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ஜப் ஜ சஹப் –

இறுதன னதர்த்தத்தற்க லத
பன்னுலப

ஜப்ஜழ சளலழப், குருளக் யளனிளக கழடைத்த கைவுின் ரிசு.
சவக்கழன

நதத்தழன்

ப

கருயள

இறுதழனள

உண்டநடன

அடையதற்கள னணமந ஆகும். ஜப்ஜழ சளலழப் ன்து கயிடத
யடியில் ஆமநள, அயிற்கு அைங்களத கருத்துக்கட உடைனது.

ஜப்ஜ சளலழப்ில் குப்ிடப்ட்டுள் ீ த பகின் டி

ம் யழ்க்லக லதலன டத்த யந்தல் த்ன இன்த்லத ம்
யழ்யில் அலடயது சத்தனவந.
குரு

கழபந்த்

இடசக்கப்ட்டு

சளலழப்ின்

இருந்தளலும்,



ஜப்ஜழ

ளைல்களுக்கு
சளலழப்

பளகம்

ளைல்கள்

ந்த

பளகபம் இன்ழ கயிடதகளக யளசழக்கப்டுகழன்.

ஜப்ஜ சஹில் குருக் கூறுயதயது 'கடவுள் எருயவப'

ம் அயலப  பனர்கள் பகண்டு அலமக்கவம். டப்து
அலத்தும்
பகண்டு

அயர்

யகுத்த

டக்கது.

அப்ற்ட்டயன்,

புித

கடவுள்

கடவுல

யிதகல

அடிப்லடனக

நிதின்

அலடயது

ன்து

புரிதலுக்கு

அயரின்

கருலணனல் நட்டுவந சத்தனநகும். அதற்க வதலயகக
கருதப்டுயது
கடவுின்

எருயன்

யிருப்த்தற்கு

தன்னுலடன
தன்ல

ஆணயத்லத

பழுதக

யிடுத்து

அர்ப்ணிக்க

வயண்டும். நத யமக்கங்க யிபதநருப்து, புித னத்தலப
னணம்

வநற்பகள்யது,

பதனலய

கடவுல

நற்றும்

தருப்தப்

ம்ிக்லக பகண்டுள்ர்.
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ிபனச்சத்தம்

டுத்தது

பசய்யது

ன்தல்

குரு

கைவுட
அயருடைன
அதளயது
நீ தும்

தழருப்தழப்டுத்தும்
மநளமழனில்

அன்புமநளமழ.

ளம்

களட்டும்

யமழனளக

அயருைன்

அயரிைபம்
அன்ம

உடபப்து,

உடபனளடுயமத

அயர்

ஆகும்.

குரு
டைத்த

குரு

ஆகும்.

அடத்தழன்

கூறுயதளயது

யன்

எருயன் கைவுின் மனபளல் அயரின் மநல் மகளண்ை அன்ளல்
நற்றும் அர்ப்ணிப்பு உணர்யளல்

தழனளம் மசய்கழளமள அயன்

கைவுின் கருடணக்கு தகுதழனளயன் ஆகழளன்.
ஜப்ஜழ

சளலழப்-ின்

கடைசழ

ளன்கு

யரிகில்

குரு

ஆன்நீ க

யர்ச்சழனின் களகட்ைங்கட கூறுகழளர். அதளயது


தபம் ஃகண்ை - மர்டநனின் களகட்ைம்



கழனளன்



சபம் ஃகண்ை - ஆன்நழக பனற்சழனின் களகட்ைம்



கபம் ஃகண்ை - புித கருடணனின் களகட்ைம் நற்றும்



ஃகண்ை - ஆன்நீ க அழயின் களகட்ைம்

சச் ஃகண்ட - கடவுிடம் என்றுடுதல்

ஜப்ஜழ சளலழப்-ின் கடைசழ யரிகில், உகம் எரு தழடபனபங்கம்
ன்கழளர் குருளக். ளம் அடயரும் அதழல் டிகர்கள். கைவுள்
நக்கு

யகுத்த

ம்நளுடைன

கதளளத்தழபத்தழல்
டிப்ட

மகளண்டிருக்கழளர்.

டிக்க

கைவுள்

யமபல்ளம்

யந்தழருப்யர்கள்.

கூர்டநனளக
உகழல்

கயித்துக்

தன்கத்மத

பழ்கழ

கழைக்கழளர்கமள, அயர்கள் ல்ளம் கைவுட மருங்க படினளது.
அயர்கள் ிப்பு, இப்பு ன் சக்கபத்தழல் உமல்யளர்கள். நளளக
னளர்

கைவுட

அனுதழபம்

அன்புைனும்,
ழடத்து

னணிக்கழளர்கமள,

குருயின்

அர்ப்ணிப்பு

ஆன்நழக

உணர்வுைனும்

யர்ச்சழடன

கருடணபைன்

நித

மளக்கழ
யளழ்யின்

உன்த குழக்மகளட அடைகழளர்கள். உன்த குழக்மகளள் ஆது
‚படியில்ளத இன்த்டத மறுயது’' ன்தளகும்
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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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ஜப் ஜ சஹப்
Japji Sahib

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

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur
parsaad.
There is one Eternal Universal God. His name is ‗Of Eternal Existence‘. He is the
creator of everything and is all-pervading. He is not afraid of anybody or anything.
(Nobody is more powerful than Him). He does not discriminate against anybody. His
existence is not affected by time. He is beyond the cycle of birth and death. He is
self-illuminated and is self-existent. He can be realized only by Guru‘s Grace.
உகழல் படியற் இடயன் எருயமப ஆயளர். அயருடைன படியற் இருப்ம
அயருடைன மனபளக பநளத்நள ன்ளகழது. அயமப அடத்டதபம்
டைத்தயர் நற்றும் ங்கும் பயி இருப்யர். அயர் யருக்கும் தற்கும்,
னந்தயர் அல். (அயடபயிை சக்தழ யளய்ந்தயர் யரும் இல்ட). அயர்
னளடபபம் மயற்றுடந டுத்தழ ளர்ப்யர் அல். அயருடைன யளழ்யளது
மபத்தளல் ளதழக்க படினளதது. அயர் ிப்பு இப்பு ன் சக்கபத்தழற்கு
அப்ளற்ட்ையர். அயருடைன யளழ்வும் அயர் பப்பும் எிபம் தன் ழடயளது.
குருயின் கருடணனளல் நட்டுமந அயடப உணப படிபம்.

॥ ਜੁ ॥
jap.
Chant And Meditate:
மஜிப்து நற்றும் தழனளிப்து:

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.
He has existed from the beginning (from before time) and since the beginning of
the ages.
களம் நற்றும் பகத்தழன் ஆபம்த்தழழருந்மத இடயன் இருக்கழளர்.
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ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||
He is True in the present (does exist now). O‘ Nanak, He will also be True (exist) in
the future. ||1||
அயர் தற்மளது யளழ்கழளர் ன்தும் உண்டந. ளக், அயர்கம அயர்
தழர்களத்தழலும் யளழ்யளர் ன்தும் உண்டந.||1||

Stanza 1
நிதின் மநன்டநனள குழக்மகளள் இடயனுைன் என்றுடுயமத ஆகும்.
அக்குழக்மகளட அடையதற்களக ல்மயறு களத்தழல் கடைிடிக்கப்ட்ை
படகடப் ற்ழ இந்தக்கயிடத பதழல் கூறுகழது. இடயனுைன்

என்றுை இடயின் யிருப்ங்கட நதழத்து அடத பழுதளக ற்கும்
குருயின் யமழடன ற்ழக் கூறுகழது.

This stanza at first, relates to the various methods that were in use at the time,
aiming to accomplish the life‘s goal of achieving union with God. Then it declares
that the Guru‘s method to achieve the union is of honoring and accepting God‘s Will
in totality.
ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.
External cleansing (Bathing at places of pilgrimage) does not achieve purity of mind
even if one does such cleansing millions of times.
ளன் உைட ட்சம் பட சுத்தம் மசய்யதளல் நட்டும் நது தூய்டநடன
அடையதழல்ட.

ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.
Mind does not stop wandering by staying silent even by constant (ritualistic)
meditation.
சுற்ழ அடபம் நடத ஆழ்ந்த மநௌ ஆன்நீ க தழனளத்தளல் நட்டும் (ந
அடநதழடனத் தப) ழறுத்த படினளது.
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ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰ ਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.
Even if one piles up material possessions of all the planets, the greed of the mind is
not appeased.
நதழன் மபளடசனளது இந்த உகத்தழன் அத்தட மளருட்கடபம்
மசல்யத்டதபம் அடைந்தளலும் அயது மபளடச தழருப்தழ அடையதழல்ட.

ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਤਲ ॥
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.
One may possess all the wisdom but in the end, it will be of no avail.
எருயன் உகழனல் அழவு பழுயடதபம் அடைந்தளலும் படியில் அதளல்
உமனளகம் இல்ட. (அது தும் உதயளது)

ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.
Then, how can one achieve eternal bliss and how can the erroneous belief system
be shattered?
ின் வ்யளறு எருயன் ழத்தழன மரின்த்டத அடையது நற்றும் இந்த தப்ள
யமழளட்டு பட வ்யளறு தகர்ப்து?(மநலும் நக்குள் மளய்னின் பக்களடு
வ்யளறு உடைக்க டும்)?

ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||
O‘ Nanak, this veil of falsehood can be removed only by living according to
God‘s Command as has been willed for you by Him. ||1||
ஏ ளக், இடயின் யிருப்ப்டிபம் அயரின் ஆடணடிபம் எருயன்
யளழ்யதளல் நட்டுமந இந்த தயறுகின் ளல் மளர்த்தப்ட்ை தழடபடன யிக்க
படிபம்.||1||

Stanza 2
இடயின் யிருப்ப்டி அடத்தும் ைக்கழது ன்டத ற்ழ இந்த கயிடத
கூறுகழது. அயருடைன யிருப்ங்கட நதழத்து அடத ற்கும் மளது, ல்ளம்
துன்ங்கின் அடிமயர் ஆ கர்யம் ம்நழைநழருந்து அமழகழது.

This stanza states that everything happens according to His Will. As we honor and
accept this fact, ego, the root cause of all suffering vanishes.
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ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.
Everything takes its form by God‘s Will but His Will cannot be stated.
அடத்துமந இடயின் யிருப்ப்டிமன உருயம் மகளள்கழது. ஆளல் அயரின்
யிருப்த்டத உருயம் மகளள் இனளது.

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ ॥
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.
All souls are created by His Will. All glory and greatness is also obtained by His Will.
இடயின் யிருப்ப்டிமன ல்ள ஆன்நளக்களும் டைக்கப்டுகழது.
அயருடைன யிருப்ப்டிமன புகழும் மநன்டநபம் அடைன இனலும்.

ਹੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
Some are virtuous and some wicked, all by His Will. Pain or pleasure is also received
as per His Will. (based on previous deeds)
இடயின் யிருப்ப்டிமன சழர் ற்குணம் உடைனயர்களகவும் சழர் தீன

குணம் உடைனயர்களகவும் இருக்கழளர்கள். அயர்கின் பன்யிட மகளண்டு
அயர்கள் அடைபம் யழமனள இன்மநள அதுவும் இடயின் யிருப்ப்டி
அடநபம்.

ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.
By His Will, some are blessed and brought under His grace; while others go astray.
இடயின் யிருப்ப்டிமன சழர் ஆசவர்யதழக்க டுகழளர்கள், அயரின்
கருடணடன அடைகழளர்கள், மநலும் அயருடைன உத்தபயின் டிமன
நிதர்கள் ிப்பு நற்றும் இப்பு சுமற்சழடனக் கைந்து மசல்கழளர்கள்.

ਹੁਕਭ ਅੰ ਦਤਰ ਸਬੁ ਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.
Everybody is subject to His Will; Nobody can escape it.
அடயரும் இடயின் யிருப்ப்டி ைக்க கைடநப்ட்ையர்கள் யரும்
அதழழருந்து தப்ித்து யிகழ ைக்க இனளது.
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ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||
O‘ Nanak, one who comprehends His Will, will not behave egotistically.
ஏ ளக் இடயின் யிருப்த்டத பழுதளக புரிந்து மகளண்ையர்கள் யமபள
அயர்கள் சுனத்டதப் ற்ழ மசநளட்ைளர் (அதளயது, அயர் சுன
யளழ்க்டகடன யிட்டுயிடுகழளர்)||2||

Stanza 3
இடயின் ளல் அன்பு மகளண்ையர்கள், அயருடைன ண்புகட குழத்து
யளழ்த்தழ ளடுயளர்கள். ஆளல் அயரின் ற்குணங்கள் ஆது படியில்ளதது
நற்றும் நிதர்களல் புரிந்துமகளள் இனளது. அதளல் னளபளலும்
அயருடைன ற்குணங்கட பழுதளக யளழ்த்தழப் ளை இனளது.

Those who love God, praise Him by complementing His various qualities. But His
virtues being endless and beyond human comprehension, nobody can praise Him
entirely.
ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥
gaavai ko taan hovai kisai taan.
Only the one blessed with Godly spiritual powers can truly praise the supremacy of
the Almighty.
இடயின் புித சக்தழனளல் ஆசவர்யதழக்கப்ட்ையர்கள் நட்டுமந பநளத்நளயின்
மநன்டந ழடடன மளற் படிபம்.

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥
gaavai ko daat jaanai neesaan.
Some sing of his Glory through Gifts received and recognize them as a sign of His
grace.
சழர் அயர்களுக்கு அருப்ட்ை ரிசுகட மகளண்டு அயரின் புகடம ளடுயளர்கள்
நற்றும் அந்தப் ரிசுகட அயருடைன கருடணனின் அடைனளநளக கருதுயர்.

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.
Some sing of His greatness and His noble virtues.
சழர் அயருடைன மநன்டநடனபம் அயரின் சழந்த ற்குணங்கடபம் ளடுயர்.
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ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.
Some sing of Him after realizing Him through difficult philosophical studies.
சழர் அயரின் சழந்த தத்துயங்கட டிப்தன் பம் அயடப அழந்து அயடப
ளடுயளர்கள்.

ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥
gaavai ko saaj karay tan khayh.
Some sing of His power to create and destroy.
சழர் அயரின் டைத்தல் நற்றும் அமழத்தல் சக்தழடன ளடுயளர்கள்.

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਹ ॥
gaavai ko jee-a lai fir dayh.
Some sing that He takes life away and then restores it.
சழர் அயரின் சக்தழனள, யளழ்டய டுத்துக் மகளண்டு ின்பு அடத தழருப்ி
நீ ண்டும் பன்ிடனில் அருளும் அயரின் ஆற்ட ளடுயளர்கள்.

ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥
gaavai ko jaapai disai door.
Some sing that He appears far away.
சழர் அயர் மதளடயில் இருப்தளக ளடுயளர்கள்.

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
Some sing as they feel His presence.
சழர் அயடப உணர்யதளல் அயர் (அருகழல் )ங்கும் யினளித்து இருக்கழளர்,
ம்டநப் ளர்த்துக் மகளண்டிருக்கழளர் ன்று ளடுகழளர்கள்.

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥
kathnaa kathee na aavai tot.
There is no end to describing His virtues.
அயரின் ற்குணங்கட யியரிக்க படிவு ன்மத இல்ட.
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ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥
kath kath kathee kotee kot kot.
Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His
attributes never ends).
ட்சக்கணக்களமளர் அயடபப் ற்ழ யியரித்தழருக்கழன்ர். ஆளலும் அயரின்
ண்புகடப் ற்ழ யியரிப்தற்கு படிவு ன்மத இல்ட.

ਦਦਾ ਦ ਲ ਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥
daydaa day laiday thak paahi.
God keeps on providing for us and we keep on receiving His Gifts until we get tired of
receiving. (Depart from this world)
இடயன் நக்கு மகளடுப்டத ழறுத்துயது இல்ட. ளபம் அயரின்

ரிசுகட மதளைர்ந்து மற்றுக் மகளண்மை இருக்கழமளம் மசளர்யடைபம் யடப.
(இவ்வுகத்டத யிட்டு ிரிபம் யடப).

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥
jugaa jugantar khaahee khaahi.
Throughout the ages, we keep consuming His gifts.
ளம் களம் களநளக அயருடைன ரிசுகட மற்றுக் மகளண்மை இருக்கழமளம்.

ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
The entire system of the universe is run according to God’s Command.
உகழன் அடத்து டைபடகளும் இடயின் ஆடணனின் டிமன
ைக்கழது.

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||
O’ Nanak, the carefree Almighty always blooms in bliss (while caring for His creation). ||3||
ஏ ளக், தன் டைப்புகட கயித்துக் மகளள்ளும்மளது, கயடனற்
பநளத்நள பநளந்தத்தழல் மஜளழக்கழளர்.||3||
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Stanza 4
இந்தக் கயிலதனில் கூப்டுயதயது, இலயன் ம் அிக்கும் பருட்
பகலடனல் ஆந்தம் அலடயதல்ல. பன்ல் ம்நடம் இருக்கும்
அலத்தும் அயர் அித்தவத ஆகும். இலயல ஆந்த டுத்த அயரின்

பநமனில் அயருடன் வச வயண்டும். அயருலடன பநமனது அன்வ,

அயரின் லும் அயரின் லடப்புகின் லும் ம் பகண்ட அன்வ ஆகும்.
இலயின் பனலப அன்லும் அற்ணிப்பு உணர்யலும் தனிக்கும்
வது அயரின் கருலணக்கு த்தபநக எருயர் ஆகர்.
In this stanza, it is said that God cannot be pleased by monitory offerings because what we would
be offering, has been provided by Him. He can only be pleased by speaking to Him in His
language and that language is Love – love for Him and love for His Creation. A person who
meditates on His Name with love and devotion, can become worthy of His Grace.

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
God is True and Eternal. His Name is also True and language is infinite love.
இடயன் ழத்தழனநளயர் நற்றும் படியற்யர், அயருடைன யிதழகள்
ழத்தழனநளது, அயரின் ளநம் உண்டநனளது நற்றும் அயருடைன
மநளமழனளது அயிற்கு அைங்களத அன்ம ஆகும்.

ਆਖਤਹ ਭੰ ਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar.
Creation begs for favors and blessings continually and the Great Giver keeps on giving.
இடயின் டைப்புகள் அயரின் ஆசவர்யளதத்தழற்கும், அயரின் கருடணக்கும்
மதளைர்ந்து ிபளர்த்தழக்கழளர்கள். அயரும் அயர்களுக்கு மதளைர்ந்து அடத அருிக்
மகளண்டிருக்கழளர்.
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ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.
To the Supreme Giver of gifts, what can we offer back (out of His gifts) so He blesses us
with enlightenment and lets us have a glimpse of His Divine Presence?
நழக உன்த மகளடைனளிக்கு, அயர் மகளடுப்டத தளன் ளம் அயருக்கு யமங்க
படிபம். அவ்யளறு ளம் டத யமங்குயது? அயரின் அழமயளிடன

மறுயதற்கு (அயர் தன் அருளல் ம் அடயருக்கும் அழமயளிபம், அயரின்
புித மதளற்த்டத உணரும் அருடபம் ல்குகழளர்).

ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.
What words can we speak off to evoke His Love?
அயருடைன அன்ட மறுயதற்கு வ்யளள யளர்த்டதகட மநளமழன
மயண்டும்?

ਅੰ ਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
At a time when the Ambrosial nectar of Naam is enjoyed (generally before dawn when
mind is free from worldly affairs), dwell upon the Eternal Divine.
படியற் புிதரின் றுஞ் சுடயபடைன மதன் மளன் ளநத்தழல் (ளம்) நடத
யிடினற்களடனில் (உகழனல் ைப்புகட மதளைங்கும் பன்ர்) மசலுத்தழ
அதழல் ஆந்தம் அடைன மயண்டும்.

ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
The human body is obtained as a reward of good deeds done in the past and the liberation
from the cycle of birth and death is attained by His Grace.
இந்த நித உைம்ளது பன்யிடப் னன்களல் கழடைத்த ரிசளகும். இந்த
ிப்பு இப்பு சக்கபத்டத உடைத்து நிதன் மநளட்சத்டத அடைன இடயின்
கருடணடன ிபளர்த்தழக்க மயண்டும்.
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ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||
O’ Nanak, in this way (by dwelling on Him) we realize Him, who is self existent and
everlasting. ||4||
ஏ ளக், இவ்யளறு புரிந்து மகளள்ப்டுகழது இருப்ின் உரிடநனளர்
இடயன் ங்கும் யினளித்தழருக்கழளர்.||4||
Stanza 5
இந்த கயிடதனில் கூப்டுயதளயது, யர் நதழல் இடயட அன்புைன்
ழடவு மகளள்கழளர்கமள அயர்கள் யளழ்யில் அடநதழபம், ஆந்தபம்,
உண்டநனள நதழப்டபம் மறுகழளர்கள்.

In this stanza, it is said that those who remember God with love in their heart, achieve peace and
happiness in their lives and receive true honor.

ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
God cannot be established or created.
இடயட மதளற்றுயிக்கமயள அல்து டைக்கமயள இனளது.

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥
aapay aap niranjan so-ay.
The immaculate God has come into existence by Himself.
தூன இடயளயர் தளளகமய மதளன்ழனயர்.அயர் நளடனனின் யிடயிற்கு
அப்ளற்ட்ையர்.

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.
Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get elevated
spiritually.
'ளம்' ன் கைவுின் ளநத்டத யர் ல்ளம் அழந்தும் அழனளநலும்
தழனளம் மசய்கழளர்கமள அயர்கள் அடயருமந ஆன்நீ க ரீதழனில் உனர்த்த
டுகழளர்கள்.

13

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
O’ Nanak, let us sing praises of that Treasure of virtues by meditating on Naam.
ஏ ளக்,(யளருங்கள்) அந்த ற்குணங்கின் குயினள இடயின்
ளநத்டத தழனளித்து அயடபப் புகழ்ந்து ளடுமயளம்.

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within.
(யளருங்கள், இடயின் ற்ண்புகடப்) ளடுமயளம், மகட்மளம் அயரின்
அன்ட ம் நதழல் ழட ழறுத்துமயளம்.

ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.
By doing so, one gets rid of all suffering and attains true spiritual peace.
இடத மசய்யதன் பம் ளம் அடத்துத் துன்ங்கிழருந்தும் யிடுடுயமதளடு
உண்டநனள ஆன்நீ க அடநதழ அடைனளம்

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥

gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.
Through the Guru, we hear God’s Word, the eternal song. Through the Guru, we receive
divine knowledge and through the Guru, we realize that God is all-pervading.
குருயின் யளனிளக இடயின் யளர்த்டதகட, படியற் ளைட ளம்
மகட்கழமளம். குருயின் யளனிளகமய ளம் ஆன்நழக அழடயப் மறுகழமளம்
நற்றும் குருயின் யளனிளக இடயன் ங்கும் பயி இருக்கழளர் ன்டத
உணர்ந்து மகளள்கழமளம்.

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
There is only one God. For us, God is Shiva, God is Vishnu and God is Parvati and
other goddesses.
குருமய (நக்கு) சழயளகவும், யிஷ்டயளகவும், ளர்யதழனளகவும் நற்றும் 
மதய்யங்களகவும் மதரிகழளர்கள்.
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ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.
Even if I get to know God, I cannot describe Him, because He cannot be described by any
words.
இடயட ளன் உணர்ந்து மகளண்ைளலும் அயடப யர்ணிக்க ன்ளல் இனளது.
மன்ளல் இடயட யர்ணிக்க யளர்த்டதகள் தும் இல்ட.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O’ My Guru, grant me the wisdom,
ஏ, ன் குருமய, ங்களுக்கு ஞளத்டத அருளுங்கள்.

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||
that I never forget God, the sole provider of all beings. ||5||
அடத்து உனிர்களுக்கும் அருளும் இடயட ளன் ப்மளழுதும் நமயன்.||5||
Stanza 6
இந்த கயிடதனில் கூப்டுயதளயது, ஆன்நழக தங்களுக்கு புித னளத்தழடப
னணம் மநற்மகளள்யதளல் இடயட ஆந்த டுத்த படினளது. அயடப

அன்ளலும் ஆழ்ந்த யிருப்த்தளலும் ழடயில் மகளள்யர்கம அயருடைன
கருடணடன ம தங்கட தகுதழ டுத்தழனயர்கள் ஆயளர்கள்.

This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please God. Those who
remember Him with love and passion become worthy of His Grace.

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
Why take ritualistic baths at holy places, when He is not pleased with it ?
ஆன்நீ க தங்கில் ீபளடுயதளல் இடயன் ஆந்தம் அடையதழல்ட
அவ்யளறு இருக்டகனில் அதளல் ன் னன்?
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ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
When I look back at His creation, I realize that nothing can be obtained without His
blessing.
அயருடைன டைப்புகட தழரும்ிப் ளர்க்கும்மளது, அயருடைன ஆசழர்யளதம்
இல்ளநல் துவும் கழடைப்தழல்ட,டதபம் டுக்க படினளது ன்து
புரிகழது.

ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
The mind becomes rich with divine knowledge when one listens to Guru‘s teachings
even once with deepest love and complete devotion.
குருயின் ளைங்கட எருபடனளயது ஆழ்ந்த அன்மளடும் பழுடநனள
அர்ப்ணிப்பு உணர்வுைனும் மகட்ைளர்கம ஆளல் அயர்கள் நநளது புித
ஆன்நழக அழயளல் ழடபம்.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O’ My Guru, grant me the wisdom,
ஏ, ன் குருமய, ங்களுக்கு ஞளத்டத அருளுங்கள்.

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||
That I never forget God, the sole provider of all beings.||6||
அடத்து உனிர்களுக்கும் அருளும் இடயட ளன் ப்மளழுதும் நமயன்.||6||
Stanza 7
இந்தக் கயிடதனில் கூப்டுயதளயது, ீண்ை யளழ்க்டக, உகளயின புகழ்,
அங்கவ களபம் நற்றும் ம் அடத்துமந இடயின் கருடணடன மத்
தயழளல் உமனளகம் அற்தளக இருக்கும்.
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if His Grace is
not obtained.
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ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥
jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
Even if you lived throughout the four ages, or even ten times more,
எரு நிதன் ளன்கு பகங்கள் பழுடநபம் யளழ்ந்தழருந்தளலும் அல்து த்து
நைங்கு அதழகநளகமய யளழ்ந்து இருந்தளலும்,

ਨਵਾ ਖੰ ਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਸਬੁ ਕਇ ॥
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
and even if you were known throughout the nine continents and were admired by
all,
என்து கண்ைங்கள் பழுடநபம் உங்கட அழந்தழருந்தளலும் அயர்களல்
யிரும்ப் டுயர் ஆக இருந்தளலும்,

ਚੰ ਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲ ਇ ॥
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
and you earned a good name and reputation, with praise and fame throughout the
world,
உகம் பழுடநபம் ற்மனரும் புகழும் அடைந்து மளற்ப்டுயர் ஆக
இருந்தளலும்,

ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
Still, if God did not bless you with His Glance of Grace, you are like someone for
whom, nobody cared.
இருந்தும் கைவுின் கருடணனளல் எருயர் ஆசவர்யதழக்க ைளநல் இருந்தளல்,
எருயருமந அயர் மநல் அக்கட மகளண்ையபளக இருக்க நளட்ைளர்கள்.

(மளருள், இவ்யவு மருடநபம் நகழடநபம் இருந்தமளதழலும், அயர்
உண்டநனில் உதயினற்யர்).

ਕੀਟਾ ਅੰ ਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸੁ ਧਰ ॥
Keettaa Andhar Keett Kar Dhosee Dhos Dhharae ||
In God’s eyes, spiritually, you would be considered lowly (like a worm) and held in
contempt for your deeds.
(நளளக அத்தடகன ர் இடயின் ளர்டயனில்) எரு சழழன புழு ("கஸ்மந
த்ரி கவ ைள ஆடய" ஆசள ந: 1) இடயன் அயர் நீ து (ளடந நந்துயிட்ைளர்)
 குற்ம் சளட்டுகழளர்
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ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰ ਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥
Naanak Niragun Gun Karae Gunavanthiaa Gun Dhae ||
O’ Nanak, God blesses even such an unworthy being with virtues and bestows
more virtues on the virtuous.
ஏ ளக், இடயன் இவ்யளறு தகுதழனற்யர்களுக்கும் தன்னுடைன
ற்குணங்கட ஆசவர்யதழக்கழளர். நற்றும் ற்குணம் உடைனயர்களுக்கு மநலும்
ற்குணங்கட ஆசவர்யதழக்கழளர்.

ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥
Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7||
There is no one more pious than God. ||7||
இடயட யிைமயறு ல்மளழுக்கத்டத யமங்கக்கூடினயர் மயறு னளரும்
இல்ட. (இடயின் கழருடனின் ளர்டய நட்டுமந அயடப உனர்த்த
படிபம், ீண்ை ஆபளும் உக நகழடநபம் உதயளது)||7||
Stanza 8

இந்தக் கயிலதனில் எவ்பயரு கயிலதபம் ' சுிவன ' ன் யர்த்லதலன

பகண்டு ஆபம்ிக்கது. ' சுிவன ' ன் யர்த்லதக்கு ஆழ்ந்த கயத்துடன்
வகட்து, பழுலநன அர்ப்ணிப்பு நற்றும் அச்ச உணர்வு ன்வத

இல்தது அல்து தனக்கம் ன்வத இல்நல் பழுலநனக வகட்லத
ற்து வன் அர்த்தங்கல உலடனது.

Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means
listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no
apprehension or reluctance in accepting what you are listening.
ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥
suni-ai siDh peer sur naath.
By listening to God‘s Divine word with love and devotion, one becomes spiritually
elevated like a saint, a religious leader or a great yogi.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, எருயர் ஆன்நீ க ரீதழனில் உனர்த்தப்ட்டு சளதுக்கள் ஆகவும்,
ஆன்நீ க தடயர்களகவும் அல்து சழந்த மனளகழனளகவும் உனர்கழளர்கள்.
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ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
By listening to God‘s word with love and devotion, one gets to know that He is the
one supporting the earth (and not a bull as per the Hindu Scriptures).
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, கைவும இவ்வுகத்டத ளதுகளக்கழளர் ன்டத எருயர் அழந்து
மகளள் படிகழது.

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲ ਅ ਾਤਾਲ ॥
suni-ai deep lo-a paataal.
By listening to God‘s word with love and devotion, one comes to know that God
alone is the support of all the continents and the nether regions.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, கைவுள் எருயமப ல்ள கண்ைங்கடபம், தளழ்ந்த

நண்ைங்கடபம் ளதுகளக்கழளர் ன்டத எருயர் அழந்து மகளள் படிகழது.

ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥
suni-ai pohi na sakai kaal.
By listening to God‘s word with love and devotion, one escapes from the effect of
time and does not get into the cycle of birth and death.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, எருயர் ிப்பு இப்பு சக்கபத்தழல் இருந்து யிடுட்டு, களத்தளல்
ற்டும் யிடவுகில் இருந்து யிடுடுகழளர்.

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ஏ ளக் இடயின் க்தர்கள் ன்றும் நகழழ்ச்சழமனளடும் மரின்த்மதளடும்
இருக்கழளர்கள்.
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ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||
By listening to God‘s word with love and devotion, all pains, sorrows and sins are
erased. ||8||
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, அடத்து யழகளும் மசளகங்களும் ளயங்களும்
அமழக்கப்டுகழது.||8||
Stanza 9
இந்தக் கயிடதனில் எவ்மயளரு கயிடதபம்

' சுிமன ' ன் யளர்த்டதடன

மகளண்டு ஆபம்ிக்கழது. ' சுிமன ' ன் யளர்த்டதக்கு ஆழ்ந்த கயத்துைன்
மகட்து, பழுடநனள அர்ப்ணிப்பு நற்றும் அச்ச உணர்வு ன்மத

இல்ளதது அல்து தனக்கம் ன்மத இல்ளநல் பழுடநனளக மகட்டத
ற்து மளன் அர்த்தங்கட உடைனது.

Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means
listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no
apprehension or reluctance in accepting what you are listening.
ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰ ਦੁ ॥
suni-ai eesar barmaa ind.
By listening attentively to God‘s word with love and devotion, one obtains Godly
qualities (reference to the Hindu mythological gods Shiva, Brahma and Indra implies
Godly qualities).
இடயின் புித யளர்த்டதகட கயநளக அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, இடயின் ண்புகட எருயர் மறுகழளர் ( அதளயது, ஏர்
சளதளபண நிதனும் சழயன், ிபம்நள, இந்தழபன் மளன்மளர் அத்தடகன
ண்புகட ிபதழழக்கழளர்கள்)

ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰ ਦੁ ॥
suni-ai mukh saalaahan mand.
By listening to God‘s word with love and devotion, negative energy gets dissipated
and one starts singing the praises of God.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, தழர்நட ண்ணங்கள் தகர்க்கப்ட்டு, எரு தீன ர் கூை தது
யளனளல் கைவுின் புகடம ளைத்மதளைங்குகழளர்.
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ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥
suni-ai jog jugat tan bhayd.
By listening to God‘s word with love and devotion, one is able to know how the
senses of the human body (eyes, ears, speech etc.) work and by using them in the
right way, learn the art of unifying with God.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்

மகட்கும்மளது, எருயர் நித உைம்ின் உணர்வுகள் ஆ மகட்கும், ளர்க்கும்,
மசும் தழட அழந்து அடத எருங்கழடணத்து சரினள யமழனில் மசலுத்தழ
கைவுட அடைன பனற்சழக்கழளர்.

ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥
suni-ai saasat simrit vayd.
By listening to God‘s word with love and devotion, one attains spiritual knowledge.
(reference to the Hindu Scriptures - Shastras, Simrities and Vedas implies spiritual
knowledge)
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்

மகட்கும்மளது, எருயர் ஆன்நழக அழடய அடைகழளர். (சநன நூல்கின் டி
சளஸ்தழபங்கள், மயதங்கள், பம் அடைபம் ஆன்நீ க அழவு)
(மசளற்கடப் நட்டும் டித்துயிட்ைளல், சநன நூல்கில் ஏதப்டும்
உண்டநனள உணர்ச்சழடன ளம் ம இனளது

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ஏ ளக், (இடயின் ளநத்டத மசழப்யர்கள்) க்தர்கள் ன்றும்
நகழழ்ச்சழமனளடு மரின்த்மதளடும் இருக்கழளர்கள்.

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
By listening to God‘s word with love and devotion, all the pain, sorrows and sins are
erased. ||9||
இலயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, அடத்து யழகளும் மசளகங்களும் ளயங்களும்
அமழக்கப்டுகழது.||9||
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Stanza 10
மநம கூப்ட்ை இபண்டு கயிடதகட மளமய, இந்த கயிடத எவ்மயளரு
கயிடதபம்

' சுிமன ' ன் யளர்த்டதடன மகளண்டு ஆபம்ிக்கழது. '

சுிமன ' ன் யளர்த்டதக்கு ஆழ்ந்த கயத்துைன் மகட்து, பழுடநனள
அர்ப்ணிப்பு நற்றும் அச்ச உணர்வு ன்மத இல்ளதது அல்து தனக்கம்

ன்மத இல்ளநல் பழுடநனளக மகட்டத ற்து மளன் அர்த்தங்கட
உடைனது.

As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word
‘Sunjae‘. This word ‗Sunjae‘ means listening with complete focus, ultimate devotion
and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.
ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰ ਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one acquires truthfulness,
contentment and spiritual knowledge.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, ஒருவர் மதளண்டு (மகளடுக்கும் தன்டந) உைன் உண்டநபம்,
நழடவும், ஆன்நீ க அழவும் அடைகழளர்.

ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one becomes pious.
அறுத்மதட்டு ஆனங்கின் புித ீரில் குித்தளர்மளல் (அதளயது,
அறுத்மதட்டு ஆனங்கின் புித ீரின் குினல் இடயின் புித
ளநத்தழன் ளபளனணத்தழல் நட்டுமந யருகழது).

ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one receives Divine knowledge
and true honor.
எருயர் (கல்யிடன) டித்து மறும் நதழப்ட. க்தர்களல் இடயின் புித
ளநத்துைன் இடணயதன் பம் மதய்யக
ீ அழடயபம் உண்டநனள
நரினளடதடனபம் மப்டுகழன்.
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ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one‘s mind is effortlessly attuned
to intuitive meditation.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, எருயபளல் நதழன் உள்ளுணர்டயத் ிதளக தூண்டி
தழனளத்தழற்கு மசல் இனலும்.

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ஏ ளக், (இடயின் ளநத்டத தன் நதழல் இருத்துயதன் பம்)
க்தர்கள் ன்றும் நகழழ்ச்சழமனளடு மரின்த்மதளடும் இருக்கழளர்கள்.

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
By listening to God‘s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are
erased. ||10||
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, அடத்து யழகளும் மசளகங்களும் ளயங்களும்
அமழக்கப்டுகழது.||10||
Stanza 11
இந்தக் கயிடத ஆழ்ந்த கயத்துைன் மகட்கும் தழின் பக்கழனத்துயத்டதப்
ற்ழபம், குருயின் யளர்த்டதகட ந்த எரு தடைபநழன்ழ பழுதளக ற்கும்
பக்கழனத்துயத்டத ற்ழபம் கூறுகழது.

This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and
accepting Guru‘s word completely, without hesitation.
ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
By listening to God‘s word with love and devotion, one becomes immensely
virtuous.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, எருயர் சழந்த ற்குணங்கள் உடைனயர் ஆகழளர்.
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ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God‘s word with love and devotion, one attains spiritual bliss.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, எருயர் ஆன்நீ க மரின்த்டத (அதளயது ஏர் புித நிதர்,
துயி, அபசின் தபத்டத அடைகழளர்.

ਸੁਤਣ ਅੰ ਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
By listening to God‘s word with love and devotion, even a spiritually ignorant person
becomes enlightened and finds the right path.
இடயின் புித யளர்த்டதகட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும்
மகட்கும்மளது, ஆன்நீ க அழயற் எருத்தரும் ஆன்நீ க அழவு ஊட்ைப்ட்டு
சரினள யமழடன மதர்ந்மதடுக்கழளர்.

ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥
suni-ai haath hovai asgaahu.
Listening-the Unreachable comes within your grasp.
இடயின் புித ளநத்துைன் தன்ட இடணத்துக் மகளள்யதன் பம்,
இந்த

உகப் மருங்கைழன் னதளர்த்தம் புரிந்து மகளள்ப்டுகழது.

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ஏ ளக், (இடயின் ளநத்டத தன் நதழல் இருத்துயதன் பம்)
க்தர்கள் ன்றும் நகழழ்ச்சழமனளடு மரின்த்மதளடும் இருக்கழளர்கள்.

ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
By listening to God‘s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are
erased.||11||
இலயின் புித யர்த்லதகல அன்வடும் அர்ப்ணிப்வடும்
வகட்கும்வது, அலத்து யகளும் வசகங்களும் யங்களும்
அமக்கப்டுகது.||11||
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Stanza 12
 இந்த கயிடதபம் இடத மதளைரும் பன்று கயிடதகளும், பநளத்நளயின்

மநலுள் பழு ம்ிக்டகடன ற்ழ கூறுகழது.
 'நண்டண' ன் யளர்த்டதக்கு இடயின் யிருப்த்டத ந்த

யிதழயிக்கும் இன்ழ பழுதளக ற்றுக் மகளள்யது. ' நண்டண '

ழடனில் எருயர் ஆன்நீ கத்தழல் உனர்ந்து ழற்ளர். அந் ழடடன
யியரிக்க யளர்த்டதகம இல்ட. மன்ளல் பநளத்நளயின்
மசனல்கில் பழு ம்ிக்டக மகளண்டுள்ளர்.

 இதன் அர்த்தம் ஆயது பழு ம்ிக்டகனில் யளழ்யது நளளக அடத

அழயது நட்டுநல்.



This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in
the Almighty God.
The word ‗Mannay‘ means completely accepting God‘s will with no exception.
The spiritual level of a person in the state of ‗Mannay‘ is so high that no words
can explain it. It means one having complete trust in whatever God Almighty
does.
 It also means living the faith and not just being aware of it.
ਭੰ ਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

mannay kee gat kahee na jaa-ay.
The spiritual state of a mind with complete faith in God‘s Name is so high that no
words can describe it.
யர் எருயர் இடயின் மனடப ற்றுக்மகளண்டுள்ளர்கமள (மளருள்,
னளருடைன க்தழ இடயின் ளநத்துைன் இடணக்கப்ட்டுள்து).அந்த
(உனர்ந்த) ஆன்நீ க ழடடன யியரிக்க இனளததளக இருக்கழது.

ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe it, shall regret the attempt.
யமபளருயர் யியரிக்க பனற்சழ மநற்மகளள்கழளர்கமள ின்ர் அயர்
அம்பனற்சழடன யருந்துயர். (ளன் எரு சழழன பனற்சழ மசய்மதன்).
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ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ਭੰ ਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar. mannay kaa bahi karan veechaar.
People tend to value the spiritual state of such an elevated soul but no one is able
to capture it and pen it down.
உனர்ந்த ஆன்நழக ழடடன ந்த நிதனும் களகழதத்தழல் ழுத்து யடியம்
ஆக்க படினளது, (ஆளலும், நிதர்கள்) என்ளக இடணந்து அடத
நதழப்ிடுயது ற்ழ (ழச்சனநளக) சழந்தழக்கழளர்கள்.

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥
aisaa naam niranjan ho-ay, jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who
lives according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||12||
இடயின் ளநம் (உனர்ந்தது நளடனக்கு அப்ளற்ட்ைது) பழுடநனள
தூய்டந தன்டந உடைனது. யமபளருயர் அதன்மநல் பழு ம்ிக்டக

மகளண்டு குருயின் அழவுடபப்டி ைக்கழளர்கமள அயர்களல் (தங்கள் உல்
நதழல் ஆபளய்ந்தளல்) நட்டுமந புிதத் தூய்டந தன்டநனின் சுடயடன
அனுயிக்க படிபம்.||12||
Stanza 13

பந்டதன கயிடதனில்' நண்டண ' ன் யளர்த்டதக்கு இடயட

அன்மளடும், பழு ம்ிக்டகமனளடும் ற்து ன்று மளருள் டுயதளக
அடநந்துள்து. இந்தக் கயிடதனிலும் இடத மதளைரும் நற் இபண்டு
கயிடதகிலும் எவ்மயளரு யரிபம்

' நண்டண' ன் யளர்த்டதடன

மகளண்டு ஆபம்ிக்கழது. அவ் யளர்த்டதனின் மளருள் ஆது ' இடயின்
மநல் பழு ம்ிக்டக மகளண்டு அந்த ம்ிக்டகமனளடு யளழ்யது '

ன்தளகும். இந்தக்கயிடத அவ்யளறு ம்ிக்டகமனளடு யளழ்யதளல்
உண்ைளகும் ன்டநடன ற்ழ கூறுகழது.

In the previous stanza, the word ‗Mannay‘ was used, which meant one who loves
God dearly and has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that
follow, every line starts with the word ‗Mannai‘ which stands for ‗By the act of
having complete faith in God and living that faith earnestly‘.The stanza also gives us
the benefits of living that faith.
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ਭੰ ਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
mannai surat hovai man buDh.
By having complete faith in God, one acquires intuitive awareness and becomes
spiritually enlightened
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருந்தளல், எருயருக்கு

உள்ளுணர்யளல் அழபம் தழனும், ஆன்நீ கத்தழல் எிமளருந்தழனயர்களகவும்
ஆகழளர்கள்.

ਭੰ ਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥
mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God, one attains spiritual understanding that God is allpervading.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருந்தளல், எருயர் இடயன்
ங்கும் ழடந்துள்ளர் ன் ஆன்நழக புரிதட அடைகழளர்.

ਭੰ ਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not suffer from the pain of worldly evils.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருந்தளல், எருயர் உக
துன்ங்கிளல் அனுயிக்கும் யழகில் இருந்து யிகழ இருக்கழளர்.

ਭੰ ਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one‘s cycle of birth and death ends.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருந்தளல், எருயருக்கு ிப்புஇப்பு ன் சக்கபம் படிவுக்கு யருகழது.

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who
lives according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||13||
இலயின் ளநம் ஆது பழுடநனள தூய்டந தன்டந உடைனது.
யமபளருயர் அதன்மநல் பழு ம்ிக்டக மகளண்டு குருயின் அழவுடபப்டி
ைக்கழளர்கமள அயர்களல் நட்டுமந புிதத் தூய்டந தன்டநனின்
சுடயடன அனுயிக்க படிபம்.||13||
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Stanza 14
பந்தழன கயிடதனிலும், இந்த கயிடதபம் இடத மதளைரும் அடுத்த

கயிடதபம் எவ்மயளரு யரிபம் ' நண்டண ' ன் யளர்த்டதடன மகளண்டு
ஆபம்ிக்கழது. அதன் அர்த்தநளயது இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டக
மகளண்டு அதன்டி யளழ்யமத ஆகும். இந்த கயிடத அவ்யளறு

ம்ிக்டகமனளடு யளழ்யதளல் உண்ைளகும் ன்டநடனப் ற்ழ கூறுகழது.

As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts
with the word ‗Mannai‘ which stands for ‗By the act of having complete faith in God
and living that faith earnestly‘.The stanza also gives us the benefits of living that
faith.
ਭੰ ਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥
mannai maarag thaak na paa-ay.
By having complete faith in God, the spiritual path of the faithful will never be
hindered (by any kind of vices etc).
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது, ம்ிக்டகக்கள
ஆன்நழக யமழனளது ந்த யிதத்தழலும் தடை இன்ழ இருக்கும்.

ਭੰ ਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
By having complete faith in God, The faithful will depart (from the world) in a high
spiritual state.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது, உகழனல்
ைப்புகில் இருந்து யிகழ உனர்ந்த ஆன்நீ க ழடடன அடைகழளர்கள்.
(உகத்தழழருந்து) உனர்ந்த ஆன்நீ க ழடடன மற்று புப்டுயளர்கள்.

ਭੰ ਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰ ਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
By having faith in God, one does not follow the path of ritualistic religious sects.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது,

எருயர் ஆன்நீ க

சநன படகடமனள அல்து மக்கயமக்கங்கடமனள ின்ற் நளட்ைளர்.
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ਭੰ ਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰ ਧੁ ॥
mannai Dharam saytee san-banDh.
By having faith in God the faithful are firmly bound to the path of truth and
righteousness.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது, ம்ிக்டக

உடைனயர்கள் உண்டந, மர்டநனின் யமழனில் ைக்க கைடநப்ட்ையர்கள்
ஆகழளர்கள்.

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who
lives according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||14||
இலயின் ளநம் ஆது பழுடநனள தூய்டந தன்டந உடைனது.
யமபளருயர் அதன்மநல் பழு ம்ிக்டக மகளண்டு குருயின் அழவுடபப்டி
ைக்கழளர்கமள அயர்களல் நட்டுமந புிதத் தூய்டந தன்டநனின்
சுடயடன அனுயிக்க படிபம்.||14||
Stanza 15
இந்த கயிடத கடைசழ பன்று கயிடதகின் கடைசழ கயிடத. இதழல்
எவ்மயளரு யரிபம் ' நண்டண ' ன் யளர்த்டதடன மகளண்டு ஆபம்ிக்கழது.
அதன் அர்த்தநளயது இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டக மகளண்டு அதன்டி
யளழ்யமத ஆகும். இந்த கயிடத அவ்யளறு ம்ிக்டகமனளடு யளழ்யதளல்
உண்ைளகும் ன்டநடனப் ற்ழ கூறுகழது.

This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‗Mannai‘
which stands for ‗By the act of having complete faith in God and living that faith
earnestly‘.The stanza also shows us the benefits of living that faith.
ਭੰ ਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
By having full faith in God, one attains liberation by becoming free from the cycle of
birth and death.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது, எருயர் ிப்பு
இப்பு ன் சக்கபத்தழழருந்து யிடுட்டு மநளட்சத்டத அடைகழளர்கள்.

29

ਭੰ ਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
By having full faith in God, one engages all his sensory organs in meditation on
Naam.
(அத்தடகன நிதர்) அயபது குடும்த்டத (இடயன் நீ து இருக்கும் பழு
ம்ிக்டகடன ப்டுத்துகழளர்) (அதளயது) இடயின் மநல் பழு

ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது, எருயர் அயருடைன உணர்வு புன்கட
'ளம்' ன்தழல் எருங்கழடணத்து தழனளிக்கழளர்.

ਭੰ ਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥
mannai tarai taaray gur sikh.
By having faith in God, one crosses over the world-ocean of vices and also helps
other disciples of the Guru to get liberated from the cycle of birth and death.
இடயின்நீ து பழு ம்ிக்டக டயத்தழருப்தன் பம், எருயர் உகக்
கைடக் கைந்து மசல்கழளர், மநலும் குருயின் நற் சவைர்களுக்கும் ிப்பு

நற்றும் இப்பு சுமற்சழனில் இருந்து யிடுட்டு மநளட்சத்டத அடைன உதயி
புரிகழளர்கள்.

ਭੰ ਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
By having faith in God, O‘ Nanak, one does not wander around fulfilling his needs
from anyone else.
இடயின் மநல் பழு ம்ிக்டகமனளடு இருக்கும் மளது, ஏ ளக், எருயர்
தன் மதடயகட பூர்த்தழ மசய்து மகளள் நற்யரிைம் சுற்ழத்தழரின
நளட்ைளர்கள்.

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
God‘s Name is completely pure but only the one who has full faith in it and who
lives according to the Guru‘s advice can taste His Divine Purity. ||15||
இலயின் நம் ஆது பழுலநன தூய்லந தன்லந உலடனது.
யபபருயர் அதன்வநல் பழு ம்ிக்லக பகண்டு குருயின்
அவுலபப்டி டக்கர்கவ அயர்கல் நட்டுவந புிதத் தூய்லந
தன்லநனின் சுலயலன அனுயிக்க படிபம்.||15||
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Stanza 16
இந்த கயிடதனில் ' ஞ்ச்' ன் யளர்த்டத பட
உமனளகப்டுத்தப்ட்டுள்து. ஞ்ச் ன்தற்கு ' மதர்ந்மதடுக்கப் ட்ை எருயர் '
ன்று மளருள். இந்தழனளயில் மங்களத்தழல் கழபளநங்கில் ந்து

நரினளடதக்குரின நிதர்கள் மதர்ந்மதடுக்கப்ட்ைளர்கள். அயர்கள் அவ்வூரில்

ைக்கும் ிபச்சழடகளுக்கு மளறுப்மற்று தீர்த்து அதற்கு ழனளனநள படிவு
யமங்குயளர்கள். அயர்கம ' ஞ்ச்' மதர்ந்மதடுக்கப்ட்ை எருயர் ஆயளர்கள்.
இதழல் குருளக் 'சுிடன' இடயின் யளர்த்டதகட அன்மளடும்

அர்ப்ணிப்மளடும் மகட்யர்) நற்றும் 'நண்டண' ( இடயின் மநல் பழு
ம்ிக்டகமனளடு இருப்யர் ) இந்த இபண்டைபம் கடைப்ிடிப்யர்கடமன '
ஞ்ச்' ன்று குழப்ிடுகழளர்கள். சுிடன நற்றும் நண்டண இபண்டும்
மநற்குழப்ிட்ை இபண்டு கயிடதகில் யியரிக்கப்ட்டுள்து.

In this stanza, the word ‗Panch‘ has been used several times. Panch means ‗the
chosen one‘. In old times in India, five respectable and responsible people in a
village were chosen to resolve disputes among people and make proper decisions.
They were called ‗Panch‘ – the chosen ones. Here Guru Nanak refers to Panch as
the chosen ones who practice ‗Suni-ai‘ (listening to God‘s Name with love and
devotion) and ‗Mannai‘ (having complete faith in God). ‗Suni-ai‘ and ‗Mannai ‗‗have
been explained in the last stanzas.
ੰ ਚ ਰਵਾਣ ੰ ਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰ ਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan panchay paavahi dargahi maan.
Those imbued in the Name of God are blessed to be spiritually escalated and
honored.
இடயின் ளநத்தழல் யர் பழ்கழ இருக்கழளமபள அயர்கள் ஆன்நீ க ரீதழனில்
உனர்த்தப்ட்டு இவ்வுகழலும் கைவுின் சந்ழதழனிலும் நதழக்கப்டுகழளர்கள்.

ੰ ਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰ ਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥
panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
Those very souls, imbued in the Name of God are the distinguished ones and their
focus is always on the Divine word of God.
இடயின் ளநத்தழல் யருடைன ஆன்நளயளது பழ்கழ இருக்கழமதள
அயர் தித்தன்டநனளக மதரியமதளடு அயர் ப்மளழுதும் இடயின்
யளர்த்டதனில் கூர்ந்து கயம் மகளண்டிருப்ளர்.
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ਜ ਕ ਕਹ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਹੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥
jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar.
If one tries to describe Him, it will be clear that it is impossible to describe Him
because there is no end to His creation.
இடயட யியரிக்க பனற்சழ மசய்யர்களுக்கு அயடப யியரிக்க படினளது

ன்து மதியளக புரியமதளடு அயருடைன டைப்புகளுக்கு எரு படியில்ட
ன்தும் புப்டும்.

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
Righteousness (or Religion) is an offspring of compassion; This force of
righteousness is the mythical bull that supports the world.
தர்நம் அல்து சநனத்தழன் நபபு யமழமன கருடணனளகும். தர்நத்தழன்
மயிப்ளமை ஆன்நீ கத்தழல் உகத்டத யமழ ைத்துயதளக மசனல்டுகழது

ਸੰ ਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
The balance in nature is maintained by righteousness, compassion and
contentment. These three virtues keep the world in perfect order like beads in a
thread.
இனற்டகனின் சநழட ன்து தர்நம், கருடண நற்றும் ந ழடவு
மளன் ண்புகளல் ழட ழறுத்தப்டுகழது. வ்யளறு பத்துக்கட

படனளக மகளர்க்க கனிறு மதடயப்டுகழமதள அவ்யளறு உகம் சரினள
ளடதனில் ைக்க இந்த பன்று ண்புகள் அயசழனநளகழது.

ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥
jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar.
One who understands this balance of virtues, becomes the true one; It is the Divine
Laws that keep the universe in balance (and not the bull as per old Hindu belief).
இந்த பன்று ண்புகடபம் சநழடனில் கடைிடிக்க மதரிந்த எருயம
உண்டநனளயன் ஆகழளன். இதுமய உடக சநழடனில் டயத்தழருக்க
மதடயனள புித ீதழ ஆகும். (இல்டமனில், களடனின் நீ து பூநழனின்
ல்டனற் டைடனப் ற்ழ சழந்தழபங்கள் (அத்தடகன டைடன வ்யளறு
அது

சுநக்க படிபம்?) ( மடநனள இந்துக்கின் ம்ிக்டகனின்டி மயறும்
களட
அல்).
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ਧਰਤੀ ਹਰੁ ਰ ਹਰੁ ਹਰੁ ॥ ਤਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥
Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor.
So many worlds there are beyond this world, so very many! And beyond them,
more and more! What power holds them, and supports their weight?
இவ்வுடக கைந்து  உகங்கள் உள்து. இன்னும் பளநள 
உகங்கள் இவ்வுகத்டத கைந்தும் உள்து. அடதமனல்ளம் களக்கும் சக்தழ
து? அதனுடைன ளபத்டத தளங்கும் சக்தழ து?

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰ ਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥
jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
The names and the colors of the many varieties of common species were all
inscribed by the Ever-flowing Pen of God.
(டைப்ில்) ல்மயறு யிதநள உனிர்களும் அதன் மனரும், யண்ணபம்
உள்து, இடயின் ன்றும் ளபம் தழ மளன் ழுதுமகளளல்
ழுதப்ட்ைது.

ਹੁ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
How can anyone ever write an account of this? It would be an account with no end!
யபளயது இதற்கள கணக்டக ழுத படிபநள? இது எரு படியற்
கணக்களக இருக்கும்!

ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕ ਣੁ ਕੂਤੁ ॥
kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot.
How great His power! How fascinating His beauty! And how great the gifts!
(nature‘s bounties); Who can know their extent?
அயருடைன சக்தழ த்தடகனது! அயருடைன அமகு வ்யவு யினக்கத்தக்கது!
அயருடைன ரிசுகள் வ்யவு உனர்ந்தது ( இனற்டகனளல் அிக்கப்ட்ை
மகளடை)! யருக்கு அதனுடைன ல்ட மதரிபம்?

ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
You created the vast expanse of the Universe with One Word! And, hundreds of
thousands of lives emerged.
இடயன் அயபது ஏர் கட்ைடனின் டி இந்தப் பந்த உகத்டத டைத்தளர்
! அடதக்மகளண்டு நூறு, ஆனிபம் உனிர்கள் மயிப்ட்ை.
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ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have no power to even begin to describe your creation; I have nothing to offer
that befits your greatness, not even my life.
உங்கள் டைப்புகட யியரிக்க ஆபம்ிக்கும் சக்தழ கூை ன்ிைம் இல்ட.
உங்களுடைன மநன்டநக்கு ஈைளக மகளடுக்க ன்ிைம் துவுநழல்ட.
ன்னுடைன யளழ்க்டக கூை அதற்கு ஈைளகளது.

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੬॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
O‘ God, whatever pleases you is good for us. You are the Eternal and Formless One.
||16||
ஏ கைவும, உங்கட நகழழ்ச்சழ டுத்துயது துமயள அமதல்ளம் ங்களுக்கு
ன்டநமன. ீங்கள் படியற்யர் நற்றும் உருயநற்யர் ஆயர்கள்.||16||
ீ
Stanza 17
அடுத்து யரும் பன்று கயிடதகிலும் எவ்மயளரு யரிபம் ' அசங்க் ' ன்
யளர்த்டதடன மகளண்மை ஆபம்ிக்கழது. அதற்கு அர்த்தம் ண்ணிக்டக
அற்து அல்து ல்டனற்து ன்தளகும். குருளக் இந்த கயிடதனில்
இடயின் பந்து யிரிந்த டைப்புகடப் ற்ழன ஆச்சரினத்டத ற்ழபம்
ஆர்யத்டத ற்ழபம் யியரிக்கழளர்.

Every line in the next three stanzas starts with the word ‗Asankh‘, which means
countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of the
vastness of God‘s Creation in these stanzas.
ਅਸੰ ਖ ਜ ਅਸੰ ਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰ ਖ ੂਜਾ ਅਸੰ ਖ ਤ ਤਾਉ ॥

asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
Countless meditate on Your Name with Love. Countless are those who worship You
and exercise countless austere disciplines.
உங்கின் ளநத்டத அன்மளடு தழனளிப்யர் ல்டனற்மளர். உங்கட
ிபளர்த்தழப்மளர் ல்டனற்மளர். உங்கின் கண்டிப்ள எழுக்க
மழபடகட கடைிடிப்மளர் ல்டனற்மளர்.
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ਅਸੰ ਖ ਗਰੰ ਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰ ਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥

asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas.
Countless are the scriptures and the ritual recitations of the Vedas. Countless are
the Yogis, whose minds remain detached from the world.
சநன நூல்கடபம் மயதங்கடபம் ளபளனணம் மசய்மயளர் ல்டனற்மளர்.
உகழனல் ைப்புகில் இருந்து யிடுட்ை மனளகழகள் ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥

asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty.
பநளத்நளயின் மநய் அழடயபம், ண்புகடபம் ஆழ்ந்து தழனளிக்கும்
க்தர்கள் ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਸਤੀ ਅਸੰ ਖ ਦਾਤਾਰ ॥

asaNkh satee asaNkh daataar.
There are countless holy persons and countless the philanthropists.
சநன அடினளர்கள் ல்டனற்மளர் நற்றும் மகளடைனளிகள் ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥

asaNkh soor muh bhakh saar.
There are countless spiritual heroic warriors, who bear the brunt of attack in the
battlefield of life.
ஆன்நீ க சநனத்டத களப்ளற் மளபளடி அதற்களக மளர் படனின்
களனங்கட (சளஸ்தழபங்கின் யச்சுகட)
ீ
ற் மளபளிகள் ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥

asaNkh mon liv laa-ay taar.
There are countless silent devotees who are attuned to the Almighty in singleminded devotion.
பநளத்நளயின் மநல் பழு ஈடுளடு மகளண்டு அயரின் மநல் பழு நதள
அர்ப்ணிப்மளடு இருக்கும் அடநதழனள க்தர்கள் ல்டனற்மளர்.

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation.
உங்களுடைன அயற் டைப்புகட யியரிக்க க்கு சக்தழ இல்ட.
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ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not
suffice.
உங்களுடைன மநன்டநக்கு ஈைளக மகளடுக்க ன்ிைம் துவுநழல்ட.
ன்னுடைன யளழ்க்டகபம் அதற்கு ஈைளகளது.

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is best for all.
உங்கட ஆந்த டுத்துயது துமயள அது அடயருக்கும் ன்டநமன
ஆகும்.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੭॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
You alone are the Eternal and the Formless one. ||17||
ீங்கள் நட்டுமந படியற்யர் நற்றும் உருயநற்யர். ||17||
Stanza 18
மநற்குழப்ிட்ை கயிடதடனப் மளல், இந்தக் கயிடதனிலும் எவ்மயளரு
யரிபம் ' அசங்க் ' ன் யளர்த்டதடன மகளண்மை ஆபம்ிக்கழது.

யளர்த்டதக்கு அர்த்தம் ண்ணிக்டகனற்து அல்து ல்டனற்து.
குருளக் உகழல் ழவும் ல்மயறு யிதநள ளயங்கட கண்டு தது
ஆச்சரினத்டத மயிப்டுத்துகழளர். படியில் அயர் கூறுயது இடயன்

எருயம படியற் யர் நற்றும் உருயநற்யர். அயடப ஆந்த டுத்துயது
அடத்தும் ல்மளருக்கும் ன்டநமன ஆகும்.

As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‗Asankh‘
which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the
various forms of evils prevalent in the world. In the end, he states that God alone is
eternal and formless one and whatever pleases Him is best for all.
ਅਸੰ ਖ ਭੂਰਖ ਅੰ ਧ ਘਰ ॥

asaNkh moorakh anDh ghor.
Countless are fools, blinded by ignorance.
அழனளடநனளல் கண்டணபடி இருப்யர்களும், பட்ைளள்களும்
ல்டனற்மளர்.
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ਅਸੰ ਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥

asaNkh chor haraamkhor.
Countless are thieves and embezzlers.
தழருைர்களும், ண மநளசடி மசய்யர்களும் ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥

asaNkh amar kar jaahi jor.
Countless impose their will by force.
த்தளல் நற்யர்கட தங்கள் யிருப்த்தழற்கு இணங்க டயப்மளர்
ல்டனற்மளர். (இறுதழனளக இவுகத்தழலுருந்து புப்டுகழளர்கள்) யிகழச்
மசல்கழளர்கள்

ਅਸੰ ਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥

asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
Countless are cut-throats and ruthless killers.
மகளடூபநள மகளடனளிகளும், மநளடசகளபர்களும் ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥

asaNkh paapee paap kar jaahi.
Countless are sinners who keep on sinning.
ளயிகள் மதளைர்ந்து ளயம் இடமத்து மகளண்டு இருப்யர்கள்
ல்டனற்மளர்.(இறுதழனளக) இவுகத்தழலுருந்து புப்டுகழளர்கள்.

ਅਸੰ ਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥

asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
Countless are liars, wandering lost in their lies.
மளய்னர்கள் தங்கள் மளய்கிம தங்கட மதளடத்தயர்கள்
ல்டனற்மளர்.

ਅਸੰ ਖ ਭਲ ਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥

asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
Countless are wicked who thrive on immoral behavior.
தீனயர்கள் தங்கள் தீனகுணங்கிளல் நம் நட்டுமந சளப்ிடுகழளர்கள்
(அதளயது)

தீன குணங்கில் பழுயதும் பழ்கழ இருப்யர்கள்
ல்டனற்மளர்.
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ਅਸੰ ਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥

asaNkh nindak sir karahi bhaar.
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others.
நற்யர்கின் மநல் மழ கூறுயர்கள் மதளைர்ந்து நற்யர்கள் ற்ழ அயதூறு
மசழக் மகளண்மை இருப்யர்கள் ல்டனற்மளர். (அதளயது அயதூறு

மசய்யதன் பம்) தங்கள் தடனில் அவுதூரின் சுடநடனச் சுநக்கழன்.

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Nanak describes the state of the lowly (in the stanzas aforesaid).
ளக் தளழ்யளயன் ழடடன யியரிக்கழளர் (உருயநற்யமப! இன்னும் 
நிதர்கள்  தீன மசனல்கில் சழக்கழக் மகளள்யளர்கள், உநது இனல்ட
பழுடநனளக புரிந்துமகளள் க்கு ன் சக்தழ இருக்கழது?

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.
உங்களுடைன மநன்டநக்கு ஈைளக மகளடுக்க ன்ிைம் துவுநழல்ட.
ன்னுடைன யளழ்க்டகபம் அதற்கு ஈைளகளது.

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is good for all.
உங்கட ஆந்த டுத்துயது துமயள அது அடயருக்கும் ன்டநமன
ஆகும்.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੮॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
You alone are Eternal and Formless one. ||18||
ீங்கள் நட்டுமந படியற்யர் நற்றும் உருயநற்யர்.||18||
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Stanza 19
மநற்குழப்ிட்ை கயிடதனில் கூப்ட்ைது மளல் இந்தக் கயிடதனிலும்
எவ்மயளரு யரிபம் ' அசங்க் ' ன் யளர்த்டதடன மகளண்டு ஆபம்ிக்கழது.

அதற்கு அர்த்தம் ல்டனற்து அல்து ண்ணிக்டக அற்து ன்தளகும்.
இந்தக் கயிடதனில் குருளக் கூறுயதளயது இடயின் ண்புகள் பந்து

யிரிந்து இருப்டத ற்ழன ஆச்சரினத்டதபம் அதன் மநன்டநகட யியரிக்க
யளர்த்டதகள் இல்ட ன்டத ற்ழபம் கூறுகழளர்.

As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‗Asankh‘,
which means countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement
that God‘s creation is so vast that no words have the ability to describe its
greatness.
ਅਸੰ ਖ ਨਾਵ ਅਸੰ ਖ ਥਾਵ ॥

asaNkh naav asaNkh thaav.
Countless are the names of your creations and countless of their places.
உங்களுடைன டைப்புகின் ளநங்கள் ல்டனற்து நற்றும் அதன்
இைங்களும் ல்டனற்து.

ਅਗੰ ਭ ਅਗੰ ਭ ਅਸੰ ਖ ਲ ਅ ॥

agamm agamm asaNkh lo-a.
There are countless worlds that are inaccessible and unapproachable.
அடக படினளத, புகபடினளத உகங்கள் ல்டனற்து.

ਅਸੰ ਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥

asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even the word countless cannot represent the infinite nature of His creation.
(இனற்டகடன கணக்கழை ) ல்டனற் ன் யளர்த்தழடன உமனளகழப்யர்கள்
இடத நந்து யிடுகழளர்கள் ல்டனற் யளர்த்டதகள் இருந்தும்கூை,
அயரின் டைப்புகின் படியற் இனற்டக தன்டநடன யியரிக்க
படியதழல்ட.
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ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
akhree naam akhree saalaah.
It is by the use of the words that His name can be recited; it is by the use of the
words that His praises can be sung.
யளர்த்டதகடக் மகளண்டு உங்கின் ளநம் ளபளனணம் மசய்னப்டுகழது.
யளர்த்டதகடக் மகளண்மை உங்கின் புகழ் ளைப்டுகழது.

ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
akhree gi-aan geet gun gaah.
It is through the medium of words that Divine Knowledge can be acquired, His
praises sung and the virtues known.
யளர்த்டதகின் பநளகமய புித ஆன்நழக அழயளது மப்டுகழது.
அயருடைன புகடமப் ளைவும் அயருடைன ண்புகட மதரிந்து மகளள்வும்
யளர்த்டதகம உமனளகப்டுகழது.

ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥
akhree likhan bolan baan.
The written and spoken language can only be expressed using words.
யளர்த்டதகட நட்டும் மகளண்மை மநளமழனளது மசப்டுகழது நற்றும்
ழுதப்டுகழது.

ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰ ਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥
akhraa sir sanjog vakhaan.
Only through words one‘s destiny can be explained.
யளர்த்டதகட நட்டும் மகளண்மை எருயரின் யிதழனளது யியரிக்கப்டுகழது.

ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥
jin ayhi likhay tis sir naahi.
He, who has written everybody‘s destiny, is beyond destiny for Himself.
அடயரின் யிதழடனபம் ழுதுயர், யிதழக்கு அப்ளற்ட்ையபளக இருக்கழளர்.
(அதளயது, அயடப யரும் யியரிக்க படினளது).

ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
As He ordains, so do we receive.
ளம் மறும் அடத்தும், அயரின் அனுநதழனின் மனபளல் மப்டுகழது.
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ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
The universe is the manifestation of Your Name.
உங்கள் ளநத்தழன் மயிப்ளமை இந்த உகம்.

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko thaa-o.
There is no place where He is not.
அயர் இல்ளத இைம் துவும் இல்ட.

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I describe Your Creative Power?
உங்களுடைன டைப்பு சக்தழடன வ்யளறு ளன் யியரிப்மன்?

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice to You.
ளன் எருபட கூை உங்களுக்கு ழ ஆயதழல்ட.

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is what is truly good.
உங்கட ஆந்த டுத்துயது துமயள அது உண்டநனில் ன்டநமன ஆகும்.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੯॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
You are the Eternal and Formless one. ||19||
ீங்கள் ல்டனற்யர் (ழத்தழனநளயர்) நற்றும் உருயநற்யர். ||19||
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Stanza 20
இந்த கயிடதனில், குருளக் ஆன்நீ க ரீதழனில் நடத தூய்டந டுத்துயதன்
பக்கழனத்துயத்டதப் ற்ழ கூறுகழளர். தீன ண்ணங்களும், தீன மசனல்களும்
நதழற்கு தீங்கு யிடயிப்தளகும். இந்த அசுத்தம் இடயின் மநல்

அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும் தழனளிக்கும்மளது ீக்கப்டுகழது. இந்த
துதழப்ளைழல், இடயின் ளநத்தழல் அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடு பழ்கழ
இருக்கும்மளது நிதன் தூய்டந ஆகழளன் நளளக ஆன்நழக

மக்கயமக்கங்களல் இல்ட ன்டதப் ற்ழ குருளக் கூறுகழளர்.

In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‗cleansing‘ of
mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution can be
removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn,
Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by
immersing in God‘s Name with love and devotion.
ਬਰੀ ਹਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥
bharee-ai hath pair tan dayh.
When the hands, feet and the body get dirty,
டககளும், களல்களும் நற்றும் உைம்பும் அசுத்தம் அடைபம்மளது,

ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥
paanee Dhotai utras khayh.
water can wash away the dirt.
தண்ண ீடப மகளண்டு அசுத்தம் கழுயப்டுகழது.

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥
moot paleetee kaparh ho-ay.
When clothes are soiled and stained by urine etc.,
துணிகள் கந்தளகழளலும் நற்றும் சழறுீபளல் அசுத்தம் அடைந்தளலும் மளன்
  களபணங்களலும்.,

ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash them clean.
சடய கட்டிடன மகளண்டு துடயத்து சுத்தம் மசய்து மகளள்ளம்
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ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰ ਤਗ ॥
bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when the mind is polluted by evil thoughts and sins,
(ஆளல்) நிதின் புத்தழ (நதளது) தீன ண்ணங்களலும், ளயங்களலும்
அசுத்தம் அடைந்தளல்.

ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰ ਤਗ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can be cleansed by only the recitation and love of Naam.
இடயின் ளநத்டத மதளைர்ந்து ளபளனணம் மசய்யதளல் நட்டுமந சுத்தம்
மசய்ன இனலும்.

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥
punnee paapee aakhan naahi.
‗Virtuous‘ or ‗sinner‘ are not just names;
'ண்புகள் உடைனயர்' அல்து 'ளயிகள்' ன்து மயறும் மனர்கள் அல்.

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਹੁ ॥
kar kar karnaa likh lai jaahu.
we become virtuous or sinner by the kind of deeds we commit and we carry those
deeds over to the next life.
ளம் ண்புகள் ழடந்தயபளகவும் அல்து ளயிகளக மயள ளம் மசய்பம்
மசனல்களல் நட்டுமந நளறுகழமளம். அந்த மசனல்கின் யிடவுகட ளம்
ம் அடுத்த மஜன்நத்தழற்கு டுத்துச் மசல்கழமளம்.

ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant.
ீங்கள் டத யிடதகழீர்கமள அடதமன அறுயடை மசய்கழீர்கள்.
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ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
(Rewards and punishments are the fruits of our deeds). O‘ Nanak, as per His divine
laws, you come and depart from this world based on your deeds. ||20||
( ம் பசனல்கின் கிவன ம் அலடபம் ரிசுகளும் தண்டலகளும்) ஏ
க், புித ீ தனின் டிவன எருயர் இவ்வுகத்தற்கு யருயதும்

யிகுயதும் அயரின் பசனல்கல அடிப்லடனகக் பகண்டு அலநகது.
||20||

Stanza 21
இந்தக் கயிடதனில், எரு நிதன் புித இைங்கில் ீபளடுயதளலும் இன்னும்
 புித களரினங்கில் ஈடுடுயதளலும் தூய்டந அடையதழல்ட நளளக
இடயின் ளநத்தழல் அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும் பழ்கழ இருக்கும்மளது
தளன் நிதன் தூய்டந அடைகழளன் ன்று குருளக் கூறுகழளர். நிதன்
வ்யவு உகழனல் அழடய அடைந்தளலும் இடயின் டைப்புகின்
பகசழனத்டதபம் அதன் மநன்டநகடபம் புரிந்து மகளள் இனளது. நிதன்
வ்யவு மநதளயினளக ஆளலும் இடயளல் ப்டி, ப்மளழுது
இவ்வுகம் டைக்கப்ட்ைது ன்டத மதரிந்து மகளள் இனளது.

In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic
bathing etc. in a holy place, but by immersing in God‘s Name with love and
devotion. No matter how much knowledge a person may gain, it is not possible to
fathom His greatness or know the secrets of His Creation. No matter how
knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things like when and
how He created the Universe.
ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
tirath tap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity
புித னளத்தழடபகள், கண்டிப்ள எழுக்க மழபடகள், இபக்க உணர்ச்சழ
நற்றும் தர்நம்.

44

ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥
jay ko paavai til kaa maan.
by themselves, bring only an iota of inner bliss.
இடய அடத்தும், ம்படைன உள்ளர்ந்த மரின்த்டத
மயிக்மகளணர்கழது. அதளயது ஏர் நிதனுக்கு சழழதவு ளபளட்டு
கழடைத்தளலும், அடத ள்வு நட்டுமந மறுகழளன்.

ਸੁਤਣਆ ਭੰ ਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
A person who listens to Naam with complete devotion with love in heart
'ளம்' ன்தழல் பழுடநனள அர்ப்ணிப்மளடும் நதழல் அன்மளடும் எரு
நிதன் மகட்கும் மளது.

ਅੰ ਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥
antargat tirath mal naa-o.
is doing the real pilgrimage by thoroughly cleansing his inner self. (by immersing in
Naam)
'ளம்' ன்தழல் பழ்கழ இருக்கும்மளது தளன் எருயர் உண்டநனில் புித
னளத்தழடப மநற்மகளண்டு தன்னுடைன உள்ளுணர்டய தூய்டந மசய்து
மகளள்கழளர்கள்.

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥
sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
Acquiring virtues is possible only by surrendering ego and reciting Naam.
ற்ண்புகட அடையது ன்து ம்படைன கர்யத்டத எப்டைத்து,
இடயின் ளநத்டத ளபளனணம் மசய்யதளல் அடைன இனலும்.
ல்ள ற்ண்புகளும் உங்களுடைனடய (அதளல் ளன்

ப்டி உம்படைன

புகடமப் ளை படிபம்), இடய அடத்தும் உம்படைன புகழ்ச்சழகள்.
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ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
All virtue is in praising You, O‘ Almighty! Without virtue, there can be no devotional
worship.
ல்ளப் ண்புகளுமந உங்கடப் புகழ்யதளக இருக்கழது. ஏ பநளத்நளமய!
ஆன்நீ க யமழளடு ன்து ண்புகள் இல்ளநல் இல்ட.

(உங்கள்) ல்ள ற்ண்புகளும் (ன்ில்) உங்களல் ஆசழர்யதழக்க

ையில்ட மனன்ளல் , ிகு ப்டி உம்படைன க்தழடன ன்ளல்
மகளண்டிருக்க படினளது.

ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥
su-asat aath banee barmaa-o.
I bow to You, the creator of Maya and the creator of the Divine Word.
நளனங்கின் டைப்ளிமன, புித உகழன் டைப்ளிமன உங்கட தட
யணங்குகழமளம்.

ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥
sat suhaan sadaa man chaa-o.
You are eternal, beautiful and always everlasting inner joy.
ீங்கள் படியற்யர், அமகளயர் நற்றும் ன்றும் நடனளத உள்ளுணர்வு
இன்த்தழன் ிபதழழப்யர்.

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was
that date?
ந்த மபம் நற்றும் ந்த தருணம்? ந்த ளள் நற்றும் ந்த மததழ?

ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਹਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?
ந்த களம்,

ருயங்கள் நற்றும் ந்த நளதம், இந்த உகம் ப்மளழுது
டைக்கப்ட்ைது?
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ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰ ਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲ ਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
The Pandits (the Hindu scholars) did not know the time when the universe was
created, otherwise they would have recorded it in the Puranas (Hindu Scriptures).
ண்டிதர்களுக்கு ப்மளழுது இந்த உகம் டைக்கப்ட்ைது ன்து மதரினளது,
மதரிந்து இருந்தளல் அது புபளணங்கில் (சநன நூல்கள்) தழவு
மசய்னப்ட்டிருக்கும்.

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲ ਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
The Qadis (the Muslim scholars) did not know it either, otherwise
they would have recorded it in the Quran.
களஜழ

(பஸ்ழம் மநதளயிகள்) அயர்களுக்கும் இது ற்ழ மதரினளது. மதரிந்து
இருந்தளல் குபளில் தழவு மசய்னப்ட்டு இருக்கும்.

ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
The day, the date, the month or the season when the Universe was created were
not known to the Yogis either.
(உகம் உருயளக்கப்ட்ை) ளள், மபம், மததழ, ந்த மனளகழக்கும் மதரினளது.
ந்த நிதளலும் அது ந்த ருயம், ந்த நளதம் ன்று மசளல் படினளது.

ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
The Creator alone knows when He created the universe.
உகம் ப்மளழுது டைக்கப்ட்ைது ன்து டைப்ளிக்கு நட்டுமந
மதரிபம்.

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
How can I speak of His Greatness? How can I praise Him? How can
I describe His virtues? How can I know Him?
அயருடைன மநன்டநடன வ்யளறு கூறுமயளம்? அயடப வ்யளறு
புகழுமயளம்? அயருடைன ண்புகட வ்யளறு யியரிப்மளம்? அயடப
வ்யளறு மதரிந்து மகளள்மயளம்?
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ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O‘ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest.
ஏ ளக், எவ்மயளரு உனிரிபம் தன்ட நற்யர்கட யிை வ்யவு
புத்தழசளழ ன்று கருதழ இடயட நகழடநப்டுத்த பனல்கழது.

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will.
ஜநளர் நழகவும் உனர்ந்தயர்,மநன்டநனளயர், அயருடைன ளநம்
மநன்டநனளது.(அயருடைன நகழடந உனர்ந்தது) அயருடைன யிருப்த்தழற்கு
ற்மய அடத்தும் ைக்கழது.

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||
O‘ Nanak, one who claims to know the unknowable God fully,
is not going to be worthy of His grace. ||21||
ஏ ளக், பழுதளக அழந்துமகளள் படினளத இடயட, அழந்து

மகளண்மைளம் ன்று யர் கூறுகழளமபள அயர்கள் அயருடைன கருடணக்கு
தகுதழனளயர்கள் இல்ட.||21||
Stanza 22
இந்த கயிடதனில் கூப்டுயதளயது இடயின் டைப்புகள் பந்து யிரிந்து
இருக்கழது. அது நிதின் ல்டகளுக்கு அப்ளற்ட்ைது. அடத யியரிக்க
யளர்த்டதகள் இல்ட. டைப்ளிக்மக அயருடைன டைப்பு வ்யவு
மரினது ன்து மதரிபம். (அது மதளைர்ந்து டைக்கப்ட்டும் அமழக்கப்ட்டும்
மகளண்மை இருக்கழது).

This stanza states that God‘s Creation is so vast that it is beyond all limits known to
man. No words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is.
(as it is continually being created and destroyed)
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ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of
thousands of heavenly worlds above.
(அடத்து மயதங்களும் எற்றுடநனளகக் கூறுகழன்) "ளதள உகத்தழன்
கவ ழ்  ட்சக்கணக்கள ி ளதள உகங்களும், மசளர்க்கத்துக்கு ழகபள
யளங்களுக்கு மநம  ட்சக்கணக்கள ி யளங்களும் உள்,

ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
The vedas say that scholars have exhausted themselves
trying to find the limits of His creation.
மநதளயிகள் ர் இடயின் டைப்புகின் ல்டகட மதரிந்து மகளள்
பனற்சழ மசய்மத தன் ஆற்ட யணடித்து
ீ
உள்ளர்கள் ன்று மயதங்கள்
கூறுகழது.

ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
The scriptures say that there are 18,000 worlds. But in reality, they are
innumerous; There is only one origin of all of them, God Himself.
சநன நூல்கில் தழமட்ைளனிபம் உகங்கள் இருப்தளக கூப்ட்டுள்து.
ஆளல் டைபடனில் ண்ணற்டய உள். இருப்ினும் இடயன்
எருயம அடத்தழற்கும் மதளைக்கம் ஆயளர்.

ਲ ਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲ ਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
Accounting for the infinite creation of God is just not possible. (No numbers even
exist that could be used to describe that)
இடயின் ல்டனற் டைப்புகட கணக்கு டுப்து ன்து
சளத்தழனநழல்ட. (அயருடைன டைப்புகட கணக்கழடுயதற்கு ண்கம
இல்ட).

ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
O‘ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22||
ஏ ளக், இடயம மநன்டநனளயர். அயரின் மநன்டந அயர்
எருயருக்மக மதரிபம்.||22||
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Stanza 23

இந்தக் கயிடதனின் சுருக்கம் ஆயதும் இடயின் டைப்புகள் அயருடைன
மருங்கழன அன்ர்களலும், க்தர்களலுமந அழந்து மகளள் படினளததளய்
இருக்கழது.

The synopsis of this stanza is that God‘s Creation is beyond the comprehension of
even His closest devotees and admirers.
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥
saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
Those who praise the admirable God, (unite with Him but) cannot
assess the magnitude of His splendor and glory.
அன்ிற்குரின இடயின் புகடம ளடுயர்களல் கூை அயரின்
மபமடகபம், கவ ர்த்தழனின் அடயபம் கணித்துக் கூ இனளது.

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
That is like the streams and rivers which flow into the ocean
and unite with it but cannot realize its vastness.
தழபம் ஆறும் கைழல் கப்து மளல் ளபம் இடய அடத்துைன் மசர்ந்து
யளமளமந தயிப அதன் பந்துயிரிந்த

தன்டநடன அயிை படினளது.

ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth
நட மளன் மளருள் யபம், கைல் மளன் மசளத்துக்களும் உடைன
அபசர்களும், மபபசர்களும் கூை

ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
are no match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23||
எரு றும்புக்கு கூை சநநளக இல்ட, ன்ளல் இடயட நக்களநல்
இருக்கும், எரு டமக்கு இடணனளயர் ஆகநளட்ைளர். ||23||
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Stanza 24
இதழல் கூப்டுயது இடயின் டைப்புகளுக்கு படியில்ட. அது நழகவும்
பந்து யிரிந்து உள்தளல் அதன் ல்டகட யியரிக்கமயள, மதரிந்து
மகளள்மயள படியதழல்ட. அயருடைன அடத்து ண்புகடபம்,

மளக்கத்டதபம் கூை புரிந்து மகளள் படினளது. அயருடைன உனர்ந்த
மநன்டந ழட அயருக்கு நட்டுமந மதரிபம்.

It is stated here that there is no end to God‘s creation. It is so vast that it is
impossible to know or describe its boundaries. Also, it is not possible to know all His
virtues or even His motives. He alone knows His Lofty and Exalted State.
ਅੰ ਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na siftee kahan na ant.
Endless are God‘s virtues; endless is their description.
இடயின் ற்ண்புகள் படியற்து. அதன் யர்ணடகள் படியற்து.

ਅੰ ਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na karnai dayn na ant.
There is no end to His creation; there is no end to His gifts.
அயரின் டைப்புகளுக்கு படிவு இல்ட; அயருடைன ரிசுகளுக்கும்
படியில்ட.

ਅੰ ਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na vaykhan sunan na ant.
There can be found no end to the sights of His creation and no end to the sounds
of His nature even if one tried for the longest period possible.
அயருடைன டைப்புகின் ளர்டயகளுக்கு படியில்ட நற்றும் அயபளல்
உண்ைளக்கப்ட்ை இனற்டகனின் சப்தத்தழற்கு படியில்ட. எருயர் வ்யவு
களம் பனன்ளலும் அடத பழுதும் அழந்து மகளள் படினளது.

ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰ ਤੁ ॥
ant na jaapai ki-aa man mant.
It is impossible to know the limit of His designs.
அந்த இடயின் நதழல் ன் அழவுடப இருந்தளலும், அதற்கு படிமய
இல்ட.அயருடைன யடியடநப்ின் ல்டடன ம்நளல் அழந்து மகளள்
படினளது.
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ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na jaapai keetaa aakaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.
அயர் டைத்த உகத்தழன் ல்டகட மதரிந்து மகளள் இனளது.

ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ant na jaapai paaraavaar.
It is impossible to know where His creation starts and where it ends.
அயருடைன டைப்ின் மதளைக்கத்டதபம் அதன் படிடயபம் னளபளலும்
அழந்துமகளள் இனளது.

ਅੰ ਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥
ant kaaran kaytay billaahi.
Many struggle to know His limits,
அயருடைன ல்டகட அழந்து மகளள்  மளபளட்ைங்கட
மநற்மகளள் மயண்டும்.

ਤਾ ਕ ਅੰ ਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥
taa kay ant na paa-ay jaahi.
but His limits cannot be found.
ஆளலும் அதன் ல்டகட அழந்துமகளள் படினளது.

ਹੁ ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥
ayhu ant na jaanai ko-ay.
No one can know these limits.
னளபளலும் இந்த ல்டகட மதரிந்து மகளள் படினளது.

ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
The more you say about them, the more there still remains to be said.
வ்யவு அதழகநளக அடதப்ற்ழ கூழளலும், இன்னும் அடதப் ற்ழ கூ
ழடன இருக்கும்.
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ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa thaa-o.
Great is the Master, limitless is His Heavenly Home.
ஜநளர் மநன்டநனளயர், அயரின் மசளர்க்கம் மளன் தங்குநழைம்
ண்ணிக்டகனில் அைங்களதது.

ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
oochay upar oochaa naa-o.
Highest of the High is His Name.
இடயின் ளநம் ஆது உனர்ந்ததுக்மகல்ளம் நழக உனர்ந்தது.

ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥
ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only someone as great as Him,
அயடபப்மளன் மநன்டந மளருந்தழன நற்மளருயபளல் நட்டுமந,

ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
can know His Lofty and Exalted State.
அயருடைன உனர்ந்த மநன்டந ழடடன புரிந்து மகளள் படிபம்.

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥
jayvad aap jaanai aap aap.
O‘ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings.
அயர் வ்யவு மரினயர் ன்டத அயர் தளம அழயளர்.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥
naanak nadree karmee daat. ||24||
O‘ Nanak, by His glance of grace, He bestows His blessings.||24||
ஏ ளக், அயருடைன மநமளட்ை ளர்டயனளல் கருடணடன நக்கு
ஆசவர்யளதநளக மளமழகழளர்.||24||
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Stanza 25
இந்தக் கயிடதனில், இடயன் நக்கு அித்த அயிைபடினளத ரிசுகட
ற்ழ குருளக் கூறுகழளர். இடயன் ன்று எருயர் இல்மய இல்ட
ன்யருக்கும், இடயளல் துவும் நக்கு யமங்கப்ையில்ட

ன்யருக்கும் கூை இடயன் தன் ரிசுகட யமங்கழக் மகளண்மை
இருக்கழளர். அழனளடநனளல், அயர் அித்த மகளடைகளுக்கு ளம் ன்ழ
மசளல் நக்கழமளம். அயருடைன யிருப்த்தழன் டிமன அடத்தும்

ைக்கழது. இடயட அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும் யிரும்ி ழடத்து
மகளள்யமத நக்கு கழடைத்த நழக உனர்ந்த மசல்யநளகும். அந்த மசல்யமந
நக்கு இடயின் ஆசவர்யளதத்தளல் கழடைத்த ரிசளகும்.

In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts
of gifts; He keeps giving even to those who deny receiving anything from Him and
even when they deny His existence. Due to ignorance, we forget to thank Him even
as we consume His bounties. Everything happens by His Will.Desire to remember
Him with love and devotion is the greatest treasure we can have, and this treasure
is also gifted as a blessing from God.
ਫਹੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
His Blessings are so abundant that they cannot be accounted for.
அயருடைன ஆசவர்யளதம் நக்கு பளநளக யமங்கப்ட்டுள்தளல் அயற்ட
கணக்கு டுப்து ன்து சளத்தழனநழல்ட.

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥
vadaa daataa til na tamaa-ay.
The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice.
(அயர்) உனர்ந்த மகளடைனளி. அயரிைம் சழழதவுகூை மபளடச ன்மத
இல்ட.

ਕਤ ਭੰ ਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥
kaytay mangahi joDh apaar.
So many great heroic warriors beg from the Infinite God!
சழந்த யபநழக்க
ீ
மளபளிகள் ரும் படியற் இடயிைம் ிச்டச
டுக்கழளர்கள்.
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ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayti-aa ganat nahee veechaar.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
இடயட ழடத்து தழனளிப்யர்களும், அயரிைம் பழு ஈடுளடு
உடைனயர்களும் ர் அயர்கட கணக்கு டுக்க படியதழல்ட.

ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥
kaytay khap tutahi vaykaar.
So many are consumed in vices and perish in anxiety.
தீன எழுக்கம் உடைனயர்களும் க்கம் கயடனளல் தன்ட அமழத்துக்
மகளள்யர்களும் ர்.

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥
kaytay lai lai mukar paahi.
So many keep enjoying God‘s gifts, but deny
receiving them (by never acknowledging Him).
இடயன் அித்த ரிசுகட அனுயித்துக்மகளண்மை அடத அித்தயர் அயர்
இல்ட ன்மளர் ர் ( அயர் இருப்டதமன ற்றுக்மகளள்ளமதளர்)

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥
kaytay moorakh khaahee khaahi.
So many ignorant keeps on consuming (But forget the Giver).
அழனளடநனளல், மகளடைனளிடன நந்து அயர் மகளடுப்டத நட்டும்
அனுயிப்யர் ர்.

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥
kayti-aa dookh bhookh sad maar.
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse.
மதளைர்ந்த துன்த்தழற்கும், கயடக்கும், தயளக ைத்தப்டுயதற்கும் ஆட்ை
மயண்டின யிதழடன அடைந்மதளர் ர்.
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ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ayhi bhe daat tayree daataar.
These sufferings are also Your blessings, O‘ Great Giver
(because they divert us back to you for your benevolence).
ஏ சழந்த மகளடைனளிமன, இந்தத் துன்ங்களும் உங்கள் ஆசவர்யளதங்கம. (
மன்ளல் இடய அடத்தும் உங்கிைபம், உங்கின் தர்ந சழந்தடனின்
ளலும் ங்கட தழருப்புகழது).

ਫੰ ਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Freedom from ego and worldly attachments is achieved only by accepting Your Will.
இடயின் யிருப்த்டத ற்கும் மளது தளன், கர்யத்தழழருந்தும் உகழனல்
ஈர்ப்புகிழருந்தும் யிடுதட அடைகழமளம்.

ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in it.
னளருக்கும் இதழல் ந்த நளற்றுக் கருத்தும் (தடனீடு) இல்ட.

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
If some ignorant person suggests some way other than accepting God‘s will
to overcome attachment to Maya,
இடயின் யிருப்த்டத ற்டத யிடுத்து நற் யமழகளல் இந்த
நளனத்தழல் இருந்து யிடுை படிபம் ன்று அழனளடநனளல்
ரிந்துடபப்யர்கள்,

ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
he shall face the effects of his folly.
தங்கள் நைடநக்கள யிடவுகட தழர்மகளள்யளர்கள்.
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ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥
aapay jaanai aapay day-ay.
He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them.'
இடயன் எருயனுக்மக ம்படைன மதடயகள் மதரிபம் அதளல் தளன்
அயர் அடத பூர்த்தழ மசய்து மகளண்டு இருக்கழளர்.'

ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Few acknowledge this fact.
சழர் நட்டுமந இந்த உண்டநடன அங்கவ கரிக்கழளர்கள்.

ਤਜਸ ਨ ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥
jis no bakhsay sifat saalaah.
O‘ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God,
யமபளருயர் இடயட புகழ்ந்து ளடும் மசல்யத்தளல் ஆசவர்யதழக்கப்ட்டு
உள்ளமபள,

ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
is spiritually the richest person in the world. || ||25||
ஏ ளக், அயமப ஆன்நீ க உகத்தழல் மசல்யந்தபளக கருதப்டுகழளர். || ||25||
Stanza 26
இந்த கயிடதனில், குருளக் கூறுயதளயது ளம் உகழற்கு யந்ததன்
மளக்கநளக கருதப்டுயது இடயின் நதழப்ிை படினளத ற்ண்புகட
ளம் நக்குள் யர்த்துக் மகளள்யமதனளகும். அவ்யளறு யமபளருயர்
அத்தடகன ண்பு ன்கட யர்ப்தழல் மயற்ழ மறுகழளமபள அயர்
யிடநதழப்ற்யர் ஆகழளர். இடயின் ற்ண்புகளும், ஆசவர்யளதபம்
ல்டனற்து. நிதபளல் உணர்ந்து மகளள் படினளதது.

In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God‘s invaluable qualities in
ourselves is the purpose of our coming to this world and those who succeed in
acquiring these Godly qualities, themselves become priceless. God's virtues and His
blessings are countless and beyond human comprehension.
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ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar.
Priceless are God‘s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues.
இடயின் ற்ண்புகள் யிடநதழப்ற்டய. அயற்ட அடையதற்களக
ளம் டுக்கும் பனற்சழபம் யிடநதழப்ற்து.

ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰ ਿਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are those who acquire His Virtues and priceless are His Treasures.
இடயின் ற்ண்புகட அடைந்மதளர் யிடநதழப்ற்யர்கள். அயருடைன
மசல்யங்கள் யிடநதழப்ற்டய.

ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਹ ॥
amul aavahi amul lai jaahi.
Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues.
இந்த உகழற்கு யந்த அயருடைன ற்ண்புகட யர்த்துக்மகளண்டு ின்
இவ்வுடக யிட்டு ீத்மதளர் யிடநதழப்ற்யர்கள்

ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless are those who are imbued in his love. Priceless are those who are
absorbed in Him.
இடயின் அன்ில் பழ்கழ இருப்மளர் யிடநதழப்ற்யர்கள். அயரிைம்
ஈர்க்கப்ட்ையர்கள் யிடநதழப்ற்யர்கள்.

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥
amul Dharam amul deebaan.
Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice.
இடயின் புித தர்ந ீதழ ஆது யிடநதழப்ற்து. இடயின் புித
ீதழநன்நளது யிடநதழப்ற்து.

ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥
amul tul amul parvaan.

Priceless is His system of justice, priceless are the laws of Divine Justice.
இடயின் ீதழ யமங்கும் படனளது யிடநதழப்ற்து அயருடைன ீதழ
யமங்குயதற்கள சட்ைங்கள் யிடநதழப்ற்து.
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ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.
இடயின் ஆசவர்யளதங்கள் யிடநதழப்ற்து நற்றும் அயரின் தளங்கள்
யிடநதழப்ற்து.

ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command.
இடயின் கருடண யிடநதழப்ற்து; அயருடைன அபச கட்ைடனளது
யிடநதழப்ற்து

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
He is Priceless - Priceless beyond expression!
இடயன் யிடநதழப்ற்யர். ந்த எரு மயிப்ளடுகளும் அயரின்
யிடநதழப்ற் தன்டநடன டுத்துக் கூ இனளதது.

ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Many, by reciting Naam, in deep meditation get absorbed in Him but fail to describe
Him fully.
இடயின் ளநத்தழல் பழ்கழ அடத ஆழ்ந்து தழனளிப்யர்கள் ர், ஆளல்
அயர்களல் அயடப பழுதளக யியரிக்க படியதழல்ட.

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥
aakhahi vayd paath puraan.
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him.
மயதங்கிலும், புபளணங்கிலும் இடயடப் ற்ழ யிரிக்கப்ட்டுள்து.

ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak of Him and give discourses about Him.
மநதளயிகள் இடயடப் ற்ழ மசுகழளர்கள். அயடபப்ற்ழ மருடப
ழகழ்த்துகழளர்கள்.
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ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰ ਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Countless Brahmas and Indras speak of God.
ண்ணற் ிபளநணர்களும், இந்தழபர்களும் இடயடப் ற்ழப் மசுகழளர்கள்.

ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰ ਦ ॥
aakhahi gopee tai govind.
Krishna (Hindu Deity) and his devotees (gopis) sing His praises.
இந்துக்கின் கைவுள கழருஷ்ணரும், அயரின் சழஷ்னர்கள மகளினர்களும்
அயர் புகடமப் ளடுகழளர்கள்.

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥
aakhahi eesar aakhahi siDh.
Shiva (Hindu Deity) and siddhas (people with supernatural powers) praise Him.
இந்துக்கின் கைவுள சழயனும், அயரின் சழத்தர்களும் (இனற்டக கைந்த
சக்தழகட உடைன நக்கள்) அயர் புகடம ளடுகழளர்கள்.

ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥
aakhahi kaytay keetay buDh.
Many intellectuals, created by Him praise Him.
அழயளிகள் ர் அயபளல் டைக்கப்ட்ையர்கள் அயர் புகட ளடுகழளர்கள்.

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥
aakhahi daanav aakhahi dayv.
The demons admire Him; the deities admire Him.
அபக்கர்களும் அயடப யினந்து ளபளட்டுகழளர்கள்; மதய்யத்தன்டந
ழடந்தயர்களும் அயடப யினந்து ளபளட்டுகழளர்கள்.

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥
aakhahi sur nar mun jan sayv.
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises.
 மதய்ய தன்டந ழடந்த நிதர்களும், துயிகளும், அயர்கடப்
ின்ற்றுயர்களும் அயரின் புகடம ளடுகழளர்கள்.
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ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥
kaytay aakhahi aakhan paahi.
Many praises Him and try to describe Him.
ர் அயடப புகழ்கழளர்கள் நற்றும் அயடப யியரிக்க பனற்சழ மசய்கழளர்கள்.

ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
Many have spoken of Him over and over again, and have departed.
ர் அயர்கின் யளழ்க்டக பழுடநபம் அயடபப் ற்ழ தழரும் தழரும் மசழ
இந்த உகத்டத யிட்டு மயிமனறுகழளர்கள்.

ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥
aytay keetay hor karayhi.
If He were to create as many more as He already has and everybody tried,
இடயன் டைத்த அடத்டதபம் தழரும்வும் பட டைக்கவும்
அயற்ட நற்யர்களும் டைக்க பனற்சழ மசய்தளலும்,

ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
even then all His virtues could not be described.
அவ்யளறு பனற்சழ மசய்யர்களுமந அயருடைன ல்ள ற்ண்புகடபம்
யியரிக்க படினளது.

ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥
jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
He is as Great as He wishes to be.
அயர் யிருப்ப்டி அயர் உனர்ந்தயபளக யிங்குகழளர்.

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥
naanak jaanai saachaa so-ay.
He, the True God knows how great He is.
ஏ ளக்,உண்டநனள இடயன் நட்டுமந அயருடைன உனர்ந்த ழடடன
அழன இனலும்.
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ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥
jay ko aakhai boluvigaarh.
If anyone claims to be able to describe God,
னளபளயது தன்ளல் இடயட யியரிக்க இனலும் ன்று கூழளல்,

ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||
consider him as the most ignorant person. ||26||
அயர்கவ நழகவும் அழனளடநனில் பழ்கழன நிதர்களக
களணப்டுயளர்கள்.||26||
Stanza 27
இந்த கயிடத இடயின் டைப்புகட ற்ழபம், அயரின் சக்தழடனப்
ற்ழபம் எரு கண்மணளட்ைத்டத அிக்கழது. இதழல் குழப்ிைப்டுயது
இடயின் டைப்புக்கள் அடத்தும் எரு இணக்கநள ழடனில்

மசனல்டுகழது. அடத்தும் அயரின் ஆடணனின் கவ ழ் உள்து நற்றும்
அடத்து மசனல்ளடுகளும் அயரின் யிருப்த்தழன் டிமன ைக்கழது.

இனற்டகனின் ீதழப்டி கூறுயதளளல், இந்த மநளத்த உகபம் இடயின்
புகடம டுகழது ன் உணர்டய அிக்கழது.

This stanza displays a vision of God‘s creation and His might. It states that there is
a perfect harmony across the whole creation. Everything is under His command and
it is functioning by His Will. Mystically speaking, it gives a feeling that the whole
universe is singing His praises.
ਸ ਦਰੁ ਕਹਾ ਸ ਘਰੁ ਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ ॥
so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
O‘ God, what kind of abode can there be, from where You are taking care of Your
creation (since you are everywhere)?
ஏ கைவும, உங்கள் யசழப்ிைம் ந்த நளதழரினளதளக இருக்கும், ீங்கள்
ங்கழருந்து உங்களுடைன டைப்புகட ளதுகளப்ீர்கள்? ( மன்ளல் ீங்கள்
ங்கும் ழடந்தழருப்யர்).
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ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰ ਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
In your creation, countless kinds of celestial music is being sung for you, producing
countless melodies.
ண்ணற் மதய்யகநள
ீ
இன்ிடச ளைல்கள் உங்கள் டைப்புகில்
உங்களுக்களக ளைப்ட்டுள்து.

ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥
Kete raag pari sio kahiyan kete gawanhare .
So many Ragas, so many musicians singing there.
யிதநள பளகங்கள் யிதநள ளைகர்கள் ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
The winds, the seas, the rainfalls, the fires are all singing your praises by the
sounds they produce. The Righteous Justice also is singing your praises.
களற்றும், கைலும், நடமபம், மருப்பும் ஆகழன அடத்தும் அடய
உண்ைளக்கும் எழகின் பம் உங்கின் புகடம ளடுகழது. ழனளனநள
ீதழபம் உங்கள் புகடம ளடுகழது.

ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.
Chitr and Gupt, the mythical angels, who keep the record of actions, and the
Righteous Judge of Dharma who reads this record, are all singing of You.
ளயம், புண்ணினங்களுக்கு கணக்கு டயத்துக் மகளண்டு இருக்கும் இட
மதயர்கள சழத்பகுப்தளவும், தர்ந மதயனும் உங்கள் புகடம ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
Shiva, Brahma and the goddess of Beauty (Hindu deities) always shining in Your
splendor are also singing Your praises.
கைவுள்கள சழயன், ிபம்நள நற்றும் உங்களுடைன எினளல் நழிரும்
மண் மதய்யங்களும் உங்கள் புகடம ளடுகழளர்கள்.
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ਗਾਵਤਹ ਇੰ ਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
Indra (Hindu Deity) seated on his magnificent throne, along with other gods and
goddesses are admiring You in an imploring manner.
கைவுள இந்தழபன் அயருடைன நழக அமகள சழம்நளசத்தழல் அநர்ந்து நற்
கைவுர்கமளடும், மண் மதய்யங்கமளடும் உங்கட யினந்து நன்ளடும்
படனில் ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰ ਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You imploringly in deep
meditation; Saints are also singing of You in deep contemplation.
சழத்தர்கள் (ஆன்நீ க சக்தழ உடைன மதய்யக
ீ நிதர்கள்) ஆழ்ந்த தழனளத்தளல்
உங்கள் புகடம ளடுகழளர்கள். சளதுக்களும் ஆழ்ந்த தழனளத்தளல் உங்கள்
புகடம ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰ ਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the fearless, all are
singing Your praises imploringly.
சுன எழுக்கம் உடைனயர்களும், மகளடைனளிகளும், நழடவு
உடைனயர்களும் நற்றும் னநற்யர்களும் உங்கட நன்ளடும் யடகனில்
உங்கள் புகடம ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਨ ੰ ਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay.
The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages have been reading the
vedas, are singing Your praises.
மயதங்கட களங்களநளக டித்துயரும் ண்டிதர்களும் நற்றும் ஆன்நழக
ஞளம் உள்யர்களும் உங்கள் புகடம ளடுகழளர்கள்.
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ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
The beautiful fascinating entrappers in heaven, on earth and in nether worlds are
singing Your praises imploringly.
இந்த உகத்தழலும், நற் தளழ்டநனள உகத்தழலும், மசளர்க்கத்தழலும் உள்
யசவகபநளயர்கள் உங்கட நன்ளடும் யடகனில் உங்கள் புகடம
ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
The precious objects, and all the holy places of pilgrimage, created by you seem to
be singing Your praises.
உங்களல் டைக்கப்ட்ை யிடநதழப்ற் அடத்து மளருட்களும்,
அறுத்மதட்டு ஆன்நீ க புிதத் தங்களும் உங்களுடைன புகடமப்
ளடுகழன்.

ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
The mighty warriors, the saints with great spiritual powers and the creatures from
all the four sources of life are singing Your praises.
நழக்க மளபளிகளும், உனர்ந்த ஆன்நீ க சக்தழ மகளண்ை சழத்தர்களும் நற்றும்
யளழ்யின் ளன்கு பக்கூறுகில் உள் ஜீயன்களும் உங்களுடைன புகடம
ளடுகழளர்கள்.

ਗਾਵਤਹ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by You, are
singing of You (functioning flawlessly under Your command).
உங்கல் லடக்கப்ட்டு, துகக்கப்ட்ட ண்ணற் கண்டங்களும்,
சூரின நண்டபம் நற்றும் ட்சத்தப நண்டபம் உங்கலப் ற்ப்
டுகது. (இலய அலத்தும் உங்கின் ஆலணப்டி ந்த எரு
குலபநன் இனங்குகது).

65

ਸਈ ਤੁਧੁਨ ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ ॥
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay.
Only those can sing your praises who are pleasing to You and are truly devoted and
imbued with Your love.
உங்கிைம் பழுதள அன்மளடும், உண்டநனள அர்ப்ணிப்மளடும்
இருப்யர்களலும், உங்களல் யிரும்ப் டுயர்களலும் நட்டுமந உங்கின்
புகடமப் ளை படிபம்.

ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
O‘ Nanak, so many others sing of You and they do not even come to my mind. How
can I describe them all?
ஏ ளக், ர் உங்கடப் ற்ழ ளடுகழளர்கள். ஆளல் அயர்கள் னளரும் ன்
ஞளகத்தழற்கு யபயில்ட. அயர்கட ல்ளம் ற்ழ வ்யளறு ளன்
யியரிப்மன்?

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
He and only He (God) exists forever. That Master is existentially True and His
greatness is everlasting.
அயர் (இடயன்), அயர் நட்டுமந ன்றும் யளழ்யர். ஜநளன் நட்டுமந
உண்டநனளயர் நற்றும் அயருடைன மநன்டநமன ழபந்தபநளது.

ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
He who has created this universe is present now and will always be present.
Neither He was born nor He shall die.
இந்த உகத்டதப் டைத்த இடயன் இப்மளழுதும் இருக்கழளர்,
ப்மளழுதும் இருப்ளர். அயருக்கு ிப்பு இப்பு ன்று என்று இல்ட.

ਰੰ ਗੀ ਰੰ ਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
He has created Maya (worldly illusion) of various colors, species and varieties.
யண்ணங்கிலும், இங்கிலும், யடககிலும் நளனங்கட (உகழனல்
மளய்த்மதளற்ம்) டைத்தயர் இடயன்.
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
Having made the creation, He watches over it with His Greatness.
இடயன் அயர் டைப்புகட டைத்து யிட்டு, அயருடைன மநன்டநனளல்
அயற்ட ளதுகளத்து மகளண்டு இருக்கழளர்.

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever pleases Him. Nobody can order Him what to do.
அயர் அயரின் யிருப்ப்டிமன அடத்டதபம் மசய்கழளர். னளரும் அயருக்கு
ன் மசய்ன மயண்டும் ன்று ஆடணனிை படினளது.

ਸ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||
He is the King of kings, the Supreme One; O‘ Nanak, it is imperative to live
according to His will. ||27||
அயர் பளஜளக்களுக்கு ல்ளம் பளஜள, நகளபளஜள; ஏ ளக், அயரின்
யிருப்ப்டி யளழ்யது கைடநனளகும்.||27||
Stanza 28
இந்த கயிடதனில் ஆன்நீ க ளடதனில் னணிக்கும் ர்களல்

கடைிடிக்கப்டும் மக்க யமக்கங்கடபம், அர்த்தநற் டைபடகடபம்
கண்டித்துள்ளர். மயி

மதளற்ம் பக்கழனத்துயம் அற்து. ஆன்நீ கத்தழல்

யர்ச்சழனடைன மயண்டும் ன்ளல் எருயர் ற்ண்புகட தன்னுள்

யர்த்துக் மகளள் மயண்டும். ற்ண்புகளக கருதப்டுயது நடத தூய்டந
டுத்துயது, பநளத்நளயிைம் ம்ிக்டக நற்றும் உக சமகளதபத்துயத்தழன்
மநல் உள் ம்ிக்டக ஆகும். இந்த ற்ண்புகட யர்த்துக்
மகளள்யர்கம மனளகழகள்.

This stanza discredits the ritualistic and meaningless practices used by those
supposedly on the spiritual path. The outward appearance is not important. To
progress spiritually, you need to inculcate qualities such as purity of mind, faith in
the Almighty, and belief in universal brotherhood. These are the qualities that make
a Yogi.
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ਭੁੰ ਦਾ ਸੰ ਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
O‘ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging bowl and sack.
Make meditation on Naam the ashes that cover your body.
ஏ மனளகழமன, நழடடய உங்கள் களது யடனம் ஆக்குங்கள்,
யிைளபனற்சழடன உங்கள் ிச்டசப் ளத்தழபம் நற்றும் அங்கழ ஆக்குங்கள். ' ளம்
' ன்தழல் தழனளிப்டத உைம்ில் பூசழக் மகளள்ளும் சளம்ல் ஆக்குங்கள்.

ਤਖੰ ਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰ ਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
Let the awareness of mortality be your patched coat; a high moral character be
your way of life and faith in God be your walking stick.
இப்டப் ற்ழன புரிந்துணர்டய உங்களுடைன துகழல் ஆக்குங்கள். உனர்ந்த
மகளள்டககட உங்களுடைன யளழ்க்டக ளடத ஆக்குங்கள் நற்றும்

இடயின் மநல் உள் ம்ிக்டகடன உங்கள் டகத்தடி ஆக்குங்கள்.

ਆਈ ੰ ਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
Let universal brotherhood be your sect; controlling your temptations is the real way
to conquer your mind and soul.
உக சமகளதபத்துயம் உங்கின் நதப்ிரிவு ஆகட்டும்; உக ஈர்ப்புகட
அைக்குயமத நடதபம், ஆன்நளடயபம் மயற்ழமகளள்யதற்கு உண்டநனள
யமழனளகும்.

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.
அயருக்கு ளன் தடயணங்குகழமன், நழகவும் தளழ்டநபைன் ளன் தட
யணங்குகழமன்.
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ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੮॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||
He is ever existent, immaculate, without beginning, without end, and unchanging
through the ages. ||28||
ன்றும் யளழும் நளசற் இடயன், அயருக்கு ஆபம்பம் இல்ட, படிவும்
இல்ட நற்றும் பகங்கள் பகங்களக நளற்பம் அடைனளதயர்.||28||
Stanza 29
இந்தக் கயிடதனில், இந்தழனளயிலுள் மனளகழகள் தங்களுடைன ஆன்நழக

மக்கயமக்கங்கட கடைப்ிடிக்கும் படடன டுத்துக்களட்ைளக களட்டி
வ்யளறு ளம் ஆன்நழகப் ளடதனில் ைக்க மயண்டும் ன்டத குரு
கூறுகழளர்.

மனளகழகின் படனளயது அயர்கள் தங்கின் உணடய தனளரித்து, எரு
நிதட அடத

நற்யர்களுக்கு யமங்கும் ணிக்கு ழனநழத்து யிட்டு,

ஆன்நீ க எழகட ழுப்பும் மநங்கட இடசத்து மகளண்டிருக்கும் மளது
தங்கள் உணடய உண்கழளர்கள். குரு அழவுறுத்துயது இடயன் ங்கும்

ழடந்து இருப்யர், ன் ஆன்நழக ஞளத்தழன் மநல் பழு ம்ிக்டகடன
யர்த்துக் மகளள் மயண்டும். அந்த ம்ிக்டகடன உங்கள் உணயளக

தனளரித்துக் மகளள்ளுங்கள், கருடணடன உங்கள் நருந்து ஆக்குங்கள் நற்றும்
உங்கள் இதனத்துடிப்ட ஆன்நழக எழ ஆக்குங்கள். இதழல் கூப்டும்

கருத்தளயது எருயர் இடயட ப்மளதும் ழடவு கூர்ந்து, ல்ள

இைத்தழலும் ல்ளரிைத்தழலும் அன்மளடும், கருடணமனளடும் ைந்து மகளள்
மயண்டும் ன்மத ஆகும்.

In this stanza, the Guru advises us how to walk the spiritual path as he refers to a
ritual performed by yogis in India.
The ritual is that the yogis prepare food, assign a person to distribute it and play a
drum to create ‗holy‘ sound while eating.
The Guru‘s advice is to develop faith in the divine wisdom that God is all-pervading
and let this faith be the food you prepare; let kindness for all be your dispenser and
make every heartbeat your holy sound. The message here is that one should
always remember that God is everywhere and be kind and considerate to all.
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ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰ ਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
O‘ Yogi, Let the spiritual wisdom that God is all-pervading be the food you prepare;
let compassion be your distributor of the food and let the vibration of divine music
in every heart be the drum you use to create sound.
ஏ மனளகழ, இடயன் ங்கும் ழடந்து இருப்யர் ன் ஆன்நீ க ஞளத்டத
ீங்கள் தனளரிக்கும் உங்கள் உணயளக்குங்கள்; இபக்க உணர்ச்சழடன ீங்கள்
கழர்ந்திக்கும் உணயளக்குங்கள் நற்றும் உங்கள் இதனத்துடிப்ட புித
ஆன்நழக எழ ழுப்பும் மநங்கள் ஆகட்டும்.

ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
The Creator Himself is the supreme master of everybody and all His creation is
under His control. Indulgence in performing miracles and seeking other pleasures
are diversions that take you away from Him.
டைத்தயர் எருயர் நட்டுமந அடயருக்கும் உனர்ந்த ஜநளர் ஆயளர்
நற்றும் அயரின் டைப்புகள் அடத்தும் அயரின் கட்டுப்ளட்டின் கவ ழ் உள்து.
சழத்து யிடனளட்டுகில் ஈடுடுயதும், நற்யர்கிைம் இருந்து உதயி
மறுயதும் அயரிைம் இருந்து உங்கட யிக்கழ டயப்து ஆகும்.

ਸੰ ਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲ ਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
Union with Him, and separation from Him, come by His Will. We come to receive
what is written in our destiny.
அயரின் யிருப்த்தழன் டிமன அயருைன் மசர்ந்மதள, ிரிந்மதள இருக்கழமளம்.
ம்படைன யிதழடன ற்கமய ளம் இங்கு யந்துள்மளம்.

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.
அயடப ளன் தடயணங்குகழமன்; நழகவும் தளழ்டநபைன்
தடயணங்குகழமன்.
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ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੯॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
without end, and unchanging through the ages. ||29||
அயர் ழபந்தபநளக இருக்கழளர், தூய்டநனளக (உகத்தழன் தீடநகளல்

ளதழக்கப்ைளநல்) இருக்கழளர். அயருக்கு ஆபம்பம் இல்ட, படிவும்
இல்ட நற்றும் பகம் பகநளக நளற்பம் இல்ட. ||29||
Stanza 30
இந்துக்கின் ம்ிக்டகனின்டி பன்று மதய்யங்கள் உள்ளர்கள். அயர்கள் எருயர்
டைப்யர் நற்மளருயர் களப்யர் நற்றும் பன்ளநளயர் அமழப்யர்.
இந்தக் கயிடதனில், குரு கூறுயதளயது இடயன் எருயமப அயமப டைத்தல்,
களத்தல் நற்றும் அமழத்தல் ஆகழன பன்டபம் அயரின் யிருப்ப்டி ைத்துகழளர்.
இந்த மநளத்த உகபம் அயரின் ஆடணனின் கவ ழ் இனங்குகழது. இதழல் யிந்டதனளக
கருதப்டுயது அயபளல் ம் அடயடபபம் களண இனலும் ஆளல் ம்நளல்
அயருடைன உருயத்டத களண இனளது.

There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who
provides, and the third who destroys.
In this stanza, the Guru states that there is only one God who creates, provides,
and destroys as he pleases; the whole Universe is functioning under His command.
However, it is a wonder that He can see us but we cannot visually see Him
ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
The creator created Maya mysteriously. (Mystery is that He sees us but other than
His true disciples, nobody can see Him)
நளன நர்நங்கட டைப்ளி டைத்தழருக்கழளர். அயபளல் ம்டந களண
இனலும் ஆளல் அயரின் உண்டநனள சழஷ்னர்கட தயிப நற்யர்
னளபளலும் அயடப களண இனளது.

ਇਕੁ ਸੰ ਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰ ਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
God himself is the Creator, Sustainer and Destroyer.
இடயன் எருயமப அயமப டைப்யர், களப்யர் நற்றும் அமழப்யர்.
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ਤਜਵ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
He makes things happen according to the pleasure of His Will. Such is His Celestial
Order.
அயரின் யிருப்ப்டிமன அடத்டதபம் ைத்துகழளர். அதுமய அயரின்
மதயமளக ஆடண.

ਹੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
He watches over all, but nobody can see Him. How amazing that is!!
அயர் ம் அடயடபபம் களடகழளர் ஆளல் னளபளலும் அயடப களண
இனயில்ட. இது வ்யவு யிந்டதனளக இருக்கழது!

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.
அயடப ளன் தடயணங்குகழமன்; நழகவும் தளழ்டநபைன்
தடயணங்குகழமன்.

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੦॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||
He is eternal, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
indestructible and unchanging through the ages. ||30||
அயர் படியற்யபளக இருக்கழளர், தூய்டநனளக (உகத்தழன் தீடநகளல்
ளதழக்கப்ைளநல்) இருக்கழளர். அயருக்கு ஆபம்பம் இல்ட, படிவும்
இல்ட, அமழயற்யர் நற்றும் பகம் பகநளக நளற்பம் இல்ட.||30||
Stanza 31
இந்தக் கயிடதனில் குருளக் கூறுயதளயது, இடயின் டைப்புகளும்,
அயரின் புடதனல்களும் ண்ணற்டய. அயருடைன டைப்புகட அயர்
ளதுகளக்கும் படனளது குடனற்து.

In this stanza, Guru Nanak says that God‘s creation and His treasures are infinite.
His system of looking after His creation is flawless.
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ਆਸਣੁ ਲ ਇ ਲ ਇ ਬੰ ਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥
aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
In world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. Whatever was
put into them, was put in there once, for all.
உகம் மதளைர்ந்து உகங்கில் அயருடைன அதழகளப அரினடணபம்,
கருவூபம் உள்து. அதழல் டத மளட்ைளலும் படியளக மளட்ைதுதளன்
அடத தழருப்ி ம இனளது.

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
kar kar vaykhai sirjanhaar.
Having made the creation, the Creator watches over it.
அயர் டைப்புகட டைத்து யிட்ை டைப்ளி, அடதத் மதளைர்ந்து
கண்களணித்துக் மகளண்மை இருக்கழளர்.

ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥
naanak sachay kee saachee kaar.
O‘ Nanak, God‘s system of sustaining His creation is perfect.
ஏ ளக், இடயின் டைப்புகட இடயன் களக்கும் படனளது
குற்நற்தளய் இருக்கழது.

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.
அயடப ளன் தடயணங்குகழமன்; நழகவும் தளழ்டநபைன்
தடயணங்குகழமன்.

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੧॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
without end (indestructible), and unchanging through the ages. ||31||
அயர் ழபந்தபநளக இருக்கழளர், தூய்டநனளக (உகத்தழன் தீடநகளல்
ளதழக்கப்ைளநல்) இருக்கழளர். அயருக்கு ஆபம்பம் இல்ட, படிவும்
இல்ட (அமழயற்யர்) நற்றும் பகம் பகநளக நளற்பம் இல்ட.||31||
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Stanza 32
இந்தக் கயிடதனில் கூப்டுயதளயது, இடயின் ளநத்டத அன்மளடும்,
அர்ப்ணிப்மளடும் தழனளிப்மத இடயட மருங்கும் எமப யமழனளகும்.
இடயின் ளநத்டத மர்டந இன்ழ அர்ப்ணிப்பு உணர்வு இன்ழ யமபளருயர்
தழனளித்து மகளண்டிருக்கழளமபள அவ்யளள க்தர்கள் டதபம் சளதழக்க இனளது.
அயர்கள் ளங்கள் இடயட மருங்கழ யிட்மைளம் ன்று மசளல்ழக்மகளண்ைளலும்
அயர்கள் உண்டநனில் தங்கள் கர்யத்டத நட்டுமந யர்த்துக் மகளள்கழளர்கள்.
இறுதழனில் இடயனுைன் இடணயது ன்து அயருடைன கருடணனளல் நட்டுமந
சளத்தழனநளகும்.

In this stanza, it is stated that meditating on the Name of God with love and
devotion is the only way to get closer to Him. Those who imitate such devotees by
mechanically repeating God‘s Name without sincerity of heart, achieve nothing.
They may boast to have gotten closer to God but in actuality end up only enhancing
their ego. Ultimately, union with God is achieved only by His Grace.
ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀਸ ॥
ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. lakh lakh
gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.
If one had hundred thousand tongues and that number were increased by twenty
times more and one recited God‘s Name hundreds of thousands of times with each
tongue, (Implying total immersion in God‘s Name in meditation)
எருயரின் ளக்கு எரு ட்ச ளக்குகளகவும், அந்த எரு ட்ச ளக்குகள்

மகளண்டு இடயின் ளநத்டத இருது நைங்கு அதழகநளக ஜித்தளலும்,
(இடயின் ளநத்தழல் பழுதள தழனளத்தழல் பழ்கழ இருந்தளள் கூை)
(எரு மளய்னள நிதின் இந்த பனற்சழனின் அடிப்டைனில் ளடந இந்த
யமழனில் ஏதழளல் இடயட அடைன படிபம் ன்று ழடத்தளல், அது
தயள ஆணயம் ஆகும்).

ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai hois-ay ikees.
One would become united with God by ascending such right steps. (by shedding
one‘s ego completely and meditating on Naam with loving devotion)
சரினள ளடதனில் பன்மறுயமத எருயர் இடயனுைன் இடணயதற்கள
யமழனளகும். (எருயர் தது கர்யத்டத பழுதளக யிடுத்து, பழு அன்மளடும்
அர்ப்ணிப்மளடும் இடயின் ளநத்டத தழனளிப்தமத ஆகும்).
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ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. naanak nadree
paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||
After hearing about the high state of spiritually-awakened souls, those who think
they can also rise to their level by just imitating (repeating God‘s Name) without
surrendering ego, are like lowly worms imagining to rise sky high. O‘ Nanak, union
with God can only be obtained by His Grace. False are the boastings of the
pretenders. ||32||.
ஆன்நீ கத்தழல் உனர்ந்த ழடனில் உனர்த்தப்ட்ை ஆன்நளக்கட ற்ழ

மகள்யிப்ட்டு, ளபம் கர்யத்டத யிைளநல், இடயின் ளநத்டத நட்டும்
மதளைர்ந்து ஜிப்தளல் அந்ழடக்கு உனபளம் ன்று ழடப்மளர் எரு சழறு
புழு ஆகளனம் அவுக்கு உனபளம் ன்று ழடப்தற்கு சநம் ஆயளர்கள். ஏ

ளக், இடயனுைன் இடணயது ன்து அயருடைன கருடணனளல் நட்டும்
சளத்தழனநளகும். அந்ழடமன ய்து யிட்மைளம் ன்று தற்மருடந மசழ
மகளள்யது தயளது.||32||.
Stanza 33
இந்தக் கயிடதனில், குரு கூறுயது ைப்து அடத்தும் இடயின்
யிருப்ப்டிமன ைக்கழது. னளரும் அயர்களுடைன யமழனில் ைப்யற்ட
நளற்ழ அடநக்கும் சக்தழ அற்யர்கள். ிப்பு, இப்பு ஆகழன இபண்டைபம்
கட்டுப்டுத்தும் சக்தழ அற்யர்கள் ளம். ஆன்நீ க அழவு, ந அடநதழ,
நழடவு மளன்யற்ட ம்படைன பனற்சழனளல் நட்டும் அடைன
இனளது. ல்ள ற்ண்புகடபம் இடயின் கருடணனளல் நட்டுமந
அடைன இனலும். யமபளருயர் தன்னுடைன கர்யத்டத யிடுத்து, இடயட
அன்மளடு நதழல் இருத்துகழளர்கமள அயர்கம அயரின் கருடணடன
மறுகழளர்கள்.

In this stanza, the Guru states that everything happens according to God‘s Will and
we have no power to make things happen our way. We have no control of birth
and death. Spiritual knowledge, mental peace, contentment etc. cannot be achieved
by our efforts alone. All virtue comes by His Grace. Those who relinquish their egos
and remember Him with love in their hearts will receive His Grace.
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ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਹ ਜਰੁ ॥
aakhan jor chupai nah jor.
The power to speak and the power to be silent with stillness of
mind is not inborn but a gift of God.
மசும் சக்தழபம், மசளநல் நடதபம் அடநதழனளக அடசயற்று
டயத்தழருக்கும் சக்தழபம் ம்பைன் ிந்த குணம் இல்ட அது இடயின்
ரிசளகும்.

ਜਰੁ ਨ ਭੰ ਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥
jor na mangan dayn na jor.
Even asking for or giving charity is beyond our power.
எருயரிைம் உதயி மகட்தும் அல்து எருயருக்கு உதயி அிப்தும்
ம்படைன சக்தழக்கு அப்ளற்ட்ை என்ளகும்.

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥
jor na jeevan maran nah jor.
Life and death are not in our control. (We have no choice on when and where to be
born and how long are we going to live. We have no choice on when, where, and
how are we going to die either).
ிப்பு, இப்பு இபண்டும் நது கட்டுப்ளட்டில் இல்ட. ( ளம் ங்கு,
ப்மளழுது ிக்கமயண்டும் ன் படிடய ளம் டுக்க படினளது நற்றும்

வ்யவு களம் யளம மயண்டும் ன்தும் நது படியல். அமதமளல் ளம்
ங்கு, ப்மளழுது, வ்யளறு இக்க மயண்டும் ன்தும் நது படியல்).

ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥
jor na raaj maal man sor.
By nature, our mind does not have the power to abstain from the thoughts of
greed, power and ego.
இனற்டக டி, நது நதழற்கு மபளடச, ம் நற்றும் கர்யம் மளன்
ண்ணங்கட தயிர்க்கும் சக்தழ இல்ட.
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ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥
jor na surtee gi-aan veechaar.
We have no power to achieve spiritual awakening, obtain knowledge or do
meditation.
ஆன்நீ கத்தழல் யிமழத்மதழுயது, அழடயப் மறுயது நற்றும் தழனளிப்து
மளன் சக்தழகள் நக்கு இல்ட.

ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰ ਸਾਰੁ ॥
jor na jugtee chhutai sansaar.
We have no inborn capability or power to escape from the temptations of the world.
உகத்தழன் ஈர்ப்புகில் இருந்து தப்ிக்கும் சக்தழமனள, ிப்ிமமன
யிடதக்கப்ட்ை ண்மள ம்நழைம் இல்ட.

ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥
jis hath jor kar vaykhai so-ay.
He alone has all the power and He alone take care of His creation.
அயர் எருயருக்மக ல்ள சக்தழபம் இருக்கழது. அயர் எருத்தமப அயருடைன
டைப்புகட ளதுகளக்கழளர்.

ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥
naanak utam neech na ko-ay. ||33||
O‘ Nanak, nobody is superior or inferior (we become
what God decides for us to become). ||33||
ஏ ளக், எருயருமந உனர்ந்தயமபள, தளழ்ந்தயமபள இல்ட. (இடயன் ளம்
ன்யளக மயண்டும் ன்று ழடக்கழளமபள ளம் அவ்யளம ஆகழமளம்). ||33||
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Stanza 34
ின்யரும் ளன்கு கயிடதகிலும், ஆன்நீ க யர்ச்சழக் கட்ைங்கட ற்ழ யிரியளக
யியரிக்கப்ட்டுள்து: தபம் ஃகண்ை - மர்டந கட்ைம், கழனளன் ஃகண்ை - புித அழவு
கட்ைம், சபம் ஃகண்ை - ஆன்நீ க பனற்சழ கட்ைம், கபம் ஃகண்ை - புித கருடண
கட்ைம் நற்றும் சச் ஃகண்ை - இடயனுைன் இடணபம் அனுயம்.
இந்தக் கயிடதனில், ஆன்நீ க யர்ச்சழனின் பதல் கட்ைநள தபம் ஃகண்ை ற்ழ குரு
யியரிக்கழளர்.
ஆன்நீ க யிமழத்மதழுதம இந்த கட்ைநளகும். இந்தக் கட்ைத்தழல் நிதன் தளன்
தற்களக இங்கு இருக்கழமளம் நற்றும் இந்த யளழ்க்டகனின் குழக்மகளள் ன்
ன்து ற்ழ சழந்தழக்க துயங்குகழளர். எருயர் தன் ளடதனில் பன்மறும் மளது,
இடயம இந்த பூநழனில் களற்று, தண்ண ீர், களங்கள், கல், இபவு ஆகழன
அடத்டதபம் டைத்தயர் ன்டத புரிந்து மகளள்கழளர். இடய அடத்டதபம்
உருயளக்கழ இந்த பூநழடன யளம உகந்த இைநளக நளற்ழபள்ளர். அயரிைம் எமப
மளக்கத்துைன் நம் தழத்து, அயருைன் இடணபம் அனுயத்டதபம் அடையதளல்
யளழ்யின் குழக்மகளட அடைனளம்.
இங்கு எரு நிதன் அடயருமந அயர் அயர்களுடைன மசனல்கடக் மகளண்மை
நதழப்ிை டுகழளர்கள் ன்டத புரிந்து மகளள்கழளன். ஆன்நீ க பன்மற்த்டத
அடைபம் குழக்மகளில் மயற்ழமனள மதளல்யிமனள இடயின் சந்ழதளத்டத
எருயர் அடைபம் மளது தளன் மதரிபம்.

In the next four stanzas, the stages of spiritual development are explained:
Dharam khand - stage of righteousness, Gian Khand - stage of Divine knowledge,
Saram Khand - stage of spiritual effort, Karam Khand - stage of Divine Grace, and
Sach Khand - the experience of Union with God.
In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam
khand.
This is the stage of spiritual awakening. Here, a person starts thinking as to why he
is here and what is the purpose of life. As one advances in his journey, one
discovers that God created this Earth with air, water, seasons, days, nights etc.,
making it a place very congenial to live in, focus on Him and experience union with
Him, thus fulfilling the purpose of life.
This is where a person realizes that everybody will be judged according to their
deeds and success or failure in achieving the goal of spiritual advancement will be
known after one reach God‘s Presence.
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ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥
raatee rutee thitee vaar. pavan paanee agnee paataal.
God created nights, days, months, and seasons. He also created
wind, water, fire and lower regions of the Universe.
இடயம இபவு, கல், நளதங்கள் நற்றும் களங்கட டைத்தளர். அயமப
களற்று, ீர், மருப்பு நற்றும் உகத்தழன் தளழ்டநனள நண்ைங்கட
டைத்துள்ளர்.

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.
In the midst of these, He established the Earth as a place for
human beings to pursue spiritual advancement.
இந்த டைப்புகளுக்கு டுயில், இடயன் பூநழடன நிதர்கள் தங்களுடைன
ஆன்நழக பன்மற்த்தழற்கு உரின எரு இைநளக டைத்துள்ளர்.

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰ ਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant.
Upon it, He placed various species of beings with endless names.
இந்த பூநழனில், யிதநள உனிரிங்கட ண்ணற் மனர்களுைன்
டைத்து இைம் அித்துள்ளர்.

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥
karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar.
By their deeds, they shall be judged. God Himself is True, and True is His Presence.
அயர்களுடைன மசனல்கடக் மகளண்மை அயர் நதழப்ிைப்டுகழளர்.
இடயம உண்டநனளயர், அயருடைன சந்ழதளமந உண்டநனளது.

ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰ ਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ॥
tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan.
There, in God‘s Presence, the chosen ones who have advanced themselves
spiritually are accepted and they receive the Mark of Grace from the Merciful God.
இடயின் சந்ழதளத்தழல், ஆன்நீ கத்தழல் பன்மற்ம் அடைந்த
மதர்ந்மதடுக்கப்ட்ையர்கம ற்றுக் மகளள்ப்டுயளர்கள் நற்றும் அயர்கம
இபக்கபள் இடயின் கருடணனின் அடைனளத்டத மறுகழளர்கள்.
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ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥
kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||
Success and failure which is in terms of spiritual growth is judged in God‘s
Presence. O’ Nanak, it is only upon reaching God‘s Presence that one finds out if one
succeeded or failed. ||34||
ஆன்நீ க யர்ச்சழனில் மயற்ழமனள, மதளல்யிமனள இடயின் சந்ழதளத்தழல்

தீர்ப்ிக்கப்டும். ஏ ளக், இடயின் சந்ழதளத்டத எருயர் அடைந்தளல்
நட்டுமந அயர் மயற்ழ மற்ளபள அல்து மதளல்யி அடைந்தளபள ன்து
மதரிபம்.||34||
Stanza 35

இது ஆன்நீ க யர்ச்சழனின் இபண்ைளயது கட்ைநள கழனளன் ஃகண்ை அல்து
புித அழவு கட்ைம்.

இந்தக் கட்ைத்தழல், இடயின் டைப்புகள் ஆது நிதின்

புரிந்துணர்வுக்கு அப்ளற்ட்ைது ன்டத நிதன் புரிந்து மகளள்கழளன்.

ம்படைன யளன்மகளள் நண்ைம் நட்டுநழல்ட, இன்னும்  உகத்தழல்
உள் ன்டத புரிந்து மகளள்கழமளம். எருயர்  பூநழகளும், சூரினனும்
நற்றும் ழவும் உள் ன்டத அழந்து மகளள்கழளன். இடயின்

டைத்தல், களத்தல் நற்றும் அமழத்தல் சக்தழனளது எரு படிவு அற்து

ன்டத நிதன் புரிந்து மகளள்கழளன். எருயர் ஆன்நீ கத்தழல் யர்ச்சழடன
மளக்கழ னணிக்கும் மளது இந்த புரிந்துணர்யின் யிடயளது சக்தழ

உடைனதளக இருக்கும். இந்தப் புரிந்துணர்டய அடைந்த நிதன் இடயின்
பந்து யிரிந்த டைப்ிட கண்டும், புித இன்த்தழன் அனுயத்டதபம்

யியரிக்க படினளத ழடடன கண்டு அதழர்ச்சழபம், ஆச்சரினபம் அடைகழளன்.

This is the second stage of spiritual development - Giaan khand or stage of Divine
Knowledge.
In this stage, a person realizes that God‘s creation is beyond human
comprehension; that ours is not the only planetary system, there are many more of
them in the Universe. One realizes that there are many earths, suns and moons.
One realizes also that God‘s powers of creation, provision, and destruction are
endless. The effect of this realization is indeed powerful in the one who ascends to
this spiritual stage. Such a person is filled with awe and amazement at the vastness
of God‘s Creation and experiences Divine joy which is beyond description.
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ਧਰਭ ਖੰ ਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭੁ ॥
Dharam khand kaa ayho Dharam.
The moral duty of a person in Dharam khand (first stage spiritual development) is
righteous living.
தபம் ஃகண்ை (ஆன்நீ க யர்ச்சழனின் பதல் கட்ைம்) எரு நிதின் தளர்நீ க
கைடநனளக கருதப்டுயது மர்டநனள யளழ்வு யளழ்யமத.

ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਭੁ ॥
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
Now understand the working of Giaan Khand in the lines
to follow (The stage of acquiring Divine knowledge).
ின்யரும் யரிகில் கழனளன்

ஃகண்ை (புித அழடயப் மறும் கட்ைம்)

மயடகடப் ற்ழ புரிந்து மகளள் மளகழமளம்.

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
Here, one realizes that in God‘s creation there are so many winds, waters and fires;
so many Krishnas and Shivas, implying that God‘s powers of provision and
destruction are endless.
இங்கு, இடயின் டைப்ில் பளநள  களற்று, ீர் நற்றும் மருப்பு
உள்து ன்டத நிதன் அழந்து மகளள்கழளன்; இடயின் களத்தல்
நற்றும் அமழத்தல் சக்தழகள் ல்டனற்து ன்டத குழப்தளக ழடன
கழருஷ்ணர்களும், சழயன்களும் உள்ளர்கள் ன்டத நிதன் புரிந்து
மகளள்கழளன்.

ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰ ਗ ਕ ਵਸ ॥
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
So many Brahmas are fashioned in countless forms and colors,
implying that God‘s power of creation is endless.
இடயின் டைப்பு சக்தழ படியற்து ன்டத குழப்தளக ழடன
ிபம்நளக்கள் உள்ளர்கள் ன்றும் அயர்கள் ண்ணற் யண்ணங்கிலும்,
யடியத்தழலும் உருயகப்டுத்தப் ட்டுள்ளர்கள்.
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ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
There are many such mountains and earths where people perform their
duties.There are many saints like Dhru and there are many lessons to learn.
உகத்தழல்  நடகளும், பூநழகளும் இருக்கழது. அதழல் நக்கள்
தங்களுடைன கைடநடன மசய்துமகளண்டு இருக்கழளர்கள். துரு மளன்
சளதுக்கள் ர் உள்ர் நற்றும் அயர்கிைநழருந்து ளம் கற்க மயண்டின
ளைங்கள்  உள்.

ਕਤ ਇੰ ਦ ਚੰ ਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰ ਿਲ ਦਸ ॥
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands!
 இந்தழபர்களும்,  ழவுகளும்,  சூரினன்களும்,  உகங்களும்
நற்றும்  ழங்களும் உள்!

ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
So many saints with many Yogic masters, so many goddesses of various kinds.
 சழத்தர்கள், மனளகக் கடகள் மதரிந்த  சளதுக்களும், யிதநள மண்
மதய்யங்களும் உள்ளர்கள்.

ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
So many demi-gods and demons, so many silent sages. so many oceans of jewels.
யிதநள மதய்யங்களும், அபக்கர்களும்,  பியர்கள்,  யடகனள
கற்கள் நற்றும் (கற்கின்) கைல் உள்.

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰ ਦ ॥
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
So many ways of life, so many languages, so many dynasties of rulers.
யிதநள யளழ்க்டகனின் யமழபடகள், யிதநள மநளமழகள்,
யிதநள யம்சளயி ஆட்சழனளர்கள் உள்ளர்கள்.
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ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰ ਤੁ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥੩੫॥
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||
So many devotees engaged in various types of meditations! O ‗Nanak, there is no
end to His creation.
யிதநள தழனளங்கில் ஈடுடும் யிதநள க்தர்கள்! ஏ ளக்,
அயருடைன டைப்புகளுக்கு படினயில்ட||35||
Stanza 36
இந்தக் கயிடதனில், குருளக் ஆன்நீ க யர்ச்சழனின் பன்ளயது கட்ைநள

சபம் ஃகண்ை அல்து ஆன்நீ க பனற்சழ கட்ைத்டதப் ற்ழ யியரிக்கழளர். தபம்
ஃகண்ைடில் குழக்மகளடபம், கைடநடனபம் உணர்ந்தின் கழனளன்

ஃகண்ைடில்

இடயின் டைப்புகில் பந்து யிரிந்த தன்டநடன புரிந்து

மகளண்ைதும், நிதன் இந்த கட்ைத்தழல் தன் நடதபம், ஆன்நளடயபம்
தூய்டநப்டுத்தழ, க்தழபைன் இடயிைம் இடணயதற்கள ளடதனில்
பன்மறுயதற்கு பனற்சழ டுக்கழளன்.

In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development Saram Khand or the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and
duty in Dharam Khand and realization of the vastness of God‘s Creation in Giaan
Khand, one works hard to ascend further into this stage where the mind and soul
become pure, pious and one with God.
ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰ ਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥
gi-aan khand meh gi-aan parchand. tithai naad binod kod anand.
In the realm of spiritual knowledge (as explained in the last stanza), spiritual
wisdom is overwhelming and supreme and one experiences Divine Joy. This is the
state of spiritual bliss as if music of all kinds of melodies is being enjoyed.
ஆன்நீ க அழயின் (பந்டதன கயிடதனில் யியரிக்கப்ட்ை டி) மபபசழல்,
ஆன்நழக ஞளநளது மபயிலும், நழக உனர்ந்த ழடனிலும் உள்து.
இந்ழடனில் எருயர் ஆன்நழக புித ஆந்தத்டத அனுயிக்கழளர்.
இந்ழடனளது ஆன்நழக மரின் ழட ஆகும். இந்ழடனில் நிதன்
ல்ள யிதநள இடசடனபம் அதன் சுடயடனபம் அனுயித்தயன்
ஆகழளன்.

83

ਸਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥
saram khand kee banee roop.
Saram Khand is the stage of hard work to beautify and uplift the soul.
நிதின் ஆன்நளடய மநம்டுத்தவும், அமகு டுத்தவும் மதடயனள கடும்
பனற்சழடன ற்ழ சபம் ஃகண்ை கட்ைம் கூறுகழது.

ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
Here an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. (by meditative
remembrance of Naam with love and devotion)
இந்த கட்ைத்தழல் ஞள உமதசம் மற் நதளது நற்யற்மளடு எப்ிை

படினளத அவுக்கு அமகளக எிப மயண்டும். (இடத இடயின் ளநத்தழல்
அன்மளடும், அர்ப்ணிப்மளடும் தழனளிக்கும்மளது அடைனளம்).

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
The state of such an enlightened mind is beyond description and if one tried to
describe, would fail and regret the attempt.
அவ்யளள ஞள உமதசம் மற் நதழன் ழடனளது யியரிப்தற்கு

அப்ளற்ட்ைது. அடத யியரிக்க னளபளயது பற்ட்ைளல் அயர்கள் மதளல்யிமன
மறுயளர்கள் நற்றும் அந்த பனற்சழடன ண்ணி யருந்துயளர்கள்.

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped
here.
இங்கு உள்ளுணர்யளல் அழனப்டும் உணர்வும், அழவும் நற்றும் நடத
புரிந்து மகளள்ளும் தழனும் யடியடநக்கப்டுகழது.

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||
The consciousness of the spiritual warriors and the accomplished ones –
the beings of spiritual perfection are shaped here. ||36||
ஆன்நீ க மளபளிகின் உள்ளுணர்வும் நற்றும் ஆன்நீ கத்தழல் பூபணத்துயம்
அடைந்தயர்களும் இங்கு யடியடநக்க டுகழளர்கள். ||36||
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Stanza 37
இந்த கயிடதனில், குருளக் ளன்களயது கட்ைத்டத அதளயது கபம் ஃகண்ை ஆன்நீ க கருடண கட்ைம் நற்றும் கடைசழ கட்ைநள சச் ஃகண்டின் அனுயம்
அதளயது இடயனுைன் இடணயதற்கள கட்ைத்டத ற்ழ யியரிக்கழளர்.
கபம் ஃகண்ை கட்ைத்தழல் பநளத்நளயின் கருடணனளல் பழுதளக ஆசவர்யதழக்கப்டும்
ழடடன ற்ழக் கூறுகழது. ஆன்நீ கத்தழல் ீங்கள் உகத்தழன் ஆடசகில்
இருந்தும், மதளைர்புகில் இருந்தும் யிடுட்டு அடய அடத்தும் உங்கட
ளதழக்களதயளறு யிகழ இருப்ீர்கள். இடயின் ளநத்தழல் எருயர் பழுதளக பழ்கழ,
ல்டனற் ஆந்தத்டதபம், மரின்த்டதபம் அனுயிக்கழளர்கள்.
இறுதழ கட்ைமந சளச் ஃகண்ை கட்ைநளகும். இந்தக் கட்ைத்தழல், இடயனுைன்
இடணயடத ற்ழக் கூறுகழது. உண்டநனின் மபபசழல்,

உருயநற் பநளத்நள

இதனத்தழல் யசழக்கழளர் ன்டதப் க்தர் புரிந்து மகளள்கழளர்.
இங்கு, எரு நிதன் மநளத்த உகபம் இடயின் ஆடணனின் கவ ழ் இனங்குகழது
ன்தழல் பழு ம்ிக்டக மகளண்டு மதரிந்து மகளள்கழளன். இடயன் ங்கும்
ழடந்தழருக்கழளர் நற்றும் அயரின் கருடணடன எவ்மயளருயருக்கும் அித்துள்ளர்
ன்டத மதரிந்து மகளள்கழளன். இந்த கட்ைநளது நழகவும் உனர்யள ழட
ன்தளல் அது யியரிப்தற்கு அப்ளற்ட்ைதளக இருக்கழது, இதட அனுயிக்க
நட்டுமந படிபம்.

In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand - the
stage of Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand - the stage
of union with God.
Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the
Almighty. Spiritually, you become so profound that the worldly desires and
attachments do not affect you anymore. One is totally immersed in God‘s Name and
experiences eternal joy and bliss.
Sach khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of
Truth, the devotee realizes that the formless Almighty is abiding in the heart.
Here, a person knows with full belief that the whole Universe is functioning under
God‘s command, that God is all-pervading and His Grace is being bestowed on
everyone. Guru Nanak says that this stage is so elevated that it is beyond
description; it can only be experienced.
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ਕਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥
karam khand kee banee jor.
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand).
In this stage, a person is blessed with God‘s Grace and spiritually becomes so
powerful that the worldly evils or ‗Maya‘ cannot affect him anymore.
புித கருடண ( கபம் ஃகண்ை) கட்ைத்தழன் ண்ளது ஆன்நீ க சக்தழ. இந்தக்
கட்ைத்தழல் இடயின் கருடணனளல் நிதன் ஆசவர்யதழக்கப்டுகழளன்.

ஆன்நீ கத்தழல் நழகவும் சக்தழயளய்ந்தயபளக நளழ உகத்தழன் துன்ங்கில்
இருந்தும், நளனங்கில் இருந்தும் ந்த ளதழப்பும் இன்ழ இருக்கழளர்கள்.

ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥
tithai hor na ko-ee hor.
In that dimension of spirituality, no one else dwells there (except those who have
reached there by becoming worthy of His Grace).
ஆன்நீ கத்தழன் அயளது நழகவும் உனர்ந்து இருப்தளல், இங்கு யரும்
இருப்தழல்ட. (இடயின் கருடணக்கு தகுதழனளயர்கள் நட்டுமந

இக்கட்ைத்டத அடைகழளர்கள் நற் யரும் இந்த அடய ட்டுயதழல்ட).

ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥
tithai joDh mahaabal soor.
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have
conquered the temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional
attachments, ego etc.).
யபம்
ீ
நழக்க, சக்தழ யளய்ந்த ஆன்நீ க மளபளிகள் நட்டுமந இந்த கட்ைத்டத
அடைன இனலும். அயர் இந்த உகத்தழன் தீடநகின் ஈர்ப்புகில் இருந்து
யிடுட்டு உள்ளர்கள். (உகத்தழன் தீடநகள் ஆக கருதப்டுயது ஆடச,
மகளம், மபளடச, உணர்வு ிடணப்பு, கர்யம் பதழனடய).

ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥
tin meh raam rahi-aa bharpoor.
They are totally imbued with the Essence of God.
இயர்கள் இடயின் சளபளம்சங்கில் பழுயதளக பழ்கழ இருக்கழளர்கள்.

86

ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
They remain completely absorbed in God‘s praises.
இடயின் புகமழல் பழுதளக தன்ட நந்த ழடனில் ஈர்க்கப்ட்டு
இருக்கழளர்கள்.

ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥
taa kay roop na kathnay jaahi.
Their spiritual enlightenment cannot be described.
அயர்கின் ஆன்நழக ஞள உமதசத்டத யியரிக்க இனளது.

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.
அயர்கள் ஆன்நழக இப்பு அடையதழல்ட நற்றும் உகழனல் தீடநகள்
அயர்கடப் ளதழப்தழல்ட.

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥
jin kai raam vasai man maahi.
Within those minds, abides God.
அயர்கின் நதழல், இடயன் யசழக்கழளர்.

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲ ਅ ॥
tithai bhagat vaseh kay lo-a.
The devotees of many worlds reach this stage and dwell there.
 உகங்கில் இருந்து க்தர்கள் இந்தக் கட்ைத்டத அடைந்து, இங்கு
யசழக்கழளர்கள்.

ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥
karahi anand sachaa man so-ay.
They experience eternal joy as the realization of God‘s presence is always there in
their hearts.
இடயன் ன்றும் தங்கள் நதழல் சந்ழத்தம் மகளண்டு இருக்கழளர் ன்
உண்டநடன உணர்ந்து ல்ட இல்ளத ஆந்தத்டத அனுயிக்கழளர்.

87

ਸਚ ਖੰ ਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰ ਕਾਰੁ ॥
sach khand vasai nirankaar.
This is a stage of merger with God. In this realm of Truth, the formless Almighty
abides in the heart of the devotee.
சச் ஃகண்ை இந்தக் கட்ைத்தழல்தளன் நிதன் இடயனுைன் இடணகழளன்.
உண்டநனின் மபபசழல், உருயநற் பநளத்நள க்தின் இதனத்தழல்
யசழக்கழளர்.

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation.
இடயன் டைத்து யிட்டு, கருடணபள் இடயன் தன்னுடைன
டைப்புகள் நீ து தன்னுடைன கருடணப் ளர்டயடன யசுகழளர்.
ீ

ਤਤਥ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰ ਤ ਨ ਅੰ ਤ ॥
tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant.
In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems
and endless galaxies. He realizes how limitless God‘s creation is.
இந்தக் கட்ைத்தழல், படியற் கழபகங்களும், படியற் சூரின நண்ைங்களும்
நற்றும் படியற் யளன்மயி நண்ைங்களும் உள் ன்டத க்தர்

மதரிந்து மகளள்கழளர். இடயின் டைப்புகள் அயற்டய ன்டத புரிந்து
மகளள்கழளர்.

ਤਤਥ ਲ ਅ ਲ ਅ ਆਕਾਰ ॥
tithai lo-a lo-a aakaar.
In this stage, one realizes that His Creation consists of worlds beyond worlds.
இந்தக் கட்ைத்தழல், இடயின் டைப்புகள் உகம் கைந்த உகங்கில்
உள் ன்டத எருயர் புரிந்து மகளள்கழளர்.

ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
One realizes that everything functions as He commands.
அயரின் ஆடணனின் கவ மம அடத்தும் ைக்கழது ன்டத எருயர் புரிந்து
மகளள்கழளர்.
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ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vaykhai vigsai kar veechaar.
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it.
இடயம அயருடைன டைப்புகட ளதுகளக்கழளர் நற்றும் அதழல் இன்ம்
மகளள்கழளர் ன்டத எருயர் புரிந்து மகளள்கழளர்.

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||
O‘ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. ||37||
ஏ ளக், இந்தக் கட்ைத்டத யியரிக்க படினளது; ஆளல் அனுயிக்க
நட்டுமந படிபம். ||37||
Stanza 38
மநற்குழப்ிட்ை ளன்கு கயிடதகில் ஆன்நீ க யர்ச்சழ கட்ைங்கள்

யியரிக்கப்ட்டுள்து. இந்த கயிடதகில் பழுயதளகவும், உருயகங்கலும்

கூப்டுயதளயது இடயனுைன் இடணயடத ழடமயற்றும் குழக்கமகளம ஆகும்.
இங்கு, எரு மளற்மகளல்டப அமகள டுத்துக்களட்ைளகக் மகளண்டு மசய்தழ

கூப்ட்டுள்து. மளற்மகளல்ர் உமளகங்கட உருக டயக்கும் புைகுடகனில்

மருப்ில் தங்கத்டத சூடுடுத்தழ, துருத்தழ பம் களற்ட ற்டுத்தழ, மருப்ட

மயகப்டுத்தழ சுத்தழடன மகளண்டு சூைள தங்கத்டத ட்ைடனில் யடியடநக்கழளர்.
இந்த டுத்துக்களட்டை உருயகநளக மகளண்டு எருயர் பக்கழனநள ண்புகள சுன
எழுக்கம் நற்றும் மளறுடநடன யர்த்துக் மகளள் மயண்டும் ன்று

அழவுறுத்தப்டுகழளர்கள். எருயர் பழு பனற்சழபைன் ஆன்நீ க அழடய மகளண்டு
நடத யிமழத்மதமச் மசய்து, கைவுிைம் னம் மகளண்ையபளகவும், அயரின்

ளநத்தழலும், அயரின் டைப்புகிலும் அன்ில் பழ்கழன யபளகவும் இருக்க மயண்டும்
ன்று அழவுறுத்தப்டுகழளர்கள்.

இந்தப் ண்புகள் ல்ளம் எரு நிதருக்கும் இருக்கும் ஆளல், அயர் கருடணபள்
இடயின் கருடணடன மறுகழளர் நற்றும் இடயனுைன் இடணபம் உனர்ந்த
குழக்மகளட அடைகழளர்.
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The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This
stanza sums it all up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union
with God.
Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. As is
known, a goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, uses
bellows to provide air to intensify the fire and uses a hammer and an anvil to mold
the hot gold.
Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the
essential qualities of self-discipline and patience. One should make a determined
effort to awaken the mind with spiritual knowledge, become God fearing and stay
imbued in the name of God with love for Him and love for His creation.
When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he
achieves his ultimate goal of becoming one with God.
ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
Let self-discipline be the furnace (in a goldsmith‘s shop) and patience the
goldsmith. (self-discipline and patience are two essential qualities to have if you
wish to embark upon the task of achieving spiritual enlightenment)
சுன எழுக்கத்டத அடுப்ளக மகளள்க (மளற்மகளல்ர் கடைனில்) நற்றும்
மளறுடந மளற்மகளல்ர் ஆகுக: (ஆன்நீ கம் ஞள உமதசத்டதப்

மமயண்டும் ன்டத எருயர் யிருப்ப் ணினளக ற்ளல் சுன எழுக்கபம்,
மளறுடநபம் இபண்டு பக்கழன ண்புகள் ஆகும்).

ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hathee-aar.
Let mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools. (Awaken the mind with
spiritual knowledge)
நது ட்ைட ஆகுக; ஆன்நீ கம் ஞளநளது கருயிகள் ஆகுக. (ஆன்நீ க
அழடய மகளண்டு நடத யிமழத்மதமச் மசய்ன மயண்டும்).
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ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥
bha-o khalaa agan tap taa-o.
Let fear of God be the bellows and recitation of Naam in strict discipline the fire to
achieve spiritual enlightenment.
கைவுள் மநல் மகளண்ை னம் துருத்தழ ஆகுக நற்றும் கடுடநனள
கட்டுப்ளட்டுைன் இடயின் ளநத்டத மஜிப்து மருப்ளக மகளண்டு
ஆன்நழக ஞள உமதசத்டத அடையதளகுக.

ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰ ਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥

bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.
In the crucible of God‘s love, melt with devotion the gold of the nectar of ambrosial
Naam. (With God‘s love in heart, immerse yourself in His Name with devotion)
இடயின் மநல் உள் அன்ட உமளகத்டத உருக்கும் புைகுடகனளக
மகளண்டு, அர்ப்ணிப்பு உணர்டய உருக டயப்தளக மகளண்டு,

றுஞ்சுடயபடைன அநழர்தம் மளன் இடயின் ளநமந தங்கநளகுக.
(இடயின் ளநத்தழல் நதழல் அன்மளடும் அர்ப்ணிப்மளடும் பழ்கழ
இருத்தல் மயண்டும்).

ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
All this will make a True mint where the coin of God‘s Name is minted
(leading to spiritual enlightenment by molding one‘s mind).
இடய அடத்துமந உண்டநனள ளணனச் சளடனளக நளழ, அங்கு
இடயின் மனரில் ளணனங்கள் அச்சழைப்டுகழன். (இடய அடத்தும்
எருயரின் நடத யடியடநத்து ஆன்நீ க ஞள உமதசத்டத அடைன யமழ
யகுக்கழது)

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥
jin ka-o nadar karam tin kaar.
This deed is accomplished by only those who are blessed by His Divine Grace.
இடயின் புித கருடணனளல் ஆசவர்யதழக்க டுயர்கள் நட்டுமந இச்
மசனட ழடமயற் இனலும்.
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥
naanak nadree nadar nihaal.
O‘ Nanak, by His merciful Grace, they receive the eternal bliss and become one with
God. ||38||
ஏ ளக், அயருடைன கருடணனளல் படியற் மரின்த்டதபம்
மறுகழளர்கள் நற்றும் இடயனுைன் இடணந்து என்ளகழளர்கள். ||38||
Saloke

சவகம்
ஜப்ஜழ சமளகழல் படியடைகழது. இதுமய இந்த மநளத்த கயிடதகின்
படிவுடபனளகும்.

உைம்ிற்கு களற்று அல்து பச்சு மள, ஆன்நளவுக்கு குரு ஆயளர்.

தண்ண ீர்

தந்டதனளகவும் நற்றும் பூநழ உனர்ந்த தளனளகவும் கருதப்டுகழது. கலும், இபவும்
ஆண், மண் தளதழகளகவும் (உகத்தழன் மர்நடனள நற்றும் தழர்நடனள

சக்தழகள்) அயர்கின் நடினில் மநளத்த உகபம் யிடனளடுகழது. இந்த மநளத்த

உகபம் எரு ளைக மநடை அதழல் ளம் அடயரும் டிகர்கள் நக்கு அயபளல்
அிக்கப்ட்ை கதளளத்தழபத்டத டிக்க யந்துள்மளம்.

யமபளருயர் இடயின் ளநத்தழல் அக்கடனளகவும், அன்மளடும்,

அர்ப்ணிப்மளடும் தழனளிகழளர்கமள குழக்மகளட அடைந்து இவ்வுடக யிட்டுப்
ிரிகழளர்கள்.

Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition.
As air or breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as
the great mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and
negative forces in the world) in whose lap the whole world is at play; the whole
world is like a theater where we all are actors and we play our roles assigned by
Him.
Those who meditate on Naam diligently, with passion and loving devotion, depart
from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God.
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ਸਲ ਕੁ ॥
Saloke.
சமளகம்

ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
As air is important to the body, the Guru is to the soul. Water is as father and earth
is as the great mother. (As air is essential for the body, spiritual guidance is
essential for the soul. Water is the source of all life and it helps mother earth to
produce the bounties that we consume).
வ்யளறு உைம்ிற்கு களற்று பக்கழன மதடயமனள அமதமளல் ஆன்நளயிற்கு
குரு மதடய. கண்ண ீர் தந்டதனளகவும் நற்றும் பூநழ உனர்ந்த தளனளகவும்
ஆகுக. ( உைம்ிற்கு களற்று வ்யளறு பக்கழன மதடயமனள அமத மளல்

ஆன்நளயிற்கு ஆன்நீ க யமழகளட்டுதல் எரு பக்கழன மதடயனளகும். அடத்து
யளழ்யிற்கும் தண்ண ீர் பம் ஆகும். அதுமய தளய் பூநழனில் ளம்
உமனளகப்டுத்தும் ரிசுகள் அடத்டதபம் உருயளக்க மதடயப்டுகழது).

ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Days and nights are like male and female nurses (positive and negative energies) in
whose lap the whole world is at play. (The world is like a theater where we all are
actors and we play our roles as assigned by Him)
கலும், இபவும் ஆண், மண் தளதழகள் ஆகழ (மர்நட நற்றும் தழர்நட
சக்தழகள்) அயர்கின் நடினில் மநளத்த உகபம் யிடனளடுகழது. (இந்த
உகம் எரு ளைக மநடை ளம் அடயரும் அதழல் டிகர்கள் நக்கு
அயபளல் அிக்கப்ட்ை கதளளத்தழபத்தழல் டிக்க யந்துள்மளம்).

ਚੰ ਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
Good and bad deeds are examined by the Almighty.
ற் மசனல்களும், தீன மசனல்களும் பநளத்நளயளல் ரிசவழக்கப்டுகழது.
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ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their actions, some are drawn closer to God, and others are driven
farther from Him.
அயர்கின் மசனல்கடக் மகளண்மை, சழர் இடயிைம் ஈர்க்கப்டுகழளர்கள்
நற்றும் சழர் அயரிைம் இருந்து யிகழ மசல்கழளர்கள்.

ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who meditated on Naam with passion and loving devotion, departed from
this world achieving the ultimate goal of becoming one with God.
இடயின் ளநத்தழல் பழுதள அன்மளடும் நற்றும் அர்ப்ணிப்பு
உணர்மயளடும் தழனளிப்யர்கள், இடயனுைன் இடணயதள உனர்ந்த
குழக்மகளட அடைந்து இவ்வுடக யிட்டு ிரிந்து மசல்கழளர்கள்.

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||
O‘ Nanak, their souls became radiant and they got liberated from Maya. ||1||
ஏ ளக், அயர்களுடைன ஆன்நளக்கள் எி யசுகழது
ீ
நற்றும் அயர்கள்
நளனங்கில் இருந்து யிடுடுகழளர்கள். ||1||

---------------
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அர்தஸ்
[வயண்டுதல்]
பன்னுலப

அர்தளஸ் ன் யளர்த்டதக்கு மநல்ழட அதழகளரிக்கு யிண்ணப்ித்தல்

அல்து

மயண்டுதல்

நற்றும்

படியில்ளத

ன்

அர்த்தநளகும்.

ம்படைன

குரு

ல்ளம்
கழபந்த்

யல்

கைவுிைபம்

சளலழப்

அயர்களுக்கு

யிடுக்கப்டுகழது.
கவ ழ்க்கண்ை

யளசழக்கப்டுகழது.
ம்படைன
கைவுின்
ஆகமய

இந்த

உைம்பு
ஆசவர்யளதம்

ளபம்

மயண்டுயது

ரத்

மளதுயளக

யரிகில்

நற்றும்
ஆகும்.

குரு

ஆன்நள

குமந்டதகளக

மளல்

அர்தளஸ்

ளம்

ம்படைன

அர்ஜன்

ளம்

அடயரும்

அயர்கின்

அர்தளஸ்

கூறுயதளயது

அயரின்

குமந்டதகள்.

டகயிட்டு

யருைங்களக

அதன்

அவுகளும் சவக்கழன கல்யினளர்களல் யடியடநக்கப்ட்டு
அருப்ட்டுள்து.
ிரிக்கப்ட்டுள்து.

அர்தளஸ்

பன்று

பன்ம

ஜழ

மதடயக்களக

ஆணயத்டத



மதவ்

மகளண்டுள்

மதடயகளுக்களக மயண்ை மயண்டும்.
தற்மளடதன

ஆபம்ிப்தற்கு

பக்கழன

அடத்துமந
மற்யர்கட

கைவுிைம்

ம்

யளர்த்டதகளும்

ளகங்களக

பதல் ளகம் ன்தளயது யளர் வ மகௌதழ ஜழ கழ, குரு மகளயிந்த் சழங்
ஜழனளல் யடியடநக்கப்ட்ை ளைல்.
அயர் ல்ளம் யல் இடயடபம் 9 குருக்கடபம் புகழ்ந்துள்ளர்.
யளர் படிவுற்தும் அயர் த்தளயது குரு நற்றும் குரு கழபந்த் சளலழப்ட
புகழ்ந்துள்ளர்.
அதன் இபண்ைளம் ளகம் சவக்கழன யபளற்ட சுருக்கநளக கூறுயமதளடு
சவக்கழனர்கின் தழனளகத்டதபம் அர்ப்ணிப்பு உணர்டயபம் ழடவு கூறுகழது.
சவக்கழனர்கின் ீதழமழகட களப்தற்களக உனிர் துந்த தழனளகழகள் நற்றும்
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யபர்கள்
ீ
அயர்கின் தழனளக மசனல்கடபம் அயர்கள் இறுதழ பச்சு யடப
மகளண்டு இருந்த ம்ிக்டக ற்ழபம் கூறுகழது.
அதன்

சழம்பன்

பன்ளயது

{கைவுின்

யளழ்க்டக

ளகம்

மனபளல்

படடனபம்

சபகத்தழன்

மயண்டுயது}

சபகத்தழன்

யளழ்யினல்

குணன்கட

சவக்கழனர்கின்

ம்ிக்டக

ழனளனநள

உருயளக்குயதளகும்.

ளம்

குருயிைம் 5 தீன குணங்கில் (ஆடச, மகளம்,மபளடச ,ிடணப்பு நற்றும்
ஆணயம்) இருந்து ம்டந ளதுகளக்க மயண்ை மயண்டும்.
அர்தளஸ்

இப்பு,}

படியில்

கைவுின்

யளர்த்டதகள்

அடயருக்கும்

ந்மதந்த

ஆசவர்யளதம்

ம

இடணக்கப்டுகழது.
நத

ளகுளடின்ழ

மயண்டுயதளக உள்து.

யிமசரங்கில்
அர்தளஸ்சழல்

அர்தளஸ்

கைவுின்
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{கல்னளணம்,

அதற்கு

ற்ளர்மளல்

படிவுடபனளக

ஆசழர்யளதபம்

ிப்பு,
நக்கள்

ல்யளழ்வும்

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
அர்தளஸ்

மயண்டுதல்
ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਿੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥

TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS
(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only
plead to you (for our needs), because this body and soul (that
You have given us) are your blessings.
(யளமலகுருஜழ) ீங்கம ங்கள் ஜநளன் , ளங்கள் (நக்கள்)
உங்கிைம் நன்ளடி மயண்டுயது (ங்கள் மதடயகளுக்கு)

மன்ளல் இந்த உைலும், ஆன்நளவும் (ீங்கள் மகளடுத்தது)
உங்கள் ஆசவர்யளதங்கள்.
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.
ீங்கம ங்கள் தளய் நற்றும் தந்டத (ங்கட
மதளற்றுயித்தயர்) ளங்கள் உங்கள் குமந்டதகள்.உங்கள்

கருடணனிம ழடன ஆந்தபம், ளதுகளப்பும் இருக்கழது.
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ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰ ਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰ ਤ ॥

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT
Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are
higher than the highest (there is nobody like You).
உங்களுடைன டைப்ின் அடய யபளலும் மதரிந்து
மகளள் படினளது கைவுட ீங்கள் மநன்டநனளயர்
{உங்கடப் மளன்மளர் யரும் இல்ட.}
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.
இந்த மநளத்த உகமந உங்கின் புித ீதழனின் டிமன எமப
நளடனில் மதளடுக்கப்ட்ைது மளல் இனங்குகழது.

உங்களல் மதளற்றுயிக்கப்ட்ை அடத்துமந உங்கின்
ஆடணப்டிமன இனங்குகழது .

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.
ீங்கள் னளர் ன்தும் ீங்கள் வ்யவு மரினயர் ன்தும்
ீங்கள் நட்டுமந அழந்தது. உங்கின் க்தன் ன்றும்
உங்களுக்கு கைடநப்ட்ையர்.
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ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).
கைவுள் எருயமப. ல்ள மயற்ழகளும் அந்த யிந்டதனள
குருயளல் (கைவுள்) அருப்டுடயமன.
ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ।।

Sri Bhagouti ji Sahai
May the respected God in the form of the Destroyer of evil
doers help us!
ங்கள் நதழப்ிற்குரின தீனடய புரியர்கட அிக்கும்
கைவும, ங்களுக்கு உதவுயர்களக!
ீ
ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦||

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee
Ode of the respected God recited by the Tenth Guru.
நதழப்ிற்குரின கைவுின் ழுச்சழப் ளைல்கள், த்தளயது
குருயளல் ளைப்ட்ைது.

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)
தீனடய புரியர்கட அமழக்கும் கைவுட, பதழல் நதழல்
இருத்தழ ிகு குருளக்- டக ழடவு மகளள்ல் மயண்டும்.
(அயர்கின் ஆன்நீ க ங்கிப்ட ழடவு மகளள்ளுதல்
மயண்டும்).
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ਤਪਰ ਅੰ ਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸੁ ਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂ ਸਹਾਇ॥

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar
Das and Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their
spiritual contribution)
ிகு குரு அங்கத், குரு அநர் தளஸ் நற்றும் குரு பளம்தளஸ்
ஆகழனயர்கட ழடத்து தழனளம் மசய்ன மயண்டும்.

அயர்கின் உதயிடன ளைமயண்டும். (அயர்கின் ஆன்நீ க
ங்கிப்ட ழடவு மகளள்ளுதல் மயண்டும்).
ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰ ਦ ਨ ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ ॥

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and
Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution)
குரு அர்ஜன், குரு லர் மகளிந்த் நற்றும் நதழப்ிற்குரின குரு
லர் பளய் அயர்கட ழடத்து தழனளிக்க மயண்டும்.

(அயர்கின் ஆன்நீ க ங்கிப்ட ழடவு மகளள்ளுதல்
மயண்டும்).

ਂ ਤਜਸ ਤਿਿੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye
Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by
having the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his
spiritual contribution)
னளருடைன ளர்டய ட்ைளம ம் யழகள் அடத்தும்
நடந்து யிடுமநள, நதழப்ிற்குரின குரு லர் கழருஷ்ன்,

அயடப ழடவு கூர்ந்து தழனளிக்க மயண்டும். (அயர்கின்
ஆன்நீ க ங்கிப்ட ழடவு மகளள்ளுதல் மயண்டும்).\
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ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of
spiritual wealth will come hastening to your home.
குரு மதக் கதூர்- ழடவு கூர்ந்தளல், ஆன்நழக மசல்யத்டத
அடையதற்கள என்து யமழபடகளும் உங்கள் யடு
ீ மதடி
யரும்.

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥

Sabh Thai Ho-e Sahaai
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
கைவும! ங்களுக்கு ல்ள இைத்தழலும் உங்கள் உதயிடன
அித்து சரினள ளடதனில் யமழ ைத்துங்கள்

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੰ ਦ ਤਸੰ ਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on
his spiritual contribution).
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
நதழப்ிற்குரின த்தளயது குரு மகளிந்த் சழங், அயர்கட
ழடவு கூறுங்கள். (அயர்கின் ஆன்நீ க ங்கிப்ட

ழடவு மகளள்ளுதல் மயண்டும்).கைவும!ங்களுக்கு ல்ள
இைத்தழலும் உதயி அித்து சரினள ளடதனில் யமழ
ைத்துங்கள்.
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ
ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath
Deedaar Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the
respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their
divine teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth
Sahib;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
நதழப்ிற்குரின குரு கழபந்த் சளலழப்-ின் உள்ம மளதழந்துள்
த்து பளஜளக்கின் புித எிடன ழடத்து தழனளம்
மசய்பங்கள். உங்கள் ழடவுகட அயரின் புித

டிப்ிடகின் ளல் தழருப்ி குரு கழபந்த்சளலழப்ட
களடயதளல் ஆந்தம் அடைபங்கள். அடயரும்
கூறுங்கள்: யளமலகுரு (யினப்ிற்குரின கைவும).
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ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਹਿੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰ ਿ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿਿੱ ਿ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ,
ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya,
Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg
Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa
Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo
Ji Waheguroo
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons
(of Guru Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave
Sikhs of indomitable determination; of the devotees steeped in
the colour of the Naam; of those who were absorbed in the
Naam; of those who remembered the Naam and shared their
food in companionship; of those who started free kitchens; of
those who wielded their swords (for preserving truth); of those
who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were
pure and truly devoted ones;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
அன்புக்குரினயர்கள் ஆ யரின் மசனல்கடபம், குரு மகளிந்த் சழங்கழன் ளன்கு
ிள்டகின் மசனல்கடபம், சவக்கழனர்கின் ீதழமழகட களப்தற்களக

உனிர்துந்த ளற்து தழனளகழகின் மசனல்கடபம் ழடவு கூர்தல் மயண்டும்.
யபநழக்க
ீ
சவக்கழனர்கின் யிைளப்ிடினள ந உறுதழடனபம், 'ளம்' ன்தழல்
பழ்கழன க்தர்கடபம், 'ளம்' ன்தழல் ஈர்க்கப்ட்ை அடயடபபம், 'ளம்'
ன்டத ழடயில் இருத்தழ தங்களுடைன உணடய சபகத்துைன்
கழர்ந்துண்டம் அடயடபபம் ழடயில் இருத்த மயண்டும். இயச சபக
உணயடகட ஆபம்ித்தயர்கடபம், தன் சக்தழடன யமபளருயர்
உண்டநடன களப்தற்களக உமனளகப்டுத்துகழமள, யர் எருயர் நற்யரின்
குடகட நக்கழளர்கமள அயர்கள் அடயரும் அயர்கின் மசனல்களும்
ழடவு கூப்ை மயண்டும். மநம குழப்ிைப்ட்ை அடயரும்
தூய்டநனளயர்கள் நற்றும் உண்டநனள அர்ப்ணிப்பு ண்ணம் உடைனயர்கள்.
அடயரும் கூறுங்கள் : யளமல குரு (யினப்ிற்குரின கைவும)
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ਤਜਨਹਾਂ ਤਸੰ ਘਾਂ ਤਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ
ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund
Bund Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa
Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya
Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal
Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji
Waheguroo
Think of and remember the unique service rendered by those
brave Sikh men and women, who sacrificed their heads but did
not surrender their Sikh Religion; Who got themselves cut to
pieces from the joints of the body; Who got their scalps
removed; Who were tied and rotated on the wheels and broken
into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed alive; Who
sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras;
Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh
Religion and saved their hair uncut till their last breath;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
யபநழக்க
ீ
சவக்கழன ஆண்களும் மண்களும் யமபல்ளம் சவக்கழன நதத்டத

யிட்டுக்மகளடுக்களநல், தங்கள் உனிடப தழனளகம் மசய்தளர்கமள அயர்கட
ழடவுகூர்தல் மயண்டும். தங்கள் உைல் துண்டு துண்ைளக மயட்ைப்டும் மளதும்,
தங்கள் தட படி பழுதளக சழபளய்க்கப்ட்ை மளதும், சக்கபத்தழல் கட்ைப்ட்டு
உருட்ைப்ட்டு தன் உைல் உடைந்த மளதும், பம்த்தளல் மயட்ைப்டும் மளதும்,
உனிமபளடு மகளளுத்தப்ட்ை மளதும் தங்கள் நதத்டத யிட்டுக்மகளடுக்களநல் உனிர்
தழனளகம் மசய்தயர்கட ழடவுகூர்தல் மயண்டும். குருதுயளபளயின்
நரினளடதடன ழடழறுத்துயதற்களக உனிர் தழனளகம்மசய்தயர்கடபம்,
தங்களுடைன நத ம்ிக்டகடன யிட்டுக்மகளடுக்களதயர் கடபம்,யர் எருயர்
சவக்கழன நதத்டதபம் தன்னுடைன தடபடிடனபம் இறுதழ பச்சுயடப
களப்ளற்றுகழளமபள அயர்கள் அடயரும் ழடவு கூப்ை மயண்டும்.
அடயரும் கூறுங்கள் :யளமல குரு (யினப்ிற்குரின கைவும).

105

ੰ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji
Waheguroo
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the
Gurdwaras;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
அடத்து குருதுயளபள கடபம், சவக்கழன நத நக்கடபம்
ழடவு கூறுங்கள். அடயரும் கூறுங்கள்:யளமல குரு
(யினப்ிற்குரின கைவும).

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ
ਵਾਤਹਗੁਰੂ 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.
பதளயதளக நதழப்ிற்குரின பழு களல்றள - வும் கைவுின்
மனபளல் இடந்து மயண்ை மயண்டும் அதன் யிடயளக
அயர்களுக்கு அடநதழபம் சந்மதளரபம் அருப்டும்.
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ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗਫ਼ਤਤਹ,
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)!
கைவுள் அயரின் கருடணடனபம், ளதுகளப்டபம்
களல்றளநக்களுக்கு, அயர்கள் ங்கு இருந்தளலும்

யமங்குயளபளக. சபகத்தழன் ன்டநடனபம் ளதுகளப்டபம்
உறுதழப்டுத்த களல்றள நக்கள் ளடுை மயண்டும். அதழல்

மயற்ழ அடைனவும் மயண்டும். கைவுள் அயரின் கருடணடன
களல்றளநக்கிைம் அரு மயண்டும். கைவும ம்டந

அைக்கு படனிழருந்து மகளடுங்மகளன்டநனில் இருந்தும்
களப்ளற் மயண்டும். களல்றள நக்கள் மநம்ை உதய
மயண்டும். அடயரும் கூறுங்கள்:யளமல குரு
(யினப்ிற்குரின கைவும).
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ
ਤਸਰ ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱ ਲ,
ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ !!

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan,
Bharosaa Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa
Jhande Bunge Jugo Jug Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji
Waheguroo
Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long
hair, the gift of observing Sikh laws, the gift of divine
knowledge, the gift of firm faith, the gift of belief and the
biggest gift of Naam. O God! May the choirs, the mansion and
the banners exist forever; may the truth ever triumph;
utter Wahe Guru (Wondrous God)!
சவக்கழனர்களுக்கு சவக்கழன நதம் அித்துள் ரிசுகள் ஆயது:
ீநள படி, சவக்கழன சட்ைங்கட கூர்ந்து மளக்கும் தழன்,
ஆன்நீ க அழவு,ழடனள ம்ிக்டக நற்றும் 'ளம்' னும்
நழகப்மரின ரிசளகும்.கைவும! இந்த ளைகக்குழுவும்,

இைபம், மகளடிகளும் ன்மன்றும் ழடத்தழருப்தளகுக;
ன்றும் உண்டநமன மயற்ழ மறுயதளகுக.

அடயரும் கூறுங்கள்:யளமல குரு (யினப்ிற்குரின
கைவும).
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ 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.
அடத்து சவக்கழனர்கின் நபம் ன்றும் ணிவுைனும்,
அயர்கின் மநய்னழவு மநன்டநப்டுத்த ட்ைதளக

இருக்கட்டும். கைவும! ீங்கம மநய்னழயின் ளதுகளயர்.
அடயரும் கூறுங்கள்:யளமல குரு (யினப்ிற்குரின
கைவும).

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆਂ ਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱ ਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆ ਦ
ਹਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot,
Sachey Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji)
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the
Power of the helpless ones, the shelter of the shelterless, we
humbly make prayer in your presence…..
உண்டநனள தந்டதமன, யளமல குரு! ீங்கம சளதுக்கின்
ன்நதழப்பு, உதயினற் யர்கின் ம், யடு
ீ அற்யர்களுக்கு
யடு.
ீ ளங்கள் உங்கின்பன்ிடனில் ங்கள்
மயண்டுதல்கட ணிவுைன் மகளருகழமளம்.

(substitute the occasion or prayer made here).
(இங்கு யிமசரத்டத ற்ழமனள அல்து தற்களக

மயண்டுதல் மநற்மகளள்ப்டுகழமதள அடதப்ற்ழமனள
குழப்ிைளம்)
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ਅਿੱ ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱ ਤ 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.
மநம ளைப்ட்ை மயண்டுதழல், ங்கள் தயறுகடபம்
குடகடபம் மளறுத்தரு மயண்டும். ல்ள
இக்குகடபம் ழடமயற் மயண்டும்.

ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ
ਸਰਫਿੱ ਤ ਦਾ ਬਲਾ।

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak
Naam Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom,
we may remember and meditate upon Your Name. O’ God! may
Your Name (revealed by Guru Nanak) bring ever ascending
spirit toand may all prosper according to Your will.
உங்களுடைன உண்டநனள மதளண்ைர்கட சந்தழக்கும்
யளய்ப்ட அரு மயண்டும்  மயண்டுகழமளம்.

மன்ளல் அயர்கட சந்தழப்தளல் உங்கட ழடத்து

உங்கள் மனடப தழனளிக்க படிபம். கைவும! உங்கள் மனர்
(குருளக்- களல் அழனப்ட்ைது) ன்றும் ஆன்நளடய

மநன்டந டுத்தட்டும். உங்கள் யிருப்ப்டி அடத்தும்
மசமழக்கட்டும்.
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ਵਾਤਹਗੁਰੂ 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.
கைவுளுக்கு உரினது களல்றள, அதளல் அதன் மயற்ழ ன்து
கைவுின் மயற்ழமனனளகும்.
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சக்கன நத தத்துயங்கள்
சவக்கழன நதம் தத்துயங்கில் தித்தன்டநனளது. அது தத்ரூ தன்டந

நற்றும்

யிசளநள

ளர்டயபம்

மகளண்ைது.

ஆன்நீ க

உகத்தழலும்,

பு

உகத்தழலும் அதன் மயற்று ஆபயளபநற் அடகு படடன கடைப்ிடிப்மத
சவக்கழன நதத்தழன் தித் தன்டநனளகும். சவக்கழன நத சளஸ்தழபம் ிடநடன
அடிப்டைனளகக்

மகளண்ைது.

கைடநகளுக்கும்

(சங்கத்)

சவக்கழன

நத

மகளட்ளடுகள்

சபகத்தழன்ளல்

அயனுடைன

பபண்ளடு இல்ளதயளறு அடநந்தழருக்கும்.

திநிதின்

கைடநகளுக்கும்

சவக்கழன நதம் அண்டந களத்தழல் மதளன்ழன நதம் ஆகும். குருளக்

ன்யபளல் 500 யருைங்களுக்கு பன்பு மதளற்றுயிக்கப்ட்ைது. சவக்கழன நதத்தழன்
ம்ிக்டகனளது
மதளற்றுயித்தயர்

'எரு

பதன்டநனள

ன்தளகும்.

சவக்கழன

நதம்

சக்தழ'

அயமப

நக்களுக்கு

உகத்டத

படியில்ளத

மரின்த்டத அடையதற்கள ளடத அடநத்து தருயமதளடு, உகழல் அன்ட
பப்புகழது.

எமப

கைவுள்,

அயமப

களம்,

இைம்

அப்ளற்ட்ையர் ன் ம்ிக்டகடன உடைனது.

அடத்தழற்கும்

சவக்கழன நதம், கைவுள் எருயமப அயமப உருயளக்குயர், களப்யர், அமழப்யர்
ன்றும், அயர் உருயநற்யர் ன்தழலும் அடசனளத ம்ிக்டக உடைனது.
கைவுள்

அயதளபம்

டுப்யர்

கைவுளுக்கும்,மண்

மதய்யங்களுக்கும்

யமழத்மதளன்ள

நதகுருநளர்களுக்கும்

ளர்க்கயில்ட.
சவக்கழன

நதத்தழல்

ன்தழல்

அமழகளும்,

நத

ம்ிக்டகனற்து.
நற்றும்
தகுதழகட

மழகளும்

சவக்கழன

கைவுர்கின்
யகுத்து

என்ளக

நதம்

ிரித்துப்

னணிப்டய.

எவ்மயளரு திநிதனும், எழுக்க மழபடகட நதழல் ஆமப் தழத்து
அதன்டி

எவ்மயளரு

ளடபம்

யளழ்யமத

ஆன்நீ க

யர்ச்சழக்கு

துடண

ழற்கும். மர்டந, கருடண, தளபள நப்ளன்டந, மளறுடந, ணிவு ஆகழன
எழுக்க

மழபடகட

ின்ற்றுயதளலுமந

நிதன்

யர்த்துக்

மகளள்

தன்

பனற்சழனளல்

படிபம்.

மரின

மதளைர்ந்து
நகளன்கின்

யளழ்க்டகடன பன்னுதளபணநளக மகளண்மை நிதன் அவ்யமழனில் னணிக்க
மயண்டும்.ிப்பு,

இப்பு

ன்

சக்கபத்டத

உடைத்து

கைவுிைம்

க்கழனடுயமத நிதின் மளக்கநளக இருக்க மயண்டும் ன்டதமன சவக்கழன
நதம் மளதழக்கழது. நதகுருயின் யமழகளட்டுதழன்டி ைப்தளலும், ‘ளம்’ ன்
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மனரில்

தழனளிப்தலும்,

தளம்

தர்நம்

ஈடுடுயதளலும் கைவுிைம் க்கழனநடைன இனலும்.

பதழன

கைவுிைம்

பழு

யழபறுத்துகழது.
(ஆடச),

குமபளத்

அலங்களர்
இருப்து,

ஈடுளடு
தி

நிதன்

(மகளம்),

(கர்யம்)

மளன்பு

ன்

ஆகழன

தத்துயத்டதமன,

பக்தழ

மள

ம

(மபளடச),

ந்டதபம்

மளற்து,

களரினங்கில்

ழநழத்தம்

ந்து

ளர்ப்து,

ஆ
நத

நளர்க்'

குணங்கள:

மநளல

அைக்கழ

'ளம்

(ிடணப்பு)

மயண்டும்.

னளத்தழடப

களம்

நற்றும்
யிபதம்

மசல்யது

மளன் சைங்குகட சவக்கழன நதம் ழபளகரிக்கழது. குரு கழபந்த் சளலழப்ின்
மளதடகடப்

ின்ற்ழ

ைக்க

மயண்டும்.

க்தழ

நளர்க்கத்டதபம்,

கைவுிைம் பழு ஈடுளட்டைபமந சவக்கழன நதம் யழபறுத்துகழது. கழனளன்
நளர்க் (அழவு யமழப்ளடத) நற்றும் கபம் நளர்க் (மசனல் யமழப்ளடத) மளன்
நளர்க்கங்கின் பக்கழனத்துயத்டதபம் அங்கவ கரிக்கழது. ஆன்நழக குழக்மகளட
அடைன கைவுின் கருடண பக்கழனம் ன்டத யலுயளக அழவுறுத்துகழது.
சவக்கழன நதம் யநள
ீ
சளதளபண யளழ்க்டக டைபடக்கு ற் நதநளகும்.
இல்

யளழ்க்டக

(கழபகஸ்தம்)

இடபக்தழடன

ம

ழடமனள

அயசழனநற்து.

பு

எரு

தடைனில்ட,

ன்டத சவக்கழன நதத்தழன் ம்ிக்டக ஆகும். இட பக்தழடனப் ம துவு
ழடமனள,

சன்னளச

இைர்கிழருந்தும்,

சத்தழல்

இருந்தும்

உகம்

ம்நளல்

ற்டுத்தும்

ிரிந்து

யளம

இனலும்.க்தன், உகத்தழன் குமப்ங்கள் நற்றும் தற்த்தழல் இருந்து யிகழ
யளம

கற்க

மயண்டும்.

க்தன்,

தகுதழபடைன

டையபன்
ீ

சழந்ததுயி மளவும் யளம மயண்டும்.

மளவும்,

சவக்கழன நதம் சநனசளர்ற் மளது மளக்கம் உடைன சநனம் ன்தளல், சளதழ,
நத,

இம்

நற்றும்

ளழ

ளகுளடுகள்

அற்து.

கைவுின்

ளர்டயனில்

நக்கள் அடயரும் சநநளயர்கள் ன் கருத்துடைனது. நதகுருக்கள் ஆண்
மண் இருயரும் சநநளயர்கள் ன்டத அழவுறுத்த, மண் சழசுக்மகளட
நற்றும் உைன்கட்டை றுதல் மளன் டைபடகட அமய நறுத்தது`.
அயர்கள்

யிதடய

நறுநணத்டத

ஆதரித்தர்

நற்றும்

மண்கள்

ர்தள

அணியடத அமய நறுத்தர். கைவுள் எருயம ன்டத அழவுறுத்த 'ளம்'
ன்

புித

களரினங்கில்
நழக்கயளக

மனடப
ஈடுை
கருத,

நதழல்

இருத்தழ

அழவுறுத்தழர்.

அயன்

தன்னுடைன

தழனளம்

எரு

மசய்து

நிதன்

எவ்மயளரு

தள

தன்ட

ளள்

தர்ந
நதழப்பு

மதடயடனபம்

ழனளனநள (கழபத் கர்ணள) படனில் உடமத்தும மயண்டுமந தயிப ிச்டச
ற்து

அல்து

தயள

படகளமள
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மக்கூைளது

ன்டத

அழவுறுத்தழளர்.
கருதப்டுகழது.
ல்ளம்

‘’யண்ட

ன்டநக்மக,

இம்நதம்.

தீடந

யளழ்க்டகக்கு
அயர்களுக்கு
அிக்கழது.

சக்ள’'

ன்டநமன

ைந்து

யிடுமநள

குழக்மகளளும்

தன்டபம்

நிதன்

கழர்ந்து

சபக

ைக்கும்

ன்டத

ன்

கருத்டதமன

இக்கும்

கைவுடபம்

தளன்

யளழுதல்

மசய்பம்

கைடநனளக

டுத்துடபக்கழது
ற்களது.

இருப்தளக

ம்புகழளர்கள்.

எவ்மயளரு

மசனலுக்கும்

புரிந்துமகளள்

எரு

இந்த
அது

நளர்க்கத்டத
தளம

மளறுப்மற்க மயண்டும், மசனல்கின் யிடவுகளுக்கு தளன் மளறுப்ல்
ன்று

தட்டிக்

கமழக்க

படினளது.

அதளல்

மசய்பம்

கயத்துைன் மசனல்டுயது எவ்மயளருடைன கைடநனளகும்.

களரினங்கில்

சவக்கழனர்கின் ஆதழ நூல் குரு கழபந்த் சளலழப்ம ழத்தழன குரு. சவக்கழன நதத்தழல்
நட்டுமந

அயர்கின்

ஆதழ

நூமகுருயளக

(மதலதளரி) நிதர்கட யரும் ற்கயில்ட.
Courtesy www.sikhpoint.com
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நதழக்கப்டுகழது.

குருயளக

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

ளர்க்கப்டுகழது. சவக்கழன நத மதளன்லுக்கு களபணநள குரு ளக் களம்

மகளண்மை தடப்ளடக சவக்கழனர்கின் ிரினநள மளருளக இருந்துள்து.
சவக்கழனர்களுக்கு தடப்ளடக ன்து அபசின் கழரீைத்டத யிை மநளது.
சக்கனர்கின் தலப்லக “தஸ்தர் ” ன் நற்பரு பனபலும்
அனப்டுகது.
பதடர்புலடனது.

அதன்
இந்த

பருள்

குருயின்

யர்த்லதகள்

ஆசர்யதம்

ன்வதடு

ல்ம் ஆண்களும்

பண்களும்

தங்கள் பயட்டப்டத தலபடிலன நலப்தற்கக அணிபம் துணிலன
குப்தகும்.

தலப்லக

சுற் அணியதகும்.

ன்து

எரு

ீ ண்ட

துணினல்

தலலன

குரு மகளயிந்த் சழங் படிமயட்ை ைளநல் இருப்டத எரு கட்ைளனநளக
ந்து K’s அல்து ந்து ம்ிக்டகனில் குழப்ிட்ைளலும் சவக்கழன நதத்மதளடு
தடப்ளடக அணியது சவக்கழன நதம் மதளைங்கப்ட்ை களத்தழல், அதளயது
1,469 இருந்மத கடைப்ிடிக்கப்ட்டு யருகழது. உகத்தழல் சவக்கழன நதம் என்ம
தடப்ளடக அணியடத அடயருக்கும் கட்ைளனநளக்கழன எமப நதம். மநற்கு
ளடுகில் தடப்ளடக அணிபம் மரும்ளள நக்கள் சவக்கழனர்கள்.
பம்ரினநக தலப்லக அணியது நரினலதனகவும் எரு உனர்
குடி நக்களுக்க எரு பருக யிக்கப்ட்டு யருகது. இந்தனயில்
மங்கத்தல்

சபகத்தல்

உனர்

தலப்லக அணிந்து யந்தர்.
பகனர்கள்
தடப்ளடக

அணின

ஆட்சழ

குடினில்

களத்தழல்

அனுநதழக்கப்ட்ைர்.

தடப்ளடக அணின தடை யிதழக்கப்ட்ைது
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ிந்த

பஸ்ழம்

ஆண்கள்

நட்டுவந

நக்கள்

நட்டுமந

பஸ்ழநல்ளத

அடயரும்

குரு

வகிந்த்

சங்

பகனர்கின்

இந்த

சட்டத்லத

தர்த்து

சக்கனர்கள் அலயலபபம் தலப்லக அணின அவுறுத்தர். அதன்
பம்

அயர்

யகுத்த

உனர்ந்த

எழுக்க

பபலகள்

அயருலடன

கல்ஸ பதண்டர்கள்
அங்க கரிக்கர்கள்

ன்று

அர்த்தநகும்.

அயர்

தன்

கல்ஸ

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

லதனில் னணிக்க வயண்டும் ன்றும் யிரும்ிர். இவ்யறு குருயின்
வக்கப்டி

தலப்லக

அணிந்த

சக்கன

சநன

லடயபன்
ீ

வன்

சக்கனர்கள் சுநக அலடனம் கணப்ட்டர்கள்.
சவக்கழன

ஆண்கமள

மண்கமள

தடப்ளடக

அணிபம்

மளது

அது

அயர்கின் உைழன் எரு ளகநளக கருதப்டுகழது, தடனில் அணிபம் எரு
துணினளக

அல்.

தடப்ளடக

இடடந,அர்ப்ணிப்பு,
ப்

சுனநரினளடத,

களபணங்கள்

களல்றள

குரு

இருப்ினும்,

மகளித்

சழங்கழைம்

நரினளடதடன குழக்கழது.
தலப்லக
தலப்லகலன
ஆற்

ன்து
நகுடம்

அரினலணனில்

ஆண்கள்

பண்கள்

துணிச்சல்,
சவக்கழனயர்கள்

களட்டும்

அன்பு,

அயர்களுக்கு

வல்

சங்

அணியதன்

தரித்து

ஆகவும்

இருயருக்கும்

இது

களபணங்கள்

கைடநபணர்ச்சழ
அணியதற்கு
அடிணிதல்,

குருயின்

ரிசு

யிமப்புணர்வுடன்

பகௌர்ககவும்
அயர்கின்

:


களபணம்
நற்றும்

ஆகும்.

கடலநலன

அநர்கன்ர்.

உரிலந,

நகலந

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

அந்த

யழ்லய

ம்

வசலய

பசய்யதற்கக

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

டுக்கும்வது

600

வகடி

நக்களுக்கு

டுயில்

னநற்

திநிதக அனப்டுகர்கள். இதுவய தலசந்த பசனகும்.
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Importance of Sikh Turban
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru
Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a
lot more than a crown is to a king.
‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘.
All these words refer to the garment worn by both men and women to cover their
unshorn hair.It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn
around the head.
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one
of the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since
the very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in
which wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who
wear turbans in the Western countries are Sikhs.
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men
of high status in society. During the Mughal domination of India, only
the Muslims were allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred
from wearing a turban.
Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of
his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral
standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be
different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to
follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned
Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intendedhis 'Saint-Soldiers'
to be easily recognizable.
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band
of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a
turbanmay be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety
etc. but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect
for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh.
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For
men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and
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uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete
commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand
fearlessly as one single person standing out amongstsix billion people. It is a most
outstanding act.
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சக்கன நதத்தல் பண்கின் ங்கு

சவக்கழன நதக் மகளள்டக மண்களுக்கு ஆன்நீ க உணர்டய யிடதத்து மகளள்
சந உரிடந அிப்மதளடு ஆண்களுக்கு ழகபளகவும் கருதப்டுகழளர்கள்

மண்களுக்கு நத கூட்ைத்டத கூட்ைவும் (அக்லண்ட் ளட்) ஆதழ நூட
யளசழப்தற்கும் நத கூட்ைத்தழல் ளைல் இடசக்கவும் நதகுருயளக ணி
மசய்னவும் உரிடந அிக்கப்ட்டுள்து மண்கள் அடத்து நத களச்சளப
சபக நற்றும் சநன சளர்ற் ழகழ்ச்சழகில் ங்மகற்க

அனுநதழக்கப்ட்டுள்ர். மண்களுக்கு சந உரிடந அிப்தழல்

சவக்கழனநதமந பதன்டந நதநளக கருதப்டுகழது. ஆண், ,மண் மதநற்

சநநளக ைத்தப்ை மயண்டும் ன்டத குருளக் மளதழத்தளர். அயர் யமழ
யந்த அடத்து குருநளர்களும் அடதமன ின்ற் நதச் சைங்குகிலும்
நற் களரினங்கிலும் மண்கள் ஈடுை ஊக்குயித்தர்.
குரு கபந்த் சஹப் கூறுயதயது ”ஆண்களும் பண்களும் கடவுல்
லடக்கப்ட்டயர்கள். இலய அலத்தும் கடவுின் யிலனட்டு.
குருக் கூறுயதயது கடவுல் லடக்கப்ட்ட அலத்தும்
ன்லநவன புிதநவத” [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 304].
மண்கள் ஆண்களுக்கு ழகபளக யபத்தழலும்
ீ
மசடய நப்ளன்டநனிலும்
அர்ப்ணிப்பு உணர்யிலும் தழனளகத்தழலும் சழந்து யிங்கழர் ன்டத
சவக்கழன யபளறு தழவு மசய்துள்து மண்கள் கண்ணினம்

உடைனயர்களகவும் மசடய நப்ளன்டந மகளண்ையர்களகவும் தழனளக
குணம் உடைனயர்களகவும் இருந்துள்ளர்கள் ன்தற்கு 
டுத்துக்களட்டுகள் சவக்கழன ளபம்ரினத்தழல் உள்து.
சவக்கழன நதத்தழல் ஆண்களும் மண்களும் எரு ளணனத்தழன் இரு
க்கங்கடப் மளன்யர்கள் ஆடம் மண்டம் எருயடப எருயர் சளர்ந்து
இருக்கழளர்கள் ன்தற்கு இணங்க மண்ணிைநழருந்து ஆண் ிக்கழளன்
ஆணின் யிடதனிழருந்து மண் ிக்கழளள் சவக்கழன நத தத்துயத்தழன்டி
ஆண் மண்ணின் துடண இன்ழ ளதுகளப்ள பழுடநனள யளழ்க்டகடன
மற்தளகக் கூ படினளது. எரு ஆணின் மயற்ழ அயனுடைன
துடணயினின் அன்ட நற்றும் துடணடன மகளண்மை அடநகழது. அதுமய
மண்களுக்கும் மளருந்தும்.
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குருக் கூறுயதயது:
“பண்கள் தன் உகத்லத யம டத்துகர்கள் ம் க்கபணத்லதக்

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

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

கடவுல உணர்ந்து அந்த புித லலன அலடன படிபந ன்வத
ஆகும்.

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

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

“எரு பதன்லநன குரு ன்யர் ஆலணபம் பண்லணபம் சநநக
கருத தலட இல்ல, நக அயன் கடவுளுக்கு வசலய புரியதற்கும்
பக்த ல அலடயதற்கும் பண் எரு துலணவன ஆயள்”.
தருநணம்:
குருளக் ரிந்துடபப்து ‘கழபகஸ்தள’ அதளயது சம்சளரின யளழ்க்டக.
துவு ழடடனமனள சன்னளச ழடடனமனள யிடுத்து ஆடம் மண்டம்
இல் யளழ்க்டகனில் ம்ிக்டகபைன் நகழழ்ச்சழப மயண்டும். இல்
யளழ்யின் ஆந்தமந மளற்த்தக்க குழக்மகளளக புித யரிகள்
அழவுறுத்துகழன்
சநல அந்தஸ்து:
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ஆண்களுக்கும் பண்களுக்கும் இலடனில் சந அந்தஸ்லத
உறுதப்டுத்த குரு, ஆண்களும் மண்களும் ளகுளடின்ழ நத
சைங்குகில்ங்மகற்தும், என்ளக அநர்ந்து உணவு உட்மகளள்யதழல் ங்கு
அித்துள்து. சரூப் தளஸ் ல்ள, நலழநள ிபகளஷ், குரு அநர் தளஸ்

அயர்களல் மண்கள் பகத்டத நடக்கும் துணி அணியடத கடுடநனளக
தழர்த்தளர். நற் சபகங்கில் உள் உைன்கட்டை றுதல் யமக்கத்டத
தழர்த்து மளபளை மண்கட ழனநழத்து ிபச்சளபத்தழல் ஈடுடுத்தழளர்.

அயர்கில் நளதள குஜ்ரி நளய் ளமகள, நளதள சுந்தரி, பளணி சளலழப் மகௌர்,

பளணி சதள மகௌர், நலளபளணி ஜழந்த் மகௌர்ஆகழமனளர் பக்கழனநளயர்களக
கருதப்டுகழளர்கள்.
கல்யி ல:

சக்கன நதத்தல் கல்யித்தகுத பக்கனந என்கவும் பயற்னின்
தவுவககவும் கருதப்ட்டது. கல்யிவன திநிதயர்ச்சக்கு

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

‚ ல் புிதந அவும் ஆழ்ந்த வக்கும் தனும் குருயிடம்
இருந்வத பப்டுகது”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 831]
கல்யி ன்து ல்மளருக்கும் கட்ைளனம். அதழல் அடயரும்

அயபயருக்கு படிந்த அவு மதர்ச்சழ ம பனற்சழக்க மயண்டும். 52
மண்கட சவக்கழன நத மளதகபளக பன்ளயது குரு அனுப்ிபள்ளர். சவக்கழன
மண்கின் ங்கு நற்றும் தகுதழ ன்தழல் நலழந்தர் மகௌர் கழல்
ழுதுயதளயது,

“ந்த நத வதலகளும் பண்கல் ற்றுக்பகள்ப்டும் யலப
ஆமநக வயரூன்து ன்தல் குரு அநர் தஸ் ஆழ்ந்த ம்ிக்லக
பகண்டுள்ர்”.
உலடகில் கட்டுப்டுகள்:
மண்கள் பகத்தழடப அணியடத தழர்ப்மதளடு சவக்கழன நதம் நழகவும்
ிடநனள நற்றும் பக்கழனநள யிதழபடகட மகளண்டுள்து. குரு
கழபந்த் சளலழப் கூறுயதளயது

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

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

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

ஸ் ஜ ஜ ஸ் வநற்வகள்கள்:

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

பண்ணிடத்தருந்து ஆண் ிக்கன். பண்ணுக்குள்

உருயகன் பண்லணவன ச்சனித்து நணந்து பகள்கன். ின்

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

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

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

“ன் கடவுவ உநது பனலப ன் தருநணத்தன் ரிசகவும்
யபதட்சல ஆகவும் பகடுங்கள்”. ஸ்ரீ குரு பம் தஸ் ஜ (க்கம் 78யரி 18
ஸ் ஜ ஜ ஸ்)
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Role of women in Sikhism
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work asGranthis
(priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular activities.
Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru Nanak
preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him encouraged
women to take a full part in all the activities of Sikh worship and practice.
Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is
God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304.
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service,
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity,
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition.
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman,
woman is born ofman's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.

the
and
and
and

Guru Nanak said:
"[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS
Page 473.
Salvation:
An important point to raise is whether a religion considers women capable of
achieving salvation, realisation of Godor the highest spiritual realm.
Guru Granth Sahib states:
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru
Granth Sahib,Page 605).
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From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance
to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current
Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,
―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man,
but a partner in serving God and seeking salvation‖.
Marriage:
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished
ideal.
Equal Status:
To ensure equal status between men andwomen, the Gurus made no distinction
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women.
He assigned women to supervise some communities and preached against the
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind
Kaur, who played important roles in the events of their time.
Education:
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success.
It is a process ofpersonal development and it is the reason why the 3rd Guru set up
many schools
Guru Granth Sahib states:
―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women.
In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,
―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless
they are accepted by women‖.
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Restrictions on Clothes:
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of
gender. The Guru Granth Sahib states, ―Avoid wearing those clothes in which the
body is uncomfortableand the mind is filled with evil thoughts.‖SGGS, Page 16
Self Defence by Women:
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other
weapons.This is unique for women because it is the first time in history when
women were expected to defend themselves. They are not expected to be
dependent on men for physical protection.
SGGS Quotes:
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and
the men, His Light is shining. " SggsPage 223.
From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is
engaged and married.Woman becomes his friend; through woman, the future
generations come.When his woman dies, he seeks another woman; to the woman
he is bound.So why call her bad? From her, kings are born.From woman, woman is
born; without woman, there would be no one at all. Guru Nanak, SGGS Page 473
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry."
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS
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ணிவு குத்து குரு கபந்த் சஹப்
ணிவு

சக்கன

நதத்தன்

பக்கனந

வக்கநகும்.

சக்கன

நக்கள்

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

பநம

பசல்

இபண்டும்

பருங்கன

பதடர்புலடனலய.

நர்த்த

ன்னும் ல்பழுக்கம் அததீயிபநக குர்ினில் யர்க்கப்டுகது. ஞ்சி

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

இதுமய

நக்கள்

மணிக்களக்க

மயண்டின

பக்கழனநள

ண்ளகும்.

சவக்கழன

நக்கள் தங்கள் நதழல் மகளள் மயண்டின பக்கழனநள குதழ ஆகும். நற் ளன்கு
ண்புகளக சவக்கழன ளைசளடனில் கருதப்டுடய:
உண்டந,சத்தழனம்

{சத்},

நழடவு { சந்மதளக் },
ரிவு {தனள} நற்றும்
அன்பு {ினளர்}

வநற்கண்ட

ண்புககும்.
பதடர்ந்து

இந்த

வநலும்

ந்து

ண்புகளுவந

குருி

ிபர்த்தப்தலும்

சக்கனர்களுக்கு

இப்ண்புகல

தங்கள்

நதல்

இன்னலநனத

தனத்தன்

ஆமப்தத்து

அலத

பபம்

குணதசனத்தல் என்க ஆக்க பகள்யது ன்து கடலநனகும்.

தங்கள்

குருி நக்களுக்கு கூறுயதயது:
ணியின் கினளது ம் உள்ளுணர்யளல் அழனப்டும் அடநதழபம் இன்பம்
ஆகும். ணிவுைன் கைவுட உன்த மளக்கழரநள கைவுட மளக்கழ தழனளிக்க
மயண்டும்.

யமளருயன்

கைவுளல்

கருடணபைன்

ஆசவர்யதழக்கப்டுகழளமள

அயன் ணிடய தன் யமழனளக ற்கழளன்.
சக்கன நதத்தன் பதல் குரு குருக்:

“புத்தனில் அன்பு நற்றும் ணிலய பழுத ம்ிக்லகபடனும் ஆழ்ந்த

கயத்துடனும்

வகட்டு

யந்தல்

நது

அகவகனில

அது

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

“ம்”

ன்

“ந லலய உங்கள் கது யலனங்கல வவும், ணிலய உங்கள்
ிச்லசப்த்தபம்

வவும்

நற்றும்

தனத்லத

உங்கள்

உடல்

பழுயதும்

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

சஹின்

கபணங்கலக்

அடிப்லடன

பகண்டு

ஜப்ஜ

பற்றுள்து.

பழு

டலுவந

சக்கனர்கின்

லடபலனகும்.

டிப்ிலகல

சஹப்,

குரு

சதபண

கபந்த்

எத்துள்து.

சஹில்

ிபச்சலகல

இக்

பதடம்

தீர்ப்தற்க

வயண்டுதல்கள் ஆகவய இருக்கும். ஆன்நீ க பூபணத்துயம் அலடயது எவ்பயரு
ஆன்நக

பூபணத்துயம்

அலடன

அயர்கள்

ஆழ்ந்த தன லக்கு அல்து தித்து யமவும் ரிந்துலபக்கப்ட யில்ல.
நக அயர்கள் உகத்தன் இனல்புகவடு எருங்கலணந்தும் யிவயகத்வதடும்
சுனநற் பசனல்கில் ஈடுட வயண்டும்.

சக்கன நதத்தல் பன்று அடிப்லட ீ த பகள் உண்டு



ம் ஜவ: கைவுட தழனளத்தழன் பம் ழடப்து.



கபத்

கவப:

யளழ்யதற்கு

மதடயனளடத

சுனநரினளடதபைன்

ஆக்கபூர்யநளகவும் கடும் உடமப்ளலும் சம்ளதழத்துக் மகளள்யது


யண்ட

சக்வக:

உலமப்ல்

கலடத்த

ங்கல

வதலயபள்யர்கள்

கர்தல். வதலயபள்யர்கவடு கர்தலும் உடல்ம் இல்தயர்கல
வணுயதும்

வயண்டும்.

வயண்டும்.
நித

தங்களுக்கு

நமளளயத்தழன்

ந்து

உதய

பக்கழன

படினதயர்களுக்கு

யங்கள்
ீ

உதயிட

ஆன்நீ கத்தழன்

சளபம்சத்மதளடு பபண்ட்டு இருக்கும். மளதுயள தீனடயகள்  இருப்ினும்
பக்கழனநள

ந்து

ளடதனில்

அயன்

தீனடயகள்



தீனடயகட
மசல்

நிதின்

தடைகளக

யகுக்கப்ட்ைடய:

எழுக்கத்தழற்கும்,

உள்தளகவும்

களம்[ஆடச],

ஆன்நீ கப்

ம்ப்டுகழது.

குமபளத்

[மகளம்],

ந்து
மள

[மபளடச], மநளல [ிடணப்பு] நற்றும் அலங்களர் [ஆணயம்]

சக்கனர்கின் தலனன குக்வகக கருதப்டுயது, இந்த ந்து தீன
குணங்கலபம் கட்டுப்டுத்த அதன் பசனல்டுகல தயிர்ப்வத ஆகும்.
நிதின்

தீன

குணங்களுக்கு

னகநல்

ண்ணங்களுடன்

[சர்தக]

இருப்து

சக்கனர்கின்

கடலநனகும். ல்ம் யல் யவஹ குருயிடம் அர்ப்ணிப்பு உணர்வுடன்
வர்நலன

கடவுின்

பனலப

சம்பன்] பதடர்ந்து லத்து சபக வசலயனில் ஈடுட வயண்டும்.


இத்தடகன

யளழ்க்டகனில்

ற்குணங்கட

கடைிடித்து

தூய்டநனளதளகவும்

எருயர்

யந்தளபளளல்

ளதழக்கப்டுயதளகவும்

ண்ணங்கள் புத்தழனில் இருந்து நடந்து யிடும்.
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தன்னுடைன

அயருடைன
இருக்கும்.

[ம்

அன்ளை

ஆன்நளயளது
நற்றும்

தீன

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.
Visit SikhBookClub.com for thousands of downloadable Free Sikh books
Free Distribution: for copies email walnut@gmail.com
Sewa By Gursikhs
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Notes
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