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ساعتہ کب حمیمت حتوی صبحب۔ جپجی  
 تعبسف

 

 عفش ایک طشف کی اتحبد عبتھ کے عچبئی حتوی یہ ہے۔ تحفہ ایک عے طشف کی خذا رسیعہ کے جی ًبًک گشو صبحب جپجی

۔ہیں پیغبهبت گہشے  گہشے  هیں آیبت کی جظ ہے هیں ؽکل  کی ؽبعشی صبحب جپجی ہے۔ جوہش کب هزہب عکھ جو ، ہے  

 

 کب خوؽی ابذی هیں صًذگی اعی کش چل پش ساٍ ؽذٍ طے اوس کے کش عول پش اى ہیں گئے کیے بیبى هیں صبحب جپجی اصول جو

۔ہے هوکي حصول  

 

 کوئی لئے ےک صبحب جپجی ، ہیں گئے ےکی تفویض( دھٌیں) ساگ کے لغن هختلف کو حوذوں بیؾتش کے صبحب گشًتھ اگشچہ

ہے۔ جبتب کیب تالوت کے هوعیمی کغی بغیش اعے اوس ، ہے گیب کیب ًہیں هخصوؿ ساگ  

 

 اوس ہیں پکبستے عے ًبهوں هختلف اعے ہن ہے۔ ایک صشف خذا  کہ ہیں دیتے صوس پش ببت اط ًبًک گشو ، هیں صبحب جپجی

 اتحبد عبتھ کے اط اوس ہے ببالتش عے عوچ اًغبًی وٍ ہے۔ ہوتب پزیش ولوع هطببك کے لبًوى ٓافبلی کے اط کچھ عب کہ یہ

 خود اوس کشے ختن پش طوس هکل کو اًب اپٌی اًغبى کہ ہے یہ ؽشط لئے کے اط ہے۔ ہوعکتب حبصل عے فضل کے اعی صشف

کہ ہے  کہب   اوس  ہے  دیب  لشاس بےکبس اوس صشوسی غیش کو طشیموں سعوی ًے گشو ۔لے ڈھبل هطببك کے هشضی کی خذا کو  

۔گے کشیں ًہیں ساضی کو خذا سعوهبت جیغی حج اوس عفش پیذل ، سوصے  

 

 خذا ہے۔ هحبت صببى کی اط اوس جبئے۔ بولی صببى کی اط کہ ہے یہ طشیمہ واحذ کب کشًے ساصی کو خذا کہ ہے بتبیب ًے گشو

 اًغبى  عے پکبسًے ًبم کب خذا عبتھ کے هحبت اوس عمیذت کہ ہیں بتبتے گشو جبئے۔ کی هحبت عے هخلوق کی اط اوس عے

 خذا

ہے۔ پبتب لشاس هغتحك کب سحوت کی  

 

:ہیں صیل هٌذسجہ کہ جو ہیں کیے بیبى هشاحل کے تشلی سوحبًی ًے جی گشو هیں فمشات چبس ٓاخشی کے صبحب جپجی  

 

هشحلہ کب ساعتببصی - کھٌڈ دھشم  

 
هشحلہ کب علن کے سوحبًیت کھٌڈ۔ گیبى  

 
                       هشحلہ کب کوؽؼ کی حصول کے سوحبًیت کھٌڈ۔ عشم

 
هشحلہ کب الہی فضل یب عظوت سوحبًی کھٌڈ۔ کشم  

 
هشحلہ کب یکجہتی اتحبد عے خذا کھٌڈ۔ عچ  

 

 خذاکی اوس ہیں اداکبس عبسے ہن ہے۔ گبٍ توبؽہ ایک دًیب یہ کہ ہے بتبیب هیں ٓایبت ٓاخشی کے صبحب جپجی ًے جی ًبًک گشو

 لوگ جو ہے۔ سہب لے جبئضٍ بغوس کب کبم ہوبسے وٍ ہیں۔ سہے کش ادا کشداس اپٌب اپٌب هطببك کے داسیوں رهہ گئی لگبئی عے طشف

 سہتے بھٹکتے هیں چکش کے هوت اوس صًذگی صشف وٍ پبتے۔ کش ًہیں حبصل لشبت کی خذا وٍ ہیں سہتے هؾغول هیں داسی دًیب

کشتے یبد اعے عے عمیذت اوس هحبت اوس ہیں کشتے هحٌت عخت ےلئ کے حصول کے کبهیببی سوحبًی جو لوگ وٍ لیکي ہیں۔  

۔ہے حصول کب ًعوت ابذی کہ جو ہیں۔ لیتے کش حبصل همصذ کب صًذگی اًغبًی عے ًواصػ کی گشو وٍ ہیں  
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Japji Sahib -  Path to the Ultimate Reality 

Introduction 
Japji Sahib is a gift from God, through Guru Nanak. It is a journey towards union 
with the Ultimate Truth, which is the essence of Sikhism. Japji Sahib is in poetic 
form having verses that have deep and profound messages. 
 
By following the principles described in Japji Sahib and by living the ordained path, 
attainment of eternal bliss is possible in this very life. 
 
While most of the hymns in Guru Granth Sahib are assigned various ragas 
(melodies), Japji Sahib is not assigned any raga, and is recited without any musical 
note. 
 
In Japji Sahib, Guru Nanak emphasises the concept that there is only one God; we 
address Him by many names and that everything happens according to His Divine 
law. He is beyond human comprehension and union with him can only be achieved 
by His Grace. The prerequisite for that is to get rid of one‟s ego and totally 
surrender to His Will. The Guru discredits the ritualistic practices and says that the 
rituals like fasting, walking pilgrimages and penance will not please God.  
 
The Guru has said, the way to please God is to speak his language - the language 
of Love; Love for Him and Love for all His creation. The Guru has said that those 
who meditate on His Name (His Virtues) with love and devotion will become worthy 
of His Grace. 
 
In the last four stanzas of the Japji Sahib, the Guru describes the stages of spiritual 
development. And, they are: 
 

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

 
In the verse at the end of Japji Sahib, Guru Nanak says that the world is a theater. 
We all are actors in it, and we play our roles assigned by God. Our performance is 
closely watched by Him. Those who remain absorbed in worldly pursuits, cannot 
come close to God. They are bound to wander through the cycle of birth and death. 
Those who work hard toward spiritual advancement and continually remember Him 
with love and devotion, by Guru‟s Grace attain the ultimate goal of human life - the 
goal of „Acquiring Eternal Bliss‟.  
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 جپجی صاحب
 

Japji Sahib 

 

ੴ 

یک اونکارا    
 :ترجمہ

ظبہز ہے ںیه مبتیتوبم تخل متیحم یػوود کیا  

 
ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰ ੁਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

 ॥زِتناُم  کرتا  پُرکُو  ِنربوُء  ِنرۄیَُر  اکال  مُورِت  اجُونِی  زیَبوّن  ُگر٘پرزاِد  

 

بیذوؼە بالدسمنی اوربال  -ِنربوءُ  کو وجود میں النیواالەعالم  -پُرکوُ  وه کارزاز ە  -َکرتاہے ەابدی زچائیکا نام اس -زِتنامُ 

ذود زاذتہ  -زیَبونّ ە میں نہیں یا انزانی ذشوشیاتپیدائش -اجُونیِ ەشورت،ِسکل زے اوپر  وقت زے مبرا -مُورتِ  َاکالە دسمن

ەاپنے آپ زے  

ےەرخمت مرسد زے ازکی زمجو آتی ہ-رزادِ ُگرپ٘   

واخد ہے ازکا نام زچ ہے ە وه کارزاز ە عالم کو وجود میں النیواالە پیدا کرنیواال ریاض کر قادر کائنات قدرت ۔ :ترجمہ

 ە بیذوؼە بالدسمنی اور دسمن ە وقت زے مبراە پیدائش میں نہیںە رخمت مرسد زے ازکی زمجو آتی ہے
 

॥ ਜਪ ੁ॥ 

॥    جُپ॥ 

 ەیاد کرناجپُ  :ەلؾظی مطلب

 کالم کا نام جُپ ہےە اس ترجمہ:۔

 

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥ 

 ॥آِد  زُچ  ُجگاِد  زُچ  

 ॥੧॥ہَے  بوِی  زُچ  نانک  ہوزِی  بوِی  زُچ  

ە آئنده بوی ە ہوزیە آج ە زمانہ ە خال ە ہے بوی زچە دوران زماںە جگادە عالم کے وجود زے پہلے ، آدلؾظی مطلب :   

 آنے والے زمانے میں بوی

روز اول زے ہے دوران زمانہ غرض یہ کہ ماضی ، خال ، مزتقبل زمانے کے ہر دور میں زچا اور ذدا ۔ ترجمہ:

 باوجود ہے ە
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ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

 ॥زوچَے  زوِچ  ن  ہوۄئِی  جے  زوچِی  لکو  ۄار  

 

 ەِشرؼ پاکیزگی کا ِذیال رکونے زے - زوَچےزوچلؾظی مطلب :   

ِاذالقی پاکیزگی نَہیّں آزکتی ە ، اُزکے  ،ِشرؼ زوچنے ، ِذیال آّرائی زے ہی ِانزاّن پاکیزه  نہیں ہو َزکتا ۔  ترجمہ:

 نہ ِزندگی کے َمقشدّ َاور َخقیَقت کو َزمجَوا جا َزکتا ہےە  یپاکیزگی نہیں ہو زکت کی ِذہن میں َاور ذیاالت
 

 

ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥ 

 ॥ُچپَے  ُچپ  ن  ہوۄئِی  جے  الِء  رہا  ِلۄ  تار  

 

 ەِدهیان کی یا من کی زوئی   -ِلو تارُچُپ )ذاموش( رہنے زے ە  -ُچپَے لؾظی مطلب :   

ُچپ رہنے زے ذاموسی ِاذتیار کَرنے زے زکون ، َقلّب ، ُروخانی زکون نہیں  مل زکتا ە ذواه اپنا دهیان ە ە   ترجمہ:

 ەزکتے مجذوب کر نہیںکیوں نہ جاذب 
 

 

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ 

 ॥بُوکِویا  بُوکو  ن  اُترِی  جے  بنّنا  پُرِییا  بوار  

 

 َدؤلَت تَمام عالَم کی    ەبنّنا  پُرِییا ەوُوکو ں کی بوُوکب ەبُوکِویا  بُوکو  لؾظی مطلب :   

 ترجمہ:
ی زکِ بوُوکو ں کی بوُوک ذتم نہیں ہوتی ە ذواه اُزے تَمام عالَم کی َدؤلَت ، ِنعَمتوں َاور لوازماّت ە زندگی خاِشّل  ہو جائیں اُ 

 ُروخانی بہوک َذتم نہ ہو گی ە

 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ  ਨਾਤਲ ॥ 

 ॥زہس  ِزیانوپا  لکو  ہوِه  ت  ِاک  ن  چلَے  ناِل  

 

 ەە ہزاروں داِنسمندیوں کے باوُجود زَہس زیانپاںلؾظی مطلب :   

 یتو نہاکوئی کام نہ آئیگی ز مین کیوں نہ ہو بَوقت آِذرت بارگاِه الٰہی قلمندِانزان ذواه کِتنا ہی دانِسمنّد َاور ع :ترجمہ

 دیگیە
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ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥ 

 ॥ِکۄ  زِچیارا  ہوئِیئَے  ِکۄ  کُوڑَے  تُٹَے  پاِل  

 پرَده ،دیوار -پالَزّچے ِاذالّؽ واال ە  -ِکو َزچیاراں لؾظی مطلب :   

 دیوار کؾر ٹوٹے ە  جس زے   کو ئی وزیلہ ہے ،تَب ُوه کوئی ذریعہ ہے ِجس زے انزان با اذالؽ ہو زکے   :ترجمہ

 

ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

 ॥1॥ُہکِم  رجائِی  چلنوا  نانک  ِلکِویا  ناِل  

 

 ەمَرّضی کے ُمطابؽ - َرضاّ  ەەَؽرمان  -ُخکملؾظی مطلب :   

ی َؽرمانبرَداری منَدرجہ باال ذرائع ہے  :ترجمہ ی،اَے نانک ِالّہٰ َزَکتی  دیوار کؾر ٹوٹِ یہ   زے َرضا کاری َرضائے الّہٰ

 (1)ہےە 
 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ 

 ॥ُہکمِی  ہوۄِن  آکار  ُہکُم  ن  کِہیا  جائِی 

 کلسِ  ەآکار :

 ە زکتاہوئیا ہے جو بیان نہیں آمیں الٰہّی خکم و َؽرمان زے یہ عالم َوجُود  ترجمہ:

 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ  ਵਤਿਆਈ ॥ 

 ॥ُہکمِی  ہوۄِن  جِیء  ُہکِم  ِملَے  ۄِڈیائِی  

 تِعزَ  ەۄِڈیائیِ  لؾظی مطلب :   

 ەالٰہّی ُخکم زے ہی جاندار پیدا ہوتے ہیں اور ّؽرمان ِالٰہی زے ہی َعظمّت بزرگی و برتری ملتی ہے ترجمہ:

 

ਹੁਕਭੀ ਉਤਭ ੁਨੀਚ ੁਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥ 

 ॥ُہکمِی  اُتُم  نِیُچ  ُہکِم  ِلکِو  ُدکو  ُزکو  پائِیئِہ  

 
 اونچا-اُتُم لؾظی مطلب :   

 پاتے ہیںە خکم زے کوئی بَلند ُرتبہ َاور گَوٹیاّ َاور کمینہ ہوتا ہے ا َاور َعذآب و آرام و آزائشِ الٰہی  ترجمہ:
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ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥ 

 ॥ِاکنا  ُہکمِی  بکوزِیس  ِاِک  ُہکمِی  زدا  بوۄائِیئِہ  

 ہیںوٹکتے ب- بوۄائِیئہ لؾظی مطلب :   

 ەہیں  ےورتپِ  ےٹکتبوَ دوزرے  اور ہے  تا بذسسوں اور نعمتوں زے نوازِ  ِکزی ِانزان کو زے ّؽرمان ِالٰہی ترجمہ:

 

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ ਸਬ ੁਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ 

 ॥ُہکمَے  انّدِر  زبُو  کو  باہِر  ُہکم  ن  کوِء  

 ەزارے اور زالم زیر الٰہی ؽرمان ہے اُزکے ؽرمان زے کوئی باہر نہیں ترجمہ:

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 

 ॥2॥جوَے  ت  ہئُمَے  کہَے  ن  کوِء  وُ نانک  ُہکمَے  جے  ب

 زمجوے ەَے جووُ بلؾظی مطلب :   

 (2زمجو لیا تو وه ذودی اور ذؤیش پروری چووڑ دیتا ہے ە ە ) جس نے اُزکے ؽرمان کو !نانک   ترجمہ:
 

 ذالشہ
 (2زے موت تک پیدا ہوکر ؽرمان ِالٰہی میں رہتا ہےە )خکم الٰہی زے انزان پیدا ہوکر عرشہ خیات بچپن 

 

ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣ ੁ॥ 

 ॥گاۄَے  کو  تانُو  ہوۄَے  ِکزَے  تانُو  

 ، طاقت ە وتان ەانزانکوئی  -کولؾظی مطلب :   

 ەںیطاقت کو گاتے ہ یک رّب مالک دی  سکچو لوگ اُ  ترجمہ:

 

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

 ॥ِیزانوُ داِت  جانوَے  ن  گاۄَے  کو

 نسان۔نِیزانوُ  ەە بذسش دات لؾظی مطلب :   

ەںیہ تےزمجونسانا  رخمتوں کا یس ککچو لوگ اس کے تخؾے اور اس کے تخائؼ کے تجربے کو اُ ترجمہ:  
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ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

 ॥گاۄَے  کو  ُگنو  ۄِڈیائِییا  چار  

 ذوبشورت -چارلؾظی مطلب :   

 ەںیکوگاتے ہ ی، عظمت اور ذوبشورت وںیذوب یلوگ اس ککچو  ترجمہ:

 

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

 ॥گاۄَے  کو  ِۄِدیا  ِۄکوُم  ۄِیچاُر  

 زذت - وکوتم لؾظی مطلب :   

ەںی، اس زے خاشل کرده علم کو گاتے ہ عےیمطالعات کے ذر انہیلوگ مسکل ؽلزؾ کچو ترجمہ:  

 

ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥ 

 ॥گاۄَے  کو  زاِج  کرے  تُن  کویہ

 ، پیدا کرنا زاج ەجزمە  تنُ  ِمٹیە  -کویہَ لؾظی مطلب :   

ہے ەپور ِمٹا  دیتا پیدا کرکے جزم  کوئی کہتا ہے کہ ُذدا ترجمہ:  

 

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ  ਤਪਤਰ ਦਹ ॥ 

 ॥وگاۄَے  کو  جِیء  لَے  پِوِر  دی

 
 جزم  -دیوَ لؾظی مطلب : 

 ە کوئی کہتا ہے مٹا کے و دوباره پیداکر دیتا ہے کوئی کہتا ہے ترجمہ:

 

ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ 

 ॥گاۄَے  کو  جاپَے  ِدزَے  دُوِر  

 دیکوتا،بتاتا ہے -جاپ۔لؾظی مطلب :   

 ەبتاتا ہے  کوئی اُزے ُدور ترجمہ:

 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

 ॥ اۄَے  کو  ۄیکوَے  ہادرا  ہدُورِ گ
 ، خاضر، ناظر ہدور اردہالؾظی مطلب :   

 خاضر ناِظّر بتاتا ہےە اُس کو کوئی  ترجمہ:
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ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ 

 ॥کتونا  کتوِی  ن  آۄَے  توِٹ 

 کمی-توٹ، بیاُن کرناە   -کتونالؾظی مطلب :   

 کوئی اُزکی کروڑوں کہانیاں اَور اُزکے ُمتعلؽ کروڑوں بیان ہیںەە ترجمہ:

 

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

 ॥کتِو  کتِو  کتوِی  کوٹِی  کوِٹ  کوِٹ  

 ڑوں ەرو، کو کوٹ  ە، کہنکتولؾظی مطلب :   

ە اُزکی قوت بیان کر زکے اور  اُزے بیان کر زکے کمیتں یہ طاقت ہے کہ اور کون کون زے اَؤشاّؼ ہیں ترجمہ:

 اُزکی عالم کو دینےوالی نعمتیں بتا زکےەە

 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

 ॥دیدا  دے  لیَدے  توِک  پاِه  

 دینو واال رب ذداە-دیدالؾظی مطلب :   

ہا ے ہیں مگر ُووه برابر دے رِ کہ لینے والے توک جات االزرؽراز کر رہا ہے خ زے ِانزان کو ذدا زب نعمتوں ترجمہ:

 ہےە

 

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

 ॥ُجگا  ُجگنّتِر  کواہِی  کواِه  
 ەهمیسہ زے کوا رہے  ہن -اہی کواهِ کو همیسہ زے ،سروع زےە– ترِ نَ گُجگا لؾظی مطلب :   

 ہر  جاندار ہر انزان اُس مالک ُذداوند  دی ہر نعمت ہر چیز سروع زے کواۓ چلے آ رہے ہیںە :ترجمہ

 

ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥ 

 ॥ُہکمِی  ُہکُم  چالۓ  راُه  

 رزتاە -راهُ مالک دا ُخکُمە  -خکمیلؾظی مطلب :   

 ەخآکم کا ُخکم جاری ہے َاور تمام عالم کو رزؽ دے رہا ہے ترجمہ:

 

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹ ੁ॥੩॥ 

 ॥3॥نانک  ِۄگزَے  ۄیپرۄاُه  

 بے پرواه ، بیؾکر -ۄیپرۄاهُ  ا ہے ە ،ن، ذوش ہوئے زوگلؾظی مطلب :   

 (3) بے پرواُه ہےُذوش ہےە  مالک ذداوند ِازکے باوُجود ُوه !اے نانک ترجمہ:
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 ذالشہ
وُه  مالک ذدا ِانزاّن َاپنی عقل و دانش کے جاّب زے اُزکی قوت کا اندازه کر رہے ہیں تاہم ُوه اعداد و سمار زے بعید ہےە

 (3ِانزَان کی پََکِر زے اُوپِر ہےە)

 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚ ੁਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥ 

 ॥ پارُ بواُء  اَ   ُب  زاُچ  ناِء  بواکِویاخِ اشزاچا  

 

 -اپارُ ەپیارُ  -بواءُ  ەزبان،بولی -بواکِویا ەە  جو زچا مشنؼ ہے ءِ زاچ نا ە ہمیسہ رہنے واالمالکبُ زاچا شاخِ لؾظی مطلب :   

 بے انت،بے انتوا

 ە،َزچا ذدازچامالک زچا مشنؼ جو نہایت ُذوش کالم جو اُلؾت بور ا ہے ترجمہ:

 

ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

 ॥آکوِہ  منّگِہ  دیِہ  دیِہ  داِت  کرے  داتاُر  

 
 رب دے آگے ِکیا رکوےە -ِک اگَے  رکوِیئَے مانِگناە -ہِ منّگ ەناکوِ -آکوہِ لؾظی مطلب :   

 دیتا ہے ەە  عالم اُس زے مانگتا ہے اور وه ترجمہ:

 

ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

 ॥پویِر  ِک  اگَے  رکوِیئَے  ِجُت  ِدزَے  درباُر  

 
 خاشل یا دیکوناە-ِدزَے  جس بویٹا دے زدکےە -ِجتُ لؾظی مطلب :   

اُزے کونزی اور کیا پیش بطور بونیٹ کرنا چاہیے ە جس زے بارگاه  ہتب اُزے اُن نعمتوں کے شلےمیں ہمیس :ترجمہ

 الٰہی کا دیدار خاشل ہوە

 

ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣ ੁਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ 

 ॥ُمہَو  ِک  بولنُو  بولِیئَے  ِجُت  ُزنِو  دهرے  ِپیاُر  

 ەکیا بولنا چاهی۔ -ِک  بولنُو  بولِیئَے  ں ە زبان تو-ُمہولؾظی مطلب :   

 ە ب بنائے کر ُوه ہمیں اُپنے مخبت و پیار زے نوازےە اپنا مخبو نُ اُور زبان زے کونزے اُلؾاظ نکالیںە جزے زُ  :ترجمہ

 

ਅੰਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

 ॥انّ٘مِرت  ۄیال  زُچ  ناُء  ۄِڈیائِی  ۄِیچاُر  

ە ُذدا  زچ ناؤںەە جب کر انزانی ذہن ہر قزم کے مؾکرات زے آزاد ہوتا ہے ە، علے الشبد ،   انّ٘مِرت  ۄیاللؾظی مطلب :   

 عنائیت و سؾقتە ە عظمت ە کرم  ە وڈیائیزچا نام  اک

 ەوذوض کریں  علے الشبد ، تورئے ٹڑکے اُزکے زچے انشاؼ والے اُور اُزکی عظمت وقار پر غور :ترجمہ
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ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖ ੁਦੁਆਰ ੁ॥ 

 ॥کرمِی  آۄَے  کپڑا  ندرِی  موکُو  ُدیاُر  

 

 ەُمکتی ،، نجات وِ موک ،ەذلعت ، لرؤپا  کپڑا ، ە رب دی ِمہر -ندرِی  لؾظی مطلب :   

 تا ہےەکا پتہ چل ا یا در اعلہٰ جس زے اُزکی بذسش زے ذلعتیں میزئر ہوں اور نجات ک ترجمہ:

 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ 

 ॥4॥نانک  ایۄَے  جانوِیئَے  زبُو  آپے  زِچیاُر  

 اس طرحەایۄےَ لؾظی مطلب :   

پزند زچا آقا ہر جگہ بزتا ہےە اُور ذود ہی ذو ش ِاذال طرح زے زمجو آجاتی ہے کہ وه زچائی  ِاس !نانک اے ترجمہ:

 (4ەە )ہے

 

ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥ 

 ॥تواِپیا  ن  جاِء  کِیتا  ن  ہوِء  

 
 بنانا  -تواِپیا :لؾظی مطلب :   

 یا جا زکتا ہےەکپیدا  نہ  بنایا   یا نامزد کیا جا زکتا ہےەنہ اُزے ذدا نہ تو مقدر :ترجمہ

 

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

 ॥آپے  آِپ  ِنرنّجُن  زوِء  

 وُه ذود ە-ِء زوپاک ە، بیداغ -نرنجن

 وه بیداغ ؒ پاک َاز ذود ہےە   :ترجمہ

 

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ 

 ॥ِجِن  زیِۄیا  ِتِن  پاِئیا  ماُن  

 
 عزت ، وقار، ختمت ە ەمانُ ە ، اُزنے  نتِ ، جنے ذدمت کی ەبرکر ذدمت کروە جن زیویالؾظی مطلب :   

 ە ہے عزت پائی اُس نے ذدمت کیُذداوند  مالک  دی   جس نے  ترجمہ:
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ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

 ॥نانک  گاۄِیئَے  ُگنوِی  ِندهاُن  

 
 :ە اوشاؼ کا ذزانہ ە دهانُ نِ  نیِ گُ 

 ە اے نانک ایزے با اوشاؼ کی خمد و ثنا ه کرؤ ترجمہ:

 

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ 

 ॥گاۄِیئَے  ُزنوِیئَے  مِن  رکوِیئَے  بواُء  

 
 ە پیارەمخبت بواؤذہن ە  ، ە دل منُ لؾظی مطلب :   

 ذدا کی خمد کیجئے اور زنیئے ولمین پیار کرؤە ترجمہ:

 

 

ਦੁਖ ੁਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ  ਜਾਇ ॥ 

 ॥ُدکُو  پرہِر  ُزکُو  گوِر  لَے  جاِء  

 
 ەە زکہہ دیتا ہے ہ گوروکزُ ە  کرکےُدکُو دُور ە  ُدکُو  پرہرِ ە :لفظی مطلب

 ەپہنچائے ُزکِو  ُروخانیمٹا کر تجوے  تکلیؼ( ُدکوُ ) تاکہ عذاب :ترجمہ

 

 

 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ 

 ॥ُگرُمکِو  رِہیا  زمائِی    گُگرُمکِو  ۄیدنّ  گُگرُمکِو  نادنَ 

 
 ە علم ە گنَ دیو ە آواز ە سبد ، کالم ،گنادنَ ەمرید  ،پیروکار مرسد  ،مرسد ،ؽرمانبردار – کوُ رمُ لؾظی مطلب :   گُ 

 ەہےکامرید مرسد ہی کالم ہے ە مرید مرسد ہی علم ہے ە مرید مرسد میں نور ذدا  ترجمہ:

 

ਗੁਰੁ ਈਸਰ ੁਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰ ੁਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

 ॥ُگُر  اِیزُر  ُگُر  گورکُو  برما  ُگُر  پاربتِی  مائِی  

 
 ەبَّرَہما جی -برما ەِسِو جی -اِیزرُ لؾظی مطلب :   

 ەەما اور پاربتی ہےرہّ بّ  ،جی ، گورکہہ وِ مرسد ہی ہمارے لئے  سِ  ترجمہ:
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ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

 ॥جے  هُء  جانوا  آکوا  ناہِی  کہنوا  کتوُن  ن  جائِی  

 
 ە بیان نہیں کر زکتا کتون نہ جائیە بیان ە کہنا ە بیان نہیں کر زکتا ە نا ہی آکوا ە آگر میں زمجو بوی لو ں ە جے ہوں جانا

 ە ذواه میں زمجو بوی لوں تاہم بوی بیان زے قاشر ہوں ترجمہ:

 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 

 ॥5॥ داتا  زو  مَے  ِۄزِر  ن  جائی زبونا  جِییا  کا  ِاُک    ॥ُگرا  ِاک  دیِہ  بُجوائِی  

 
 ەرازؽ ە داتاە زارے جانداروں ە ە زبوناں جیاںەزمجوائی  بجہارتە بجوائی

 (5) ەنہ بوالؤںکبوی مرسد نے ایک بجہارت زمجائی ہے کہ زب کا رازؽ واخد ُذدا ہے ەە میں اُزے  ترجمہ:

 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣ ੁਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 

 ॥تِیرتِو  ناۄا  جے  ِتُس  بواۄا  ِۄنُو  بوانوے  ِک  ناِء  کرِی  

 

بػیر پیارے  -بوانے وُ نوِ اگر ُذدا کا پیارا ہو جاؤں ە ە  ، بواوا سُ جے تِ ە ُغزل زیارت گاه ە ە  تیرتو  ناواں :لفظی مطلب

 یکار ہے ەب کرناسنان کا کیا مطلب ە ُغزل ا-، ە، نائے کریکے 

بػیر اُزکے پیار کے خشول کے  ،ر خاشل ہو گاہوں کی زیارت کا مقشد یہی ہے کہ ذدا کا پیازیارت  ترجمہ:

 زیارت بے معنی ہے ە

 

ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣ ੁਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ  ਲਈ ॥ 

 ॥جیتِی  ِزرٹِو  ُاپائِی  ۄیکوا  ِۄنُو  کرما  ِک  ِملَے  لئِی  

 
بػیر کرم و  -ِۄنُو  کر ما ە عالم ە اُپائی ویکواں ە زاہمنے پیدا کی ہوئی دیکوتے ہیںە رٹوِ زِ  جتنی ە ە جیتیِ  :لفظی مطلب

 عنایت ە

 ە کیا مالەە لئیِ  لَے کے مِ 

 ە ە جتنی مذلوقات نظر آرہی ہے اُزکی رخمت ەکر م و عنایت کے بػیر ال خاشل ہے :ترجمہ

 

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

 ॥مِت  ِۄِچ  رتن  جۄاہر  مانِوک  جے  ِاک  ُگر  کِی  ِزکو  ُزنوِی  

 

 موتیِ  -مانِوک مینە  ذہن،  انزان دے دماغ مین -مِت  ِۄِچ   :لفظی مطلب

پندو  ،رسد کی ایک نشیخت مُ   رگا،مجو ہے ەعقل و دانش میں نہایت بیش بہا قیمتی ہیرے ە جواہرات جیزی ز ترجمہ:

 ە آموز زن لے ە اُن پر عمل پیرا ہو جائے
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 

 
 ॥6॥زبونا  جِییا  کا  ِاُک  داتا  زو  مَے  ِۄزِر  ن  جائِی    ॥ُگرا  ِاک  دیِہ  بُجوائِی  

 

 ایک ُذدا دینے واالە  ِاُک  داتا ەزبوی مذلوؽ کاەزبونا  جِییا   :لفظی مطلب

 (6) نہ بوالؤںکبوی میں اُزے  ،دا ہے مرسد نے ایک بجہارت زمجائی ہے کہ زب کا رازؽ واخد ذُ  ترجمہ:

 

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥ ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ  ਸਬੁ ਕਇ 

॥ 
 ॥نۄا  کونّڈا  ِۄِچ  جانویِئَے  ناِل  چلَے  زبُو  کوِء    ॥جے  ُجگ  چارے  آرجا  ہور  دزُونوِی  ہوِء  

 

 ەزاری ُدنیا میں - ِوچِ نۄا  کونّڈا  ەُعمر- آرجا چار  ُجُگ جتنی،هزاروں زال جتنی ە -ُجگ  چارے لؾظی مطلب :   

 ەزاری دنیا میںەنۄا  کونّڈا  ِۄِچ ە  زاتو چلے -  ناِل  چلَے 

 ترجمہ:
ُدنیا میں ُسہرت خاشل زاری  َاور ەجتنی عمر ہو َاور اگر اس زے بوی زیاده ہو جائے  یا هزاروں زال جگوں اگر چاروں

 ەہو ە اور پیروکا ر بوی ہوں

 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸ ੁਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ ਜ ਤਤਸ ੁਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ 

ੁਛ ਕ ॥ 

 ॥آۄئِی  ت  ۄات  ن  پُچوَے  کے   ندِر  ن جے  ِتُس   ॥چنّگا  ناُء  رکواِء  کَے  جُس  کِیرِت  جِگ  لےِء 

 

 کزی کے دهیان میں نہیںەەۄات  ن  پُچوَے    ەەمالک ُذدا دی نظر عنایت جے  ِتُس  ندرِ  واالە ەبڑا نامکِیرتِ لؾظی مطلب :   

 ە عالم ُدنیا ە َجگ ە سہَرّتە ە نیک نامە ناموری ، َجسُ  چنگا ناؤں

 

اگر ُوه الٰہی نَظِّر عنائیت و َرَخّمت  میں نہیں ،بڑا نام ہوەکزی کی نیک نامی و ناموری بوی ہو زاری دنیا میں اگرترجمہ:

ەکا کوئی َذبر گیر نہیں کزی کے دهیان میں نہیں تو وه اُس ِانزان جیزا ہےە ِجس  

 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟ ੁਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸ ੁਧਰ ॥ 

 ॥کِیٹا  انّدِر  کیُِٹ  کِر  دوزِی  دوُس  دهرے  

 

 ە َالٗزامە دوسە کیڑوں کے اَندر کیڑا ە  کیٹاناندر کیٹە کیڑا ە کیٹلؾظی مطلب :   

نظر میں وه ایک معمولی کیڑے کی  ُذداوند کی  تنی عظمت ە عزت و خرمت اور ناموری کے باوجود ِالٰہیوه اِ  ترجمہ:

 ەمانند ہے اور جو ذود گناہگار ہیں وه بوی اُس پر الزام لگاتے ہیں
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ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ 

 ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥ 

 ॥7॥تیہا  کوِء  ن  ُزجوئِی  ِج  ِتُس  ُگنُو  کوِء  کرے    ॥نانک  ِنرُگنِو  ُگنُو  کرے  ُگنوۄنِّتیا  ُگنُو  دے  

 

 ە زمجو آنا ەە ُزجوئیِ ەە با اوشاؼ ُگنوۄنِّتیا   بال اوشاؼ ە رُگنِو ەنِ لؾظی مطلب :    

ایزا دیگر کوئی زمجو نہیں آتا جو اُزے وشؼ دے زکتا ە اے نانک ُذدا بے وشؼ کو وشؼ عنایت کرتا ہے :۔ترجمہ

 (7ہو ە)

 

ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 

 ॥ُزنِوئَے  دهرِت  دهۄل  آکاس   ॥ُزنِوئَے  ِزده  پِیر  ُزِر  ناتو  

 

 ە یوگی ە جنہوں نے ذدا رزیدی خاشل کر لی ہے ە دهزِ ە زننے زے ە زنیئےلؾظی مطلب :   

 

 دامن ہو جاتا ہےە یوگی پاک ،دیوتا  ،پیر ،انزان ذدا رزیده ،ے الٰہی نام کی زماعت ز  :ترجمہ

 ەاور آزمان کا پتہ چلتا ہے زمجو آتی ہے ؽرض منشبی اور پاتال،الٰہی نام زننے زے زمین 

 

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ 

 ॥ُزنِوئَے  پوِه  ن  زکَے  کاُل  ॥ُزنِوئَے  دِیپ  لوء  پاتال  

 

 اور وقت کو بوی کہتے ہےە، ازرائل -کالُ ەذوؼ ِدال نہی زکتا -  پوِه  ن  زکَے  ەبراعظمە پیِ دلؾظی مطلب :   

 

الٰہی نام زننے زے موتم کا اثر زائیل ہو جاتا  ذلقت اور براعظموں کی زمجو آتی ہے ە زے ی نام زننےالہٰ  ترجمہ:

 ہے ە

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 

 ॥8॥ُزنِوئَے  دُوکو  پاپ  کا  ناُس  ॥نانک  بوگتا  زدا  ِۄگاُس  

 ە ذوسی ە گاسُ وِ لؾظی مطلب :                

جاتے ِمِٹ  عاسقان الٰہی وکے دلمیں ہمیسہ ذوش و ساد مانی رہتی ہےەاور الٰہی نام زننے زے عذاباے نانک :ترجمہ

 (8)ہیںە
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ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦ ੁ॥ ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ॥ 

 ॥ُزنِوئَے  ُمکِو  زاالہنو  منُّد  ॥ُزنِوئَے  اِیزُر  برما  ِانُّد  

 ە بُرے ەمنُّد ُمنُو زےەە   ُمکوِ  دیوتاەِانٌدِر  ەِانُّد  ە سیوەایزر لؾظی مطلب :   

 نام الٰہی زننے زے انزان سیو جی ، برہما ە اندر دیوتا ە جزا رتبہ پاتا ہےە ترجمہ:

 ەنام الٰہی زننے زے بُرا انزان بوی خمد و ثنا کرنے لگ جاتا ہے

 

ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥ ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ 

 ॥ُزنِوئَے  زازت  ِز٘مِرِت  ۄید  ॥ُزنِوئَے  جوگ  ُجگِت  تِن  بوید  

 جزم ەتنِ  ە یوگ کے طریقےە  جوگ  ُجگتِ لؾظی مطلب :   

 زننے زے الٰہی مالپە کے راز کا پتہ چلتا ہے ە اور جزمانی رازوں کی زمجو آتی ہے ە نام الٰہیترجمہ :۔ 

 یدوں کے راز کا پتہ چلتا ہے ەونام الٰہی زنے زے ساستروں زمرئیوئی اور 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

 ॥نانک  بوگتا  زدا  ِۄگاُس  

اے نانک عاسقاِن الٰہی کے دل میں ہمیسہ ذوسیاں اور سادمانیاں ہیںە :ترجمہ  
 

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੯॥ 
 ॥9॥ُزنِوئَے  دُوکو  پاپ  کا  ناُس  

 (9)عذاب مٹ جاتے ہیںەنام الٰہی  زننے زے ە :ترجمہ

 

 9خالصہ 
چہوڑ کر الٰہی شؾت شالح میں مسػول ہو  جیزے جیزے انزانی ذہن پر الٰہی نام اثر انداز ہو جاتا ہے انزانی اعمال بد

 (9)ہو جاتا ہے ەە شاؼ دا جاتا ہے اور ِاخزازات بد مٹتے جاتے ہیں اور انزان ِانزانیت اور علم و ذہانت کا دل

 

ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
 ॥ُزنِوئَے  اٹوزٹِو  کا  ِازناُن  ॥ُزنِوئَے  زُت  زنّتوکُو  ِگیاُن  

 

 زیارت گاہیںە 68اڑزٹو  ە  اٹو زٹو برەشە  زنّتوکُو  ە زچ ەخقیقت ە اشلیت ە تُ زلؾظی مطلب :   

 ەنان ہےتروں کا َاسِ ازٹو یڑالٰہی ُزننا انام  نام الٰہی زننے زے علم و شبر کا درس ملتا ہےە :ترجمہ
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ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 
 ॥ُزنِوئَے  الگَے  زہِح  دِهیاُن  ॥ُزنِوئَے  پِڑ  پِڑ  پاۄِه  ماُن  

 

 ە بال جہد توجہ ە دِهیانُ  ە پرزکو نە زہحە وقار ە عزت ە  مانُ لؾظی مطلب :   

 ملتا ہےە آزان نام الٰہی ُزننے زے ُروخانی زُکونہے ە  ملتینام الٰہی ُزننے اَور پڑهنے زے ِعزت  ترجمہ:

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 
 ॥10॥ُزنِوئَے  دُوکو  پاپ  کا  ناُس  ॥نانک  بوگتا  زدا  ِۄگاُس  

 

 (11)الٰہی ُزننے زے عزاب زبوی ِمٹ جاتے ہیںە نام ہیںە تےوالے ہروم ذوسی منا نانک بوگتیِ  :ترجمہ

 

 

ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥ ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 
 ॥ُزنِوئَے  زیکو  پِیر  پاِتزاه   ॥ُزنِوئَے  زرا  ُگنوا  کے  گاه  

 زمجو والے ە -گاه ە نیکی کے دریاؤں کا رازتہ کا پتہ ە ا کےونگُ لؾظی مطلب :   زرا  

 نام الٰہی ُزننے زے ەی زمجو آتی ہےەنیکی کے دریاؤ ں کایک عام انزان کو  نام الٰہی ُزننے زے ترجمہ:۔

 جاتا ہےە دا ُرتبہ مل  سیر پیر اور ساه 

 

ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥ 
 ॥ُزنِوئَے  ہاتو  ہوۄَے  ازگاُه   ॥ُزنِوئَے  انّدهے  پاۄِه  راُه  

 

 ەانہائی گہرائیوں کا پتہ چلتا ہے ە ازگاُه ەرازتالؾظی مطلب :   راُه ە

دنیا دی گہرائی اور زندگی جینے کی نام الٰہی ُزننے زے اندهے کو رازتہ ملجاتا ہےەنام الٰہی ُزننے زے  ترجمہ:۔

 ەمل جاتی ہے اشلیت دی زمجو

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ 
 ॥11॥ُزنِوئَے  دُوکو  پاپ  کا  ناُس  ॥نانک  بوگتا  زدا  ِۄگاُس  

 (11)ے ہیں نام الٰہی ُزننے زے زارے عزاب مٹ جاتے ہیںەەتاے نانک عاسقان الٰہی ہردم ذوسیاں ذوب منا:۔ترجمہ
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ਭੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

 ॥جے  کو  کہَے  ِپچوَے  پچُوتاِء  ॥ منّنے  کِی  گِت  کہِی  ن  جاِء  

ی َہزتی کو مانمنّنے لؾظی مطلب :    نا ەە الّہٰ  

کرتا ہے تو آذر بچوتاتا  ە اگر ُجرات بیان کی خالت بیان زے باہر ہے زیقین و ایمان ذدا میں التا ہے اُ جو  ترجمہ:۔

 ەرہتا ہے

 

ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰ ੁ॥ ਭੰਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

 ॥منّنے  کا  بِہ  کرِن  ۄِیچاُر  ॥  کاگِد  کلم  ن  لِکونوہاُر  

 ە، لکونے زے قاِشّر  لکونہار کاغذلؾظی مطلب :   کاگِدە

 کر ە  )دل زے ( کاغذ َاور قلم بوی اُزکی خالت لکونے زے قاِشّر ہے ەە ایمان النے والے پر غور و ذوض ہیترجمہ

 ەہے  ازکت

 
 

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

 ॥12॥جے  کو  منِّن  جانوَے  مِن  کوِء  ॥ ایَزا  ناُم  ِنرنّجُن  ہوِء  

 ە پاک ە بیداغەِنرنجن لؾظی مطلب :   

ی نام  َایزا ہے پاک بیداغ:۔ ترجمہ  (12)ە ِدل و جان زے ایمان کوئی الئے  َاگر ہے ە الّہٰ

 

ਭੰਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ ਭੰਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ 
 ॥و  کِی  ُزدِه  نَ ۄَ منّنَے  زگل  بوَ  ॥منّنَے  ُزرِت  ہوۄَے  مِن  بُدِه  

 

 ە ہوش َزمجّوە ُزدهعالم ە  - ونَ ۄَ بوَ  ە زارے  ە زگلە زمجوّ   بُدهە ہوش ە  رتِ زُ لؾظی مطلب :   

 پر النے زارے عالم کی َزمجّو ہو جاتی ہے ەایمان ُذدا پر النیے ە ہوش ە َزمجّو بیدار ہو جاتی ہے ە ایمان ذدا  ترجمہ:ە

 
ਭੰਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ ਭੰਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

 ॥منّنَے  جم  کَے  زاتِو  ن  جاِء   ॥چوٹا  نا  کواِء    وِ منّنَے  مُ 

یجمە ززاواںە ەچوٹا ەچہرے تے، منہُہ تے ُمِوەلؾظی مطلب :     کوتوال الّہٰ

ی زاتو طکو زے ە ایمان ُذدا پر النے  ہے جاتا چِ بَ  ہے ُگناہوں کی ززاؤں زےزے ایمان ُذدا پر النے  ترجمہ:۔ وال الّہٰ

 ەلیجائیگا  ہیںن
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ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

 ॥13॥جے  کو  منِّن  جانوَے  مِن  کوِء   ॥ایَزا  ناُم  ِنرنّجُن  ہوِء  

 (13)کوئی دل و جان زے اُزکو مانیگا ە ایزا پاک نام ہے ُذدا کا اگر :۔ترجمہ

 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ ਭੰਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 
 ॥منّنَے  پِت  ِسُء  پرگُٹ  جاِء   ॥منّنَے  مارِگ  ٹواک  ن  پاِء  

 ، ُسہَرّت ە پرگٹُ  ە باعزت ەپت زیئوە روک ە  ٹواکە رازتہ ە   گِ مارلؾظی مطلب :    

آئیگی ە دل وجان زے ایمان الئے جو  یںو جان زے ُذدا پر زندگی کے زؾر میں روک نہیقین الئے جو دل  ترجمہ:۔

 ُذدا پر ِعزت و َخسمت َاور سہرت پائیگاە

ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ  ੰਥੁ ॥ ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧ ੁ॥ 
 ॥منّنَے  دهرم  زیتِی  زنبنّدُه   ॥منّنَے  مُگ  ن  چلَے  پنّتُو  

 ، رستہ ە زنبنّدهُ لؾظی مطلب :   

 ەس زے رستہ ہو جائیگاَؽرض منشبی جو انزانی اُ  ے ُذدا پر ئیَقین الاور ایمان  ترجمہ:۔

 

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

 ॥14॥جے  کو  منِّن  جانوَے  مِن  کوِء   ॥ایَزا  ناُم  ِنرنّجُن  ہوِء  

ی نام ُذدا کا ہے ە دل و جان  َایزا پاک :ترجمہ  (14)زے جو اُزکو اَپناّئے گاەالّہٰ

 

ਭੰਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 
 ॥منّنَے  پرۄارَے  زادهاُر   ॥منّنَے  پاۄِه  موکُو  ُدیاُر  

 

 ە  یاد کروانا -زادهارُ  ە ، کنٹنب پاریوارزنگت زاتوی -  پرۄارےَ  ەە َدِرنجات  ریادوُ  وُ موکلؾظی مطلب :   

 ،جو ایمان ُذدا پر ال تا ہے نجات کا دروازه پاتا ہے ە جو ایمان ُذدا پر التا ہے ذود کامیابی پاتا ہے  ترجمہ:۔

 

ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰ ੁਤਸਖ ॥ ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ 
 ॥منّنَے  نانک  بوۄِه  ن  بِوکو   ॥منّنَے  ترَے  تارے  ُگُر  ِزکو  

 ە بویک بِوکہہە بَوٹکنا ە بَوّوهِ لؾظی مطلب :   

 ەکر زے بچ جاتا ہےک کے چَ ُذدا کو ماننے زے بویِ  ! نانک ەاور مریدوں کو کامیاب بناتا ہے ترجمہ:۔

 

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

 ॥15॥جے  کو  منِّن  جانوَے  مِن  کوِء   ॥ایَزا  ناُم  ِنرنّجُن  ہوِء  

 (15)ە زکو دل میں بوٹاتا ہےایزا ہے پاک نام ُذدا کا اگر دل وجان زے اِ  :۔ترجمہ
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ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

 ॥پنّچے  پاۄِه  درگِہ  ماُن    ॥پنّچ  پرۄانو  پنّچ  پردهاُن  

 

 اور اُس میں یقین واثؽ کیاەە ُوه انزان جس نے نام کی زماَعت کی قبول کیاە دل میں بزائیا پنچلؾظی مطلب :   

ی ە ہوگدرِ  ە رہبر ە  ە پردهانە جو قبول ہو گیا پروان ی ە عدالت الّہٰ ی ، بارگاه الّہٰ  ، دربار الّہٰ

 

ی عسؽ پیدا ہو جتا ہے وہی جنکو ذدا میں ایمان اور یقین واثؽ  ترجمہ:۔ جن کے دل میں نام بزتا ہے اُنکے دل میں ِالّہٰ

 ُروخانی رہبر ہو جاتے ہیں ەہوتا ہےەوه ُدنیا میں 

 

ੰਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕ ੁਤਧਆਨੁ ॥ 

 ॥پنّچا  کا  ُگُر  ایُک  دِهیاُن    ॥پنّچے  زوہِہ  دِر  راجاُن  

 

 ٹوکانے لگانا ە وتو جو ە ہوش ک ەدهیان ە اچوے لگتے ہیں ہِ زوہەزنت ە پنّچے  لفظی مطلب:۔

ی میں بوی عزت و خسمت پاتے ہیں ەە ترجمہ:۔  ە اور ساہی دربارمیں بوی انہیں دهیان لگانا ہوتا ہے ە َاور بارگاِه الّہٰ

 

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

 ॥کرتے  کَے  کرنوَے  ناہِی  ُزماُر   ॥جے  کو  کہَے  کرَے  ۄیِچاُر  

 خزابە ُزمارُ              لفظی مطلب:۔

ی قدرتترجمہ  ە ےکا سمار یا خزاب نہیں لگازکت ە مگر تاہم اگر کوئی زمجوے یا ذیال کرے الّہٰ

 

ਧਲੁ ਧਰਭ ੁਦਇਆ ਕਾ ੂਤ ੁ॥ ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ 
 ॥زنّتوکُو  تواِپ  رکِویا  ِجِن  زُوِت   ॥ُل  دهرُم  دِئیا  کا  پُوُت  ؤهَ د

 

 ہوتا ہے ە داپیَرخَمّت ە رخم زے َدهرم یا ؽرض جس کے دل میں مہربانی ،ؽرض  ە  دهرمُ  ەیلبدهؤُلە  لفظی مطلب:۔

ی قانون ، نُ ە قانو َدهّرم، زیر نظام ە  تِ زوُ ِٹکانہ ە ،  ەتواپ ، َشبّرە  قائم ە زنتوکہہ  ، قدرت ، الّہٰ

 

     شبر ہی رم زےیا دهرم ہے جو َرّخم یا مہربانی زے پیدا ہو تا ہے ەاور دهَ  ،ہی ذیالی بیل ہے قدرتِ  قانونِ  ترجمہ:۔

 ەپیدا ہوتا ہے 
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ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ  ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ 

 ॥تا  بواُر  دهۄلَے  اُپِر  کی   ॥جے  کو  بُجوَے  ہوۄَے  زِچیاُر  

 

 ە، زچا نور زچیار ە     زمجو جائِے بُجوےە            لفظی مطلب:۔

 

ی زچے مالکاگر کوئی اس زمجو کو زمجو لے اورذیال کرے تو وه اس قابل ہو جائیگا کہ اُس  ترجمہ:۔  میں نور الّہٰ

 ەیگازما جائ

 بوجو ہے ە  کوئی ِذیال کرے کتنا پرورنہ بیل 

 

ਧਰਤੀ ਹਰੁ ਰ ਹਰੁ ਹਰੁ ॥ ਤਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ  ਕਵਣ ੁਜਰ ੁ॥ 

 ॥ِتس  تے  بواُر  تلَے  کۄنُو  جوُر   ॥دهرتِی  ہوُر  پرَے  ہوُر  ہوُر  

 

 ەزمین  دے نیچےتلَے ەکونزا زہاراە   کۄنُو  جورُ           لفظی مطلب:۔

 

تو وه کس کےزہارے قائم ہیںەاور یہ ذیالی بیل کس کے  ەبہت زی زمیں ہیں بوی زمیں ازکے عالوه اور ترجمہ:۔

 ە زہارے ہے

 
ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ 

 ॥زبونا  ِلکِویا  ُۄڑِی  کالم  ॥جِیء  جاِت  رنّگا  کے  ناۄ  

 کئی نام کےە ُوڑِی کالمەچلدی قلم زےەکے ناَوەەجاندارجِیءە لفظی مطلب:۔

 

والے مخازب نے ے اب کرنزکئی قزموں کئی رنگو ں کتنی ہی ذاتوں کے جاندار اس عالم میں موجود ہیںە خ ترجمہ:۔

 قلم رواں زے زب کے نام لکو دیئے ە

 
ਹ ੁਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥ 

 ॥لیکوا  ِلکِویا  کیتا  ہوِء   ॥ایُہ  لیکوا  ِلکِو  جانوَے  کوِء  

 ەلکودا اور جانتا ہےە  ِلکِو  جانوَے  لفظی مطلب:۔

 کیونکہ نا مخلوم یہ کتنا بڑا خزاب ہو گاەکوئی ساذ و نادرہی یہ خزاب جانتا ہوگاە  ترجمہ:۔

 

ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕਣ ੁਕੂਤੁ ॥ 

 ॥کیتِی  داِت  جانوَے  کَونُو  کُوُت   ॥کیتا  تانُو  ُزیالُِہ  رُوُپ  

 ەاندازه  تُ ە کوُ ذوبشورتەُزیاِلُہ ،  لفظی مطلب:۔

 جس دا کوئی اندازه نہیں ہےەتوں کا مالک ہے وقو انتہا ال  ہےەاَور   دا نہایت ذوبشورتذُ  :۔ترجمہ
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ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

 ॥ِتس  تے  ہوۓ  لکو  درِییاُء   ॥کِیتا  پزاُء  ایکو  کۄاُء  

 الکووں دریاە ەلکو  درِییاُء  ە ُخکمُ ەکۄاءُ        لفظی مطلب:۔
ی ترجمہ:۔ خرؼ زے یہ عالم َوُجود میں آگیاەاوراُس ایک ہی کالم زے الکہو ں َدریائے ِزندگی َوُجود میں  ایک ہی الّہٰ

 آئےە

 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

 ॥ۄاِریا  ن  جاۄا  ایک  ۄار   ॥درِت  کۄنو  کہا  ۄِیچاُر  قُ 

 

 قربان نہیں ہو زکتاەە  ۄاِریا  ن  جاۄا ەکونزی طاقتُقدرِت کونوە لفظی مطلب:۔

زمجو میں کہاں ہے طاَقت  کہ میں تیری ِاس بیسمار پویالؤ کے بارے کوئی ذیال کرو ەمجو میں کوئی میری  :۔ترجمہ

 ہے کہ تجو پر جان قربان کر زکوں ەنہیں  قوت 

 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

 ॥16॥تُو  زدا  زالمِت  ِنرنّکار    ॥جو  تُدُه  بواۄَے  زائِی  بولِی  کار  

 

 کامەە  کار جو ازے چنگا لگےەە  جو  تُدُه  بواۄےَ  لفظی مطلب:۔

 (16ە ) تو ہی دائم شخد زالمت پاک بے َوُجود ہے  و اَچواّ زمجوےە ُذداتُ ے کام وہی اُچوا ہے جز :۔ہترجم

 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 
 ॥ازنّکو  پُوجا  ازنّکو  تپ  تاُء   ॥ازنّکو  جپ  ازنّکو  بواُء  

 

 ، ِریاضت ە تپزیاە تَپ ە پرزتش ە  جاە     پوُ ە پریمی  بواؤ کالم ە  - جپە بیسمار  ە زنکہہاَ  لفظی مطلب:۔

 

ەبیسمار پرزتش کرتے ہیں  ےہ میں ِاس عالم میں بیمسار ریاضت کرتے ہیں ەاَور بیسمار مسػول ِعسؽ مخبت :۔ترجمہ

 َاور بیمسار تپزیّا کرتے ہیں ە

 
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ 

 ॥ازنّکو  جوگ  مِن  رہِہ  اُداس   ॥ازنّکو  گرنّتو  ُمکِو  ۄید  پاٹو  

 

، یوگ  جوگەویدوں کے اور دوزرے مذہبی کتابوں کے   پاٹو پڑهنا ە ۄید  پاٹو    گرنّتو ، زبانی ەہ وُ کمُ  لفظی مطلب:۔

ە، تیاگی ە تارک  من اُداسآزنە   

کرتے ہیں بیسمار تارک الدنیا ہیںە بیسمار ہیں جنگجو بہادر بیسمار ذاموسی زے ذدا میں  پاٹو کا  ویدوں بیسمار  ترجمہ

 ەالتے ہیں دهیان
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ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 
 ॥ازنّکو  زتِی  ازنّکو  داتار   ॥ازنّکو  بوگت  ُگنو  ِگیان  ۄیِچار  

 

ی اوشاؼ کی زوچەگن وبچار لفظی مطلب:۔  ەداتارەخقیقت پزند  تیِ زَ  ە الّہٰ

 

ی کی ِوچار  ترجمہ:۔ ی عاِسؽ اَوّشاؼ الّہٰ زذاَوت بیسمار والے اُور بولنے  رتے ہیںە بیسمار ہیں زچ کە بیسمار الّہٰ

 ەە کرتے ہیں

 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 
 ॥الِء  تار    ازنّکو  موِن  ِلۄَ  ॥بوکو  زار    وازنّکو  زُور  مُ 

 -مونِ ە لگاتاردهیان لگانا  - تاروِ لِ  ەوں کے وار بَر داست کرنے والے ہتویار -زارو بوکە بہادر ە  ورزُ ە  لفظی مطلب:۔

 ەذاموسی زے

 اتے ہیںەگل دهیان ذدا میں لگاتار ذاموسی زےکرتے ہیںەبیسمار بَر داست   ہتویار وں کے وار  بیسمار بہادر ترجمہ:۔

 
ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

 ॥ۄاِریا  ن  جاۄا  ایک  ۄار   ॥درِت  کۄنو  کہا  ۄِیچاُر  قُ 

 

 ہوناەقربان ەۄاِریا   ەکونزی طاقتُقدرِت کونوە لفظی مطلب:۔

 ە جان ِؽدا کردوں جو  کَب ہے طاقت میں مجوە ترجمہ

 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

 ॥71॥تُو  زدا  زالمِت  ِنرنّکار    ॥جو  تُدُه  بواۄَے  زائِی  بولِی  کار  

 

 کامەە  کار جو ازے چنگا لگےەە  جو  تُدُه  بواۄےَ  لفظی مطلب:۔

 (17)ەە ہے تو ہی نیک زمجوے ەاے ُذدا تُو ہی ہمیسہ دائم قائم زےکام َوہی َاچّوا ہے ج:۔  جمہتر

 

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥  ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ 
 ॥ازنّکو  چور  ہرامکوور     ॥ازنّکو  مُورکو  انّده  گوور  

 

 بالکمائے کوانے واال ە ەخرام ذور، نہایت جاہل  ە وروگه اند  مورکو لفظی مطلب:۔

 ە   ے بال کمائے کواتے ہیںلِاس ُدنیا میں بیسمار چوری کرنیوا،بیسمار  جاہل ہیں  ترجمہ:۔
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ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ 
 ॥ازنّکو  گلۄڈه  ہِتیا  کماِه     ॥ازنّکو  امر  کِر  جاِه  جور  

 

 کرنے واال تلق    - گلۄڈهِ  ەبردزتی چالناز ەجور     ەُخکم ەَامر      لفظی مطلب:۔

اس عالم میں  ،قاتل ہیں   ر انزان بیسمار ِاس عالم میں جابر زور اور طاقت زے َاپنا ُخکم چالتے ہیںە بیسما ترجمہ:۔

 جو قتل کا ظُلم کرتے ہیں  ە

ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ 
 ॥ازنّکو  کُوِڑیار  کُوڑے  پِوراِه    ॥ ازنّکو  پاپِی  پاُپ  کِر  جاِه  

 

 ُجووٹُو بولنے والےە -کُوِڑیارەُگناه -پاپُ  لفظی مطلب:۔

بے سمار جووٹے ہیں بیسمار ِاس ُدنیا میں ُگناہگار ہیں جو ُگناه کرکے ِاس عالم زے گناہوں میں مر جاتے ہیں    :۔ترجمہ

 جو اپنے جووٹ میں گم رہتے ہیں

 

ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥  ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ   
 ॥ازنّکو  ِننّدک  ِزِر  کرِه  بواُر    ॥ ازنّکو  ملیچو  مُل  بوکِو  کواِه  

 

 ،متوے تے ےمە ذِ  رِ زِ گندهی چیز  کوانہە    -  بوکِو کواهِ  ەغلط یا بُری زوُچ رکونے والے ەملیچو لفظی مطلب:۔

 

کرتے ہیں َاور غیب کا ُگناه   بیسمار ہی غیبتە ںیہ تےید ؽروغ کو زلوک یاذالق ریغ جو ںیہ بدکار سمار بے ترجمہ

 ەذمے لے لیتے ہیں 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥॥ ਨਾਨਕ ੁਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
 ॥ۄاِریا  ن  جاۄا  ایک  ۄار    ॥نانُک  نِیُچ  کہَے  ۄِیچاُر  

 ەنانک ویچارا ،نانک غریب ەنانُک  نِیُچ   لفظی مطلب:۔

 جاؤن قربان جاؤںتجو پر ایکبار بوی شدقہ جو  اتا ہے ە مجو میں طاقت کہاں ہے نغریب نانک یہ زوچ ب :۔ترجمہ

 

   ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥   ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 
 ॥18॥تُو  زدا  زالمِت  ِنرنّکار      ॥جو  تُدُه  بواۄَے  زائِی  بولِی  کار  

 (18)ەەہےود  زدا زالمت پاک بے وجُ  ہیِ  وہی َاچّوا زمجوے ە تُ  ە کام وہی َاچوا ہے جزے توُ ترجمہ
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ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 
 ॥اگنّم  اگنّم  ازنّکو  لوء   ॥   ازنّکو  ناۄ  ازنّکو  تواۄ  

 

، نا  دی پونچ نا هو زکےجس جگہا کزے  -اگنّم   نام ە بیسمار قدرت دی بَنایئ  ہر  چیزا  دےە وَ نا ازنّکو لفظی مطلب:۔

 دنیاەە  لوء ەممکن 

بیسمار اور ەاس طرح مقام بوی نہیں جن تک انزانی رزائی نا ممکن ہے کو ئی ہیں نہیں   کوئی  نام اس طرح  :۔ترجمہ

 ەبوی دنیائیگی ہیں

 

ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 
 ॥ازنّکو  کہِہ  ِزِر  بواُر  ہوِء  

 ەدوش ، الزام -بوار ِزرە ذمہ ە ہِ کہَ  لفظی مطلب:۔

 

 بیسمار کہنا اپنے لئے بوی ُگناه ہے ە :۔ترجمہ

 

ਅਖਰੀ ਨਾਭ ੁਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 
 ॥اکورِی  ِگیاُن  گِیت  ُگنو  گاه   ॥    اکورِی  ناُم  اکورِی  زااله  

 

 ەوشؼ ە نوہگُ ە علم ە گیان  ە تعریؼ ، شؾت ە زااله، خرؽوں زے ە  اکوریِ  لفظی مطلب:۔

 

لؾظوں َاور خرؽوں زے نام بَنتا ہے خرؽوں زے خمّد بوی ہوئی ہےەخرؽوں ہی میں ِعلم لکوتا ہے خرؽوں ہی  :۔ترجمہ

 ہیں ە ئے جاتے اگیت  گ ےزےَوشّؼ ک

 

ਅਖਰੀ ਤਲਖਣ ੁਫਲਣ ੁਫਾਤਣ ॥ ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ 
 ॥اکورا  ِزِر  زنّجوُگ  ۄکوانِو  ॥  اکورِی  ِلکونُو  بولنُو  بانِو  

 

ە جازکتا ہے یابتا -وکوانوِ  ە تقدیر جو پیسانی پربکی ہےەجوگُ ر زنّ زِ گؾتارە - وُ بولنە کالم ە وِ بان لفظی مطلب:۔  

 

 ،زے مضمون بوی لکوے جاتے ہیں ە خرؽوں زے ہی تقدیر  خرؽوں  ہی زے بولی بکی جاتی ہے خرؽوں ہیِ  :۔ترجمہ

 درج ہے  پرپیسانی 
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ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 
 ॥ِجۄ  پُورماۓ  ِتۄ  ِتۄ  پاِه   ॥   ِجِن  ایِہ  ِلکوے  ِتُس  ِزِر  ناِه  

 

 ە مالک ُذدا نے ُخکم کیاەپُورمائےجس طرحەِجَوەەاُس مالک دے متوے تےەتُِس ِزرِ ەجس مالک نےە ِجنِ  لفظی مطلب:۔

 

یەنہیں لکوا ہے کے مگر بکہنے والے  ە :۔ترجمہ  پاتا ہے ە ہر کوئی ویزا ویزا ، دا جیزا ہے ُخکم الّہٰ
 

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ ਤਵਣ ੁਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 
 ॥ِۄنُو  ناۄَے  ناہِی  کو  تواُء  ॥     جیتا  کِیتا  تیتا  ناُء  

 

ی ذدا دا -ناءُ   بنائی گئی زاری دنیاە –کِیتا ە جتنا بوی-جیتا لفظی مطلب:۔ رە  الّہٰ  جگہ. تواءُ نوُّ

 

جہاں پر تو موجود  ہے  ایزی کوئی جگہ نہیں ەتجو کو زمجو زکوں جو ہے  کوئی طاقت نہیںایزی مجو میں  :۔ترجمہ

 ەنہیں ہے

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

 ॥ۄاِریا  ن  جاۄا  ایک  ۄار   ॥درِت  کۄنو  کہا  ۄِیچاُر  قُ 

 ہوناەقربان ەۄاِریا   ەکونزی طاقتُقدرِت کونوە لفظی مطلب:۔

 تجہی پر ایکبار قربان کروں جان ەتیری تذلیقی شالخیتوں کو میں کیزے بیان کر زکتا ہوں ترجمہ

 

ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

 9॥7॥تُو  زدا  زالمِت  ِنرنّکار    ॥جو  تُدُه  بواۄَے  زائِی  بولِی  کار  

 

 کامەە  کار جو ازے چنگا لگےەە  جو  تُدُه  بواۄےَ  لفظی مطلب:۔

 (91)ەہےپاک  تیری ذات زدا زالمت اور  َاور  تو ہی ەاچوی کار زمجوے  واچوی ہے جس کو تُ  کار وہی   ترجمہ:۔

 

ਬਰੀ ਹਥ ੁਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥ ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 
 ॥پانوِی  دهوتَے  اُترُس  کویہ   ॥     وَ ہتُو  پیَُر  تُن  دیبورِیئَے  

 

 ذاک ەمٹی ە کویہ جزم  ،بدن  ە – دیوِ   ە آلوده ہو جائیں   ِمٹی میںە اگر  بوریئے لفظی مطلب:۔

 اگر ہاتو پاؤں یا تن بدن گرد آلوده ہو جائے تو پانی زے وهونے زے میل دور ہو جاتی ہے ە ترجمہ
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ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜ ੁਹਇ ॥ ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 
 ॥ے  زابُونوُ  لئِیئَے  اوُه  دهوِء   د॥     مُوت  پلِیتِی  کپُڑ  ہوِء  

 

 ە ناپاک گند ه ە لیتیِ پَ ە پیساب ەموت لفظی مطلب:۔

 ی دور ہو جاتی ہے ەتہو جائے ە شابن زے دهونے زے پلی  نا پاک کپڑے پیساب زےاگر  :۔ترجمہ

 

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 
 ॥اوُه  دهوپَے  ناۄَے  کَے  رنِّگ  ॥     بورِیئَے  مِت  پاپا  کَے  زنِّگ  

 

ی نام ە- ناوےَ ە گناه  ە پاپە زمجو  ەمت لفظی مطلب:۔  پیارەە  رنّگِ  الّہٰ

ی زے ُدهّل جاتا ہےەە :۔ترجمہ  َجب َمن ُگناہوں زے میال ہو جائے ە ُوە یاد نام الّہٰ
 

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਹ ੁ॥ 

 ॥کِر  کِر  کرنوا  ِلکِو  لَے  جاُه  ॥   پُنّنِی  پاپِی  آکونُو  ناِه  

 

 ەاپنے اپنے کرم کرکےکرنواکِر  کِر  ॥   ە ناِه  ە گناہگاری  پاپیە ثَواب ە  پُنی

ە نیک و بد کار جو کوئی کرتا ہے زب اعمالنامے میں درج ہوکر ہے ثَواب و گناه شرؼ نام یا کہاوت ہی نہیں ترجمہ:۔

 ەاُزکے زاتو ہی جاتے ہیں ە

 

ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹ ੁ॥੨੦॥ 
 ॥20॥نانک  ُہکمِی  آۄُه  جاُه   ॥       آپے  بِیِح  آپے  ہِی  کواُه  

 

 مالک کے ُخکم مینەُہکمِیەە جو توں بیح بیجیگاە  آپے  بِیحِ  لفظی مطلب:۔

بوتا ہے زو کواتا ہے ەجو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے ەاے نانک ُخکم زے آتا ہے ەانزان ُخکم زے ہی چال جاتا جو ترجمہ:۔

 (21)ہے ە

 

ਤੀਰਥ ੁਤ ੁਦਇਆ ਦਤ ੁਦਾਨੁ ॥ ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 
 ॥جے  کو  پاۄَے  ِتل  کا  ماُن    ॥تِیرتُو  تُپ  دِئیا  دُت  داُن  

 

 ە غُرور ە تکبر ە  مانُ خمە تپ ە پرہیز گاری ەە ر دیا ە زیارت گاه ە تیرتو لفظی مطلب:۔

ل تِ  تو  وه  مان کرےگر اُس پر غرور گُ اَ ە  ثواب کرے ،زہد کمائے رخم کرے ،کرےگاهوں کی زیارت  زیارت :۔ترجمہ

 جتنا پول پائے گاە
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ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 
 ॥انّترگِت  تِیرتِو  مِل  ناُء    ॥ُزنِویا  منِّنیا  مِن  کِیتا  بواُء  

 

ی کی ە ە یانوِ زُ  لفظی مطلب:۔ ە دل زے اُزے پریم  کیتا بواؤ  منِ ە یقین کیا واثؽ اُس پر ە ایمان الئے ە نیامَ زماعت نام الّہٰ

 کیا

 دهونا،پاک کرناە -ملِ  اندرونی خالت ە ەانتر  گتِ ە

 

ە تمہارے دل میں زیارت گاه ہے دل کو دهو  رودل زے اُزے پیار ک ،ایمان الئے ، زماعت  کیِ الٰہی نام کی  :۔ترجمہ

 ەلو پاک بنا لو زچا تیرتو یہی ہے 

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਤਵਣ ੁਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥ 
 ॥ِۄنُو  ُگنو  کِیتے  بوگِت  ن  ہوِء    ॥زبِو  ُگنو  تیرے  مَے  ناہِی  کوِء  

 

ی  ە ەگتەبوَ ە بال اَوّشاؼ   تےکیِ  وُ نن گُ وِ  لفظی مطلب:۔  پریمی ، مخبو ب الّہٰ

 

نہیں ہیں تو  ؾاتشَ جب تجو میں  ہےە یںپاس ان زب کا نام نہ یرےؾات کے مالک ہوە ماے ذدا ، تم تمام شَ  ترجمہ:۔

ەکا تجو میں نام نہیں   بوگتیِ   

 

ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥ ਸਤਤ ਸੁਹਾਣ ੁਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 
 ॥زِت  ُزہانُو  زدا  مِن  چاُء     ॥ُزئزِت  آتِو  بانوِی  برماُء  

 

 ە دل میں ذوسی ە چاؤ منِ اچوا لگتا ہے ە  -ُزہانوُ  ە زچا ەزت ەبرہما ە برماؤە  تیرا ہی آزرا ہے ە ُزئزتِ  لفظی مطلب:۔

 

 ە دولت اور کالم کا مالک اندیش ذدا ہے ەجس زے روخانی زکون وذوسی  و ذرم زدا ہے ترجمہ:۔

 

ਕਵਣ ੁਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ 
 ॥کۄنُو  ُس  ۄیال  ۄکوُت  کۄنوُ  کۄنو  تِوِت  کۄنُو  ۄاُر  

 یا چاند کا دن ە ە چندرماں ەوتِ تِ  ە وقت ە ویال لفظی مطلب:۔

 ا،وه چاند کی کونزی تاریر توی ەوقت تو کونزاوه  ترجمہ:۔

ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣ ੁਤਜਤ ੁਹਆ ਆਕਾਰ ੁ॥ 
 ॥کۄنِو  ِس  ُرتِی  ماُه  کۄنُو  ِجُت  ہویا  آکاُر  

 

 ە عالم ظہور ە پذیر ہوا ە آکارجب ە  ەتُ جِ ە موزم ەتیرُ مہینہ ە ە ماهُ  لفظی مطلب:۔

 ؟جب یہ عالم ظہور میں آئیا   مہینہ کونزا کونزا موزم :۔ترجمہ
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ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ 
 ॥ۄیل  ن  پائِییا  پنّڈتِی  ِج  ہوۄَے  لیکُو  پُرانُو  

 ە وقت ەویلُ  لفظی مطلب:۔

ە پران میں لکو دیتےپتہ ہوتا تو وه ا وقت ک ا گر  پنڈتوں کو :۔ترجمہ  

 ە

ਵਖਤ ੁਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖੁ ਕੁਰਾਣ ੁ॥ 
 ॥ۄکوُت  ن  پاِئئو  کادِییا  ِج  لِکوِن  لیکُو  ُکرانُو  

 

 ە قاضیە کادِییا ە جب دنیا بنی توی وه وقتە وکوتُ  لفظی مطلب:۔

 شاؼ قران میں لکو دیتے ە وه تو  ہوتا  معلوم اگر قاضی کو ترجمہ:۔

 

ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹ ੁਨਾ ਕਈ ॥ 
 ॥تِوِت  ۄاُر  نا  جوگِی  جانوَے  ُرِت  ماُه  نا  کوئِی  

 ە موزم  ەُرتنام ە ےک وںنە دِ  وار لفظی مطلب:۔

 ەکونزا دن ، مہینہ اور موزم توا ،( یہ دنیا ظہور میں آئی ہےنہیں جانتا ) کبِ  بویِ  جوگیِ  ترجمہ:۔

 

ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥ 
 ॥جا  کرتا  ِزرٹوِی  کُء  زاجے  آپے  جانوَے  زوئِی  

 

 ەە وہی زوئیە بنانے واال ە زاجے دنیاە ٹویرِ زِ ە پیدا کرنے واال ە تارِ کَ  لفظی مطلب:۔

 ەنے یہ  عالم پیدا کیا ہے ەوه ذود وہی جانتا ہے ە جس کے زوائے کار زاز کرتا ر ترجمہ:۔

 

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 
 ॥ِکۄ  کِر  آکوا  ِکۄ  زاالہِی  ِکُء  ۄرنِی  ِکۄ  جانوا  

 

 اەنە بیان کر یِ نورِ ە تعریؼ  ەزاالہِی  ە کس طرح ەکرِ وَ کِ  لفظی مطلب:۔

 وں ەوبیان کروں اور زمج ، ،بولوں تعریؼ ِکس طرح ترجمہ:۔
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ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ 

 ॥نانک  آکونِو  زبُو  کو  آکوَے  ِاک  دُو  ِاُک  ِزیانوا  

 

 ە عقلمند  -ِزیانوا ە ایک زے بڑه کر ایک ە کاِ ُو ک داِ  لفظی مطلب:۔

 ە نانک کہتے ہیں تو زب کہتے ہیں کہ زب زے بڑه کر دانا نہیں     . :ترجمہ

 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ 
 ॥ُب  ۄڈِی  نائِی  کِیتا  جا  کا  ہوۄَے  خِ اشۄڈا  

 

 ە اُس دی ِشؾِت تعریؼ وڈی ہےەۄڈِی  نائیِ ە ە مالک ُذدا بڑا وڈا ہے  بُ خِ اشۄڈا   لفظی مطلب:۔

 جاتا ہے ەوہوُه    چاہتا ہے   جو اعٰلے ہے ُوه مالک سہرت اور نامور ہے  ەقادر ہے  ترجمہ:۔

 

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥ 
 ॥21॥جانوَے  اگَے  گِئیا  ن  زوہَے    ؤنانک  جے  کو  آپ

 

 ەعزت نہیں ملتیەاچوا نہیں لگتان زوہَے ەاپنی عقل زے ەآپؤجے کوئی انزان ەەجے کو لفظی مطلب:۔

 (21) ە پاتا نہیں آگے عزت وی بویکبوه  نانک  جو ذودی زے بورا ہے اے    :ترجمہ

 
ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 

 ॥پاتاال  پاتال  لکو  آگازا  آگاس  

 ەە آزمان آگاسە زیر زمین ە پاتال لفظی مطلب:۔

 زیر )زمین( ، زمینیں اور الکووں ہی آزمان بوی ہیںە الکووں  ترجمہ:۔

 

ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 
 ॥اوڑک  اوڑک  بواِل  توکے  ۄید  کہِن  ِاک  ۄات  

 

 ەایک باتاتوک اِ توک گئےە  ےڈهونڈ توکےە بوالآذر ە ەاوڑک لفظی مطلب:۔

 ہےە ائیە ڈهونڈے ڈهونڈے ماند ہوگئے ویدوں نے بوی ایک ہی بات بت ترجمہ:۔
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ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕ ੁਧਾਤ ੁ॥ 

 ॥زہس  اٹواره  کہِن  کتیبا  اُزلُو  ِاُک  دهاُت  

 

 ە ذات ە دهاتخقیقتن  ە ەاُزلُو   ە اُٹواراں ہزار ە زہس اٹواره لفظی مطلب:۔

 ەہے اٹواره ہزار کتابیں بیان کرتی ہیںە خقیقتن واخد ذات ذدا کی :۔ترجمہ

 

ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 
 ॥لیکوا  ہوِء  ت  ِلکوِیئَے  لیکوَے  ہوِء  ِۄنواُس  

 

 ە بکوتے بکوتے مٹ جاتا ہےەاسُ ونہوئے وِ  َے کویلاب  ەزەخ والیک لفظی مطلب:۔

 اگر خزاب زبوی لکوا جائے ەخزاب کرتے کرتے انزان ہی ذتم ہو جاتا ہے ە ترجمہ:۔

 

ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥ 
 ॥22॥نانک  ۄڈا  آکویِئَے  آپے  جانوَے  آُپ  

 (22)ەہےود ہی جانتا اے نا نک، ہللا بہت بڑا ہے؛ وه کتنا بڑا ہے یہ شرؼ وه ذُ  :۔ترجمہ

 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥ 
 ॥االِه  ایتِی  ُزرِت  ن  پائِییا  شاالہِی  ش

 ہوش ە،  ەُزرتِ  ە اتنی ە  ایتیِ  ە توشیؼ ە  االہیِ ش لفظی مطلب:۔

ەکرتے ہیں مگر اتنی زمجو کہاں ہے ؼیذدا کی توش ترجمہ:۔  

 

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ 
 ॥ندِییا  اتَے  ۄاه  پۄِه  زُمنِّد  ن  جانوِیئِہ  

 ەنالے ە واهە دریا ە  ندِییا لفظی مطلب:۔

 ە ں تک ہے کوئی پتا نہیں لیکن اُزکی )پایں( جانیں گہرائی کہا  میں  ندیاں اور نالے پڑیں زمندرجس طرح  ترجمہ:۔

 

ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 
 ॥زُمنّد  زاه  ُزلتان  ِگرہا  زیتِی  ماُل  دهُن  

 ،ەزمندکاہو بادساهە ُزلتان  زاه  زُمنّد لفظی مطلب:۔

 ە ک ہولزمندکاہو بادساه اور پہاڑوں جتنی دولت کا ما ترجمہ:۔
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ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 

 ॥23॥کِیڑِی  تُِل  ن  ہوۄنِی  جے  ِتُس  منُہ  ن  ۄِیزرِه  

 

 اُس چیونٹی کے ہیں برابر ەکرتا ہو جو یاد ذدا ە  ەکِیڑِی  تُلِ  پہاڑوں جتنی ە  ەِگرہا  زیتیِ  لفظی مطلب:۔

 (23ە) یںہ ےیاد کرت کو چیونٹی کے برابر ہیں ە جو ذدا اُس :۔ ترجمہ

 
ਅੰਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥  ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

 ॥انُّت  ن  کرنوَے  دینِو  ن  انُّت    ॥تِی  کہنِو  ن  انُّت  ؾشِ انُّت  ن  

 

 ہر چیز  دینے واالەراِزؽ  ە  دینوِ  ەکائنات ەدا نظامقدرت ە وَے ەکرنوشؼ ، ُگن  -یِ ؾتشِ  لفظی مطلب:۔

 ەمیں،بیسمار  ە ِگنَتیِ ە سمار انّتُ 

سمار بیکائنات قدرت کا  ہے اُزکی بیسمار زذاوت ،میں کب آئے ہیںە  نتیِ دا ہے ەگِ بیسمار اوشاؼ کا مالک ذُ  ترجمہ:۔

 ەہیں

 

ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥  ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 
 ॥انُّت  ن  جاپَے  ِکیا  مِن  منُّت    ॥انُّت  ن  ۄیکونِو  ُزنونِو  ن  انُّت  

 ە دلی اراده ە  مِن  منّتُ  لفظی مطلب:۔

 ەےبیسمار ہ،تو  جاتے تیر ے زمجوے نہیں  دلی  راز   بیسمار زماعت تیری ەآذر ،بیسمار نظارے تیرے  ترجمہ:۔

 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ੁ॥  ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 
 ॥انُّت  ن  جاپَے  پاراۄاُر    ॥انُّت  ن  جاپَے  کِیتا  آکاُر  

 

 ە آذر ە سمار ە انّتخد قدەە پاراوارُ ە پویالؤە بناوٹ  ە آکارُ  لفظی مطلب:۔

 ە کر زکتے  مار نہیں ہے ەە وزعت کا انداز نہیںسُ   ذلقت عالم کا   تیرے  :۔ترجمہ

 

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥  ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 
 ॥تا  کے  انّت  ن  پاۓ  جاِه     ॥انّت  کارنِو  کیتے  ِبلالِه  

 ہیںەە چیذتے ہیں ەجہد کماتے ِبلالِه  لفظی مطلب:۔

مگر کزی نے ذدا کا انداز  ە ذدا کا خزاب سمار زمجونے کی ذاطر کتنے ہی جہد کماتے ہیں اور بالتے ہیں :۔ترجمہ

 و سمار نہ پایا ہے
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ਹ ੁਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥  ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

 ॥بُہتا  کہِیئَے  بُہتا  ہوِء    ॥ایُہ  انُّت  ن  جانوَے  کوِء  

 ەمالک ُذدا کو جتنا زیاده کہنگےە  کہِیئَے بُہتا   لفظی مطلب:۔

 اتن اُ  وهُ  جتنا زیاده کہیں گے ازکوە ازکو جانا ہے  کزی نےے نہ زمجوا ہنہ کزی نے  ذدا کا ُسمار و انداز  ترجمہ:۔

 ہےواال  ہو جاتا زیاده عظمت 

 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥  ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 
 ॥اُوچے  اُوپِر  اُوچا  ناُء    ॥ُب  اُوچا  تواُء  خِ اشۄڈا  

 

 ەەتعریؼ ِشؾتِ ناءُ  ە، مقاُم ەجگہاتواءُ  لفظی مطلب:۔

ەنام ہے نامور  س کاس اونچے زے اونچا اُ اُ  ترجمہ:۔  

 

ਵਿ ੁਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥  ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 
 ॥ِتُس  اُوچے  کُء  جانوَے  زوِء     ॥ایۄُڈ  اُوچا  ہوۄَے  کوِء  

 

 ەکوئی انزان ہو  ہوۄَے  کوءِ  ە اتنا بڑاەایۄُڈ  اُوچا لفظی مطلب:۔

زکتا ہےە جانِ وہی  س اونچے کو اُ  ەہو اُونچی عظمت واال اگر کوئی تنیِ اِ  ترجمہ:۔  

 

ਜਵਿ ੁਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥  ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥ 
 ॥24॥نانک  ندرِی  کرمِی  داِت     ॥جیۄُڈ  آِپ  جانوَے  آِپ  آِپ  ز

 

 ە،رِخم  ە بذسشکرمیِ   ەنظر عنایت ە ندریِ ە ذودہی ە آپِ ە جانتا ہے ە  جانوَے  ە جتنا بڑاەجیوڈ  مطلب:۔لفظی 

 

اور رخمت اُزکی نظر عنایت زے ہی بذسش ہے  نانک اےاپنی عظمت اپنی سان او ر بزرگی جانتا ہےە ذود ہی ترجمہ

24) ەہے  
 

ਫਹੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥  ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲ ੁਨ ਤਭਾਇ ॥ 

 ॥ماِء  طَ ۄڈا  داتا  ِتُل  ن  ॥  بُہتا  کرُم  ِلکِویا  نا  جاِء  

 ە اللچەءِ ماطَ ە ذره بور ە لُ تِ بذسش ە ەکرمُ  لفظی مطلب:۔

ے ہے د :۔ترجمہ  ەتا وه جو خرص و طمع زے ذالی ہے ااتنی زیاده بذسش ہے اُزکی تخریر میں کب آتی ہے اعلّٰ
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ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥  ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

 ॥کیِتیا  گنوت  نہِی  ۄِیچاُر   ॥    کیتے  منّگِہ  جوده  اپار  
 

 .بیسمار،َانگنت-گنوت ە بیسمارەَاپّارە بہادر ، ەجودهە مانگتے ہیںە ہہِ منگَ ە کئیە  کیتے لفظی مطلب:۔

ممکن  نتیِ اُن کی گِ  ہے ے رہتے ہیں    ِاتنے یہ مانگنے والےتبیمسارجنگجو اور بہادر جو اُس زے مانگ    :۔ترجمہ

 نہیں ہے۔
 

ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥  ਕਤ ਲ  ਲ  ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥ 

 ॥کیتے  لَے  لَے  ُمکُر  پاِه   ॥     ۄیکار    ِہوکیتے  کوِپ  تُٹ

 

بے ،مکر جانا ە ُمنکر  ە  کرُ مُ  ەە بیؾائده  ە بدکار کاریو ە ذتم ہو جاتے ہیں ە تٹہہ  ە کوسش و کاوش ە کوپِ  لفظی مطلب:۔

 .ُسکرے

ہی جو اُس زے لے کر ُمنکر ہو جاتے  تنےک ذتم ہو جاتے ہیںەر عالم میں جو بدکاری میں ہی کتنے ہیں بدکا :۔ترجمہ

ەہیں   

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

 ॥      کیتے  مُورکو  کواہِی  کواِه  

 ہیںە ہی رہتےە کواتے کواہی کوا هِ  جاِہل انزانە ە ورکموُ  لفظی مطلب:۔

 ە کتنےہی ناسکرے ہیںە جو سکر ادا نہ کرتے ہیں ەَاور ہر دم کواتے رہتے ہیں :۔ترجمہ
 

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

 ॥بِو  داِت  تیرِی  داتار    وِ ای  ॥کیِتیا  دُوکو  بوُوکو  زد  مار  

 

 دینیے واال مالکە  -داتارکئی روگ ،کلیشە ە دُوکو ەکئی لوگاں نوُ -کیِتیا لفظی مطلب:۔

اَے ذدا یہ بوی تیری دین ہی ہے تو ہی زب کچو دینے ە وک زے ہمیسہ َمرتے رہتے ہیںبوبیسمار عذاب اَور  :۔ترجمہ

ەواال ہے  
 

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

 ॥ہوُر  آکِو  ن  زکَے  کوِء  ॥     بنِّد  کوالزِی  بوانوَے  ہوِء  

 

 ە رضا ە خکمە وَے بوان ە غالمی ، قید ە بَندِ  لفظی مطلب:۔

کمیں ہے یہ جرات جو ە رضا زے ہے َاور آزادی بوی تیری َرضا زے ہےی غالمی اور بندش َاے ذدا تیر :۔ترجمہ

 کہے یہ میری َمرضی ہےە
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 ਜ ਕ ਖਾਇਕ ੁਆਖਤਣ ਾਇ ॥  ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 
 ॥ُک  آکونِو  پاِء  اِ جے  کو  کوا     ॥ ِاوُه  جانوَے  جیتِییا  ُمِہ  کواء 

ە  ءِ کواە نہو ،موہ ہِ مُ ە جتنیاں ە یایِ جیت کہنے کی کوسش کرےە نِو ەەآکوە نادان ەجاہلەمورکہہ  کُ اِ کوا لفظی مطلب:۔

 کوائے گاە

اگر کوئی جاہل ِازکے عالوه کہنا چاہتا ہے یا کہنے کی کوسش کرتا ہےە تب اُزے زمجو آجاتی ہے ەجب  :۔ترجمہ

 تا ہے ەجامنہہ پر چوٹیں کواتا ہے اور عذاب میں پڑ 

  

 

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

 ॥آکوِہ  ِس  بِو  کیئِی  کےِء  ॥     آپے  جانوَے  آپے  دےِء  

 

 ئی ەەکَ  کیئیِ یہ بات بوی ەە بوِ  سِ کہتے ہیں ە ەآکوہِ  ە دیتا ہےە دےءِ  لفظی مطلب:۔

 

 اور آپ ہی دیتا رہتا ہےە،ی کہتا ہے ە کہ ذدا ہی جانتا ہے کوئی کوئی یہ بات بو :۔ترجمہ

 

ਤਜਸ ਨ  ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥  ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 

 ॥25॥نانک  پاِتزاہِی  پاِتزاُه  ॥     ِت  زااله  ِشؾَ ِجس  نو  بکوزے  

 

 ،ساهاں دے ساُهەدے بادساها  بادساهاںە پاِتزاہِی  پاِتزاُه   ە جس انزان کو -ِجس نو لفظی مطلب:۔

 

(25)ەساه ہے دا اے نانک وه ساہانِ ، ذدا جزے بذسے خمد و ثناه :۔ترجمہ  

 

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 
 ॥اُمل  ۄاپارِی۔  اُمل  بونّڈار    ॥اُمل  ۄاپار    اُمل  ُگنُ 

 

 .ە ذزانہ بونڈار  ەبیؤپاری  ،داگری زو -ۄاپارِی۔پارە و یە بِ واپارە وشؼ ە نُ ە بیش قیمتە گُ ل امُ  لفظی مطلب:۔

ەاُن کاجو ِازکے زوداگر ہیں ہے مول نہیں  ہے، مول نہیں تیرے وشؾوں کا ترجمہ:۔  
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ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਹ ॥ ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 
 ॥اُمل  بواِء  اُمال  زماِه    ॥اُمل  آۄِه  اُمل  لَے  جاِه  

 

ول جنکو ہے ەانم اُمل بواءِ  ِاس کو ذرید کر بیجانیوالےە  جاچکے ە انمول ہیں لے-جاهِ لے ہیںە ە آتےهِ آو ە لفظی مطلب:۔

 ، َانمول ہیں وه جو اس میں مل جاتے ہیں ە ل زماهِ امُ پیار اس زے ە

 

انمول  ە لیجاتے ہیں ذرید کے  جو بػیر مول بیوپاری ہیں َاور بے مول ذزانہ ہے اُنمول ہیں وه ەلینے والے ترجمہ:۔

 ەجاتے ہیں  س میں ملہیں وه جنکا پیار ہے ِاس زے انمول ہیں وه جو اُ 

 

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥  ਅਭੁਲੁ ਤੁਲ ੁਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣ ੁ॥ 

 ॥اُمُل  تُُل  اُمُل  پرۄانُو    ॥اُمُل  دهرُم  اُمُل  دِیبانُو  

ی دهرمُ  جزکی قیمت کا اندازه نہ ہوزکےە ەلُ امُ  لفظی مطلب:۔  ەتکڑیلُ تُ  عدالت ە بارگاهقدرت  ەدِیبانُو  ەە قانون ە قانون الّہٰ

 پیمانہ ە  ەپرۄانو

ہےە بے مول تول تیرا ہے ەبے مول پیمانہ تیرا بے مول دربار تیرا ہےەہے تیرا  یا دابے مول قانون ذُ  ترجمہ:۔  
 

ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 
 ॥رمانُو  ؽُ اُمُل  کرُم  اُمُل   ॥زِیس  اُمُل  نِیزانُو  ذاُمُل  ب

 ؽرمان ەەرمانوُؽرە عنایت ە سیِ زبذە  شِ سِ ەبذِ مُ کر ەمنزل ە نسانہ ەنِیزانو لفظی مطلب:۔

 ترجمہ:۔ ە بے مول تیری رخمت ہے بے مول منزل تیری ہےە بے مول عنایت تیری ہے بے مول ؽرمان تیرا ہےە

 

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥  ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

 ॥آکِو  آکِو  رہے  ِلۄ  الِء    ॥اُملو  اُمُل  آکِویا  ن  جاِء  

 

 ەە کہتے کہتے ماند ہو آکہہ آکہہ رہےە زیاده زے زیاده جو بیان اور تخریر زے باہر ہے ە ُملّ اَ اُُملو ر لفظی مطلب:۔

 ەدهیان لگا کر ە   ءِ ال وِ لِ 

جاتا  گِ ل تجو کو کہتے کہتے تجو میں دهیانەآتا ہے  نہیں میں کہنے اور زمجونے  کتنا ہے انمول تو یا رب ترجمہ:۔

 ہے ە

 

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 
 ॥آکوِہ  پڑے  کرِه  ۄکِویانو    ॥آکوِہ  ۄید  پاٹو  پُرانو  

 

 ەە تسریخات کرتے ہیں ویانکوِ ِه وکرە پڑهتے ہیں ەەےە زبؽ ە پڑ پاٹوە کہہ رہے ہیںە  آکویہ لفظی مطلب:۔

ە ُزناتے ہیں ہکہتے ہیں پڑهتے ہیں اور کہ ،تیری توشیؼ ہے  دیدوں َاور پرانوں میں ترجمہ:۔  
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ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ 
 ॥آکوِہ  برمے  آکوِہ  ِانّد  

 

 ەاندِر دیِوتےەِانّد  ہے ە ےکہت دیِوتے برہم کئیە  آکوِہ  برمے لفظی مطلب:۔

 بوی تیری زتائیش کرتے ہیں ە دیِوتے ندرِ اِ برہما َاور  ترجمہ:۔

 

ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 
 ॥آکوِہ  گوپِی  تَے  گوِۄنّد  

 ن ەرسِ ە کِ     گوِۄنّد ەگوپییاں،رانییاں -گوپیِ  مطلب:۔ لفظی

 

 ەگاتے ہیں نُ رسن تیرے ہی گُ اور  کِ  گوپیِ  ترجمہ:۔

 

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 
 ॥آکوِہ  کیتے  کِیتے  بُده  ॥ آکوِہ  اِیزر  آکوِہ  ِزده  

 

 بودهیە دانسور ە ده ەبُ ە زود بوی گن گاتے ہیں ە آکہہ زدهتعرئؼ کرتا ہے سیوجی تیری ە -آکوِہ  اِیزر   لفظی مطلب:۔

 

 وُه بوی  جتنے  بودهی ەدانسور ہوتے ہیںەہیں گاتے ے ہی تجوکرتا ہے زده بوی و ثّناه خمد  سو جی تیری ترجمہ:۔

گاتے ہیں ە نُ تیرے ہی گُ   

 

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 
 ॥آکوِہ  ُزِر  نر  ُمِن  جن  زیۄ  ॥    آکوِہ  دانۄ  آکوِہ  دیۄ  

ی  نِ ەمُ ەؽرستے  رَ زَ ەانزان  ەرَ نَ   ە ذادم ە زیوعارؼ ە ،درویش ە،ە مانے ہوئے عاسقان الّہٰ

اور ذادم بوی تجو میں دهیان لگاتے ہیںە بوی تیری سان بتاتے ہیں دیوتے اور ؽرستے زارے وانوِ  :۔ترجمہ  

 

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ 
 ॥کیتے  کِہ  کِہ  اُٹِو  اُٹِو  جاِه  ॥  کیتے  آکوِہ  آکونِو  پاِه  

 

ِاس عالم زے ،ە چلے جاتے ہیں  اُٹو اُٹو جا هِ ە کہنے کی کوسش کرتے ہیں ە  آکونِو  پاهِ  ە کتنے ہی ەکیتے لفظی مطلب:۔

 ە

کتنے ہی خمد و ثناه کرتے کرتے ِاس جہاں اور  کوسش کرتے ہیںە کی ے نکرکتنے ہی تیری ِشؾت شالح  ترجمہ:۔

 زے چلے جاتے ہیں ە
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ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 
 ॥کیئِی  کےِء   وِ کتا  آکِو  ن  زَ ॥       وِ ایتے  کِیتے  ہوِر  کری

 

 تب ە ەتاە اگر اتنے ہی اور ہوں پیدا ە ہیوِ ہورکر  پیداە نی مذلوقات ہوئی ہےەجت تےایتے کیِ 

 ،اتنے اوشاؼ،ە نہیں کہہ زکتا  وِ کزَ 

 

تنے اوشاؼ ذدا ہیں تیرےمذلو ؽ کہاں اِ  ہو جائےە پیدا  تیری جتنی مذلوقات ہوئی ہے اتنی ہی گر اور جہان ترجمہ:۔

زکتی ہے ە گا  نُ گُ   

 

ਜਵਿ ੁਬਾਵ ਤਵਿ ੁਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 
 ॥نانک  جانوَے  زاچا  زوِء  ॥    جیۄُڈ  بواۄَے  تیۄُڈ  ہوِء  

 

 ە وه زچا ذدا ہے ە زاچا  زوئےەاُتنا بڑا ە تیوڈە چاہتا ہے ە ئےبواوە جتنا بڑا  ە جیوڈ لفظی مطلب:۔

ذود ہی  مالک  زچا !نانکاے  اُتنی ہی سان و خسمت ہے ە ہے وه چاہتا  وه مالک ُذدا جتنی عظمت اور سان ترجمہ:۔

 ە،جانتا ہےاپنی سان َاور بڑائی زمجوتا ہے 

 

 

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ੁ॥੨੬॥ 
 ॥62॥تا  ِلکوِیئَے  ِزِر  گاۄارا  گاۄاُر  ॥            جے  کو  آکوَے  بولُِۄگاڑُ 

 

 ە مورکووں کا مورکہہە جاہل ە گوارگاوار رِ زِ ە بولوں زے وگاڑنے واال ە ەبول وگاڑ لفظی مطلب:۔

(26ە)اعٰلے گنوار بوی ہے لیکن گنوار  ہے ہیەچاہتا ہے  بیان کرنابدکار اور گنوار اُزکو  :۔ترجمہ  

 

ਸ ਦਰ ੁਕਹਾ ਸ ਘਰ ੁਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ  ॥ 

 ॥زرب  زمالے   وِ کیہا  زو  گوُر  کیہا  ِجُت  بزو  دُر  

 .ە ذبر گیری کرتا ہے زمالےە زب کو ەزرب ەبیٹو کر ە ہوِ بەجس میں ە تُ جِ ە کیا ہے ە کیہا مطلب:۔لفظی 

 کرتا ہے ە ریِ گیِ ذبِر  زب کیکر  جس میں بیٹو ، کیا در ہے، کیا گور ہے :۔ترجمہ

 

ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ 

 ॥ۄاجے  ناد  انیک  ازنّکوا  کیتے  ۄاۄنوہارے  

 ەە بجاؤن والے   ۄاۄنوہارے بیسمارە ەازنّکواآواز ە ەنادە مطلب:۔لفظی 

 اور کتنے ہی زاز بجاتے ہیںە ،ہیں بجتے   جہاں ناد َاور زنکہہ :۔ترجمہ
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ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

 ॥کیتے  راگ  پرِی  ِسُء  کہِیئِن  کیتے  گاۄنوہارے  

 

 کہتے ہیںە ەکہِیئِن   ەموراگنیاں  ەپری زیؤە لفظی مطلب:۔

 ەہیںگاتے  اگنیاں راور کتنے ہی زاز بجاتے ہیں ەاورکتنے گانے والے ہیں کتنے ہی راگ اور  :ترجمہ

 

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ  ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ 
 ॥گاۄِه  تُہنو  پئُنُو  پانوِی  بیَزنّتُر  گاۄَے  راجا  دهرُم  ُدیارے  

 

 ە ؽرستہ انشاؼە راجا  دهرمُ ە آگە بیَزنّتُر   تجہے  ەہنو ە تُ  لفظی مطلب:۔

ہوا ە پانی آگ تیری خمد ثناء کر رہی ہے ەؽرستہ انشاؼ الٰہی بوی تیری خمد وثناء میں  !،اے ذدا تجوے  ترجمہ:۔

 مشروؼ ہے ە

 

ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤ ੁਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥ 
 ॥گاۄِه  ِچُت  ُگپُت  ِلکِو  جانوِہ  ِلکِو  ِلکِو  دهرُم  ۄِیچارے  

 

 ە اعمالنا مہ ە تخریر کرنیوالے الٰہی جازوس ە  ِچُت  ُگپتُ  لفظی مطلب:۔

غور ،جازوزان تخریر بوی تیرے در پر تیری تعریؼ کر رہے ہیں ەجنکو ؽرستہ انشاؼ ە کے  گند گان اعمال :۔ترجمہ

 ۔ ەتیرے ہی گن گا رہے ہیںوذوض کرتا ہے 
 

ਗਾਵਤਹ ਈਸਰ ੁਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ 
 ॥گاۄِه  اِیزُر  برما  دیۄِی  زوہِن  زدا  زۄارے  

 

 ە اچوے لگے ہیںەزوہن ەبرہما ە برماە سوجی  ە اِیزرُ  لفظی مطلب:۔

 ە تے  ہیں  کر تیری ہی خمد و ثناه   ہے زبو جنہیں تو نے زنوار ادیوتے  سوجی ە برہما َاور دیوی:۔ترجمہ

 

ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ  ॥ 
 ॥گاۄِه  ِانّد  ِادازنِو  بیَٹوے  دیۄِتیا  دِر  نالے  

 ِاندر دیوتا دا تذت ەدازنوِ اِ    لفظی مطلب:۔

 ہے ەە ے گات نُ تا مؤدیوتے تیرے ہی گُ دیوِ  درِ تخت پر بیٹوا انّ ترجمہ:۔
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ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥ 
 ॥گاۄِه  ِزده  زمادهِی  انّدِر  گاۄِن  زاده  ِۄچارے  

 زچیارە ،جنہوں نے اپنا اذالؽ پاک بنا لیاە وه انزان  زادهە دهیان الٰہی  ە زمادهی ە پاکیزه ە پاکدامنە دهزِ  لفظی مطلب:۔

 ەگاتے ہیں نُ گُ ہی تیرے  میں چاروو بوی زوچ هُ گاتے ہیں ەزاد ہی  دا تجوے میں ذُ   ما دهیِ زَ  دهِ زِ  ترجمہ:۔

 

ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 
 ॥گاۄِن  جتِی  زتِی  زنّتوکوِی  گاۄِه  ۄِیر  کرارے  

 

ۄِیر  ەابر ش ە توکویِ زنَ ە زچ پر چلنے واالە  تیِ زَ کا غلط ازتعمال نہیں کرتاە  زبان جو ،ە برہمچاری  یتِ جَ  لفظی مطلب:۔

 بہت بہادر ە ۔  کرارے

 ەگاتے ہیں بوی تُجوے  بہت بہادر ،گاتے ہیں تُجوے  والےکرنے  براور شَ ِی تزَ  تیِ جَ  :۔ترجمہ

 

ਗਾਵਤਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗ ੁਵਦਾ ਨਾਲ  ॥ 
 ॥گاۄِن  پنِّڈت  پڑِن  رکوِیزر  ُجُگ  ُجُگ  ۄیدا  نالے  

 

 ەجنہوں نے جڑواخزازات پر ضبط خاشل کر لی ہے  بڑے ِرکویە رکویزر لفظی مطلب:۔

 ەگاتے ہیں تجوے  بوی وهُ  جو دیدوں کو پڑہتے ہیں یِ کورِ  َاور پنڈت  :۔ترجمہ

ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ  ॥ 
 ॥گاۄِه  موہنوِییا  مُن  موہِن  ُزرگا  مچو  پِئیالے  

 

 ەە پاتال ە زیر زمین  پِئیالے ە یہ عالم ە مچوە جنتە  رگازُ ناەدل کو موه لی ەموہنِ  خوریںەە موہنوِییا  لفظی مطلب:۔

 ە،وه  بوی تجوے  گاتی  ہیںجو دل کو موه لیتی ہیں  خوریںجنت اور زمین آزمانوں میں :۔ترجمہ

 

ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ  ॥ 
 ॥گاۄِن  رتن  اُپاۓ  تیرے  اٹوزٹِو  تِیرتو  نالے  

 زمرودە ہیرے وغیره ە,ەقیمتی پتور  رتن لفظی مطلب:۔

 :ترجمہ

 ،ہیں  تے گا نُ َاور َاٹو زٹو تیرتو بوی تیرے ہی گُ  ، کیئے  پیدا   جتنے رتن 
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ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥ 
 ॥گاۄِه  جوده  مہابل  زُورا  گاۄِه  کوانوِی  چارے  

 

 ە اُتبوحتح ەیە کانیں انڈج ە جیرج ە ز یِ وکوانە بواری طاقت والے بہادر جنگجوە جوده مہابل زورا لفظی مطلب:۔

 تیری زتائش کرتی ہیں ە اَور چاروں کانیں،طاقتور بہادر  :ترجمہ

 

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 
 ॥گاۄِه  کونّڈ  منّڈل  ۄربونّڈا  کِر  کِر  رکوے  دهارے  

 جنہیں بانده رکوا ہے ەە دهارےزارا عالم ە ەۄربونّڈا ە براعظم ە منڈلە زمین کا ٹکرا ە کونڈ لفظی مطلب:۔

 ہیںە ە ہی  گاتےتجوے  تیرے ذطے اَور براعظم َاور دنیا میں بوی  :ترجمہ

 

ਸਈ ਤੁਧੁਨ  ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ  ॥ 
 ॥زیئِی  تُدُهنو  گاۄِه  جو  تُدهُ  بواۄِن  رتے  تیرے  بوگت  رزالے  

 

 ەجو تیر لطؼ لیتے ہیں ەجو تجو زے مخظوظ ہیںەرزالےە جنہیں تو چاہتا ہےە  بواونِ ە وہی ە زیئ لفظی مطلب:۔

 ەہیں تے گا ے وہیتجو جو تیرے عاسؽ ہیں،جو تیرے دل کو بواتے ہیں  ۔:ترجمہ

 

ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕ ੁਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥ 
 ॥ہوِر  کیتے  گاۄِن  زے  مَے  ِچِت  ن  آۄِن  نانُک  ِکیا  ۄِیچارے  

 میں نہیںەە جو میرے یاداست نہ آونِ  چتِ  لفظی مطلب:۔

 ەوآتے ہ ذہن میں کبِ   وتُ   !نانک ے ہیں تگا تجوےاَور بوی  ۔:ترجمہ

 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 
 ॥ُب  زاچا  زاچِی  نائِی  خِ اشزوئِی  زوئِی  زدا  زُچ  

 

 ہےەت ە جزکی زچی نامور اور سہر  زاچی نائیە زچا آقا ە زچ شاخبە وہی وہیە  زوئیِ  زوئیِ  لفظی مطلب:۔

 ےەوه زچا مالک ہے اُزکی عظمت ە نیک نامی ناموری اور سہر ت اچوی ہە  :۔ترجمہ
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ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ 
 ॥ہَے  بوِی  ہوزِی  جاِء  ن  جازِی  رچنا  ِجِن  رچائِی  

 

رچناجن ە جو مٹنے واال نہیں شدیو ی ہے ە نہ جازیِ  ءِ جا ە آئنده بوی ہوگاە  ہوزیِ ە آج بوی ہےە  بویِ  ہَے  لفظی مطلب:۔

 ە جس نے یہ عالم پیدا کیا ہے ە رچائی

لہ تعالٰی نے یہ عالم پیدا کیا ہے  :ترجمہ  وه ا ب بوی ەآئنده بوی ہوگا ہمیسہ رہے گاە جس الّٰ

 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥ 
 ॥رنّگِی  رنّگِی  بواتِی  کِر  کِر  ِجنزِی  ماِئیا  ِجِن  اُپائِی  

 

ە کتنے ذاتوں والی ەجن اُپائی جزنے جنزیِ ە طرح طرح کی ە بواتیِ ە کتنے ہی رنگوں والی ە گیگی رنٗ رنّ  لفظی مطلب:۔

 پیدا کی ہے ە

 کی ہے ە  پیداجس نے  مائیا نے طرح طرح کے رنگوں والی طرح طرح کی قزموں والی جس ۔ترجمہ:
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 
 ॥کِر  کِر  ۄیکوَے  کِیتا  آپنوا  ِجۄ  ِتس  دِی  ۄِڈیائِی  

 

 ە عظمت ەبذرگی ە وڈیائیە پیدا کرکے ذبرگیری کرتا ہے ە کرکر دیکوے لفظی مطلب:۔

 :ترجمہ

 اُزکی عظمت ہےە  یہی، کرتا ہے ریِ ذبرگیِ تا ہے، دیکو اور آپ ہی کر، آپ بنا

 

 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
 ॥کُم  ن  کرنوا  جائِی  خُ ِتُس  بواۄَے  زوئِی  کرزِی    جو

 

 ە اُزے خکم نہیں دیا جا زکتاە کم نہ کرنا جائیخُ  لفظی مطلب:۔

 ەچلتا ہے یںکم کزی کا نہپر خُ  جو چاہتا ہے وه کرتا ہے اُس ترجمہ:۔

ਸ ਾਤਤਸਾਹ ੁਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 

 ॥61॥ پاِتزاِہُب  نانک  رہنُو  رجائیِ زو  پاِتزاُه  زاہا  

 

 ە رضا میں رجائی لفظی مطلب:۔

 (27) ەاپنی رضا میں رہتا ہے  !ساه ہے نانک ساہوں کا وهُ   ترجمہ
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ਭੁੰ ਦਾ ਸੰਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤ ੁਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥ 
 ॥ُمنّدا  زنّتوکُو  زرُم  پُت  جوولِی  دِهیان  کِی  کرِه  ِببوُوِت  

 

 عزت ە  پتُ ەجہد ە کوسش ەزرمُ شبرە  زنتوکوە مندراں ە کانوں کی کابڑی بالیا ں ە دانمُ  لفظی مطلب:۔

ی دهیان تیری جزم پر لگانے والی راکہہ  ەدِهیان  کِی  کرِه  ِببوُوتِ   ەالّہٰ

 

 ،جزے جہد و ساعت کو مندریں زمجوے خقیقی لوگ اور یوگی ایزا ہونا چاہیے ە  ەآپ جوگی زے مذاطب ترجمہ:۔

 ەذدا میں دهیان لگانا اُزکے لئے راکو کی ببووت ہوا  ،ی ہو اُزکی لووجکی اُزکی بویک مانگنے والی  عزت

 

ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥ 
 ॥ارِی  کاِئیا  ُجگِت  ڈنّڈا  پرتیِِت  ئکِونّتوا  کاُل  کُ 

 

 ەطریقہ ەپرتیت یقین ە گتِ جُ ە پاک بدن ە کنواری لڑکی جیزاە   ارِی  کاِئیائکُ ەە گودڑی کِونّتوا لفظی مطلب:۔

ە زب ہو واال ڈنڈا کا جوگیوں اور یقین دؽِ ەشِ ہو تیری  گودڑی  ؼکنواری لڑکی جیزا ہو پاک بدن موت کا ذو:ترجمہ

 جوگی کا ؽرضہے  یہی  اپنا مذہب زمجوے ںمذہبوں کو تو

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥ 
 ॥آئِی  پنّتوِی  زگل  جماتِی  مِن  جِیتَے  جُگ  جِیُت  

 

مِن  جِیتَے  جُگ  ە زب کو ایک جیزا زمجوە  زگل جماتیەبے واال جوگیوں کا ؽرقہ رطە اونچے  پنتویِ  آئیِ  لفظی مطلب:۔

 ە من پر قابوپانا ە زارے عالم کو ؽتد کرنا ہےە  جِیتُ 

اُزی   کو جیت لیا نُ وہی جس نے اپنے مَ  کہتے ہیںە   آئی پنتویاشل میں اُزے  زمجوے  اپنا  جو زب کو  ترجمہ:۔

 ە جیت لیا  زنزارنے ہی زارا 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੮ 

 ॥62॥ناہِت  ُجُگ  ُجُگ  ایکو  ۄیُس  آِد  انِیُل  اناِد  اّ    ॥آدیُس  ِتزَے  آدیُس  

 

 ەابدی ە  ایکو  ۄیسُ ەالؽناه  جگ جگ  ناہتِ اَ  ە ازل ەانادِ ەپاک ە انیلُ سروع ەآغاز ەە آدِ ە زالم ەپیػام  ە آدیس لفظی مطلب:۔

 (28)ور میں ایک جیزا ہے ەەدوہی ہر بدی ہے ەاور پاک ہے آداب اُزے زالم اُزے جو آدی ہے ەانا دی اور اَ  :۔ترجمہ
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ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥ 
 ॥بُوگِت  ِگیاُن  دِئیا  بونّڈارنِو  گوِٹ  گوِٹ  ۄاجِہ  ناد  

 

ۄاجِہ  ناد   ە ہر دل میں ە گوٹِ  گوٹِ بانٹنے واال ەکوانا  ەبونّڈارنوِ  رخم ەەدِئیا   ە علم ہو کوانا  ە وگت گیانبُ  لفظی مطلب:۔

 سبد ە کالمەناد ە

ی وه تیری   کرنا مُ رخِ ،اے جوگی علم و زمجو اپنا کوانا بنالے  :۔ترجمہ کوانا بانٹنے واال ہو ەہر دل میں بزے کالم الّہٰ

 کار گذاری ہو ە

 

ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 
 ॥آِپ  ناتُو  ناتوِی  زبو  جا  کِی  ِردِه  ِزدِه  اۄرا  زاد  

 

 ەعظمتیںە  دهِ رِ ە جزکی زب ملکیت ہے ە زب جاکیِ  ناتویِ ە مالک ە آپ ناتوُ  لفظی مطلب:۔

 ە تخریر اعمالنامہ ەیکوے لە لذت ە لطؼ ە مزه  ە زاد ەەعالوه  اورا  ە ە جنہوں نے اپنے آپ کو پاک بنالیا دهِ زِ 

تیرا مالک  آپ ذدا ہے ە جس کی ملکیت ذلقت زاری ہے ەدولت ە زور َاور کرامتە یہ ُدوزروں زے مخبت  :۔ترجمہ

 ەَاور زاتو ہے

 

ਸੰਜਗੁ ਤਵਜਗ ੁਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥ 
 ॥زنّجوُگ  ِۄجوُگ  ُدِء  کار  چالۄِه  لیکوے  آۄِه  بواگ  

 

 ە خشہ ە بواگە دنیاوی کام چلتا ہے ە  کار  چالۄهِ  ە جدائی ەجوگُ وِ ەە مالپ  زنّجوگُ  لفظی مطلب:۔

 

ملتا ہے جو تخریر  میں  اور جدائی دونوں زے دنیا کے کام چلتے ہیں ە وہی خشہ  الپموشل اور  ہجر،ترجمہ:۔

 اعمالنامے

 ەہے میں 

 
ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਕ ਵਸ ੁ॥੨੯॥ 

 ॥63॥آِد  انِیُل  اناِد  اناہِت  ُجُگ  ُجُگ  ایکو  ۄیُس      ॥آدیُس  ِتزَے  آدیُس  

 

 (29)ەزالم ہے اُزے زالم ە اول ہے جو پا ک اَور َانادی ِابدی ہر دور میں ایک جیزا ہے ە:۔ترجمہ
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ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ  ਰਵਾਣ ੁ॥ 

 ॥ایکا  مائِی  ُجگِت  ِۄیائِی  ِتِن  چیلے  پرۄانوُ  

 

 ەخاملہ  ەتو اُس نے تین ؽرستے پیدا ہوئےە ِتِن چیلے ە ویائیەطریقے زے  گتِ ە ایک ماںە جُ  ایکا مائی لفظی مطلب:۔

 

 ەپیدا ہوئے   ایک پُرانے عقیدے کے ُمطابؽ ایک مائی مائیا خاملہ ہوئی جس زے تین ؽرستے:۔ ترجمہ

 
ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣ ੁ॥ 

 ॥ِاُک  زنّزارِی  ِاُک  بونّڈارِی  ِاُک  الۓ  دِیبانُو  

 

ایک رازؽ روزی دینے واال ە اور   ِاُک  الۓ  دِیبانوُ  ایک عالم پیدا کرانیواال ەەِاُک  بونّڈارِی   ەزنّزاریِاُک  لفظی مطلب:۔

 ، ایک منشؼ ە

عالم کو وجود میں النے واال دوزرا رازؽ عالم کو روزی دینے واال تیزرا منشؼ ە جس میں زے ایک دنیاوی  :۔ترجمہ

 کے ناموں زے موزوم کیا جاتا ہےە وجیِ و اور سِ نُ سّ ما ە وِ برہ٘ اعمال کی ززا و جزا دینے کامالک جنہیں ە

 

ਤਜਵ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 
 ॥رمانُو  ؽُ ِتۄَے  چالۄَے  ِجۄ  ہوۄَے    ِجۄ  ِتُس  بواۄےَ 

 

ە جیزا اُزکا رمانُو ؽُ ە ہوۄَے  طرح چالتا ہے  ە اُس چالوےَ  وےَ تِ ە جو اُزے اچوا لگتا ہے ە بواوےَ  سُ جوتِ  لفظی مطلب:۔

 ەکم ہےخُ 

 کے دنیا   زے چاہتا ہے ەویزے کام چالتا ہے جیزے ؽرمان الٰہی مالک  جیزے ذدا ، مگر خقیقت یہ ہے کہ:۔ ترجمہ

 چلتے ہیںە م  کازارے  

 

ਹੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹ ੁਤਵਿਾਣੁ ॥ 
 ॥ِۄڈانُو    ہہُ اونا  ندِر  ن  آۄَے  بُہتا  ایاوُه  ۄیکوَے  

 

ە یہی  وُ ڈانتاایہہ وِ بہُ ە انہیں نظرنہیں آتاە اونا ندرن نہ آوے ە وه دیکوتا ہے ەنگہبانی کرتا ہے ەویکوے اوهُ  لفظی مطلب:۔

 زیاده خیرانگی ہےە

 عظمت جو عاؽل کو خیران کرتی ہےە گر ذود آنکووں زے اوجول ہےە اُزکی یہمذود زب کو دیکوتا ہے ە وه  :۔ترجمہ

 

 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਕ ਵਸ ੁ॥੩੦॥ 
 ॥03॥آِد  انِیُل  اناِد  اناہِت  ُجُگ  ُجُگ  ایکو  ۄیُس    ॥آدیُس  ِتزَے  آدیُس  

 (31)آداب اُزے زالم اُزے ە زب زے اول پاک ذدا ہے َانا ّوی ہے اور ِابدی ہے ہر دور میں ایک جیزا ہے ەە ترجمہ:۔
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ਆਸਣੁ ਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛ ੁਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ 

 ॥ پاِئیا  ُس  ایکا  ۄارو  ِکچُو  ج    ॥ ُو  لوِء  لوِء  بونّڈارآزن

 لفظی مطلب:۔

ە زذیره ە گودامە بونڈارە ہر عالم میں ەلوِء  لوِء   بیٹونے کی جگہ ە، ٹوکانہە  وُ نآزَ   

 

ی :۔ترجمہ ہی ذذیرے بور دیئے جو بورنا  میں ایکبارَاور ہر دور زماں میں ذذیرے بورے ہیں  نے ہر عالم میں تذت الّہٰ

 ەتوا بور دیا

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 
 ॥نانک  زچے  کِی  زاچِی  کار    ॥کِر  کِر  ۄیکوَے  ِزرجنوہاُر  

زاچِی ذاِلؽە پیدا کرنیواال  دنیا ە رجنوہاُر زِ   زنبوال کردا ہےەە ۄیکوَے  ەپیدا کر کر کےە کِر کرِ  لفظی مطلب:۔

 همیسہ رہنے واال کامەکار

 

زچے کے زب  !نانک اے  ہے ە کرتا بوالو ذود ہی دیک  زب کو پیدا کر کے آپہے   کا  زازنده  ہی زب آپ:۔ ترجمہ

 کام ہے ، وه زچی زرکارہے

 
ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਕ ਵਸ ੁ॥੩੧॥ 

 ॥07॥آِد  انِیُل  اناِد  اناہِت  ُجُگ  ُجُگ  ایکو  ۄیُس     ॥آدیُس  ِتزَے  آدیُس  

 (31)ہے ە جیزادی ہے اول ہے پاک بوی ہے ہر دو ر میں ایک بَ اُزے جو آدی ہے اَ ہے  اُزے زالم  ہے  آداب۔ترجمہ:

 

 

ਇਕ ਦ ੂਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕ ੁਨਾਭੁ 
ਜਗਦੀਸ ॥ 

 ॥لکُو  لکُو  گیڑا  آکوِیئِہ  ایُک  ناُم  جگدیِس   ॥ِاک  دُو  جِیبوَو  لکو  ہوِه  لکو  ہوۄِه  لکو  ۄِیس  

 

 ە اور اس زے بیس گناه ہو جائیں ە سلکو ویِ ەایک الکو ہو جائیں ە هِ ە ایک زباں ملے ە لکو ہو  ِاک  دُو  جِیبووَ  لفظی مطلب:۔

 نام زبان پر الؤں ەکا ُذدا ک لەعالم کے ما  سجگدیِ  نامُ  ایکُ ەاور پور لکو لکو بار ە ہِ گیڑا آکویئ لکوُ  لکوُ 

 

زباں پر  ایک َاور اگر پور ایک ایک زے بیس گناہوجائیں ە اور پور ایک،اگر ایک زباں زے الکووں ہو جائیں  :۔ترجمہ

 ەەں َاگرؤنام ذدا کا ال   الکووں بار
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ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥ 

 ॥ایُت  راِه  پِت  پۄڑِییا  چڑِیئَے  ہوِء  ِاکِیس  

ە اس عزت وخست کےزینہ بہ زینہ ە   پِت  پۄڑِییاە اس رازتے پر چل کرە اس طریقےزےە  راهِ  ایتُ  مطلب:۔لفظی 

ی سکیِ اِ  ءِ ہوە  ەط۔ کرکے چڑهیئےمنزل بہ منزل ە  ەە وشل الّہٰ

 

ی یکزوئی ہو  :۔ترجمہ ی وشل ہوتا اور ہے نشیب الّہٰ ِاس طور طریقے زے ِاس رازتے پر چل کر منزل بہ منزل الّہٰ

 ہے ە اجات

 

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

 ॥32॥نانک  ندرِی  پائِیئَے  کُوڑِی  کُوڑَے  ٹوِیس   ॥   ُزنِو  گال  آکاس  کِی  کِیٹا  آئِی  رِیس 

 

 ەڑیِ کوُ ە نظر عنایت و سؾقت ە دریِ نَ کیە رسک ہوا ،ے ەذواہش پیدا ہوئی ویزا کرن سریِ ەکیڑوں ە کیٹاە آزمانی ەعرش ە آکاس

 ذتم ہو جاتی ہے ە سٹویِ انزان ەٹےووە ج ڑےَ کوُ  ی باتەٹووج

 

ر ہم بوی اُس عرش تک رزائی ذآجاتی ہےە ناچیزە جو کیڑوں کی مانند ہیں رسک پیداہو  کر ایزی باتیں ُزن:۔ترجمہ

 خاشل کریںە

ی نگاه سؾقت وعنایت زے ہی منزل خاشل ہوتی ہے ەورنہ جہوٹے کی بات جہوٹ آذر ٹوس ہوجاتی ہےە ذتم  اے نانک الّہٰ

ەہو جاتی ہے   

 

ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਹ ਜਰੁ ॥ ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰ ੁ॥ 
 ॥جوُر    منّگنِو  دینِو  نَ   جوُر  نَ  ॥ نہ  جوُر    ئَے آکونِو  جوُر  ُچپ

 

  ەمانگنے زے ەمنّگنوِ  ە ور ،َاپنی مرضی زےە طاقت جورُ رہنے زے ە ذاموش   ئَےەُچپیں ە بولنے مە  نوِ آکو لفظی مطلب:۔

 دینے زےەدینوِ 

نہ زور زے مانگ زکتے ہیں نہ زور زے  ە نہ زور زے ُچپ ره زکتے ہیں زے کہہ نہیں زکتے  ورز :۔ترجمہ

ەدے زکتے ہیں  
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ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰ ੁ॥ ਜਰ ੁਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥ 

 ॥جوُر  ن  راِج  ماِل  مِن  زوُر   ॥جوُر  ن  جِیۄنِو  مرنِو  نہ  جوُر  

 

ەدولت،مال  راِج مالِ ەمرنے کی طاقتنہ جوُر ە مرنوِ نہیںە طاقت ے کیجینە وِ وننہ جیِ  رُ جو لفظی مطلب:۔

 ەپانے کی کوسشزورُ ملکیتە

 

 ملتے ہیںە زے نہیں ہے نہ طاقت زے موت ہے ەنہ زور زے منسور و طاقت  زور زے زندگی:ە  ترجمہ

 

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 
 ॥جوُر  ن  ُجگتِی  چُوٹَے  زنّزاُر   ॥جوُر  ن  ُزرتِی  ِگیاِن  ۄِیچاِر  

 

ٹے چوُ ە طاقت زے الخاشل ہے طریقہ ە گتیِ نہ جُ  جورُ ەذیال ە چارِ ویِ لم ەەعِ  یانِ گِ ە روخانی ہوش ە رتیِ زُ  لفظی مطلب:۔

 نجات یا ُمکتیە طاقت زے زارُ زنَ 

 نہ نجات ، نہ زور زے عرؽانی ە نہ علم و توجہ زور زے ہے  ،نہ طاقت زے بیداری ہے ە نہ ذاموسی ہے :۔ ترجمہ

 ملتی ہے

 

ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰ ੁਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਤਭ ੁਨੀਚ ੁਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 
 ॥00॥نانک  اُتُم  نِیُچ  ن  کوِء    ॥ِجُس  ہتِو  جوُر  کِر  ۄیکوَے  زوِء  

 

 دیکوتا ە  ە وهِء زو ویکوَے  کرِ ە  کے ہاتو مالک ُذدا  جسە ہتوِ  سُ جِ نجات نہیں ە  لفظی مطلب:۔

 

اپنے زے نا کوئی بڑا ہے  نا کوئی ! ،اے نانک لے ویکد  کے ہے اپنا زور لگا  طاقت میں کے بازور جسترجمہ:۔  

 ە کمینہ ہے 

 

 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ 

 ॥پۄنو  پانوِی  اگنِی  پاتال    ॥راتِی  ُرتِی  تِوتِی  ۄار  

 

 ە زیر زمین ە پاتالەآگ ە گنیاَ ە ہوا ەونِ پوَ ە دن ە وارِ ە چاند کے دن ەتیِ توِ ە موزم ە ُرتیِ ە رات  ە راتیِ  لفظی مطلب:۔

بنایا  جو دنیا کے نیچے  لە پاتا ە ہوا ە پانی آگِ   کے دن بنائے،پیدا  ،چاند کے دن بنائے ،موزم بنایا،رات بنائی ترجمہ:۔ 

 ەہے
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ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥ 
 ॥ِتُس  ِۄِچ  دهرتِی  تواِپ  رکوِی  دهرم  زال  

 

 ەە مندر ەدهرم ە پاک اعمال بنانے کی جگہ  زال دهرم ە ٹکائی  ە یِ وتواپ رک لفظی مطلب:۔

 ہے ە ٹکائی جگہ  جس کو ایک  زمین بنائی  ؽرض کمانے کے لئے ترجمہ:۔

 

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

 ॥ِتن  کے  نام  انیک  اننّت    ॥ِتُس  ِۄِچ  جِیء  ُجگِت  کے  رنّگ  

 ە زنده رہنے کا زلیقہ گتِ جُ  ءَ جیە جاندار  ە ءَ جیِ  لفظی مطلب:۔

ناموں کا اُن کے  َاور ہیں طریقوں کا سمار نہیں کے  ہیں جن یئے ک پیدا ی  قزموں َاور رنگوں کے جاندارکئ مہ:۔ترج

 ەہیں  مار نہیں سُ 

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

 ॥زچا  آِپ  زچا  درباُر   ॥کرمِی  کرمِی  ہوِء  ۄِیچاُر  

 

زچا ە زوچا زجوا جاتا ہےە زچا آپ ذدا ذود زچا ہے ە چارُ ویِ  ءِ ہو ە اعمال کا خزابە کرمیِ  کرمیِ  لفظی مطلب:۔

 ەە زچی ہے اُزکی عدالتدربارُ 

 

ہی پول پاتا ہے  ے ویزےہیں کزی کے ویز اعمال  جیزے خزاب لگایا جاتا ہے ە جیزےکا  وہاں اعمالوں ترجمہ:۔

 ەاُزکی زچی عدالت ہے َاورەزچا آپ ذدا ہے 

 

ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਰਵਾਣ ੁ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

 ॥ندرِی  کرِم  پۄَے  نِیزانُو    ॥ِتتوَے  زوہِن  پنّچ  پرۄانُو  

 

ی چپنَ  ە یا اچوے لگتے ہیں ە زجتے ہیں زوہنِ ە وہاں  ە توَے تِ  لفظی مطلب:۔  ە منظور ە وُ پروان ەە مقبول الّہٰ

 ە عظمت کی نسانی ە وُ نیزان ےَ پو ەعنایت ە نظر کرمِ  ندریِ 

 

ی:ە وہاں  ترجمہ  ە ت ہے قبولیت کا نسان انہیں ملتا ہےایمنظور  ہیںەجس پر نظر عن کو ذدا جو ، زجتے ہیں مقبول الّہٰ
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ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

 ॥03॥نانک  گِئیا  جاپَے  جاِء    ॥کچ  پکائِی  اوتوَے  پاِء  

 

ی  ە ەاوتوَے  اچوے انزان ەمکمل انزان پکائیە  انزان یا بُرے انزان ەکچے کچ  لفظی مطلب:۔ ە  ءِ جا جاپَے ە بارگاه الّہٰ

 جاتی ہےە زمجوا جاتے ہیںە نیک و بدەکی تمیز کی

 

ی درگاه میں نیک و بد :۔ترجمہ ی اے  ە کی جاتی ہے اچوے اور بُرے کی تمیز  ،الّہٰ میں ہی یہ زمجو آتی  نانک دربار الّہٰ

 (34ہےە

 
 

ਧਰਭ ਖੰਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭੁ ॥ ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਭੁ ॥ 
 ॥ِگیان  کونّڈ  کا  آکوُہ  کرُم    ॥دهرم  کونّڈ  کا  ایہو  دهرُم  

 لم ەە عِ  یانە گِ ہا ہے ەبتائیا ہے ەکِ  وُ ە آکیا کامُ  عمل ەرم  ە ؽرض ەک َدهرم لفظی مطلب:۔

گیان یا علم کی منزل کا اب بیان  ەدهرم کی منزل یہی منزل توی جزکا مندرجہ باال منزل میں بیان کیا ہے:۔  ترجمہ

ەںُزناتا ہو   
 

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥ 
 ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

 ॥کیتے  برمے  گواڑِت  گوڑِیئِہ  رُوپ  رنّگ  کے  ۄیس   ॥کیتے  پۄنو  پانوِی  ۄیَزنّتر  کیتے  کان  مہیس  

 

 دیِوتا بَرہما برمےەەدیِوتا یوجیِ ە سِ  مہیسەدیِوتا  رسن کانە کِ   ە آگە تر زنَ ویَ بہت زے ە ،ەکئی کیتے  لفظی مطلب:۔

 ەشورتە سکلە ویس  ُروپ ە )روپ( تجویزیں  بنائی جاتی ہیں ە یئہگوڑ ٹِ ڑگواە

 

ے جو سکایتیں رنگت اور ہماور کتنے ہی برہے ەکتنی ہی ہیں آگ پانی اور ہوا ہیں کتنے ہی کِر سن ە سوجی  :۔ترجمہ

 بویس بناتے ہیںە
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ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥  

ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 

 ॥کیتے  ِانّد  چنّد  زُور  کیتے  کیتے  منّڈل  دیس    ॥کیتے  کیتے  دهُو  اُپدیس    کیتِییا  کرم  بوُومِی  میرَ 

 

 بورے ە بلوے  دهواُپدیشاونچے ە ەپہاڑ جتنے میرَ ە میداِن عمل ە کَر م بوومیبہت زیاده ،بیسمارەکیتِییاە  لفظی مطلب:۔

 زبؽ ەجوش بورے زبؽە

،  کتنے ہیں  مقدر کتنے ہی،  یں ہیں یرکتنے ہی جوش بوری ولولہ انگیز تقر میں ہیں  ، کتنے ہی میدان عمل   :۔ترجمہ

ەکتنے ہی دیس اور براعظم ہیںەہیں ،  چاند اور زورج   تَے یوِ د درِ ناِ ہی   

 

ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥  
ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥ 

 ॥کیتے  دیۄ  دانۄ  ُمِن  کیتے  کیتے  رتن  زُمنّد    ॥کیتے  ِزده  بُده  ناتو  کیتے  کیتے  دیۄِی  ۄیس  

 

ە ِرسی  نِ مُ ە جنکا دیوؤں جیزا پہروا ہےە  دیوی ویسە پاکدامن باعلمە باعقل ە با سعور ە  ده اور ناتوده بُ زِ  لفظی مطلب:۔

 ەقیمتی  چیزوں ،اور ہیروں زے بورے زمندرە رتن  زُمنّد   ەَجنّات بووت ،سیطانەەدانۄِ ە

 

کتنے ہی  کرتے ہیںە کتنے ہی ہیں زده ە بُده ە ناتو اوشاؼ والے ەاور کتنے دیوی دیوتاؤں کے بویس بوی :۔ترجمہ

ہوئے ہیں َاور درویش ہوئے ہیںە کتنے ہی ُزمندری رتن ہوئے ہیںە َجنّات   

 

 

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰਦ ॥ 
 ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 

 ॥03॥کیتِییا  ُزرتِی  زیۄک  کیتے  نانک  انُّت  ن  انُّت    ॥کیتِییا  کوانوِی  کیتِییا  بانوِی  کیتے  پات  نِرنّد  

 

 ە ُروخانی عالم ە زیوک ُزرتیِ ە ساه زمین ە دننرِ  پاتِ ە زبانیں  ە یوبانە کانیں ە یوکوان لفظی مطلب:۔

 ُروخانی عالم ہیں ە ەکتنے ہِی  ہیں ہوئے  کتنی ہی زبانیں ہیں ەکتنے ہی ساه زماں ،کتنی ہی پیدائسی کانیں ہیں :ترجمہ

 (35)ە ہیں مار نہیںسُ کوئی نانک جن کا اے 
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ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰਿੁ ॥ 

 ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨ ਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 
 ॥ِتتوَے  ناد  ِبنود  کوڈ  اننُّد    ॥ِگیان  کونّڈ  مِہ  ِگیاُن  پرچنُّڈ  

 

ە  کوڈە تماسےە  نودبِ  ە سبد ە کالم ە نادە نورەروسنی  ە ڈُ نپرچە منزل ذطے ەکونڈ ە علم ە تعلیمە ِگیان  لفظی مطلب:۔

 ەە ُروخانی ُذوسی کوڈ انندکروڑوںە  

 

 ُعرؽانی ہے ە ،ورانی ہے ەاور عارؽوں کینُ  ،بوری ورجو نُ  ، توی یہ علم و تخمل کی منزل:۔ ترجمہ

ی َاور ُروخانی ُذوسیاں ہیں  ەَاور روخانی زکون بوی ہے،علم کی اس منزل میں نػمے الّہٰ
 

 

ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥ 

ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥ 
 ॥ِتتوَے  گواڑِت  گوڑِیئَے  بُہُت  انُوُپ    ॥زرم  کونّڈ  کِی  بانوِی  رُوُپ  

 

ە بیونت  ە گواڑتە ذوبشورت  ُروپە سبد کالم ە یوِ بانە ذوش بیانی ە ُروپُ  یِ وبانە جہدوریاضت ە  زرم لفظی مطلب:۔

 ە نہایت ذوبشورت ە پُ انوُ  ە منشوبہ بندیە گوارٹ گوڑیئےە بتاتے جاتے ہیں ەەگوڑیئے ەمنشوبہ 

 

میں نہایت ُذوبُشورت منشوبے بناّئے  جس میں ُزنّدر کالم ہے ەاس   کی ہے  منزل ُجہد وریاضت زرم کی :۔ترجمہ

 جاتے ہیںە

 

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 
 ॥جے  کو  کہَے  ِپچوَے  پچُوتاِء   ॥تا  کِییا  گال  کتوِییا  نا  جاِه  

 

ە اگر کوئی کہتا ە  جے کوکہَے ە بیان نہیں ہوزکتیں ە  یا نہ جاہےیِ وتکە ذکّرە  گال ە اُس منزل کی ەیایِ تاک لفظی مطلب:۔

 ە آذر پچوتاتا ہے ەِپچوَے  پچُوتاِء  

ِاس منزل کی باتیں کہنے میں کب آتی ہیں اگر ذکر کوئی کَرتا ہے تو آذر کو پچوتاتا ہے ترجمہ:۔  
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ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥  

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 
 ॥36॥ِتتوَے  گوڑِیئَے  ُزرا  ِزدها  کِی  ُزدِه    ॥ِتتوَے  گوڑِیئَے  ُزرِت  مِت  مِن  بُدِه  

 

 ەقلب ە منِ ە عقل ە  متِ ە ہوش ە ُزرتِ ە زنواری ە زدهار کیا جاتا ہے ە  ئَے گوڑیِ  ە اس منزلیں ە توَے تِ   لفظی مطلب:۔

 ە عقل و ہوش ُزدهِ ە ذدارزیده ە  دهازِ ە ؽرستے دیوتے ە  ُزرا ەنیک وبدکی تمیر کرنکی قوت ە دهِ بُ 

 

 ،من و بُدهی کی سکل وشورت زنواری وبنائی جاتی ہے ەیہاں تو ؽرستوں ،ہوش و عقل  ،یں م اس منزل:۔  ترجمہ

 (36)کی بوی عقل زنواری جاتی ہے ەں ودیوتاؤں اور ذدا رزیدوں ە و لیِ 

 

ਕਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ 

 ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥ 
 ॥ِتتوَے  ہوُر  ن  کوئِی  ہوُر      ॥کرم  کونّڈ  کِی  بانوِی  جوُر  

 

کوئی   ەذدا کے عالوه ہوُر  ن  کوئِی  ہورُ  ،طاقت ە قوت  ،ە زور  ە جورُ سبد، کالمە یوبان ە شِ ە بذسِ  کرم لفظی مطلب:۔

 دوزرا

 

ی بذسش  :۔ترجمہ ە وہاں ذدا کے زوا کزی ُدوزری ەہر بات قوت زے چلتی ہے ،کی منزل ُوه َمنزل ہے جہاںالّہٰ

 وی دولت َاور کرامت َاثر انداز نہیں ہو زکتیںە یں دنیام کیونکہ ِاس منزل طاقت کا کوئی َدذل نہیں َرہتا

 

 

ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥ 

 ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 
 ॥راُم  رِہیا  بورپُور   ِو ِتن  م  ॥ِتتوَے  جوده  مہابل  زُور  

مالک  داە ذُ رام ُە اں میںە اُنہ وِ ن متِ ەجنگجو ە ُزور ە بہادرە مہاں بل  ە بواری طاقت والے ە  جو دهە  لفظی مطلب:۔

 ە مکمل طو ر پر ە ربور پوُ ە  واهگرو

جنہیں ذدا نے طاقت عنایت ؽرمائی ہےە دوزرے کا  ،سہ زور ە َاور منُشور ہی پہنچ زکتے ہیں پر  ِاس َمنزل :۔ترجمہ

 ەہو زکتا ل نہیںذَ اس میں کوئی دَ 
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ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ 

 ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 
 ॥تا  کے  رُوپ  ن  کتونے  جاِه    ॥ِتتوَے  زِیتو  زِیتا  مِہما  ماِه  

 

ی مکمل  ە جنکے دلتایتو  زیِ زِ  لفظی مطلب:۔ ی شؾت شالح و عظمت   مِہما  ماهِ  طور پر بزا ہوا ہے ەمیں نام الّہٰ ە الّہٰ

ی زچےطور پر بزی ہوئی ہے ە بیان زے باہر ہے ەوه اَور وه مکمل  نہ کتونے جاهِ ە اُنکی ذوبشورتیە  وپە تاکے رُ ە الّہٰ

 طور پر آرازتہ و زیبائش کی ہوئی ہے  ە

 

ی کرم عنایت ہے جنکو یہ منزل نشب ہو گئی ہے جو ِاس منزل تک  ترجمہ:۔ ُوه ہر زینت و  پُہنچ جاتے ہیںە جس پر الّہٰ

 ەزیبائش زے آرازتہ ہوجاتے ہیں

 

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥  

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 
 ॥ِجن  کَے  راُم  ۄزَے  من  ماِه    ॥نا  اوِه  مرِه  ن  ٹواگے  جاِه  

 نہ اُنہی کو دهوکا دے زکتا ہے ە ە نہ ٹواگے جاهِ وت نہیں ہو زکتی ە ە ُمراد اُنکی ُروخانی م  نا  اوِه  مرهِ  مطلب:۔لفظی 

ی عظمت  ،اُن کے  ہے اُنہیں کوئی دهوکا  دے زکتا نا ہی  روخانی موت نہیں ہوتی َاوراُن کی    :۔ترجمہ دل میں الّہٰ

 ەَاور شؾت شالح اُنکے َذره ذّره میں بَس جاتی ہے

 

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ 

 ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 
 ॥کرِه  اننُّد  زچا  مِن  زوِء    ॥کے  لوء   وِ ِتتوَے  بوگت  ۄز

 

 ە پُرزکون ذوش و ُذرم ە انند هِ کرە  دنیا کے زارے عالم کیە وءکے لە لوگ ە  ءلوە بزتے نہیں ە  وِ وز لفظی مطلب:۔

 

ذدا کے ادراک کے بطور وه  ەەیںاور وہاں رہتے ہ یںپر پہنچتے ہ نزل مند اس م یدتکے عق یادن یبہت زار :۔ترجمہ 

ہےە یرہت یںان کے دلوں م یسہہم موجودگی ،یںمزرت کا تجربہ کرتے ہ یدائم  
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ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 

 ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 
 ॥کِر  کِر  ۄیکوَے  ندِر  ِنہال    ॥زچ  کونِّڈ  ۄزَے  ِنرنّکاُر  

 

  کرِ  کرِ ہیں ە  نہیں پاک ذدا جزکی کوئی بناوٹ و سکل و شورت ە ِنرنّکارُ  ە زچی منزلە  ڈِ نزچ کو لفظی مطلب:۔

 ہےە نایت ورخمت زے ذوسخال بَناتاە ذود پیدا کرکے ذود ہی نگہبانی کرتا ہےە نظر ع ہالویکوے ندرنِ 

 

ی یکجا ہو  ترجمہ:۔ یہ منزل ُوه َمنزل ہے جس میں ِانزاّن کزی ُذدا زے یکزوئی ہو جاتی ہے ەنور انزانی َاور نور الّہٰ

خَمتوں زے ُذوسخال ر   جاتا ہے ەبوید مٹ جاتا ہےە ِازی َمنزل میں ُذدا ذود بَزتا ہےە ذود ہی بَناتا ەنگہبانی کَرتا ہے اَور

 کَرتا ہےە

 

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 
 ॥جے  کو  کتوَے  ت  انّت  ن  انّت   ॥ِتتوَے  کونّڈ  منّڈل  ۄربونّڈ  

 

 ە بیسمار  ە تت نہ انُ انَ  بیان کرناەکتوَےە  ە عالم ە ُدنیا میں ە ڈنوربو لفظی مطلب:۔

  َجہاں َاور بوی ہیں ەاگر کوئی بیان کرے تو سمار بیسمار  ِاس َزچ کی منَزل میں بسمار ِذطے منڈل ە اور :۔ترجمہ

 نہیں ہو زکتا ە

 

 

ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ 
 ॥ِجۄ  ِجۄ  ُہکُم  ِتۄَے  ِتۄ  کار    ॥ِتتوَے  لوء  لوء  آکار  

 

 کتنے ہی لوگ کتنی ہی ُدنیا ہیںە ە آکار وءَ لوءَ ل لفظی مطلب:۔

ی َجیزا ہی دنیائیں ہیںە لوگ کتنیِ  کتنے ہیِ :ە  ترجمہ ُوه کرتے ہیں ە اویز ہے کا ہوتا َؽرمان الّہٰ  

 

 

ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ 
 ॥01॥نانک  کتونا  کرڑا  زاُر      ॥ۄیکوَے  ِۄگزَے  کِر  ۄِیچاُر  

 زذت لوہا ە ەکرڑازارُ  ە ذوش ہوتا ہےە گزَے وِ    لفظی مطلب:۔

 (37ە) اُزے بَیان کرنا لوہا َچبانا ہے !ە اے نانک ە نگہبانی کرتا ہے اَور ذوش ہوتا ہے  ُذدا زب زمجوتا ہے  ترجمہ:۔
 

 



57 
 

 

ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥ ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦ ੁਹਥੀਆਰੁ ॥ 
 ॥اہرنِو  مِت  ۄیُد  ہتوِییاُر   ॥جُت  پاہارا  دهِیرُج  ُزِنیاُر  

طرؼ راغب  ە اخزازات بَد پرضبط ەایزے ُجزو ِجزمانی جو ِانزان کو غلط رازتوں اَور گناہوں کی َجتُ  لفظی مطلب:۔

ە  ُزناّر  ەُزِنیارُ ە   ٹوی، ُزنارے دا  دکان جہازونا جلتا ہےبو ە اپاہارتقوے ە  تُ جکرتے ہیں پر روک لگانا  َضبطّ رکوتا ە

 ہتووڑا ەہتوِییارُ  ە َعقّل ە وید ە علم ە َمتِ  ازتقالل ە َشبُر ە دهیرج

و ەہتووڑا ہتیرا  لم عِ اور  ہو َعقل  تیری اَہرن کی مانندەتُقوے کی تیری بووٹی ہوە ِازتقالل کو ُزناّر زمجو لے :۔ترجمہ  

 

ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥ ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤ ੁਢਾਤਲ ॥ 
 ॥بوانڈا  بواُء  انّ٘مِرُت  ِتُت  ڈهاِل    ॥بوُء  کوال  اگِن  تپ  تاُء  

 

ُکوٹالی ەجس  ەبوانڈاە ُجہد وِریا ُشؾت ە تَپ تاؤە ہوا دینے والی ە دہوکنی ە کوال َذوؼ ەمالک  رب دا  ە بوُء  لفظی مطلب:۔

 میں ە اُس تُ تِ  ەذدا کا نام ، ە آب خیات  انّ٘مِرتُ  ە پریم ە ءُ بوامیں زونا پگال کر سکل وی جاتی ہے ە

 

ی دا  َذؤؼ تیری کوال ہو،ترجمہ:۔ جالتا کو من کی آگ  کےوٹالی کردلی پریم پیار کُ  ؤ،ریاضت کی آگ زے ِازے تپا الّہٰ

 ؤمیں پا َاپنا کر اس   خقیقت ہے ە َزچُ   ِاس بَرتن میں ال ؽانی ،جا

 

ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

 ॥گوڑِیئَے  زبدُ  زچِی  ٹکزال  

 

 ورکسال زالەٹکا ەروپیہ  ە ٹک ە  کے تیار کئے کارذانہ جہاں زِ ەوه  ٹکزال اُزکو سکل دیتاەە  گوڑیئَے  لفظی مطلب:۔

 ەہے  زچے نام کے زکے گوڑیئے َزچی  ٹکزال یہی  دل میں  :۔ترجمہ

 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ 
 ॥02॥نانک  ندرِی  ندِر  ِنہال    ॥ِجن  کُء  ندِر  کرُم  ِتن  کار  

 ،رخمتەِنہالەذوش ہونانظِرعنایتە ندِر کرمُ  ە کوانزان ِجس ە  ِجن  کءُ  لفظی مطلب:۔

ی نظِر عنایت وہے اُن ِانزانوں ککرتے یہ کار  ،یہ ٹکزال   جس پر نظِرعنایت قائم ہو :ە  ترجمہ  ہے جن پر الّہٰ

 ەہوجاتے ہیں کرتا ہے وه ذوسخال رخمت   جن ِانزانوں پر ذاص نظِرعنایت   !اے نانک
 

ਸਲਕੁ ॥ 
 ॥زلوُک  
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ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥ 
 ॥پۄنُو  ُگرُو  پانوِی  ِپتا  ماتا  دهرِت  مہُت  

 

 بڑیە ە مہتُ ە زمین ە دهرت ماںەە ماتا  ەە ہوا ەزانسوُ پون لفظی مطلب:۔

 

ەزمین پَرورش کرنیوالی ماں ہے ە ، ُمرسد ہے ہوا ہے، باپ  پانیترجمہ:۔   
 

ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ  ਦਾਇਆ ਖਲ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 

 ॥ِدۄُس  راِت  ُدِء  دائِی  داِئیا  کویلَے  زگل  جگُت  

 

 ە عالم ە ُدنیا ە گتُ ەدن ە جَ وسُ دِ  لفظی مطلب:۔

 

یعنی ِانزان کو کویل لگانے واال زارا عالم کویل رہا ہے ەیعنی  انزان دن کوکام  ہے  رات دائیا،  ہے دن دائی  :۔ترجمہ

 میں گذار دیتا ہے رات زوکر ُگذار دیتا ہے ەلہذا یہ ُدنیا ایک کویل ہے ە

 
ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

 ॥چنِّگیائِییا  بُِریائِییا  ۄاچَے  دهرُم  ہدُوِر  

 

ی کا منشؼ  دهرُم  ہدُورِ ە تخقیؽ کرتا ہے ە ے واچَ  لفظی مطلب:۔  ەە عدالت عالیہ الّہٰ

 

ی ذطور میں ِانزان کے اَعمال کی نیکیؤ ں َاور بدیوں کیترجمہ :۔ ی ُمنِشّؼ ِالّہٰ  ەکرتا ہے  تخقیؽ ِالّہٰ

 

 

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 
 ॥کرمِی  آپو  آپنوِی  کے  نیڑَے  کے  دُوِر  

 

 ە ذواه دور ہے ەورکے دُ ەذواه ہے  ە کے نیڑےَ ەاعمال ە  کرمیِ  مطلب:۔لفظی 

 کزی کو دوری مل جاتی ہے ، اورشخبت قربت  ملتی ہے جس زے کزی کو :۔ترجمہ
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ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 
 ॥ِجنِی  ناُم  دِهیاِئیا  گ۔  مزکِت  گواِل  

 

 ەکمائی شؾل کی  گوالِ  ەمخنت ەمزکتِ  ەالٰہی ذکر کیا ،یاد کیاەدِهیاِئیا ەجس انزانوں نےەِجنیِ  لفظی مطلب:۔

ی نام  جہنوں نے ترجمہ:۔ ەشؾل ہوئیەبر آور ہوئی  اُن کی مخنت   کی  مخنت کی ریاض الّہٰ  

 

 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 
 ॥੧॥نانک  تے  ُمکو  اُجلے  کیتِی  چُوٹِی  ناِل  

 

 ەآزاد ہو گئے  چُوٹِی  نالِ  ەکئی انزانەکیتیِ  ەروسن چہراە  ُمکو  اُجلے لفظی مطلب:۔

پُر نور ہوئے ەزر ذرو ہوئے مشاخب بوی اُنکے آزاد ہوئے ە  وه!   نانکاے     ترجمہ:۔   
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تعبسف کب( ًوبص) اسداط  
 

 خذا ہویشہ اسارد  یہوبر ۔کزًب خطبة ای درخواست سے ہستی ػظین یکس ہے هطلت کب‘ ارداس’ لفع

۔ہے سبهٌے کے  صبحت گزًتھ گزو گزو اثذی ہوبرے  سبهٌے کے تؼبلی  
 

 گزو ، ںیه اتیآ اى ۔ہے یجبت یک تالوت کی لفع اس پہلے سے کزًے شزوع اردس پز طور ػبم

 کی خذا کچھ ست ہے پبس ہوبرے کچھ جو اور ، روح اور جسن ہوبرا کہ ںیہ کہتے یج وید ارجي

 اپٌی سے اس اور چبہئے کزًب تزک کو اًب یاپٌ ںیہو ، لہذا ۔ںیہ ثچے کے اس ہن ہے۔ ػٌبیت

 کے ضزوریبت اپٌی ثچہ ایک جیسے چبہیے کزًی التجب ایسے لئے کے کزًے پورا کے ضزوریبت
ہے۔ زتبک سے والذیي اپٌے لئے کے کزًے پورا  

 
 کے ػلوب سکھ ثبرے جسکے ہوا هکول هیں سبلوں کئی چٌبو کب الفبظ اور شکل هوجودٍ کی ارداس
کیب۔ فیصلہ ًے ادارے هشتزکہ  

 
ہے سکتب جب کیب تمسین هیں حصوں اہن تیي کو ارداس  

 
 جس ، ہے دیب تزتیت ًے یج سٌگھ گوثٌذ گورو سےج ، ہے یک   یج تثھگو یسز گزو حصہ پہال

 گزو اور گزو ںیدسو ہن ، ثؼذ کے اىتھب پکبرا کو گزووں ًو پہلے اور تؼبلی ہللا ًے اًہوں ںیه

۔ںیہ گو التجب سے صبحت گزًتھ  
 

 اى لزثبًیوں لگي کی سکھوں هیں جس ہے سویٹتب کو تبریخ پوری کی سکھوں حصہ دوسزا کب ارداس
 کو ػمیذے اپٌے تک سبًس ٓاخزی اپٌے ًے جٌہوں ہے سکز کب شہذا اور ہیزو اى اور کبم یبدگبر کے

رکھب۔ ثزلزار  
 

 کی سوزى اًہیں کہ ہیں جبتی هبًگی دػبئیں لئے کے ثزادری توبم هیں حصے تیسزے کے ارداس

 اى ںیہو وٍ کہ ںیہ کزتے التجب سے گزو اپٌے نہ ہو۔ حبصل اػتوبد ثبہوی اور راستجبسی خوثیبں

ثچبئے۔ سے( ًبا اور ، الحبق ، اللچ ، غصے ، ہوس)  ائیوںثز پبًچ  
 

 اور ہیں جبتے کئے شبهل الفبظ سے( وغیزٍ هوت پیذائش شبدی جیسے) هٌبسجت کی هولغ هیں خزا  

 کے ارداس ۔ گیبتھب کیب لبئن اجتوبع یہ لئے کے همصذ جس کہ ہے جبتی کی طلت رحوت کی گزووں
ہیں۔ کزتے دػب کی ثھالئی کی هخلولبت توبم کی اس ًظز لطغ سے هذہت ہن هیں الفبظ اختتبهی  
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

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

ARDAS 

Prayer 
 دعا)نماز(

 

ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਿੁ ਸਬ ੁਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 
TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 

(Waheguruji), 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. 
 سکتے کز التجب سے آپ( لئے کے اتیضزور اپٌی) صزف( اًسبى) ہن ، ںیہ هبلک ہوبرے آپ ،( یگوروجےواہ)

کہیک ، ںیہ ے۔ٍ سے رحوت یک آپ( ہے اید ںیہو ًے آپ جو) روح اور جسن ہی ون  

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH 
GHANERE 

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

 اںیخوش یسبر ثہت ںیه فضل کے آپ ۔ںیہ ثچے کے آپ ہن ،(  ہو خبلك ہوبرے) ہو ثبپ اور ئیهب ہوبرے آپ

۔ںیہ ںیراحت اور  
 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Yourcreation.O’ God, You are 
higher than the highest (there is nobody like You). 

ہے(ە ںینہ یکوئ زای)آپ ج ںیجانتاە اے ذدا ، آپ زب زے اونچے ہ ںینہ یکوئ کوخد  یک ؽیتذل یپ کآ  
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ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥  

SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO 
AAGYA KAARI 

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

command. 
جکڑا ہوا ہےە وه زب کچو  ںیم دهاگے یہ کیہے ، جو ا چل رہی مطابؽقانون کے  یکائنات آپ کے ذدائ یپور

ہے وه آپ کے خکم کے تخت ہےە نے پیدا کیا جو آپ   

 

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 

TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 
What You are and how Great you are, only You know. Nanak, 

Your devotee, is beholden to You forever. 
 آپ کوکے لئے  سہی، ہم مند دتیعق رایە نانک ، توجانتے ہ ہی شرؼ آپ یہ، وہ میاور آپ کتنے عظ وہ ایآپ ک

واال ہےە کونےید  

 
 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 
Ek-Oankar.WahegurooJi Ki Fateh 

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God). 
ہےە یک ؽتد ذداہےە تمام  کیذدا ا  

  

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri BhagoutijiSahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil 
doers help us! 

مدد ؽرمائے یہمار کا ذاتمہ کرنے واال بن کر روںیہللا پاک سر  

 

ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 
Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 

نے تالوت کیگرو  ںیدزو جو معزز ذدا کا اوڈ  
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ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਤਧਆਇ॥ 
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then 
remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution) 

سراکت  یروخان یکروە )اس ک ادیکروە پور نانک کو  ادی ے طور پرکرنے والے ک ہتماذ کا روںیپہلے ذدا کو سر

(ںیپر غور کر  

 
ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸ ੁਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥ 

Fir AngadGurTe Amar Das, RaamdaasaiHoyeSahai 
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar 
Das and Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their 

spiritual contribution) 
 ی! )ان کںیمدد کر یوه ہمار کہ ںیاور اس پر غور کر پکاریںپور گرو انگاد ، گرو امر داس اور گرو رام داس کو 

(ںیسراکت پر غور کر یروخان  

 

 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥ 

ArjanHargobind No Simrou Sri HarRai 
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 
Respected Guru HarRai. (dwell on their spiritual contribution) 

سراکت  یروخان یە )ان کںیاور اس پر غور کر پکاریںکو ائےگرو ہرر وبند اور قابل اخترامگگورو ارجن ، گرو ہر

(ںیپر غور کر  

 

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

Remember and meditate upon respected Guru HarKrishan, by 
having the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his 

spiritual contribution) 
ە ںیہ یذتم ہو جات ںیؾینظر زے ، تمام تکل ی، جس ک ںغور کریاور اس پر پکاریں قابل اخترام گرو ہرِکسن کو 

(ںیسراکت پر غور کر یروخان ی)اس ک  
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ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No NidhAvai Dhai 
Remember Guru TeghBahadur and then nine sources of spiritual 

wealth will come hastening to your home. 
ەنزول ہو گا یجلدکا دولت کے نو وزائل  یروخان میں آپ کے گور تباور  ںپکاریبہادر کو  ؼیگرو ت  

 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥ 

Sabh Thai Ho-e Sahaai 
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

 اے ذدایاە مہربانی ؽرما کر ہمیں درزت رازتہ دکواتے ہوئے ہماری مدد ؽرما

 

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

DasvaaPaatshaah Guru Gobind Singh JiSabh Thai Ho-e Sahaai 
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his 

spiritual contribution). 
(ەںیسراکت پر غور کر یروخان ی)ان ک ںیرکو ادیگرو گوبند زنگو کو  ںیقابل اخترام دزو  

 

ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ 
ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

DasaPaatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De 
PaathDeedaarDaaDhiyaanDharKe Bolo JiWaheguroo 

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)! 
 یکو ان کنی زوچ اور اپ ںیپر غور کر یروسن یانکی روخدس بادساہوں  موجودنیو شاخب مقابل اخترام گرو گرنت

ەںیخاشل کر یزے ذوس  نظر یاور گرو گرنتو شاخب ک ںیطرؼ موڑ د یک ماتیتعل یانروخ  

 ہر ایک بولے واہگرو

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

ੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਹਿੀਆਂ ਜੀਆ,ਂ ਤੀਆਂ, 
ਤਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰਿ ਛਤਕਆ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿਿੱ ਿ ਕੀਤਾ, 

ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

PanjaPiyariya, ChauhaaSahibzadiya, ChaliyaMukhtiya, Huthiya, 
Jupiya, Tupiya, Jina Nam Jupiya, VandShakiya, DegChalaaee, 

TegVaahee, DekhKeAndhithKeetaa, TinhaaPiariyaa, 
Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da DhiyaanDharKe Bolo 

JiWaheguroo 
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)! 

ں جو پانچ مخبوبوں، گرو گوبند زنگو کے چار بیٹوں ، چالیس سہدا، غیر مػلوب عزم، ان کارناموں پر غور کری

نام کے رنگوں میں جکڑے عقیدت مندوں، نام میں جذب ہو جانے والوں، نام کو یاد رکونے والوں ، اپنا کوانا تقزیم 

یال رکونے والوں نے کرنے والوں، مؾت کچن چولہا چالنے والوں، اپنی تلواریں چالنے والوں، دوزروں کا ذ

مند توےە دتیعق یمذکوره باال تمام ذالص اور واقع زر انجام دیئےە  

ہر ایک بولے واہگرو   
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ 

ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

JinaaSinghaaSinghneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund 

BundKuttai, KhopriyaLuhayiya, CharukriyaTeChurhe, 
AariaaNaalChiraaeGe, Gurdwaraiya Di 

SevaLayeeKurbaniyaKeethiya, DharamNeheeHaariye, 
SikhiKesaaSuwaasaaNaalNibaahee, Tina Dee 

KamaaeeDaaDhiyaanDharKe Bolo JiWaheguroo 
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)! 
رکونا ، جنووں نے اپنے  ادیزوچو اور  ںیذدمات کے بارے م یکرده انوکو شیپ یک نیان بہادر زکو مرد و ذوات

کاٹ دیا  جن کے اجزام کو جوڑوں زے کئی ٹکڑوں میںە اچووڑ ںیاپنا زکو مذہب نہ کنیل یںد یاںقربان یکوں زر 

تواە جن  گیااتقزیم کردی ںیم ٹکڑوںتوا اور  ایگ ایپر گوما وںیبانده کر پہ ںیجنہ جن کی کوال ادهیڑ دی گئیە ەگیا

عظمت کو برقرار رکونے کے لئے  یتواە جنووں نے گردواروں ک ایگ جالیاتواە جن کو زنده  ااگینے کاٹ یکو آر

 یە جس نے اپنا زکو مذہب برقرار رکوا اور اپنے آذرایک ںینہە جس نے اپنا زکو مذہب ترک ایذود کو قربان ک

ەرکوامخؾوظ  کاٹے  جانے زے بالوں کوغیر تراسیده  زانس تک اپنے   

  ہر ایک بولے واہگرو

 
 

 
 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

ੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji 

Waheguroo 
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the 

Gurdwaras;  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

ەدوطرؼ موڑ یتمام نسزتوں اور تمام گوردواروں ک یمذہب ک اپنی زوچوں کوزکو  

  ہر ایک بولے واہگرو
 

 

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰੂ, 
ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਹਵ। 

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

Ko Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka 
Sadkaa Surab Sukh Hovai 

First the entire respected Khalsa make this supplication that 
they meditate on Your Name; and as a result, peace and 

happiness be showered to all. 
ور تمام معزز ذالشہ زب زے پہلے اس بات پر غور کریں اور دعا کریں ، نتیجے کے طور پر تم زب پر امن ا

 ذوسیوں کی برزات ہو گیە
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ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ, 

ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, 
Deg Teg Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai 

Khaalse Ji Ko Bol Baaley, Bolo Ji Waheguroo 
May God extend His protection and mercy to the Khalsa, 

wherever they are. May the Khalsa be victorious in ensuring the 
well being and protection of the community, may God shower 
His Grace upon the Khalsa, may He be our protector against 

tyranny and oppression, may the Khalsa prevail,  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

ان پر اپنی رخمت اور انکی خؾاظت ؽرمائےە ذدا کرے کہ ذالشہ اپنی جہاں جہاں بوی ذالشہ موجود ہیں ذدا 

برادری کی خؾاظت کرنے میں کامیاب ہوں،ذدا ذالشہ پر اپنی رخمت کی برزات کرے، وه ظلم و جبر کے 

  ذالؼ ہمارا مخاؽظ ہو، ذدا کرے ذالشہ پروان چڑهےەہر ایک بولے واہگرو

 

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, 

ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝੰਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ 
ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ!! 

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, 
Bharosaa Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa 
Jhande Bunge Jugo Jug Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji 

Waheguroo 

Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long 
hair, the gift of observing Sikh laws, the gift of divine 

knowledge, the gift of firm faith, the gift of belief and the 
biggest gift of Naam. O God! May the choirs, the mansion and 

the banners exist forever; may the truth ever triumph;  
utter Wahe Guru (Wondrous God)! 

ہونے  رایپر عمل پ نیزکووں کو زکو مذہب کا تخؾہ ، لمبے بالوں کا تخؾہ ، زکو قوان یبرائے مہرباندا( )اے ذ

تخؾہ عطا  نام کا  کا تخؾہ اور زب زے بڑا تخؾہ دهیکا تخؾہ ، عق مانیعلم کا تخؾہ ، پذتہ ا یکا تخؾہ ، ذدائ

   پائےە ؽتد سہیہم یە زچائںیہ رکے لئے موجود سہیہم جوندےاور  یلی، خو کائیرزە اے ذدا! ؽرما

 یقینی طور پر واہگرو
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ 

Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap 

Waheguroo 
May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom 

exalted; O God! You are the protector of wisdom. 
کو بلند رکوےە اے ذدا! آپ خکمت کے  یدانسمند یاور ان ک ی پیدا کرے عاجز میں تمام زکووں کے ذہنوںذدا 

ەںیمخاؽظ ہ  

 

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆ ਂਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
ਆ ਦ ਹਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ। 

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

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

Power of the helpless ones, the shelter of the shelterless, we 
humbly make prayer in your presence….. 

، ہم آپ  ہوپناه گاه  ی، بے گور لوگوں ک ہو طاقت ی، الچاروں ک ہو عزت یاے زچے باپ ، واه گرو! آپ عاجز ک

ەەەەەەەەەەەە ںیکے زاتو دعا کرتے ہ یزامنے عاجز کے  

 
 

(substitute the occasion or prayer made here). 
(ںیمتبادل بنائ کادعا  ایبنائے گئے موقع  ہاں)ی  

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। 

Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De 
Kaaraj Raas Karney 

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

مزکوره باال دعا کی تالوت میں ہونے والی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو برائے مہربانی معاؼ ؽرمائیںە برائے 

 مہربانی زب لوگوں کا زامان پورا کریںە
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ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆ ਂਤਰਾ ਨ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ 
ਬਾਣ ਸਰਫਿੱਤ ਦਾ ਬਲਾ। 

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak 
Naam Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, 
we may remember and meditate upon Your Name. O’ God! may 

Your Name (revealed by Guru Nanak) bring ever ascending 
spirit to  and may all prosper according to Your will. 

)اے ذدا( ہمیں اپنے ان عقیدت مندوں زے مالقات کا سرؼ عطا ؽرما جن زے مل کر ہم آپ کے نام کو یاد کریں 

ے والی روح الئے اور زب اور اس پر غور کریںە اے ذدا آپ کا نام )جو گرو نانک نے پہنچایا ہے( پروان چڑهن

 آپ کی ذواہش کے مطابؽ ذوسخال ہو جائیںە

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ 

waheguroo ji ka khaalsaa waheguroo ji ki fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
ؽتد ذدا کی ہےذالشہ ذدا کا ہے اور زاری   
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 زکووں کا ؽلزؾہ
 
 زکو مت کے ؽلزؾے کی بنیاد منطؽ جامعیت اور بػیر کزی مؾاد کے مادی اور روخانی  دنیا تک رزائی ہےە اس 

تیاور معاسر ی ذاتی ذمہ داریوںؽرد ک کے مطابؽ اتیزکو اذالق دینیات کو زادگی زے ظاہر کیا گیا ہےە   کی   

ہےە ںیتضاد نہ یکوئ انیکے درمذمہ داریوں    

 

زال قبل زکو مذہب کی بنیاد رکویە یہ مذہب  ۰۵۵زکو مت دنیا کا کم عمر ترین مذہب  ہے ە گرو نانک نے تقریبآ 

 یابد ہشرؼ ایک عظیم ترین طاقت پر یقین رکونے پر زور دیتا ہے جس نے یہ زاری کائنات تذلیؽ کی ہےە ی

ہےە زکو مذہب  درس دیتاکا  عالمی بوائی چارےکرتا ہے اور مخبت اور  شیرازتہ پ دهایز دهاینعمت کا ز

ںینہخدود کے تابع یجگہ ک ایجو وقت  کہ ذداواخد ہے ہے اور اعتراؼ کرتا ہے دهیپرزت عق دیتوخ کیا شریخآ   

ہےە   
 

ہے، موت زکو مذہب کا ذیال ہے کہ اس کائنات میں شرؼ ایک ذدا ہے جو پیدا کرنیواال ہے،رزؽ دینے واال 

 دینے واال ہے اور جو انزانی سکل اذتیار نہیں کرتاە نظریہ اوتارواد )اوتار(کی زکو مت میں کوئی گنجائش نہیںە

یہ کزی دیوی یا دیوتاوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتاە   
 

ے زکو مذہب میں اذالقیات اور مزہب زاتو زاتو چلتے ہیںە اگر کوئی سذص روخانی نسوونما خاشل کرنا چاہتا ہ

، زذاوت ، شبر  ی، ہمدرد یانتدارید تو ازے اپنی روزمره زندکی میں اذالقیات کو عملی طور پر اپنانا ہو گاە

یگرووں ک میعظ ہمارےەہی پیدا کی جا زکتی ہیںشرؼ کوسسوں اور ازتقامت زے یاں ذوب یزیج یاور عاجز  

ەںیہ ارے لئے مسعل راهممیں ہاس زمت  یاںزندگ    
 

اور ذدا کے زاتو مل  ذتم کرنااور موت کے چکر کو  دائشیکا ہدؼ پ یزندگ یہے کہ انزان درس دیتازکو مذہب 

یکارکردگ یکے کاموں ک راتیاور ذدمت اور ذ انی، مقدس نام )نام( پر ده ماتیتعل یک )مرسد(گورو ہیجانا ہےە   

زکتا ہے دیا جاہو کر انجام  رایپر عمل پ   
 

لئے کام  خشول کے کےە آذرت میں نجات ہے تایپر زور د دتیکے لئے مزتقل عق کو یاد رکونےنام مارگ ذدا 

نا ہوگاە زکو مذہب روزے پر قابو پا( اور آہنکر )ؽذر( ی مخبتاوی)ذواہش( ، کروڈ )غشہ( ، لوبے )اللچ( ، موه )دن

نتو شاخب ہےە گرو گر کرتا ردرزم و رواج کے معموالت کو مزت زےیج ی، سگون اور زادگ )خح(ارتیاور ز

ە زکو مذہب بواگتی مرگ یا عقیدت کے رازتے پر زور دیتا ہے تاہم یہ گیان مرگ پر عمل کرنا چاہئے ماتیتعل یک

 )علم  کا رازتہ( اور کرم مرگ )عمل کا رازتہ( کی اہمیت کو تزلیم کرتاہےەیہ روخانی مقشد کے خشول کے

لئے ذدا کا ؽضل کمانے کی ضرورت پر بہت زور دیتا ہے   
 

 )گراہزٹ( نجات یزندگ یذاندان یمعمول ککے مطابؽ مذہب ہےە اس  یاور عمل ی، منطق دیجد کیمذہب ا زکو

ترک  کو یبرہم یک اینجات کے خشول کے لئے دن کہ ںینہ یہےە ضرور ںیرکاوٹ نہ یکوئ ںیم کے خشول 

رہنا  ںیم ایدن رورمند کو ض دتیعق کیجدا رہنا ممکن ہےە ا انیاور ؽتنوں کے درم وںیماریب یاویە دندیا جائےکر

یە وه الزمنا چاہیےزر کو معمول کے تناؤ اور ہنگاموں زے باالتر رکواس کے با وجود ازے اپنے چاہئے اور  

ہونا چاہئےە ولی کیازکالر ، اور ذدا کے لئے ا کیطور پر ا   
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تؾریقات کی تمام  یجنس پر مبن ایذات پات ، نزل  کے  طرحجو ہر مذہب" ہے  کولری"ز کیاور ا یکائنات کیزکو مذہب ا

مزاوات پر زور  یە گرووں نے مردوں اور عورتوں کںیبرابر ہ ںینظر م یتمام انزان ذدا ککے مطابؽ کرتا ہےە اس  نؾی

عورتوں کی دوباره  وهیە انہوں نے بایجالنے( کے عمل کو مزترد کرد کو وهی)ب یہالکت اور زت یبچوں ک نیاور ذوات اید

(ە ذہن ویںنقاب پہنے ہوئے ت ںی)عورت اینظام کو مزترد کردکرنے کے پرده  عورتوں کے  ر اوزور دیا سادی کروانے پر 

کے کام انجام  راتیاور ذدمت و ذ ںیکو اپنے اوپر مرکوز رکونے کے لئے چاہئے کہ اس مقدس نام )نام( پر غور کر

 مانیبے ا یکز اورمانگ کر  کیگزارنا بو یروز مره زندگ عہیمسقت اور کام )کرت کارنا( کے ذر ماندارانہیە ایتے رہیںد

ذمہ  یمعاسرت کیا ی، دوزروں کے زاتو بانٹنا بو چکوناە وند کما کر کوانے زے بہت بہتر زمجوا جاتا ہے ذرائع زے

 کیزکو مذہب کا ا یذدمت بو یک یمدد کرےە ذدمت ، برادر یہے کہ ؽرد ضرورت مند اؽراد ک یجات یک دیہےە ام یدار

یتمام مذاہب کے لوگوں کے لئے کوال ہے اس برادر جوذانہ )لنگر(  یمؾت باورچ ںیجزو ہےە ہر گرودوارے م یالزم  

۔کرتا  ںیکو قبول نہ ہیکے نظر یوزیما ہیکرتا ہےە  تیخما یک دیاور ام دیمذہب ام زکواظہار ہےە کیذدمت کا ا یک   
 

ہےە  تیؽراہم کرموقع  کیا کی پہچان کااور ذدا  اپنی ذود ہیمقشد ہےە ذاص  کیکا ا یتوا کہ اس زندگ الیگرووں کا ذ

زکتاە لہذادے ںینہٰی قرار زتثنمل کے نتائح زےاعمآپ کو ا کہ انزان اپنے اعمال کا ذود ذمہ دار ہےە وه اپنے ہی دیمز  

ےبہت چوکس رہنا چاہئ ںیازے اپنے کاموں م   
 

ایکا درجہ د یسگوئیپ یکتاب کو مذہب مقدسواخد مذہب ہے جس نے  ہیە ںیگرو ہ ی، گرو گرنتو شاخب ، ابد ؾہیزکو شخ  

ہےە ںیجگہ نہ یکوئ ی( کی)دہدهار مرسد یزنده انزان یکز ںیہےە زکو مذہب م   

 
ہیبسکر  www.sikhPoint.com 
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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 
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اہویت کی پگڑی عکھ  
 

زے  گرو نانک کے زمانے  یرہا ہےە زکو مذہب کے بانجزو الزم کا وں کے جزمزکو یہ زے  سہیہم یپگڑ  

ہےە عزیز ادهیز بویبادساه کے تاج زے  یپگڑ اپنی زکو کو کیە اکر رہے ہیںکو آرازتہ  یزکو پگڑ ہی   
 

زے ہےە یہ تمام الؾاظ دراشل اس کپڑے ’ کی رخمت گرو ‘ دزتار زکو پگڑی کا دوزرا نام ہے جس کا تعلؽ 

زر کا   یہ  ہیںە   کو ظاہر کرتے ہیں جس زے زکو مرد اور عورتیں اپنے جزم کے کولے بالوں کو ڈهانپتے  

لباس ہے جو ایک زکارؼ نما لمبے کپڑے پر مستمل ہوتا ہے جزے زر کے ارد گرد پہنا جاتا ہےە   

 
یا پانچ عقائد میں زے ایک ’’ پانچ ک‘‘زنگو کے نزدیک  زکو مذہب کے  اگرچہ بػیر کٹے بال رکووانا گرو گوبند

کیہر ا ںیواخد مذہب ہے جس م ںیم ایدن یکو مذہب ہالزمی جزو ہے،  یہ  زکو مذہب کے زاتو وابزتہ ہے ز  

ەںیتر لوگ زکو ہ ادهیپہننے والے ز یپگڑ ںیممالک م یہےە مػرب یپہننا الزم یکے لئے پگڑ  
 

شرؼ سے  کیا یہعرشے زے لیہے ، اور طو یتعالمت زمجوی جا یاخترام ک یطور پر ، پگڑ یتیروا

درجہ کے  یاعل ںیشرؼ معاسرے م یپگڑ ںی، ہندوزتان م ںیسراؽت کے لئے مذتص ہےە پرانے زمانے م

ەیاجازت تو یک نےپہن یپگڑ یشرؼ مزلمانوں کو ہ میں ہندوزتان ە مػل تزلط کے دورانمرد ہی پہنتے توے  

تواە ایگ ایزے روک د یپہننے زے زذت یمزلموں کو پگڑ ریتمام غ  
 

کرتے ہوئے اپنے تمام  یذالؼ ورزغیر منشؾانہ قانون کی  گرو گوبند زنگو نے مػلوں کے اس طرح کے 

پہنا جانا توا جو اس نے اپنے  ںیکے اعتراؼ م اریمع یاذالق یاعل سا ہیپہننے کو کہاە  یزکووں زے پگڑ

زے  ایدن یتواە وه چاہتا توا کہ اس کا ذالشہ مذتلؼ ہوجائے اور "باق ایکے لئے وضع ک روکاروںیکے پ ہذالش

ە اس جو انہوں نے وضع کیے ہیں رازتے پر چلنے کا عزم کرے اس منؾردہوجائے" اور زکو گرووں کے  منؾرد

بوی یہی چاہتا توا کہگرو  نکہوی، ک یا آدمیوں کے جتوے میں نمایاں کوڑا ہوتا ہے ڑیدار زکو بو یپگڑ کیطرح ، ا  

 اس کے پیروکار ولی ٓازانی زے پہچانے جا زکیں
 

 ہبلکہ ی  یره جات ہی نہیں یپٹ یشرؼ کپڑے ک یباندهتا ہے تو ، پگڑ یعورت پگڑ ایزکو مرد  یجب کوئ

بوی  جو رهیوغ یٰ ، لگن ، تقو یذودمذتار چاہے وجوہات یپہننے ک یہےە پگڑ یجزو بن جات یلباس کا الزم

مخبت ، اطاعت اور اخترام ظاہر یوبند زنگو کے زاتو ان کگگرو  قشدم کے نزدیک اس کا بنیادی زکووں، ہوں  

 کرنا ہےە
 

 یزے تاج پوس تیثیخ یور ککہمارے لئے ہمارے گرو کا تخؾہ ہےە اس طرح ہم اپنے آپ کو زنگو اور یپگڑ

 کزاںی ںیم نیە مردوں اور ذواتںیہ ٹوےیبکے تذت پر  یسعور زے وابزتگ یجو ہمارے اپنے اعل ںیکرتے ہ

اساره ہے  کیکے لئے ا دوزروں ہیہےە  یکرت شیکو پ تی، ؽضل اور انؾراد یسناذت رائلٹ ذاص ہیطور پر ، 

 یمکمل عزم ک ی شرؼە پگڑںیذدمت کے لئے وقؼ ہ یاور زب ک ںیرہتے ہ ںیم ہہیسب یک ینٹیکہ ہم انؾ

کرلیتے ہو  تو دراشل آ پ چوے ارب لوگوں میں بے ذوؼ ہو بانده  یپگڑ یہےە جب آپ اپن یکرت ینمائندگ  

ؽعل ہے اںینما یانتہائ کیا ہیە  ںیکوڑے ہونے کا انتذاب کرتے ہ  
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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. 
 
 
 
 

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/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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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. 
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کا کردار نیخوات ںیسکو مذہب م  
 

کو  تیروخان یاور اپن ںیہ یرکوت ںیروخ یطرح ہ یمردوں ک یبو ںیعورت لوں کے مطابؽ زکو مذہب کے اشو

مزتقل  یراه )کالم پاک ک کونڈ، ا ںیہ یکرزکت یرہنمائ یاجتماعات ک یە وه مذہبںیہ یخؽ رکوت برابرکا  نےیؽروغ د

 ی)کاہنوں( ک سی، گرانتو ںیہگا زکتی (اناگ یکا اجتماع گانے والیوں) رتنی، ک ںیہ یخشہ لے زکت ںیتالوت( م

ە ںیہ سامل ہو زکتی ںیم وںیزرگرم کولریاور ز ی، معاسرت ی، ثقاؽت یە وه تمام مذہبںیہ یزے کام کرزکت تیثیخ

پر  کی بنیاد  مذہب تواە گرو نانک شنؼ یؽراہم کرنے واال پہال بڑا عالم ی خقوؽکو مزاو نیزکو مذہب ذوات

تمام  یک عمل  اور  عبادت   یک زکووں  نے  کرتے توے ، اور ان کے بعد آنے والے گرووں  ؼیتبل یمزاوات ک  

ەیتو ید بیترغ یک نےیکو بورپور خشہ ل نیذوات ںیم وںیزرگرم  
 

، میں ؽرمان ہےگرو گرنتو شاخب   

 یری، خضور ، ت ںیہےە نانک کہتے ہ لیزب ذدا کا کو ہیە ںیکرده ہ ؽیتذل یاور مرد ، زب ذدا ک ںیعورت‘‘

’’ػػػہے یمذلوؽ اچو یزار  

314زری گرو گرنتو شاخب شؾخہ   
 

مردوں کے  برابر ی کے خوالے زے  ، اور بہادر ی، قربان دتیذدمت ، عق یک نیذوات ںیم ریتار یک مذہب زکو

بہت  یک  یقربان  اپنیوقار ، ذدمت اور  یاذالق یک نیذوات ںیم تیروا یہےە زکووں ک ایگ ایان کا کردار درج ک  

ەںیہ یگئ درج کی ںیمثال زاری  
 

کے نظام  انخشاری یتعلقات اور باہم یە باہمںیزکے کے دو رخ ہ یہ کیا نیزکو مذہب کے مطابؽ مرد اور ذوات

مرد  کیہےە زکو مذہب کے مطابؽ ا یہوت داینزل زے پ یہے ، اور عورت مرد ک تایمرد عورت زے جنم ل ںیم

اس  یابیکام یکرزکتا ، اور مرد ک ںیذود کو مخؾوظ اور مکمل مخزوس نہ ںیم یزندگ یاپن ریعورت کے بػ

کے برعکس اس   طرح ازی اورہے  یاس کے زاتو بانٹت یزندگ یعورت زے مخبت اور تعاون زے ہے جو اپن  

ەبوی  
 

 گرو نانک نے ؽرمایا:

عورت کو ملعون نہیں کہنا ‘‘اور یہ کہ ہمیں ’’ یہ[ ایک ایزی عورت ہے جس نے دوڑ جاری رکوی ہوئی ہے‘‘]

’’  چاہیے اور اس کی مزمت نہیں کرنی چاہیےە کیونکہ رہنما اور بادساه عورت زے ہی پیده ہوتے ہیں  

 .گرو گرنتو شاخب شؾخہ 473 
 

عورت کو اس قابل زمجوتا ہے کہ وه آزادی، ذدا کی پہچان یا  یہاں زوال یہ پیده ہوتا ہے کہ کیا کوئی مذہب

  روخانیت خاشل کرے

 
، میں ؽرمان ہےگرو گرنتو شاخب   

ہے  عیوزیں ہے ، اور ہر طرح کے مرد اور عورت م تعالی وزیع پیمانے پر موجودذدا  ںیتمام مذلوقات م  

۔(615)گرو گرنتو شاخب ، شؾخہ    
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برابر ہےە لہذا مرد اور  لیے دونوں جنزوں کےکا نورذدا  کے مطابؽ انیباال بگرو گرنتو شاخب کے مذکوره 

ە بہت زے مذاہب عورت کو ںیخاشل کرزکتے ہبرابر برابر نجات اطاعت کر کے  یگرو ک یدونوں ہ نیذوات

الیە گرو نے اس ذہے ںینہ ایزا ںیزکو مذہب م کنی، لتے ہیںرکاوٹ زمجو ںیراه م یک تیروخان یانزان ک  

ہے ، یکرت انیب یبازارک لسی، ا کے مطابؽ‘االتیزکو مذہب پر موجوده ذ’ە ہے ایکو مزترد کرد  

 

بلکہ ذدا  یتو ںیعورت مرد کے لئے رکاوٹ نہ… برابر زمجوا کےنے عورت کو مرد  ہے جس گورو پہال‘‘

"ەیتو کیسر ںیذدمت اور نجات کے خشول م یک  

 

 سادی

 
کی ہےە بجائے اس کے کہ میاں بیوی ایک دوزرے زے برہم ہوں اور  گرو نانک نے گوریلو زندگی کی زؾارش

ایک دوزرے زے علیخدگی اذتیار کریں دونوں ایک دوزرے کے زاتو مسترک ہیں اور دونوں کو زنجیدگی کا 

 خکم دیا گیا ہےە مقدس آیات میں گوریلو ذوسی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہےە
 

: تیثیخ یمزاو  
 

بنانے کے لئے  گرووں نے زنگت )مقدس  ینیقیکو  تیثیخ برابری کی  انیعورتوں کے درم مردوں اور

جنس کے  ںیسرکت کے معامالت م ای تیابتداء ، ہدا ںیم وںیزرگرم یزاتو کوانے( ک کیرؽاقت( اور پانگت )ا

کے  عورتوںنے سدی پرکاش کے مطابؽ ، گرو امر داس مایمہ اورە زروپ داس بوال ایک ںیؽرؽ نہ یکوئ نیماب

اور  ایک ضیکے لئے تؾو ینگران یک وںیکو کچو برادر عورتوںە اس نے یک تیخما یپردے کے ازتعمال ک

 یماتا گوجر زےی، ج ںیکے نام درج ہ عورتوںمتعدد  ںیم ریتار یە زکو کیک ؼیکے رواج کے ذالؼ تبل یزت

جندکور ، جنہوں نے اپنے وقت کے یمہاران ورزداکور ا یشاخب کور ، ران ی، ران یبواگو ، ماتا زندر یمائ  

ەایاہم کردار ادا ک اپنا ںیواقعات ماہم    

 

 تعلیم:
 

 یذات ہیہےە  چابی یک یابیکام یک ی بوی سذصکز ہیجاتا ہےە  تشور کیاکو بہت اہم  میتعل ںیزکو مذہب م

ەےیقائم کزارے مدرزے گرو نے بہت  زرےیوجہ ہے کہ ت یہیکا عمل ہے اور  یترق  
 

میں ؽرمان ہےگرو گرنتو شاخب  : 

خاشل ہوتا ہے عہیعلم اور غور گورو کے ذر یتمام الہام  

831، شؾخہ  سیا یج یج سیە ا  
 

تعلیم ہر ایک کے لئے ضروری ہے اور ہر ایک کو ذود کو زیاده زے زیاده بہترین بننے کے لئے کام کرنا 

زکو‘‘ کتاب اپنی  باون شرؼ ذواتین تویںە چاہئےە تیزرے گرو نے جو زکو مسنری روانہ کئے ان میں زے   

ںیڈاکٹر موہندرکور گل لکوتے ہ میں ‘‘ەتیثیکا کردار اور خ نیذوات   
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گرو امر داس کو اس بات کا یقین توا کہ اس وقت تک کوئی بوی تعلیمات جڑ نہیں پکڑ زکتیں جب تک وه ‘‘

‘‘ذواتین کی طرؼ زے قبول نہیں کی جاتی   

 
پابندیاں:لباس یا کپڑوں کی   

 
 

اہم  یانتہائ کنیزاده ل کی، زکو مذہب لباس کوڈ کے خوالے زے ا عالوه اس کے کہ ذواتین پرده نہ کریں

۔ شنؼ زے قطع نظر تمام زکووں پر الگو ہوتا ہے جو ہے تاید نقطہ نظر   
 ، میں ؽرمان ہے کہگرو گرنتو ە شاخب 

 زوچوں زے بور جائےە"  یہو اور دماغ بر میں ؼیجزم تکل ںیم نج ںیکپڑے پہننے زے اجتناب کر یزے"ا

 16، شؾخہ  سیا یج یج سیا

 
 ذواتین کا ذاتی دؽاع

 
 نیە ذواتیگ ںیزے اپنا دؽاع کر اروںیہتو گریکرپان )تلوار( اور د وه ہے کہ یجات یتوقع کزے یہ  نیزکو ذوات

 یجارہ یتوقع ک یزے اپنے دؽاع ک نیپہال موقع ہے جب ذوات ہی ںیم ریتار ونکہیانوکوا ہے ک ہیکے لئے 

   ۔ ںیکر ارمردوں پر انخش کے لئے تخؾظ یکہ وه جزمان یجات یک ںینہ یہ امیدە ان زے یتو
 
  

 ایس جی جی ایس خوالہ جات:

زمین اور ٓازمان میں اس کے عالوه مجوے اور کوئی دوزرا نظر نہیں آتاە تمام مردوں اور عورتوں میں اس کا ‘‘ 

۲۲۲ہےە شؾخہنور چمک رہا   
 

ہے  وتیہ یمنگن یتا ہےە عورت زے اس کپرورش پامرد  یہوا ہےە عورت کے اندر ہ دایعورت زے  پ ،مرد

ە جب اس ںیہ یآت ںینزلاس کی ،  عےیہےە عورت کے ذر یدوزت بن جات یہےە عورت اس ک ہوتی یاور ساد

کہتے ہو؟  وںیازے برا ک ورہےە تو پ کی ضرورت ہوتیعورت ازے دوزری ہے ، تو  یعورت مر جات یک

ںینہ یبو  یکوئ وہاں  ،  ریہےە عورت کے بػ یہوت دایە عورت زے ، عورت پںیہ تےہو دایزے بادساه پ یاز  

 ہوتا تواە 

 

473شؾخہ  سیا یج یج سیگرو نانک ، ا  
 

 کے طور پر اپنا نام  زیتخؾہ اور جہ کے یساد یریذدا ، مجوے م رےیکے خوالے زے: "اے م زیجہ

سیا یج یج سیا 18، الئن  78، شؾخہ،  یگرو رام داس ج یسرە" ںیددے  
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Role of women in Sikhism 
 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as  
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular 
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru 
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him 
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and 
practice. 
 
Guru Granth Sahib states, “Women and men, all by God are created. All this is 
God‟s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy” SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born of  man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru 
Granth Sahib,  Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‟s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In „Current 
Thoughts on Sikhism‟, Alice Basarke states,  

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.  This is unique for women because it is the first time in history when 
women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " 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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پر یگرنتو صاحب عاجز گرو  

 
کے زاتو جوکنا  یعاجز کے آگےذدا  سہیاہم پہلو ہےە زکووں کو ہم کیزکو مذہب کا ا یعاجز

ە ںیوابزتہ الؾاظ ہ ایک دوزرے کے زاتو  زے بیقربہت  ‘ نمرتا’ ای یعاجز ںیم یچاہئےە پنجاب

ہےە اس گئی یک حیترو ںیم یزے گربان قےیبورپور طر  یک جس  ہے   یذوب  یزیا کیا انمرات  

" ، "ؽائده" ہےەیلؾظ کا ترجمہ "عاجز یپنجاب  
 

زکووں میں ہتویار خشہ ہےە  یکا الزم یذہن زاز یک وںزکواور پرورش یتمام انزانوں کیہ 

 کے طور پر یہ چار ذشوشیات موجود ہونی چاہیےە

 زچ)زتو(

 قناعت)زنتوکو(

 سؾقت)دیا(

 مخبت)پیار(
 

ان کا ؽرض ہے کہ وه ان  یہاور ںیہ یضرور اسد زکو کے لئے کیا اتیپانچ ذشوش ہی

ەںیتالوت کر یک یکا خشہ بنانے کے لئے گوربان تیسذش کو اپنیکو ابوارنے اور ان وںیذوب  

 
   گربانی کی تعلیمات کیا ہیں

 
کے زاتو ذدا کا اخترام کرنا چاہئے ،  یزکون اور لذت ہےە انزان کو عاجز یہیکا پول بد یعاجز

کوڑا رہتا ہے ںیم یوه عاجز جس پر ہللا تعالی رخمت ؽرماتا ہے ذزانہ ہےە کا  لتیجو ؽض  

 
 گرو نانک، زکو مذہب کے پہلے گرو:

 
دل میں مخبت اور عاجزی کے زاتو نام زننے اور اس پر یقین رکونے زے آپ اپنے اندر کے 

4شؾخہ  سیا یج یج سیامقام کو گہرائی زے پاک کرتے ہیںە   

بنائیں اور راکو جس  یکو عاجز یالیپ یمانگنے وال کیبو ی، اپنبنائیںبالی  یکان ک یکو اپن نانیاطم

6شؾخہ  سیا یج یج سیا - کو آپ اپنے جزم پر لگاتے ہیں اس کا مراقبہ کریں   
" 
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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/Gurbani
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 شاخب زکو یکرتے ہوئے ، جپج ینمائندگ یک ماتیتعل یادیبن ینانک شاخب ک یگرو ج

جگہ  یابتدائ ںیگرو گرنتو شاخب میہ وجہ ہے کہ  یہیە ںیؽلزؾے کے جوہر پر مستمل ہ

زکو  ہیہےە  یکرت سانینماز ذود کو عام لوگوں کے مزائل زے پر یہےە پورمتمکن پر 

ؽعال غور و  ریغ ہیہےە  ے کا طریقہ بتانے والی کتاب نکمال خاشل کر یکے لئے روخان

یکرتا ە خکمت اور بے لوث زرگرم ںینہ ہدایت  یگزارنے ک یالگ تولگ زندگ ایؽکر کرنے   

ہےە ںیخؽ مسرکت کے  ںیم کاموںکے  ایکے زاتو مل کر ، دن  

 

ںیاشول ہ یادیبن نیزکو مذہب کے ت  
 

 نامجاپو: مراقبہ کے ذریعے ذدا کا ذکر کرنا
وقار کے زاتو معاش  عہیدارانہ کام کے ذر انتیاور د یداواری، پ یقیتذل:  کیرت کرو

 خاشل کرناە

 
 ماروںیکا ثمر ضرورت مندوں کے زاتو بانٹناە ضرورت مندوں اور ب یآمدنوانڈ چاکو: 

مدد کرنا جو ذود مدد  یبوال کرناە ان لوگوں ک کوید یہونا اور ان ک کیکے زاتو سر

کرزکتے ە ںینہ  

 

انزانی سذشیت میں پائی جانے والی پانچ بڑی کمزوریاں جو روخانیت میں تػیر پیدا کرتی 

ہیںە ویزے تو برائیوں کی تعداد بہت زیاده ہے لیکن روخانیت کی معراج کے خشول کے 

کامخائل رکاوٹوں کی بنیاد پر ان میں زے پانچ کی سناذت ہو گئی ہےە اور وه  رازتے میں  

ںی)ذواہش( ، کروڈ )غشہ( ، لوب )اللچ( ، موه )منزلکہ( اور آہنکر )انا( ہ  

 

کو ذتم  وںیبرائ اندرونیہے کہ وه ان پانچ  یہ مقشد یادیکا زب زے بن کی زندگی  زکوایک 

ذہن کے ان پانچ جذبات زے  یہے کہ وه انزان ە زکو کا ؽرضپر قابو پائےکر کے ان 

 یکے زاتو زندگ دتیعق یواہگورو ک یہللا تعالٰ  ںی( مکاالیدزتبردار نہ ہوں ، مثبت روح )چارد

مشروؼ میں  ذلؽ  ذدمت  ،   ںیرکو  ادی یطور پر ذدا ک قلمزت ںی، نام زمرن م ںیبزر کر  

 رہیںە

 
اور نے زے انزان کے اعمال ذالص لیپر اس طرح کے نظم و ضبط کو اپنا ادیبن یروزانہ ک

ہےە یذتم ہوجات ینؾ یاور دماغ ک ںیہوجاتے ہ روح کے لئے ؽائده مند   
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The Japji Sahib contains the essence of Sikh philosophy, representing the basic 
teachings of Guru Nanak Sahib. This is the reason it occupies the opening place 
in the Guru Granth Sahib. The whole prayer concerns itself with the problems of 
the ordinary. It is a manual for a Sikh to attain spiritual perfection. It does not 
recommend passive contemplation or living an isolated life. It favors participation 
in the affairs of the world, combined with the integration of wisdom and selfless 
activity. 
 

There are three fundamental principles of Sikh religion 
 
● Naam japo: remembering God through meditation. 

 
● Kirat karo: Earning  livelihood with dignity through creative, productive 

and honest work. 
 

● Vand chakko: To share the fruits of earnings with the needy. Sharing with 
and caring for the needy and sick. Helping those people who cannot help 
themselves. 
 

The five major weaknesses of the human personality at variance with its spiritual 
essence. The common evils far exceed in number, but a group of five of them 
came to be identified because of the obstruction they are believed to cause in 
man's pursuit of the moral and spiritual path. The group of five evils comprises 
Kam  
(Desire), Krodh (Anger), Lobh (Greed), Moh (Attachment) and  Ahankar (Ego). 
 
It is the primary aim of the practicing Sikh to subdue the actions of these five 
inner evils and bring them under control.  It‟s a Sikh‟s duty not to succumb to 
these five passions of the human mind, to live with devotion to the Almighty 
Waheguru in positive Spirit (Chardikala), continually remember God in Naam 
Simran, and engage in Community Service. 
 
By adopting such discipline on a daily basis one‟s actions become pure and 
rewarding to the soul and negativity of mind vanishes. 
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