ। ਸ ੇਸਯੀ! ਤੇਯੀ ਭੇਸਯ ਸਵੇ ਤਾਂ ਭੈਂ ਤਯੇਾ ਨਾਭ  ਜ ਏਦਾ ਸਾਂ। 

 

ਬਤਤ  ਛਰੁ ਹਤਯ ਤਫਯਦੁ ਹ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਐਾਇਆ ॥ 

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

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਇਸ ਭ ੱਢ ਏਦੀਭਾਂ ਦਾ  ਬਾਉ ਸ ੈਰਏ ਉਸ ਬਤੀ ਨਾਰ ਰਆਯ ਏਯਦਾ ਸੈ  

(ਜੇਸੜਾ ਉ ਦੀ ਯਨ , ਉ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਯੱਐ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 



18 
 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਏੁ ਸਯਣਾਤੀ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਇਆ ॥॥੦॥॥ 

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

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

ਦਾ ਨਾਨਏ (ਬੀ) ਉ ਸਯੀ ਦੀ ਯਨ ਆ ਰਆ ਸੈ (ਯਨ ਆ ਭਨ ੱਐ ਨੰੂ) ਸਯੀ  
ਆਣੇ ਨਾਭ ਰਵਚ ਜੜ ਏੇ (ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ੈl 

 

ਸਰਏ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਬ ਤ ਤਚ  ਣੁ  ਹ ਸਦ ਾਉ ॥ 

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

 the wind keeps blowing forever. 
ਸਵਾ ਦਾ ਸੀ ਯੱਫ ਦੇ ਡਯ ਰਵਚ ਚੱਰ ਯਸੀ ਸੈ। 

 

ਬ ਤ ਤਚ ਚਰਤਹ ਰਐ ਦਯੀਆਉ ॥ 

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

that thousands of rivers are flowing. 
ਰੱਐਾਂ ਦਯੀਆਉ ਬੀ ਬੈ ਰਵਚ ਸੀ ਵ ਯਸੇ ਸਨ। 

 

ਬ ਤ ਤਚ ਅਤਨ ਏਢ  ਾਤਯ ॥ 

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

is performing the assigned tasks. 

ਅੱ ਜ ੇਵਾ ਏਯ ਯਸੀ ਸ,ੈ ਇਸ ਬੀ ਯੱਫ ਦ ੇਬੈ ਰਵਚ ਸੀ ਸੈ। 

 

ਬ ਤ ਤਚ ਧਯਤੀ ਦਫੀ ਬਾਤਯ ॥ 

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

is buried under the load of everything on earth. 
ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਯੱਫ ਦੇ ਡਯ ਦ ੇਏਾਯਨ ਸੀ ਬਾਯ ਸਠੇ ਨੱੀ ਈ ਸੈ। 
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ਬ ਤ ਤਚ ਇੰਦੁ ਤਪਯ ਤਸਯ ਬਾਤਯ ॥ 

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

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

ਯੱਫ ਦੇ ਬ ੈਰਵਚ ਇੰਦਯ ਯਾਜਾ ਰਯ ਦੇ ਬਾਯ ਰਪਯ ਰਯਸਾ ਸੈ (ਬਾਵ, ਭੇ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਰਵਚ ਸੀ ਉੱਡ ਯਸੇ ਸਨ)। 

 

ਬ ਤ ਤਚ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯੁ ॥ 

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

stands at His door-step (working under His Divine law). 
ਾਈਂ ਦੇ ਡਯ ਰਵੱਚ ਧਯਭ ਯਾਜ ਉ ਦ ੇਫੂਸੇ ਤ ੇਐੜਾ ਸੈ। 

 

ਬ ਤ ਤਚ ਸੂਯਜੁ ਬ ਤ ਤਚ ਚੰਦੁ ॥      ਏਹ ਏਯੜੀ ਚਰਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

bhai vich sooraj bhai vich chand. koh karorhee chalat na ant. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the sun and the  
moon move millions of miles and there is no end to their movement. 

ੂਯਜ ਬੀ ਤੇ ਚਦੰਰਭਾ ਬੀ ਯੱਫ ਦੇ ਸ ਏਭ ਰਵਚ ਸਨ, ਉਸ ਕ੍ਰੜਾਂ ਸੀ ਭੀਰ ਰਫਨਾਂ ਰਏੇ ੜਏ ਦੇ ਤ ਯਦ ੇਸਨ। 
 

ਬ ਤ ਤਚ ਤਸਧ ਫੁਧ ਸੁਯ ਨਾਥ ॥ 

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

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

ਰੱਧ, ਫ ਧ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਾਥ-ਾਯੇ ਯੱਫ ਦੇ ਬੈ ਰਵਚ ਸਨ। 

 

ਬ ਤ ਤਚ ਆਡਾਣ ਆਏਾਸ ॥ 

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

that the sky is stretched over the earth 
ਾਰਸਫ ਦੇ ਡਯ ਅੰਦਯ ਅਭਾਨ ਤਰਣਆ ਸਇਆ ਸੈ। 

ਬ ਤ ਤਚ ਜਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯ ॥ 

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

the fear of God (under His will) 
ਫੜੇ ਫੜੇ ਫਰ ਵਾਰੇ ਜਧੇ ਤੇ ੂਯਭੇ ਬ ਯੱਫ ਦ ੇਬੈ ਰਵਚ ਸਨ। 
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ਬ ਤ ਤਚ ਆ ਤਹ ਜਾ ਤਹ ੂਯ ॥ 

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

of humans and creatures take birth and die. 

ੂਯਾਂ ਦੇ ੂਯ ਜੀਵ ਜ ਜਤ ਰਵਚ ਜੰਭਦੇ ਤੇ ਭਯਦੇ ਸਨ, ਬ ਬੈ ਰਵਚ ਸਨ। 

 

ਸਤਰਆ ਬਉ ਤਰਤਐਆ ਤਸਤਯ ਰਐੁ ॥ 

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

the fear of God (under the divine law). 
ਰਬੂ ਦਾ ਰਨਮਭ ਸੀ ਾ ਸੈ ਰਏ ਾਯੇ ਉ ਦੇ ਬੈ ਰਵਚ ਸਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਏਾਯੁ ਸਚੁ ਏੁ ॥॥ 

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

without any fear (without any limitation). 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਏੇਵਰ ਇਏ ੱਚਾ ਰਨਯੰਏਾਯ ਸੀ ਬੈ-ਯਰਸਤ ਸ ੈl 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, the First Guru: 

 

ਨਾਨਏ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਏਾਯੁ ਹਤਯ ਏਤ ਯਾਭ ਯ ਾਰ ॥ 

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

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਰਨਯੰਏਾਯ ਸੀ ਬ-ੈਯਰਸਤ ਸ,ੈ (ਅਵਤਾਯੀ) ਯਾਭ ਜੀ ਵਯੇ ਏਈ ਸਯ (ਉ ਰਨਯੰਏਾਯ ਦੇ ਾਭਹਣੇ) ਤ ੱਛ ਸਨ; 
 

ਏਤੀਆ ਏੰਨ੍ਹ ਏਹਾਣੀਆ ਏਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥ 

kaytee-aa kanH kahaanee-aa kaytay bayd beechaar. 
There are so many stories about lord Krishna, so many who reflect over the Vedas. 

ਫਸ ਤੀਆਂ ਸਨ ਾਐੀਆਂ ਰਕ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸ ਤੇ ਸੀ ਸਨ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਰੇ। 
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ਏਤ ਨਚਤਹ ਭੰਤ ਤਤੜ ਭੁਤੜ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

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

ਏਈ ਭਨ ੱਐ ਭੰਤੇ ਫਣ ਏੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ੂਯਦੇ ਸਨ, 
 

ਫਾਜਾਯੀ ਫਾਜਾਯ ਭਤਹ ਆਇ ਏਢਤਹ ਫਾਜਾਯ ॥ 

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

ਯਾਧਾਯੀ ਬੀ ਫਜ਼ਾਯਾਂ ਰਵਚ ਆ ਏੇ ਯਾਾਂ ਾਂਦੇ ਸਨ, 
 

ਾ ਤਹ ਯਾਜ ਯਾਣੀਆ ਫਰਤਹ ਆਰ ਤਾਰ ॥ 

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

ਯਾਰਜਆਂ ਤੇ ਯਾਣੀਆਂ ਦੇ ਯੂ ਫਣਾ ਫਣਾ ਏੇ ਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤ ੇ(ਭੂੰਸੋਂ) ਏਈ ਢੰਾਂ ਦੇ ਫਚਨ ਫਰਦ ੇਸਨ, 
 

ਰਐ ਟਤਏਆ ਏ ਭੁੰ ਦੜ ਰਐ ਟਤਏਆ ਏ ਹਾਯ ॥ 

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

and queens, costing hundreds of thousands of rupees. 

ਰੱਐਾਂ ਯ ਇਆਂ ਦੇ (ਬਾਵ, ਏੀਭਤੀ) ਵਾਰੇ ਤੇ ਸਾਯ ਾਂਦੇ ਸਨ; 
 

ਤਜਤੁ ਤਤਨ ਾਈਅਤਹ ਨਾਨਏਾ ਸ ਤਨ ਹ ਤਹ ਛਾਯ ॥ 

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

worn, will ultimately turn into ashes. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਜ ਯੀਯ ਉੱਤੇ ਾਈਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਯੀਯ ਅੰਤ ਨੰੂ  ਆਸ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ l 
 

ਤਆਨੁ ਨ ਰੀਈ ਢੂਢੀ ਏਥਨਾ ਏਯੜਾ ਸਾਯੁ ॥ 

gi-aan na galee-ee dhoodhee-ai kathnaa karrhaa saar. 
Divine wisdom cannot be obtained through mere words. To explain how to obtain divine 

knowledge is extremely difficult like chewing steel. 

ਰਆਨ ਰਨਯੀਆਂ ੱਰਾਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਬਾਰਰਆ ਜਾ ਏਦਾ, ਰਆਨ ਦਾ ਰਫਆਨ ਏਯਨਾ ਇਉਂ ਏਯੜਾ ਸੈ ਰਜਵੇਂ ਰਸਾ 
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ਏਯਤਭ ਤਭਰ ਤਾ ਾਈ ਹਯ ਤਹਏਭਤਤ ਹੁਏਭੁ ਐੁਆਯੁ ॥॥ 

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

commands lead to nothing but frustration. 

ਯੱਫ ਦੀ ਭੇਸਯ ਨਾਰ ਰਭਰ ਜਾ ਤਾਂ ਰਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਭੇਸਯ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਏਈ ਸਯ ਚਾਯਾਜਈ ਤੇ ਸ ਏਭ ਰਵਅਯਥ ਸੈ l 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 4 

 

ਨਦਤਯ ਏਯਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਦਯੀ ਸਤਤੁਯੁ ਾਇਆ ॥ 

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

Your Grace one meets the true Guru. 

ਸੇ ਰਬੂ! ਜੇ ਤੰੂ (ਜੀਵ ਉੱਤੇ) ਰਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯੇਂ, ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਤੇਯੀ ਰਏਯਾ-ਰਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ਰਤ ਯੂ ਰਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਹੁ ਜੀਉ ਫਹੁਤ ਜਨਭ ਬਯੰਤਭਆ ਤਾ ਸਤਤੁਤਯ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

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

True Guru uttered to him the Divine Word. 

ਇਸ ਆਤਭਾਂ ਣੇਯੇ ਜਨਭਾਂ ਅੰਦਯ ਬਟਏਦੀ ਰਪਯੀ, ਤਦ ੱਚੇ  ਯਾਂ ਨੇ ਇ ਨੂੰ ਨਾਭ ਦਯਾਇਆ। 

 

ਸਤਤੁਯ ਜ ਡੁ ਦਾਤਾ ਏ ਨਹੀ ਸਤਬ ਸੁਤਣਅਹੁ ਰਏ ਸਫਾਇਆ ॥ 

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

ਸੇ ਾਯੇ ਰਏ! ਰਧਆਨ ਦੇ ਏੇ  ਣ, ਰਤ ਯੂ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਸਯ ਏਈ ਦਾਤਾ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

 

ਸਤਤੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹੀ ਤ ਚਹੁ ਆੁ  ਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinHee vichahu aap gavaa-i-aa. 
Those, who have shed their self-conceit from within, have  

realized God upon meeting the true Guru. 

ਰਜਨਹਾਂ ਭਨ ੱਐਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾ ਰਦੱਤਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉ ਰਤ ਯੂ ਦੇ ਰਭਰਣ ਨਾਰ ੱਚੇ ਰਬੂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸ ਈ, 
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ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥॥ 

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

ਰਤ ਯੂ ਦਾ-ਰਥਯ ਯਰਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਦੀ ੂਝ ਦੇਂਦਾ ਸੈ l 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ੁਯਭੁਤਐ ਢੂੰ ਤਢ ਢੂਢਤਦਆ ਹਤਯ ਸਜਣੁ ਰਧਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

I have found my friend, God, within myself. 

 ਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਬਾਰ ਏਯਰਦਆਂ ਏਯਰਦਆਂ ਭੈਂ ਰਭੱਤਯਰੱਬ ਰਰਆ ਸੈ। )ਆਣੇ ਅੰਦਯ ਸੀ( ਰਬੂ ਨੰੂ- 

 

ਏੰਚਨ ਏਾਇਆ ਏਟ ੜ ਤ ਤਚ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਸਧਾ ॥ 

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

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

ਭੇਯਾ ਇਸ ਯੀਯ ਰਏਰਹ ਾ  ਨੇ ਦਾ ਫਣ ਰਆ ਸੈ )ਭਾਨ ( 

ਇ ਰਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਯਟ ਸ ਰਆ ਸੈ। )ਰਏਉਂਰਏ  ਯੂ ਦੀ ਰਏਯਾ ਨਾਰ( 

 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਹੀਯਾ ਯਤਨੁ ਹ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤ ਧਾ ॥ 

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

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

(ਭੈਨੰੂ ਆਣੇ ਅੰਦਯ ਸੀਯਤਨ-ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ), ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭਰਜ ਨਾਰ ਭੇਯਾ ( ਸੈ )ਰਭਰ ਰਆ( ਸੀਯਾ-

।)ਨਯਭ ਸ ਰਆ ਸੈ( ਰਸਯਦਾ ਰਵੰਰਨਹਆ ਰਆ ਸੈ )ਭੇਯਾ ਏਠਯ( ਭਨ )ਏਠਯ 

 

ਧੁਤਯ ਬਾ  ਡ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਏ ਯਤਸ ੁਧਾ ॥॥ 

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

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

ਸੇ ਨਾਨਏਧ ਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਭੈਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਰਭਰ ਰਆ ਸੈ )!ਸੇ ਬਾਈ-ਆਐ( !,  

ਭੇਯਾ ਆਾ ਉ ਦੇ ਰੇਭ ਯ ਰਵਚ ਰਬੱਜ ਰਆ ਸ-ੈl 
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ਸਰਏ ਭਃ  ॥                                                                                                                                                                                                                 

salok mehlaa 1.                                                                                                                                                                                                                                       
Shalok, by the First Guru: 

 

ੜੀਆ ਸਬ ੀਆ ਹਯ ਏੰਨ੍ਹ ਾਰ ॥                                                                                                                       

gharhee-aa sabhay gopee-aa pahar kanH gopaal. 
Using the analogy of the legend of the plays of lord Krishna, Guu ji says: this world 
is like a play of God in which all the Gharian (hours) are like the Gopis (milkmaids) 

of lord Krishna  and all the Pehrs (time period of three hours) are like Krishnas. 

(ਾਯੀਆਂ) ੜੀਆਂ (ਭਾਨ) ੀਆਂ ਸਨ; (ਰਦਨ ਦੇ ਾਯੇ) ਰਸਯ, (ਭਾਨ) ਏਾਨਹ ਸਨ; 
 

ਹਣ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਚੰਦੁ ਸੂਯਜੁ ਅ ਤਾਯ ॥ 

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

the sun and moon are like two incarnations. 

ਉਣ ਾਣੀ ਤੇ ਅੱ, ਭਾਨ  ਰਸਣੇ ਸਨ (ਜ ਉਸਨਾਂ ੀਆਂ ਨੇ ਾ ਸ ਸਨ),  

ਏ ਦਯਤ ਦੀ ਯਾ ਰਵਚ ਚੰਦਰਭਾ ਤੇ ੂਯਜ, ਦ ਅਵਤਾਯ ਸਨ। 

 

ਸਰੀ ਧਯਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ  ਯਤਤਣ ਸਯਫ ਜੰਜਾਰ ॥                                                                                                          

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

entanglements are like the supplies for staging this play. 

ਾਯੀ ਧਯਤੀ (ਯਾ ਾਣ ਰਈ) ਭਾਰ ਧਨ ਸੈ, ਅਤੇ (ਜਤ ਦੇ ਧੰਧੇ) ਯਾ ਦਾ ਵਯਤਣ-ਵਰੇਵਾ ਸਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਭੁਸ ਤਆਨ ਤ ਹੂਣੀ ਐਾਇ ਇਆ ਜਭਏਾਰੁ ॥॥ 

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

being deceived and consumed by the demon of death. 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਇ ਯਾ ਰਵਚ ਰਆਨ ਤੋਂ ੱਐਣੀ ਦ ਨੀਆ ਠੱੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ, ਇ ਨੰੂ ਜਭਏਾਰ ਐਾਈ ਜਾ ਰਯਸਾ ਸੈ 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 
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 ਾਇਤਨ ਚਰ ਨਚਤਨ ੁਯ ॥ 

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

(ਯਾਾਂ ਰਵਚ) ਚੇਰੇ ਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਚੇਰਰਆਂ ਦੇ  ਯੂ ਨੱਚਦੇ ਸਨ। 

 

ਯ ਹਰਾਇਤਨ ਪਯਤਨ੍ਹ ਤਸਯ ॥ 

pair halaa-in fayrniH sir. 
While dancing, they kick around their feet and turn around their heads. 

(ਨਾਚ ਵੇਰੇ ਉਸ  ਯੂ) ੈਯਾਂ ਨੰੂ ਰਸਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਯ ਪੇਯਦੇ ਸਨ। 

 

ਉਤਡ ਉਤਡ ਯਾ ਾ ਝਾਟ ਾਇ ॥ 

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

ਉਸਨਾਂ ਦੇ ੈਯਾਂ ਨਾਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਏੇ ੱਟਾ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਰਯ ਰਵਚ ੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

 ਐ ਰਏੁ ਹਸ ਤਯ ਜਾਇ ॥ 

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

ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਨੱਚਰਦਆਂ) ਵੇਐਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਯਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
 

ਯਟੀਆ ਏਾਯਤਣ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

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

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

ਉਸ ਯਾਧਾਯੀ ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, 
 

ਆੁ ਛਾੜਤਹ ਧਯਤੀ ਨਾਤਰ ॥ 

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

ਅਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਬ ਇਂ ਤੇ ਭਾਯਦੇ ਸਨ। 
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ਾ ਤਨ ੀਆ ਾ ਤਨ ਏਾਨ੍ਹ ॥ 

gaavan gopee-aa gaavan kaanH. 
They sing disguised as the milkmaids and Krishna. 

ੀਆਂ (ਦੇ ਾਂ ਫਣ ਏੇ) ਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਏਾਨਹ (ਦੇ ਾਂ ਫਣ ਏੇ) ਾਉਂਦੇ ਸਨ, 
 

ਾ ਤਨ ਸੀਤਾ ਯਾਜ ਯਾਭ ॥ 

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

ੀਤਾ, ਯਾਭ ਜੀ ਤੇ ਸਯ ਯਾਰਜਆਂ ਦੇ ਾਂ ਫਣ ਏੇ ਾਉਂਦੇ ਸਨ। 

 

ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਏਾਯੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ॥ 

nirbha-o nirankaar sach naam. 
But the fear-free formless God, whose Name is eternal 

ਰਜਸੜਾ ਰਬੂ ਰਨਡਯ ਸੈ, ਅਏਾਯ-ਯਰਸਤ ਸੈ ਅਤੇ ਰਜ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਅਟੱਰ ਸੈ, 
 

ਜਾ ਏਾ ਏੀਆ ਸਰ ਜਹਾਨੁ ॥ 

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

ਰਜ ਦਾ ਾਯਾ ਜਤ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ, 
 

ਸ ਏ ਸ ਤਹ ਏਯਤਭ ਚੜਾਉ ॥ 

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

in great spirits by the Grace of God. 

ਉ ਨੰੂ ਏੇਵਰ ਉਸੀ ੇਵਏ ਰਭਯਦੇ ਸਨ, ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ ਯੱਫ ਦੀ ਰਭਸਯ ਨਾਰ ਚੜਹਦੀ ਏਰਾ ਸੈ l 
 

ਤਬੰਨੀ ਯਤਣ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

bhinnee rain jinHaa man chaa-o. 
Such devotees, whose mind is filled with love for God; their night of life is 

embellished with Divine relish. 

ਉਸਨਾਂ ੇਵਏਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੰਦੀ-ਯੂ ਯਾਤ  ਆਦਰੀ  ਜ਼ਯਦੀ ਸੈ l 
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ਤਸਐੀ ਤਸਤਐਆ ੁਯ  ੀਚਾਤਯ ॥ 

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

ਇਸ ਰੱਰਐਆ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ  ਯੂ ਦੀ ਭੱਤ ਦ ਆਯਾ ਰੱਐ ਰਈ ਸੈ, 
 

ਨਦਯੀ ਏਯਤਭ ਰਾ ਾਤਯ ॥ 

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

ਰਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆਣੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਆਯਾ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਏਰੂ ਚਯਐਾ ਚਏੀ ਚਏੁ ॥ 

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

things and creatures are uselessly roaming around in circles). For example, the oil-
press, the spinning wheel, the grinding stones, the potter's wheel, 

(ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਪੇਯੀਆਂ ਰੈਣ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਵੇਐ ਫੇਅੰਤ ਦਾਯਥ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਬੌਂਦੇ ਯਰਸੰਦੇ ਸਨ) 
ਏਸਰੂ, ਚਯਐਾ,  ਭਾਯ ਦਾ ੱਸੀਆ, 

 

ਥਰ  ਾਯਰ ਫਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥ 

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

ਭਾਯੂ ਥਰ ਦੇ ਅਨੇਏਾਂ ਫੇਅੰਤ ਵਾਵਯਰੇ, 
 

ਰਾਟੂ ਭਾਧਾਣੀਆ ਅਨਾਹ ॥ 

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

ਰਾਟੂ, ਭਧਾਣੀਆਂ, ਪਰਹੇ , 
 

ੰਐੀ ਬਉਦੀਆ ਰਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ 

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

ੰਛੀ, ਬੰਬੀਯੀਆਂ ਜ ਇਏ-ਾਸੇ ਉਡਦੀਆਂ ਯਰਸੰਦੀਆਂ ਸਨ-ਇਸ ਬ ਬੌਂਦੇ ਯਰਸੰਦੇ ਸਨ l 
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ਸੂ ਚਾਤੜ ਬ ਾਈਅਤਹ ਜੰਤ ॥ 

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

ਅਤੇ ੀਐ ਉਤੇ ਟੰ ਏੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ  ਭਾਉਣਾ, 
 

ਨਾਨਏ ਬਉਤਦਆ ਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

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

and beings, who are being so whirled around. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਬਣ ਵਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ੈ ਏਦਾ। 

 

ਫੰਧਨ ਫੰਤਧ ਬ ਾ ਸਇ ॥ 

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

(ਇੇ ਤਯਹਾਂ) ਉਸ ਰਬੂ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦੇ) ਜ਼ੰਜੀਯਾਂ ਰਵਚ ਜਏੜ ਏੇ ਬਵਾਉਂਦਾ ਸੈ, 
 

ਇ ਤਏਯਤਤ ਨਚ ਸਬੁ ਏਇ ॥ 

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

 their destiny based on their past deeds. 

ਸਯੇਏ ਜੀਵ ਆਣੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਂ ਦੇ ੰਏਾਯਾਂ ਅਨ ਾਯ ਨੱਚ ਰਯਸਾ ਸੈ। 
 

ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਰਤਹ ਸ ਯਇ ॥ 

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

when they depart from this world. 

ਜ ਜੀਵ ਨੱਚ ਨੱਚ ਏੇ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਉਸ (ਅੰਤ ਨੰੂ) ਯ ਏੇ (ਥੋਂ) ਤ ਯਦੇ ਸਨ। 

 

ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹਤਹ ॥ 

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

 nor do they become proficient in worldly affairs. 

ਉਸ ਨੱਚਣ ਟੱਣ ਨਾਰ ਰਏੇ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਤੇ ਨਸੀਂ ਅੱੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ੂਯਨ  ਯਸ਼ ਫਣਦੇ ਸਨ। 
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ਨਚਣੁ ਏੁਦਣੁ ਭਨ ਏਾ ਚਾਉ ॥ 

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

ਨੱਚਣਾ ਏ ੱਦਣਾ (ਏੇਵਰ) ਭਨ ਦਾ ਸ਼ਏ ਸੈ, 
 

ਨਾਨਏ ਤਜਨ੍ਹ ਭਤਨ ਬਉ ਤਤਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਬਾਉ ॥॥ 

naanak jinH man bha-o tinHaa man bhaa-o. ||2|| 
O‘ Nanak, only those can have the love for God in mind,  

who have the revered fear of God in mind. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰੇਭ ਏੇਵਰ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਭਨ ਰਵਚ ਸੀ ਸੈ ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਭਨ ਰਵਚ ਯੱਫ ਦਾ ਡਯ ਸੈ 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 5 

 

ਨਾਉ ਤਯਾ ਤਨਯੰਏਾਯੁ ਹ ਨਾਇ ਰਇ ਨਯਤਏ ਨ ਜਾਈ ॥                                                                                                       

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

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

(ਸੇ ਰਬੂ!) ਤੇਯਾ ਨਾਭ ਰਨਯੰਏਾਯ ਸੈ, ਜੇ ਤੇਯਾ ਨਾਭ ਰਭਯੀ ਤਾਂ ਨਯਏ ਰਵਚ ਨਸੀਂ ਈਦਾ। 

 

ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਦ ਐਾਜ ਆਤਐ  ਾਈ ॥ 

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

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

ਆਤਭਾਂ ਤੇ ਦੇਸ ਾਯੇ ਉੇ ਦੇ ਸਨ, ਜ ਏ ਛ ਉਸ ਰਦੰਦਾ ਸੈ, ਫੰਦਾ ਸੀ ਏ ਛ ਐਾਂਦਾ ਸੈ। ਏ ਝ ਸਯ ਏਰਸਣਾ, ਫੇਅਯਥ ਸੈ। 

 

ਜ ਰੜਤਹ ਚੰਾ ਆਣਾ ਏਤਯ ੰੁਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈ ॥ 

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

humble even after doing virtuous deeds. 

ਸੇ ਜੀਵ! ਜੇ ਤੂੰ ਆਣੀ ਬਰਰਆਈ ਰੜਦਾ ਸੈਂ, ਤਾਂ ਚੰਾ ਏੰਭ ਏਯ ਏੇ ਬੀ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਅਐਵਾ। 
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ਜ ਜਯ ਾਣਾ ਯਹਯ ਜਯੁ  ਸ ਏਯਦੀ ਆਈ ॥ 

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

ਜੇ ਏਈ  ਫ ਢੇੇ ਨੰੂ ਯੇ ਸਟਾਉਣਾ ਚਾਸੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਤਨ ਜ਼ੂਰ ਸੈ, ਫ ਢੇਾ ਵੇ ਧਾਯ ਏੇ ਆ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਏ ਯਹ ਨ ਬਯੀ ਾਈ ॥॥ 

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

then no one can stay alive in this world. 

ਜਦੋਂ  ਆ ੂਯੇ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਏਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਯਰਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ l 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ੰਥੁ ਦਸਾ ਾ ਤਨਤ ਐੜੀ ਭੁੰ ਧ ਜਫਤਨ ਫਾਰੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥                                                                                                         

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

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

ਸੇ ਰਤ ਯੂ! ਭੈਂ ਜਫਨ-ਭੱਤੀ ਅੰਞਾਣ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ (ਤੇਯੇ ਦਯ ਤੇ) ਦਾ ਐਰਤੀ ਸਈ  

(ਤੈਥੋਂ ਤੀ-ਰਬੂ ਦੇ ਦੇ ਦਾ) ਯਾਸ  ਛਦੀ ਸਾ।ਂ 
 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਚਤਾਇ ੁਯ ਹਤਯ ਭਾਯਤ ਚਾਰੀ ॥ 

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

that I follow the path leading to Him. 

ਹ ਸਤਤੁਯੂ! ਭਨੰੂ ਰਬੂ-ਤੀ ਦਾ ਨਾਭ ਚਤ ਏਯਾਂਦਾ ਯਹੁ (ਭਹਯ ਏਯ)  

ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ (ਦਸ ਹੁੰ ਚਣ  ਾਰ) ਯਸਤ ਉਤ ਤੁਯਾਂ। 
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ਭਯ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭ ੁਆਧਾਯ ੁਹ ਹਉਭ ਤਫਐ ੁਜਾਰੀ ॥ 

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

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

ਭਯ ਭਨ ਤ ਚ ਭਯ ਤਹਯਦ ਤ ਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਸਹਾਯਾ ਹ (ਜ ਤਯੀ ਤਏਯਾ ਹ   
ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ) ਭੈਂ ਹਉਭ-ਜ਼ਹਯ ਨੰੂ ਸਾੜ ਤਦਆ।ਂ 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਸਤਤੁਯ ੁਭਤਰ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ਫਨ ਾਰੀ ॥॥ 

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

ever realized God has done so through the True Guru. 

ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਏ! ਆਐ-ਹ ਰਬੂ! ਭਨੰੂ ੁਯ ੂਤਭਰਾ! ਜਹੜਾ ਬੀ ਏਈ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ  
ਤਭਤਰਆ ਹ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਤਭਤਰਆ ਹ 

 
ਸਰਏ ਭਃ  ॥                                                                                                                                                                                                

salok mehlaa 1.                                                                                                                                                                                                                             
Shalok, by the First Guru: 

 

 

ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਤਸਪਤਤ ਸਯੀਅਤਤ ਤੜ ਤੜ ਏਯਤਹ ਫੀਚਾਯ ੁ॥ 

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

ਭੁਸਰਭਾਨ ਇਸਰਾਭੀ ਏਾਨੰੂਨ ਦੀ ਤਾਯੀਪ ਏਯਦ ਹਨ ਤ ਇਸ ਨੰੂ  ਾਚਦ ਅਤ  ੀਚਾਯਦ ਹਨ। 
 

ਫੰਦ ਸ ਤਜ  ਤਹ ਤ ਤਚ ਫੰਦੀ  ਐਣ ਏਉ ਦੀਦਾਯੁ ॥ 

banday say je paveh vich bandee vaykhan ka-o deedaar. 
According to them, God‘s servants are only those who  
become prisoner of  Islamic law to see God's Vision. 

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਐੁਦਾ ਦ ਸ ਏ ਉਹ ਹਨ ਜ ਉਸ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਦਐਣ  
ਦੀ ਐਾਤਯ ਸ਼ਯਹਾ ਦੀ ਏਦ ਅੰਦਯ  ਜਾਂਦ ਹਨ। 
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ਤਹੰਦੂ ਸਾਰਾਹੀ ਸਾਰਾਹਤਨ ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਾਯੁ ॥                                                                                                          

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

and limitless God through their scriptures. 

ਤਹੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਯ ਦੁਆਯਾ ਹੀ ਸਾਰਾਹੁਣ-ਜ ਸੁੰ ਦਯ ਤ ਫਅੰਤ ਹਯੀ ਨੰੂ ਸਰਾਹੁੰ ਦ ਹਨ, 

 

ਤੀਯਤਥ ਨਾ ਤਹ ਅਯਚਾ ੂਜਾ ਅਯ  ਾਸੁ ਫਹਏਾਯ ੁ॥ 

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

make offerings, and burn incense before idols. 

ਹਯਏ ਤੀਯਥ ਤ ਨਹ ਾਉਂਦ ਹਨ, ਭੂਯਤੀਆਂ ਅ ਬਟਾ ਧਯਦ ਹਨ ਤ  
ਚੰਦਨ ਆਤਦਏ ਦ ਸੁੰਧੀ  ਾਰ ਦਾਯਥ  ਯਤਦ ਹਨ। 

 

ਜੀ ਸੁੰ ਤਨ ਤਧਆ ਤਨ੍ਹ ਜਤ ਅਰਐ ਨਾਭ ੁਏਯਤਾਯ ੁ॥                                                                                                               

jogee sunn Dhi-aavniH jaytay alakh naam kartaar. 
The Yogis contemplate on God in the form of 'cosmic void'  

and call the Creator as "Alakh" (incomprehensible). 

ਜੀ ਰਏ ਸਭਾਧੀ ਰਾ ਏ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ਤਧਆਉਂਦ ਹਨ ਅਤ 'ਅਰਐ, ਅਰਐ' ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ਹਨ। 
 
 

ਸੂਐਭ ਭੂਯਤਤ ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨ ਏਾਇਆ ਏਾ ਆਏਾਯੁ ॥ 

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

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

(ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਤ ਅਨੁਸਾਯ ) ਉਹ ਸੂਐਭ ਸਯੂ  ਾਰਾ ਹ, ਉਸ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯਬਾ  ਨਹੀਂ  ਸਏਦਾ ਅਤ 
ਇਹ ਸਾਯਾ ਜਤ ਯੂ ਆਏਾਯ (ਉਸ ਦੀ ਹੀ) ਏਾਇਆਂ (ਸਯੀਯ) ਦਾ ਹ। 

 

ਸਤੀਆ ਭਤਨ ਸੰਤਐੁ ਉਜ ਦਣ ਏ  ੀਚਾਤਯ ॥ 

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

charity brings contentment in their minds. 

ਦਾਨੀਆਂ ਦ ਤਚੱਤ ਅੰਦਯ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਉਤੰਨ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਉਹ ਦਾਨ ਦਣ ਫਾਯ ਸਚਦ ਹਨ। 
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ਦ ਦ ਭੰਤਹ ਸਹਸਾ ੂਣਾ ਸਬ ਏਯ ਸੰਸਾਯੁ ॥ 

day day mangeh sahsaa goonaa sobh karay sansaar. 
But they give charity with selfish intentions, because in their mind they ask God for 
thousand-fold more than what they give and they expect the world to glorify their 

giving. 

ਰੰ ਤੂ ਤਦੱਤ ਦਾਨ ਦ ਫਦਰ ਤ ੱਚ ਹਜਾਯਾਂ ੁਣਾ ਭੰਦ ਹਨ ਅਤ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ ਤਏ ਜਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਾ ਏਯ। 
 
 

ਚਯਾ ਜਾਯਾ ਤ ਏੂਤੜਆਯਾ ਐਾਯਾਫਾ  ਏਾਯ ॥ 

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

evil doers and wicked people also in the world, 

(ਦੂਜ ਾਸ, ਜਤ ਤ ਚ) ਫਅੰਤ ਚਯ, ਯ-ਇਸਤਰੀ ਾਭੀ, ਝੂਠੇ, ਬੜ ਤ ਤ ਏਾਯੀ ਬੀ ਹਨ, 

 

ਇਤਏ ਹਦਾ ਐਾਇ ਚਰਤਹ ਥਾਊ ਤਤਨਾ ਤਬ ਏਾਈ ਏਾਯ ॥ 

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

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

ਜ (ਤ ਏਾਯ ਏਯ ਏਯ ਏ) ਤਛਰੀ ਏੀਤੀ ਏਭਾਈ ਨੰੂ ਭੁਏਾ ਏ (ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਰੀ ਹੱਥ) ਤੁਯ ੈਂਦ ਹਨ l ਏੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਬੀ ਏਈ ਚੰਾ ਏੰਭ ਏੀਤਾ ਹ? 

 

ਜਤਰ ਥਤਰ ਜੀਆ ੁਯੀਆ ਰਆ ਆਏਾਯਾ ਆਏਾਯ ॥ 

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

creatures living in water and on land. 

ਜਰ ਤ ਚ ਯਤਹਣ  ਾਰ, ਧਯਤੀ ਉੱਤ  ੱਸਣ  ਾਰ, ਫਅੰਤ ੁਯੀਆਂ, ਰਏਾਂ ਅਤ ਫਰਤਹਭੰਡ ਦ ਜੀ - 

 

ਇ ਤਜ ਆਐਤਹ ਸੁ ਤੂੰ ਹ ਜਾਣਤਹ ਤਤਨਾ ਤਬ ਤਯੀ ਸਾਯ ॥ 

o-ay je aakhahi so tooNhai jaaneh tinaa bhe tayree saar. 
O‘ God, only You know what those creatures ask for.  

They depend upon You for their sustenance. 

ਉਹ ਸਾਯ ਜ ਏੁਝ ਆਐਦ ਹਨ ਸਬ ਏੁਝ, (ਹ ਏਯਤਾਯ!) ਤੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਯਾ ਹੀ ਆਸਯਾ ਹ। 
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ਨਾਨਏ ਬਤਾ ਬੁਐ ਸਾਰਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਭ ੁਆਧਾਯ ੁ॥ 

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

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

ਹ ਨਾਨਏ, ਸੰਤ ਜਨ ਤਯੀ ਤਸਤ ਏਯਨ ਦ ਬੁੱ ਐ ਹਨ, ਅਤ ਸੱਚਾ ਨਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ ਹ। 
 

ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਹਤਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ੁਣ ੰਤਤਆ ਾ ਛਾਯ ੁ॥॥ 

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

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

ਉਹ ਸਦਾ ਤਦਨ ਯਾਤ ਅਨੰਦ ਤ ਚ ਯਤਹੰਦ ਹਨ ਅਤ (ਆ ਨੰੂ) ੁਣ ਾਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਸਭਝਦ ਹਨ l 

 

ਭਃ  ॥                                                                                                                            

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

 

ਤਭਟੀ ਭੁਸਰਭਾਨ ਏੀ ੜ ਈ ਏੁਤਭ੍ਹਆਯ ॥ 

mitee musalmaan kee payrhai pa-ee kumHi-aar. 
Referring to the belief by some Muslims that Hindus will go to Hell because they 
burn their dead instead of burying them, Guru ji says: the remains of a Muslim 

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

ਭੁਸਰਭਾਨ ਦੀ ਏਫਯ ਦੀ ਤਭੱਟੀ ੁਭਾਯ ਦ ਤੰਨੇ ਤ ੱਚ ਦੀ ਹ। 
ਤੜ ਬਾਂਡ ਇਟਾ ਏੀਆ ਜਰਦੀ ਏਯ ੁਏਾਯ ॥ 

gharh bhaaNday itaa kee-aa jaldee karay pukaar. 
The potter molds the clay into pots and bricks (and puts them into a burning kiln). 

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

ਏੁਤਭਹਆਯ ਉਸ ਦ ਬਾਂਡ ਤ ਇੱਟਾਂ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ, ਤ ਆ ੀ ਤ ਚ  ਏ, ਉਹ ਤਭੱਟੀ,  
ਸੜਦੀ ਹਈ ੁਏਾਯ ਏਯਦੀ ਹ, 

 

ਜਤਰ ਜਤਰ ਯ  ਫੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ  ਤਹ ਅੰਤਆਯ ॥ 

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

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

ਸੜ ਏ ਤ ਚਾਯੀ ਯੋਂਦੀ ਹ ਤ ਉਸ ਤ ਚੋਂ ਅੰਤਆਯ ਝੜ ਝੜ ਏ ਤਡਦ ਹਨ, 
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ਨਾਨਏ ਤਜਤਨ ਏਯਤ ਏਾਯਣ ੁਏੀਆ ਸ ਜਾਣ ਏਯਤਾਯੁ ॥॥ 

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

to heaven and who to hell. (Going to hell or heaven is not determined by the 
method of disposal of the dead body). 

ਹ ਨਾਨਏ! ਤਜਸ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਜਤ ਦੀ ਭਾਇਆ ਯਚੀ ਹ, ਉਹ ਅਸਰ ਬਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ l (ਯ ਤਨਜਾਤ ਜਾਂ 
ਦਜ਼ਏ ਦਾ ਭੁਯਦਾ ਸਯੀਯ ਦ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਦੱਫਣ ਨਾਰ ਏਈ ਸੰਫੰਧ ਨਹੀਂ ਹ) 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 6 

 

ਤਫਨੁ ਸਤਤੁਯ ਤਏਨੈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤੁਯ ਤਏਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥                                                                                                       

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

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

ਤਏਸ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ('ਜ ਜੀ ਨੁ ਦਾਤਾ') ਸਤਤੁਯ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਬਾ , ਸਤਤੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਨਹੀਂ 
ਤਭਤਰਆ, (ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਤਏ) ਤਏਸ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸਤਤੁਯ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ  ('ਜ ਜੀ ਨ ਦਾਤਾ') ਨਹੀਂ 

ਤਭਤਰਆ। 
 

ਸਤਤੁਯ ਤ ਤਚ ਆੁ ਯਤਐਨੁ ਏਤਯ ਯਟ ੁਆਤਐ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

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

ਸੱਚ ੁਯਾਂ ਅੰਦਯ ਰਬ ੂਨੇ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਅਸਥਾਨ ਏੀਤਾ ਹ। ਭੈਂ ਇਹ  
ਜਾਤਹਯਾ ਤਯ ਤ, ੁਏਾਯ ਏ ਆਐਦਾ ਹਾਂ। 

 

ਸਤਤੁਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਭੁਏਤੁ ਹ ਤਜਤਨ ਤ ਚਹ ੁਭਹ ੁਚੁਏਾਇਆ ॥ 

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

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

ਸੱਚ ੁਯੂ ਨੰੂ ਬਟਣ ਦੁਅਯਾ, ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਆਣ ਅੰਦਯੋਂ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਭਹ ਦੂਯ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਤਾਂ ਭਨੱੁਐ 
ਭੁਏਤ (ਬਾ , ਭਾਇਏ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ) ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
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ਉਤਭੁ ਹੁ ਫੀਚਾਯ ੁਹ ਤਜਤਨ ਸਚ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ ॥ ਜਜੀ ਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥॥ 

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

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

(ਹਯ ਸਾਯੀਆਂ ਤਸਆਣਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਇਹ ਤ ਚਾਯ ਸਹਣੀ ਹ ਤਏ ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਆਣ ੁਯੂ ਨਾਰ ਤਚੱਤ ਜਤੜਆ 
ਹ,ਉਸ ਨੰੂ ਜ-ਜੀ ਨ ਦਾਤਾ ਤਭਰ ਤਆ ਹ l 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ੁਯਭੁਤਐ ਤਆਯ ਆਇ ਤਭਰੁ ਭ ਤਚਯੀ ਤ ਛੁੰ ਨੇ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥                                                                                                        

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

please come and meet me through the Guru. 

ਸੇ ਰਆਯੇ ਸਯੀ! ਭੈਨੂੰ ਰਚਯ ਦੇ ਰਵਛ ੜੇ ਸ ਨੂੰ  ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆ ਰਭਰ। 

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਫਹੁਤੁ ਫਯਾਤਆ ਹਤਯ ਨੈਣ ਯਤਸ ਤਬੰਨੇ ॥ 

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

ਸੇ ਸਯੀ! ਭੇਯਾ ਭਨ ਭੇਯਾ ਰਸਯਦਾ ਫਸ ਤ ਦਰਯਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਭੇਯੀਆਂ ਅੱਐਾਂ (ਰਵਛੜੇ ਦੇ ਏਾਯਨ ਤੇਯੇ) ਰੇਭ-ਜਰ ਨਾਰ ਰਬੱਜੀਆਂ ਸਈਆਂ ਸਨ। 

ਭ ਹਤਯ ਰਬੁ ਤਆਯਾ ਦਤਸ ੁਯੁ ਤਭਤਰ ਹਤਯ ਭਨੁ ਭੰਨੇ ॥ 

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

mind may remain absorbed in Your remembrance. 

ਸੇ ਸਯੀ! ਭੈਨੂੰ ਰਆਯੇ  ਯੂ ਦੀ ਦੱ ਾ,  ਯੂ ਨੰੂ ਰਭਰ ਏੇ ਭੇਯਾ ਭਨ ਤੇਯੀ ਮਾਦ ਰਵਚ ਰੱਝ ਜਾ 

 

ਹਉ ਭੂਯਐੁ ਏਾਯ ਰਾਈਆ ਨਾਨਏ ਹਤਯ ਏੰਭ ॥॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ-) ਸੇ ਸਯੀ! ਭੈਂ ਭੂਯਐ ਸਾ,ਂ ਭੈਨੂੰ ਆਣੇ (ਨਾਭ ਰਭਯਨ ਦ)ੇ ਏੰਭ ਰਵਚ ਜੜ l 
 

ਸਰਏ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 



37 
 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤ ਤਚ ਇਆ ॥ 

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

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

(ਜਦ ਤਾਈਂ ਜੀਵ) 'ਸਉ' ਰਵਚ (ਸੈ, ਬਾਵ, ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਤੇ ਯੱਫ ਦੀ ਏ ਦਯਤ ਨਾਰੋਂ  ਆਣੀ ਅੱਡਯੀ ਸਤੀ ਫਣਾਈ ਫੈਠਾ ਸੈ,  
ਤਦ ਤਾਈਂ ਏਦੇ) ਜਤ ਰਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ੈ(ਏਦ)ੇ ਜਤ ਤੋਂ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਜੰਤਭਆ ਹਉ ਤ ਤਚ ਭੁਆ ॥ 

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

ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਉਸ ਜੰਭਦਾ ਸ ੈਅਤੇ ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਸੀ ਉਸ ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਤਦਤਾ ਹਉ ਤ ਤਚ ਰਇਆ ॥ 

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

ਜੀਵ ਇ ਅੱਡਯੀ ਸੋਂਦ ਦੀ ਸੱਦਫੰਦੀ ਰਵਚ ਸੀ ਯਰਸ ਏੇ ਏਦੇ (ਰਏੇ ਰੜਵੰਦੇ ਨੰੂ) ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਏਦ ੇ 

(ਆਣੀ ਰੜ ਨੰੂ ੂਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਰਏੇ ਾੋਂ) ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਐਤਟਆ ਹਉ ਤ ਤਚ ਇਆ ॥ 

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

ਇ ੇ'ਭੈਂ, ਭੈਂ' ਦੇ ਰਖ਼ਆਰ ਰਵਚ (ਰਏ ਇਸ ਏੰਭ 'ਭੈਂ' ਏਯਦਾ ਸਾਂ, 'ਭੈਂ' ਏਯਦਾ ਸਾ)ਂ ਏਦੇ ਐੱਟਦਾ ਏਦੇ ਵਾਉਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਸਤਚਆਯੁ ਏੂਤੜਆਯੁ ॥ 

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

ਰਜਤਨਾ ਰਚਯ ਜੀਵ ਭੇਯ-ਤੇਯ ਵਾਰੀ ਸੱਦਫੰਦੀ ਰਵਚ ਸੈ, (ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਰਵਚ) ਏਦੇ ੱਚਾ ਸੈ, ਏਦੇ ਝੂਠਾ ਸੈ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਾ ੁੰ ਨ  ੀਚਾਯੁ ॥ 

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

ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਉਸ ਆਣੇ ਏੀਤੇ ਾਾਂ ਤੇ  ੰਨਾਂ ਦੀ ਰਣਤੀ ਰਣਦਾ ਯਰਸੰਦਾ ਸ ੈ
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ਹਉ ਤ ਤਚ ਨਯਤਏ ਸੁਯਤ ਅ ਤਾਯੁ ॥ 

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

ਤੇ ਇ ੇਵਐੇਵੇਂ ਰਵਚ ਯਰਸਣ ਏਯਏੇ ਏਦੇ ਨਯਏ ਰਵਚ ੈਂਦਾ ਸੈ ਏਦੇ  ਯ ਰਵਚ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਹਸ ਹਉ ਤ ਤਚ ਯ  ॥ 

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

ਜਦ ਤਾਈਂ ਆਣੇ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰੋਂ  ਵੱਐਯੀ ਸੋਂਦ ਰਵਚ ਜੀਵ ਫੱਝਾ ਰਆ ਸੈ, ਤਦ ਤਏ ਏਦੇ ਸੱਦਾ ਸੈ ਏਦੇ ਯੋਂਦਾ ਸ ੈl 
 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਬਯੀ ਹਉ ਤ ਤਚ ਧ  ॥ 

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

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

ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਆਣੀ ਸਤੀ ਵੱਐਯੀ ਯੱਐਣ ਏਯ ਏੇ ਏਦੇ ਉ ਦਾ ਭਨ ਾਾਂ ਦੀ ਭੈਰ ਰਵਚ ਰਰਫੜ ਜਾਂਦਾ ਸੈ,  

ਏਦੇ ਉਸ (ਆਣੇ ਸੀ ਉੱਦਭ ਦ ੇਆਯ)ੇ ਉ ਭਰੈ ਨੰੂ ਧੋਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਐ  ॥ 

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

ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਉਸ ਆਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਵੰਨੀ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਭੂਯਐੁ ਹਉ ਤ ਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ 

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

ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਉਸ ਏਦੇ ਭੂਯਐ ਰਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਏਦੇ ਰਆਣਾ। 

 

ਭਐ ਭੁਏਤਤ ਏੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

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

ਉਸ ਭਐਸ਼ ਅਤੇ ਏਰਰਆਣ ਦੀ ਏਦਯ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

 

ਹਉ ਤ ਤਚ ਭਾਇਆ ਹਉ ਤ ਤਚ ਛਾਇਆ ॥ 

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

in ego one remains in the darkness of ignorance. 

ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਸੀ ਭਸਨੀ ਭਾਇਆ ਸੈ ਅਤੇ ਸੰਏਾਯ ਅੰਦਯ ਸੀ ਇ ਦੀ ਛਾਂ (ਰਬਾਵ) ਸੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
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ਹਉਭ ਏਤਯ ਏਤਯ ਜੰਤ ਉਾਇਆ ॥ 

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

ਯੱਫ ਤੋਂ ਰਵਛਰੜਆ ਯਰਸ ਏੇ ਜੀਵ ਭ ੜ ਭ ੜ ੈਦਾ ਸ ੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਹਉਭ ਫੂਝ ਤਾ ਦਯੁ ਸੂਝ ॥ 

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

ਜਦੋਂ ਯੱਫ ਤੋਂ ਰਵਛੜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਤ ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਇ ਨੰੂ ਯੱਫ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਸੈ l 
 

ਤਆਨ ਤ ਹੂਣਾ ਏਤਥ ਏਤਥ ਰੂਝ ॥ 

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

ਯੱਫੀ ਰਆਤ ਦੇ ਫਾਝੋਂ ਫੰਦਾ, ਜ਼ਫਾਨੀ ਰਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਆਐ ਆਐ ਏੇ ਆਣਾ ਅੰਦਯ ਰੰੂਸਦਾ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਹੁਏਭੀ ਤਰਐੀ ਰਐੁ ॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਰੇਐ ਬੀ ਯੱਫ ਦੇ ਸ ਏਭ ਰਵਚ ਸੀ ਰਰਰਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਜਹਾ  ਐਤਹ ਤਹਾ  ਐੁ ॥॥ 

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

ਜੀਵ ਰਜਵੇਂ ਰਜਵੇਂ ਵੇਐਦੇ ਸਨ, (ਬਾਵ ਰਜ ਰਜ ਨੀਮਤ ਨਾਰ ਦੂਜੇ ਭਨ ੱਐਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤਦੇ ਸਨ ਉੇ ਤਯਹਾਂ ਦੇ  
ਅੰਦਯ ੰਏਾਯ ਇਏੱਠੇ ਸ ਏ ੇ) ਉਸ ਰਜਸਾ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਵਐੱਯਾ ਭਾਨਏ-ਯੂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈ l 

 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਹਉਭ ਹਾ ਜਾਤਤ ਹ ਹਉਭ ਏਯਭ ਏਭਾਤਹ ॥ 

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

people keep doing those deeds which keep their separate identity intact. 

ਸਉਭ'ੈ ਦਾ  ਬਾਉ ਇਸੀ ਸੈ, ਰਏ ਜੀਵ ਉਸੀ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਸਨ, ਰਜਨਹਾਂ ਨਾਰ ਇਸ ਵਐਯੀ ਸੋਂਦ ਰਟਏੀ ਯਸੇ। 
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ਹਉਭ ਈ ਫੰਧਨਾ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਜਨੀ ਾਤਹ ॥ 

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

ਇ ਵਐਯੀ ਸੋਂਦ ਦੇ ਫੰਧਨ ਬੀ ਇਸੀ ਸਨ, ਰਏ ਜੀਵ ਭ ੜ ਭ ੜ ਜੂਨਾਂ ਰਵਚ ੈਂਦੇ ਸਨ। 

 

ਹਉਭ ਤਏਥਹੁ ਊਜ ਤਏਤੁ ਸੰਜਤਭ ਇਹ ਜਾਇ ॥ 

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

ਇਸ ਅੱਡਯੀ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਬਯਭ ਰਏੱਥੋਂ ੈਦਾ ਸ ੰਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਰਏ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਇਸ ਦੂਯ ਸ ਏਦਾ ਸੈ। 

 

ਹਉਭ ਹ ਹੁਏਭੁ ਹ ਇ ਤਏਯਤਤ ਤਪਯਾਤਹ ॥ 

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

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

ਇਸ ਵਐਯੀ ਸ਼ਖ਼ੀਅਤ-ਫਣਾਨ ਵਾਰਾ ਯੱਫ ਦਾ ਸ ਏਭ ਸੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਰਛਰੇ ਏੀਤੇ ਸ ਏੰਭਾਂ ਦੇ  
ੰਏਾਯਾਂ ਅਨ ਾਯ ਭ ੜ ਉਸਨਾਂ ਸੀ ਏੰਭਾਂ ਨੰੂ ਏਯਨ ਵਰ ਦੜਦੇ ਸਨ 

 

ਹਉਭ ਦੀਯ ਯੁ ਹ ਦਾਯੂ ਬੀ ਇਸੁ ਭਾਤਹ ॥ 

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

ਇਸ ਸਉਭ ੈਇਏ ਰੰਭਾ ਯ ਸ,ੈ ਯ ਇਸ ਰਾ-ਇਰਾਜ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

 

ਤਏਯਾ ਏਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ੁਯ ਏਾ ਸਫਦੁ ਏਭਾਤਹ ॥ 

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

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

ਜੇ ਰਬੂ ਆਣੀ ਰਭਸਯ ਏਯੇ, ਤਾਂ ਜੀਵ  ਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਏਭਾਂਦੇ ਸਨ। (ਇਸ ਇ ਦਾ ਇਰਾਜ ਸੈ)। 

 

ਨਾਨਏੁ ਏਹ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਤਭ ਦੁਐ ਜਾਤਹ ॥॥ 

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

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

ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਰਏ! ਇ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਸਉਭ ੈਯੂੀ ਦੀਯ ਯ ਤੋਂ ੈਦਾ ਸ ਸ ਦ ੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:  7 

 

ਸ  ਏੀਤੀ ਸੰਤਐੀਈ ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਚ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥                                                                                                                       

sayv keetee santokhee-eeN jinHee sacho sach Dhi-aa-i-aa. 
Only those contented persons truly serve the Eternal God who  

meditate on Him with love and devotion. 

ਰਜਸੜੇ ੰਤਐੀ ਭਨ ੱਐ ਦਾ ਇਏ ਅਰਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਭਯਦੇ ਸਨ, ਰਬੂ ਦੀ ੇਵਾ (ਅਰ ਾਰ) ਉਸੀ ਏਯਦੇ ਸਨ। 
 

ਨ੍ਹੀ ਭੰਦ ਯੁ ਨ ਯਤਐ ਏਤਯ ਸੁਤਏਰਤੁ ਧਯਭੁ ਏਭਾਇਆ ॥ 

onHee mandai pair na rakhi-o kar sukarit Dharam kamaa-i-aa. 
They do not go near evil deeds, do good deeds and live righteously. 

ਉਸ ਭੰਦੇ ਏੰਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦ,ੇ ਬਰਾ ਏੰਭ ਏਯਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਯਭ-ਅਨ ਾਯ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਰਨਫਾਸ ੰਦੇ ਸਨ। 

 

ਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜ ਫੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਾਣੀ ਥੜਾ ਐਾਇਆ ॥ 

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

consume food and drink in moderation. 
ਉਸ ਜਤ ਦੇ ਜਜੰਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤੜ  ੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੜੇ ਦਾਣੇ ਾਣੀ ਤੇ  ਜ਼ਾਯਾ ਏਯਦੇ ਸਨ। 

ਤੂੰ  ਫਐਸੀਸੀ ਅਰਾ ਤਨਤ ਦ ਤਹ ਚੜਤਹ ਸ ਾਇਆ ॥ 

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

ਤੰੂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਯ ਸੈਂ ਅਤੇ ਦੀਵ ਸੀ ਦਾਤਾਂ ਰਦੰਦਾ ਸੈਂ ਜ ਯਜ ਫਯਜ ਵਧੇਯੇ ਸ ੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 

 

 ਤਡਆਈ  ਡਾ ਾਇਆ ॥॥ 

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

ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਰਬੂ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏੇ ਉਸ ੰਤਐੀ ਭਨ ੱਐ ਰਬੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦੇ ਸਨ l 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
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ੁਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੀ ਦਹੁਯੀ ਅੰਤਭਰਤੁ ਫੁਯਏ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gur amrit bhinnee dayhuree amrit burkay raam raajay. 
The Guru‘s beautiful heart is full of divine love and he continuously inspires his disciples 
with it as if he sprinkles the nectar of Naam in the hearts of those who come near him. 

 ਯੂ ਦਾ ਸਣਾ ਰਸਯਦਾ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਨਾਭ-ਜਰ ਨਾਰ ਰਬੱਜਾ ਯਰਸੰਦਾ ਸ,ੈ ਉਸ  

( ਯੂ ਸਯਨਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ ਬੀ ਇਸ) ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਰਛੜਏਦਾ ਯਰਸੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਤਜਨਾ ੁਯਫਾਣੀ ਭਤਨ ਬਾਈਆ ਅੰਤਭਰਤਤ ਛਤਏ ਛਏ ॥ 

jinaa gurbaanee man bhaa-ee-aa amrit chhak chhakay. 
Those whose minds are pleased with the Word of the Guru, they relish  

this Ambrosial Nectar of God‘s Name again and again. 

ਰਜਨਹਾਂ ਭਨ ੱਐਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਭਨ ਰਵਚ ਰਤ ਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਰਆਯੀ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸੈ, ਫਾਣੀ ਦਾ ਯ ਭਾਣ ਭਾਣ ਏੇ  

ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਬੀ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਨਾਭ-ਜਰ ਨਾਰ ਰਬੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

 

ੁਯ ਤੁਠੈ ਹਤਯ ਾਇਆ ਚੂਏ ਧਏ ਧਏ ॥ 

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

their ups and downs (cycles of birth and death) have ended. 
 ਯਾਂ ਦੇ ਰੰਨ ਸਣ ਤੇ ਭੈਂ ਵਾਰਸ ਯੂ ਨੰੂ ਾ ਰਰਆ ਸੈ ਅਤੇ ਸ ਣ ਭੈਨੰੂ ਧੱਏੇ ਨਸੀਂ ੈਣੇ। 

 

 

ਹਤਯ ਜਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਨਾਨਏੁ ਹਤਯ ਇਏ ॥॥੧॥॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ੇਵਏ ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ੇਵਏ ਯਭਾਤਭਾ ਰਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ 
 

ਸਰਏ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru : 

 

ੁਯਐਾਂ ਤਫਯਐਾਂ ਤੀਯਥਾਂ ਤਟਾਂ ਭਾਂ ਐਤਾਂਹ ॥ 

purkhaaN birkhaaN teerthaaN tataaN mayghaaN khaytaaNh. 
(It is God alone who knows the count and condition of all the) human beings, trees, 

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

ਭਨ ੱਐ, ਯ ੱਐ, ਤੀਯਥ, ਤਟ (ਬਾਵ, ਨਦੀਆਂ) ਫੱਦਰ, ਐੇਤ, 
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ਦੀਾਂ ਰਆਂ ਭੰਡਰਾਂ ਐੰਡਾਂ  ਯਬੰਡਾਂਹ ॥ 

deepaaN lo-aaN mandlaaN khandaaN varbhandaaNh. 
Only He knows how many islands, continents, worlds and  

solar systems are there in the universes. 

ਦੀ, ਰਏ, ਭੰਡਰ, ਐੰਡ, ਫਰਰਸਭੰਡ, ਯ, ਭੇਯ ਆਰਦਏ ਯਫਤ, 
 

ਅੰਡਜ ਜਯਜ ਉਤਬੁਜਾਂ ਐਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥                                                                                                                                 

andaj jayraj ut-bhujaaN khaanee saytjaaNh. 
Only He knows about the creatures born through the four sources of  

creation such as eggs, the womb, the earth and sweat. 

ਚਾਯੇ ਐਾਣੀਆਂ (ਅੰਡਜ, ਜੇਯਜ, ਉਤਬ ਜ, ੇਤਜ) ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ- 
 

ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਣ ਨਾਨਏਾ ਸਯਾਂ ਭਯਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 

so mit jaanai naankaa saraaN mayraaN jantaah. 
O‘ Nanak, only God knows about the count of all the seas,  
mountains and  condition of the creatures living in them. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸਨਾਂ ਭ ੰਦਯਾ,ਂ ਸਾੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਣਧਾਯੀਆਂ ਦੀ ਰਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸੀ ਰਬੂ ਜਾਣਦਾ ਸੈ 

 

 

ਨਾਨਏ ਜੰਤ ਉਾਇ ਏ ਸੰਭਾਰ ਸਬਨਾਹ ॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਾਯੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ੈਦਾ ਏਯ ਏੇ, ਰਬੂ ਉਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਦੀ ਾਰਨਾ ਬੀ ਏਯਦਾ ਸੈ। 

 

ਤਜਤਨ ਏਯਤ ਏਯਣਾ ਏੀਆ ਤਚੰਤਾ ਤਬ ਏਯਣੀ ਤਾਹ ॥ 

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

ਰਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਇਸ ਰਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸੈ, ਇ ਦੀ ਾਰਨਾ ਦਾ ਰਏਯ ਬੀ ਉ ੇਨੂੰ ਸੀ ਸੈ l 
 

ਸ ਏਯਤਾ ਤਚੰਤਾ ਏਯ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ਜੁ ॥ 

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

ਰਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਜਤ ੈਦਾ ਏੀਤਾ ਸੈ, ਉਸੀ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਰਖ਼ਆਰ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। 
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ਤਤਸੁ ਜਹਾਯੀ ਸੁਅਸਤਤ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਦੀਫਾਣੁ ਅਬੁ ॥ 

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

ਭੈਂ ਉੇ ਰਬੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਏਾਯ ਆਐਦਾ ਸਾਂ, ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾ ਜੀਵ ਵਾਤੇ ਦਾ ਅਟੱਰ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਏਆ ਤਟਏਾ ਤਏਆ ਤੁ ॥॥ 

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

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉ ਸਯੀ ਦਾ ੱਚਾ ਨਾਭ ਰਭਯਨ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਰਟੱਏਾ ਜਨੇਊ ਆਰਦਏ ਧਾਯਭਏ ਬੇਐ ਰਏੇ ਅਯਥ ਨਸੀਂ l 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 
 

ਰਐ ਨੇਏੀਆ ਚੰਤਆਈਆ ਰਐ ੁੰ ਨਾ ਯ ਾਣੁ ॥ 

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

which are acceptable to the society. 

ਰੱਐਾਂ ਨੇਏੀ ਦੇ ਤੇ ਚੰੇ ਏੰਭ ਏੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੱਐਾਂ ਏੰਭ ਧਯਭ ਦ ੇਏੀਤੇ ਜਾਣ, ਜ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਰਵਚ ਬੀ ਚੰੇ ਰਤੀਤ ਸਣ; 
 

ਰਐ ਤ ਉਤਯ ਤੀਯਥਾਂ ਸਹਜ ਜ ਫਫਾਣ ॥ 

lakh tap upar teerthaaN sahj jog baybaan. 
One may perform millions of penances at sacred shrines, and goes  

in the wilderness to practice yoga in a state of poise. 

ਤੀਯਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਏੇ ਰੱਐਾਂ ਤ ਾਧੇ ਜਾਣ, ਜੰਰਾਂ ਰਵਚ ਜਾ ਏੇ  ੰਨ ਭਾਧੀ ਰਵਚ ਰਟਏ ਏੇ ਜ-ਾਧਨ ਏੀਤੇ ਜਾਣ; 
 

ਰਐ ਸੂਯਤਣ ਸੰਯਾਭ ਯਣ ਭਤਹ ਛੁਟਤਹ ਯਾਣ ॥ 

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

ਯਣ-ਬੂਭੀਆਂ ਰਵਚ ਜਾ ਏੇ ੂਯਰਭਆਂ ਵਾਰੇ ਫੇਅੰਤ ਫਸਾਦਯੀ ਦੇ ਏਾਯਨਾਭੇ ਰਵਐਾ ਜਾਣ,  
ਜੰ ਰਵਚ (ਸੀ ਵੈਯੀ ਦੇ ਨਭ ਐ ਸ ਏ)ੇ ਜਾਨ ਰਦੱਤੀ ਜਾ, 
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ਰਐ ਸੁਯਤੀ ਰਐ ਤਆਨ ਤਧਆਨ ੜੀਅਤਹ ਾਠ ੁਯਾਣ ॥ 

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

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

ਰੱਐਾਂ (ਤਯੀਰਏਆਂ ਨਾਰ)  ਯਤ ਏਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਆਨ-ਚਯਚਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਤੇ ਭਨ ਨੰੂ ਇਏਾਯ ਏਯਨ ਦੇ  
ਜਤਨ ਏੀਤੇ ਜਾਣ, ਫੇਅੰਤ ਵਾਯੀ ਸੀ  ਯਾਣ ਆਰਦਏ ਧਯਭ  ਤਏਾਂ ਦੇ ਾਠ ੜਹ ੇ ਜਾਣ; 

 

ਤਜਤਨ ਏਯਤ ਏਯਣਾ ਏੀਆ ਤਰਤਐਆ ਆ ਣ ਜਾਣੁ ॥ 

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

ਰਜ ਨੇ ਇਸ ਾਯੀ ਰਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸੈ ਤੇ ਰਜ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਨੀਮਤ ਏੀਤਾ ਸੈ l 
 

ਨਾਨਏ ਭਤੀ ਤਭਤਥਆ ਏਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥॥ 

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

the true stamp of approval in His Court. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਾਯੀਆਂ ਰਆਣਾਂ ਰਵਅਯਥ ਸਨ l ਦਯਾਸ ਰਵਚ, ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੀ ੱਚਾ ਯਵਾਨਾ ਸੈ l 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 8 

 

ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਏੁ ਤੂੰ  ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ  ਯਤਾਇਆ ॥ 

sachaa saahib ayk tooN jin sacho sach vartaa-i-aa. 
O‘ God, You are the only True Master, who has spread Truth (righteousness) everywhere 

ਸੇ ਰਬੂ! ਏੇਵਰ ਤੰੂ ਸੀ ੱਚਾ  ਆਭੀ ਸੈਂ, ਰਜ ਨੇ ਰਨਯਰ ੱਚ ਸੀ ਪੈਰਾਇਆ ਸੈ। 

 

ਤਜਸੁ ਤੂੰ  ਦਤਹ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਸਚੁ ਤਾ ਤਤਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਏਭਾਇਆ ॥ 

jis tooN deh tis milai sach taa tinHee sach kamaa-i-aa. 
He alone receives the Truth unto whom You give it; then he practices the Truth in life. 

ਰਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਦੰਦਾ ਸੈਂ, ਸੀ ੱਚ ਨੰੂ ਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਸ ੱਚ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਸੈ। 
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ਸਤਤੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹ ਏ ਤਹਯਦ ਸਚੁ  ਸਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinH kai hirdai sach vasaa-i-aa. 
It is only  upon meeting and following the teachings of the True Guru that people have 

realized the Truth. The Guru enshrines the Truth in their hearts. 
ਰਤ ਯੂ ਨੰੂ ਬੇਟਣ ਦ ਆਯਾ ੱਚ ਰਾਤ ਸ ੰਦਾ ਸੈ। ਰਤ ਯੂ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ ਇਸ ੱਚ ਰਟਏਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਭੂਯਐ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ਭਨਭੁਐੀ ਜਨਭੁ  ਾਇਆ ॥ 

moorakh sach na jaananHee manmukhee janam gavaa-i-aa. 
The foolish do not know the value of Truth, those  
self-willed people waste away their lives in vain. 

ਭੂਯਐਾਂ ਨੰੂ ਇ ੱਚ ਦੀ ਾਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਭਨਭ ਐ ਆਣਾ ਜਨਭ ਅਜਾਈਂ ਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, 
 

ਤ ਤਚ ਦੁਨੀਆ ਏਾਹ ਆਇਆ ॥੦॥ 

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

ਅਰਸਜੇ ਰਏ ਰਏਉਂ ਜਸਾਨ ਰਵੱਚ ਆ ਸਨ? 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਬਤਤ ਬੰਡਾਯ ਹ ੁਯ ਸਤਤੁਯ ਾਸ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

the true Guru has the treasure of this devotional worship. 
ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਰਬੂ ਬਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ  ਯੂ ਰਤ ਯੂ ਦੇ ਏਰ ਸੀ ਸਨ। 

 

ੁਯੁ ਸਤਤੁਯੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹ ਤਸਐ ਦਇ ਹਤਯ ਯਾਸ ॥ 

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

precious commodity of God's devotion to his disciples. 

ਇ ਸਰਯ-ਬਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਾਸੂਏਾਯ  ਯੂ ਰਤ ਯੂ ਸੀ ਸੈ, ਉਸ ਆਣੇ ਰੱਐਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਤੀ-ਯਭਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 
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ਧਨੁ ਧੰਨੁ  ਣਜਾਯਾ  ਣਜੁ ਹ ੁਯੁ ਸਾਹੁ ਸਾਫਾਸ ॥ 

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

the trader (devotee) who trades in this commodity of God's devotional worship. The 
eternal merchant-Guru applauds that person who deals in this trade. 

(ਰਬੂ-ਬਤੀ ਦਾ ਵਣਜ) ਰੇਸ਼ਟ ਵਣਜ ਸੈ, ਬਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸੈ ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਜ ਇਸ ਵਣਜ ਏਯਦਾ ਸੈ,  

ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸ  ਯੂ ਉ ਭਨ ੱਐ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਏੁ ੁਯੁ ਤਤਨ੍ਹੀ ਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਯ ਤਰਐਤੁ ਤਰਰਾਤਟ ਤਰਐਾਸ ॥॥ 

jan naanak gur tinHee paa-i-aa jin Dhur likhat lilaat likhaasay. ||1|| 
God's slave Nanak says, only those meet the true Guru who have such pre-ordained 

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

ਦਾ ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸੈ, ਰਜਨਹਾਂ ਭਨ ੱਐਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧ ਯੋਂ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤੋਂ  
(ਇ ਯਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ) ਰੇਐ ਰਰਰਐਆ ਸੈ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਰਭਰਦਾ ਸੈ 

 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਤੜ ਤੜ ਡੀ ਰਦੀਅਤਹ ਤੜ ਤੜ ਬਯੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ 

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

studying make heaps upon heaps of books. 

ਜੇ ਇਤਨੀਆਂ ਥੀਆਂ ੜਹ ਰਈ, ਰਜਨਹਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ੱਡੀਆਂ ਬਯ ਰਈਆਂ ਜਾ ਏਣ, ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਢੇਯਾਂ ਦੇ ਢੇਯ ਰਾ ਜਾ ਏਣ; 

ਤੜ ਤੜ ਫੜੀ ਾਈ ਤੜ ਤੜ ਡੀਅਤਹ ਐਾਤ ॥ 

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

ਜੇ ਇਤਨੀਆਂ  ਤਏਾਂ ੜਹ ਰਈ, ਰਜਨਹਾਂ ਨਾਰ ਇਏ ਫੇੜੀ ਬਯੀ ਜਾ ਏੇ, ਏਈ ਐਾਤੇ ੂਯੇ ਜਾ ਏਣ; 
 

ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਫਯਸ ਫਯਸ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਭਾਸ ॥ 

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

as many months that there are in a year. 

ਜੇ ੜਹ ੜਹ ਏੇ ਾਰਾਂ ਦੇ ਾਰ  ਜ਼ਾਯੇ ਜਾਣ, ਜੇ ੜਹ ੜਹ ਏ ੇ(ਾਰ ਦੇ) ਾਯੇ ਭਸੀਨੇ ਰਫਤਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ; 
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ੜੀ ਜਤੀ ਆਯਜਾ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਸਾਸ ॥ 

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

ਜੇ  ਤਏਾਂ ੜਹ ੜਹ ਏੇ ਾਯੀ ਉਭਯ  ਜ਼ਾਯ ਰਦੱਤੀ ਜਾ, ਜੇ ੜਹ ੜਹ ਏੇ ਉਭਯ ਦੇ ਾਯੇ  ਆ ਰਫਤਾ ਜਾਣ l 
 

ਨਾਨਏ ਰਐ ਇਏ ਰ ਹਯੁ ਹਉਭ ਝਐਣਾ ਝਾਐ ॥॥ 

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

meditating on His Name. All other efforts are like wasting time in one‘s ego. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਰਵਚ ਏੇਵਰ ਰਬੂ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸੈ,  
(ਰਬੂ ਦੀ ਵਰਡਆਈ ਤੋਂ ਰਫਨਾ) ਏਈ ਸਯ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ, ਆਣੀ ਸਉਭ ੈਦੇ ਰਵਚ ਸੀ ਬਟਏਦੇ ਰਪਯਨਾ ਸੈ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਤਰਤਐ ਤਰਤਐ ਤੜਆ ॥ਤਤਾ ਏਤੜਆ ॥ 

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

ਰਜੰਨਹਾਂ ਫਸ ਤਾ ਫੰਦਾ ਰਰਐਦਾ-ੜਹਦਾ ਸੈ, ਉਤਨਾ ਸੀ ਉ ਨੂੰ ਆਣੀ ਰਵੱਰਦਆ ਦਾ ਭਾਣ ਸੈ 

 

ਫਹੁ ਤੀਯਥ ਬਤ ਆ ॥ਤਤ ਰਤ ਆ ॥                                                                                             

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

ਰਜਤਨਾ ਸੀ ਏਈ ਫਸ ਤੇ ਤੀਯਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਾ ਏਯਦਾ ਸੈ, ਉਤਨਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਦਾ ਰਪਯਦਾ ਸੈ l ਏਾਂ ਵਾਂ ਰਉਂ ਰਉਂ ਏਯਦਾ ਸ,ੈ 

ਫਹੁ ਬਐ ਏੀਆ ਦਹੀ ਦੁਐੁ ਦੀਆ ॥ 

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

ਰਜੰਨੇ ਰਜਆਦਾ ਉਸ ਭਜਸਫੀ ਫਾਣੇ ਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਨੀ ਰਜਆਦਾ ਤਏਰੀਪ ਸੀ ਉਸ ਆਣੇ ਯੀਯ ਨੂੰ ਰਦੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਸਹੁ   ਜੀਆ ਅਣਾ ਏੀਆ ॥ 

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

bear the consequence of your own actions". 

ਸਾਯ, ਸੇ ਭੇਯੀ ਰਜੰਦੜੀ! ਤੰੂ ਆਣੇ ਅਭਰਾਂ ਦੇ ਪਰ। 
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ਅੰਨੁ ਨ ਐਾਇਆ ਸਾਦੁ  ਾਇਆ ॥ 

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

 he simply loses the opportunity of enjoying its relish. 

ਰਜ ਨੇ ਅੰਨ ਛੱਰਡਆ ਸਇਆ ਸ,ੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ  ਆਦ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਫਹੁ ਦੁਐੁ ਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ॥ 

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

lovingly remembering God), he suffers much Pain. 
ਸਯ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਫਸ ਤੀ ਤਏਰੀਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਫਸਤਰ ਨ ਤਹਯ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਏਹਯ ॥ 

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

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

ਜ ਏੱੜੇ ਨਸੀਂ ਰਸਨਦਾ, ਉਸ ਰਦਨ ਯਾਤ ਦ ੱਐ ਸਾਯਦਾ ਸੈ। 
 

ਭਤਨ ਤ ੂਤਾ ॥ ਤਏਉ ਜਾ ੁਯ ਤਫਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 

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

be awakened from the slumber of ignorance without the Guru‘s teachings? 

ਚ ੱ ਵੱਟ ਏੇ (ਅਰੀ ਯਾਸ ਤੋਂ) ਐ ੰਰਝਆ ਸਇਆ ਸ,ੈ  ੱਤਾ ਸਇਆ ਭਨ ੱਐ  ਯੂ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਰਏਵੇਂ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ? 

 

 ਉਤਾਣਾ ॥ ਅਣਾ ਏੀਆ ਏਭਾਣਾ ॥ 

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

ਜ ਨੰੀਂ ੈਯੀਂ ਰਪਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਣੇ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਪਰ ਾਉਂਦਾ ਸੈ। (ਦ ੱਐ ਰਸ ਰਯਸਾ ਸੈ)। 

 

ਅਰੁ ਭਰੁ ਐਾਈ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥ 

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

ਜ ੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਾਂਦਾ ਸੈ, (ਜੂਠਾ ਰਭੱਠਾ ਐਾਂਦਾ ਸੈ) ਅਤੇ ਰਯ ਰਵਚ  ਆਸ ਾ ਯੱਐੀ ਸੈ, 
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ਭੂਯਤਐ ਅੰਧ ਤਤ  ਾਈ ॥ 

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

ਅਰਆਨੀ ਭੂਯਐ ਨੇ (ਇ ਤਯਹਾ)ਂ ਆਣੀ ੱਤ ਵਾ ਰਈ ਸੈ। 

 

ਤ ਣੁ ਨਾ  ਤਏਛੁ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ 

vin naavai kichh thaa-ay na paa-ee. 
Without meditation on God‘s Name, nothing is approved in His court. 

ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਉੱਦਭ ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

 

ਯਹ ਫਫਾਣੀ ਭੜੀ ਭਸਾਣੀ ॥ 

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

ਉਸ ਫੀਆਫਾਨ ਅਤੇ ਏਫਯਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਭਸ਼ਾਨ ਬੂਭੀਆਂ ਤੇ ਯਰਸੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣ ਤਪਤਯ ਛੁਤਾਣੀ ॥ 

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

realize God, he regrets and repents in the end. 

ਭੂਯਐ ਭਨ ੱਐ, ਯੱਫ ਵਾਰਾ ਯਤਾ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਤੇ ਭਾਂ ਰਵਸਾ ਜਾਣ ਤੇ ਛਤਾਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਸਤਤੁਯੁ ਬਟ ਸ ਸੁਐੁ ਾ ॥                                                                                                                                         

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

ਰਜ ਭਨ ੱਐ ਨੰੂ  ਯੂ ਰਭਰ ਰਆ ਸੈ (ਅਰੀ)  ਐ ਉਸੀ ਭਾਣਦਾ ਸ,ੈ 

ਹਤਯ ਏਾ ਨਾਭੁ ਭੰਤਨ  ਸਾ ॥ 

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

ਉਸ ਯੱਫ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ (ਰਟਏਾਂਦਾ) ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਨਦਤਯ ਏਯ ਸ ਾ ॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯੂ ਬੀ ਉ ੇਨੂੰ ਸੀ ਰਭਰਦਾ ਸੈ ਰਜ ਉੱਤੇ ਆ ਦਾਤਾਯ ਰਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸੈ। 
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ਆਸ ਅੰਦਸ ਤ ਤਨਹਏ ਰੁ ਹਉਭ ਸਫਤਦ ਜਰਾ ॥॥ 

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

word, he burns away his ego and God‘s Name, the source of all peace, gets easily 
enshrined in his heart. 

ਉ ੰਾਯ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ਤੇ ਰਏਯਾਂ ਤੋਂ ਰਨਯਰੇ ਸ ਏੇ  ਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦ ਆਯਾ ਆਣੀ ਸਉਭ ੈਨੰੂ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸ ੈ॥ 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 9 

 

ਬਤ ਤਯ ਭਤਨ ਬਾ ਦ ਦਤਯ ਸਹਤਨ ਏੀਯਤਤ ਾ ਦ ॥ 

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

at Your doorstep, singing Your Praises. 

ਸੇ ਰਬੂ! ਤੈਨੰੂ ਆਣੇ ਬਤ ਰਆਯੇ ਰਦੇ ਸਨ, ਜ ਤੇਯੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਯਸੇ ਸਨ ਤੇ ਤੇਯ ੇਦਯ ਉੱਤੇ ਬ ਯਸੇ ਸਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਏਯਭਾ ਫਾਹਯ ਦਤਯ ਢਅ ਨ ਰਹਨ੍ਹੀ ਧਾ ਦ ॥ 

naanak karmaa baahray dar dho-a na lehnHee Dhaavday. 
O‘ Nanak, those who are deprived of God‘s Grace, find no shelter in  

His Court and keep wandering aimlessly. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਬਾ-ਸੀਣ ਭਨ ੱਐ ਬਟਏਦੇ ਰਪਯਦ ੇਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਰਭਰਦੀ, 
 

ਇਤਏ ਭੂਰੁ ਨ ਫੁਝਤਨ੍ਹ ਆਣਾ ਅਣਹਦਾ ਆੁ ਣਾਇਦ ॥ 

ik mool na bujhniH aapnaa anhodaa aap ganaa-iday. 
They do not understand their real origin (God) and without  

any spiritual merit, they call themselves great scholars. 

ਇਸ (ਰਵਚਾਯੇ) ਆਣੇ ਅਰੇ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਭਝਦੇ, ਯੱਫੀ  ਣ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਸੀ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਜਤਰਾਂਦੇ ਸਨ। 

 

ਹਉ ਢਾਢੀ ਏਾ ਨੀਚ ਜਾਤਤ ਹਤਯ ਉਤਭ ਜਾਤਤ ਸਦਾਇਦ ॥ 

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

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

ਸੇ ਰਬੂ! (ਤੇਯੇ ਦਯ ਦਾ) ਭੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਰਾ ਇਏ ਭਾੜਾ ਰਜਸਾ ਢਾਢੀ ਸਾਂ, ਸਯ ਰਏ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਉੱਤਭ ਜਾਤ ਵਾਰੇ ਅਐਵਾਂਦੇ ਸਨ। 
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ਤਤਨ੍ਹ ਭੰਾ ਤਜ ਤੁਝ ਤਧਆਇਦ ॥੧॥ 

tinH mangaa je tujhai Dhi-aa-iday. ||9|| 
I only beg for the company of those who meditate upon You. 

ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਤ ਭੰਦਾ ਸਾਂ, ਜ ਤੇਯੀ ਫੰਦੀ ਏਯਦੇ ਸਨ। 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਭਾਯਾ ਤੂੰ  ਧਣੀ ਸਬੁ ਜਤੁ  ਣਜਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

sach saahu hamaaraa tooN Dhanee sabh jagat vanjaaraa raam raajay. 
O‘ God, You are our eternal treasurer of Naam and  

the entire world is trader of that treasure. 
ਸੇ ਰਬੂ-ਾਯਾ ਜਤ ਇਥੇ ਤੇਯ ੇਰਦੱਤੇ ਨਾਭ )ਤੇਯਾ ੈਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਇਸ( ਤੰੂ ਾਡਾ ਭਾਰਏ ਸੈਂ ਤੂੰ ਾਡਾ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਰਸਣ ਵਾਰਾ ਸ਼ਾਸ ਸੈਂ !

ਵਣਜ ਏਯਨ ਆਇਆ ਸਇਆ ਸੈ। ਯਭਾ ਨਾਰ ਨਾਭ ਦਾ 

 

ਸਬ ਬਾਂਡ ਤੁਧ ਸਾਤਜਆ ਤ ਤਚ  ਸਤੁ ਹਤਯ ਥਾਯਾ ॥ 

sabh bhaaNday tuDhai saaji-aa vich vasat har thaaraa. 
O‘ God, You have created all these creatures and the life  

which dwells within them is also Yours. 
ਸੇ ਰਬੂਏੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਾਯੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੰੂ ਸੀ ੈਦਾ !, ਇਸਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ ਤੇਯੀ ਸੀ ਰਦੱਤੀ ਸਈ ਰਜੰਦਵਤ ਭਜੂਦ ਸ।ੈ- 

 

ਜ ਾ ਤਹ ਬਾਂਡ ਤ ਤਚ  ਸਤੁ ਸਾ ਤਨਏਰ ਤਏਆ ਏਈ ਏਯ  ਚਾਯਾ ॥ 

jo paavahi bhaaNday vich vasat saa niklai ki-aa ko-ee karay vaychaaraa. 
Whatever (vices or virtues) You place in these creatures, only  

those can come out. What can the poor creatures do? 

ਏਈ ਰਵਚਾਯਾ ਜੀਵ ਏ ਝ ਬੀ )ਆਣੇ ਉੱਦਭ ਨਾਰ( ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ, ਜੇਸੜਾ ਏਈ ਦਾਯਥ ਤੰੂ ਇਸਨਾਂ ਯੀਯਾਂ ਰਵਚ ਾਂਦਾ ਸੈ  ) ਣ  ਣ(

ਉਸੀ ਉੱੜਦਾ ਸੈ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਏਉ ਹਤਯ ਫਐਤਸਆ ਹਤਯ ਬਤਤ ਬੰਡਾਯਾ ॥॥ 

jan naanak ka-o har bakhsi-aa har bhagat bhandaaraa. ||2|| 

O‘ God, You have blessed Your servant Nanak also with  
the treasure of Your devotional worship. 

ਸੇ ਸਯੀਆਣੀ ਬਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫਖ਼ਰਸ਼ਆ ਸ ੈ)ਭਸੇਯ ਏਯ ਏੇ( ਆਣੇ ਦਾ ਨਾਨਏ ਨੰੂ ਬੀ ਤੰੂ ਸੀ ! 

 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 
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ਏੂੜੁ ਯਾਜਾ ਏੂੜੁ ਯਜਾ ਏੂੜੁ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ 

koorh raajaa koorh parjaa koorh sabh 

This whole world is false (perishable). In this false world,  
false is the king and false are his subjects. 

ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਛਰ ਯੂ ਸੈ ਰਜਵੇਂ ਭਦਾਯੀ ਦਾ ਾਯਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਛਰ ਯੂ ਸੈ, ਇ ਰਵਚ ਏਈ ਯਾਜਾ ਸੈ, ਤੇ ਏਈ ਰਏ ਯਜਾ ਇਸ ਬੀ  ।)ਸਨ(

ਭਦਾਯੀ ਦੇ ਯ  ਤੇ ਐੇ ਆਰਦਏ ਰਵਐਾਣ ਵਾਂ ਛਰ ਸੀ ਸਨ। 

 

ਏੂੜੁ ਭੰਡ ਏੂੜੁ ਭਾੜੀ ਏੂੜੁ ਫਸਣਹਾਯੁ ॥ 

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

ਝੂਠਾ ਸੈ ਭਰਸਰ, ਝੂਠੀ ਸੀ ਉਚੀ ਅਟਾਯੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਸੈ ਅੰਦਯ ਯਰਸਣ ਵਾਰਾ। 

 

ਏੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਏੂੜੁ ਯੁਾ ਏੂੜੁ ਨ੍ਹਣਹਾਯੁ ॥ 

koorh su-inaa koorh rupaa koorh painHanhaar. 
False (perishable) are the gold and silver ornaments, and false are those who wear them. 

ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਬਯਭ ਯੂ ਸੀ ਸਨ )ਨੰੂ ਰਸਨਣ ਵਾਰੇ ਬੀ ਅਤੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ(, 

 

ਏੂੜੁ ਏਾਇਆ ਏੂੜੁ ਏੜੁ ਏੂੜੁ ਯੂੁ ਅਾਯੁ ॥ 

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

and false are the beauties who wear them. 
ਇਸ ਯੀਯਏ ਅਏਾਯ, ਸਣੇ ਏੱੜੇ ਅਤੇ ਯੀਯਾਂ ਦਾ ਫੇਅੰਤ ਸਣਾ ਯੂ ਇਸ ਬੀ ਾਯੇ ਛਰ ਸੀ ਸਨ । 

ਏੂੜੁ ਭੀਆ ਏੂੜੁ ਫੀਫੀ ਐਤ ਹ ਐਾਯੁ ॥ 

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

and they are being wasted away in false conflicts. 
ਇਸ ਇਤਰੀਭਯਦ ਵਾਰੇ ੰਫੰਧ ਛਰ ਰਵਚ ਐਰਚਤ ਸ ਏੇ ਖ਼ ਆਯ ਸ ਯਸੇ ਸਨ।- 

 

ਏੂਤੜ ਏੂੜ ਨੇਹੁ ਰਾ ਤ ਸਤਯਆ ਏਯਤਾਯੁ ॥ 

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

ਛਰ ਰਵਚ ਪੇ ਸ ਜੀਵ ਦਾ ਛਰ ਰਵਚ ਭਸ ੈ ਰਆ ਸੈ, ਇ ਨੰੂ ਆਣਾ ੈਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਬ ੱਰ ਰਆ ਸੈ। 

 

ਤਏਸੁ ਨਾਤਰ ਏੀਚ ਦਸਤੀ ਸਬੁ ਜੁ ਚਰਣਹਾਯੁ ॥ 

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

ਾਯਾ ਜਤ ਨਾਵੰਤ ਸ,ੈ ਰਏੇ ਨਾਰ ਬੀ ਭਸ ਨਸੀਂ ਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ। 
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ਏੂੜੁ ਤਭਠਾ ਏੂੜੁ ਭਾਤਐਉ ਏੂੜੁ ਡਫ ੂਯੁ ॥ 

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

ਛਰ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਰਆਯਾ ਅਤੇ  ਸ਼ਰਸਦ ਵਾਂ ਰਭੱਠਾ ਰੱਦਾ ਸੈ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਛਰ ਾਯੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਡਫ ਰਯਸਾ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏੁ  ਐਾਣ ਫਨਤੀ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਏੂੜ ਏੂੜੁ ॥॥ 

naanak vakhaanai bayntee tuDh baajh koorho koorh. ||1|| 

O‘ God, Nanak makes this supplication that except You, 
 everything else is totally false(perishable). 

ਸੇ ਰਬੂ ਨਾਨਏ ਤੇਯੇ ਅੱੇ ਅਯਜ਼ ਏਯਦਾ ਸੈ ਰਏ ਤੈਥੋਂ ਰਫਨਾ ਇਸ ਜਤ ਛਰ ਸੈ !l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਯਦ ਸਚਾ ਹਇ ॥ 

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

ਚ  ਦੀ ਭਝ ਤਦੋਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਰੀਅਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਭਨ ਐੱ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ ਰਟਏ ਜਾ। )ਯੱਫ( 

 

 

ਏੂੜ ਏੀ ਭਰੁ ਉਤਯ ਤਨੁ ਏਯ ਹਛਾ ਧਇ ॥ 

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

ਜਦੋਂ ਭਾਇਆ ਛਰ ਦਾ ਅਯ ਭਨ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਯੀਯਏ ਇੰਦਯੇ ਬੀ ੰਦੇ ਾੇ ਵਰੋਂ  ਸਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ l 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਤਚ ਧਯ ਤਆਯੁ 
sach taa par jaanee-ai jaa sach Dharay pi-aar. 

One realizes the Truth(God) only when one bears love for God. 
ਚ  ਦੀ ਭਝ ਤਦੋਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੈ, ਜਦ ਭਨ ੱਐ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਭੇ ਏਯਦਾ ਸੈ। 

 

ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਭਨੁ ਯਹਸੀ ਤਾ ਾ ਭਐ ਦੁਆਯੁ ॥ 

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

way to be free from the bonds of worldly attachments. 
ਨਾਭ  ਣ ਏੇ ਭਨ ੱਐ ਦਾ ਭਨ ਰਐੜਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੇ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ  ਤੰਤਯ ਸਣ ਦਾ ਯਾਸ ਰਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

 



55 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਤਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥ 

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

ਜਤ ਦੇ ਅਰੇ ਰਬੂ ਦੀ ਭਝ ਤਦੋਂ ੈਂਦੀ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਭਨ ੱਐ ਯੱਫੀ ਜੀਵਨ ( ਜ਼ਾਯਨ ਦੀ )ਜ ਤੀ ਜਾਣਦਾ ਸਵੇ , 

 

ਧਯਤਤ ਏਾਇਆ ਸਾਤਧ ਏ ਤ ਤਚ ਦਇ ਏਯਤਾ ਫੀਉ ॥ 

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

soil and planting the seed of God‘s Name. 
ਬਾਵ, ਯੀਯ ਯੂ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਰਤਆਯ ਏਯਏੇ ਇ ਰਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਫੀਜ ਦੇਵੇ। 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਸਐ ਸਚੀ ਰਇ ॥ 

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

ੱਚ ਦੀ ਯਐ ਤਦੋਂ ਸ ੰਦੀ ਸ,ੈ ਜਦੋਂ  ਯੂ ਾੋਂ ਚੱੀ ਰੱਰਐਆ ਰ, 

 

ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀਅ ਏੀ ਤਏਛੁ ੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਏਯਇ ॥ 

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

ਅਤੇ ਬ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਯ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਚ ਰੱਐੇ ਤੇ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਏ ਝ ਦਾਨ  ੰਨ ਏਯੇ। 

 

ਸਚੁ ਤਾਂ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ ਏਯ ਤਨ ਾਸੁ ॥ 

sach taaN par jaanee-ai jaa aatam tirath karay nivaas. 
One realizes God only when he dwells in his sacred shrine inside (his soul). 

ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਤਦੋਂ ਸੀ ਜਾਣਛਾਣ ਸ ੰਦੀ ਸ ੈਜਦੋਂ ਭਨ ੱਐ ਧ ਯ ਅਦੰਯਰੇ ਆਤਭ ਯੂ ਤੀਯਥ ਉੱਤੇ ਰਟਏੇ-, 
 

ਸਤਤੁਯੂ ਨ  ੁਤਛ ਏ ਫਤਹ ਯਹ ਏਯ ਤਨ ਾਸੁ ॥ 

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

focusing on the inner self (and tries to stop his mind from evil thoughts). 
ਆਣੇ  ਯੂ ਾੋਂ ਉਦਸ਼ੇ ਰੈ ਏ ੇਉ ਅੰਦਯਰੇ ਤੀਯਥ ਉੱਤੇ ਫੈਠਾ ਯਸੇ, ਭਨ ਨੰੂ ਰਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਦੜਨ ਤੋਂ ਯਏ ਯੱਐੇ। 

 

ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਹਇ ਦਾਯੂ ਾ ਏਢ ਧਇ ॥ 
sach sabhnaa ho-ay daaroo paap kadhai Dho-ay. 

God Himself becomes the remedy of all the ailments; and drives out all the sins. 
ਰਬੂ ਾਯੇ ਦ ੱਐਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਆ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸੈ l ਉਸ ਾਯੇ ਰਵਏਾਯਾਂ ਨੰੂ ਏੱਢ ਦੇਂਦਾ ਸੈ )ਰਜੱਥੇ ਉਸ ਵੱ ਰਯਸਾ ਸੈ(, 
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ਨਾਨਏੁ  ਐਾਣ ਫਨਤੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰ ਹਇ ॥॥ 

Naanak vakhaanai bayntee jin sach palai ho-ay. ||2|| 

Nanak humbly prays to those who have the Truth (God) dwelling in their heart. 
ਨਾਨਏ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਭੂਸਯ ੇ ਅਯਜ਼ ਏਯਦਾ ਸੈ ਰਜਨਹਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ ਰਬੂ ਰਟਰਏਆ ਸਇਆ ਸੈ -l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 10 

 

ਦਾਨੁ ਭਤਹੰਡਾ ਤਰੀ ਐਾਏੁ ਜ ਤਭਰ ਤ ਭਸਤਤਏ ਰਾਈ ॥ 

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

to obtain it, I would apply this dust on my forehead (consider myself very fortunate). 
ਭੇਯੀ ਦਾਤ ੰਤਾਂ ਦੇ ੈਯਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸੈ। ਜੇਏਯ ਇਸ ਭੈਨੰੂ ਰਭਰ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਭੈਂ ਇ ਨੂ ੰਆਣੇ ਭੱਥ ੇਨੂੰ ਰਾਵਾਂਾ। 

 

ਏੂੜਾ ਰਾਰਚੁ ਛਡੀ ਹਇ ਇਏ ਭਤਨ ਅਰਐੁ ਤਧਆਈ ॥ 

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

ਝੂਠੇ ਰਬ ਨੂੰ ਰਤਆ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਏ ਰਚੱਤ ਸ ਏੇ ਤੰੂ ਅਰਦਰਸ਼ਟ  ਆਭੀ ਦਾ ਰਭਯਨ ਏਯ। 

 

 

ਪਰੁ ਤ ਹ ਾਈ ਜ ਹੀ ਏਾਯ ਏਭਾਈ ॥ 

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

ਜੇਸ ਰਜਸੇ ਏਯਭ ਅੀਂ ਏਯਦੇ ਸਾ,ਂ ਸ ਰਜਸਾ ਸੀ ਪਰ ਅੀਂ ਰਾਤ ਏਯਦੇ ਸਾਂ। 
 

ਜ ਹ  ੂਯਤਫ ਤਰਤਐਆ ਤਾ ਧੂਤੜ ਤਤਨ੍ਹਾ ਦੀ ਾਈ ॥ 

jay hovai poorab likhi-aa taa Dhoorh tinHaa dee paa-ee-ai. 
But one gets this gift of humbly serving those (who have realized God)  

only if it is so preordained for them. 
ੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਯੈਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਤਾਂ ਸੀ ਰਭਰਦੀ ਸੈ ਜੇ ਧ ਯ ਤੋਂ ਰਰਰਐਆ ਸਵ ੇ(ਚੰੇ ਬਾ ਸਣ।) 

 

ਭਤਤ ਥੜੀ ਸ   ਾਈ ॥ਫ਼॥ 

mat thorhee sayv gavaa-ee-ai. ||10|| 

If we depend only on our limited intellect, then all our effort of realizing God is wasted. 
ਜੇ ਆਣੀ ਥੜੀ ਭਤ ਦੀ ਟੇਏ ਯਐੱੀ ਤਾਂ ਏਭਾਈ ਰਵਅਯਥ ਜਾਂਦੀ ਸ-ੈਏੀਤੀ ਸਈ ਾਰ )ਇ ਦੇ ਆਯੇ( 
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ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਹਭ ਤਏਆ ੁਣ ਤਯ ਤ ਥਯਹ ਸੁਆਭੀ ਤੂੰ  ਅਯ ਅਾਯ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham ki-aa gun tayray vithreh su-aamee tooN apar apaaro raam raajay. 
O‘ God, what virtues of Yours can we describe? You are beyond any limit. 

ਸੇ ਭੇਯੇ ਭਾਰਏ! ਅੀਂ ਤੇਯੇ ਏੇਸੜੇ ਏੇਸੜੇ  ਣ ਰਣ ਏੇ ਦੱ ਏਦੇ ਸਾਂ? ਤੰੂ ਫੇਅੰਤ ਸੈਂ। 

 

ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਾਰਾਹਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਹਾ ਆਸ ਆਧਾਯ ॥ 

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

ਸੇ  ਆਭੀ! ਅੀਂ ਤਾਂ ਰਦਨੇ ਯਾਤ ਤੇਯੇ ਨਾਭ ਦੀ ਸੀ ਵਰਡਆਈ ਏਯਦੇ ਸਾਂ, ਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸੀ ਸਾਯਾ ਸੈ ਇਸੀ। 

 

ਹਭ ਭੂਯਐ ਤਏਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਤਏ  ਾ ਹ ਾਯ ॥ 

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

ਸੇ ਰਬੂ! ਅੀਂ ਭਯੂਐ ਸਾਂ, ਾਨੰੂ ਏਈ ਭਝ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਅੀਂ ਤੇਯਾ ਅੰਤ ਰਏਵੇਂ ਾ ਏਦੇ ਸਾਂ? 
 

ਜਨੁ ਨਾਨਏੁ ਹਤਯ ਏਾ ਦਾਸੁ ਹ ਹਤਯ ਦਾਸ ਤਨਹਾਯ ॥॥ 

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

ਦਾ ਨਾਨਏ ਤਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾ ਸ,ੈ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸੈ l 
 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਸਤਚ ਏਾਰੁ ਏੂੜੁ  ਯਤਤਆ ਏਤਰ ਏਾਰਐ ਫਤਾਰ ॥ 

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

a famine of people having faith in God; falsehood has prevailed everywhere and people 
are behaving like demons because of the sins and evils of this age of Kalyug. 

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚੋਂ ੱਚ ਉਡ ਰਆ ਸੈ ਅਤੇ ਏੂੜ ਸੀ ਏੂੜ ਯਧਾਨ ਸ ਰਯਸਾ ਸੈ, ਏਰਜ  ਦੀ ਾਾਂ ਦੀ  
ਏਾਰਐ ਦੇ ਏਾਯਨ ਅਤੇ ਰਭਯਨ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਜੀਵ ਭਾਨ  ਬੂਤਨੇ ਫਣ ਯਸੇ ਸਨ l 
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ਫੀਉ ਫੀਤਜ ਤਤ ਰ  ਅਫ ਤਏਉ ਉ  ਦਾਤਰ ॥ 

bee-o beej pat lai ga-ay ab ki-o ugvai daal. 
Those who sowed the seed of God's Name in their heart departed from this world with 
honor, but now it appears that people's mind is split in duality (between love of worldly 

things and love of God), then how can this split seed of God's Name sprout in their 
hearts? 

ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਫੀਜ ਆਣੇ ਰਸਯਰਦਆਂ ਰਵਚ ਫੀਰਜਆ, ਉਸ ਇ ਜਤ ਤੋਂ ਬਾ ਐੱਟ ਏੇ । ਯ ਸ ਣ ਨਾਭ ਦਾ ਅੰਏ ਯ ਪ ਟਣੋਂ ਯਰਸ 

ਰਆ ਸੈ, ਰਏਉਂਰਏ ਭਨ ਦਾਰ ਵਾਂ ਦ-ਪਾੜ ਸ ਯਸੇ ਸਨ, ਦ ਰਚੱਤਾ-ਨ ਦੇ ਏਾਯਨ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਰਵਚ ਨਸੀਂ ਜ ੜਦਾ। 

 

ਜ ਇਏੁ ਹਇ ਤ ਉ  ਯੁਤੀ ਹੂ ਯੁਤਤ ਹਇ ॥ 

jay ik ho-ay ta ugvai rutee hoo rut ho-ay. 
Love for God‘s Name arises in the mind if the mind is not split in duality and there is 
proper time such as the calm atmosphere of early morning for meditating on Naam. 

ਯੱਫ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਏ ਯ ਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪ ਟਦਾ ਸੈ ਜੇ ਭਨ ਾਫਤ ਸਵੇ, ਜੇ ੂਯਨ ਤਯ ਤੇ ਯਫੱ ਵਰ ਰੱਾ ਯਸੇ ਅਤੇ ਭਾ ਅੰਰਭਰਤ ਵੇਰਾ ਬੀ ਐ ੰਝਾਇਆ ਨਾ  

ਜਾ। 

 

ਨਾਨਏ ਾਹ ਫਾਹਯਾ ਏਯ ਯੰੁ ਨ ਸਇ ॥ 

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

color, our mind cannot be imbued with the love for God without due preparation 
(described below) 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ ਰਾ ਨ ਵਯਤੀ ਜਾ ਤਾਂ ਏਯੇ ਏੱੜੇ ਨੰੂ ਉਸ (ਸਣਾ ੱਏਾ) ਯੰ ਨਸੀਂ ਚੜਹਦਾ l 
 

ਬ ਤ ਤਚ ਐੁੰ ਤਫ ਚੜਾਈ ਸਯਭੁ ਾਹੁ ਤਤਨ ਹਇ ॥ 

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

color, the mind must develop fear of God (to make it compassionate) and be prepared for 
hard work of meditating on God. 

ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਜ ੇਇ ਏਯੇ ਭਨ ਨੰੂ ਯਫੱ ਦੇ ਨਾਭ-ਯੰ ਰਵਚ ਸਣਾ ਯੰ ਦੇਣਾ ਸਵੇ, ਤਾਂ ਰਸਰਾਂ ਇ ਨੰੂ ਯੱਫ ਦੇ ਡਯ ਯੂ ਐ ੰਫ ਤੇ ਧਯੀ; ਪੇਯ 

ਰਭਸਨਤ ਤੇ ਉੱਦਭ ਦੀ ਾਸ ਦਈੇ। 
 

ਨਾਨਏ ਬਤੀ ਜ ਯ ਏੂੜ ਸਇ ਨ ਏਇ ॥॥ 

naanak bhagtee jay rapai koorhai so-ay na ko-ay. ||1|| 
O‘ Nanak, when in this way, the mind is imbued with God‘s love and devotion, then no 

thought of falsehood (love for worldly attachments) can arise in it. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ ਭਨ ਨੰੂ ਯੱਫ ਦੀ ਬਤੀ ਰਵਚ ਯੰਰਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਭਾਇਆ-ਛਰ ਇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀ ਨਸੀਂ ਛ ਸ ਏਦਾ l 
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ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

 

ਰਫੁ ਾੁ ਦੁਇ ਯਾਜਾ ਭਹਤਾ ਏੂੜੁ ਹਆ ਤਸਏਦਾਯੁ ॥ 

lab paap du-ay raajaa mahtaa koorh ho-aa sikdaar. 
(In the world, the society has become totally corrupt as if) both greed and sin have 
become like the king and his minister, and falsehood has become like their executer. 

ਜਤ ਰਵਚ ਜੀਵਾਂ ਵਾਤੇ ਰਾਰਚ ਭਾਨ  ਯਾਜਾ ਸੈ, ਾ ਵਜ਼ੀਯ ਸੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਚਧਯੀ ਸੈ, 
 

ਏਾਭੁ ਨੇਫੁ ਸਤਦ ੁਛੀ ਫਤਹ ਫਤਹ ਏਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

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

together they deliberate over different ways to befool the public. 

ਬ-ਰਫਰਾ ਦੇ ਛਟੇ ਸਾਏਭ ਨੂੰ ਫ ਰਾ ਏੇ ਉ ਦੀ ਰਾਸ ਰਈ ਜਾਦਂੀ ਸੈ। ਾਯੇ ਇਏੱਠੇ ਫੈਠ ਏੇ ਭੰਦ ੇਦਾਉ ੇਚ ਚਦੇ ਸਨ। 

ਅੰਧੀ ਯਮਤਤ ਤਆਨ ਤ ਹੂਣੀ ਬਾਤਹ ਬਯ ਭੁਯਦਾਯੁ ॥ 

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

of worldly desires, people satisfy these desires by indulging in bribes. 

ਯਜਾ ਰਆਨ ਤੋਂ ੱਐਣੀ (ਸਣ ਦੇ ਏਾਯਣ), ਭਾਨ  ਅੰਨਹੀ ਸਈ ਸਈ ਸ ੈਅਤੇ ਰਤਰਸ਼ਨਾ (ਅੱ) ਦੀ ਚੱਟੀ ਬਯ ਯਸੀ ਸੈ। 

 

ਤਆਨੀ ਨਚਤਹ  ਾਜ  ਾ ਤਹ ਯੂ ਏਯਤਹ ਸੀਾਯੁ ॥ 

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

dance in streets, play musical instruments, and adorn themselves in various garbs and 
beautiful decorations. 

ਜ ਭਨ ੱਐ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਰਆਨ-ਵਾਨ (ਉਦਸ਼ੇਏ) ਅਐਵਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਂਦੇ ਸਨ  
ਅਤੇ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਬੇ ਵਟਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸ਼ੰਾਯ ਏਯਦੇ ਸਨ; 

 

ਊਚ ਏੂਏਤਹ  ਾਦਾ ਾ ਤਹ ਜਧਾ ਏਾ  ੀਚਾਯੁ ॥ 

oochay kookeh vaadaa gaavahi joDhaa kaa veechaar. 
They shout out loud, while singing about the tales of some past  
battles and  describe the epics of the heroes of those battles. 

ਉਸ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਏੂਏਦੇ ਸਨ, ਜ ੱਧਾਂ ਦੇ ਯੰ  ਣਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇਜਰਧਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਯਾਂ ਦੀ ਰਵਆਰਐਆ ਏਯਦੇ ਸਨ l 
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ਭੂਯਐ ੰਤਡਤ ਤਹਏਭਤਤ ਹੁਜਤਤ ਸੰਜ ਏਯਤਹ ਤਆਯੁ ॥ 

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

gather worldly wealth by clever arguments and tricks. 
ਫੇਵਏੂਪ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਰਵਦਵਾਨ ਆਐਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਰਾਏੀਆਂ ਤੇ ਢ ੱਚਯਾਂ ਨਾਰ ਧਨ ਇਏੱਤਯ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰੇਭ ਸੈ। 

 

ਧਯਭੀ ਧਯਭੁ ਏਯਤਹ ਾ ਾ ਤਹ ਭੰਤਹ ਭਐ ਦੁਆਯੁ ॥ 

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

they lose its merit (by not doing it selflessly), because in return they ask God for salvation. 
ਨੇਏ ਫੰਦੇ ਭ ਏਤੀ ਦੇ ਦਯ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਏਯਨ ਏਯਏੇ ਆਣੇ ਨੇਏ ਏੰਭਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। 

 

ਜਤੀ ਸਦਾ ਤਹ ਜੁਤਤ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਫਹਤਹ ਯ ਫਾਯੁ ॥ 

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

real ascetic, and unnecessarily abandon their homes. 

ਆਣੇ ਆ ਨੂੰ ਜਤੀ ਅਐਵਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਤੀ ਸਣ ਦੀ ਜ ਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨਸੀਂ, ਵੇਐ-ਵੇਐੀ ਯ-ਾਟ ਛਡੱ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਸਬੁ ਏ ੂਯਾ ਆ ਹ  ਤਟ ਨ ਏਈ ਆਐ ॥ 

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

ਸਯ ਏਈ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ੂਯਨ ਭਝਦਾ ਸੈ। ਏਈ ਬੀ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ੱਟ ਨਸੀਂ ਏਰਸੰਦਾ। 

 

ਤਤ ਯ ਾਣਾ ਤਛ ਾਈ ਤਾ ਨਾਨਏ ਤਤਰਆ ਜਾ ॥॥ 

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

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

ਯ ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਭਨ ੱਐ ਊਣਤਾ-ਯਰਸਤ ਸੈ, ਰਜ ਨੂੰ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਰਵਚ ਆਦਯ ਰਭਰੇ l 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1.                                                                                                                                                                                
Salok, By the First Guru: 

 

 ਦੀ ਸੁ  ਜਤ ਨਾਨਏਾ ਸਚਾ  ਐ ਸਇ ॥ 

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

happen because He himself is looking after everyone. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜ ੱਰ ਯੱਫ ਵਰੋਂ  ਥਾੀ ਜਾ ਚ ਏੀ ਸੈ ਉਸੀ ਸ ਏੇ ਯਸੇੀ, ਉਸ ੱਚਾ ਵਾਰਸ ਯੂ ਾਯਾ ਏ ਛ ਦੇਐਦਾ ਸ ੈ
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ਸਬਨੀ ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ ਏਯਤਾ ਏਯ ਸੁ ਹਇ ॥ 

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

but that alone happens which the Creator does. 

ਾਯੇ ਜੀਵ ਆ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਰਾਂਦੇ ਸਨ, ਯ ਸ ਦੰੀ ਉਸੀ ਸ ੈਜ ਏਯਤਾਯ ਏਯਦਾ ਸੈ। 

 

ਅ ਜਾਤਤ ਨ ਜਯੁ ਹ ਅ ਜੀਉ ਨ  ॥ 

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

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

ਰਰਏ ਰਵੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਰ ਦਾ ਏਈ ਭ ੱਰ ਨਸੀਂ। ਦੰੂ ਭਯੋਂ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਰਵਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਰ ਵਾਸ ੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

ਤਜਨ ਏੀ ਰਐ ਤਤ   ਚੰ ਸਈ ਏਇ ॥॥ 

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

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

ਥੇ ਉਸ ਏਈ ਏਈ ਭਨ ੱਐ ਬਰੇ ਰਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰੇਐਾ ਸਣ ਵੇਰੇ ਆਦਯ ਰਭਰਦਾ ਸੈ l 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 11 

 

ਧੁਤਯ ਏਯਭੁ ਤਜਨਾ ਏਉ ਤੁਧੁ ਾਇਆ ਤਾ ਤਤਨੀ ਐਸਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

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

ਸੇ ਰਬੂ! ਰਜਨਹਾਂ ਭਨ ੱਐਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰੂ ਧ ਯੋਂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਸੈ, ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਤੈਨੰੂ ਰਭਰਯਆ ਸੈ। 

 

ਨਾ ਜੰਤਾ ਏ  ਤਸ ਤਏਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ  ਏੀ ਜਤੁ ਉਾਇਆ ॥ 

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

world with people of diverse capabilities and inclinations. 

ਇਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਇਖ਼ਰਤਆਯ ਏ ਝ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਤੰੂ ਯੰਾ-ਯੰ ਦਾ ਜਤ ੈਦਾ ਏੀਤਾ ਸੈ; 
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ਇਏਨਾ ਨ  ਤੂੰ  ਭਤਰ ਰਤਹ ਇਤਏ ਆਹੁ ਤੁਧੁ ਐੁਆਇਆ ॥ 

iknaa no tooN mayl laihi ik aaphu tuDh khu-aa-i-aa. 
Some You unite with Yourself and some You Yourself have lead astray. 
ਏਈਆਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਆਣੇ ਨਾਰ ਅਬੇਦ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ ਅਤੇ ਏਈਆਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਣੇ ਨਾਰੋਂ  ਰਵਛਰੜਆ ਸਇਆ ਸੈ। 

 

ੁਯ ਤਏਯਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥ ਤੁਧੁ ਆੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

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

with Your understanding through the Guru's grace, 

ਰਜ ਭਨ ੱਐ ਨੰੂ ਤੂ ੰਆਣੇ ਆ ਦੀ ੂਝ ਾ ਰਦੱਤੀ ਸੈ, ਉ ਨੇ ਰਤ ਯੂ ਦੀ ਰਭਸਯ ਨਾਰ ਤੈਨੰੂ ਛਾਣ ਰਰਆ ਸੈ, 
 

ਸਹਜ ਹੀ ਸਤਚ ਸਭਾਇਆ ॥॥ 

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

ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਜ  ਬਾਇ ਸੀ (ਆਣੇ) ਅਰੇ ਰਵਚ ਇਏ-ਰਭਏ ਸ ਰਆ ਸ ੈ
ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਤਜਉ ਬਾ  ਤਤਉ ਯਾਤਐ ਰ ਹਭ ਸਯਤਣ ਰਬ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

ਸੇ ਰਬੂ! ਅੀਂ ਤੇਯੀ ਯਨ ਆ ਸਾਂ, ਸ ਣ ਰਜਵੇਂ ਤੇਯੀ ਭਯਜ਼ੀ ਸਵ ੇਰਤਵੇਂ ਾਨੰੂ (ਭੰਦੇ ਏੰਭਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈ। 

 

ਹਭ ਬੂਤਰ ਤ ਾੜਹ ਤਦਨਸੁ ਯਾਤਤ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਐਾ ॥ 

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

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

ਅੀਂ ਰਦਨ ਯਾਤ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ ਐ ੰਝ ਏੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖ਼ਯਾਫ ਏਯਦੇ ਯਰਸੰਦ ੇਸਾਂ। ਸੇ ਸਯੀ! ਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਯੱਐ। 

 

ਹਭ ਫਾਤਯਏ ਤੂੰ  ੁਯੁ ਤਤਾ ਹ ਦ ਭਤਤ ਸਭਝਾ ॥ 

ham baarik tooN gur pitaa hai day mat samjhaa-ay. 
O‘ God, we are Your children; You are our Guru and father; give us  

Your Divine intellect and understanding (to avoid making the same mistakes). 

ਸੇ ਰਬੂ! ਅੀਂ ਤੇਯੇ ਫੱਚੇ ਸਾ,ਂ ਤੰੂ ਾਡਾ  ਯੂ ਸੈਂ ਤੰੂ ਾਡਾ ਰਤਾ ਸੈਂ, ਾਨੰੂ ਭਰਤ ਦੇ ਏੇ ਚੰੀ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼। 
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ਜਨੁ ਨਾਨਏੁ ਦਾਸੁ ਹਤਯ ਏਾਂਤਢਆ ਹਤਯ ਜ ਯਐਾ ॥॥ਫ਼॥॥ 

jan naanak daas har kaaNdhi-aa har paij rakhaa-ay. ||4||10||17|| 
O‘ God, Nanak is known as Your servant (devotee), please  

preserve the honor of Your devotee. 
 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਦੁਐੁ ਦਾਯੂ ਸੁਐੁ ਯੁ ਬਇਆ ਜਾ ਸੁਐੁ ਤਾਤਭ ਨ ਹਈ ॥ 

dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee. 
O‘ God, how strange is this world where suffering becomes the remedy for people‘s 
ailments, and pleasure becomes the cause of their ailments. However, when one is 

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

ਸੇ ਰਬੂ! ਤੇਯੀ ਅਜਫ ਏ ਦਯਤ ਸੈ ਰਏ ਰਫਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਯਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (ਫਣ ਜਾਂਦੀ) ਸ,ੈ ਅਤੇ  ਐ ਉਸਨਾਂ ਰਈ ਦ ਐੱ  

ਦਾ ਏਾਯਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਯ ਜੇ ਅਰੀ ਆਤਭਏ  ਐ ਰਭਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਦ ੱਐ ਨਸੀਂ ਯਰਸੰਦਾ। 

 

ਤੂੰ  ਏਯਤਾ ਏਯਣਾ ਭ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਏਯੀ ਨ ਹਈ ॥॥ 

tooN kartaa karnaa mai naahee jaa ha-o karee na ho-ee. ||1|| 
O‘ God, You are the creator and doer of everything, I am nothing, because  

whenever I try do something out of my ego, it does not happen. 

ਤੰੂ ਏਯਨਸਾਯ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਏ ਝ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। ਜੇਏਯ ਭੈਂ ਏ ਝ ਏਯਨ ਦੀ ਏਰਸ਼ਸ਼ ਬੀ ਏਯਾਂ, ਤਾਂ ਬੀ ਏ ਝ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ। 

 

ਫਤਰਹਾਯੀ ਏੁਦਯਤਤ  ਤਸਆ ॥ 

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

ਸੇ ਏ ਦਯਤ ਰਵਚ ਵੱ ਯਸ ੇਏਯਤਾਯ! ਭੈਂ ਤੈਥੋਂ ਦਏੇ ਸਾਂ, 
 

ਤਯਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਰਤਐਆ ॥॥ ਯਹਾਉ ॥ 

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

ਤਯਾ ਅੰਤ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦਾ 
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ਜਾਤਤ ਭਤਹ ਜਤਤ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾਤਾ ਅਏਰ ਏਰਾ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹਆ ॥ 

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

ਾਯੀ ਰਰਸ਼ਟੀ ਰਵਚ ਤੇਯਾ ਸੀ ਨੂਯ ਵੱ ਰਯਸਾ ਸੈ, ਾਯੇ ਜੀਵਾਂ ਰਵਚ ਤੇਯਾ ਸੀ ਰਏਾਸ਼ ਸੈ, ਤੰੂ ਬ ਥਾਈਂ ਇਏ-ਯ ਰਵਆਏ ਸੈਂ। 

 

ਤੂੰ  ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰ੍ਹਉ ਤਜਤਨ ਏੀਤੀ ਸ ਾਤਯ ਇਆ ॥ 

tooN sachaa saahib sifat su-aaliha-o jin keetee so paar pa-i-aa. 
O‘ God, You are the True Master; Your glory is beautiful. One who sings  

Your praises is carried across the world ocean of vices. 

ਸੇ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਦਾ-ਰਥਯ ਯਰਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੇਯੀਆਂ ਸਣੀਆਂ ਵਰਡਆਈਆਂ ਸਨ। ਰਜ ਰਜ ਨੇ  

ਤੇਯੇ  ਣ ਾ ਸਨ, ਉਸ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਤੋਂ ਤਯ ਰਆ ਸੈ। 

 

ਏਹੁ ਨਾਨਏ ਏਯਤ ਏੀਆ ਫਾਤਾ ਜ ਤਏਛੁ ਏਯਣਾ ਸੁ ਏਤਯ ਯਤਹਆ ॥॥ 

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

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ, ਰਬੂ ਜ ਏ ਝ ਏਯਨਾ ਚੰਾ ਭਝਦਾ ਸੈ ਉਸ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸ ੈ
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ਜ ਸਫਦੰ ਤਆਨ ਸਫਦੰ ਫਦ ਸਫਦੰ ਫਰਾਹਭਣਹ ॥ 

jog sabdaN gi-aan sabdaN bayd sabdaN baraahmaneh. 
The real duty of a Yogi is to obtain divine wisdom; and the duty of a Brahmin  (The  

Hindu priest) is to study and reflect on Hindu scriptures such as Vedas. 
ਜ ਦਾ ਧਯਭ ਰਆਨ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਸੈ। ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਦਾ ਧਯਭ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਵਚਾਯ ਸੈ। 

 

ਐਤਰੀ ਸਫਦੰ ਸੂਯ ਸਫਦੰ ਸੂਦਰ ਸਫਦੰ ਯਾ ਤਏਰਤਹ ॥ 

khatree sabdaN soor sabdaN soodar sabdaN paraa kirteh. 
The duty of the Kshatriyas (Hindu warriors) is to fight bravely in the battlefield,  

and the duty of the Shudras (the lowest cast Hindus) is to serve others. 

ਐਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਯਭ ੂਯਰਭਆ ਂਵਾਰੇ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਸੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਯਾਂ ਦਾ ਧਯਭ ਦੂਰਜਆਂ ਦੀ ੇਵਾ ਏਯਨੀ। 
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ਸਯਫ ਸਫਦੰ ਏ ਸਫਦੰ ਜ ਏ ਜਾਣ ਬਉ ॥  

ਨਾਨਏੁ ਤਾ ਏਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥॥ 

sarab sabdaN ayk sabdaN jay ko jaanai bhay-o. naanak  
taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||3|| 

But the supreme duty of all is to meditate on the One Word (God‘s Name). The person 
who knows this secret, Nanak is his servant, because such a person is the embodiment of 

immaculate God. 

ਯ ਾਰਯਆਂ ਦਾ ਭ ੱਐ-ਧਯਭ ਇਸ ਸੈ ਰਏ ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ ਰਭਯਨ ਏਯੀ। ਜ ਭਨ ੱਐ ਇ ਬੇਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੈ,  

ਨਾਨਏ ਉ ਦਾ ਦਾ ਸ,ੈ ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸੈ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਏ ਤਏਰਸਨੰ ਸਯਫ ਦ ਾ ਦ  ਦ ਾ ਤ ਆਤਭਾ ॥ 

ayk krisanN sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa. 
The one God is the supreme God of all other so-called gods  
(in which many Hindus believe) and He is the soul of all gods. 

ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯੇ ਦੇਵਰਤਆਂ ਦਾ ਆਤਭਾ ਸੈ, ਦੇਵਰਤਆਂ ਦੇ ਦੇਵਰਤਆਂ ਦਾ ਬੀ ਆਤਭਾ ਸੈ। 

 

 

 

ਆਤਭਾ ਫਾਸੁਦ ਤਸਯਯ ਜ ਏ ਜਾਣ ਬਉ ॥  

ਨਾਨਏੁ ਤਾ ਏਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥॥ 

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

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

ਜ ਭਨ ੱਐ ਰਬੂ ਦੇ ਆਤਭਾ ਦਾ ਬਦੇ ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ਨਾਨਏ ਉ ਭਨ ੱਐ ਦਾ ਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ ੈ

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 
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ਏੁੰ ਬ ਫਧਾ ਜਰੁ ਯਹ ਜਰ ਤਫਨੁ ਏੁੰ ਬੁ ਨ ਹਇ ॥ 

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

will not remain contained without the pitcher. 

ਰਜ ਤਯਹਾ ਂੜੇ ਰਵੱਚ ਫੱਰਝਆ ਸਇਆ ਾਣੀ ਰਟਰਏਆ ਯਰਸੰਦਾ ਸ,ੈ ਰੰਤੂ ਾਣੀ ਦੇ ਫੈਯ ੜਾ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ, 
 

ਤਆਨ ਏਾ ਫਧਾ ਭਨੁ ਯਹ ੁਯ ਤਫਨੁ ਤਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥॥ 

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

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

ੇ ਤਯਹਾਂ  ਯੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੱਝਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਨ ਇਏ ਥਾਂ ਰਟਰਏਆ ਯਰਸ ਏਦਾ ਸੈ,  

ਅਤੇ ਰਵਏਾਯਾਂ ਵਰ ਨਸੀਂ ਦੜਦਾ ਰੰਤੂ  ਯੂ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਰਆਨ ੈਦਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ ॥ 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 12 

 

ਤੜਆ ਹ  ੁਨਹਾਯੁ ਤਾ ਭੀ ਸਾਧੁ ਨ ਭਾਯੀ ॥ 

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

an illiterate saintly person (in his place). 

ਜੇ ਰੜਹਆ-ਰਰਰਐਆ ਭਨ ੱਐ ਭੰਦ-ਏਯਭੀ ਸ ਜਾ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਭਾਯ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ ਸ,ੈ  
ਰੰਤੂ ਜੇ ਅਨੜਹ ਭਨ ੱਐ ਨੇਏ ਸੈ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਭਾਯ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। 

 
 

ਜਹਾ ਾਰ ਾਰਣਾ ਤ ਹ ਨਾਉ ਚਾਯੀ ॥ 

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

ਭਨ ੱਐ ਰਜਸ ਰਜਸੀ ਏਯਤੂਤ ਏਯਦਾ ਸ,ੈ ਉ ਦਾ ਉਸ ਰਜਸਾ ਸੀ ਨਾਭ ਉੱਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ;ੈ 
 

ਸੀ ਏਰਾ ਨ ਐਡੀ ਤਜਤੁ ਦਯਹ ਇਆ ਹਾਯੀ ॥ 

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

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

ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਜਸੀ ਐੇਡ ਨਸੀਂ ਐੇਡਣੀ ਚਾਸੀਦੀ, ਰਜ ਏਯਏੇ ਦਯਾਸ ਰਵਚ ਜਾ ਏੇ ਭਨ ੱਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਫੈਠੀ। 
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ਤੜਆ ਅਤ ਭੀਆ  ੀਚਾਯੁ ਅ  ੀਚਾਯੀ ॥ 

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

ਰਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆ-ਸੀਣ ਦਾ ਰਸਾਫ ਰਏਤਾਫ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਰਵਚ ੜਤਾਰਰਆ ਜਾਵੇਾ। 

 

ਭੁਤਹ ਚਰ ਸੁ ਅ ਭਾਯੀ ॥॥ 

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

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

ਜ ਭਨ ੱਐ ਇ ਜਤ ਰਵਚ ਆਣੀ ਸੀ ਭਯਜ਼ੀ ਏਯਦਾ ਸ,ੈ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਰਵਚ ਜਾ ਏੇ ਭਾਯ ਐਾਂਦਾ ਸ ੈl 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਤਜਨ ਭਸਤਤਏ ਧੁਤਯ ਹਤਯ ਤਰਤਐਆ ਤਤਨਾ ਸਤਤੁਯੁ ਤਭਤਰਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

ਰਜਨਹਾ ਂਭਨ ੱਐਾ ਂਦੇ ਭੱਥ ੇਉਤੇ ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਰਰਐ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ  ਯ ੂਰਭਰ ੈਂਦਾ ਸ,ੈ 
 

ਅਤਆਨੁ ਅੰਧਯਾ ਏਤਟਆ ੁਯ ਤਆਨੁ ਤਟ ਫਤਰਆ ॥ 

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

(ਉਸਨਾਂ ਦ ੇਭਨ ਰਵਚੋਂ,  ਯੂ ਦੀ ਭੇਸਯ ਨਾਰ) ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਫੇ-ਭਝੀ ਦਾ ਸਨੇਯਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਤੇ, ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ  ਯੂ ਦੀ 

ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸਈ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਚਭਏ ੈਂਦੀ ਸੈ। 

 

ਹਤਯ ਰਧਾ ਯਤਨੁ ਦਾਯਥ ਤਪਤਯ ਫਹੁਤੜ ਨ ਚਤਰਆ ॥ 

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

ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਏੀਭਤੀ ਯਤਨ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਸ ੈਜੇਸੜਾ ਭ ੜ (ਉਸਨਾਂ ਾੋਂ ਏਦੇ)  ਆਚਦਾ ਨਸੀਂ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਨਾਭੁ ਆਯਾਤਧਆ ਆਯਾਤਧ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ॥॥ 

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

they merge with Him through this meditation. 

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ!  ਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਜੇਸੜੇ ਭਨ ਐੱ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਭਯਦ ੇਸਨ,  

ਨਾਭ ਰਭਯ ਏੇ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਰਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ॥੧॥ 
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ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Sloke, by the First Guru: 

 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

 

ਨਾਨਏ ਭਯੁ ਸਯੀਯ ਏਾ ਇਏੁ ਯਥੁ ਇਏੁ ਯਥ ਾਹੁ ॥ 

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

has a chariot (moral values) and a charioteer (guiding principles). 
ਹ ਨਾਨਏ! ਚਯਾਸੀਹ ਰੱਐ ਜੂਨਾਂ ਤ ਚੋਂ ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਭਨੱੁਐਾ ਸਯੀਯ ਦਾ ਇਏ ਯਥ ਹ ਤ ਭਨ ਇਏ ਯਥ ਾਹੀ ਹ l 

 

ਜੁੁ ਜੁੁ ਪਤਯ  ਟਾਈਅਤਹ ਤਆਨੀ ਫੁਝਤਹ ਤਾਤਹ ॥ 

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

only the wise people can understand this. 
ਹਯਏ ਜੁ ਤ ਚ ਇਹ ਯਥ ਤ ਯਥ ਾਹੀ ਭੁੜ ਭੁੜ ਫਦਰਦ ਯਤਹੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਬਦ ਨੰੂ ਤਸਆਣ ਭਨੱੁਐ ਸਭਝਦ ਹਨ। 

 

ਸਤਜੁਤ ਯਥੁ ਸੰਤਐ ਏਾ ਧਯਭੁ ਅ ਯਥ ਾਹੁ ॥ 

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

righteousness was the charioteer (guiding principle). 
ਸਤਜੁ ਤ ਚ ਭਨੱੁਐਾ-ਸਯੀਯ ਦਾ ਯਥ 'ਸੰਤਐ' ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤ ਯਥ ਾਹੀ 'ਧਯਭ' ਸੀ l 

ਤਰਤ ਯਥੁ ਜਤ ਏਾ ਜਯੁ ਅ ਯਥ ਾਹੁ ॥ 

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

ਤਰਤ ਜੁ ਤ ਚ ਭਨੱੁਐਾ-ਸਯੀਯ ਦਾ ਯਥ 'ਜਤ'ੁ ਸੀ, ਤ ਇਸ 'ਜਤ' ਯੂ ਯਥ ਦ ਅੱ ਯਥ ਾਹੀ 'ਜਯ'ੁ ਸੀ l 
 

ਦੁਆੁਤਯ ਯਥੁ ਤ ਏਾ ਸਤੁ ਅ ਯਥ ਾਹੁ ॥ 

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

moral character was the charioteer. 
ਦੁਆਯ ਜੁ ਤ ਚ ਭਨੱੁਐਾ-ਸਯੀਯ ਦਾ ਯਥ 'ਤੁ' ਸੀ, ਤ ਅੱ ਯਥ ਾਹੀ 'ਸਤੁ' (ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ) ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ l 
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ਏਰਜੁਤ ਯਥੁ ਅਤਨ ਏਾ ਏੂੜੁ ਅ ਯਥ ਾਹੁ ॥॥ 

kaljug rath agan kaa koorh agai rathvaahu. ||1|| 

In the age of Kal jug, fire of desires for worldly wealth and  
power is the chariot and falsehood the charioteer. 

ਏਰਜੁ ਤ ਚ ਭਨੱੁਐਾ-ਸਯੀਯ ਦਾ ਯਥ ਤਤਰਸ਼ਨਾ-ਅੱ ਹ ਤ ਇਸ 'ਅੱ' ਯੂ ਯਥ ਦ ਅੱ ਯਥ ਾਹੀ 'ਏੂੜ'ੁ ਹ l 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਸਾਭ ਏਹ ਸਤੰਫਯੁ ਸੁਆਭੀ ਸਚ ਭਤਹ ਆਛ ਸਾਤਚ ਯਹ ॥ 

ਸਬੁ ਏ ਸਤਚ ਸਭਾ  ॥ 

saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach samaavai. 
Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as 

Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived righteously. 
ਸਾਭ  ਦ ਆਐਦਾ ਹ ਤਏ ਸਤਜੁ ਤ ਚ ਜਤ ਦ ਸਆੁਭੀ ਦਾ ਨਾਭ 'ਸਤੰਫਯ'ੁ ਹ, ਤਦੋਂ ਯੱਫ ਨੰੂ 'ਸਤੰਫਯ' ਭੰਨ ਏ ੂਜਾ ਹ ਯਹੀ ਸੀ,  

ਤਦੋਂ ਹਯ ਜਣਾ ਸੱਚ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਤ ੱਚ  ਸਦਾ ਸੀ l 
 

ਤਯੁ ਏਹ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਦ ਾ ਭਤਹ ਸੂਯੁ ॥ 

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

name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun. 
ਤਯ ਦ ਆਐਦਾ ਹ ਤਏ ਤਰਤ ਜੁ ਤ ਚ ਯੱਫ ਹੀ ਸਾਯ ਸਬ ਥਾਈ ਂਤ ਆਏ ਹ, ਸਰੀ ਯਾਭ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਦ ਤਤਆਂ ਤ ਚ ਸਯੂਜ  ਾਂ ਚਭਏਦਾ ਹ। 

 

ਨਾਇ ਰਇ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾਨਏ ਤਉ ਭਐੰਤਯੁ ਾਤਹ ॥ 

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

all sins are destroyed and salvation is achieved. 
ਹ ਨਾਨਏ! (ਤਯ ਦ ਆਐਦਾ ਹ ਤਏ ), ਸਰੀ ਯਾਭ ਜੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਰਆ ਂਹੀ ਾ ਦਯੂ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਤਦ ਜੀ  ਭੁਏਤੀ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦ ਹਨ। 

 

ਜੁਜ ਭਤਹ ਜਤਯ ਛਰੀ ਚੰਦਰਾ ਤਰ ਏਾਨ੍ਹ ਤਏਰਸਨੁ ਜਾਦਭੁ ਬਇਆ ॥ 

juj meh jor chhalee chandraaval kaanH krisan jaadam bha-i-aa. 
Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as 

Lord  Krishna of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his divine power, 
ਮੁਜਯ  ਦ (ਦੁਆਯ) ਦ ਸਭੇਂ ਅੰਦਯ, ਮਾਦ  ਏੁਰ ਦ ਏਾਨਹ  ਤਏਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਰੀ ਨੰੂ ਫਤਰ ਨਾਰ ਠੱ ਤਰਆ। 
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ਾਯਜਾਤੁ ੀ ਰ ਆਇਆ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਭਤਹ ਯੰੁ ਏੀਆ ॥ 

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

(female devotee) and revelled in Vrindavan. 
ਉਸ ਨੇ ਆਣੀ ੁਆਰਣ ਰਈ ਏਰ ਤਫਯਛ ਰ ਆਂਦਾ ਅਤ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਤ ੱਚ ਯੰ-ਯਰੀਆਂ ਭਾਣੀਆਂ। 

 

ਏਤਰ ਭਤਹ ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਐੁਦਾਈ ਅਰਹੁ ਬਇਆ ॥ 

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

ਏਰਜੁ ਤ ਚ ਅਥਯ   ਦ ਉਾ ਹਇਆ ਅਤ ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਦਾ ਨਾਭ ਅੱਰਾ  ਤਆ। 
 

ਨੀਰ ਫਸਤਰ ਰ ਏੜ ਤਹਯ ਤੁਯਏ ਠਾਣੀ ਅਭਰੁ ਏੀਆ ॥ 

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

ਤੁਯਏਾਂ ਤ ਠਾਣਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਹ ਤਆ ਹ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੀਰ ਯੰ ਦਾ ਫਸਤਯ ਰ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏੱੜ ਾ ਹ ਸਨ। 
 

ਚਾਯ  ਦ ਹ ਸਤਚਆਯ ॥ 

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

accordance with their respective times. 
ਚਾਯ  ਦ ਸੱਚ ਹ  ਹਨ (ਚਹਾਂ ਹੀ ਜੁਾਂ ਤ ਚ ਇਹੀ ਤਖ਼ਆਰ ਫਤਣਆ ਤਯਹਾ ਹ ਤਏ ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ, ਭਾਰਏ ਨੰੂ  

'ਸਤੰਫਯ', 'ਯਾਭ', 'ਤਏਰਸ਼ਨ' ਤ 'ਅਰਹ'ੁ ਆਐ ਆਐ ਏ ਜਾ, ਉਹੀ ਭੁਏਤੀ ਾਾ) 
 

ੜਤਹ ੁਣਤਹ ਤਤਨ੍ਹ ਚਾਯ  ੀਚਾਯ ॥ 

parheh guneh tinH chaar veechaar. 
By reading and reflecting on these vedas, people develop good thoughts in their mind. 

ਇਹਨਾਂ  ਦਾਂ ਨੰੂ  ਾਚਣ ਅਤ ਐਣ ਦੁਆਯਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੱਚ ਭਤ ਾਉਂਦਾ ਹ। 
 

ਬਾਉ ਬਤਤ ਏਤਯ ਨੀਚੁ ਸਦਾ ॥ ਤਉ ਨਾਨਏ ਭਐੰਤਯੁ ਾ ॥॥ 

bhaa-o bhagat kar neech sadaa-ay. ta-o naanak mokhantar paa-ay. ||2|| 

But, O‘ Nanak, only the person, who does loving adoration of God and  
remains humble, attains emancipation. 

(ਯ) ਹ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਰਭ-ਬਤੀ ਏਯ ਏ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਨੀ ਾਂ ਅਐ ਾਂਦਾ ਹ  
(ਅਹੰਏਾਯ ਤੋਂ ਫਤਚਆ ਯਤਹੰਦਾ ਹ) ਤਦੋਂ ਉਹ ਭੁਏਤੀ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹ l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:13 
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ਸਤਤੁਯ ਤ ਟਹੁ  ਾਤਯਆ ਤਜਤੁ ਤਭਤਰ ਐਸਭੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥ 

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

ਭੈਂ ਆਣ ਸਤਤਯੁੂ ਤੋਂ ਸਦਏ ਹਾਂ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਭਰਣ ਏਯ ਏ ਭੈਂ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਹਾਂ, 
 

ਤਜਤਨ ਏਤਯ ਉਦਸੁ ਤਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀ ਨੇਤਰੀ ਜਤੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 

jin kar updays gi-aan anjan dee-aa inHee naytree jagat nihaali-aa. 
Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes,  

by virtue of which I behold the truth about the world. 
ਤਜਸ ਨੇ ਆਣੀ ਤਸੱਤਐਆ ਦ ਏ ਭਾਨ  ਤਆਨ ਦਾ ਸਯੁਭਾ ਦ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਤਜਸ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਏਯਏ  

ਭੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ ਜਤ ਦੀ ਅਸਰੀਅਤ ਨੰੂ  ਐ ਤਰਆ ਹ। 
 

ਐਸਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰ ਡੁਫ ਸ  ਣਜਾਤਯਆ ॥ 

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

to other things, are drowned in the worldly ocean of vices. 
ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਤ ਸਾਯ ਏ ਤਏਸ ਹਯ ਤ ਚ ਤਚੱਤ ਜੜ ਯਹ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਯ ਸਾਯ ਤ ਚ ਡੁੱ ਫ  ਹਨ। 

 

ਸਤਤੁਯੂ ਹ ਫਤਹਥਾ ਤ ਯਰ ਤਏਨੈ  ੀਚਾਤਯਆ ॥ 

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

(to take us across the ocean of worldly vices) 

ਸਤੁਯੂ ਜਹਾਜ਼ ਯੂ ਹ, ਯ ਤਏਸ ਤ ਯਰ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ੱਰ ਨੰੂ ਸਭਤਝਆ ਹ। 
 

ਏਤਯ ਤਏਯਾ ਾਤਯ ਉਤਾਤਯਆ ॥॥ 

kar kirpaa paar utaari-aa. ||13|| 

Granting His Grace, He has helped me cross over the worldly ocean of vices. 
ਭਯ ਸਤਤੁਯੂ ਨੇ ਤਭਹਯ ਏਯ ਏ ਭਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਯ-ਸਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਹ l 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨੀ ਸਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਸ ਏਾਹ ਜਤ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

why did they even come into the world? 
ਅਜਹਾ ਏੀਭਤੀ ਨਾਭ ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਸਭਤਯਆ, ਉਹ ਜਤ ਤ ਚ ਏਾਹਦ ਰਈ ਜੰਭ? 
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ਇਹੁ ਭਾਣਸ ਜਨਭੁ ਦੁਰੰਬੁ ਹ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਫਯਥਾ ਸਬੁ ਜਾ ॥ 

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

 ਇਹ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਫੜੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਹ, ਤਸਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਾਯ ਦਾ ਸਾਯਾ ਤ ਅਯਥ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
 

ਹੁਤਣ  ਤ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਫੀਤਜ ਅ ਬੁਐਾ ਤਏਆ ਐਾ ॥ 

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

then how will he satisfy the spiritually hungry soul in the world hereafter? 

ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਤ ਚ ਢੁਏ ੇਂ ਸਭ (ਆਣ ਤਹਯਦ ਦੀ ਐਤੀ ਤ ਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਹੀਂ ਫੀਜਦਾ,  
ਉਹ ਆਤਭਏ ਜੀ ਨ ਆਤਭ-ਜੀ ਨ ਦੀ ਬੁਐ ਤਏ ੇਂ ਭਟਾ? 

 

ਭਨਭੁਐਾ ਨ  ਤਪਤਯ ਜਨਭੁ ਹ ਨਾਨਏ ਹਤਯ ਬਾ ॥॥ 

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

ਹ ਨਾਨਏ! ਆਣ ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ  ਾਤਰਆਂ ਨੰੂ ਭੜੁ ਭੁੜ ਜਨਭਾਂ ਦਾ ਚੱਏਯ ਤਭਰਦਾ ਹ (ਉਹਨਾਂ  ਾਸਤ), ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਇਹੀ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਹ 
 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਤਸੰਭਰ ਯੁਐੁ ਸਯਾਇਯਾ ਅਤਤ ਦੀਯ ਅਤਤ ਭੁਚੁ ॥ 

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

ਤਸੰਭਰ ਦਾ ਯੁੱ ਐ ਏਡਾ ਤਸੱਧਾ, ਰੰਭਾ ਤ ਭਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। 
 

ਇ ਤਜ ਆ ਤਹ ਆਸ ਏਤਯ ਜਾਤਹ ਤਨਯਾਸ ਤਏਤੁ ॥ 

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

fruit, why do they depart disappointed? 

ਯ ਉਹ ੰਛੀ ਜ ਪਰ ਐਾਣ ਦੀ ਆਸ ਯੱਐ ਏ ਇਸ ਉਤ ਆ ਫਠਦ ਹਨ, ਉਹ ਤਨਯਾਸ ਹ ਏ ਤਏਉਂ ਜਾਂਦ ਹਨ? 

 

ਪਰ ਤਪਏ ਪੁਰ ਫਏਫਏ ਏੰਤਭ ਨ ਆ ਤਹ ਤ ॥ 

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

ਇਸ ਦਾ ਏਾਯਨ ਇਹ ਹ ਤਏ ਇਸ ਦ ਪਰ ਤਪੱਏ, ਪੁੱ ਰ ਫਸੁਆਦ, ਤ ੱਤਯ ਬੀ ਤਏਸ ਏੰਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ। 
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ਤਭਠਤੁ ਨੀ ੀ ਨਾਨਏਾ ੁਣ ਚੰਤਆਈਆ ਤਤੁ ॥ 

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

Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all virtues. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਤਭਠਾਸ ਅਤ ਤਨੰਭਰਤਾ, ਐੂਫੀਆਂ ਅਤ ਨੇਏੀਆਂ ਦਾ ਤਨਚੜ ਹ। 

 

ਸਬੁ ਏ ਤਨ  ਆ ਏਉ ਯ ਏਉ ਤਨ  ਨ ਏਇ ॥ 

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

ਹਯਏ ਜੀ  ਆਣ ਸੁਆਯਥ ਰਈ ਤਰਪਦਾ ਹ, ਤਏਸ ਦੂਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਨਹੀਂ, 
 

ਧਤਯ ਤਾਯਾਜੂ ਤਰੀ ਤਨ  ਸੁ ਉਯਾ ਹਇ ॥ 

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

lower is considered heavier (similarly, he who shows humility is deemed  full of virtues) 

ਜ ਤੱਏੜੀ ਉਤ ਧਯ ਏ ਤਤਰਆ ਜਾ ਤਾਂ ਨੀ ਾਂ ੱਰੜਾ ਹੀ ਬਾਯਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਜ ਤਰਪਦਾ ਹ ਉਹੀ  ੱਡਾ ਤਣੀਦਾ ਹ। 
 

ਅਯਾਧੀ ਦੂਣਾ ਤਨ  ਜ ਹੰਤਾ ਤਭਯਾਤਹ ॥ 

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

much for the sake of his selfish purpose. 
ਹਯਨ ਦ ਤਸ਼ਏਾਯੀ ਦੀ ਭਾਤਨੰਦ ਾੀ ਦੁਣਾ ਨੀ ਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। (ਯ ਤਨਊਣ ਦਾ ਬਾ , ਭਨੋਂ  ਤਨਊਣਾ ਹ) 

 

ਸੀਤਸ ਤਨ ਾਇ ਤਏਆ ਥੀ ਜਾ ਤਯਦ ਏੁਸੁਧ ਜਾਤਹ ॥॥ 

sees nivaa-i-ai ki-aa thee-ai jaa ridai kusuDhay jaahi. ||1|| 

But what can be achieved by bowing one‘s head down  
if the heart remains filled with falsehood and deceit. 
ਜ ਅੰਦਯੋਂ ਜੀ  ਐਟ ਹੀ ਯਤਹਣ ਤਾਂ ਤਨਯਾ ਤਸਯ ਝਏੁਾਉਣ ਦੁਆਯਾ ਏੀ ਰਾਤ ਹ ਸਏਦਾ ਹ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਤੜ ੁਸਤਏ ਸੰਤਧਆ ਫਾਦੰ ॥ 

parh pustak sanDhi-aa baadaN. 
A pandit reads holy books and says daily prayers, and then  

engages in arguments with others. 
ੰਡਤ  ਦ ਆਤਦਏ ਧਾਯਤਭਏ ੁਸਤਏਾਂ ੜਹ ਏ ਸੰਤਧਆ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯਨਾਂ ਨਾਰ ਚਯਚਾ ਛੜਦਾ ਹ, 
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ਤਸਰ ੂਜਤਸ ਫੁਰ ਸਭਾਧੰ ॥ 

sil poojas bagul samaaDhaN. 
He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi (meditation) 

ਭੂਯਤੀ ਜੂਦਾ ਹ ਅਤ ਫਰ  ਾਂ ਸਭਾਧੀ ਰਾਂਦਾ ਹ; 
 

ਭੁਤਐ ਝੂਠ ਤਫਬੂਐਣ ਸਾਯੰ ॥ 

mukh jhooth bibhookhan saaraN. 
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments, 

ਭੁਐੋਂ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਹ; (ਯ ਉਸ ਝਠੂ ਨੰੂ) ਫੜ ਸਹਣ ਤਹਤਣਆਂ  ਾਂ ਸਹਣਾ ਏਯਏ ਤ ਐਾਰਦਾ ਹ; 
 

ਤਰਾਰ ਤਤਹਾਰ ਤਫਚਾਯੰ ॥ 

taraipaal tihaal bichaaraN. 
He recites the three liner Gayatri mantra three times a day. 

(ਹਯ ਯਜ਼) ਤਤੰਨ  ਰ  ਾਮਤਰੀ ਭੰਤਯ ਨੰੂ ਤ ਚਾਯਦਾ ਹ; 
 

ਤਰ ਭਾਰਾ ਤਤਰਏੁ ਤਰਰਾਟੰ ॥ 

gal maalaa tilak lilaataN 

Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark 
ਰ ਤ ਚ ਭਾਰਾ ਯੱਐਦਾ ਹ, ਤ ਭੱਥ ਉਤ ਤਤਰਏ ਰਾਂਦਾ ਹ; 

 

ਦੁਇ ਧਤੀ ਫਸਤਰ ਏਾਟੰ ॥ 

du-ay Dhotee bastar kapaataN. 
he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying. 

ਸਦਾ ਦ ਧਤੀਆਂ ਾਸ ਯੱਐਦਾ ਹ ਤ ਸੰਤਧਆ ਏਯਨ  ਰ  ਤਸਯ ਉੱਤ ਇਏ  ਸਤਯ ਧਯ ਰੈਂਦਾ ਹ। 
 

ਜ ਜਾਣਤਸ ਫਰਹਭੰ ਏਯਭੰ ॥ 

jay jaanas barahmaN karmaN. 
But if he knew the divine deeds of God‘s praises, 

ਯ ਜ ਇਹ ੰਡਤ ਯੱਫ (ਦੀ ਤਸਤਤ-ਸਾਰਾਹ) ਦਾ ਏੰਭ ਜਾਣਦਾ ਹ , 
 

ਸਤਬ ਪਏਟ ਤਨਸਚਉ ਏਯਭੰ ॥ 

sabh fokat nischa-o karmaN. 
then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless. 

ਤਦ ਤਨਸਚਾ ਏਯ ਏ ਜਾਣ ਰ  ਤਏ, ਇਹ ਸਬ ਤਨਸਚ ਤ ਸੰਸਏਾਯ ਤ ਅਯਥ ਹਨ। 
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ਏਹੁ ਨਾਨਏ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆ  ॥ 

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

ਹ ਨਾਨਏ! ਆਐ, ਨੇਏ ਨੀਅਤੀ ਨਾਰ ਸੁਆਭੀ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਏਯ। 
 

ਤ ਣੁ ਸਤਤੁਯ  ਾਟ ਨ ਾ  ॥॥ 

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

found without following the teachings of the True Guru. 
(ਯ) ਇਹ ਯਸਤਾ ਸਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬਦਾ l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:14 

 

ਏੜੁ ਯੂੁ ਸੁਹਾ ਣਾ ਛਤਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਜਾ ਣਾ ॥ 

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

ਜੀ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਣਾ ਸਯੀਯ ਤ ਸਹਣਾ ਯੂ, ਇਸ ਜਤ ਤ ਚ ਛੱਡ ਏ ਤੁਯ ਜਾਣਾ ਹ। 
 

ਭੰਦਾ ਚੰਾ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਏੀਤਾ ਾ ਣਾ ॥ 

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

ਜੀ  ਨੇ ਆ ਆਣ ਏੀਤ ਹ ਚੰ ਤ ਭੰਦ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਪਰ ਆ ਬਣਾ ਹ। 
 

ਹੁਏਭ ਏੀ ਭਤਨ ਬਾ ਦ ਯਾਤਹ ਬੀੜ ਅ ਜਾ ਣਾ ॥ 

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

he has caused to others) would have to bear extreme tortures, as if being squeezed 
through a narrow path hereafter. 

ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਭਨ-ਭੰਨੀਆਂ ਹਏੂਭਤਾਂ ਏੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਾਂਹ ਐੀਆ ਂਾਟੀਆਂ ਤ ਚੋਂ ਦੀ ਰੰਣਾ  ਾ 
 (ਬਾ , ਆਣੀਆਂ ਏੀਤੀਆਂ ਹਈਆਂ  ਧੀਏੀਆਂ ਦ  ੱਟ ਏਸ਼ਟ ਸਤਹਣ ਣ)। 
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ਨੰਾ ਦਜਤਏ ਚਾਤਰਆ ਤਾ ਤਦਸ ਐਯਾ ਡਯਾ ਣਾ ॥ 

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

he looks very hideous while suffering. 
ਉਸ ਦ ਏੀਤ ਹ ਾ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ਉਸਦ ਸਾਭਹਣ ਯੱਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਅਤ ਦਜ਼ਏ ਤ ਚ ਧਤਏਆ ਜਾਂਦਾ ਹ l  

ਉਸ  ਰ (ਉਸ ਨੰੂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ) ਫੜਾ ਡਯਾਉਣਾ ਯੂ ਤਦਸਦਾ ਹ। 
 

ਏਤਯ ਅਉਣ ਛਤਾ ਣਾ ॥॥ 

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

ਉਹ ਏੀਤ ਹ ਾਾਂ ਤ ਸਚਾਤਾ ਏਯਦਾ ਹ 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 
 

ਤੂੰ  ਹਤਯ ਤਯਾ ਸਬੁ ਏ ਸਤਬ ਤੁਧੁ ਉਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

tooN har tayraa sabh ko sabh tuDh upaa-ay raam raajay. 
O‘ God, You are the Master of all, all belong to You, all beings are created by You. 

ਹ ਹਯੀ! ਤੂੰ  ਸਬ ਜੀ ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਹੈਂ, ਹਯਏ ਜੀ  ਤਯਾ ਹ, ਸਾਯ ਜੀ  ਤੂੰ  ਹੀ ਦਾ ਏੀਤ ਹ ਹਨ। 

ਤਏਛੁ ਹਾਤਥ ਤਏਸ ਦ ਤਏਛੁ ਨਾਹੀ ਸਤਬ ਚਰਤਹ ਚਰਾ ॥ 

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

ਤਏਸ ਜੀ  ਦ ਆਣ  ੱਸ ਤ ਚ ਏਝੁ ਨਹੀਂ, ਤਜ ੇਂ ਤੂੰ  ਤਯਦਾ ਹੈਂ ਤਤ ੇਂ ਸਾਯ ਜੀ  ਤਯੁਦ ਹਨ। 
 

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

jinH tooN mayleh pi-aaray say tuDh mileh jo har man bhaa-ay. 
O‘ Beloved God, You unite only those with You who are pleasing to You. 
ਹ ਤਆਯ! ਤਜਨਹ ਾਂ ਜੀ ਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਆਣ ਨਾਰ ਤਭਰਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਹੜ ਤਨੰੂ  ਚੰ ਰੱਦ ਉਹ ਤਯ ਚਯਨਾਂ ਤ ਚ ਜੁੜ ਯਤਹੰਦ ਹਨ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਸਤਤੁਯੁ ਬਤਟਆ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾ ॥॥ 

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

cross over the worldly ocean of vices through meditation on God‘s Name. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਤਭਰ ੈਂਦਾ ਹ, ੁਯ ੂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਯੀ ਦ ਨਾਭ ਤ ਚ ਜੜ ਏ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਹ 
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ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਦਇਆ ਏਾਹ ਸੰਤਐੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ੰਢੀ ਸਤੁ  ਟੁ ॥ 

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

using the threads of contentment, the knots of celibacy, and the twists of high moral 
character, 

ਹ ੰਡਤ! ਉਹ ਜਨੇਊ ਤਜਸ ਦੀ ਏਾਹ ਦਇਆ ਹ , ਤਜਸ ਦਾ ਸੂਤ ਸੰਤਐ ਹ , ਤਜਸ ਦੀਆਂ ੰਢਾਂ ਜਤ ਹਣ, ਅਤ ਤਜਸ ਦਾ  ੱਟ ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ ਹ , 
 

ਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਏਾ ਹਈ ਤ ਾਡ ਤੁ ॥ 

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

then put it around my neck. 
ਜ ਤਯ ਾਸ ਇਹ ਆਤਭਾ ਦ ਏੰਭ ਆਉਣ  ਾਰਾ ਜਨੇਊ ਹ ਤਾਂ ਭਯ ਰ ਾ ਦਹ। 

 

ਨਾ ਹੁ ਤੁਟ ਨ ਭਰੁ ਰ ਨਾ ਹੁ ਜਰ ਨ ਜਾਇ ॥ 

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

nor gets dirty, nor gets burnt, and is never lost. 
ਇਹ ਤਜਹਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁੱ ਟਦਾ ਹ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਭਰ ਰੱਦੀ ਹ, ਨਾ ਇਹ ਸੜਦਾ ਹ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆੁਚਦਾ ਹ। 

ਧੰਨੁ ਸੁ ਭਾਣਸ ਨਾਨਏਾ ਜ ਤਰ ਚਰ ਾਇ ॥ 

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

world wearing such a janaeou (sacred thread). 
ਹ ਨਾਨਏ! ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਬਾਾਂ  ਾਰ ਹਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਆਣ ਰ ਤ ਚ ਾ ਤਰਆ ਹ। 

 

ਚਉਏਤੜ ਭੁਤਰ ਅਣਾਇਆ ਫਤਹ ਚਉਏ ਾਇਆ ॥ 

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

the kitchen of the host, you put it around his neck. 
ਇਹ ਜਨੇਊ ਜ ਤੂੰ  ਚਾਯ ਏਡਾਂ ਭੁੱ ਰ ਦ ਏ ਭੰ ਾ ਤਰਆ, ਜਜਭਾਨ ਦ ਚਏ ਤ ਚ ਫਠ ਏ ਉਸ ਦ ਰ ਾ ਤਦੱਤਾ, 
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ਤਸਐਾ ਏੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ੁਯੁ ਫਰਾਹਭਣੁ ਤਥਆ ॥ 

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

ਪਯ ਤੂੰ  ਉਸ ਦ ਏੰਨ ਤ ਚ ਉਦਸ਼ ਤਦੱਤਾ ਤਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਯਾ ੁਯ ੂਫਰਾਹਭਣ ਹ ਤਆ। 
 

ਹੁ ਭੁਆ ਹੁ ਝਤੜ ਇਆ  ਤਾ ਇਆ ॥॥ 

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

the person goes to God‘s court without the thread. 
ਰੰ ਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਜਭਾਨ ਭਯ ਤਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਉਸ ਦ ਸਯੀਯ ਤੋਂ ਢਤਹ ਤਆ , ਯ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਰ ਨਾ ਤਨਤਬਆ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਰਐ ਚਯੀਆ ਰਐ ਜਾਯੀਆ ਰਐ ਏੂੜੀਆ ਰਐ ਾਤਰ ॥ 

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

 thousands of falsehoods and thousands of verbal abuses. 
ਭਨੱੁਐ ਰੱਐਾਂ ਚਯੀਆ ਂਅਤ ਰੱਐਾਂ ਤ ਬਚਾਯ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਰੱਐਾਂ ਝੂਠ ਤ ਭੰਦ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਹ। 

 

ਰਐ ਠੀਆ ਤਹਨਾਭੀਆ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ॥ 

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

evil deeds against their fellow human beings. 
ਤਦਨ ਯਾਤ ਰਏਾਂ ਤੋਂ ਚਯੀ ਚਯੀ ਰੱਐਾਂ ਠੱੀਆਂ ਤ ਤਹਨਾਭੀਆ ਂ(ਅਭਾਨਤ ਤ ੱਚ ਤਖ਼ਆਨਤ) ਏਯਦਾ ਹ। 

ਤੁ ਏਾਹਹੁ ਏਤੀ ਫਾਭ੍ਹਣੁ  ਟ ਆਇ ॥ 

tag kapaahahu katee-ai baamHan vatay aa-ay 
yet, when a Brahmin comes to the house, he twists some thread spun out of cotton, 

ਧਾਾ ਯੂੰ  ਤੋਂ ਏੱਤਤਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਫਰਾਹਭਣ ਆ ਏ ਇਸ ਨੰੂ  ੱਟਦਾ ਹ। 
 

ਏੁਤਹ ਫਏਯਾ ਤਯੰਤਨ੍ਹ ਐਾਇਆ ਸਬੁ ਏ ਆਐ ਾਇ ॥ 

kuhi bakraa rinniH khaa-i-aa sabh ko aakhai paa-ay. 
Then a goat is killed, cooked and eaten by all; everyone says,  

‗sacred thread has been worn‘. 
ਫੱਏਯਾ ਭਾਤਯਆ ਏਾਇਆ ਤ ਐਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹ; ਹਯਏ ਰਾਣੀ ਆਐਦਾ ਹ 'ਜਨੇਊ ਾਇਆ ਤਆ ਹ; 
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ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਸੁਟੀ ਬੀ ਤਪਤਯ ਾਈ ਹਯੁ ॥ 

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

ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ੁਯਾਣਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਸੁੱ ਟ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦ ਥਾਂ ਹਯ ਜਨੇਊ ਾ ਤਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
 

ਨਾਨਏ ਤੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜ ਤਤ ਹ  ਜਯੁ ॥॥ 

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

(of compassion, contentment and high moral character). 
ਹ ਨਾਨਏ! ਧਾਾ ਟੁਟ ਹੀ ਨਾਂ, ਜਏਯ ਧਾ ਤ ੱਚ (ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਫਰ ਦਣ  ਾਰਾ) ਏਈ ਸੱਤਤਆ ਹ । 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਨਾਇ ਭੰਤਨ ਤਤ ਊਜ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ 

naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot. 
We get honor in God‘s court only when we enshrine His Name in  

our heart, because singing praises of God is the true sacred thread. 
ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤ ਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਹ ਜ ਯੱਫ ਦਾ ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤ ਚ ਤਦਰੜਹ ਏਯ ਰਈ, ਤਏਉਂਤਏ ਯੱਫ ਦੀ ਤਸਤਤ-ਸਾਰਾਹ ਹੀ ਸੁੱ ਚਾ ਜਨੇਊ ਹ; 

 

ਦਯਹ ਅੰਦਤਯ ਾਈ ਤੁ ਨ ਤੂਟਤਸ ੂਤ ॥॥ 

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

court and such a janaeou (sacred thread) never breaks. 
ਇਹ ਸੁੱ ਚਾ ਜਨੇਊ ਧਾਯਨ ਏੀਤਤਆਂ ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤ ਚ ਭਾਣ ਤਭਰਦਾ ਹ, ਅਤ ਇਹ ਏਦ ਟੁੱ ਟਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

 

ਤੁ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤੁ ਨ ਨਾਯੀ ॥ 

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

from vices, there is no janaeou (sacred thread) for a women. 
ੰਡਤ ਨੇ ਆਣ ਇੰਦਤਯਆਂ ਤ ਨਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਤਏ ਉਹ ਇੰਦਯ ਤ ਏਾਯਾਂ  ਰ ਨਾ ਜਾਣ; 
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ਬਰਏ ਥੁਏ   ਤਨਤ ਦਾੜੀ ॥ 

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

ਇਸ  ਾਸਤ ਹਯ ਯਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਫਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ l 
 

ਤੁ ਨ ਯੀ ਤੁ ਨ ਹਥੀ ॥ 

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

has no sacred thread for his hands to restrain them from committing evil deeds. 
ਯਾਂ ਨੰੂ ਏਈ  ਅਤਜਹਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਤਏ ਬੜ ਾਸ ਨਾ ਰ ਜਾਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਅਤਜਹਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਤਏ ਉਹ ਭੰਦ ਏੰਭ ਨਾ ਏਯਨ l 

 

ਤੁ ਨ ਤਜਹ ਾ ਤੁ ਨ ਅਐੀ ॥ 

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

sacred thread for the eyes to stop looking with evil intent. 
ਜੀਬ ਨੰੂ ਏਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਤਏ ਯਾਈ ਤਨੰਦਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਟੀ ਯਹ, ਅੱਐਾਂ ਨੰੂ ਸਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਤਏ ਯਾਈ ਇਸਤਰੀ  ਰ ਨਾ ਤੱਏਣ। 

 

 ਤਾ ਆ  ਤ ॥ ਤਟ ਧਾ ਅ ਯਾ ਤ ॥ 

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

of moral restraint, he makes and puts threads on others. 
ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਹ ਜਨੇਊ ਤੋਂ  ਾਂਤਜਆ ਹਇਆ ਬਟਏਦਾ ਤਪਯਦਾ ਹ, ਯ ਧਾ  ੱਟ  ੱਟ ਏ ਹਯਨਾਂ ਨੰੂ ਾਂਦਾ ਹ। 

 

ਰ ਬਾਤੜ ਏਯ  ੀਆਹੁ ॥ 

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

ਆਣ ਹੀ ਜਜਭਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆ ਂਦ ਤ ਆਹ ਏਯਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਭਜਦਯੂੀ (ਦੱਛਣਾ) ਰੈਂਦਾ ਹ, 

ਏਤਢ ਏਾਰੁ ਦਸ ਯਾਹੁ ॥ 

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

 tells his hosts the way (auspicious day for marriage). 
ਤ ੱਤਰੀ ਸਧ ਸਧ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹ। 

 

ਸੁਤਣ  ਐਹੁ ਰਏਾ ਹੁ ਤ ਡਾਣੁ ॥ 

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

ਹ ਰਏ! ਸੁਣ,  ਐ, ਇਹ ਅਚਯਜ ਤਭਾਸ਼ਾ! 
 



81 
 

ਭਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥॥ 

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

 yet he is called the wise one. 
ਆਤਭਏ ਤਯ ਤ ਅੰਨਹ ਾ ਹੁੰ ਤਦਆਂ ਹਇਆ ਬੀ ੰਤਡਤ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਆਣਾ ਹ। 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:15 

 

ਸਾਤਹਫੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਏਯਾ ਏਯ ਤਾ ਸਾਈ ਏਾਯ ਏਯਾਇਸੀ ॥ 

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

He makes him do only those deeds which please Him. 
ਤਜਸ ਉੱਤ ਭਾਰਏ ਦਇਆਰ ਹ ਜਾ, ਤਭਹਯ ਏਯ, ਤਾਂ ਉਸ ਾਸੋਂ ਉਹੀ ਏੰਭ ਏਯਾਂਦਾ ਹ ਜ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਹ l 

 

ਸ ਸ ਏੁ ਸ ਾ ਏਯ ਤਜਸ ਨ  ਹੁਏਭੁ ਭਨਾਇਸੀ ॥ 

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

ਤਜਸ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਤ ਚ ਤਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸ ਾ ਏਯਦਾ ਹ l 
 

ਹੁਏਤਭ ਭੰਤਨ ਹ  ਯ ਾਣੁ ਤਾ ਐਸਭ ਏਾ ਭਹਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

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

God‘s court and realizes the Master-God. 
ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤ ਚ ਯਾਜ਼ੀ ਯਤਹਣ ਏਯਏ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਏਫਰੂ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਐਸਭ ਬਾ  ਸ ਏਯ ਭਨਹੁ ਤਚੰਤਦਆ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

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

 he receives the fruits of his mind's desires. 
ਜਦੋਂ ਸ ਏ ਉਹੀ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਹ ਜ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਪਰ ਤਭਰਦਾ ਹ, 

 

ਤਾ ਦਯਹ ਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥॥ 

taa dargeh paiDhaa jaa-isee. ||15|| 
Then, he goes to God‘s Court with honor. 

ਅਤ ਉਹ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹ 
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ਛੰਤ 

CHHANT 
 
l 

ਏਈ ਾ  ਯਾੀ ਨਾਦੀ ਫਦੀ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ਏਤਯ ਨਹੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਬੀਜ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ko-ee gaavai raagee naadee baydee baho bhaat kar nahee har har bheejai raam raajay. 
Some sing His praises by musical Ragas, some by blowing horn, some by reading religious 

scriptures and some in many other ways, but God is not pleased by any of these. 
ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਯਾ ਾ ਏ, ਏਈ ਸੰਐ ਆਤਦਏ ਸਾਜ  ਜਾ ਏ, ਏਈ ਧਯਭ ੁਸਤਏਾਂ ੜਹ ਏ ਏਈ ਤਯੀਤਏਆ ਂਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਾਂਦਾ ਹ ਯ 

ਯਭਾਤਭਾ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। 
 

ਤਜਨਾ ਅੰਤਤਯ ਏਟੁ ਤ ਏਾਯੁ ਹ ਤਤਨਾ ਯਇ ਤਏਆ ਏੀਜ ॥ 

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

what good their outward crying can do? 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਫ ਅਤ ਾ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤ ਯਰਾ ਏਯਨਾ ਏੀ ਅਯਥ ਹ? 

 

ਹਤਯ ਏਯਤਾ ਸਬੁ ਤਏਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਸਤਯ ਯ ਹਥੁ ਦੀਜ ॥ 

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

like trying to hide a disease by covering the head by hand. 
ਅੰਦਯਰ ਯਾਂ ਨੰੂ ( ਤ ਏਾਯਾਂ ਨੰੂ ) ਫਸ਼ੱਏ ਰੁਏਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏੀਤਾ ਜਾ, ਏਯਤਾਯ ਹਯਏ ੱਰ ਜਾਣਦਾ ਹ 

 

ਤਜਨਾ ਨਾਨਏ ੁਯਭੁਤਐ ਤਹਯਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ਹਤਯ ਬਤਤ ਹਤਯ ਰੀਜ ॥॥॥੦॥ 

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

realize God through devotional worship. 
ਹ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  ਏ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਹਯਦਾ ਤ ਤਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਹਨl 

ਸਰਏ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 
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ਊ ਤਫਯਾਹਭਣ ਏਉ ਏਯੁ ਰਾ ਹੁ ਫਤਯ ਤਯਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ga-oo biraahman ka-o kar laavhu gobar taran na jaa-ee. 
O Pandit, cow and Brahmin are considered sacred by you, still you charge tax for them. 
Remember that applying cow- dung on the kitchen floor will not help you cross over the 

world ocean of vices. 
ਹ ੰਡਤ! ਊ ਅਤ ਫਰਾਹਭਣ ਨੰੂ ਦਤਯਆ ਾਯ ਰੰਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਭਸੂਰ ਰਾ ਰੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤ ਤੂੰ  ਏਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਚਦਾ ਤਏ ਉਸ ਊ ਦ ਹ ਨਾਰ ਚਾ 

ਪਤਯਆ,ਂ ਸੰਸਾਯ-ਸਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਤਤਯਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਏਦਾ। 
 

ਧਤੀ ਤਟਏਾ ਤ ਜਭਾਰੀ ਧਾਨੁ ਭਰਛਾਂ ਐਾਈ ॥ 

Dhotee tikaa tai japmaalee Dhaan malaychhaaN khaa-ee. 
You wear loin-cloth, apply a frontal mark, and carry the rosaries, but you receive your 

livelihood from the Muslims whom you call Malech (the impure ones). 
ਤੂੰ  ਧਤੀ ਤਹਨਦਾ ਹੈਂ, ਤਟੱਏਾ  ਰਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤ ਭਾਰਾ ਪਯਦਾ ਹੈਂ, ਯ ਦਾਯਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ ਛਏਦਾ ਹੈਂ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਭਰਛ ਆਐਦਾ ਹੈਂ l 

 

ਅੰਤਤਯ ੂਜਾ ੜਤਹ ਏਤਫਾ ਸੰਜਭੁ ਤੁਯਏਾ ਬਾਈ ॥ 

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

to impress the Muslim rulers and you like the Muslim way of life. 
ਹ ਬਯਾ! ਅੰਦਯ ਫਠ ਏ, ਤੁਯਏ ਹਾਏਭਾਂ ਤੋਂ ਚਯੀ ਚਯੀ ਤੂੰ  ਜੂਾ ਏਯਦਾ ਹੈਂ, ਫਾਹਯ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤ ਐਾਰਣ  ਾਸਤ  

ਤੂੰ  ਏੁਯਾਨ ਆਤਦ ੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਤ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ  ਾਰੀ ਹੀ ਯਤਹਤ ਤੂੰ  ਯੱਐੀ ਹਈ ਹ। 
 

ਛਡੀਰ ਾਐੰਡਾ ॥ 

chhodeelay paakhandaa. 
Renounce your hypocrisy, 
ਇਹ ਾਐੰਡ (ਦੰਬੁਣਾ) ਤੂੰ  ਛੱਡ ਦਹ, 

 

ਨਾਤਭ ਰਇ ਜਾਤਹ ਤਯੰਦਾ ॥॥ 

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

 swim across the worldly ocean of vices. 
ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਭਯੇਂਾ, ਤਾਂ ਹੀ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਤਯੇਂਾ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 
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ਭਾਣਸ ਐਾਣ ਏਯਤਹ ਤਨ ਾਜ ॥ 

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

ਹਾਏਭ (ਏਾਜ਼ੀ ਤ ਭੁਸਰਭਾਨ) ਹਨ ਤਾਂ  ੱਢੀ-ਖ਼ਯ, ਯ ੜਹਦ ਹਨ ਨਭਾਜ਼ਾਂ। 
 

ਛੁਯੀ  ਾਇਤਨ ਤਤਨ ਤਰ ਤਾ ॥ 

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

ਇਹਨਾਂ ਹਾਏਭਾਂ ਦ  ਭੁਨਸ਼ੀ ਐੱਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਰ ਤ ਚ ਜਨੇਊ ਹਨ, ਯ ਛੁਯੀ ਚਰਾਂਦ ਹਨ (ਗ਼ਯੀਫਾਂ ਉੱਤ ਜ਼ਰੁਭ ਏਯਦ ਹਨ)। 
 

ਤਤਨ ਤਯ ਫਰਹਭਣ ੂਯਤਹ ਨਾਦ ॥ 

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

sound the shankh (conch) to get rewarded. 
ਇਹਨਾਂ (ਜ਼ਾਰਭ ਐੱਤਰੀਆ)ਂ ਦ ਯ ਤ ਚ ਫਰਾਹਭਣ ਜਾ ਏ ਸੰਐ  ਜਾਂਦ ਹਨ; 

 

ਉਨ੍ਹਾ ਤਬ ਆ ਤਹ ਈ ਸਾਦ ॥ 

unHaa bhe aavahi o-ee saad. 
The Brahmins too enjoy the taste of their ill-gotten wealth. 

ਉਨਹ ਾਂ ਫਰਾਹਭਣਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਜ਼ਰੁਭ ਦ ਏਭਾ ਹ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦ ਹਨ (ਫਰਾਹਭਣ ਬੀ ਜ਼ਰੁਭ ਦ ਏਭਾ ਹ ਦਾਯਥ ਐਾਂਦ ਹਨ)। 
 

ਏੂੜੀ ਯਾਤਸ ਏੂੜਾ  ਾਾਯੁ ॥ 

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

ਝੂਠੀ ਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ੂੰ ਜੀ ਅਤ ਝੁਠਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ  ਣਜ। 
 

ਏੂੜੁ ਫਤਰ ਏਯਤਹ ਆਹਾਯੁ ॥ 

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

ਝੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏ ਹੀ ਇਹ ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਂਦ ਹਨ। 
 

ਸਯਭ ਧਯਭ ਏਾ ਡਯਾ ਦੂਤਯ ॥ 

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

ਸ਼ਯਭ ਤ ਧਯਭ ਦਾ  ਸਫਾ ਉਨਹ ਾਂ ਏਰੋਂ  ਦੁਯਡ ਹ। ਇਹ ਰਏ ਨਾ ਆਣੀ ਸ਼ਯਭ ਹਮਾ ਦਾ ਤਖ਼ਆਰ ਏਯਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਧਯਭ ਦ ਏੰਭ ਏਯਦ ਹਨ। 
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ਨਾਨਏ ਏੂੜੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ 

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

ਹ ਨਾਨਏ! ਸਬ ਥਾਈ ਂਝੂਠ ਹੀ ਯਧਾਨ ਹ ਤਯਹਾ ਹ। 
 

ਭਥ ਤਟਏਾ ਤਤੜ ਧਤੀ ਏਐਾਈ ॥ 

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

around their waist (profess holiness from outside). 
ਭੱਥ ਉੱਤ ਤਟੱਏਾ ਰਾਂਦ ਹਨ, ਰੱਏ ਦੁਆਰ ਯੂ ਯੰ ਦੀ ਧਤੀ ਫੰਨਹ ਦ ਹਨ l 

 

ਹਤਥ ਛੁਯੀ ਜਤ ਏਾਸਾਈ ॥ 

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

butchers with knives in their hands. 
ਯ ਹੱਥ ਤ ਚ, ਭਾਨ  ਛੁਯੀ ਪੜੀ ਹਈ ਹ ਤ  ੱਸ ਰਤਦਆਂ ਹਯਏ ਜੀ  ਉੱਤ ਜ਼ਰੁਭ ਏਯਦ ਹਨ। 

 

ਨੀਰ  ਸਤਰ ਤਹਤਯ ਹ ਤਹ ਯ ਾਣੁ ॥ 

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

ਨੀਰ ਯੰ ਦ ਏੱੜ ਾ ਏ ਤਯੁਏ ਹਾਏਭਾਂ ਦ ਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਤਆ ਤਭਰਦੀ ਹ। 
 

ਭਰਛ ਧਾਨੁ ਰ ੂਜਤਹ ੁਯਾਣੁ ॥ 

malaychh Dhaan lay poojeh puraan. 
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom  

they call malech (the impure ones) and worship the Puranas. 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਰਛ ਆਐਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਾਸੋਂ ਯਜ਼ੀ ਰੈਂਦ ਹਨ, ਤ ਪਯ ਬੀ ੁਯਾਣ ਨੰੂ ੂਜਦ ਹਨ  

( ਪਯ ਬੀ ਇਹੀ ਸਭਝਦ ਹਨ ਤਏ ਅਸੀਂ ੁਯਾਣ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਤੁਯ ਯਹ ਹਾਂ)। 
 

ਅਬਾਤਐਆ ਏਾ ਏੁਠਾ ਫਏਯਾ ਐਾਣਾ ॥ 

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

ਖ਼ੁਯਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੱਏਯਾ ਹ ਜ ਏਰਭਾ ੜਹ ਏ ਹਰਾਰ ਏੀਤਾ ਹਇਆ ਹ l 

ਚਉਏ ਉਤਯ ਤਏਸ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

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

(ਯ ਆਐਦ ਹਨ ਤਏ) ਸਾਡ ਚਏ ਉੱਤ ਏਈ ਹਯ ਭਨੱੁਐ ਨਾ ਆ ਚੜਹ। 
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ਦ ਏ ਚਉਏਾ ਏਢੀ ਏਾਯ ॥ 

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

they draw a boundary line around it. 
ਚਏਾ ਫਣਾ ਏ (ਦੁਆਰ) ਰਏੀਯਾਂ ਏੱਢਦ ਹਨ, 

 

ਉਤਯ ਆਇ ਫਠੇ ਏੂਤੜਆਯ ॥ 

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

ਯ ਇਸ ਚਏ ਤ ਚ ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਆ ਫਠਦ ਹਨ ਜ ਆ ਝਠੇੂ ਹਨ। 
 

ਭਤੁ ਤਬਟ   ਭਤੁ ਤਬਟ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਪਟ ॥ 

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

our food become impure (unfit for eating). 
ਹਯਨਾਂ ਨੰੂ ਆਐਦ ਹਨ-ਸਾਡ ਚਏ ਦ ਨੇੜ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤਏਤ ਚਏਾ ਤਬੱਤਟਆ  

ਨਾਹ ਜਾ, ਅਤ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਖ਼ਯਾਫ ਨਾਹ ਹ ਜਾ; 

 

ਤਤਨ ਤਪਟ ਪੜ ਏਯਤਨ ॥ 

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

with their polluted bodies and commit evil deeds. 
ਯ ਆ ਇਹ ਰਏ ਅਤ ੱਤਯ ਸਯੀਯ ਨਾਰ ਭੰਦ ਏੰਭ ਏਯਦ ਹਨ, 

 

ਭਤਨ ਜੂਠੈ ਚੁਰੀ ਬਯਤਨ ॥ 

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

clean their mouth by rinsing, to profess holiness. 
ਅਤ ੱਤਰ ਤਹਯਦ ਨਾਰ ਉਹ ਏਯੁਰੀ ਏਯਦ ਹਨ। (ਜੂਠੇ ਭਨ ਨਾਰ ਚਰੁੀਆਂ ਏਯਦ ਹਨ)। 

 

ਏਹੁ ਨਾਨਏ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ॥ 

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

(by doing which one becomes pure in mind and body), 
ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ, ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਧਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

 

 

 



87 
 

 

ਸੁਤਚ ਹ  ਤਾ ਸਚੁ ਾਈ ॥॥ 

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

with cow dung and indulging in corrupt practices). 
ਜਏਯ ਤੂੰ  ਤ ੱਤਰ ਾ ਨ ਹ ਾ, ਏ ਰ ਤਦ ਹੀ, ਤੂੰ  ਸਤਤੁਯਐ ਨੰੂ ਰਾਤ ਹ ਾਂ। 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:16 

 

ਤਚਤ ਅੰਦਤਯ ਸਬੁ ਏ  ਤਐ ਨਦਯੀ ਹਤਠ ਚਰਾਇਦਾ ॥ 

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

ਰਬੂ ਹਯਏ ਜੀ  ਨੰੂ ਆਣ ਤਧਆਨ ਤ ਚ ਯੱਐਦਾ ਹ, ਤ ਆਣੀ ਨਜ਼ਯ ਤ ਚ ਯੱਐ ਏ ਏਾਯ ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਹ। 
 

ਆ ਦ  ਤਡਆਈਆ ਆ ਹੀ ਏਯਭ ਏਯਾਇਦਾ ॥ 

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

ਆ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੰੂ  ਤਡਆਈਆਂ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਏੰਭ ਤ ਚ ਰਾਂਦਾ ਹ। 
 

 ਡਹੁ  ਡਾ  ਡ ਭਦਨੀ ਤਸਯ ਤਸਤਯ ਧੰਧ ਰਾਇਦਾ ॥ 

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

ਰਬੂ  ੱਤਡਆਂ ਤੋਂ  ੱਡਾ ਹ, ਉਸ ਦੀ ਯਚੀ ਹਈ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਬੀ ਫਅੰਤ ਹ। ਉਹ ਹਯ ਇਏਸ ਨੰੂ ਏੰਭ ਏਾਜ ਰਾਉਂਦਾ ਹ। 
 

ਨਦਤਯ ਉਠੀ ਜ ਏਯ ਸੁਰਤਾਨਾ ਾਹੁ ਏਯਾਇਦਾ ॥ 

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

the kings like a penniless grass cutters. 
ਜ ਏਦ ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤ ਬੀ ਉਰਟੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਏੱਐੋਂ ਹਰ  ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ; 

 

ਦਤਯ ਭੰਤਨ ਤਬਐ ਨ ਾਇਦਾ ॥॥ 

dar mangan bhikh na paa-idaa. ||16|| 
no one gives them alms even when they go begging from door to door. 

ਬਾ ੇਂ ਉਹ ਦੁਆਯ ਦੁਆਯ ਭੰਦ ਤਪਯਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਯ ਨਹੀਂ ਤਭਰਦੀ। 
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ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ ਅੰਤਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਤ ਜਨ ਸੁੜ ਤਸਆਣ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin antar har har pareet hai tay jan sugharh si-aanay raam raajay. 
Those in whose heart is enshrined the love for God, are the most wise people. 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਫੰਤਦਆਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤ ਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਆਯ ਭਜੂਦ ਹ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਯਾਂ ਤ ਚ) ਉਹ ਫੰਦ ਸੁਚੱਜ ਹਨ ਤਸਆਣ ਹਨ। 

 

ਜ ਫਾਹਯਹੁ ਬੁਤਰ ਚੁਤਏ ਫਰਦ ਬੀ ਐਯ ਹਤਯ ਬਾਣ ॥ 

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

inappropriate words, they still remain very dear to God. 
ਜ ਉਹ ਏਦ ਉਏਾਈ ਐਾ ਏ ਗ਼ਰਤੀ ਨਾਰ ਫਾਹਯ ਰਏਾਂ ਤ ਚ (ਉਏਾਈ  ਾਰ ਫਰ) ਫਰ ਫਠਦ ਹਨ  

ਤਾਂ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਉਹ ਚੰ ਤਆਯ ਰੱਦ ਹਨ। 
 

ਹਤਯ ਸੰਤਾ ਨ  ਹਯੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਤਯ ਭਾਣੁ ਤਨਭਾਣ ॥ 

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

they have this faith that God preserves the honor of the meek. 
ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਹਯ ਏਈ ਆਸਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦ ਹਨ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦਾ ਭਾਣ ਹ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਨਾਭੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹ ਹਤਯ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣ ॥॥ 

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

ਹ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸ ਏਾਂ  ਾਸਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਸਹਾਯਾ ਹ, ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰ ਹl 
 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਜ ਭਹਾਏਾ ਯੁ ਭੁਹ ਯੁ ਭੁਤਹ ਤਤਯੀ ਦਇ ॥ 

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

that those goods will be delivered to his dead ancestors. 
ਜ ਏਈ ਠੱ ਯਾਇਆ ਯ ਠੱ, ਯਾ ਯ ਨੰੂ ਠੱ ਏ ਉਹ ਦਾਯਥ ਆਣ ਤਤਯਾਂ ਦ ਨਤਭਤ ਦ , 
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ਅ  ਸਤੁ ਤਸਞਾਣੀ ਤਤਯੀ ਚਯ ਏਯਇ ॥ 

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

This way he is making his ancestors also thieves. 
ਤਾਂ ਯਰਏ ਤ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ  ਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਤਤਯਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਚਯ ਫਣਾਂਦਾ ਹ। 

 

 ਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਰਾਰ ਏ ਭੁਸਪੀ ਹ ਏਯਇ ॥ 

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

this is the justice of the righteous judge. 
ਰਬੂ ਇਹ ਤਨਆਂ ਏਯਦਾ ਹ ਤਏ, ਚਯੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅੜਾਣ  ਾਰ ਫਰਾਹਭਣ ਦਰਾਰ ਦ ਹੱਥ  ੱਢ ਜਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਨਾਨਏ ਅ ਸ ਤਭਰ ਤਜ ਐਟ ਾਰ ਦਇ ॥॥ 

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

ਹ ਨਾਨਏ! ਅਾਂਹ ਤਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉਹੀ ਏੁਝ ਤਭਰਦਾ ਹ ਜ ਐੱਟਦਾ ਹ, ਏਭਾਂਦਾ ਹ ਤ ਹੱਥੀਂ ਦੇਂਦਾ ਹ l 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਤਜਉ ਜਯੂ ਤਸਯਨਾ ਣੀ ਆ   ਾਯ  ਾਯ ॥ 

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

(people wrongly consider her impure), 
ਤਜਸ ਤਯਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਭਾਹ ਾਯੀ ਐਨੂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਏ ਆਉਂਦਾ ਹ, 

 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਭੁਤਐ  ਸ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ ਐੁਆਯੁ ॥ 

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

dominant in their mouth; they keep suffering in distress every day. 
ਤਤ ੇਂ ਝਠੇੂ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭੂੰ ਹ ਤ ਚ ਸਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਯਤਹੰਦਾ ਹ ਤ ਇਸ ਏਯਏ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁੱ ਐੀ ਹੀ ਯਤਹੰਦਾ ਹ। 
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ਸੂਚ ਤਹ ਨ ਆਐੀਅਤਹ ਫਹਤਨ ਤਜ ਤੰਡਾ ਧਇ ॥ 

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

washing their bodies are not called pure. 
ਉਹ ਜ ਆਣ ਸਯੀਯ ਨੰੂ ਧ ਏ ਫਠ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਤ ੱਤਰ ਨਹੀਂ ਏਹ ਜਾਂਦ। 

 

ਸੂਚ ਸਈ ਨਾਨਏਾ ਤਜਨ ਭਤਨ  ਤਸਆ ਸਇ ॥॥ 

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

ਹ ਨਾਨਏ! ਏ ਰ ਉਹੀ ਭਨੱੁਐ ਸੁੱ ਚ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਤ ੱਚ ਰਬੂ  ੱਸਦਾ ਹ l 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:17 

 

ਤੁਯ ਰਾਣ ਉਣ   ਹਯ ਯੰੀ ਹਯਭ ਸ ਾਤਯਆ ॥ 

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

the wind, and have decorated their harems in many colors, 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਾਸ ਹ ਾ  ਯੀ ਤਤੱਐੀ ਚਾਰ  ਾਰ ਏਾਠੀਆਂ ਸਭਤ, (ਸਦਾ ਤਤਆਯ-ਫਯ ਤਤਆਯ) ੜ ਹੁੰ ਦ ਹਨ,  

ਜ ਆਣ ਹਯਭਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਯੰਾਂ ਨਾਰ ਸਜਾਂਦ ਹਨ l 

 

ਏਠੇ ਭੰਡ ਭਾੜੀਆ ਰਾਇ ਫਠੇ ਏਤਯ ਾਸਾਤਯਆ ॥ 

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

ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਠੇ ਭਹਰ ਭਾੜੀਆਂ ਆਤਦਏ ਸਾਯ ਸਾਯ ਏ (ਅਹੰਏਾਯੀ ਹਇ) ਫਠੇ ਹਨ, 

 

ਚੀਜ ਏਯਤਨ ਭਤਨ ਬਾ ਦ ਹਤਯ ਫੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਯਆ ॥ 

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

but do not think of God, losing the objective of their life. 
ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਨ-ਭੰਨੀਆਂ ਯੰ-ਯਰੀਆਂ ਭਾਣਦ ਹਨ, ਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛਾਣਦ, ਉਹ ਆਣਾ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਹਾਯ ਫਠਦ ਹਨ। 
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ਏਤਯ ਪੁਯਭਾਇਤਸ ਐਾਇਆ  ਤਐ ਭਹਰਤਤ ਭਯਣੁ ਤ ਸਾਤਯਆ ॥ 

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

ਜ ਭਨੱੁਐ ਹਏੁਭ ਏਯ ਏ ਐਾਂਦ ਹਨ, ਅਤ ਆਣ ਭਹਰਾਂ ਨੰੂ ਤੱਏ ਏ ਆਣੀ   ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦ ਹਨ, 

ਜਯੁ ਆਈ ਜਫਤਨ ਹਾਤਯਆ ॥॥ 

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

the vitality of youth (and ultimately die leaving all the riches behind) 
ਜਦ ਫੁਢਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਜੁਆਨੀ ਹਾਯ ਜਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਥ ਜਾਇ ਫਹ ਭਯਾ ਸਤਤੁਯੂ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾ ਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

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

 place becomes beautiful for his devotees. 
ਤਜਸ ਥਾਂ ਤ ਤਆਯਾ ੁਯ ੂਜਾ ਫਠਦਾ ਹ (ੁਯ-ਤਸੱਐਾਂ  ਾਸਤ) ਉਹ ਥਾਂ ਸਹਣਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ। 

 

ੁਯਤਸਐੀ ਸ ਥਾਨੁ ਬਾਤਰਆ ਰ ਧੂਤਯ ਭੁਤਐ ਰਾ ਾ ॥ 

gusikheeN so thaan bhaali-aa lai Dhoor mukh laavaa. 
The Guru's disciples seek out that place and it becomes so sacred to them,  

that they apply the dust from that place to their foreheads. 
ੁਯਤਸੱਐ ਉਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਹਨ, ਤ ਉਸ ਦੀ ਧੂੜ ਰ ਏ ਆਣ ਭੱਥ ਉਤ ਰਾ ਰੈਂਦ ਹਨ। 

 

ੁਯਤਸਐਾ ਏੀ ਾਰ ਥਾਇ ਈ ਤਜਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆ ਾ ॥ 

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

their hard work is approved in His Court. 
ਜਹੜ ੁਯਤਸੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਭਯਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ੁਯ-ਅਸਥਾਨ ਬਾਰਣ ਦੀ) ਭਹਨਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਏਫੂਰ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਤਜਨ੍ਹ ਨਾਨਏੁ ਸਤਤੁਯੁ ੂਤਜਆ ਤਤਨ ਹਤਯ ੂਜ ਏਯਾ ਾ ॥॥ 

jinH naanak satgur pooji-aa tin har pooj karaavaa. ||2|| 
O‘ Nanak, they who worship the true Guru (respect him and follow  

his teachings with love and devotion), God makes them respected by others. 
ਨਾਨਏ, ਜਹੜ ਭਨੱੁਐ (ਆਣ ਤਹਯਦ ਤ ਚ) ੁਯ ੂਦਾ ਆਦਯ-ਸਤਏਾਯ ਤਫਠਾਂਦ ਹਨ, ਯਭਾਤਭਾ (ਜਤ ਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਆਦਯ ਏਯਾਂਦਾ ਹ 
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ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਜ ਏਤਯ ਸੂਤਏੁ ਭੰਨੀ ਸਬ ਤ ਸੂਤਏੁ ਹਇ ॥ 

jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay. 
If one believes in the concept of impurity (at the time of birth and death),  

then there is impurity everywhere. 
ਜਏਯ ਅਤ ੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਸੂਰ ਸ ੀਏਾਯ ਏਯ ਤਰਆ ਜਾ , ਤਾਂ ਹਯ ਥਾਂ ਅਤ ੱਤਰਤਾ ਹ। 

 

ਹ ਅਤ ਰਏੜੀ ਅੰਦਤਯ ਏੀੜਾ ਹਇ ॥ 

gohay atai lakrhee andar keerhaa ho-ay. 
even in cow-dung and wood, there are worms (where they are born and die). 

ਹ ਤ ਰਏੜੀ ਦ ਅੰਦਯ ਬੀ ਏੀੜ ਹੁੰ ਦ ਹਨ 

 

ਜਤ ਦਾਣ ਅੰਨ ਏ ਜੀਆ ਫਾਝੁ ਨ ਏਇ ॥ 

jaytay daanay ann kay jee-aa baajh na ko-ay. 
As many are the grains of food, none is without life. 
ਅੰਨ ਦ ਤਜਤਨੇ ਬੀ ਦਾਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤ ਚੋਂ ਏਈ ਦਾਣਾ ਬੀ ਜੀ  ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹ। 

 

ਤਹਰਾ ਾਣੀ ਜੀਉ ਹ ਤਜਤੁ ਹਤਯਆ ਸਬੁ ਏਇ ॥ 

pahilaa paanee jee-o hai jit hari-aa sabh ko-ay. 
First, there is life in the water, by which everything becomes green (full of life). 

ਸਬ ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ ਾਣੀ ਆ ਬੀ ਜੀ  ਹ, ਤਏਉਂਤਏ ਇਸ ਨਾਰ ਸਾਯਾ ਏੁਛ ਹਯਾ ( ਤਜੰਦ  ਾਰਾ) ਹੁੰ ਦਾ ਹ। 
 

ਸੂਤਏੁ ਤਏਉ ਏਤਯ ਯਐੀ ਸੂਤਏੁ   ਯਸਇ ॥ 

sootak ki-o kar rakhee-ai sootak pavai raso-ay. 
How can we protect ourselves from this impurity, this  

impurity is there even in our kitchen? 
ਅਤ ੱਤਰਤਾ ਤਏਸ ਤਯਹਾਂ ਹੜੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹ? ਸੂਤਏ ਦਾ ਬਯਭ ੂਯ ਤਯ ਤ ਭੰਨਣਾ ਫੜਾ ਹੀ ਏਠਨ ਹ,  

ਤਏਉਂਤਏ ਸੂਤਏ  ਤਾਂ ਹਯ  ਰ  ਹੀ ਯਸਈ ਤ ਚ ਤਆ ਯਤਹੰਦਾ ਹ। 
 

ਨਾਨਏ ਸੂਤਏੁ   ਨ ਉਤਯ ਤਆਨੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥॥ 

naanak sootak ayv na utrai gi-aan utaaray Dho-ay. ||1|| 
O‘ Nanak, this impurity cannot be removed by these false beliefs;  

it is washed away only by spiritual wisdom. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਬਯਭਾਂ ਤ ਚ ਤਆ ਂਸੂਤਏ ਭਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਯਦਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਤਆਨ ਹੀ ਧ ਏ ਰਾਹ ਸਏਦਾ ਹ 
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ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਭਨ ਏਾ ਸੂਤਏੁ ਰਬੁ ਹ ਤਜਹ ਾ ਸੂਤਏੁ ਏੂੜੁ ॥ 

man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh. 
In fact, the impurity of the mind is greed and the impurity of the tongue is falsehood. 

ਭਨ ਦੀ ਅਤ ੱਤਰਤਾ ਰਾਰਚ ਹ ਅਤ ਜੀਬ ਦੀ ਅਤ ੱਤਰਤਾ ਝਠੁ ਹ। 
 

ਅਐੀ ਸੂਤਏੁ  ਐਣਾ ਯ ਤਤਰਅ ਯ ਧਨ ਯੂੁ ॥ 

akhee sootak vaykh-naa par tari-a par Dhan roop. 
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of  

someone else‘s woman and wealth with evil intent. 
ਅੱਐਾਂ ਦੀ ਅਤ ੱਤਰਤਾ ਹਯਨਾ ਦੀ ਇਸਤਯੀ, ਹਯਸ ਦੀ ਦਰਤ ਅਤ ਸੁੰ ਦਯਤਾ ਦਾ ਦਐਣਾ ਹ। 

 

ਏੰਨੀ ਸੂਤਏੁ ਏੰਤਨ  ਰਾਇਤਫਾਯੀ ਐਾਤਹ ॥ 

kannee sootak kann pai laa-itbaaree khaahi. 
The impurity of the ears is to listen to the slander of others. 

ਏੰਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ ਹਯਨਾਂ ਦੀ ਤਨੰਤਦਆਂ ਸਣੁਨਾ ਹ। 
 

ਨਾਨਏ ਹੰਸਾ ਆਦਭੀ ਫਧ ਜਭ ੁਤਯ ਜਾਤਹ ॥॥ 

naanak hansaa aadmee baDhay jam pur jaahi. ||2|| 
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people (who do not stay away 

from these impurities) are bound and taken to hell. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਇਹ ਤਜਹ ਭਨੱੁਐ,  ਐਣ ਨੰੂ ਬਾ ੇਂ ਹੰਸਾਂ  ਯ ਸਹਣ ਹਣ, ਫੱਧ ਹ ਨਯਏ ਤ ਚ ਜਾਂਦ ਹਨ l 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਸਬ ਸੂਤਏੁ ਬਯਭੁ ਹ ਦੂਜ ਰ ਜਾਇ ॥ 

sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay. 
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to  

duality (worldly riches and power). 
ਸੂਤਏ (ਅਤ ੱਤਰਤਾ) ਤਨਯਾ ਬਯਭ ਹੀ ਹ, ਇਹ ਬਯਭ, ਭਾਇਆ ਤ ਚ ਪਤਸਆਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਆ ਰੱਦਾ ਹ। 
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ਜੰਭਣੁ ਭਯਣਾ ਹੁਏਭੁ ਹ ਬਾਣ ਆ  ਜਾਇ ॥ 

jaman marnaa hukam hai bhaanai aavai jaa-ay. 
Birth and death are not impurities, these are by His command;  

through God‘s Will we come into this world and depart from here. 
ਜੀ ਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਰਬੂ ਦਾ ਹਏੁਭ ਹ, ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤ ਚ ਹੀ ਜੀ  ਜੰਭਦਾ ਤ ਭਯਦਾ ਹ। 

ਐਾਣਾ ੀਣਾ ਤ ਤੁ ਹ ਤਦਤਨੁ ਤਯਜਏੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

khaanaa peenaa pavitar hai diton rijak sambaahi. 
Eating and drinking also are pure, these are not impurities  

because God Himself gives sustenance to all. 
ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਐਾਣਾ ੀਣਾ ਬੀ ਤ ੱਤਯ ਹ, ਤਏਉਂਤਏ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਤਯਜ਼ਏ ਜੀ ਾਂ ਨੰੂ ਤਦੱਤਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਤਜਨ੍ਹੀ ੁਯਭੁਤਐ ਫੁਤਝਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੂਤਏੁ ਨਾਤਹ ॥॥ 

naanak jinHee gurmukh bujhi-aa tinHaa sootak naahi. ||3|| 
O‘ Nanak, those who, through the Guru‘s teachings, have understood  

about these false beliefs, for them there is no impurity. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹ ਾਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਨੇ ਇਹ ੱਰ ਸਭਝ ਰਈ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਤਏ ਨਹੀਂ ਰੱਦਾ l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:18 

 

ਸਤਤੁਯੁ  ਡਾ ਏਤਯ ਸਾਰਾਹੀ ਤਜਸੁ ਤ ਤਚ  ਡੀਆ  ਤਡਆਈਆ ॥ 

satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa. 
We should praise the True Guru considering him as the greatest; 

 within whom are the greatest virtues. 
ਸਤਤੁਯੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ, ੁਯ ੂਫਹੁਤ  ੱਡਾ ਹ, ਤਏਉਂਤਏ ਯੁੂ ਤ ਚ  ੱਡ ੁਣ ਹਨ। 

 

ਸਤਹ ਭਰ ਤਾ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥ 

seh maylay taa nadree aa-ee-aa. 
We see these virtues in the Guru when God unites us with him. 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨੇ ੁਯ ੂਨਾਰ ਤਭਰਾਇਆ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਣੁ ਅੱਐੀਂ ਤਦੱਸਦ ਹਨ, 

 

ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਭਤਨ  ਸਾਈਆ ॥ 

jaa tis bhaanaa taa man vasaa-ee-aa. 
When it pleases Him, these virtues come to dwell in our minds. 

ਅਤ ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾ  ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤ ਚ ਬੀ ੁਣ  ੱਸ ੈਂਦ ਹਨ। 
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ਏਤਯ ਹੁਏਭੁ ਭਸਤਤਏ ਹਥੁ ਧਤਯ ਤ ਚਹੁ ਭਾਤਯ ਏਢੀਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ॥ 

kar hukam mastak hath Dhar vichahu maar kadhee-aa buri-aa-ee-aa. 
By His Will, the Guru becomes merciful and removes all vices from our mind. 

ੁਯ ੂਆਣ ਅਸਯ ਦੁਆਯਾ ਫਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਏੱਢ ਤਦੰਦਾ ਹ। 
 

ਸਤਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈਆ ॥੦॥ 

seh tuthai na-o niDh paa-ee-aa. ||18|| 
When God is thoroughly pleased, one becomes spiritually  
rich as if all the nine  treasures of the world are obtained. 

ਜਦ ਰਬੂ ਯਸੰਨ ਹ , ਤਾਂ ਭਾਨ , ਸਾਯ ਦਾਯਥ ਤਭਰ ੈਂਦ ਹਨ l 

 

ੁਯਤਸਐਾ ਭਤਨ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਹਤਯ ਨਾਭ ਹਤਯ ਤਯੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man har pareet hai har naam har tayree raam raajay 
O‘ God, the Guru‘s disciples enshrine Your love in their  

mind, they cherish love for Your Name. 
ਹ ਹਯੀ! ੁਯ ੂਦ ਤਸੱਐਾਂ ਦ ਭਨ ਤ ਚ ਤਯੀ ਰੀਤ ਫਣੀ ਯਤਹੰਦੀ ਹ ਤਯ ਨਾਭ ਦਾ ਤਆਯ ਤਟਤਏਆ ਯਤਹੰਦਾ ਹ, 

 

ਏਤਯ ਸ ਤਹ ੂਯਾ ਸਤਤੁਯੂ ਬੁਐ ਜਾਇ ਰਤਹ ਭਯੀ ॥ 

kar sayveh pooraa satguroo bhukh jaa-ay leh mayree. 
Knowing their Guru is perfect, they keep serving and following his  

teachings and their desire for worldly wealth and self-conceit is eliminated. 
ਉਹ ਆਣ ੁਯ ੂਨੰੂ ਅਬੁੱ ਰ ਜਾਣ ਏ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹਈ ਸ ਾ ਏਯਦ ਯਤਹੰਦ ਹਨ  

(ਤਜਸ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤ ਚੋਂ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੁੱ ਐ ਦਯੂ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ, 
 

ੁਯਤਸਐਾ ਏੀ ਬੁਐ ਸਬ ਈ ਤਤਨ ਤਛ ਹਯ ਐਾਇ ਨੇਯੀ ॥ 

gursikhaa kee bhukh sabh ga-ee tin pichhai hor khaa-ay ghanayree. 
The quest of the Guru‘s disciples for Maya is totally eliminated; indeed,  

many others join them in meditation on God‘s Name. 
ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਯਨ ਰਤਆ ਂਦੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਾਯੀ ਬੁੱ ਐ ਦਯੂ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਤ ੱਚ  

ਹਯ ਫਥਯੀ ਰੁਏਾਈ ਨਾਭ ਤਸਭਯਨ ਦੀ ਆਤਭਏ ਖ਼ੁਯਾਏ ਐਾਂਦੀ ਹ। 
 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਹਤਯ ੁੰ ਨੁ ਫੀਤਜਆ ਤਪਤਯ ਤਤਟ ਨ ਆ  ਹਤਯ ੁੰ ਨ ਏਯੀ ॥॥ 

jan naanak har punn beeji-aa fir tot na aavai har punn kayree. ||3|| 
O‘ Nanak, those who have sown the seed of God‘s Name in their heart, they  

never feel a shortage of such virtuous deeds. 
ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਏ! ਜਹੜ ਭਨੱੁਐ (ਆਣ ਤਹਯਦ-ਐਤ ਤ ਚ) ਹਤਯ-ਨਾਭ ਤਸਭਯਨ ਦਾ ਬਰਾ ਫੀਜ ਫੀਜਦ ਹਨ,  

ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਸ ਬਰ ਏਯਭ ਦੀ ਏਦ ਏਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ l 
 

ਸਰਏੁ ਭਃ  

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

 

ਤਹਰਾ ਸੁਚਾ ਆਤ ਹਇ ਸੁਚ ਫਠਾ ਆਇ ॥ 

pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay. 
First of all, (after thoroughly bathing and washing his body) and thus becoming ―pure‖, (a 

Brahmin) comes and sits down in the ―purified‖ (kitchen of his host). 
ਸਬ ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ (ਫਰਾਹਭਣ ਨਹ ਾ ਧ ਏ ਤ) ਸੁੱ ਚਾ ਹ ਏ ਸੁੱ ਚ ਚਏ ਉੱਤ ਆ ਫਠਦਾ ਹ, 

 

ਸੁਚ ਅ ਯਤਐਨੁ ਏਇ ਨ ਤਬਤਟ ਜਾਇ ॥ 

suchay agai rakhi-on ko-ay na bhiti-o jaa-ay. 
The ―pure meal‖, which no one else has touched before, is placed before him. 

ਬਜਨ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਏਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੂਤਹਆ ਉਸ ਦ ਭੂਹਯ ਯੱਐ ਜਾਂਦ ਹਨ। 
 

ਸੁਚਾ ਹਇ ਏ ਜਤ ਆ ਰਾ ੜਤਣ ਸਰਏੁ ॥ 

suchaa ho-ay kai jayvi-aa lagaa parhan salok. 
Being ―purified‖, he eats this food, and begins to read some sacred mantras. 

ਫਰਾਹਭਣ ਸੁੱ ਚਾ ਹ ਏ ਉਸ ਸੁੱ ਚ ਬਜਨ ਨੰੂ ਐਾਂਦਾ ਹ, ਤ ਐਾ ਏ ਸਰਏ ੜਹਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਹ; 
 

ਏੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਏਸੁ ਹੁ ਰਾ ਦਐੁ ॥ 

kuhthee jaa-ee sati-aa kis ayhu lagaa dokh. 
This ―pure‖ food is thrown into a filthy place (stomach), so who  

would bear the blame for polluting such a pure meal? 

ਇਸ ਤ ੱਤਯ ਬਜਨ ਨੰੂ ੰਦ ਥਾਂ (ਤਢੱਡ ਤ ਚ) ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। ਉਸ ਤ ੱਤਯ ਬਜਨ ਨੰੂ ੰਦ ਥਾਂ ਸੁੱ ਟਣ ਦਾ ਦਸ਼ ਤਏਸ ਤ ਆਇਆ? 
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ਅੰਨੁ ਦ ਤਾ ਾਣੀ ਦ ਤਾ ਫਸੰਤਯੁ ਦ ਤਾ ਰੂਣੁ ੰਜ ਾ ਾਇਆ ਤਯਤੁ ॥  
ਤਾ ਹਆ ਾਏੁ ਤ ਤੁ ॥ 

ann dayvtaa paanee dayvtaa baisantar dayvtaa loon panjvaa  
paa-i-aa ghirat. taa ho-aa paak pavit. 

(According to Brahmin‘s own belief), the grain is sacred, the water is sacred; the fire and salt are 
sacred; when the fifth sacred thing, ghee (clarified butter) is added, then the ―pure and 

sanctified‖ food is considered ready to eat. 
ਅੰਨ, ਾਣੀ, ਅੱ ਤ ਰੂਣ-ਚਾਯ ਹੀ ਦ ਤਾ ਹਨ (ਤ ੱਤਯ ਦਾਯਥ ਹਨ), ੰਜ ਾਂ ਤਉ ਬੀ ਤ ੱਤਯ ਹ, ਜ ਇਹਨਾਂ ਚਹਾਂ ਤ ਚ ਾਈਦਾ ਹ। ਤਾਂ (ਇਹਨਾਂ 

ੰਜਾਂ ਨੰੂ ਯਰਾਇਆ)ਂ ਫੜਾ ਤ ੱਤਯ ਬਜਨ ਤਤਆਯ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। 
 

ਾੀ ਤਸਉ ਤਨੁ ਤਡਆ ਥੁਏਾ ਈਆ ਤਤਤੁ ॥ 

paapee si-o tan gadi-aa thukaa pa-ee-aa tit. 
when this ―pure‖ food comes in contact with the sinful human body, the pure food  

becomes so impure (human waste) that it stinks and is spat upon. 
ਯ ਇਸ ਤ ੱਤਯ ਬਜਨ ਨੰੂ ਾੀ ਭਨੱੁਐ ਨਾਰ ਸੰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ, ਤਜਸ ਏਯਏ ਉਸ ਉੱਤ ਥੁੱ ਏਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਤਜਤੁ ਭੁਤਐ ਨਾਭੁ ਨ ਊਚਯਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾ  ਯਸ ਐਾਤਹ ॥ 

jit mukh naam na oochrahi bin naavai ras khaahi 
Similarly, the mouth with which people do not remember God  

and eat relishing food without remembering God, 
ਤਜਸ ਭੂੰ ਹ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਨਹੀਂ ਤਸਭਯਦ, ਤ ਨਾਭ ਤਸਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੁਆਦਰ ਦਾਯਥ ਐਾਂਦ ਹਨ, 

 

ਨਾਨਏ   ਜਾਣੀ ਤਤਤੁ ਭੁਤਐ ਥੁਏਾ ਾਤਹ ॥॥ 

naanak ayvai jaanee-ai tit mukh thukaa paahi. || 

O‘ Nanak, know this that such a mouth (person) is spat  
upon (disgraced in God‘s presence). 

ਸਭਝ ਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਤਏ ਉਸ ਭੂੰ ਹ ਉਤ  ਤਪਟਏਾਯਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥॥ 

 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਬੰਤਡ ਜੰਭੀ ਬੰਤਡ ਤਨੰਭੀ ਬੰਤਡ ਭੰਣੁ  ੀਆਹੁ ॥ 

bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu. 
A man is conceived within a woman and is born from a woman;  

to a woman he is engaged and married. 
ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਭ ਰਈਦਾ ਹ, ਇਸਤਰੀ  ਤ ਚ ਹੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਯੀਯ ਫਣਦਾ ਹ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਏੁੜਭਾਈ ਤ ਤ ਆਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। 
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ਬੰਡਹੁ ਹ  ਦਸਤੀ ਬੰਡਹੁ ਚਰ ਯਾਹੁ ॥ 

bhandahu hovai dostee bhandahu chalai raahu. 
Through the woman, worldly relationships are formed and it  

is through women, one‘s dynasty goes forward. 
ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹਯ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧ ਫਣਦਾ ਹ ਤ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦਾ ਯਸਤਾ ਚੱਰਦਾ ਹ। 

 

ਬੰਡੁ ਭੁਆ ਬੰਡੁ ਬਾਰੀ ਬੰਤਡ ਹ  ਫੰਧਾਨੁ ॥ 

bhand mu-aa bhand bhaalee-ai bhand hovai banDhaan. 
When his woman dies, he seeks another woman; it is through  

the woman that we are bonded with the world. 
ਜ ਇਸਤਰੀ ਭਯ ਜਾ ਤਾਂ ਹਯ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯੀਦੀ ਹ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਯਨਾਂ ਨਾਰ ਤਯਸ਼ਤਦਾਯੀ ਫਣਦੀ ਹ। 

 

ਸ ਤਏਉ ਭੰਦਾ ਆਐੀ ਤਜਤੁ ਜੰਭਤਹ ਯਾਜਾਨ ॥ 

so ki-o mandaa aakhee-ai jit jameh raajaan. 
How can we call that (woman) evil, who has given birth to all the kings,  

(queens, saints, and other great persons). 
ਉਸ ਨੰੂ ਫੁਯਾ ਤਏਉਂ ਏਹੀ, ਤਜਸ ਤੋਂ ਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ? 

 

ਬੰਡਹੁ ਹੀ ਬੰਡੁ ਊਜ ਬੰਡ ਫਾਝੁ ਨ ਏਇ ॥ 

bhandahu hee bhand oopjai bhandai baajh na ko-ay. 
(In fact) it is from the woman that another woman is born  

and nobody is born without a woman 
ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ, ਏਈ ਜੀ  ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦਾ। 

 

ਨਾਨਏ ਬੰਡ ਫਾਹਯਾ ਏ ਸਚਾ ਸਇ ॥ 

naanak bhandai baahraa ayko sachaa so-ay. 
O Nanak, it is only the eternal God who has been there  

without (going through the womb of a) woman. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਏ ਰ ਇਏ ਸੱਚਾ ਰਬੂ ਹੀ ਹ, ਜ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਤਭਆ। 

 

ਤਜਤੁ ਭੁਤਐ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹੀ ਬਾਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ ॥ 

jit mukh sadaa salaahee-ai bhaagaa ratee chaar. 
Therefore, that mouth (person) is fortunate with which are sung God‘s praises, 

ਭਨੱੁਐ ਜ ਹਭਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭਾਰਏ ਦਾ ਜੱਸ ਉਚਾਯਨ ਏਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਏਯਭਾਂ  ਾਰਾ ਅਤ ਸੁੰ ਦਯ ਹ। 
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ਨਾਨਏ ਤ ਭੁਐ ਊਜਰ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਯਫਾਤਯ ॥॥ 

naanak tay mukh oojlay tit sachai darbaar. ||2|| 
O‘ Nanak, their faces will shine in the Court of the eternal God  

(they will be received with honor in God‘s presence) 
ਹ ਨਾਨਏ! ਉਹੀ ਭੁਐ ਉਸ ਸੱਚ ਰਬੂ ਦ ਦਯਫਾਯ ਤ ਚ ਸਹਣ ਰੱਦ ਹਨ l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:19 

 

ਸਬੁ ਏ ਆਐ ਆਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸ ਚੁਤਣ ਏਢੀ ॥ 

sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai. 
Everyone has emotional attachments in this world, single out  
(and show me)the one who does not have any attachments. 
ਜਤ ਤ ਚ ਹਯਏ ਜੀ  ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਰੱੀ ਹਈ ਹ; ਤਜਸ ਨੰੂ ਭਭਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਣੁ ਏ  ੱਐਯਾ ਏਯ ਤ ਐਾ l 

ਏੀਤਾ ਆ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਰਐਾ ਸੰਢੀ ॥ 

keetaa aapo aapnaa aapay hee laykhaa sandhee-ai. 
(In the end), everyone bears the consequences of his/her deeds. 

ਆ ਆਣ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਆ ਹੀ ਬਯਨਾ ੈਂਦਾ ਹ। 
 

ਜਾ ਯਹਣਾ ਨਾਹੀ ਤੁ ਜਤ ਤਾ ਏਾਇਤੁ ਾਯਤਫ ਹੰਢੀ ॥ 

jaa rahnaa naahee ait jag taa kaa-it gaarab handhee-ai. 
when (we know that) we are not going to remain in this world forever, 

 why should we ruin ourselves in arrogance? 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਤ ਤ ਚ ਸਦਾ ਯਤਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ, ਤਾਂ ਤਏਉਂ ਅਹੰਏਾਯ ਤ ਚ  ਏ ਐੀ ? 

 

ਭੰਦਾ ਤਏਸ ਨ ਆਐੀ ਤੜ ਅਐਯੁ ਹ ਫੁਝੀ ॥ ਭੂਯਐ ਨਾਤਰ ਨ ਰੁਝੀ ॥੧॥ 

mandaa kisai na aakhee-ai parh akhar ayho bujhee-ai, moorkhai naal na lujhee-ai. ||19|| 
After reading these words (above teachings), we must learn (this lesson) that we should 

not call anyone bad, and should not argue with a fool. 
ਏ ਰ ਇਹ ਅੱਐਯ (ਉਦਸ਼) ੜਹ ਏ ਸਭਝ ਰਈ ਤਏ ਤਏਸ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਐਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਤ ਭੂਯਐ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਝੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ l 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
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ੁਯਤਸਐਾ ਭਤਨ  ਾਧਾਈਆ ਤਜਨ ਭਯਾ ਸਤਤੁਯੂ ਤਡਠਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man vaaDhaa-ee-aa jin mayraa satguroo dithaa raam raajay. 
O‘ God, the Guru‘s devotees who have seen and followed the  

teachings of my true Guru, feel spiritually uplifted. 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਯੁਤਸੱਐਾਂ ਨੇ ਤਆਯ ੁਯ ੂਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਤਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਤ ਚ ਸਦਾ ਚੜਹਦੀ ਏਰਾ ਫਣੀ ਯਤਹੰਦੀ ਹ। 

 

ਏਈ ਏਤਯ ਰ ਸੁਣਾ  ਹਤਯ ਨਾਭ ਏੀ ਸ ਰ ੁਯਤਸਐਾ ਭਤਨ ਤਭਠਾ ॥ 

ko-ee kar gal sunaavai har naam kee so lagai gursikhaa man mithaa. 
Anyone who talks about the praises of God‘s Name appears  

very adorable to the mind of the Guru‘s devotees. 
ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਸਤ-ਸਾਰਾਹ ਦੀ ੱਰ ਆ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਨੱੁਐ ੁਯਤਸੱਐਾਂ ਨੰੂ ਤਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਹ। 

 

ਹਤਯ ਦਯਹ ੁਯਤਸਐ ਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਯਾ ਸਤਤੁਯੁ ਤੁਠਾ ॥ 

har dargeh gursikh painaa-ee-ah jinHaa mayraa satgur tuthaa. 
The devotees on whom my true Guru becomes gracious are honored in God‘s presence. 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਯੁਤਸੱਐਾਂ ਉਤ ਤਆਯਾ ਸਤਤੁਯੂ ਭਹਯਫਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤ ਚ ਆਦਯ-ਭਾਣ ਤਭਰਦਾ ਹ। 
 

ਜਨ ਨਾਨਏੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭਤਨ  ੁਠਾ ॥॥॥੧॥ 

jan naanak har har ho-i-aa har har man vuthaa. ||4||12||19|| 
Nanak says, the devotee in whose mind God has come to reside,  

becomes the embodiment of God Himself. 
ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਹ- ਉਹ ੁਯਤਸੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ ਯਭਾਤਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤ ਚ ਸਦਾ  ੱਤਸਆ ਯਤਹੰਦਾ ਹl 

 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਨਾਨਏ ਤਪਏ ਫਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਪਏਾ ਹਇ ॥ 

naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay. 
O‘ Nanak, when a person keeps uttering rude words, his  

mind and body both become rude. 
ਹ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਯੁੱ ਐ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਯਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਅਤ ਭਨ ਦ ੇਂ ਯੁੱ ਐ (ਭੰਦ) ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ 

 

ਤਪਏ ਤਪਏਾ ਸਦੀ ਤਪਏ ਤਪਏੀ ਸਇ ॥ 

fiko fikaa sadee-ai fikay fikee so 
The person who talks rudely is called a rude person  

and his reputation becomes that of rudeness. 
ਐਾ ਫਰਣ  ਾਰ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯੁੱ ਐਾ ਹੀ ਆਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਅਤ  ਰਏਾਂ ਤ ਚ ਯੁੱ ਐਾ ਹੀ ਭਸ਼ਹੂਯ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
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ਤਪਏਾ ਦਯਹ ਸਟੀ ਭੁਤਹ ਥੁਏਾ ਤਪਏ ਾਇ ॥ 

fikaa dargeh satee-ai muhi thukaa fikay paa 
The rude person is thrown out of God‘s court, 

 (and is so disgraced as if) he is being spat on his face. 
ਯੁੱ ਐਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਹ ਤੋਂ ਯੱਤਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਉਸ ਨੰੂ  ਤਪਟਏਾਯਾਂ ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਤਪਏਾ ਭੂਯਐੁ ਆਐੀ ਾਣਾ ਰਹ ਸਜਾਇ ॥॥ 

fikaa moorakh aakhee-ai paanaa lahai sajaa-ay. ||1|| 
The rude person is called a fool and he is humiliated everywhere. 

ਯੁੱ ਐ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭੂਯਐ ਆਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਅਤ  ਹਯ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ  ਫੜੀ ਫਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ l 
 

ਭਃ  ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

 

ਅੰਦਯਹੁ ਝੂਠੇ ਜ ਫਾਹਤਯ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਪਰੁ ॥ 

andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail. 
In this world, there are many people who are false (hypocrites) from inside, but from 

outside they have managed to established their honor (as holy persons). 
ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਨੋਂ  ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਯ ਫਾਹਯ ਏੂੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਣਾਈ ਫਠੇ ਹਨ, ਅਤ ਜਤ ਤ ਚ ਤ ਐਾ ਾ ਫਣਾਈ ਯੱਐਦ ਹਨ, 

 

ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਜ ਨਾ ਤਹ ਉਤਯ ਨਾਹੀ ਭਰੁ ॥ 

athsath tirath jay naaveh utrai naahee mail. 
Even if such false people go and bathe at (so called) all the sixty-eight  
holy places, still the filth of vices from their mind will not be removed. 

ਉਹ ਬਾ ੇਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਯਥਾਂ ਉੱਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਨ ਦੀ ਏਟ ਦੀ ਭਰ ਏਦ ਨਹੀਂ ਉਤਯਦੀ। 
 

ਤਜਨ੍ਹ ਟੁ ਅੰਦਤਯ ਫਾਹਤਯ ੁਦੜੁ ਤ ਬਰ ਸੰਸਾਤਯ ॥ 

jinH pat andar baahar gudarh tay bhalay sansaar. 
(On the other hand) those whose heart is soft like silk (are compassionate and kind) but 

may appear rough (rude) from the outside, are the virtuous people in this world. 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਸ਼ਭ (ਏਭਰਤਾ ਤ ਰਭ) ਹ ਅਤ ਫਾਹਯ ਰੀਯਾਂ ਏਚੀਯਾਂ (ਯੁੱ ਐਾ-ਨ) , ਉਹ ਇਸ ਜੱ ਅੰਦਯ ਸਰਸ਼ਟ ਹਨ। 
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ਤਤਨ੍ਹ ਨੇਹੁ ਰਾ ਯਫ ਸਤੀ ਦਐਨ੍ਹ  ੀਚਾਤਯ ॥ 

tinH nayhu lagaa rab saytee daykhnHay veechaar. 
They embrace love for God, and contemplate beholding Him. 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੱਫ ਨਾਰ ਨੇਹੁ ਰੱਾ ਹਇਆ ਹ ਤ ਉਹ ਯੱਫ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਦ ਤ ਚਾਯ ਤ ਚ ਹੀ ਜੁੜ ਯਤਹੰਦ ਹਨ। 
 

ਯੰਤ ਹਸਤਹ ਯੰਤ ਯ ਤਹ ਚੁ ਬੀ ਏਤਯ ਜਾਤਹ ॥ 

rang haseh rang roveh chup bhee kar jaahi. 
In God's Love, they sometimes laugh, and in God's Love,  

they sometimes cry, and keep silent sometimes. 
ਰਬੂ ਦੀ ਰੀਤ ਤ ੱਚ ਉਹ ਹੱਸਦ ਹਨ, ਰਬੂ ਦੀ ਰੀਤ ਤ ੱਚ ਉਹ ਯੋਂਦ ਹਨ ਅਤ ਐਾਭਸ਼ ਬੀ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ। 

 

ਯ ਾਹ ਨਾਹੀ ਤਏਸ ਏਯੀ ਫਾਝੁ ਸਚ ਨਾਹ ॥ 

parvaah naahee kisai kayree baajh sachay naah. 
They do not depend on anyone else, except their True Master, God 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ਐਸਭ (ਰਬ)ੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏਸ ਹਯ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
 

ਦਤਯ  ਾਟ ਉਤਯ ਐਯਚੁ ਭੰਾ ਜਫ ਦਇ ਤ ਐਾਤਹ ॥ 

dar vaat upar kharach mangaa jabai day-ay ta khaahi. 
They ask for Naam as food for their soul, and when He gives, they partake of it. 

ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਯੱਫ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਭ-ਯੂ ਖ਼ੁਯਾਏ ਭੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਯੱਫ ਦੇਂਦਾ ਹ ਤਦੋਂ ਐਾਂਦ ਹਨ। 

ਦੀਫਾਨੁ ਏ ਏਰਭ ਏਾ ਹਭਾ ਤੁਭ੍ਹਾ ਭਰੁ ॥ 

deebaan ayko kalam aykaa hamaa tumHaa mayl. 
(They firmly believe that) God Himself is the judge and He Himself is the writer of our 

deeds and all people, with good or bad deeds, ultimately meet there in His court. 
ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸਰਾ ਏਯਨ  ਾਰਾ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਰਐਾ ਤਰਐਣ  ਾਰਾ ਹ, ਸਾਯ ਚੰ ਭੰਦ ਜੀ ਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦ ਦਯ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ; 

 

ਦਤਯ ਰ ਰਐਾ ੀਤੜ ਛੁਟ ਨਾਨਏਾ ਤਜਉ ਤਰੁ ॥॥ 

dar la-ay laykhaa peerh chhutai naankaa ji-o tayl. ||2|| 
O‘ Nanak, in God‘s court, the account of everyone is examined and the guilty are 

crushed, like oil seeds in the press (severely punished) ||2| 
ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਦਯਫਾਯ ਅੰਦਯ ਸਬ ਤੋਂ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਤਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤ ਭੰਦ ਭਨੱੁਐਾਂ  ਇਉਂ ੀੜ ਜਾਂਦ ਹਨ ਤਜ ੇਂ ਤਰ  ਾਰ ਫੀਜਾਂ l 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:20 
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ਆ ਹੀ ਏਯਣਾ ਏੀ ਏਰ ਆ ਹੀ ਤ ਧਾਯੀ ॥ 

aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai. 
O‘ God, You Yourself have created the creation, and You  

Yourself have infused Your power into it. 
(ਹ ਰਬ!ੂ) ਤੂੰ  ਆ ਹੀ ਇਹ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਹ ਅਤ ਤੂੰ  ਆ ਹੀ ਇਸ ਤ ਚ (ਤਜੰਦ ਯੂ) ਸੱਤਤਆ ਾਈ ਹ। 

 

ਦਐਤਹ ਏੀਤਾ ਆਣਾ ਧਤਯ ਏਚੀ ਏੀ ਸਾਯੀ ॥ 

daykheh keetaa aapnaa Dhar kachee pakee saaree-ai. 
You behold Your creation like a board game and decide which pieces (mortals) are true 

(who have achieved their purpose of human life) and which are false. 
ਤੂੰ  ਆਣੀ ਯਚਨਾ ਅਤ ਹਾਯਨ ਤ ਤਜੱਤਣ  ਾਰੀ ਨਯਦਾਂ ਨੰੂ ਧਯਤੀ ਉਤ  ਐਦਾ ਹ। 

(ਚੰ ਭੰਦ ਜੀ ਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯ ਏ, ਆਣ ਦਾ ਏੀਤ ਹਇਆਂ ਦੀ ਤੂੰ  ਆ ਹੀ ਸੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਹਾ ਹੈਂ) 
 

ਜ ਆਇਆ ਸ ਚਰਸੀ ਸਬੁ ਏਈ ਆਈ  ਾਯੀ ॥ 

jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai. 
Whoever has come into this world shall depart; all shall have their turn for departure. 

ਜ ਸੰਸਾਯ ਤ ਜਨਭ ਰ ਏ ਆਇਆ ਹ, ਉਸ ਦੀ ਭਤ  ੀ ਅ ੱਸ਼ ਹ ੀ।  ਾਯੀ ਸਬ ਨੰੂ ਆਉਣ  ਾਰੀ ਹ। 
 

ਤਜਸ ਏ ਜੀਅ ਯਾਣ ਹਤਹ ਤਏਉ ਸਾਤਹਫੁ ਭਨਹੁ ਤ ਸਾਯੀ ॥ 

jis kay jee-a paraan heh ki-o saahib manhu visaaree-ai 
He who owns our soul, and our very breath of life - why  

should we forget that Master-God from our mind? 
ਆਣ ਤਦਰ ਤ ਚੋਂ  ਉਸ ਸੁਆਭੀ ਨੰੂ ਤਏਉਂ ਬੁਰਾਈ ਜ ਸਾਡੀ ਤਜੰਦੜੀ ਤ ਤਜੰਦ-ਜਾਨ ਦਾ ਭਾਰਏ ਹ? 

 

ਆਣ ਹਥੀ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਏਾਜੁ ਸ ਾਯੀ ॥ਫ਼॥ 

aapan hathee aapnaa aapay hee kaaj savaaree-ai. ||20|| 
We should accomplish our task (of uniting with God) ourselves,  

by meditating on his Name. 
ਆਣਾ ਏੰਭ ਆ ਹੀ ਸੁਆਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਤ ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ ਹਯੀ ਦ ਤਸਭਯਨ ਨਾਰ ਸਪਰ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਬਤਟਆ ਭਯਾ ੂਯਾ ਸਤਤੁਯੂ ਤਤਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾ  ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinHaa bhayti-aa mayraa pooraa satguroo tin har naam darirh-aavai raam raajay. 
Those who have come to the sanctuary of my perfect Guru, th  
Guru motivates them to meditate passionately on God‘s Name. 

ਤਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੇ ਤਆਯ ੁਯ ੂਦਾ ੱਰਾ ਪੜ ਤਰਆ, ੁਯ ੂਉਹਨਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤ ਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ੱਏਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। 
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ਤਤਸ ਏੀ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਐ ਸਬ ਉਤਯ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆ  ॥ 

tis kee tarisnaa bhukh sabh utrai jo har naam Dhi-aavai. 
Those who meditate on God's Name, all their desires  

and hunger (for worldly things) disappear. 
ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਭਯਦਾ ਹ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਭਾਇਆ  ਾਰੀ ਬੁੱ ਐ-ਤਰਹ ਸਾਯੀ ਦੂਯ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। 

 

ਜ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਦ ਤਤਨ੍ਹ ਜਭੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆ  ॥ 

jo har har naam Dhi-aa-iday tinH jam nayrh na aavai. 
Even the demon (fear) of death doesn‘t come near those who meditate on God‘s Name. 

ਜਹੜ ਭਨੱੁਐ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਭਯਦ ਯਤਹੰਦ ਹਨ, ਜਭ ਉਹਨਾਂ ਦ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਢੁਏਦਾ  
(ਆਤਭਏ ਭਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤ ਆਣਾ ਰਬਾ  ਨਹੀਂ ਾ ਸਏਦੀ)। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਏਉ ਹਤਯ ਤਏਰਾ ਏਤਯ ਤਨਤ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾ  ॥॥ 

jan naanak ka-o har kirpaa kar nit japai har naam har naam taraavai. ||1|| 
O‘ Nanak, only those always remember God‘s Name on whom God shows His mercy; God 
helps them swim across the world ocean of vices by focusing them on the Divine Name. 

ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਸ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਤਏਯਾ ਏਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ, ਤ, ਯਭਾਤਭਾ  
ਉਸ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਭ ਤ ਚ ਜੜ ਏ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਹ l 

 

ਸਰਏੁ ਭਹਰਾ  

salok mehlaa 2. 
Salok, by Second Guru 

 

ਹ ਤਏਨੇਹੀ ਆਸਏੀ ਦੂਜ ਰ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay. 
What kind of love (for God) is this, when one also loves someone else (other than God)? 

ਇਹ ਤਏਸ ਤਏਸਭ ਦੀ ਰੀਤ ਹ, ਜ ਹਯਸ ਨਾਰ ਰੱਦੀ ਹ? 

 

ਨਾਨਏ ਆਸਏੁ ਏਾਂਢੀ ਸਦ ਹੀ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ 

naanak aasak kaaNdhee-ai sad hee rahai samaa-ay. 
O‘ Nanak, he alone is considered a true lover (of God), who  
remains forever absorbed in the love of his beloved (God). 

ਹ ਨਾਨਏ, ਏ ਰ ਹੀ ਤਆਯ ਏਯਨ  ਾਰਾ ਆਤਐਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਜ ਹਭਸ਼ਾਂ,  ਾਤਹਯੁੂ ਅੰਦਯ ਰੀਨ ਯਤਹੰਦਾ ਹ। 
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ਚੰ ਚੰਾ ਏਤਯ ਭੰਨੇ ਭੰਦ ਭੰਦਾ ਹਇ ॥ 

changai changa kar mannay mandai mandaa ho-ay. 
One who feels happy only when good things happen,  

and becomes unhappy when things go badly, 
ਜ ਏ ਰ ਦੋਂ ਹੀ ਐੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈ ਂਐਸ਼ੁੀ ਫਐਸ਼ਦਾ ਹ ਯ ਭੁਸੀਫਤ ਤ ੱਚ ਸ਼ਏ ਾਨ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ l 

 

ਆਸਏੁ ਹੁ ਨ ਆਐੀ ਤਜ ਰਐ  ਯਤ ਸਇ ॥॥ 

aasak ayhu na aakhee-ai je laykhai vartai so-ay. ||1|| 
such a person cannot be called a true lover (of God), as  
he is dealing with God in such a business like fashion. 

ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਏ ਨਹੀਂ ਤਏਹਾ ਜਾ ਸਏਦਾ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਹ ਰਐ ਤਣ ਤਣ ਏ ਤਆਯ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਣਾਂਦਾ ਹ l 
 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, Second Guru: 

 

ਸਰਾਭੁ ਜਫਾਫੁ ਦ  ਏਯ ਭੁੰ ਢਹੁ ੁਥਾ ਜਾਇ ॥ 

salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay. 
One who sometimes offers respectful acceptance of God‘s commands that he likes and 

sometimes rude refusal to commands that he does not like, is fundamentally going astray 
from the path of always accepting the Will of God. 

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦ ਹਏੁਭ ਅੱ ਏਦ ਤਾਂ ਤਸਯ ਤਨ ਾਂਦਾ ਹ, ਅਤ ਏਦ ਉਸ ਦ ਏੀਤ ਉੱਤ ਇਤਯਾਜ਼ ਏਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਾਰਏ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਦ ਯਾਹ 
ਉੱਤ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਉੱਏਾ ਹੀ ਐੁੰ ਤਝਆ ਜਾ ਤਯਹਾ ਹ। 

 

ਨਾਨਏ ਦ  ਏੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਏਾਈ ਾਇ ॥॥ 

naanak dovai koorhee-aa thaa-ay na kaa-ee paa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, both these attitudes are false, and are not accepted in God‘s court. 

ਉਸ ਦ ਦਨੋਂ  ਹੀ ਏੰਭ ਝੁਠੇ ਹਨ। ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਹ ਅੰਦਯ ਉਹਨੰੂ ਏਈ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਭਰਦੀ। 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:21 
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ਤਜਤੁ ਸਤ  ਸੁਐੁ ਾਈ ਸ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਸਭ੍ਹਾਰੀ ॥ 

jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai. 
We should always remember that Master (God), remembering whom we always find 

peace and happiness 
ਤਜਸ ਭਾਰਏ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਏੀਤਤਆਂ ਸੁਐ ਤਭਰਦਾ ਹ, ਉਸ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਸਦਾ ਮਾਦ ਯੱਐਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

 

ਤਜਤੁ ਏੀਤਾ ਾਈ ਆਣਾ ਸਾ ਾਰ ਫੁਯੀ ਤਏਉ ਾਰੀ ॥ 

jit keetaa paa-ee-ai aapnaa saa ghaal buree ki-o ghaalee-ai. 
When we know that we have to bear the consequences of our own  

deeds, then why should we do any evil deeds? 
ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਆਣ ਏੀਤ ਦਾ ਪਰ ਆ ਬਣਾ ਹ ਤਾਂ ਪਯ ਏਈ ਭਾੜੀ ਏਭਾਈ ਨਹੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ l 

 

ਭੰਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਏੀਚਈ ਦ ਰੰਭੀ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ ॥ 

mandaa mool na keech-ee day lammee nadar nihaalee-ai. 
We should not do any bad deeds at all; we should  

consider their consequences with a far sight. 
ਭਾੜਾ ਏੰਭ ਬੁੱ ਰ ਏ ਬੀ ਨਾ ਏਯੀ, ਡੂੰ ੀ (ਤ ਚਾਯ  ਾਰੀ) ਨਜ਼ਯ ਭਾਯ ਏ ਤੱਏ ਰਈ 

 

ਤਜਉ ਸਾਤਹਫ ਨਾਤਰ ਨ ਹਾਯੀ ਤ ਹਾ ਾਸਾ ਢਾਰੀ ॥ 

ji-o saahib naal na haaree-ai tavayhaa paasaa dhaalee-ai. 
In this game of life, we should throw our dice (live the life) in such a way that we are not 

considered losers before our Master-God (our love for God should never diminish). 
ਏਈ ਇਹ ਤਜਹਾ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਤਜਸ ਏਯਏ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾ। 

 

ਤਏਛੁ ਰਾਹ ਉਤਯ ਾਰੀ ॥॥ 

kichh laahay upar ghaalee-ai. ||21|| 
(In this precious human life), we should invest in those things that bring us profit (do 

those deeds that will bring us honor in God‘s court; remembering God and accepting His 
will are the only safe investments) 

(ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ ਾ ਏ) ਏਈ ਨ  ਾਰੀ ਾਰ ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
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ਤਜਨੀ ੁਯਭੁਤਐ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨਾ ਤਪਤਯ ਤਫਨੁ ਨ ਹਈ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥                                         
jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa tinaa fir bighan na ho-ee raam raajay. 

O‘ God, the Guru‘s followers who meditate on Your Name with love  
and devotion, no obstacles come in their life. 

ਜੇਸੜੇ ਭਨ ੱਐ  ਯੂ ਦੀ ਯਨ  ੈਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਭਯਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਯ ਰਵਚ ਏਈ ਯ ਏਾਵਟ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। 

 

ਤਜਨੀ ਸਤਤੁਯੁ ੁਯਐੁ ਭਨਾਇਆ ਤਤਨ ੂਜ ਸਬੁ ਏਈ ॥ 

jinee satgur purakh manaa-i-aa tin poojay sabh ko-ee. 
Those who have pleased the true Guru are respected by everyone. 

ਜੇਸੜੇ ਭਨ ੱਐ (ਆਣਾ ਜੀਵਨ  ੱਚਾ ਫਣਾ ਏੇ) ਭਯਥਾ ਵਾਰੇ  ਯੂ ਨੂੰ ਰੰਨ ਏਯ ਰੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਯੇਏ ਜੀਵ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸੈ। 

 

ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਤਤੁਯੁ ਤਆਯਾ ਸਤ ਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੁਐੁ ਸਦ ਹਈ ॥ 

jinHee satgur pi-aaraa sayvi-aa tinHaa sukh sad ho-ee. 
Those who follow the teachings of their Beloved Guru, obtain eternal peace. 

ਜੇਸੜੇ ਭਨ ੱਐ ਰਆਯੇ  ਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ੇਵਾ ਏਯਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਸੀ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਯਰਸੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਨਾਨਏੁ ਸਤਤੁਯੁ ਬਤਟਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਸਈ ॥॥ 

jinHaa naanak satgur bhayti-aa tinHaa mili-aa har so-ee. ||2|| 
O‘ Nanak, those who have come to the refuge of the Guru and followed his teachings, God 

Himself comes to meet them (they realize God in their heart). 

ਸੇ ਨਾਨਏ, ਜੇਸੜ ੇਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦਾ ੱਰਾ ਪੜਦ ੇਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਆ ਰਭਰਦਾ ਸ ੈl 
 

ਸਰਏੁ ਭਹਰਾ  

salok mehlaa 2. 
Shalok, by the Second Guru: 

 

ਚਾਏਯੁ ਰ ਚਾਏਯੀ ਨਾਰ ਾਯਫੁ  ਾਦੁ ॥ 

chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad. 
If a servant performs service of his master but also arrogantly argues with him, 

ਜ ਏਈ ਨਏਯ ਆਣੇ ਭਾਰਏ ਦੀ ਨਏਯੀ ਬੀ ਏਯ,ੇ ਤੇ ਨਾਰ ਆਏੜ ਦੀਆ ਂੱਰਾਂ ਬੀ ਏਯੀ ਜਾ, 
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ਰਾ ਏਯ ਣਯੀਆ ਐਸਭ ਨ ਾ ਸਾਦੁ ॥ 

galaa karay ghanayree-aa khasam na paa-ay saad. 
he may talk a lot in ego, but does not earn the pleasure of his master 

ਅਤੇ ਫਸ ਤੀਆ ਂੱਰਾਂ ਫਣਾ, ਉਸ ਆਣੇ ਭਾਰਏ ਦੀ ਖ਼ ਸ਼ੀ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। 
 

ਆੁ  ਾਇ ਸ ਾ ਏਯ ਤਾ ਤਏਛੁ ਾ ਭਾਨੁ ॥ 

aap gavaa-ay sayvaa karay taa kichh paa-ay maan. 
When he serves (the master) after shedding his ego, only then  

he receives some recognition (from the master), 

ਭਨ ੱਐ ਆਣਾ ਆ ਰਭਟਾ ਏੇ ੇਵਾ ਏਯ ੇਤਾਂ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਭਾਰਏ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ ਏ ਝ ਆਦਯ ਰਭਰਦਾ ਸੈ, 
 

ਨਾਨਏ ਤਜਸ ਨ  ਰਾ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਰਾ ਸ ਯ ਾਨੁ ॥॥ 

naanak jis no lagaa tis milai lagaa so parvaan. ||1|| 
O‘ Nanak, similarly, if a devotee, (who is humbly engaged in the service of remembering 
God with love and devotion), becomes united with God, then his service is approved in 

God‘s presence. 

ਨਾਨਏ, ਜੇਏਯ ਇਨਾਨ ਉ ਨੰੂ ਰਭਰ ਵੇ ਰਜ ਨਾਰ ਉਸ ਜ ਰੜਆ ਸੈ, ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਰਨ ਏਫੂਰ ੈ ਜਾਂਦੀ ਸ।ੈ 

 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਜ ਜੀਇ ਹਇ ਸੁ ਉ  ਭੁਹ ਏਾ ਏਤਹਆ  ਾਉ ॥ 

jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o. 
Whatever is in the mind ultimately comes out, after that, spoken words become useless 

like blowing air (any evil thoughts about someone ultimately come out and negate 
whatever sweet words we may speak about him) 

ਰਜਸੜਾ ਏ ਛ ਰਚੱਤ ਰਵੱਚ ਸ ੰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਰਟ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਏੇਵਰ ਭੂੰਸ-ਜ਼ਫਾਨੀ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਰਵਅਯਥ ਸਨ। 

ਫੀਜ ਤਫਐੁ ਭੰ ਅੰਤਭਰਤੁ  ਐਹੁ ਹੁ ਤਨਆਉ ॥॥ 

beejay bikh mangai amrit vaykhhu ayhu ni-aa-o. ||2|| 
(When we have bad intentions inside, but expect good results), Guru ji says: look at what 

kind of justice one expects, he sows poison, but asks for nectar in return? 
ਰਾਣੀ ਜ਼ਰਸਯ ਫੀਜਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਅੰਰਭਰਤ ਰੜਦਾ ਸੈ। ਦੇਐ। ਇਸ ਰਏ ਰਏਭ ਦਾ ਇਨਾਪ ਸੈ। 
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ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਏਦ ਨ ਆ  ਯਾਤਸ ॥ 

naal i-aanay dostee kaday na aavai raas. 
Friendship with a person with immature (ignorant) mind never works out. 

ਭੂਯਐ ਦੇ ਾਥ ਰਭੱਤਰਤਾ ਏਦਾਰਚਤ ਠੀਏ ਨਸੀਂ ਫਰਸੰਦੀ। 

 

ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ  ਯਤ  ਐਹੁ ਏ ਤਨਯਜਾਤਸ ॥ 

jayhaa jaanai tayho vartai vaykhhu ko nirjaas. 
Because, whatever that (immature) person knows, he acts according to that immature intellect; 
anyone can check this himself. (Similarly, if we follow the dictates of our foolish mind, we would 

not gain anything). 

ਜੇਸ ਜੇਸਾ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਜੇਸਾ ਸੀ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸੈ। ਏਈ ਜਣਾ ਇ ਦਾ ਰਨਯਣਮ ਏਯਏੇ ਦੇਐ ਰਵੇ। 

 

 ਸਤੂ ਅੰਦਤਯ  ਸਤੁ ਸਭਾ  ਦੂਜੀ ਹ  ਾਤਸ ॥ 

vastoo andar vasat samaavai doojee hovai paas. 
One thing can be put in a vessel only if the thing already there is first put aside (similarly, 

one can enshrine God in one‘s heart only if one first takes out the ego from the mind) 

ਰਏੇ ਇਏ ਚੀਜ਼ ਰਵਚ ਏਈ ਸਯ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੀ ੈ ਏਦੀ ਸੈ, ਜੇ ਉ ਰਵਚੋਂ ਰਸਰੀ ਈ ਸਈ ਚੀਜ਼ ਏੱਢ ਰਈ ਜਾ; (ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਇ ਭਨ ਨੰੂ 

ਰਬੂ ਵਰ ਜੜਨ ਰਈ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੈ ਰਏ ਇ ਦਾ ਰਸਰਾ  ਬਾਉ ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਜਾ)। 

 

ਸਾਤਹਫ ਸਤੀ ਹੁਏਭੁ ਨ ਚਰ ਏਹੀ ਫਣ ਅਯਦਾਤਸ ॥ 

saahib saytee hukam na chalai kahee banai ardaas. 
With our Master (God), command does not work; it is (humble) prayer, which works with Him. 

 ਆਭੀ ਨਾਰ ਪ ਯਭਾਨ ਏਯਨਾ ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸ ਦੰਾ। ਉ ਅੱੇ ਰਾਯਥਨਾ ਏਯਨੀ ਫਣਦੀ ਸੈ। 

 

ਏੂਤੜ ਏਭਾਣ ਏੂੜ ਹ  ਨਾਨਏ ਤਸਪਤਤ ਤ ਾਤਸ ॥॥ 

koorh kamaanai koorho hovai naanak sifat vigaas. ||3|| 
O‘ Nanak, the result of practicing falsehood is falsehood; it is only  

the praise of God, which brings true delight. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਧਐ ੇਦਾ ਏੰਭ ਏੀਰਤਆਂ ਧਐਾ ਸੀ ਸ ਦੰਾ ਸ,ੈ ਰਬੂ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਰਤਆਂ ਸੀ ਭਨ ਰਐੜਾਉ ਰਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ੈ
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ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ  ਡਾਯੂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥ 

naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu. 
Friendship with an ignorant, or love with a person of higher status than us, 

ਅੰਞਾਣ ਨਾਰ ਰਭੱਤਯਤਾ, ਜਾਂ ਆਣੇ ਨਾਰੋਂ  ਵੱਡ ੇਨਾਰ ਰਆਯ- 

 

ਾਣੀ ਅੰਦਤਯ ਰੀਏ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਹੁ॥ 

paanee andar leek ji-o tis daa thaa-o na thayhu. ||4|| 
(will not last long), like a line drawn in water of which  

there is neither any trace nor any mark left. 

ਇਸ ਇਉਂ ਸਨ ਰਜਵੇਂ ਾਣੀ ਰਵਚ ਰੀਏ ਸੈ, ਉ ਰੀਏ ਦਾ ਏਈ ਰਨਸ਼ਾਨ ਨਸੀਂ ਯਰਸੰਦਾ 
 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਹਇ ਇਆਣਾ ਏਯ ਏੰਭੁ ਆਤਣ ਨ ਸਏ ਯਾਤਸ ॥ 

ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas. 
If an immature (ignorant) person does any task, he will not be  

able to bring it to a successful conclusion, 

ਜੇ ਏਈ ਅੰਞਾਣ ਸਵੇ ਤੇ ਉਸ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯ,ੇ ਉਸ ਏੰਭ ਨੰੂ ਰਯੇ ਨਸੀਂ ਚਾੜਹ ਏਦਾ; 
 

ਜ ਇਏ ਅਧ ਚੰੀ ਏਯ ਦੂਜੀ ਬੀ  ਯਾਤਸ ॥॥ 

jay ik aDh changee karay doojee bhee vayraas. ||5|| 
Because, even if he does one small thing right, he would mess up the rest. 

ਜੇ ਬਰਾ ਉਸ ਏਦ ੇਏਈ ਭਾੜਾ-ਭਟਾ ਇਏ ਏੰਭ ਏਯ ਬੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਬੀ ਦੂਜੇ ਏੰਭ ਨੰੂ ਰਵਾੜ ਦਾ l 
 

ਉੜੀ ॥ 

Pa-orhee. 
Pauree:22 
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ਚਾਏਯੁ ਰ ਚਾਏਯੀ ਜ ਚਰ ਐਸਭ ਬਾਇ ॥ 

chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay. 
Only that servant is a true servant (devotee) who, while engaged in the service of the Master 

(God), works according to the will of the Master. 

ਜੇਏਯ ੇਵਾ ਅੰਦਯ ਜ ੱਰਟਆ ਸਇਆ ੇਵਏ ਆਣੇ ਭਾਰਏ ਦੀ ਯਜਾ ਅਨ ਾਯ ਟ ਯੇ, 
 

ਹੁਯਭਤਤ ਤਤਸ ਨ  ਅਰੀ ਹੁ  ਜਹੁ ਤਬ ਦੂਣਾ ਐਾਇ ॥ 

hurmat tis no aglee oh vajahu bhe doonaa khaa-ay. 
Such a person enjoys great respect and obtains double wages (from the Master) 

ਤਾਂ ਉ ਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਆਫਯੂ ਵਧੇਯੇ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਉ ਨੂ ੰਭਜ਼ਦੂਯੀ ਬੀ ਦ ਣੀ ਰਭਰਦੀ ਸੈ। 

 

ਐਸਭ ਏਯ ਫਯਾਫਯੀ ਤਪਤਯ ਯਤਤ ਅੰਦਤਯ ਾਇ ॥ 

khasmai karay baraabaree fir gairat andar paa-ay. 
(On the other hand, if a servant indulges in insubordination, and) claims  

to be equal to his master, he earns his master‘s displeasure. 

ਜੇਏਯ ਉਸ ਆਣੇ ਭਾਰਏ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਏਯਦਾ ਸੈ, ਤਦ ਉਸ ਉ ਦੀ ਨਾਯਾਜੀ ਸੇੜ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 

 

 ਜਹੁ  ਾ ਅਰਾ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਣਾ ਐਾਇ ॥ 

vajahu gavaa-ay aglaa muhay muhi paanaa khaa-ay. 
He loses even his previous wages, and (hears taunts from others, 

 as if) receiving shoe beatings from every one. 

ਆਣੀ ਰਸਰੀ ਤਨਖ਼ਾਸ ਬੀ ਵਾ ਫੈਠਦਾ ਸੈ ਤ ੇਦਾ ਭੂੰਸ ਤੇ ਜ ਤੱੀਆਂ ਐਾਂਦਾ ਸੈ। (ਸ਼ਯਰਭੰਦੀ ਸੀ ਉਠਾਂਦਾ ਸੈ) 

 

ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਐਾ ਣਾ ਤਤਸੁ ਏਹੀ ਸਾਫਾਤਸ ॥ 

jis daa ditaa khaavnaa tis kahee-ai saabaas. 
Therefore, we should always thank and applaud God on whose sustenance we survive. 

ਰਜ ਭਾਰਏ ਦਾ ਰਦੱਤਾ ਐਾਈ, ਉ ਦੀ ਦਾ ਵਰਡਆਈ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ; 
 

ਨਾਨਏ ਹੁਏਭੁ ਨ ਚਰਈ ਨਾਤਰ ਐਸਭ ਚਰ ਅਯਦਾਤਸ ॥॥ 

naanak hukam na chal-ee naal khasam chalai ardaas. ||22|| 
O‘ Nanak, it is not the command which works with Him;  
it is humble prayer that works with the Master (God). 

Finally O’ Nanak, it is not command, which works with Him, it is humble prayer which works with the Master 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਾਰਏ ਉੱਤ ੇਸ ਏਭ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ, ਉ ਦ ੇਅੱ ੇਅਯਜ਼ ਏਯਨੀ ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ ੈl 
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ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਅੰਤਤਯ ੁਯਭੁਤਐ ਰੀਤਤ ਹ ਤਤਨ੍ਹ ਹਤਯ ਯਐਣਹਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinHaa antar gurmukh pareet hai tinH har rakhanhaaraa raam raajay. 
By following Guru‘s teachings, those who have developed God‘s  

love in their heart, God saves them from vices. 

 ਯੂ ਦੇ ਦੱੇ ਯਤੇ ਤ ਯ ਏੇ ਰਜਨਹਾਂ ਭਨ ੱਐਾਂ ਦੇ ਰਸਯਦੇ ਰਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰੀਰਤ ੈਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ,  

ਫਚਾਣ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ (ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਰਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ।) 

 

ਤਤਨ੍ਹ ਏੀ ਤਨੰਦਾ ਏਈ ਤਏਆ ਏਯ ਤਜਨ੍ਹ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਆਯਾ ॥ 

tinH kee nindaa ko-ee ki-aa karay jinH har naam pi-aaraa. 
How can anyone slander those to whom God's Name is dear? 

ਰਜਨਹਾਂ ਭਨ ੱਐਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਏਈ ਭਨ ੱਐ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਰਨਦੰਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ । 

 

ਤਜਨ ਹਤਯ ਸਤੀ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਸਬ ਦੁਸਟ ਝਐ ਭਾਯਾ ॥ 

jin har saytee man maani-aa sabh dusat jhakh maaraa. 
Those, whose have complete faith in God in their mind,  

all attempts by evildoers against them are in vain. 

ਰਜਨਹਾਂ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਰੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਬੈੜੇ ਭਨ ੱਐ (ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਫਦਨਾਭ ਏਯਨ ਰਈ) ਰਵਅਯਥ ਟੱਏਯਾਂ ਭਾਯਦੇ ਸਨ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਯ ਯਐਣਹਾਯਾ ॥॥ 

jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har rakhanhaaraa. ||3|| 
O‘ Nanak, God is the savior of those who have meditated on God‘s Name. 

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ!  ਜੇਸੜ ੇਭਨ ੱਐ ਸਰਯ-ਨਾਭ ਰਭਯਦ ੇਸਨ, ਫਚਾਣ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਸਯੀ (ਉਸਨਾ ਂਨੰੂ ਰਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ) 
 

ਸਰਏੁ ਭਹਰਾ  

Salok Mehlaa 2. 
Shalok, by the Second Guru: 

 

ਹ ਤਏਨੇਹੀ ਦਾਤਤ ਆਸ ਤ ਜ ਾਈ ॥ 

ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai. 
What kind of a God‘s grace is that which we  
claim that we obtained by our own effort? 

ਇਸ ਰਏਸੜੀ ਰਏਭ ਦੀ ਫਐਸ਼ੀਸ਼ ਸ,ੈ ਰਜਸੜੀ ਅੀਂ ਐ ਦ ਆਣੇ ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਰਈ ਸ ੈ? 
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ਨਾਨਏ ਸਾ ਏਯਭਾਤਤ ਸਾਤਹਫ ਤੁਠੈ ਜ ਤਭਰ ॥॥ 

naanak saa karmaat saahib tuthai jo milai. ||1|| 
O Nanak, the real grace is that which God, our Master, 

 bestows upon us when he becomes pleased. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਸੀ ਸ ੈਜ ਭਾਰਏ ਦੇ ਤ੍ਰੱਰਠਆ ਂਰਭਰੇ 
 

ਭਹਰਾ  ॥ 

Mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਹ ਤਏਨੇਹੀ ਚਾਏਯੀ ਤਜਤੁ ਬਉ ਐਸਭ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay. 
What sort of service is this, by which the worldly fear of  

the Master (God) does not depart from the devotee‘s mind? 

ਇਸ ਰਏ ਰਏਭ ਦੀ ੇਵਾ ਸ,ੈ ਰਜ ਦ ਆਯਾ ਭਾਰਏ ਦਾ ਡਯ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ੰਦਾ? 

 

ਨਾਨਏ ਸ ਏੁ ਏਾਢੀ ਤਜ ਸਤੀ ਐਸਭ ਸਭਾਇ ॥॥ 

naanak sayvak kaadhee-ai je saytee khasam samaa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, he alone is called a true devotee who  
merges and becomes one with the Master (God). 

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ੱਚਾ) ੇਵਏ ਉਸੀ ਅਐਵਾਂਦਾ ਸੈ ਜ ਆਣੇ ਭਾਰਏ ਦੇ ਨਾਰ ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ੈ

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 23 

 

ਨਾਨਏ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨ੍ਹੀ ਹਤਯ ਤਾ ਏ ਾਯਾ ਾਯ ॥ 

naanak ant na jaapnHee har taa kay paaraavaar. 
O‘ Nanak, God's limits cannot be known; He has no end or limitation. 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਦੇ ਾਯਰੇ ਉਯਾਯਰੇ ਫੰਰਨਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ੈ ਏਦੇ। 

 

ਆਤ ਏਯਾ ਸਾਐਤੀ ਤਪਤਯ ਆਤ ਏਯਾ ਭਾਯ ॥ 

aap karaa-ay saakh-tee fir aap karaa-ay maar. 
He Himself creates, and then Himself destroys. 

ਉਸ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ੈਦਾਇਸ਼ ਏਯਦਾ ਸੈ ਤ ੇਆ ਸੀ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।ੈ 
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ਇਏਨ੍ਹਾ ਰੀ ਜੰਜੀਯੀਆ ਇਤਏ ਤੁਯੀ ਚੜਤਹ ਤਫਸੀਆਯ ॥ 

iknHaa galee janjeeree-aa ik turee charheh bisee-aar. 
It is in His will that Some are working like slaves, as if they are having chains around their 
necks, while some are so extremely rich that they enjoy all luxuries as if riding fast horses. 

ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰ ਰਵਚ ਜ਼ੰਜੀਯ  ਸ ਸਨ (ਏੈਦ ਗ਼ ਰਾਭੀ ਆਰਦਏ ਦੇ ਏਸ਼ਟ ਰਸ ਯਸੇ ਸਨ), ਅਤੇ ਫੇਸ਼ ਭਾਯ ਜੀਵ ਰੜਆਂ ਤੇ ਚੜਹ ਯਸੇ ਸਨ 

(ਭਾਇਆ ਦੀਆ ਂਭਜਾਂ ਰੈ ਯਸੇ ਸਨ)। 

 

ਆਤ ਏਯਾ ਏਯ ਆਤ ਹਉ ਏ ਤਸਉ ਏਯੀ ੁਏਾਯ ॥ 

aap karaa-ay karay aap ha-o kai si-o karee pukaar. 
It is God who Himself does and gets done (all these shows of wealth and poverty), to 

whom should I go and complain about this (that some are very poor and some very rich)?                                                                                  

ਇਸ ਾਯੇ ਐੇਡ ਤਭਾਸ਼ੇ ਰਬੂ ਐ ਦ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਐ ਦ ਸੀ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਭੈਂ ਏੀਸਦੇ ਏਰ ਪਰਯਆਦ ਏਯਾਂ? 

 

ਨਾਨਏ ਏਯਣਾ ਤਜਤਨ ਏੀਆ ਤਪਤਯ ਤਤਸ ਹੀ ਏਯਣੀ ਸਾਯ ॥॥ 

naanak karnaa jin kee-aa fir tis hee karnee saar. ||23|| 
O Nanak, (the truth is that) He who has created this world is going to take care of it also.                                                                                                     

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਜ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਰਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸ,ੈ ਰਪਯ ਉਸੀ ਉ ਦੀ ੰਬਾਰਣਾ ਏਯ ਰਯਸਾ ਸ ੈ
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਹਤਯ ਜੁੁ ਜੁੁ ਬਤ ਉਾਇਆ ਜ ਯਐਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har jug jug bhagat upaa-i-aa paij rakh-daa aa-i-aa raam raajay. 
Throughout all ages, God has been creating His devotees and  

in time of need, has been saving their honor. 

ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਏੇ ਜ  ਰਵਚ ਸੀ ਬਤ ੈਦਾ ਏਯਦਾ ਸੈ, ਤੇ, (ਬੀੜਾ ਭ)ੇ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਯੱਐਦਾ ਆ ਰਯਸਾ ਸੈ। 
 

ਹਯਣਾਐਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਤਯ ਭਾਤਯਆ ਰਹਰਾਦੁ ਤਯਾਇਆ ॥ 

harnaakhas dusat har maari-aa parahlaad taraa-i-aa. 
(For example), He killed the wicked Harnakash, and saved His devotee Prehlad. 

(ਰਜਵੇਂ ਰਏ, ਰਰਸਰਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਰਭ ਰਤਾ) ਚੰਦਯੇ ਸਯਣਾਐ ਸ਼ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ (ਆਖ਼ਯ ਜਾਨੋਂ) ਭਾਯ ਰਦੱਤਾ (ਤੇ ਆਣੇ ਬਤ) ਰਰਸਰਾਦ ਨੰੂ (ਰਉ 

ਦੇ ਰਦੱਤੇ ਏਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ) ਸੀ ਰਾਭਰਤ ਫਚਾ ਰਰਆ। 
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ਅਹੰਏਾਯੀਆ ਤਨੰਦਏਾ ਤਤਠ ਦਇ ਨਾਭਦਉ ਭੁਤਐ ਰਾਇਆ ॥ 

ahaNkaaree-aa nindkaa pith day-ay naamday-o mukh laa-i-aa. 
He turned His back toward the egotistical  

slanderers and blessed Namdev, His true devotee. 

(ਰਜਵੇਂ ਰਏ, ਭੰਦਯ ਰਵਚੋਂ ਧੱਏੇ ਦੇਣ ਵਾਰੇ) ਰਨੰਦਏਾਂ ਤੇ (ਜਾਰਤ-) ਅਰਬਭਾਨੀਆਂ ਨੂੰ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ)  

ਰੱਠ ਦੇ ਏ ੇ(ਆਣੇ ਬਤ) ਨਾਭਦੇਵ ਨੰੂ ਦਯਸ਼ਨ ਰਦੱਤਾ। 

 

ਜਨ ਨਾਨਏ ਸਾ ਹਤਯ ਸਤ ਆ ਅੰਤਤ ਰ ਛਡਾਇਆ ॥॥॥ਫ਼॥ 

jan naanak aisaa har sayvi-aa ant la-ay chhadaa-i-aa. ||4||13||20|| 
O‘ Nanak, anyone who lovingly meditates on such powerful  

God is ultimately saved by Him from suffering. 

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਜੇਸੜਾ ਬੀ ਭਨ ੱਐ ਇਸ ਰਜਸੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵੇਾ-ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸੈ  
ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਨੰੂ (ਦਐੀਆ ਂਵਰੋਂ  ਰਦੱਤ ੇਜਾ ਯਸ ੇਬ ਏਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ) ਆਖ਼ਯ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ੈ

 

ਸਰਏੁ ਭਃ  ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

 

ਆ ਬਾਂਡ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆ ੂਯਣੁ ਦਇ ॥ 

aapay bhaaNday saaji-an aapay pooran day-ay. 
God Himself creates these body (vessels) and He Himself fills them  

(with pain or pleasure according to their destinies), 

ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਯੀਯ-ਯੂ ਬਾਂਡੇ ਆ ਸੀ ਫਣਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਜ ਏ ਝ ਇਸਨਾਂ ਰਵਚ ਾਂਦਾ ਸੈ,  

(ਜ ਦ ੱਐ  ੱਐ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਰਏਭਤ ਰਵਚ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ)ੈ। 

 

ਇਏਨ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਭਾਈ ਇਤਏ ਚੁਰ੍ਹ ਯਹਤਨ੍ਹ ਚੜ ॥ 

iknHee duDh samaa-ee-ai ik chulHai rehniH charhay. 
According to their destiny, some are living in comforts, while others are doomed to 

continuously suffer in pain and poverty as if in some body (vessels) He puts milk and othrs 
remain always on the stove. 

ਏਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਾਂ ਰਵਚ  ਐ ਤੇ ਸਣੇ ਸਣੇ ਦਾਯਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਏਈ ਜੀਵ ਦਾ ਏਸ਼ਟ ਸੀ ਸਾਯਦੇ ਸਨ। 
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ਇਤਏ ਤਨਹਾਰੀ  ਸ ਤਨ੍ਹ ਇਤਏ ਉਤਯ ਯਹਤਨ ਐੜ ॥ 

ik nihaalee pai savniH ik upar rahan kharhay. 
Some sleep in comfortable beds, while others keep  

standing beside them as their servants. 
ਏਈ ਯਜਾਈਆਂ ਤ ਰਾਈਆਂ ਰਵੱਚ ੈ ਏੇ  ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਈ ਐਰ  ਏੇ ਉਨਹਾਂ ਉਤੇ ਰਸਯਾ ਰਦੰਦੇ ਸਨ। 

 

ਤਤਨ੍ਹਾ ਸ ਾਯ ਨਾਨਏਾ ਤਜਨ੍ਹ ਏਉ ਨਦਤਯ ਏਯ ॥॥ 

tinHaa savaaray naankaa jinH ka-o nadar karay. ||1|| 
O‘ Nanak, He adorns the life of those, upon whom He casts His Glance of Grace. 

ਯ, ਸ ੇਨਾਨਏ! ਰਜਨਹਾਂ ਉੱਤ ੇਰਬੂ ਰਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ  ਧਾਯਦਾ ਸ ੈ
 

ਭਹਰਾ  ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਆ ਸਾਜ ਏਯ ਆਤ ਜਾਈ ਤਬ ਯਐ ਆਤ ॥ 

aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap. 
God Himself creates the universe and Himself takes care of His creation 

ਰਬੂ ਐ ਦ ਦ ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਯਚਦਾ ਤੇ ਐ ਦ ਸੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐ ਦ ਸੀ ਇ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ ੈl 
 

ਤਤਸੁ ਤ ਤਚ ਜੰਤ ਉਾਇ ਏ ਦਐ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

tis vich jant upaa-ay kai daykhai thaap uthaap. 
Having created the beings, they live or die according to His command 

ਇ ਰਰਸ਼ਟੀ ਰਵਚ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ੈਦਾ ਏਯ ਏੇ ਵੇਐਦਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ ਰਟਏਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ ਢਾਂਸਦਾ ਸੈ। 

 

ਤਏਸ ਨ  ਏਹੀ ਨਾਨਏਾ ਸਬੁ ਤਏਛੁ ਆ ਆਤ ॥॥ 

kis no kahee-ai naankaa sabh kichh aapay aap. ||2|| 
O‘ Nanak, to whom could we say anything about this when  

He Himself is the cause and doer of everything? 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਏੀਸਨੰੂ ਫੇਨਤੀ ਏਯੀ, ਜਦ ਰਏ  ਆਭੀ ਐ ਦ ਸੀ ਾਯਾ ਏ ੱਝ ਸੈ। 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 24 
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 ਡ ਏੀਆ  ਤਡਆਈਆ ਤਏਛੁ ਏਹਣਾ ਏਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa-ay. 
The greatness of the Great (God) cannot be fully described 

ਰਵਸ਼ਾਰ  ਆਭੀ ਦੀ ਰਵਸ਼ਾਰਤਾ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏੀਤਾ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। 

 

ਸ ਏਯਤਾ ਏਾਦਯ ਏਯੀਭੁ ਦ ਜੀਆ ਤਯਜਏੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

so kartaa kaadar kareem day jee-aa rijak sambaahi. 
That merciful, all-powerful, compassionate Creator gives sustenance to all beings. 

ਉਸ ਰਯਜਨਸਾਯ, ਯਫ-ਸ਼ਏਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਦਾਤਾਯ ਸੈ ਅਤੇ ਭ ਸ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਯਜੀ ਰਦੰਦਾ ਸੈ। 

 

ਸਾਈ ਏਾਯ ਏਭਾ ਣੀ ਧੁਤਯ ਛਡੀ ਤਤੰਨੈ ਾਇ ॥ 

saa-ee kaar kamaavnee Dhur chhodee tinnai paa-ay. 
All the creatures have to do that task which He has 

 prescribed (in their destinies) from the very beginning. 
ਾਯੇ ਜੀਵ ਉਸੀ ਏਾਯ ਏਯਦੇ ਸਨ ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਬਾਾਂ ਰਵਚ ਾ ਛੱਡੀ ਸੈ। 

 

ਨਾਨਏ ਏੀ ਫਾਹਯੀ ਹਯ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak aykee baahree hor doojee naahee jaa-ay. 
O‘ Nanak, except the One (God), there is no other place for  

the creatures to go for support, 

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਟੇਏ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਥਾਂ ਨਸੀਂ, 
 

ਸ ਏਯ ਤਜ ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥॥॥ ਸੁਧੁ 
so karay je tisai rajaa-ay. ||24||1|| sudh 

He only does whatever He wills. 

ਜ ਏ ਝ ਉ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਸੈ ਉਸੀ ਏਯਦਾ ਸੈ l 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

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



119 
 

ਅਯਦਾਸ 
ARDAS 

Prayer 
 

ਤੂ ਠਾਏੁਯ ੁਤੁਭ ਤਹ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡ ੁਸਬ ੁਤਯੀ ਯਾਤਸ ॥   

tu thaakur tum peh ardaas, jeeo pind sabh teri raas 

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

you (for our needs), because this body and soul (that You have given us) 

are your blessings. 
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਯਏ ਤਯ ॥ ਤੁਭਯੀ ਤਏਰਾ ਭਤਹ ਸੂਐ ਨੇਯ ॥  

tum maat pita ham baarek tere, tumri kirpa meh sookh ghanere 

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

your Grace are many joys and comforts. 
 

ਏਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਯਾ ਅੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬ ੰਤ ॥      

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 ). 

 

ਸਰ ਸਭਰੀ ਤੁਭਯ ਸੂਤਤਰ ਧਾਯੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਆਏਾਯੀ ॥   

sagal samagri tumre sooter dhaari, tum te hoe so aagya kaari 

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

strand. All that came from Your creation is under Your command. 
 

ਤੁਭਯੀ ਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਏ ਦਾਸ ਸਦਾ ਏੁਯਫਾਨੀ ॥  

tumri gat mit tum hi jaani, nanak daas sadaa kurbaani 

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

devotee, is beholden to You forever. 
 

ੴ  ਾਤਹੁਯ ੂਜੀ ਏੀ ਤਤਹ॥  

ek-oankar. waheguroo ji ki fateh 

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 
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ਸਰੀ ਬਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 

 

 ਾਯ ਸਰੀ ਬਤੀ ਜੀ ਏੀ ਾਤਸਾਹੀ ਫ਼|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 
 

ਤਰਥਭ ਬਤੀ ਤਸਭਤਯ ਏ ੁਯ ਨਾਨਏ ਰਈ ਂਤਧਆਇ॥ 

Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then 
remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution) 

 

ਤਪਯ ਅੰਦ ੁਯ ਤ ਅਭਯਦਾਸ ੁਯਾਭਦਾਸ 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) 
 

ਅਯਜਨ ਹਯਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਯ ਸਰੀ ਹਤਯਯਾਇ॥ 

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) 

 

ਸਰੀ ਹਤਯਤਏਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਐ ਜਾਇ॥ 

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having 
the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution) 

 

ਤ ਫਹਾਦਯ ਤਸਭਤਯ ਯ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆ  ਧਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 

Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth 
will come hastening to your home. 
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ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥ 

Sabh Thai Ho-e Sahaai 

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

ਦਸ ਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ੁਯ ੂਤਫੰਦ ਤਸੰ 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. 
 

ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ੁਯ ੂਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਏ ਫਰ  ਜੀ 
 ਾਤਹੁਯ!ੂ 

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa Dhiyaan 

Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

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

respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their divine 
teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth Sahib; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

 

ੰਜਾਂ ਤਆਤਯਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜ਼ਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਰਹੀਆ ਂਭੁਏਤਤਆ,ਂ ਹਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ,  ੰਡ ਛਤਏਆ, ਦ ਚਰਾਈ, ਤ  ਾਹੀ, ਦਐ ਏ ਅਣਤਡੱਠ ਏੀਤਾ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਯਆ,ਂ 

ਸਤਚਆਤਯਆਂ ਦੀ ਏਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਏ, ਐਾਰਸਾ ਜੀ ! ਫਰ  ਜੀ  ਾਤਹੁਯ!ੂ 

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina Nam 

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

Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru Gobind 

Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable determination; of the 

devotees steeped in the colour of the Naam; of those who were absorbed in the 

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

of those who started free kitchens; of those who wielded their swords (for preserving 
truth); of those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure 

and truly devoted ones; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਾਂ ਤਸੰਣੀਆਂ ਨੇ ਧਯਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦੱਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਏਟਾ, ਐਯੀਆ ਂਰੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਯਐੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਯਆ ਂਨਾਰ ਤਚਯਾ , ੁਯਦੁਆਤਯਆ ਂਦੀ ਸ ਾ ਰਈ ਏੁਯਫਾਨੀਆ ਂ

ਏੀਤੀਆ,ਂ ਧਯਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਯਆ, ਤਸੱਐੀ ਏਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਰ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਏਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਯ ਏ ਐਾਰਸਾ ਜੀ! ਫਰ  ਜੀ  ਾਤਹੁਯ!ੂ 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, Khopriya 

Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee 
Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, 

Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh 

men and women, who sacrificed their heads but did not surrender their 

Sikh Religion; Who got themselves cut to pieces from the joints of the 
body; Who got their scalps removed; Who were tied and rotated on the 

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

Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and 
saved their hair uncut till their last breath; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
 

ੰਜਾਂ ਤਐਤਾਂ, ਸਯਫੱਤ ੁਯਦੁਆਤਯਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਏ ਫਰ  ਜੀ  ਾਤਹੁਯ!ੂ 

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji Waheguroo 

Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the 
Gurdwaras; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
 

ਤਰਥਭ ਸਯਫੱਤ ਐਾਰਸਾ ਜੀ ਏੀ ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਯਫੱਤ ਐਾਰਸਾ ਜੀ ਏ  ਾਤਹੁਯ,ੂ  ਾਤਹੁਯ,ੂ 

 ਾਤਹੁਯ ੂਤਚਤ ਆ , ਤਚੱਤ ਆ ਨ ਏਾ ਸਦਏਾ ਸਯਫ ਸੁਐ ਹ । 
Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo 

Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai 

First the entire respected Khalsa make this supplication that they 

meditate on Your Name; and as a result, peace and happiness be 
showered to all. 
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ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਐਾਰਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਯਤਛਆ ਤਯਆਇਤ, ਦ ਤ  ਤਤਹ, 

ਤਫਯਦ ਏੀ ਜ, ੰਥ ਏੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਐਾਰਸ ਜੀ ਏ ਫਰ ਫਾਰ , ਫਰ  ਜੀ  ਾਤਹੁਯ!ੂ 

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)! 

 

ਤਸੱਐਾਂ ਨੰੂ ਤਸੱਐੀ ਦਾਨ, ਏਸ ਦਾਨ, ਯਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਏ ਦਾਨ, ਤ ਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਯਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਯ 

ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਯ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਏੀਆਂ, ਝੰਡ, ਫੁੰ , ਜੁ ਜੁ ਅਟੱਰ, ਧਯਭ ਏਾ 
ਜਏਾਯ, ਫਰ  ਜੀ  ਾਤਹੁਯ!ੂ!! 

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)! 
 

ਤਸੱਐਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀ ਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਯਾਐਾ ਆ  ਾਤਹੁਯ।ੂ 
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. 
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ਹ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸੱਚ ਤਤਾ,  ਾਤਹਯੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਹਜ਼ਯੂ…..ਦੀ ਅਯਦਾਸ 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….. 

 

(substitute the occasion or prayer made here). 
 

ਅੱਐਯ  ਾਧਾ ਾਟਾ ਬੁੱ ਰ ਚੁੱ ਏ ਭਾਪ ਏਯਨੀ। ਸਯਫੱਤ ਦ ਏਾਯਜ ਯਾਸ ਏਯਨੇ। 
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas Karney. 

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

 

ਸਈ ਤਆਯ ਭਰ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਰਆਂ ਤਯਾ ਨ ਤਚੱਤ ਆ । ਨਾਨਏ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਏਰਾ, ਤਯ ਬਾਣ 
ਸਯਫੱਤ ਦਾ ਬਰਾ। 

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

Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may 

remember and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name 
(revealed by Guru Nanak) bring ever ascending spirit to  and may all 

prosper according to Your will. 
 

 ਾਤਹੁਯ ੂਜੀ ਏਾ ਖ਼ਾਰਸਾ,  ਾਤਹੁਯ ੂਜੀ ਏੀ ਪਤਤਹ 

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

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sikhpoint.com/
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Importance of Sikh Turban 
 
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru Nanak, the 
founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a lot more than a 
crown is to a king. 
 
‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘. All 
these words refer to the garment worn by both men and women to cover their unshorn 
hair.  It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn around the head. 
 
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one of 
the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since the very 
beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in which wearing a 
turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who wear turbans in the 
Western countries are Sikhs. 
 
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men of 
high status in society. During the Mughal domination of India, only the Muslims were 
allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred from wearing a turban. 
 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of his Sikhs to 
wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral standards that he 
had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be different and to be 
determined "to stand out from the rest of the world" and to follow the unique path that 
had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out from the 
crowd, as the Guru intended  his 'Saint-Soldiers' to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band of cloth, 
for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a turban  may be 
many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety etc. but why the Sikhs 
wear it is mainly to show their love, obedience and respect for the founder of the Khalsa 
Guru Gobind Singh. 
 
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and Kaurs 
who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For men and 
women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and uniqueness. It is a signal 
to others that we live in the image of Infinity and are dedicated to serving all. The turban 
doesn't represent anything except complete commitment. When you choose to stand out 
by tying your turban, you stand fearlessly as one single person standing out amongst  six 
billion people. It is a most outstanding act. 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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Role of women in Sikhism 
 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as  
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular 
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru 
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him 
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and 
practice. 
 
Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is 
God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born of  man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru 
Granth Sahib,  Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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body is uncomfortable  and the mind is filled with evil thoughts.‖  SGGS, Page 16 
 
Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.  This is unique for women because it is the first time in history when 
women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " Sggs  Page 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.  Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.  When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.  So why call her bad? From her, kings are born.  From woman, woman 
is born; without woman, there would be no one at all.   Guru Nanak, SGGS Page 
473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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Guru Granth Sahib on Humility 
 

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

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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Journey towards Spirituality 
 

Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh 
Gurus, Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God 
through them to all mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a 
society based on Divine justice without oppression of any kind. While the 
Granth acknowledges and respects the scriptures of Hinduism and Islam, 
it does not imply a moral reconciliation with either of these religions. In 
Guru Granth Sahib women are highly respected with equal roles as men. 
Women have the same souls as men and thus possess an equal right to 
cultivate their spirituality with equal chance of achieving 
liberation.  Women can participate in all religious, cultural, social, and 
secular activities including leading religious congregations.  
 
Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and 
tolerance for other religions. The essential message of Sikhism is spiritual 
devotion and reverence of God at all times while practicing the ideals of 
compassion, honesty, humility and generosity in everyday life. The three 
core tenets of the Sikh religion are meditating and remembering God, 
Working for Honest living and sharing with others.  
 
Congratulations  for making an effort to go on this Spiritual Journey for 
the soul. The translation can never be close to original, especially when 
the complete Guru Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors 
makes the task exceedingly difficult.  In the Divine message, Hindu & 
Muslim mythological stories are often used Pralahad , Harnakash, laxmi, 
Brahma etc. Please do not read them literally but understand their 
underlying  message. The focus is on the fact that God is one and to 
have union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you 
the Divine message in your language. If you have any questions, please 
feel free to email walnut@gmail.com and we would love to join you on 
this journey. 

 

mailto:walnut@gmail.com

